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      Verkiezingsprogramma gemeenteraad 2014 – 2018 
 
De Liberale ambitie voor wonen, werken, zorg en welzijn. 
 
De VVD Maassluis staat voor een positieve levenshouding. Wij staan voor 
een zelfstandige gemeente Maassluis waar mensen de ruimte krijgen, 
waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal 
staan, en waar inwoners goed worden geïnformeerd. Wij zijn er voor 
iedereen. De VVD Maassluis gaat uit van eigen kracht van mensen. Als 
mensen daarbij een steuntje nodig hebben, kunnen ze op ons rekenen. 
 
Het inwonertal van Maassluis is door de herontwikkeling van een aantal 
wijken in het laatste decennium teruggelopen. Gezien de oppervlakte 
streeft de VVD naar een stabiel inwonertal. Dit betekent geen enorme 
uitbreiding. Naast woningen blijft er dan ook voldoende leefruimte en 
ruimte voor economische ontwikkelingen. Dit uitgangspunt vormt een 
goede basis voor voldoende voorzieningen voor goed onderwijs, sport en 
cultuur naast een gevarieerd aanbod van winkels. Dit komt een prettige 
samenleving ten goede.  
 
Maassluis heeft een eigen identiteit. Wij zijn van mening dat Maassluis 
voldoende omvang en voldoende bestuurskracht heeft om zelfstandig te 
kunnen blijven functioneren. Regionale samenwerking is op onderdelen 
belangrijk, maar mag de autonomie en de eigen cultuur van Maassluis niet 
wezenlijk aantasten. 
 
De VVD Maassluis is voorstander van zo laag mogelijke gemeentelijke 
lasten. Wij willen dat er zuinig wordt omgegaan met belastinggeld. Niet 
meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten van nu doorschuiven 
naar volgende generaties.  
 
De VVD vindt dat de Maassluise economie moet draaien om werk, want dat 
werkt! Wij vinden dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale 
voorziening is een betaalde baan.  
De gemeente moet mensen ondersteunen die buiten hun schuld hun baan 
verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk.  
 
De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij 
kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die tijdelijk of permanent 
niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. 
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1 Burger, Bestuur en Veiligheid 
 
1 A Bestuur en Organisatie 
 
Onze visie 
 
Het Gemeentebestuur behoort midden in de samenleving te staan. Dit 
betekent dat er regelmatig contact zal moeten zijn met alle relevante 
groeperingen uit de burgerij en het bedrijfsleven. De Gemeente is er voor 
haar inwoners en niet andersom. De landelijke overheid draagt nog steeds 
taken over aan de gemeente. Dat vinden wij een goede zaak. De gemeente 
staat immers dicht bij de burgers en kan dus goed zien waar behoefte aan 
is. 
 
Onze standpunten 
 
1. Wij willen een compacte, slimme ambtelijke organisatie die kwaliteit 

op een klantvriendelijke, klantgerichte manier levert. Burgers en 
bedrijven worden daarbij als klanten gezien en behandeld. Wij vinden 
dat de wensen en het gemak van deze klanten centraal staan. Dit kan 
o.a. door een digitaal loket dat 24 uur per dag open is. 
 

2. Voor de regionale sociale diensten van Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen zijn er plannen om te komen tot een verregaande 
integratie. Echter de vorming van een regionale sociale dienst moet 
voor de inwoners een toegevoegde waarde hebben en geen doel op zich 
zijn. In Maassluis moet de frontoffice functie behouden blijven. 

 
3. Als de gemeente een taak overgedragen krijgt, willen wij dat deze 

goed wordt uitgevoerd en zonder extra middelen boven wat de 
gemeente daarvoor van het Rijk krijgt. 

 
4. Wij zijn voor minder regels. De VVD Maassluis wil dat gemeentelijke 

regels en verordeningen om de drie jaar worden geactualiseerd en waar 
mogelijk worden ingetrokken. 
 

5. Wij vinden dat, daar waar het kan, regelgeving voor burgers en 
bedrijven verder moeten worden vereenvoudigd. Ook het proces voor 
het verlenen van vergunningen kan eenvoudiger, korter en goedkoper. 

 
6. Maassluis moet bestuurlijk actief participeren in regionale 

samenwerkingsverbanden. Samenwerking is echter geen doel op zich 
en dient beperkt te worden tot onderwerpen die een regionale aanpak 
vereisen en tot belangrijke kostenbesparingen of kwalitatieve 
verbeteringen voor Maassluis kunnen leiden. 
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7. In de visie van de VVD Maassluis hoort het nemen van 

bestuursverantwoordelijkheid. Wij staan voor een concreet 
bestuursakkoord met herkenbare doelen met daarbij behorende 
prestatie-indicatoren. 

 
8. Het aantal wethouders moet passend zijn bij de grootte van de 

gemeente. Wij zijn voor maximaal 4 fte (fulltime equivalent) 
wethouders. 

 
1 B  Openbare Orde en Veiligheid 
 
Onze visie 
 
Voor de VVD Maassluis staat veiligheid centraal. Veiligheid is één van de 

kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden 
gerespecteerd, geweld is uit den boze en de dagelijkse rit naar school, 
werk of sport moet veilig zijn. Veiligheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. Naast de 
objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de 
subjectieve veiligheid van belang. De gemeente moet er alles aan doen 
om het veiligheidsgevoel te vergroten. 

 
Onze standpunten  
 
9. De overheid heeft vooral een regievoerende taak. Als iemand zich 

niet houdt aan regels willen wij dat er duidelijk en streng wordt 
opgetreden. 

 
10. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten 

moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie 
moeten hard optreden tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.  

 
11. Wij streven naar meer en effectievere inzet van de politie, meer 

blauw op straat en niet achter het bureau. De wijkagent is de 
verbinding tussen burgers. De bekendheid van en met de wijkagent 
moet worden verbeterd.  

12. Toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren hebben een 
belangrijke rol in preventie en vroegtijdige onderkenning van 
problemen. De bevoegdheden van deze functionarissen moeten worden 
uitgebreid. 

13. De gemeente kan veel bereiken door bewoners meer te betrekken bij 
het onderkennen van knelpunten op het gebied van veiligheid en 
openbare orde. De terugkoppeling vanuit de gemeente naar burgers 
over criminaliteit en overlast in de stad kan en moet beter. 
Buurtpreventieteams spelen naast de politie en toezichthouders een 
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belangrijke aanvullende rol in het gevoel van veiligheid. Wij willen dat 
deze teams in alle wijken worden opgericht. 

14. Aan de bekendheid van het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig moet 
blijvend worden gewerkt, ondermeer door tijdige terugkoppeling van de 
resultaten van de meldingen. Hierbij kunnen wijk- en buurtverenigingen 
een brugfunctie vervullen.  

 
15. Ambulances en andere hulpdiensten moeten 24 uur per dag, 7 dagen 

van de week binnen de gestelde aanrijtijden beschikbaar zijn.  
 
16. Wij vinden dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun 

minderjarige kinderen. Wij willen dat de schade die ontstaat door 
overlast of vernieling wordt verhaald op de daders en hun ouders. 

 
17. Geweld ook achter de voordeur is een ernstig en ongewenst 

maatschappelijk verschijnsel en dient met kracht te worden 
tegengegaan. Effectieve hulp moet daarbij worden geboden. 

 
18. Wij vinden dat de gemeente zich in moet spannen voor een goed 

dierenwelzijnsbeleid. De gemeente maakt daartoe afspraken met de 
Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg. 

 
19. De VVD Maassluis wil de beveiligde fietsenstalling bij winkelcentrum 

Koningshoek behouden. Wij willen onderzocht hebben of beveiligde 
fietsenstallingen in de andere winkelcentra gerealiseerd kunnen worden.  

 
20. Cameratoezicht kan een belangrijke rol spelen in het vergroten van 

het veiligheidsgevoel. Wij willen dat cameratoezicht in winkelgebieden 
en in private en andere gebieden, waar veel mensen samenkomen, 
gestimuleerd wordt. 
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2 Ruimte 
 
2 A  Stedelijke Ontwikkeling 
 
Onze visie 
 
Ondanks de verwachting dat het bewonersaantal min of meer stabiel blijft, 

moet Maassluis toch blijven bouwen en vernieuwen. Maassluis moet 
naar buiten toe worden gepromoot als een stad waar het goed wonen 
en werken is. De VVD Maassluis wil dat inwoners en het bedrijfsleven 
tevreden zijn over hun stad. Met deze argumenten moet de gemeente 
meer bewoners en bedrijven vanuit de regio aantrekken. 

 
Onze standpunten 
 
21. Bij stedelijke ontwikkeling is het voor ons van belang een levendige 

stad voor ogen te houden, waarbij een goede en gezonde balans 
bestaat tussen wonen, werken, winkelen en recreëren voor jong en oud. 

 
22. Bij toekomstige ontwikkelingen vinden wij dat er ruimte voor vrije 

bouwkavels moet blijven. 
 
23. Eigenwoningbezit is goed voor de leefomgeving. Wij zijn voor een 

gezond evenwicht tussen sociale huur, sociale koop, vrije huur en vrije 
koop. 

 
24. Door de starters op de woningmarkt te faciliteren met 

startersleningen wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd. 
 
25. Wij willen dat de vastgestelde plannen in de Burgemeesterswijk 

onveranderd worden uitgevoerd binnen de huidige tijdspaden. 
 
26. Het gebied Sluispolder West is een gebied dat verbeterd kan worden. 

Wij zijn voor het karakter van een “tuindorp” met voldoende 
seniorenwoningen. 

 
27. Wij willen de Welstandscommissie als onnodig belastend afschaffen. 
 
28. Plannen om het winkelcentrum Koningshoek te verbouwen moeten 

door de gemeente worden gefaciliteerd, zodat deze zo spoedig mogelijk 
worden gerealiseerd. 

 
29. De nieuwe ontwikkelingen in de Kapelpolder zijn een versterking van 

dit gebied. Vernieuwing van andere industriële panden kan een flinke 
impuls aan de werkgelegenheid geven en het gebied verder versterken. 
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30. Voorzieningen moeten fysiek goed bereikbaar zijn. Bij nieuwe 
zorgfaciliteiten, scholen en speelvoorzieningen spreekt dat voor zich. 
Extra aandacht moet er zijn voor minder validen, senioren en kinderen. 

 
31. De Dijk als bedrijventerrein moet met de focus op de bestaande 

plannen kordaat worden aangepakt. Voor de verdere toekomst - 
afhankelijk van marktomstandigheden - biedt de ontwikkeling van de 
Kade (het voormalige Key en Kramer terrein) een blijvende kans voor 
meer werkgelegenheid. 

 
2 B  Economie 
 
Onze visie 
 
De VVD vindt dat de Maassluise economie moet draaien voor het 

handhaven en uitbreiden van werkgelegenheid. Maassluis moet ook een 
stad zijn die meer toeristen aantrekt door haar maritieme en historisch 
karakter.  

         
Onze standpunten  
 
32. Wij willen dat het gemeentebestuur periodiek met het bedrijfsleven 

overleg voert en dat vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven tijdig bij 
planontwikkelingen worden betrokken. 

 
33. Wij willen dat, waar mogelijk, vergunningen worden afgeschaft, 

worden samengevoegd of vervangen door een meldingsplicht of 
algemene regels. 

 
34. Wij vinden dat gedetailleerde regels, overbodige vergunningen en 

trage, niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers en burgers 
belemmeren. De gemeente dient deze kritisch tegen het licht te houden 
en te actualiseren om vertragingen en inefficiënties op te heffen.  

 
35. Wij vinden dat een vergunning moet worden verleend als de 

gemeente de termijnen verwijtbaar overschrijdt. 
 
36. Wij willen dat de gemeente de economie versterkt door het 

aantrekken van bedrijven. Het aanstellen van een acquisiteur en het 
bieden van snelle en adequate service kan het bedrijfs- en 
vestigingsklimaat bevorderen. 

 
37. Voor het aantrekken van bedrijven is het nodig dat de gemeente 

actief en in concurrentie met andere gemeenten in brede zin faciliterend 
en voortvarend werkt. 
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38. De dienstverlening van het ondernemersloket dient er op gericht te 

zijn om gestelde vragen of verzoeken om hulp of ondersteuning direct 
af te handelen. 

 
39. Samenwerking tussen het voorbereidend onderwijs en het 

bedrijfsleven is belangrijk om het onderwijs beter af te stemmen op de 
behoefte van de arbeidsmarkt. Wij pleiten voor de realisatie van een 
Technetkring. 

 
40. Wij blijven voorstander van het handhaven van de bestemming 

“bedrijven tot en met de categorie 3 (middelzwaar)” in het gebied de 
Kade. Wij kiezen voor werkgelegenheid 

 
41. Recreatie en toerisme zijn aanjagers voor de plaatselijke economie en 

moeten worden versterkt. 
 
2 C  Openbare ruimte en groen 
 
Onze visie 
 
Een aantrekkelijke stad is ook een goed onderhouden stad en ook een 

gevarieerde groenvoorziening draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat. Wij willen schone en veilige wijken. Daar kunnen bewoners 
ook veel aan doen. Samenleven is samenwerken. 

 
Onze standpunten 
 
42. Het schouwen van de openbare ruimte moet periodiek gebeuren. 
 
43. Onderhoud van groenvoorzieningen kost geld; wij willen daar niet op 

bezuinigen. Waar groen verdwijnt, moet dit worden gecompenseerd 
door aanleg daarvan elders in de wijk. 

 
44. Wij willen geen achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en 

kademuren. Wij willen daar een tandje bij.  
 
45. De VVD wil in de buitenruimte, goed verspreid over de woonwijken, 

voldoende speelgelegenheden voor kinderen van verschillende 
leeftijden. 

 
46. Wij vinden dat het hondenbeleid beter moet worden gecontroleerd. 

Geen hondenpoep waar dat niet hoort en honden niet los uitlaten waar 
dat niet is toegestaan. 
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2 D  Verkeer en Vervoer 
 
Onze visie 
 
Mensen moeten zich vrij kunnen bewegen op de manier en waar zij dat 

willen. Een goede infrastructuur is ook van levensbelang voor de 
inwoners en de lokale bedrijven.  

 
Onze standpunten 
 
47. Wij zijn tegen verkeersbelemmeringen die geen zin hebben. 
 
48. Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. 
 
49.  Wij zijn tegen betaald parkeren. 
 
50. Wij vinden dat er meer oplaadplaatsen moeten komen voor elektrisch 

rijden. 
 
51. Wij vinden dat fietsers prettig en veilig door de gemeente moeten 

kunnen rijden. Onze speciale aandacht gaat uit naar schoolroutes. 
 
52. Het ombouwen van de Hoekse Lijn naar een metrolijn met een derde 

station juichen wij toe. 
 
53. Wij vinden dat de gemeente zich moet blijven inspannen om de 

geluidshinder van de A20 te beperken met fysieke geluidswerende 
maatregelen. 

 
2 E  Duurzaamheid en Milieu. 
 
Onze visie 
 
De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en 

het verhogen van economisch rendement. Duurzaamheidsstreven is 
tevens goed voor het milieu. 

 
Onze standpunten 

54. Om verder verduurzaming te realiseren is communicatie over 
verduurzaming uitermate belangrijk en moet worden geïntensiveerd. 

 
55. De gemeente moet zich blijven inspannen om het energieverbruik 

terug te dringen. 
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56. Wij willen dat het voor de inwoners inzichtelijk is waar er energie kan 
worden bespaard of andere milieubelasting kan worden voorkomen of 
verminderd. 

 
57. Wij stellen een hoge prioriteit aan het waarborgen van de industriële 

veiligheid, de aanpak van stankoverlast en het terugdringen van de 
uitstoot van schadelijke stoffen. Hierbij is samenwerking met onze 
buurgemeenten van groot belang. 

 
58. Wij zijn voor duurzame openbare verlichting in de stad. LED- 

verlichting verdient daarbij de voorkeur om de kosten in de hand te 
houden.  
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3 Samenlevingszaken 
 
3 A  Onderwijs  
 
Onze visie 
 
Goed onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen 

ontplooien en zelfstandig een toekomst op te bouwen. Door de 
decentralisatie van Jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs, 
kan de gemeente goed regie voeren en partijen bij elkaar brengen. 

 
Onze standpunten  
 
59. Scholen moeten zich primair concentreren op het leveren van 

kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale 
vaardigheden centraal staan. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk 
voor het opvoeden van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid in het 
onderwijs moet worden gestimuleerd. 

 
60. Wij willen, dat met respect voor andere culturen, onze scholen de 

Nederlandse cultuur uitdragen. 
 
61. Wij zijn voor multifunctioneel gebruik van scholen en andere 

maatschappelijke instellingen. Om die reden zijn wij groot voorstander 
van het bredeschoolconcept. Hierin is de school de spil in de wijk. 
Benodigd budget komt van alle betrokken partijen. 

 
62. Wij zijn groot voorstander van integrale “kindcentra”. De 

samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs onder één directie zal 
het kind ten goede komen. De gebouwen moeten voor dit concept 
geschikt zijn. 

 
63. Wij zijn voor vrije schoolkeuze. Kosten van vervoer naar scholen voor 

speciaal onderwijs moeten worden beperkt door te kiezen voor de 
dichtstbijzijnde locatie. 

 
64. Het onderwijs in Maassluis moet er voor zorgen dat er ook voldoende 

aandacht is voor excellente leerlingen. 
 
65. Om ontwikkelingsachterstanden tegen te gaan moet de gemeente 

vroeg- en voorschoolse educatie stimuleren en toezien op een goede 
samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het 
primair onderwijs. 

 
66. Binnen de scholen moet een goede ondersteuningsstructuur zijn om 

vroegtijdig leerachterstanden, antisociaal gedrag en voortijdige uitval te 
voorkomen c.q. aan te pakken. 
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67. Er zal binnen de onderwijsprogramma’s ruimte gecreëerd moeten 
worden voor voorlichting over gezonde leefwijzen en de schadelijke 
effecten van alcohol, drugs en roken. 

 
68. Bewegen is belangrijk voor alle kinderen. Wij zijn voor uitbreiding van 

de sporturen en het handhaven van schoolzwemmen. 
 
69. De samenwerking tussen het voorbereidend technisch/beroeps-

onderwijs en lokale en regionale bedrijven moet actief worden 
gestimuleerd. Het bedrijfsleven is belangrijk voor stageplaatsen.  
 

70. Wij willen dat maatschappelijke stages actief worden gestimuleerd 
omdat scholieren dan kennis maken met diverse vormen van 
persoonlijke inzet in de samenleving. 

 
71. Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. 

Wij willen een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau. Scholen kunnen 
voor ouders van hun leerlingen daarin een belangrijke rol spelen. 

 
3 B  Jeugd 
 
Onze visie  
 
Ieder kind heeft het recht zorgeloos op te groeien in een veilige omgeving. 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en 
maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de 
eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het 
kind schaden moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet. 
Gemeenten krijgen de regie over de Jeugdzorg. 

 
Onze standpunten 
 
72. De VVD wil af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke en 

opvoedingsproblemen een onnodige medische component krijgen. Door 
tijdig in te grijpen en verbindingen te leggen met onder andere de 
directe omgeving en de school verbetert niet alleen de kwaliteit van het 
leven van het kind en gezin, maar bespaart het de samenleving ook 
geld. 

 
73. Wij zien het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil in alle 

zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de 
Jeugdzorg gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben daar vanuit een 
eigen verantwoordelijkheid een rol: ouders, scholen, huisartsen, 
consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals. 

 
74. Wij willen het integraal jeugd- en jongerenbeleid handhaven 

waarover de gemeente de regie voert. Dit beleid is gebaseerd op actief 
burgerschap en bestaat zoveel mogelijk uit keuzevrijheid, 
zelfstandigheid, medezeggenschap, participatie en verantwoordelijkheid 
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en heeft betrekking op gezondheid, huisvesting, kinderopvang, 
scholing, veiligheid, sport, cultuur en vrije tijd. 

 
75. Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Daarbij hoort ook voorlichting 

over de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
76. Wij hechten veel waarde aan participatie van jeugdigen in het 

jeugdbeleid. Jeugdambassadeurs zijn de schakel tussen gemeente en 
jongeren. De jeugdambassadeurs in Maassluis moeten daarom blijven 
bestaan. 

 
77. Wij zijn niet tegen hangjongeren. Wel tegen overlast van jongeren. 

Daarvoor is een goed jongerencentrum noodzakelijk om te zorgen voor 
een adequate begeleiding.  

 
3 C  Integratie 
 
Onze visie 
 
Wij staan voor een tolerante samenleving met respect voor elkaar en 

waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet je afkomst maar je 
toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag. En niet de groep maar 
het individu. Subsidies die deze tolerantie ondermijnen passen niet bij 
dit uitgangspunt. Wij verwerpen iedere vorm van discriminatie. 

 
Onze standpunten 
 
78. Wij willen dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering 

van immigranten te bevorderen. Het beheersen van de Nederlandse taal 
is van groot belang. De VVD is tegen doelgroepenbeleid. 

 
79. De gemeente moet meewerken aan het landelijk vastgestelde 

immigratie- en asielbeleid. Er wordt geen opvang verleend aan 
uitgeprocedeerden die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar 
het land van herkomst. 

 
80. Werkloosheid onder allochtonen is onacceptabel hoger dan onder 

autochtonen. De Nederlandse taal leren is een eigen 
verantwoordelijkheid van de immigrant. De gemeente faciliteert door te 
bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn. 

 
81. Ongeregeldheden in de wijk als gevolg van culturele problemen 

moeten daadkrachtig worden aangepakt. Wij zijn tegen concentratie 
van (bevolkings-) groeperingen. De permanente aandacht moet liggen 
op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van overlast. 
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82. Meedoen voor iedereen betekent ook dat iedereen zijn stem moet 

kunnen laten horen. Samen maken we de maatschappij. Adviesorganen 
zijn bij uitstek geschikt om dat geluid te laten horen. De adviesraden 
moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. 

 
83. De integratie wordt bevorderd door eigen ondernemerschap. Dat 

geldt ook voor allochtone ondernemers. Door gebruik van mentorschap 
wordt de slagingskans vergroot. Dit heeft een toegevoegde waarde voor 
Maassluis. 

 
3 D  Zorg, WMO, Welzijn 
 
Onze visie 
 
De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn. Dat betekent 

dat mensen die tijdelijk of permanent niet volledig zelfstandig kunnen 
functioneren ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente 
die ondersteuning bieden. Grote veranderingen komen op ons af, zoals 
de Transitie Jeugdzorg, veranderingen in de AWBZ (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten), de begeleiding en veranderingen in de 
Ouderenzorg en voor mensen met een beperking. Voor de uitvoer van 
de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft dat grote 
gevolgen 

 
Onze standpunten 
 
84. Wij zijn voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar 

gemeenten. De gemeente is regievoerder waarbij niet het aanbod van 
zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat. 

 
85. Wij zullen ons sterk maken om bij grote negatieve gevolgen voor die 

inwoners, die dit zelf niet kunnen oplossen, de helpende hand te bieden. 
Iedereen moet kunnen meedoen! 

 
86. De gemeente is regisseur van de WMO kanteling naar “nieuwe-

welzijn-zorg”. Door goede (regionale) afspraken te maken met 
(huisartsen en andere) zorgverleners en te sturen op prestaties 
verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven de kosten beheersbaar. 

 
87. De zorg wordt in beginsel in de directe omgeving aangeboden: eerst 

lokaal, dan regionaal. 
 
88. Voor ons is lokaal maatwerk essentieel voor een goede werking van 

de WMO. De VVD gaat daarbij niet uit van de vraag “waar heb ik recht 
op”, “maar wat heb ik nodig” en wat kan ik zelf bijdragen om mee te 
kunnen doen. 
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89. Wij zijn voorstander van het persoonsgebonden budget in een nieuwe 
opzet. Misbruik moet worden bestreden.  

 
90. Wij vinden voorlichting over een gezonde leefwijze een middel om de 

zorgkosten in de hand te houden. 
 
91. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. Zij en 

mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Het Steunpunt Mantelzorg 
en organisaties voor vrijwilligers in de zorg moeten gefaciliteerd blijven. 
De waarderingsprijs voor de ”Vrijwilliger van het jaar” moet in stand 
worden gehouden. 

 
92. Voor ons is de polikliniek in Maassluis een basisvoorziening. Wij zullen 

nieuwbouw ondersteunen. 
 
93. Wij vinden dat de gemeente medewerking moet verlenen aan de 

verwezenlijking van kleinschalige woonprojecten, zoals projecten voor 
begeleid wonen. 

 
94. Steunpunt Vraagraak heeft bewezen te voldoen in een behoefte. Wij 

zijn ervoor dat alle burgers met hulpvragen op alle leefgebieden terecht 
moeten kunnen bij Vraagraak. 

 
3 E  Senioren 
 
Onze visie  
 
Wij vinden dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen omgeving moeten 

kunnen wonen. Geen confectie maar maatwerk. Er moet een goed 
evenwicht zijn tussen professionele zorg en informele en mantelzorg. 
Hoogste zorgkwaliteit met voldoende keuzevrijheid. 

 
Onze standpunten 
 
95. Aanvragen ten behoeve van zelfredzaamheid, zoals hulp en 

woningaanpassingen, moeten sneller worden afgehandeld. 
 
96. Wij staan open voor initiatieven voor gevarieerde huisvesting voor 

senioren in de huur- en koopsector. Deze moet afgestemd zijn op 
woonwensen en financiële mogelijkheden van de gebruikers. De ligging 
moet aansluiten op bestaande voorzieningen, zoals winkels, 
gezondheidscentrum, halte openbaar vervoer en ontmoetingsruimte. 

 
97. Wij zijn voor goed uitgeruste woonservicepunten waar dat nodig is. 

Bereikbare winkelcentra in de buurt verhogen de kwaliteit van leven. 
 
98. Alle openbare voorzieningen en winkelcentra moeten ook voor 

rollators, invalidenwagens en scootmobiels het gehele jaar goed 
bereikbaar zijn. 
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3 F  Werk en Inkomen 
 
Onze visie 
 
Voor de VVD is werk voor wie kan werken een topprioriteit. De beste 

sociale voorziening is een betaalde baan. Wie in een uitkeringssituatie 
belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Voor ons is niks 
doen geen optie. Meedoen is belangrijk. Alleen voor mensen die echt 
niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning.  

 
Onze standpunten 
 
99. Wij zijn van mening dat het voeren van inkomenspolitiek is 

voorbehouden aan het Rijk en niet op lokaal niveau dient plaats te 
vinden. 

 
100. Mensen met een uitkering moeten op hun eigen verantwoordelijkheid 

worden aangesproken bij het zoeken en aanvaarden van werk. De 
hoogte van de uitkering wordt hierop zo nodig afgestemd. 

 
101. De gemeente moet mensen, die gebruik maken van faciliteiten ter 

bestrijding van armoede en in een uitkeringssituatie zijn geraakt, 
stimuleren weer aan het werk te gaan. 

 
102. Wij vinden dat kinderen, die opgroeien in armoede en daarmee hun 

startkansen beperkt zien, hulp geboden moeten krijgen om gelijke 
kansen te creëren. 

 
103. Wij hebben zorgen over de oplopende jeugdwerkloosheid. De 

gemeente moet extra inzet plegen om de werkloosheid onder deze 
bevolkingsgroep terug te dringen. 

 
104. De gemeente dient te bevorderen dat mensen die op zoek zijn naar 

een betaalde baan onbetaalde activiteiten doen. Vrijwilligerswerk is een 
goede manier om de kans te vergroten op een betaalde baan en om 
vorm te geven aan een actieve toekomst. 

 
105. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om uitkeringsfraude 

te bestrijden. Aangevraagde en toegekende uitkeringen moeten 
regelmatig op rechtmatigheid worden gecontroleerd.  

 
3 G  Sport 
 
Onze visie 
 
Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij 

aan een gezonde levensstijl, gaat gezondheidsproblemen als diabetes 
en obesitas tegen en helpt bij het leggen van sociale contacten. De 
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gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is. Wij 
vinden dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich moet beperken 
tot de niet-commerciële recreatiesport en tot sport voor mensen met 
een beperking. 

 
Onze standpunten 
 
106. Sporten stimuleert een gezond en sociaal leven en moet bereikbaar 

zijn voor alle leeftijdscategorieën. Wij willen dat sportverenigingen, 
scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te stimuleren tot bewegen; niet 
hangen maar sporten. 

 
107. Voor mensen met een beperking moeten sportvoorzieningen 

bereikbaar en bruikbaar zijn. 
 
108. De Maassluise Sportraad is een belangrijk adviesorgaan en een 

schakel in het sportbeleid. Wij willen dat de gemeenteraad minstens 
één maal per jaar met de MSR overleg voert. 

 
109. Wij vinden het belangrijk dat door goed beheer en op tijd investeren 

door gemeente en gebruiker sportvoorzieningen hun kwaliteit 
behouden. 

 
110. Initiatieven van verenigingen om te komen tot een efficiënter beheer 

en gebruik van sportaccommodaties moeten worden gehonoreerd. 
 
111. Wij vinden dat alle inwoners zwemlessen moeten kunnen krijgen in 

het plaatselijke zwembad “De Dol-Fijn”. Door ruimte te geven aan 
meerdere zwemscholen zal de kwaliteit worden verhoogd. 

 
112. Wij zullen particuliere initiatieven om topsportevenementen naar 

Maassluis te halen ondersteunen. 
 
3 H  Cultuur en Monumenten 
 
Onze visie 
 
De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van 

kunst en cultuur omdat dit de samenleving verrijkt. In gezamenlijkheid 
de cultuurhistorie bewaken en versterken maakt dat je trots bent op je 
buurt en stad. Wij vinden dat er ook ruimte moet zijn voor 
cultuuraanbod dat vanuit de markt wordt gefinancierd. Dat is niet alleen 
goed voor de lokale bevolking, maar heeft ook een positief effect op de 
aantrekkingskracht van onze gemeente. 
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Onze standpunten 
 
113. Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het 

versterkt de innovatiekracht, creativiteit en het out-of-the-box-denken. 
Daarom stimuleert de gemeente vanuit haar rol laagdrempelig contact 
met cultuur, waardoor een breed publiek hier kennis mee kan maken. 

 
114. Wij vinden historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang. 

Een belangrijke rol spelen daarin de lokale musea maar ook de Open 
Monumentendag. 

 
115. Het verenigingsleven is een belangrijk bindmiddel in onze 

samenleving, wat ook het wonen in Maassluis aangenaam maakt. 
 
116. Het historisch centrum moeten wij koesteren en versterken door het 

in verschillende opzichten aantrekkelijker te maken. Wij willen de 
Schuurkerk behouden voor maatschappelijke activiteiten. 

 
117. Voor ons is de Culturele Raad een schakel en een belangrijk 

adviesorgaan in het lokale cultuurbeleid. Wij willen dat de 
gemeenteraad minstens één maal per jaar met de CRM overleg voert. 

 
118. Het bestaande cultuurbeleid moet worden gecontinueerd en waar 

mogelijk uitgebreid. 
 
119. Deelneming aan het culturele leven en belangstelling voor kunst en 

cultuur moeten al op jonge leeftijd worden bevorderd. Wij zijn dan ook 
voor cultuureducatie op school en handhaving van de subsidie aan de 
jeugd voor dit doel. 

 
120. Wij willen een inventarisatie van de kunstwerken in de openbare 

ruimte en een meerjarenonderhoudsplan. 
 
121. Wij vinden dat er een breed aanbod van goede voorzieningen en 

accommodaties, zoals musea, kunstuitleen, muziekschool, bibliotheek 
en theater behouden moet blijven. 

 
122. Er zijn veel kunstenaars in Maassluis; dat geeft kleur aan de stad. De 

gemeente moet haar medewerking blijven verlenen aan de 
beschikbaarheid tegen transparante tarieven van atelierruimte en 
expositiemogelijkheden. 

 
123. De Gemeentelijke- en Rijksmonumenten en ook markante gebouwen 

in de stad (ons cultureel erfgoed) moeten beschermd blijven en in 
goede staat worden gehouden. De adviezen van zowel de Historische 
Vereniging Maassluis als van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis 
( CCEM) moeten bij de besluitvorming worden betrokken. 
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3 I  Recreatie en Toerisme 
 
Onze visie 
 
De VVD ziet kansen om in Maassluis recreatie en toerisme naar een hoger 

plan te tillen. Maassluis onderscheidt zich van andere gemeenten door 
zijn haven, de vlieten en het historisch centrum. Maassluis is ook een 
stad omringd door groen en recreatiegebieden. 

 
Onze standpunten 
 
124. Om het watertoerisme te ontwikkelen moeten bruggen die dat 

belemmeren weer makkelijk open en dicht kunnen. Bootjes moeten 
kunnen afmeren aan de Noordvliet en Veerstraat. 

 
125. Wij zijn voor openstelling van de Monstersche sluis. Het schutten zal 

een publiekstrekker zijn en maakt Maassluis bovendien bereikbaar voor 
watertoeristen uit andere gemeenten. 

 
126. Wij vinden dat de haven van Maassluis geschikt moet worden 

gemaakt als passantenhaven. Hiervoor moeten sanitaire faciliteiten, 
walstroom en drijvende steigers beschikbaar komen. 

 
127. Naast de Furieade en de Sleepbotenhavendag moeten er nog meer 

evenementen mogelijk zijn waarbij het thema “Maassluis waterstad” de 
boventoon voert. Het moet burgers en ondernemers makkelijk worden 
gemaakt dergelijke activiteiten te ontplooien. 

 
128. Maassluis heeft een aantrekkelijke binnenstad, een aantal musea, 

monumentale panden en een unieke museumhaven. De gemeente moet 
deze punten ter versterking van het toerisme steviger promoten. 

 
129. Wij vinden dat de fiets- en wandelroutes in en rondom Maassluis 

verbeterd moeten worden. 
 
130. Om toeristen te kunnen laten verblijven, wil de VVD initiatieven voor 

een Bed en Breakfast actief stimuleren. 
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4 Middelen 
  
Financieel Beleid 
 
Onze visie 
 
De VVD Maassluis wil steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog 

zinvol en noodzakelijk is. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of 
het niet met bestaande middelen kan.  

 
Onze standpunten 
 
131. Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor het totale 

gemeentelijke beleid. Wij willen een sluitende begroting en een 
inzichtelijk en eveneens sluitend meerjarenperspectief. Transparantie 
voor onze inwoners over waaraan het belastinggeld wordt besteed. 

 
132. Gezien de risico’s van diverse grote gemeentelijke projecten en van 

aanstaande decentralisaties moeten de vrij besteedbare reserves groot 
genoeg zijn om met een zekerheid van minimaal 80% eventuele 
tegenvallers op te kunnen vangen. 

 
133. Wij vinden dat Maassluis bij de 33% goedkoopste gemeenten in 

Nederland (de coelo-atlas) voor wat betreft lokale lasten moet behoren. 
 
134. De tarieven voor de diensten van de gemeente dienen kostendekkend 

te zijn. Wij zullen er op toezien dat de gemeente deze diensten tegen 
een optimale prijs/kwaliteitverhouding aanbiedt. 

 
135. De VVD Maassluis wil dat de onroerendzaakbelasting, buiten een 

inflatiecorrectie tot maximaal 2,5%, niet wordt verhoogd. 
 
136. Wij zijn voor afschaffing van de hondenbelasting vanwege de 

beperkte opbrengst en onevenredig hoge uitvoeringskosten. 
 
137. Wij zijn geen voorstander van het heffen van toeristenbelasting. 
 
138. Maassluis heeft een eigen Rekenkamercommissie. De 

Rekenkamercommissie moet zelfstandig onderzoeken kunnen initiëren. 
Wij vinden dat ook de gemeenteraad opdracht moet kunnen geven tot 
het instellen van onderzoeken. 

 
139. Het subsidiebeleid van de gemeente moet eenvoudig, transparant en 

controleerbaar zijn. 
 
140. Wij vinden dat daar waar subsidie op de huur van gemeentelijke 

accommodaties wordt verstrekt, deze inzichtelijk moet zijn. 



1) Omdat u al jaren liberaal stemt!
Dan is het nu tijd voor een extra stap: 
steun de partij en word lid!

2)  Om uw stem te laten horen  
in de Maassluise politiek!

Als lid praat en beslist u mee.  
Bijvoorbeeld bij het kiezen van de  
lijsttrekker, vaststellen van de kieslijst  
en het bepalen van standpunten.

3) Nieuwe mensen ontmoeten
VVD Maassluis organiseert regelmatig 
bijeenkomsten. Ontmoet lokaal en  
nationaal gelijkgestemde mensen.  
Bouw aan een inspirerend netwerk!

4) Op de hoogte blijven
Ontvang naast alle verenigingsinfo  
ons bulletin (6 maal per jaar) en het  
magazine Liber (acht maal per jaar). 

5) Zelf actief zijn in de partij
VVD-leden kunnen actief worden in  
bestuurlijke of politieke functies.  
Bijvoorbeeld als lid van de gemeente-
raad, als bestuurslid of als lid van het  
lokale campagneteam.  

6) Volg cursussen en workshops
Professionele cursussen over liberalisme 
of bijvoorbeeld discussietechnieken.

10 redenen om lid te worden:

7) Politici van de VVD ondersteunen
Lid worden van de VVD is meepraten, 
-denken en -discussiëren met politici in 
gemeenteraden, staten fracties, Eerste 
en Tweede  Kamer en Europa.

8) Financiële armslag geven
Leden vormen de belangrijkste bron 
van inkomsten en geven de organisatie 
de nodige financiële armslag om goed 
te kunnen functioneren – en dus om 
goede politiek te bedrijven.

9)  Neem een kijkje achter  
de schermen bij de Tweede  
en Eerste Kamer

Een aanrader! Nieuwe leden kunnen 
deelnemen aan de nieuwe ledendag  
die ieder jaar in Den Haag wordt  
georganiseerd. Erg leuk, al was het  
alleen maar om achteraf de plekken 
waar u geweest bent dagelijks terug  
te zien op tv!

10)  Neem deel aan het debat!
Ieder lid kan actief deel te nemen aan 
de vele bijeenkomsten binnen de partij, 
lokaal of landelijk. Bijvoorbeeld tijdens 
algemene vergaderingen, politieke 
cafés, congressen en themadagen.

Inschrijven kan eenvoudig via de website!

www.vvdmaassluis.nl


