Voorwoord
BVNL Haarlemmermeer is een lokaal initiatief met erkenning van het
landelijk hoofdbestuur van Belang van Nederland (BVNL)
Voor u ligt een uniek document waarin we, zo beknopt en overzichtelijk
als mogelijk de uitgangspunten en kandidaten voor de verkiezingen van
16 maart 2022 en de aansluitende raadsperiode tot 2026 aan u willen
voorstellen. Dit document bevat een beperkt aantal paragrafen, passend
bij het huidige ambitieniveau van BVNL Haarlemmermeer. BVNL
Haarlemmermeer beoogt een democratische organisatie te zijn en streeft
verdere groei na. De periode tot 2026 zal daarom gebruikt worden om de
lokale partijstructuur en het aantal standpunten verder uit te breiden, in
samenwerking met alle inwoners van Haarlemmermeer die een eerlijke,
democratische en rechtvaardige samenleving hoog in het vaandel
hebben staan.
BVNL Haarlemmermeer is van mening dat de democratie op
onderstaande hoofdpunten gebaseerd moet zijn:
Transparantie – Het openbaar bestuur dient op een zo transparant
mogelijke manier te worden vormgegeven. BVNL Haarlemmermeer is
voorstander van openbare coalitieonderhandelingen zodat kiezers zo
veel mogelijk kunnen volgen op welke manier en onder welke
voorwaarden na de verkiezingen een coalitie gevormd wordt. Van
openbaar bestuurders mag een grote mate van integriteit verwacht
worden. Wat mensen die we integer noemen wel gemeen hebben is dat
ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. BVNL Haarlemmermeer is
van mening dat niet alleen personen, maar ook organisaties integer
moeten handelen en dat corruptie en inconsistentie in het openbaar
bestuur actief moeten worden bestreden.
Verkiezingsprogramma BVNL
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Hoofdstuk 1: Goede zorg
Haarlemmermeer is één van de rijkste gemeenten van Nederland. Deze
welvaart moet in de eerste plaats worden aangewend voor goede zorg
voor de inwoners. Jeugdzorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een
chronische ziekte en mindervaliden dient voor alle inwoners beschikbaar
te zijn naar behoeven. Misbruik van deze voorzieningen of excessieve
bureaucratie bij de verstrekking van de zorg moet bestreden worden.
Aanvragen voor maatwerk voorzieningen moeten binnen een redelijke
termijn beoordeeld worden, tegen afwijzingen moet een vlotte, duidelijke
en laagdrempelige beroepsprocedure mogelijk zijn. Afwijzingen van
aanvragen voor maatwerk dienen altijd van een motivatie voorzien te zijn.
Zorginstellingen dienen een duidelijke piramidestructuur te hebben, met
een kleine directie, beperkte managementlaag en met de focus op zo
veel mogelijk “handen aan het bed” om voor gemeentelijke subsidies in
aanmerking te komen.
Naar de mening van BVNL Haarlemmermeer zien we bij té veel
zorginstellingen dat meer geld en aandacht naar directie en
management gaat dan naar daadwerkelijke zorg. De gemeente dient dit
waar mogelijk te bestrijden en te ontmoedigen. Instellingen waar duidelijk
een te vette managementlaag zit dienen met nanciële prikkels
gestimuleerd te worden om het management af te slanken.
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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. Daarom wil BVNL het volgende:
• Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke
mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage;
• Preventieve gezondheidszorg kan bijdragen aan een gezond leven.
Preventieve gezondheidszorg verdient derhalve aandacht;
• De gemeente zet zich actief in voor het verminderen van de wachtlijsten
in de zorg;
• Het 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;
• Steun verdienen initiatieven van burgers en maatschappelijke instellingen
die op dit terrein een rol willen en kunnen spelen.
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Hoofdstuk 2: Woningnood
oplossen
De gemeente moet zo veel mogelijk het ontwikkelen, bouwen en verdelen
van betaalbare huurwoningen, die passen bij de woonbehoefte en
demogra sche ontwikkeling, stimuleren. Dit kan bevorderd worden door
het faciliteren van benodigde vergunningen, (versneld) aanpassen van
bestemmingsplannen, beschikbaar stellen van benodigde gronden en
samenwerking met private partijen. De doorstroming in de sociale
huursector naar passende woonruimte dient gestimuleerd te worden,
zodat scheefwonen doelmatig kan worden voorkomen en zo nodig
bestreden.
• Splitsen van woningen wordt toegestaan. Het is juist goed dat er meer
kleine woningen komen;
• Leegstaande kantoren en andere bedrijfsruimten moeten makkelijker
een woonbestemming kunnen krijgen;
• Woningcorporaties moeten alleen die sociale woningen bouwen waar in
Haarlemmermeer behoefte aan is. Sociale woningen worden zo e ciënt
en duurzaam mogelijk gebouwd op locaties waar de grond goedkoop is;
• Statushouders krijgen geen voorrang op sociale woningen;
• De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het
actief stimuleren van doorstromen. Sociale huurwoningen alleen voor
mensen die dat echt nodig hebben;
• Voldoende parkeerruimte is een harde eis bij nieuwe bouwprojecten.
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Hoofdstuk 3: Geen
voorkeursbehandeling
BVNL Haarlemmermeer is van mening dat positieve discriminatie niet
bestaat. Waar gediscrimineerd wordt is altijd sprake van benadeelden.
Dit betekent dat geen doelgroepen bij de toewijzing van woningen of
banen opzettelijk of structureel bevoordeeld zullen worden. Dit geldt met
name ten aanzien van onderscheid op leeftijd en/of afkomst.
Haarlemmermeer is bij uitstek een gemeente met veel inwoners van nietNederlandse afkomst. Schiphol brengt -letterlijk- een grote diversiteit
binnen. Haarlemmermeer is echter ook nadrukkelijk een Nederlandse
gemeente, waar de Nederlandse cultuur en normen & waarden
maatgevend en de standaard zullen zijn.
BVNL Haarlemmermeer staat open voor nieuwe ontwikkelingen en erkent
dat cultuur altijd in ontwikkeling is. Echter, de Nederlandse eigenheid zal
altijd als uitgangspunt gelden.
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Hoofdstuk 4: Lokale lasten
omlaag
De gemeente dient zich zo veel mogelijk tot kerntaken te beperken. BVNL|
Haarlemmermeer is voorstander van een kleine overheid met zo weinig
mogelijk bureaucratie. Lasten voor inwoners en ondernemers dienen
beperkt te worden of te blijven. In plaats van nanciering voor taken bij
de burgers te halen dient de gemeente haar taken zo e ciënt mogelijk
uit te voeren en overschrijding van budgetten dient te worden bestreden.
De gemeentekas moet niet kloppend gemaakt worden door lasten te
verhogen, maar eerder door kosten te verlagen of uitgaven te beperken.
• We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en
ondernemingen;
• 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 niet;
• We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen;
• De Haarlemmermeerse schuld, kort- en langlopend moet worden
verminderd. Dat betekent uitgaven beperken en nanciële ruimte
gebruiken voor het verlagen van de schuld;
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• 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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Hoofdstuk 5: Afscha en van
de hondenbelasting
Naast de nanciële paragraaf wil een aparte alinea aan het afscha en
van de hondenbelasting wijden, omdat we dit één van de speerpunten
van ons programma is.
• De hondenbelasting is in de middeleeuwen ingevoerd om het aantal
honden per gemeente onder controle te houden. Ook was het een
middel om de verspreiding van hondsdolheid te beperken. Door de
hondenbelasting te laten betalen werd het aantal zwerfhonden beperkt,
vandaar dat de wet heel duidelijk alleen honden noemt. Nog steeds kan
de belasting helpen om het hondenbezit in een gemeente te beperken,
vandaar dat de kosten bij meerdere honden vaak hoger zijn. De wet
benoemt geen tarief of plicht voor de gemeente, dus het tarief dat u
moet betalen kan heel erg verschillen per gemeente. Aangezien er geen
wettelijke plicht is, hondsdolheid tegenwoordig op ander manieren
onder controle gehouden wordt en hondenbezit eenzaamheid kan
verminderen is BVNL Haarlemmermeer voorstander van het afscha en
van hondenbelasting.
• Tegelijk is BVNL Haarlemmermeer voorstander van het faciliteren en
handhaven van het hondenpoepbeleid. In uitlaatgebieden zal de
gemeente poepbakken faciliteren en deze legen en toezien op het
opruimen van hondenpoep door de baasjes.
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• Tenslotte zijn de kosten voor het innen niet of nauwelijks hoger dan de
opbrengst. Hondenbelasting is dus niet alleen achterhaald, maar ook
zinloos voor de gemeentelijke begroting.
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Hoofdstuk 6: Goede
basisvoorziening voor ieder
dorp of kern
Haarlemmermeer is van oudsher een grote gemeente met veel
verschillende kernen. Door de samenvoeging met Haarlemmerliede en
Spaarnwoude is de oppervlakte ink uitgebreid. BVNL|Haarlemmermeer is
voorstander van het op peil houden van goede basisvoorzieningen zoals
primair onderwijs, medische zorg, toezicht en goed openbaar vervoer in
alle kernen.
• Het op peil houden van infrastructuur ziet BVNL|Haarlemmermeer als
één van de belangrijkste taken van de gemeente. De gemeente dient er
voor zorg te dragen dat wegen, ets- en voetpaden, kabel en het
leidingennetwerk goed en veilig beheerd worden;
• De gemeente dient er bij energiebedrijven en de netwerkbeheerder op
aan te dringen dat in alle kantoor-, nijverheids en industriegebieden
voldoende capaciteit van het electriciteitsnetwerk beschikbaar is.
Bestaande kantoorlocaties die worden herontwikkeld of opnieuw in
gebruik genomen dienen voorrang te krijgen op de netwerkcapaciteit
ten opzichte van nieuwbouw.
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• BVNL Haarlemmermeer stoort zich hierbij aan een veelvoud van
(overbodige) verkeersborden en sluit zich aan bij een conclusie van de
SWOV: “Indien in een bepaalde wegsituatie te veel borden staan
geplaatst, vallen de borden die echt moeten worden gezien minder goed
op. Een sanering van die situaties en dus van overbodige borden is dan
wenselijk. Ook zou meer onderscheid in opvallendheid van borden kunnen
worden gemaakt tussen belangrijke en minder belangrijke borden. Het is
dan wel nodig eerst echt uit te zoeken in welke mate er sprake is van een
overdaad aan borden en bij hoeveel en bij welk type ongevallen dit
bijdraagt aan het ontstaan van een ongeval. Eveneens is het nuttig om uit
te zoeken of het mogelijk is verkeersborden te verwijderen en onder welke
omstandigheden. Gedegen onderzoek zal moeten uitwijzen hoe
dergelijke veranderingen op een veilige manier zouden kunnen
plaatsvinden.“;
• De gemeente dient, naast uit te voeren onderzoek, een gebied aan te
wijzen waar een uitgebreide proef kan worden gefaciliteerd met het
minimaliseren van het aantal verkeersborden;
• We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren bereikbaar is
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;
• BVNL Haarlemmermeer is voorstander van meer directe democratie. Over
belangrijke vraagstukken moet het mogelijk worden een (bindend)
referendum te houden op gemeentelijk niveau;
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• Vuilnisinzameling is een taak die door de gemeente als kerntaak
geregisseerd dient te worden. Het aantal bewegingen van vuilniswagens
door de kernen moet worden beperkt. Overlast en zwerfvuil bij (overvolle)
brengparkjes is een doorn in het oog en sluit ook niet aan bij de
duurzaamheidsgedachte. Veel plastic in de oceanen heeft een bron op
straat. BVNL|Haarlemmermeer is daarom voorstander van zogenaamde
“nascheiding” waarbij het afval door de verwerker gesorteerd wordt. Dit
kan machinaal vele malen e ciënter gebeuren dan met de huidige
inzamelingsmethodiek waarbij het sorteren afhankelijk is van het inzicht
van de burgers;
• Hoewel BVNL|Haarlemmermeer voorstander van het principe “de vervuiler
betaalt” is, is het niet wenselijk om huishoudelijk (rest)afval per kilo te
laten betalen. Dit leidt tot allerlei ongewenste nevene ecten zoals
afvaltoerisme, privacy-issues en de noodzaak van een ingewikkeld
controlemechanisme.
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Hoofdstuk 7: Verruiming van
winkel-, terras- en
horecatijden
BVNL Haarlemmermeer vindt dat winkeltijden een zaak zijn van winkelier
en consument. De gemeente speelt hier geen regulerende rol in.
Voor terras- en horecatijden geldt dat de gemeente reguleert op basis
van het tegengaan van overlast voor omwonenden. Dit wil zeggen dat
terrassen en horecagelegenheden geopend mogen zijn, tenzij dit
aantoonbaar tot overlast leidt. Met het beperken van de sluitingstijden
dient terughoudend te worden omgegaan.
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Hoofdstuk 8: Betaald
parkeren minimaliseren
Betaald parkeren kan een goede manier zijn om in bepaalde gebieden
parkeren te ontmoedigen en/of doorstroming te bevorderen. Betaald
parkeren mag nooit bedoeld zijn om de gemeentelijke nanciën op orde
te brengen of te houden. Inkomsten uit het betaald parkeren dienen te
worden aangewend ten behoeve van toegankelijkheid en bereikbaarheid
en worden niet aan de algemene nanciële middelen van de gemeente
toegevoegd.
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Hoofdstuk 9: Graaicultuur
ontmoedigen
BVNL Haarlemmermeer vindt dat gemeenschappelijke middelen met zorg
besteed dienen te worden. Dit betekent dat excessieve beloningen niet
(mede) uit gemeenschapsgeld betaald zullen worden. De gemeente gaat
transparant om met het verstrekken van subsidies, publiceert welke
wachtgelden aan ex-bestuurders worden betaald en verstrekt geen
subsidies aan instanties die bestuurders boven de ministersnorm belonen.
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Hoofdstuk 10: Veiligheid
Iedereen moet zich veilig voelen in Haarlem. Tijdens het uitgaan en thuis.
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die de veiligheid van
andere Haarlemmers 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 Haarlemmermeer:
• Meer politie op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, hebben
hun nut bewezen. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s)
vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine
criminaliteit. BOA’s zijn er niet om goedwillende burgers het leven zuur
te maken.
• 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.
• BVNL|Haarlemmermeer is niet tegen de inzet van BOA's als die een
bijdrage kunnen leveren aan orde en veiligehid maar ziet hier toch eerst
en vooral een taak voor de politie weggelegd.
• Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun
gedrag.
• Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald
op diegenen die dit veroorzaken.
• Illegaal vuurwerk wordt keihard aangepakt maar er komt geen
vuurwerkverbod voor normaal siervuurwerk.
• Cameratoezicht is geoorloofd waar dit de veiligheid van burgers
bevordert. Vanzelfsprekend wordt bij de weging het belang van ieders
privacy betrokken.
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• Ook in breder verband is veiligheid een belangrijk issue voor BVNL|
Haarlemmermeer. Gemeenteraden, maar ook wethouders en veel
burgemeesters, hadden de afgelopen maanden het nakijken.
Burgemeesters, als voorzitter van de Veiligheidsregio’s, hadden het door
het nemen van vergaande corona-maatregelen voor het zeggen. Nu de
urgentie van de crisis is geweken, moet de politiek zijn primaat weer
pakken. De rechtsstaat moet zorgen voor een machtsbalans tussen de
instituties. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s hoeven geen
verantwoording af te leggen aan de gemeenteraden die tot een
bepaalde Veiligheidsregio behoren en ook niet aan de eigen
gemeenteraad. Die hoeft de voorzitter slechts te informeren. Dat gebrek
aan democratische verplichtingen verklaart wellicht mede het succes in
slagkracht, met korte en snelle klappen konden de benodigde besluiten
worden genomen, maar levert zeker als een crisis langer duurt een
legitimiteitsvraag van jewelste op. Veel gemeenteraden en colleges
hebben ‘werkloos en machteloos’ moeten toezien hoe een niet
democratisch gekozen bestuurslaag de macht in de gemeente over nam
en ingrijpende besluiten nam. Ook de inperking van vrijheden − zoals die
van ontmoeting, vergadering en godsdienst − zijn onhoudbaar. De
inperking van grondrechten moet goed worden onderbouwd en moet een
tijdelijk karakter hebben, met een vooraf aangegeven tijdlimiet. Die
duidelijkheid en kaders ontbraken en ontbreken in veel gevallen nog
steeds. Het is nu tijd dat de gemeenteraad zijn rol weer pakt en dat de
rechtsstaat weer in balans komt. De ‘slagkracht’ van de e ectieve
Veiligheidsregio dient plaats te maken voor de zorgvuldigheid van
democratisch gelegitimeerde en rechtstatelijk geborgde besluitvorming.
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• BVNL Haarlemmermeer onderschrijft artikel 23 van de grondwet dat het
recht op levensbeschouwelijk onderwijs naar eigen keuze garandeert.
Goed onderwijs en de nanciering daarvan is een kerntaak van de
overheid; de nanciering van religie is daarentegen volgens BVNL
Haarlemmermeer géén gemeenschappelijke taak. De bekostiging van
religieus onderwijs is in de ogen van BVNL Haarlemmermeer in eerste
aanleg een verantwoordelijkheid van de ouders. Echter, nanciering van
onderwijs in Nederland dient op transparante wijze te geschieden en
nanciering vanuit het buitenland direct of indirect is onwenselijk;
• BVNL Haarlemmermeer vindt dat de focus van onderwijs moet liggen op
het gebied van talentontwikkeling. Het onderwijs moet kansen en
uitdagingen bieden op ieders niveau en in een veilige omgeving. Hierbij
mag er, waar nodig extra aandacht worden besteed aan zowel bovenals beneden gemiddelde leerlingen. Scholen moeten worden
gestimuleerd om een actief en e ectief anti-pest beleid te voeren;
• Scholen zullen door de gemeente waar mogelijk gestimuleerd worden
om aantrekkelijk en uitdagend onderwijs op alle niveaus voor zowel
jongens als meisjes te bieden;
• De feminisering in het onderwijs vindt BVNL Haarlemmermeer een
zorgelijke ontwikkeling: nu al presteren meisjes in het secundair
onderwijs structureel en signi cant beter dan jongens en ronden vaker
secundaire opleidingen af. BVNL Haarlemmermeer is ervan overtuigd
dat één van de oorzaken hiervan gelegen is in de manier waarop het
primair onderwijs georganiseerd is en vorm gegeven wordt. Meet name
in het primair onderwijs zal de gemeente, waar mogelijk stimuleren dat
leerlingen in gelijke mate les krijgen van en rolmodellen kunnen zien in
mannen en vrouwen;
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• In het secundair onderwijs mag er meer aandacht komen voor
praktijkonderwijs en ambachtelijke opleidingen. Waar mogelijk zal de
gemeente de scholen faciliteren in het bieden van deze vormen van
onderwijs en er naar streven om zowel theoretisch als praktisch onderwijs
en vakopleidingen binnen de gemeentegrenzen te hebben.
• Scholen moeten goed bereikbaar zijn en het moet verkeerstechnisch
verantwoord zijn om kinderen af te zetten, met alle soorten van vervoer.
• Alle kinderen in Haarlemmermeer moeten naar de school van hun eerste
keuze kunnen.
• 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.
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Hoofdstuk 12:
Duurzaamheid
BVNL Haarlemmermeer 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 zijn is
prima. Zonnepanelen op woningen en kantoren plaatsen is prima. 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 Haarlemmermeer verduurzaamt eerst op een realistische
manier haar eigen gebouwen;
• Gemeentelijke monumenten mogen zonder vergunning duurzame
maatregelen nemen zoals het plaatsen van zonnepanelen en
dubbelglas;
• Inmiddels is algemeen aanvaard dat houtstook geen bijdrage levert aan
een duurzame leefomgeving. Houtstook moet worden geweerd in
gemeentelijke gebouwen;
• Geen verplichting om “van het gas af” te gaan en geen gemeentelijke
subsidies hiervoor.
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