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Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 
De VVD constateert dat: 

‐ De kiezers breed hebben gestemd wat heeft geresulteerd in 12 partijen in de Bossche raad; 
‐ De VVD zich een stabiele partij toont. Al drie verkiezingen lang rond de 7000 stemmers. Dit 

jaar duidelijk meer dan de andere partijen. Weliswaar niet in zeteltal maar wel in aantal 
kiezers. 

‐ De resultaten van de landelijke partijen (incl. de twee nieuwkomers) zijn in belangrijke mate 
bepaald door het landelijke beeld; de lokale politieke partijen hebben (m.u.v. Bossche 
Groenen) niet geprofiteerd. 

‐ De klankkleur van de raad is veranderd. Die veranderde klankkleur zal tot uitdrukking moeten 
komen in programma en collegesamenstelling. Waar in 2006 het armoedebeleid centraal 
stond zal nu meer aandacht moeten zijn voor sociaal-economisch beleid. 

 
Ambities en problemen 
De VVD wil stappen voorwaarts maken op het gebied van Veiligheid (aanpak vermogenscriminaliteit, 
criminaliteit onder jongeren/jongerenoverlast/vergroting veiligheidsgevoel). In de vorige periode lag 
veel nadruk op perifere maatregelen. De VVD neemt daarvan geen afstand maar vindt wel dat als bijv. 
een jongere niet wil meewerken aan verbetering hij aanloopt tegen de macht van de overheid. 
De VVD is van mening dat de politiecapaciteit een zaak is van het rijk. Daar moet de gemeente niet in 
treden. Maar de gemeente kan wel de randvoorwaarden verbeteren waarbinnen de politie moet 
opereren. Gedacht kan worden aan camera’s en kleine maatregelen in de wijk (verlichting en/of 
afsluiten brandgangen). 
 
De stad staat voor financieel moeilijke tijden. Die financiële context is bepalend voor de vervulling van 
de ambities en oplossing van problemen. Forse bezuinigingen zijn onvermijdelijk. De VVD zou het 
liefste ook in komende jaren de index op het OZB-tarief achterwege willen laten; bespreekpunt is de 
door de raad gedane uitspraak over de doorberekening van de waardedaling in het tarief. In 2011 is 
waarschijnlijk nog sprake van een sluitende begroting. Maar er moet geanticipeerd worden op de 
toekomst. Wel investeren maar niet investeren in activiteiten die leiden tot nieuwe exploitatielasten. En  
als geld nodig is voor nieuw beleid dan vooralsnog eenmalig. 
 
Als het goed gaat met de stad als geheel moet dat ook een gezicht krijgen in de wijken en buurten. De 
aanpak van HarenDonkReit en nu Boschveld zijn daar goede voorbeelden van. Dit moet doorgezet 
worden in de volgende periode maar daarbij moet wel nadrukkelijk gekeken worden naar het tempo 
van herstructurering. Zeker nu de GSB-gelden wegvallen en ook het ISV-budget onder druk staat. 
Doorgaan in het huidige tempo is onbetaalbaar. 
In wijken en buurten werken aan bevordering van de gemeenschapszin. De inzet van vrijwilligers en 
bijv. amateurverenigingen is daarvoor onmisbaar en moet derhalve gekoesterd worden. 
 
In de komende periode moet ingezet worden op nog meer banen. Banen is een antwoord op de 
oplopende werkloosheid en regiofunctie. 
 
Bereikbaarheid en parkeren zijn voorwaarden voor het economisch functioneren van de gemeente. 
Het behoud van kort parkeren nabij de binnenstad is voor de VVD van wezenlijk belang. Vermindering 
van het aanbod op dat terrein schaadt de regiofunctie en tast de diversiteit van het winkelaanbod als 
dagelijkse winkelstad aan. Parkeren binnen het GZG-masterplan is cruciaal voor de haalbaarheid van 
het plan. Het huidige aantal plaatsen daarbinnen is voor de VVD het minimum.  
De VVD vindt dat alle vervoersstromen tot aan de binnenstad gefaciliteerd moeten worden. De VVD 
staat ook voor een autoluwe binnenstad. Een knip in de binnenstadsring is niet aan de orde indien 
doorgaand verkeer tengevolge van de aanleg van de randweg van de binnenstadsring verdwijnt . 
 
De VVD hanteert als principe voor de komende onderhandelingen dat in beginsel niet teruggekomen 
wordt op genomen besluiten. De VVD ziet het GZG-masterplan als een genomen beslissing en is 



bereid daarin uit gemeentemiddelen bij te dragen. Het GZG heeft voor het draagvlak een culturele 
trekker nodig. Daarvoor wordt nu gedacht aan de bilbiotheek/stadsarchief.  
 
De ambitie van de VVD is een goed theater. De beperkingen van het huidige theater worden 
onderkend. Maar het is te vroeg om nu al een besluit te nemen over een investering. Eerst dient de 
discussie gevoerd te worden naar wat we nu precies willen op het gebied van grootschalig 
podiumaanbod in de stad (in  verhouding tot landelijk en regionaal). Daarna kan worden bekeken hoe 
dat te bereiken is en –als gekomen wordt tot nieuwbouw- waar. En tot slot, gelet ook op de financiële 
positie komt het wanneer aan de orde. 
 
Er is sprake van een goede en efficiënte ambtelijke organisatie. Maar de klantgerichte houding zou 
wel meer moeten gaan naar ja, mits in plaats van neen, tenzij. En nog meer kijken naar digitalisering 
van klantcontacten. Bezuinigen zullen dat in combinatie met vervallen/verminderen van taken ook 
gevolgen hebben voor de formatieomvang. 
 
Op het gebied van het milieubeleid zet de VVD in op verduurzaming en rentabiliteit. Maar je moet 
nadrukkelijk de vraag stellen of je als gemeente marktleider wil zijn of een goede middenmoter. De 
VVD staat voor een duurzame energiezuinige samenleving en streeft naar klimaatneutraliteit. Maar de 
vraag is of je als gemeente eigen beleid moet voeren op het gebied van luchtkwaliteit. De overheid 
moet zich vooral richten op innovatie, research en development. Investeren in rendabele projecten nu 
leidt tot lastenverlichting op termijn. 
 
Er moet meer ingezet worden op regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid en 
het aantrekken van bedrijven (liefst wel op bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen). 
 
Binnen de VVD bestaan al wel ideeën over invulling van de komende ombuigingen: 

‐ Er moet niet bezuinigd worden op veiligheid. 
‐ De VVD staat niet voor verhoging van de OZB. 
‐ De hoogte van de uitgaven op beleidsterreinen waar sprake is van rijksvergoedingen waar 

wenselijk en mogelijk koppelen aan de hoogte van die vergoedingen. 
‐ De idee bestaat dat bij veel projecten sprake is van doublures; daarin kan geschrapt worden 
‐ Maatregelen waarbij sprake is van hoge perceptiekosten moeten kritisch bekeken worden. 

Geld moet zoveel mogelijk direct ingezet worden voor het beoogde doel. De VVD staat voor 
het ingezette armoedebeleid maar daarbinnen moet wel gekeken worden naar de efficiency 
van ingezette maatregelen (in relatie tot kosten en in relatie tot perceptiekosten). Er zou ook 
meer uitgegaan kunnen worden van vertrouwen in de burger; dan zijn geen generieke toetsen 
nodig maar nog wel steeksproefsgewijs. 

‐ Minder individuele vergunningen/procedures en meer algemene regels waarop gehandhaafd 
wordt. 

‐ Efficiency CWS doorlichten; idem beheerskosten Brede Bossche scholen en kosten WMO. 
‐ Nadrukkelijk kijken welke taken overgelaten kunnen worden aan de markt. 
‐ Op dit moment is het beleid onvoldoende gericht op het acquireren van bedrijven, instellingen 

en grote investeringsprojecten (bouw/infra). Maar van de andere kant brengt de 
totstandkoming van dit wel inkomsten voor de exploitatie van de gemeente op. Overwogen 
zou kunnen worden toch als gemeente zelf meer in te zetten op verwerving van nieuwe 
investeerders voor wonen en bedrijvigheid. 

 
Nieuw college/collegeakkoord 
De huidige coalitie heeft naar tevredenheid gefunctioneerd. Op een paar dossiers is sprake geweest 
van wrijving. In een nieuwe periode moet dat voorkomen worden. Op zich kan het huidige 
collegeprogramma als uitgangspunt worden genomen maar de klankkleur zal een andere zijn. En op 
sommige terreinen zullen de accenten veranderen. Binnen het nieuwe akkoord en de 
portefeuilleverdeling zal de winst van de VVD tot uitdrukking moeten komen. De VVD is voorstander 
van een akkoord op hoofdlijnen, niet dichtgetimmerd maar op enkele dossiers met heldere afspraken 
en tijdpad. De VVD vraagt van het college voortvarendheid op de cruciale dossiers. 
 
Belangrijke bespreekpunten voor het collegeakkoord zijn: 

‐ In beginsel wordt uitgegaan van genomen besluiten; 
‐ Invulling bezuinigingen/lastenbeleid 
‐ Bereikbaarheid en parkeren; 



‐ Theater aan de Parade; 
In het akkoord moeten hiervoor een tijdpad worden afgesproken; 

‐ Voortgang hostels binnen vastgestelde uitgangspunten; geen bijdrage gemeente in exploitatie; 
‐ Bestuurlijke en organisatorische aansturing Noordbrabants Museum-SM’s; 
‐ Veiligheid. 

 
De VVD ziet dat uitgegaan moet worden van een college dat tenminste steunt op 22/23 zetels. Zij kan 
zich voorstellen dat verder gegaan wordt met de huidige coalitiepartijen en een vijfde partij 
uitgenodigd wordt om volwaardig deel te nemen. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor. Geen 
enkele partij wordt om partijpolitieke redenen uitgesloten. Een voorkeur voor dit moment gaat uit naar 
Rosmalens Belang op basis van hun opstelling in het verleden. Zij hebben zich constructief betoond. 


