Voorwoord
Belang van Nederland (BVNL) Capelle is een klassiek liberale partij. Dat
betekent dat vrijheid altijd bovenaan staat. De gemeente dient niet te
veel taken op zich te nemen. In veel gevallen is dat ook niet nodig omdat
de burger het probleem vaak zelf beter kan oplossen. Bijvoorbeeld op het
gebied van wonen: panden moeten makkelijker voor verschillende
bestemmingen gebruikt kunnen worden. Dit zal ervoor zorgen dat dit
eigenaren zelf zullen realiseren. De taken die de gemeente wel uitvoert
dienen kwalitatief goed en kostene ciënt(er) te geschieden. BVNL
Capelle streeft dus naar een klein, maar e ectief gemeentelijk apparaat.
Het is aan de gemeente om voor oplossingen te zorgen, door ruimte en
vertrouwen aan de burger te geven. Daar waar nodig zal de gemeente
ondersteuning bieden.
BVNL Capelle wil een gemeentelijk bestuur dat vooral streeft naar
oplossingen die structureel en op de lange termijn houdbaar zullen zijn. In
de praktijk betekent dit dat vooral in basisbehoeften moet worden
voorzien. Op dit moment zien wij nog te vaak dat de waan van de dag
bepalend is voor beleidsbesluiten.
Een structureel en lange termijnbeleid begint met een gedegen lange
termijnvisie. De huidige toekomstvisie die door de gemeenteraad is
vastgesteld is daartoe een eerste aanzet, maar moet worden aangepast.
BVNL Capelle wil een duidelijker toekomstvisie presenteren, met meer
(haalbare) ambities, scherpere keuzes en daarmee een duidelijkere
richting voor de toekomst van de Capellenaren.
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Hoofdstuk 1: Wonen,
huisvesting en planologie
Net zoals in andere gemeenten geldt ook in Capelle aan den IJssel een
woningtekort. Capelle staat zelfs in de top 10 van dichtst bevolkte
gemeenten in Nederland. In de afgelopen decennia is er geen rekening
gehouden met de demogra sche ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd
in een stakend aanbod van woningen. Er moeten kleine, middelgrote en
grote woningen gebouwd worden om tegemoet te komen aan de
groeiende vraag naar huisvesting. BVNL Capelle wil daarom het volgende:
• In de komende jaren moet er innovatief gebouwd gaan worden in
Capelle aan den IJssel waarbij de gemeente als aanjager optreedt.
BVNL Capelle is kort en duidelijk wat betreft verduurzaming en
energieneutraal bouwen;
• Wij pleiten voor technologische vooruitgang;
• Daarbij streven we naar een schoner milieu met duurzame
energieopwekking waarbij nieuwe technologieën worden omarmd zodat
we een steeds schonere en meer duurzame omgeving hebben zonder
dat dit een quasi religieuze obsessie wordt;
• Echter, het is niet aan de gemeente om belastinggeld te verkwisten
door inwoners nancieel te ondersteunen bij de verduurzaming van hun
woning wanneer dit ten koste gaat van de te innen belastinggelden. De
Capellenaar is hier zelf voor verantwoordelijk;
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• Bij de realisatie van nieuwe woningen, zal de nadruk komen te liggen op
de realisatie van meer koopwoningen. Hiervoor zal er uitgeweken moeten
worden naar hoogbouw. Op deze manier wordt het groene en
authentieke karakter van Capelle niet aangetast. Wij streven naar
duurzame woningbouw die kan anticiperen op het veranderende
leefklimaat en de woningeisen. Denk hierbij aan diverse woningtypen;
afgestemd op de doelgroepen in de diverse leeftijdscategorieën. In het
bijzonder denken wij hierbij aan de introductie van mantelzorghuizen,
waarbij onze senioren verzorgd kunnen blijven worden door hun
dierbaren in een voor hen prettige en vertrouwde omgeving. De
facilitering hiervan laten wij over aan private partijen;
• Woningcorporaties moeten enkel sociale woningen bouwen waar in
Capelle behoefte aan is. Sociale woningen worden zo e ciënt en
duurzaam mogelijk gebouwd op locaties waar de grond goedkoop is.
Sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen die enkel voor huren in
aanmerking komen. Scheefwonen willen wij te allen tijde in onze
gemeente voorkomen;
• Statushouders krijgen geen voorrang bij de toewijzing van sociale
woningen;
• Bij nieuwbouw of transformatie dient parkeren uit het zicht te worden
voorzien, met een passende parkeernorm;
• De komende decennia dringen wij aan op wijziging van
bestemmingsplannen. Er is de afgelopen jaren geen consistente lijn
geweest wat betreft stedenbouwkundige innovatie. De noordelijke entreeroute, de Capelseweg, laat een verscheidenheid aan woonhuizen,
bedrijfsgebouwen en industrieterreinen zien, welke een inconsistente en
enigszins treurige aanblik biedt. Capelle verdient beter. Wij willen dan
ook de Stadsbouwmeester terug, die toe gaat zien op een grootschalige
innovatie en renovatie op stedenbouwkundig gebied. Hierbij zullen
tijdloze architectuur en generatiebestendigheid een cruciale rol moeten
gaan spelen.
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Hoofdstuk 2: Onderhoud en
leefbaarheid
• Het onderhoud van Capelle moet beter, het is onacceptabel dat wijken
verloederen. Stoepen, straten en groenvoorzieningen moeten goed
onderhouden worden. Dit is een kerntaak van de gemeente;
• Op daarvoor aangewezen plekken moet de gemeente meer
groenvoorzieningen realiseren;
• Het wordt makkelijker om een kapvergunning te krijgen, maar de
herplantplicht wordt uitgebreid. Voor iedere boom die gekapt wordt,
moeten er twee worden terug geplant. Die herplantplicht wordt altijd
gehandhaafd. Van die handhaving wordt periodiek verslag gedaan;
• Bij nieuwbouwprojecten komt er een praktische en uitvoerbare
groenparagraaf, waarin wordt aangegeven op welke wijze er ruimte is
voor natuur;
• Wij hechten waarde aan de ons eerder toegekende benoeming
“Groenste gemeente van Nederland”. Derhalve hechten wij waarde aan
Oeverrijk en wensen wij niet dat daar nog meer woningen worden
gebouwd.
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BVNL Capelle is er voor alle vormen van mobiliteit: lopen, etsen,
autorijden en openbaar vervoer. Parkeren in Capelle is en blijft gratis.
Echter, door de toenemende parkeerdruk zal inventief naar oplossingen
moeten worden gezocht in de desbetre ende wijken, tezamen met de
bewoners. Capelle is nog steeds een groeigemeente; onze kinderen
worden volwassen, halen hun rijbewijs en willen een auto kopen.
Voorzieningen voor parkeerplaatsen dienen hierop te anticiperen. Wij
denken hierbij aan ondergrondse parkeergarages om zo onze groene
gemeente niet aan te tasten. Parkeerplaatsen zullen echter nooit wijken
voor meer groen. Wij stimuleren het gebruik van de ets; hiervoor zijn
talloze goede etspaden aangelegd. Fietsers behoren te anticiperen op
al het verkeer en hebben op sommige kruispunten voorrang. Echter zullen
etsers niet te allen tijde voorrang krijgen wanneer dit ten koste gaat van
de doorstroming van het verkeer.
BVNL Capelle wenst voortzetting van gratis OV voor senioren vanaf de
AOW-gerechtigde leeftijd. Moeilijke tijden als deze vragen om medeleven
voor de bewoners van onze gemeente.
Voor de overige inwoners van Capelle geldt geen gratis openbaar
vervoer.
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Hoofdstuk 3: Bereikbaarheid
en mobiliteit
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Hoofdstuk 4: Meer inspraak
voor de Capellenaren
Als kiezer wilt u zich meer gezien en gehoord voelen, zeker als het gaat
om gemeentelijk beleid en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.
BVNL Capelle streeft naar meer zeggenschap voor de Capellenaren in de
vorm van een bindend gemeentelijk referendum. Aangezien er nog geen
eerder referendum heeft plaatsgevonden, kan de eerste aanzet daartoe
zijn om hiervoor middels een petitie te pleiten en/of in de vorm van een
raadgevend referendum. Capellenaren moeten de mogelijkheid hebben
om besluiten van de gemeenteraad bij grote projecten tegen te houden.

Verkiezingsprogramma BVNL

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Pagina 8

Hoofdstuk 5: Ondernemers
Capelle aan den IJssel moet meer een gemeente worden waarin niet
alleen gewoond wordt maar ook gewerkt wordt. Het ondernemersklimaat
is in de afgelopen jaren achteruit gegaan en dat moet veranderen.
Ondernemers zorgen voor de cohesie in de stad, voor banen en ze
betalen belasting. De gemeentelijke overheid moet de ondernemers meer
ruimte geven, ze minder betuttelen en minder lastigvallen. Door de
coronacrisis en de vele lockdowns is menig ondernemer aan zijn of haar
lot overgelaten. BVNL pleit voor een herstelplan voor de zwaar getro en
ondernemers in Capelle. Per getro en branche kan er gekeken worden
wat er vanuit de gemeenteraad geïnitieerd kan worden. Nieuwe
horecazaken zijn een welkome aanvulling voor de binding met onze stad
en de sociale cohesie van de Capellenaren. Indien er sprake zou zijn van
mogelijke overlast, vinden wij dat hierover samenspraak moet zijn tussen
ondernemers en bewoners. Wij vinden dat mensen hiervoor hun eigen
verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom willen wij:
• Minder regels en minder bureaucratie. Overbodige regels worden
afgeschaft en bij invoering van een nieuwe regel moeten er twee andere
regels vervallen;
• Lagere gemeentelijke belastingen;
• Lokaal kopen vanuit de gemeente moet worden gestimuleerd;
• De OZB mag niet verhoogd worden, om zo de algemene voorzieningen
te verbeteren;
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• Indien er sprake is van verbetering van winkelcentra dan moet de
gemeente hierin faciliterend optreden. Hierdoor worden de winkelcentra
aantrekkelijker voor de ondernemers om er zich te vestigen en voor het
winkelend publiek. Capelle wordt hierdoor aantrekkelijker; zowel voor de
Capellenaren als inwoners van omringende gemeenten;
• Openingstijden voor de middenstand worden verruimd en eventuele
beperkingen op de zondagsopenstelling moeten komen te vervallen.
BVNL Capelle vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen wanneer
zij open zijn;
• We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen die zich daartoe
lenen;
• We gaan kijken welke vergunningen kunnen worden vervangen door een
meldingsplicht;
• De OZB voor niet-woningen gaat omlaag, zowel voor eigenaren als voor
gebruikers.
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Hoofdstuk 6: Duurzaamheid
BVNL is voor duurzaamheid, mits dat op een verstandige manier wordt
ingestoken. Wij zijn tegen windmolens op land, of het opo eren van
bouwgrond of landbouwgrond voor zonne-akkers. Maar minder energie
verbruiken doordat woningen goed geïsoleerd worden is prima.
Zonnepanelen op woningen en kantoren plaatsen ook. Maar er is een
gevaar dat duurzaamheid een obsessie wordt, waarbij niet meer gekeken
wordt naar het technische en nanciële rendement. Daarom willen wij:
• De gemeente Capelle aan den IJssel verduurzaamt eerst op een
realistische manier haar eigen gebouwen;
• De gemeente hoeft haar inwoners niet te betuttelen/ nancieel te
ondersteunen betreft de verduurzaming van hun eigen woning;
• Gemeentelijke monumenten mogen worden verduurzaamd, maar alleen
wanneer dit niet ten koste gaat van de esthetiek;
• De gemeente is er niet om het haar inwoners moeilijker te maken.
Regelingen die onwerkbaar zijn, wensen wij niet te implementeren. Onze
inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid restafval.
Wanneer er meer restafval wordt aangeboden, zal dit niet per
huishouden extra in rekening worden gebracht.
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Hoofdstuk 7: Werk en
bijstand
Werken is belangrijk en het is daarom van groot belang dat wonen en
werken niet gescheiden zijn. Het moet mogelijk zijn om ook in Capelle aan
den IJssel werk te vinden en BVNL wil daarom de werkgelegenheid in
Capelle stimuleren. Wij zijn geen voorstander van anoniem solliciteren
binnen de eigen gemeente. BVNL is een partij die vindt dat iedere burger
gelijkwaardig is, ongeacht overtuiging, geloof, ras of geslacht. Mensen
die niet werken moeten zo snel mogelijk aan de slag. Bijstand wordt
alleen verstrekt als er sprake is van een tegenprestatie. Daarom wil BVNL
het volgende:
• Er moet voldoende werk zijn, niet alleen in de regio Rotterdam, maar
expliciet ook in Capelle aan den IJssel;
• Voor het ontvangen van een uitkering mag een tegenprestatie worden
verwacht;
• Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen
tegenprestatie verricht, wordt gekort of verliest zijn uitkering;
• Fraude met uitkeringen is niet acceptabel. Onterecht betaalde
uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd, bovenop de
boete die wordt opgelegd;
• Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een
uitkering naar een betaalde baan gaan. Het kan niet zo zijn dat mensen
die van een uitkering naar een betaalde baan gaan netto minder
overhouden. Deze armoedeval moet verdwijnen.
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Hoofdstuk 8: Onderwijs
Goed onderwijs is van levensbelang. Dit is de basis waarop later verder
wordt gebouwd en het is cruciaal om dit goed te organiseren. BVNL wil
daarom:
• Scholen moeten goed bereikbaar zijn en het moet verkeerstechnisch
verantwoord zijn om kinderen af te zetten, met alle soorten van vervoer;
• Alle kinderen in Capelle moeten naar de school van hun eerste keuze
kunnen. Het moet mogelijk zijn dit te organiseren;
• Scholen communiceren helder welke selectiecriteria zij hebben, en de
gemeente stimuleert transparantie;
• Scholen worden gestimuleerd om fysiek les te geven, ook als er een
virus rondwaart. Jongeren hebben nauwelijks last gehad van het
coronavirus, maar ze hebben enorm geleden onder de maatregelen. Er
moet worden voorkomen dat deze fouten nogmaals worden gemaakt.
Er wordt geïnvesteerd in ventilatie en luchtzuivering.
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Hoofdstuk 9: Zorg
Goede zorg is belangrijk. Kwaliteit en betaalbaarheid moeten scherp in
de gaten worden gehouden. Zowel de grote zorginstellingen als de kleine
particuliere zorg-organisaties hebben een belangrijke functie. Met name
in de coronacrisis hebben we gezien wat er gebeurt als de zorg wordt
verwaarloosd. Onze Capelse jeugd en jongvolwassenen hebben enorm
geleden onder de gevolgen van het sociaal isolement door de lockdowns.
BVNL Capelle pleit voor een ‘Capels post-corona jongerenplan’. Daarom
wil BVNL het volgende:
• De gemeente zet zich actief in voor het verminderen van de wachtlijsten
in de jeugdzorg. Indien er minder gelden beschikbaar zijn voor de
jeugdzorg, reserveert de gemeente hiervoor een bepaald bedrag;
• Preventieve gezondheidszorg kan bijdragen aan een gezond leven. Dit
verdient derhalve aandacht;
• Tegengaan van bureaucratie en regelzucht;
• De reserve sociaal domein is primair bedoeld om de decentralisaties
goed neer te zetten. Geld dat overblijft vloeit terug naar de algemene
reserve;
• Daklozenopvang vindt plaats in de gemeente en wordt adequaat
gemonitord;
• Initiatieven van burgers en maatschappelijke instellingen die op dit
terrein een rol willen en kunnen spelen verdienen steun.
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Sport is goed voor de gezondheid en het heeft bovendien een sociale
functie. Zowel volwassenen als kinderen moeten daarom voldoende
mogelijkheden hebben om te kunnen sporten. Daarom wil BVNL:
• Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang stimuleren om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen;
• Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke
ordeningsbeleid. Aan de gebruikers van sportvoorzieningen mag een
redelijke bijdrage worden gevraagd;
• Capelle investeert in accommodaties, niet in verenigingen, met gezonde
nanciële exploitatie;
• Daarnaast faciliteert de gemeente (top)sportevenementen. Bij de
subsidiering daarvan wordt de economische waarde van het evenement
meegewogen als indicator. Evaluatie van die indicator moet na a oop
plaats vinden;
• Sport wordt ontzien bij het bestrijden van het coronavirus. Een gezonde
levensstijl is belangrijk om gezond te blijven. Sportactiviteiten verbieden
is contraproductief;
• Drinkwaterpunten realiseren voor duursporters die zich door Capelle
verplaatsen. Denk aan Vuykpark, het Schollebos en Park Hitland.
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Hoofdstuk 10: Sport

Hoofdstuk 11: Kunst en
cultuur in Capelle
Capelle herbergt het Isala theater, een bibliotheek, een cultuurpodium
voor jongeren, het Jeugdtheaterhuis, een muziekschool, het Van
Cappellenhuis. Het Capelse kunst- en cultuuraanbod is uniek en heeft
een positief e ect op de leefomgeving in Capelle. Kunst en cultuur maken
Capelle aantrekkelijk. Daarom wil BVNL:
• Cultureel erfgoed koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische
evenementen zoals de Sinterklaas-intocht;
• BVNL Capelle vindt het belangrijk dat ook private partijen betrokken
worden en blijven bij het in stand houden van het brede kunst- en
cultuuraanbod in Capelle;
• Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep
mensen en een speci eke groep instellingen die op dit moment door de
overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop
getoetst. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst
zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.
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Hoofdstuk 12: Immigratie en
integratie
Opvang van vluchtelingen vindt bij voorkeur plaats in de eigen regio.
Maar door achtereenvolgende kabinetten die grote migratiestromen
hebben toegestaan, zijn er ook in de regio Rotterdam grote groepen
migranten die voorzien moeten worden van een woning, zorg, onderwijs,
en die vaak de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. BVNL Capelle wil
daarom het volgende:
• Er komen geen nieuwe asielzoekers bij in Capelle aan den IJssel;
• Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen
voorrang krijgen op een sociale huurwoning;
• Immigranten in Capelle aan den IJssel passen zich aan. Dat betekent
dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving.
Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen
verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente ondersteunt en
controleert;
• Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen
plaats. De gemeente Capelle aan den IJssel ondersteunt hen niet en
verleent hun geen opvang. Ook geen bed, bad en brood.
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Hoofdstuk 13: Veiligheid
Capellenaren moeten zich veilig voelen in Capelle aan den IJssel. Tijdens
het uitgaan en in en rondom huis. Gemeente en politie treden hard op
tegen mensen die de veiligheid van Capellenaren in gevaar brengen. Het
monopolie op geweld berust bij de overheid en het is van belang dat de
overheid ervoor zorgt dat dit ook zo blijft. Daarom wil BVNL:
• Meer politie op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, hebben
hun nut bewezen. BVNL wenst daarom dat er meer wijkagenten komen
in de kwetsbare wijken van Capelle aan den IJssel. Zij vormen een
stabiele factor voor de orde en veiligheid, op straat en in de wijken.
BVNL Capelle pleit voor meer agenten en minder BOA’s; wij leven
namelijk niet in een surveillancemaatschappij. Wij willen te allen tijde
voorkomen dat er op grote schaal en zonder goed toezicht,
bijvoorbeeld met cameratoezicht allerlei gevoelige informatie over
burgers wordt verzameld en gedeeld met andere organisaties. Dit gaat
ten koste van de privacy;
• De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast
veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer
de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal
gezag;
• Woningzoekenden die eerder overlast hebben veroorzaakt, mogen door
de gemeente uit kwetsbare wijken worden geweerd;
• Hangjongeren en/of hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor
het gedrag van de overlast gevende jongeren. In de kwetsbare wijken
van Capelle aan den IJssel moet het mogelijk zijn dat groepen jongeren
preventief gefouilleerd kunnen worden. Tegelijkertijd moet goed gedrag
positief gestimuleerd worden.
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• Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald
op diegenen die dit veroorzaken. Bij minderjarigen zullen de kosten op de
ouders verhaald worden. Bij buitensporigheid/herhaling van overlast
gevend gedrag door jongeren geldt zero tolerance. Dit houdt in: er zal
direct worden opgetreden door de politie. Geen activiteiten of
bezigheidstherapieën, maar linea recta richting de o cier van justitie.
• Illegaal vuurwerk wordt aangepakt, maar er komt geen vuurwerkverbod
voor normaal siervuurwerk.
• Cameratoezicht is geoorloofd op plaatsen waar het de veiligheid van
burgers bevordert. Vanzelfsprekend wordt bij de inzet van camera’s het
belang van ieders privacy in acht genomen.
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Hoofdstuk 14: Een kleine
dienstbare overheid
De gemeente is er voor de inwoners van Capelle, en niet andersom.
Ambtenaren moeten zich klantgericht opstellen en naar mogelijkheden
en oplossingen zoeken in plaats van redenen om nee te zeggen. BVNL wil
daarom het volgende:
• Het gemeentehuis is ook buiten kantooruren bereikbaar voor burgers;
• Zinloze, overbodige regels of regels die niet worden gehandhaafd
moeten worden geschrapt;
• Een transparante overheid vinden wij belangrijk. Openheid,
transparantie van bestuur is van algemeen belang. Burgers hebben
recht op informatie over het bestuurlijk handelen. Dat recht is wettelijk
verankerd. Met het opleggen van geheimhouding op stukken dient
daarom uiterst terughoudend te worden omgegaan;
• De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken
en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te
maken;
• WOB-verzoeken worden voortvarend behandeld, waarbij de wet als
uitgangspunt geldt. Dus ja, tenzij. Zowel de verzoeken als de
antwoorden worden voortaan online gezet.
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Hoofdstuk 15: Gemeentelijk
vastgoed
• Vastgoed in bezit van de gemeente Capelle wordt goed onderhouden.
Van burgers kun je bezwaarlijk goed onderhoud verlangen als je zelf niet
het goede voorbeeld geeft;
• Gemeentelijk vastgoed wordt bij verkoop altijd eerst getaxeerd en
openbaar verkocht. De relatie met de gemeentelijk makelaar wordt
periodiek geëvalueerd en niet automatisch verlengd;
• Bestaande kraaksituaties in gemeentelijk vastgoed worden onmiddellijk
beëindigd;
• Iedereen betaalt bouwleges. Dus ook de grote bouwbedrijven;
• Bij vastgoedtransacties met corporaties worden standaard bedingen
opgenomen waardoor de gemeente meedeelt in te behalen
speculatiewinst in de toekomst.
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Hoofdstuk 16: Lagere
belastingen
BVNL is voor lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen.
Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere
euro die gemeente Capelle uitgeeft, is door hardwerkende Nederlanders
verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zorgvuldig worden besteed.
Daarom wil BVNL het volgende:
• Verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en
ondernemingen, zonder daarvoor op kwaliteit in te leveren.
• Financiële tegenvallers worden niet afgewend op de burgers door
verhoging van gemeentelijke belastingen of tarieven. Die tegenvallers
moeten binnen de begroting worden opgelost.
• De OZB voor woningen en niet-woningen verlagen we. De woonlasten
stijgen dus niet.
• We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen.
• De Capelse schuld, kort- en langlopend moet worden verminderd. Dat
betekent uitgaven beperken en nanciële ruimte gebruiken voor het
verlagen van de schuld
• Een goede nanciële huishouding is van groot belang. De
begrotingsdiscipline en het risicomanagement van de gemeente
hebben voortdurend aandacht nodig. We vinden dat de gemeente een
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben.
Structurele uitgaven dekken met structurele middelen:
inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra
uitgaven. Uitgaven zonder directe dekking zijn uitgesloten.
• Alle besluitvorming moet een nancieel deugdelijke dekking hebben.
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