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Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma BVNL Woerden
De historische stad Woerden en de drie karakteristieke dorpen Kamerik, Zegveld en Harmelen
vormen de gemeente Woerden. Het is een levendige gemeente, prachtig gelegen in het Groene
Hart.
Net zoals elke gemeente in Nederland staat voor grote uitdagingen. De nanciële positie van de
gemeente is zeer zorgelijk, het tekort aan woningen neemt toe en het onderhoud aan infrastructurele
voorzieningen laat te wensen over. Bij de realisatie van de duurzaamheidsagenda mist daadkracht,
met als gevolg dat andere gemeentes ons voorbijstreven. Al met al is het geen eenvoudige opgave,
maar onmiskenbaar tijd voor een ander beleid.
Belang van Nederland streeft naar een transparante gemeente, waarin elke inwoner of ondernemer
in staat is om mee te denken en ideeën aan te dragen. Met de inbreng van inwoners en ondernemers
zullen we in staat zijn de gemeente weer terug te geven aan de inwoners en ondernemers.
Met dit verkiezingsprogramma willen wij laten zien waar BVNL Woerden voor staat en wat wij met
jullie steun willen bereiken. Op 16 maart 2022 zijn in Woerden de gemeenteraadsverkiezingen. Wij
hopen op uw stem!
Mario Voorbij
Bestuursvoorzitter
BVNL Woerden
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1. Wonen
Het woningtekort in de gemeente Woerden is groot. Dit zal de komende jaren niet veranderen,
ondanks dat er een aantal bouwprojecten gepland staan. Het zou voor eenieder die woonachtig is in
de gemeente Woerden mogelijk moeten zijn om over een geschikte woning te beschikken. Om dit te
realiseren zal veel werk verzet moeten worden. De overspannen woningmarkt in combinatie met de
slechte nanciële positie van de gemeente heeft ertoe geleid dat de belasting op wonen sterk is
toegenomen. Belang van Nederland wil daarom het volgende:
- Zo spoedig mogelijk aanvangen met bouwprojecten, Hof van Harmelen zal daarbij extra aandacht
nodig hebben gezien het faillissement van de aannemer
- Zo spoedig mogelijk de verkeersknelpunten oplossen om te voorkomen dat meer woningen zal
leiden tot meer verkeersdrukte op de bekende knelpunten
- Splitsen van woningen toestaan onder voorwaarde dat de woonruimtes die ontstaan leefbaar zijn
- Statushouders krijgen geen voorrang op sociale woningen
- Leegstaande kantoren en andere bedrijfsruimten moeten makkelijker kunnen worden omgebouwd
worden naar woningen
- Er moet een gezonde verhouding zijn tussen sociale huurwoningen en woningen bestemt voor het
midden en hogere segment
- De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van
doorstromen. Sociale huurwoningen alleen voor mensen die dat echt nodig hebben.
- Ondergronds parkeren heeft de voorkeur bij nieuwe bouwprojecten
- De komende jaren zal extra aandacht moeten komen voor het uitbreiden van de woningvoorraad
voor senioren, dit zal de doorstroming bevorderen en we vermijden hiermee dat senioren op hun
oude dag geen woonruimte kunnen krijgen binnen de vertrouwde omgeving
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2. Onderhoud en ontwikkeling van de
gemeentelijke infrastructuur en
voorzieningen
Het is duidelijk zichtbaar dat het onderhoud aan wegen, straten, verlichting, bruggen en sluizen te
lijden heeft gehad onder de nanciële achteruitgang van de gemeente Woerden. Om verdere
verloedering tegen te gaan zullen wij de gemeente blijven wijzen op deze kerntaak.
- Het reguliere onderhoud van Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik mag niet worden uitgesteld
en moet beter
- De gemeente zal extra vuilnisbakken moeten plaatsen, deze zijn op sommige plekken vrij schaars
- Achterstallig onderhoud aan wegen en etspaden zal prioriteit moeten krijgen
- Bij het aanleggen van nieuwe rioleringen zal rekening gehouden worden met de noodzaak om meer
regenwater af te kunnen voeren. Zo zijn we voorbereid op mogelijke klimaatveranderingen
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3. Groenvoorzieningen

Woerden is niet voor niets de hoofdstad van het Groene Hart. Woerden en de dorpen Kamerik,
Harmelen en Zegveld zijn zeer groen. Dit wordt door de inwoners als zeer prettig ervaren. Belang van
Nederland is voor een verdere uitbreiding van groene bu ers rondom Woerden en de omliggende
dorpen. De afgelopen jaren hebben we het belang van bossen en parken kunnen ervaren.
- Het gemeentelijk groen moet goed worden onderhouden en uitgebreid. Er moeten meer bomen
worden geplant
- Overwogen moet worden om extra parken/bossen aan te planten aan de buitengrens van
Harmelen en tussen Harmelen en de A12
- Bij nieuwbouwprojecten worden er hele duidelijke afspraken gemaakt voor de groenvoorzieningen
- De parken moeten goed onderhouden worden
- Een nauwe samenwerking met natuurorganisaties is wenselijk om gezamenlijk het onderhoud van
recreatiegelegenheden op peil te houden
- Veel natuur-/wandelpaden zijn slecht gedraineerd, waardoor in de periode september tot april de
paden slecht begaanbaar zijn. Wij willen dat ook deze paden goed onderhouden worden zodat deze
goed begaanbaar zijn in de regenachtige periodes. Het Oortjespad nabij Kamerik is bijvoorbeeld
slecht begaanbaar in deze periode
- Kleinschalige natuurorganisaties zoals de Kievit in Harmelen moeten gratis hun tuinafval kunnen
laten ophalen
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4. Bereikbaarheid en mobiliteit

De mobiliteit in de gemeente Woerden laat nogal te wensen over. Verschillende initiatieven zijn al
opgestart (Rembrandtbrug, Oostelijke Randweg). Om de gemeente leefbaar te houden is het
noodzakelijk dat de mobiliteit de komende jaren verbetert. Belang van Nederland is er ook voor
andere vormen van mobiliteit. Mede door de groeiende populariteit van e-bikes is het noodzakelijk
dat het netwerk van etspaden een upgrade krijgt. Als meer mensen zich bewegen binnen de
gemeente op de ets lost dit een deel van de drukte op de autowegen op. Speciale aandacht is
nodig voor snelle etspaden, vrij van obstakels en goed verlicht. Tevens zal het onderhoud van de
meest gebruikte etsroutes moeten verbeteren.
- Doorgaan met de aanleg van de Rembrandbrug en de Oostelijke Randweg, ook om goede
bereikbaarheid van de nieuwe woonwijken te kunnen garanderen
- Zoveel mogelijk vrij liggende etspaden
- Behoud van goed en e ciënt openbaar vervoer
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5. Parkeren

Het economisch belang van makkelijk en goedkoop parkeren in Woerden is groot. De
parkeertarieven zijn de afgelopen jaren ink omhooggegaan. Dit tot grote onvrede van de winkeliers
en de inwoners. Het he en van parkeergelden levert inkomsten voor de gemeente, maar te hoge
tarieven zullen inwoners doen afschrikken om naar Woerden centrum te komen. Hier moet een
goede balans in worden gevonden.
- Parkeergarages moeten goed bereikbaar blijven
- Parkeergarages dienen de eerste 2 uur gratis te zijn
- Meer laadplaatsen voor elektrische auto’s aanleggen
- Ondergronds parkeren heeft de voorkeur boven parkeren op straa
- Het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad mag niet worden verlaagd
- De parkeertarieven mogen niet verder stijgen, parkeren in de parkeergarages moet altijd
goedkoper zijn dan parkeren op straat
- De verplichte dagkaarten mogen niet meer terugkomen
- Bij de ontwikkeling van wooncomplexen dient ondergronds parkeren de norm te zijn

BVNL Woerden - Verkiezingsprogramma 2022-2026

pagina 7

6. Ondernemers

De gemeente Woerden kent een gezond ondernemersklimaat met een mooie variëteit aan bedrijven.
Het is van groot belang voor Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld dat ondernemerschap
gestimuleerd blijft worden. Deze ondernemers zorgen voor veel werkgelegenheid en dragen
daarmee bij aan een leefbare gemeente. Veel ondernemers hebben zwaar geleden onder de
Corona-maatregelen. Ondernemers verdienen de steun vanuit de gemeente en wij zullen hier dan
ook op in blijven zetten. Ondernemers zullen meer ruimte moeten krijgen om zich te ontwikkelen en
aan te passen.
- Minder regels en minder bureaucratie. Overbodige regels worden afgeschaft
- Lagere gemeentelijke belastingen en coulant omgaan met verzoek tot uitstel van betaling om
ondernemers wat lucht te geven
- Openingstijden voor de middenstand worden verruimd
- 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
- De toeristenbelasting wordt afgeschaft
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7. Duurzaamheid

BVNL is voor duurzaamheid, mits dit niet ten koste gaat van leefbaarheid. Windmolens dicht bij
bewoond gebied zien wij niet zitten en vinden wij ook helemaal niet nodig. Er zijn nog voldoende
andere mogelijkheden om te verduurzamen, met sneller resultaat en op kleinere schaal. Het
stimuleren van het verbeteren van isolatie van woningen, maar ook het installeren van zonnepanelen
op huizen, kantoorpanden en schuren zien wij als laagdrempelig en realistisch. Inmiddels is het ook
mogelijk om meer geavanceerde zonnepanelen (PVT) te installeren die tevens gebruik maken van de
warmte achter de panelen. Dit maakt het gasloos verwarmen van woningen realistisch.
Verduurzaming moet bovendien rendabel zijn, over het algemeen verdienen investeringen in
verduurzaming zich relatief snel terug. Toch moet hier altijd oog voor blijven en mag verduurzaming
niet ten koste gaan van de nanciële positie op langere termijn.
- De gemeente Woerden investeert in de verduurzaming van haar eigen gebouwen
- Vanuit de gemeente worden subsidies beschikbaar gesteld ten behoeve van de verduurzaming van
de woningen, denk aan zonneboilers, decentrale warmte terugwin ventilatie en
batterijopslagsystemen (ter verlichting van de druk op het elektriciteitsnet)
- Langs de A12 zal een geluidswal geplaatst worden met een ‘zonnelint’ (lang lint van
zonnepanelen). BVNL steunt dit initiatief waarvan reeds een motie door de gemeenteraad
geaccepteerd is
- BVNL is tegen het winnen van gas en olie binnen de gemeentegrenzen van Woerden
- Om de druk op het elektriciteitsnet te ontzien wil BVNL in de gemeente Woerden onderzoeken of
het mogelijk is om overcapaciteit van de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen in de zomer om
te zetten in waterstof. Zo kan op duurzame wijze lokaal elektriciteit worden opgeslagen dat op een
later moment bij toenemende vraag weer kan worden gedistribueerd via het elektriciteitsnet
- Ondernemers zullen gestimuleerd moeten worden om te investeren in verduurzaming, de gemeente
zal hierbij verduurzamings nancieringen moeten verstrekken om dit te bevorderen
- De conventionele houtkachels zijn redelijk slecht voor het milieu. Mede gezien de onzekerheid op
de energiemarkt met mogelijk nog verder oplopende gasprijzen zien wij een kans om met een
beperkte subsidie mensen over te laten stappen van een open haard naar een palletkachel. Dit
systeem is veel milieuvriendelijker en je biedt de inwoners een goed alternatief aan
- Vervang conventionele straatverlichting door energiebesparende LED lampen; duurzamer in
verbruik en meer branduren. Wij zijn voor het groepsgewijs en preventief vervangen
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8. 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 in Woerden werk te vinden en BVNL wil daarom de werkgelegenheid in
Woerden stimuleren. Mensen die niet werken moeten zo snel mogelijk aan de slag. Bijstand wordt
alleen verstrekt als er sprake is van een tegenprestatie. Verscheidene ondernemers in de agrarische
sector werken met inhuurkrachten van buiten de regio, dit hoeft niet nodig te zijn als we iedereen
activeren om aan het werk te gaan en als werken loont!
- Er moet voldoende werk zijn, niet alleen in Woerden zelf maar ook in Harmelen, Kamerik en Zegveld
- BVNL vindt dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten.
Enerzijds draagt dit bij aan het voorkomen van bijvoorbeeld sociale isolatie, maar het zorgt er ook
voor dat inwoners actief blijven. Een actieve inwoner is eerder in staat om weer te voorzien in eigen
levensonderhoud
- Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort
of verliest zijn uitkering. Coulance vinden wij toelaatbaar bij mensen die dicht tegen hun
pensioengerechtigde leeftijd aanzitten
- Fraude met uitkeringen is niet acceptabel. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste
cent teruggevorderd, boven op 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 en waar de gemeente hier een rol kan
spelen pakt zij die
- Liever meer activering van bijstandsgerechtigden dan inzet op arbeidsmigranten
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking
dienen voldoende begeleiding te krijgen. Ook zij zijn tot veel in staat, wel is hier maatwerk voor
noodzakelijk, zeker als opgelegde corona-maatregelen hun participatie in de weg staat
- De gemeente zal coulant moeten omgaan met inwoners in de bijstand als kinderen gaan verdienen
(kostendelersnorm), dan wel dat de bijstandsgerechtigde nancieel wordt bijgestaan door derden. In
plaats van hierop direct te handhaven zien wij liever dat de bijstandsgerechtigde wordt ge-coached
om zelfredzaam te worden.

BVNL Woerden - Verkiezingsprogramma 2022-2026

pagina 10

9. Onderwijs

Goed, veilig en toegankelijk onderwijs is van levensbelang. Dit is de basis van de toekomstige
generatie. Verschraling in het onderwijs moet worden voorkomen.
- Scholen moeten goed bereikbaar zijn en het moet verkeerstechnisch verantwoord zijn om kinderen
af te zetten, met alle soorten van vervoer
- Alle kinderen in de gemeente Woerden moeten naar de school van hun eerste keuze kunnen. Het
moet mogelijk zijn dit te organiseren. Dit geldt zowel voor het lager als het middelbaar onderwijs
- 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
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10. Zorg

Daar waar de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor de zorgtaken zal Belang van
Nederland zich ervoor inzetten dat geld goed besteed wordt. Dit betekent dat de zorg gunstig
ingekocht moet worden, waarbij de kwaliteit nooit uit het oog verloren mag worden.
- Geld dat bestemd is voor Jeugdzorg zal daar ook aan besteed moeten worden
- 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
- Belang van Nederland zal initiatieven van burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen
steunen die bijdragen aan het verbeteren van de decentrale zorgtaak van de gemeente
- Er moeten meer woningen komen voor senioren die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen
- Onderzocht moet worden of er logistieke middelen ingezet kunnen en moeten worden om inwoners
van de gemeente te kunnen vervoeren naar de omliggende huisartsenposten (bijv. Sint Antonius
Leidsche Rijn). Niet elke inwoner is goed ter been of beschikt over een auto. Het ontbreken van een
huisartsenpost in Woerden zien we als een gemis.
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11. Sport

Sport is goed voor de gezondheid en vervult een sterke sociale functie. Zowel volwassenen als
kinderen moeten daarom voldoende mogelijkheden hebben om te kunnen sporten. Tijdens de
Corona periode is met enige regelmaat het uitoefenen van de sport onmogelijk gemaakt. Er zijn zelfs
sportverenigingen die nu in nancieel zwaar weer komen doordat leden opzeggen.
- Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten samenwerken 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
- Woerden investeert in accommodaties, niet in verenigingen, met gezonde nanciële exploitatie
- Verenigingen krijgen van de gemeente wel meer ruimte om zich de komende jaren verder te
ontwikkelen of activiteiten te organiseren
- Daarnaast faciliteert de gemeente topsportevenementen. 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 zoveel mogelijk ontzien bij het bestrijden van corona. Een gezonde levensstijl is juist
belangrijk om gezond te blijven en het is contraproductief om sportactiviteiten te verbieden in het
belang van de gezondheid. Uiteraard is dit in de basis landelijk beleid, maar waar het mogelijk is
binnen het takenpakket van de gemeente willen wij erop toezien dat sporten zoveel mogelijk wordt
ontzien
- Zwemles zal altijd mogelijk moeten blijven daar dit ten goede komt aan de veiligheid. Opgelopen
wachtlijsten moeten allemaal worden weggewerkt de komende jaren, de gemeente moet hier
ondersteuning bieden
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12. Kunst, cultuur en erfgoed in
Woerden

Woerden is een historische stad met een lange geschiedenis en mooie tradities en evenementen.
Hierbij hebben ook de dorpen Harmelen, Zegveld en Kamerik een rol gespeeld. Woerden is ook een
creatieve gemeente met een rijke culturele sector. Belang van Nederland wil dit in stand houden
door de kunst- en cultuurinstellingen te faciliteren. Wel zal altijd de intentie moeten zijn dat deze
instellingen voldoende in staat zijn om een gezonde nanciële huishouding te voeren.
- Cultureel erfgoed koesteren wij, daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de
Sinterklaas-intocht en de traditionele kaasmarkt. Deze moeten blijven doorgaan, ook indien Corona
de kop op blijft steken
- Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een speci eke
groep instellingen. Bij de toekenning van subsidies moet dit dan ook altijd het uitgangspunt zijn
- Er moet meer aandacht komen voor de geschiedenis van Woerden op basisscholen. Woerden kent
een interessante historie en die mag verteld worden op school
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13. Immigratie en integratie

De afgelopen kabinetten hebben grote migratiestromen toegestaan. Deze immigranten moeten ook
worden voorzien van onderwijs, zorg en een woning. Ook in de gemeente Woerden zullen
immigranten een leven kunnen opbouwen. Wel zullen zij ook actief moeten participeren in de
samenleving.
- Immigranten in de gemeente Woerden passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal
leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De uitkeringsafhankelijkheid
van immigranten zal hierdoor afnemen
- De Nederlandse taal leren is de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer, echter vindt
Belang van Nederland wel dat we de nieuwkomers hierin moeten ondersteunen door een taalcursus
aan te bieden. Hier koppelen we wel een prestatieplicht aan, bij het niet voltooien van de cursus zal
er een tegemoetkoming verwacht worden
- Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente
Woerden ondersteunt hen niet en verleent hun geen opvang
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14. Veiligheid

BVNL wil dat iedereen zich veilig voelt in de gemeente. Een veilige gemeente is een prettige
gemeente om in te wonen. Iedereen moet zich veilig voelen op straat, op school, op de sportclub,
maar ook thuis. Geweld en vandalisme zal hard aangepakt moeten worden. Geweld en vandalisme
mogen nooit de overhand krijgen zoals dit in sommige buurten in andere gemeentes wel het geval is.
- Cameratoezicht waar dat nodig is om de veiligheid van de burgers te bevorderen
- Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit
veroorzaken
- Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag
- Belang van Nederland staat ook voor de nationale tradities. Daarom zijn wij niet voor een
gemeentelijk vuurwerkverbod, illegaal vuurwerk moet worden aangepakt. Mocht er wel een
gemeentelijk vuurwerkverbod komen, dan zullen wij voorstellen aandragen voor een georganiseerde
vuurwerkshow
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15. Een kleine dienstbare overheid

Het is niet in het belang van Nederland als een overheid voornamelijk regels oplegt, in plaats van
zich dienstbaar op te stellen.
- 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
- 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. Alleen bij hoge
uitzondering zou de behandelingstermijn verlengd mogen worden
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16. Gemeentelijk vastgoed

Vastgoed in bezit van de Gemeente Woerden wordt goed onderhouden. De gemeente dient hierin
het voorbeeld te geven voor haar inwoners, de woningbouwcorporatie Groenwest en andere
verhuurders
- Gemeentelijk vastgoed wordt bij verkoop altijd eerst getaxeerd en openbaar verkocht
- Bij vastgoedtransacties met corporaties worden standaard bedingen opgenomen waardoor de
gemeente meedeelt in te behalen speculatiewinst in de toekomst
- Onder goed onderhoud verstaan we ook verduurzaming. BVNL Woerden streeft een reële
duurzaamheidsagenda na, de gemeente dient ook hierin het goede voorbeeld te geven.
Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed is daarbij een must daar dit duidelijk nanciële
besparingen oplevert
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17. Financieel

BVNL is voor lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door
onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende
Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zorgvuldig worden besteed. Verder mogen
de inwoners van haar gemeente verwachten dat zij een gezond nancieel beleid voert. De
gemeente Woerden heeft een enorme schuldenlast die drukt op de begroting.
- 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
- Belang van Nederland is voor een klein, maar sterk ambtelijk apparaat
- De OZB voor woningen en niet-woningen verlagen we. De woonlasten stijgen niet verder, wonen
moet betaalbaar blijven
- De burger mag nanciële transparantie verwachten van de gemeente
- We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen
- De schuld, kort- en langlopend moet worden verminderd. Dat betekent dat uitgaven beperkt
moeten worden en dat nanciële ruimte gebruikt wordt 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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18. Agrarische sector

De agrarische bedrijven krijgen een prominente plaats in het beleid van de gemeente. Belang van
Nederland heeft veel waardering voor deze sector en zal zich inzetten voor het bestaansrecht van
deze bedrijven. In een wereld waarin een duurzame bedrijfsvoering een grotere rol gaat spelen zal
Belang van Nederland ervoor zorgen dat de juiste voorwaarden hiervoor worden gerealiseerd.
- Agrariërs moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun reguliere bedrijfsactiviteiten te
combineren met recreatie, natuurbeheer of andersoortige activiteiten
- Agrariërs moeten niet door de gemeente belemmerd worden in het lokaal verkopen van hun
producten
- Herbestemming van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen willen wij bevorderen, aangezien
dit past bij het agrarische karakter van de buitengebieden van de gemeente Woerden

BVNL Woerden - Verkiezingsprogramma 2022-2026

pagina 20

