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VOORWOORD 
 

Beste mede-Nieuwegeiners, 

 

We leven in bijzondere tijden. We laten de coronacrisis achter ons en pakken ons gewone 
leven weer op. Maar er is wel wat veranderd. Wat we eerder voor volstrekt normaal en 
vanzelfsprekend hielden, is dat een hele tijd niet geweest. Er zijn mensen die vinden dat 
onze vrijheden onrechtmatig zijn beperkt. Wij van de Nieuwegeinse VVD vinden het, vanuit 
onze liberale genen, niet prettig dat er zulke drastische maatregelen nodig waren om onszelf, 
maar vooral ook onze naasten, te beschermen tegen dit virus. Maar het is liberalisme tot de 
kern: Onze eigen vrijheden kunnen alleen bestaan als het andere mensen niet schaadt. We 
hopen dat u en uw naasten, zowel privé als zakelijk, goed door de coronatijd heen zijn 
gekomen 

Met dat de wereld soms leek stil te staan, werden de opgaven die we hebben - lokaal, 
landelijk en internationaal – er niet kleiner en minder complex op. Neem de gecompliceerde 
formatie van een nieuw kabinet. Maar ook de verduurzaming van onze energie, de opvang 
van de stroom Afghanen die naar ons land kwam. Tegelijkertijd voelen we mee met de 
ondernemers die zo hard geraakt werden door lockdowns en andere beperkingen. Met 
ondernemers die door de beperkingen in andere sectoren ineens razendsnel moesten 
bijschakelen om hun klanten te kunnen bedienen. Met ouders die, naast hun drukke baan, al 
thuiswerkend ook de kinderen les moesten geven.  

Onze gemeente, inmiddels 50 jaren jong, staat in de komende jaren voor grote opgaven: Er 
is nog steeds een groot tekort aan beschikbare, laat staan betaalbare, woningen. We 
bouwen daarom veel woningen bij. Maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen een prettige 
woonomgeving houdt, dat we allemaal mobiel blijven, dat we de stad aanpassen aan de 
klimaatverandering en de stad in 2040 energieneutraal gemaakt hebben. Dat zijn 
onderwerpen waar het de komende jaren over moet gaan. 

In de periode naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 kijken we niet alleen 
vooruit, maar ook een heel klein beetje terug. Want welke goede dingen hebben we geleerd 
en willen we voor de toekomst behouden? En welke keuzes willen wij maken waardoor het 
leven, werken en ondernemen in Nieuwegein beter en waardevoller wordt?  

Wij willen u in dit programma ons antwoord geven, door onze ideeën met u te delen voor een 
betere stad die klaar is voor de toekomst. 

 

Ellie Eggengoor 

Lijsttrekker voor De Nieuwegeinse VVD 
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1. Een stad waar het fijn leven is  
1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen  
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk 
dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder 
moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de 
levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood 
in Nieuwegein hoog.  

 Er moeten huizen bijgebouwd worden. Door te bouwen pakken we doorstroming aan. Zo 
krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer onnodig een 
eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor 
starters.  

 Deze doorstroming brengen we op gang door het inzetten op middeldure huurwoningen 
en koopwoningen, zodat mensen de stap kunnen zetten naar een andere, meer 
passende woning. 

 Het aantal sociale huurwoningen blijft op peil, maar groeit niet evenredig mee met de 
ontwikkeling van de stad. Wij vinden dat hier in de regio afspraken over gemaakt moeten 
worden. 

 We willen dat de gemeente aan de slag gaat met creatieve, nieuwe woonvormen zoals 
tiny houses, knarrenhofjes en kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en 
kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen blijven wonen. Voor 
ouderen wordt de wooncoach een bekend begrip die helpt bij het maken van de keuze: 
verbouwen of verhuizen. 

 Wij willen dat er voor inwoners met een beperking (lichamelijk en verstandelijk) passende 
woonruimte beschikbaar is. Wel hebben zij zelf de verantwoordelijkheid de woonruimte te 
accepteren die past bij hun specifieke behoefte. 

 Met de regio en de woningbouwcorporaties maken we afspraken over het eerlijker maken 
van het toewijzingssysteem. We willen hiermee voorkomen dat het systeem vervuilt door 
vele niet-actieve zoekers. Wachttijd geldt voor mensen die actief op zoek zijn, niet voor 
‘slapende’ inschrijvers die helemaal niet op zoek zijn naar een woning. 

 Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is hard 
nodig. De woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan.  

 Voor huisjesmelkers is in Nieuwegein geen plek. 
 We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar 

schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.  

 

1.2 Waar we de wijk groen en leefbaar houden  
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon 
en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van hun 
woonomgeving, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. De 
gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon en netjes blijven. Want als dat goed 
gebeurt, wordt de afvalstoffenheffing lager.  

 Natuur is belangrijk en verdient bescherming, maar we realiseren ons dat ruimte schaars 
is. Daarom blijven we kritisch kijken naar wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met 
een juiste balans tussen wonen, werken, ondernemen en recreatie.  
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 Nieuwegein stimuleert de vergroening van tuinen en de openbare ruimte. En dus zet de 
VVD in op flink bijplanten van bomen en opslag van overtollig regenwater, bijvoorbeeld in 
wadi’s en half-verharding. Zo vermindert de overlast van zware regenval. Een stenen 
omgeving is al snel opgefleurd met een stukje vergroening, een struik of plantenbak. Zo 
zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger, koeler en gezelliger is.  

 De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen 
verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte, droogte of juist extreme 
regenval op te vangen. We overleggen met inwoners hoe we hiermee omgaan en zien 
hier kansen: Zoals groene parkeerplaatsen die zijn overdekt met zonnepanelen. Zowel bij 
bouwplannen als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en 
waterbeheer: Beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van 
het hergebruik van water. 

 Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven 
van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en te 
onderhouden worden van harte aangemoedigd.  

 Bij nieuwbouw hebben we oog voor de omgeving. We bouwen in principe natuur- en 
omgevingsinclusief. Dit betekent dat we bomen zoveel mogelijk laten staan en kijken hoe 
we de ecologie kunnen verbeteren. Door dit vanaf het begin in een project mee te nemen 
zijn de kosten hiervan laag.  

 Door het toevoegen van meer groen én wandelgelegenheid langs het Merwedekanaal in 
Jutphaas herstellen we de historische relatie met Rijnhuizen zowel wat betreft de 
beeldkwaliteit, als in de beleving en maken we een prettig ommetje mogelijk. Daarbij 
luisteren we goed naar inwoners die hier al een beeld bij hebben. 

 Wanneer een straat open gaat worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld, dat 
wil zeggen dat er gelijk wordt gekeken of het riool moet worden vervangen, of er kabels 
bij moeten worden gelegd, of er minder verharding kan worden gerealiseerd en of we 
hittestress tegen kunnen gaan.  

 Nu is besloten dat de hoogspanningskabels in Blokhoeve ondergronds gaan, moet dit 
wat ons betreft ook zo snel mogelijk gebeuren. De gemeente moet er voor zorgen dat 
plannen snel uitgevoerd worden. 

 Voor de ontwikkeling van de A12 zone moeten inwoners van Galecop en Blokhoeve, 
maar ook ondernemers op de Liesbosch goed en tijdig betrokken worden. We verrassen 
onze inwoners en ondernemers niet! 

 Inwoners kunnen afval zo gemakkelijk en goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we 
zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. Om overlast van meeuwen, ratten en ander 
ongedierte te voorkomen zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers.  

 Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden 
meteen aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel 
mogelijk verhaald op de veroorzaker.  

 

1.3 Waar vervoer van A naar B vlot gaat  
We verplaatsen ons allemaal regelmatig; bijvoorbeeld voor werk, naar familie of vrienden, 
om de hond uit te laten of een boodschap te doen. We willen we dat Nieuwegein kan groeien 
en tegelijk voor de toekomst aantrekkelijk, verkeersveilig en bereikbaar blijft. Binnen de 
wijken en op korte afstanden wordt lopen en fietsen steeds belangrijker. De hoofdstructuur in 
onze stad blijft belangrijk én aantrekkelijk voor autoverkeer.  
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 Wat voor ons voorop staat, is de vrijheid om het vervoersmiddel naar eigen keuze te 
kunnen kiezen, passend bij het moment en het reisdoel.  

 Verkeersveiligheid is onze prioriteit en deze verder verbeteren blijft ons uitgangspunt. 
Hierbij zetten we in op het blijven signaleren en oplossen van knelpunten. 

 Iedereen wil snel op zijn of haar bestemming zijn, een goede doorstroming is hiervoor 
belangrijk. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door de komst van intelligente 
verkeerslichten, maar ook door altijd een integrale afweging te maken wie waar op welk 
moment voorrang heeft. Auto’s en fietsers zijn hierbij voor ons even belangrijk en daarom 
moet er gekeken worden naar zowel de voornaamste autoroutes als de voornaamste 
fietsroutes.  

 We houden vast aan de verschillende snelheden in de stad (30, 50 en 70 km/uur), zoals 
we deze nu toepassen op de verschillende wegen in onze stad.  

 Sluipverkeer door vastlopende snelwegen willen we ontmoedigen. Hierdoor staan we in 
de stad minder lang stil, zijn we sneller op onze bestemming én voorkomen we onnodige 
uitstoot.  

 Bij ontwikkelingen in Rijnenburg mag de ontsluiting van het gebied geen nadelige 
effecten hebben voor onze wijken Galecop en Batau. 

 Auto’s worden steeds schoner, elektrisch rijden wordt steeds meer het nieuwe normaal. 
Milieuzone’s zijn en blijven voor ons dan ook overbodig. 

 Elektrisch rijden betekent ook opladen. In onze gemeente zijn er al veel laadpalen. Een 
toename van laadpalen is alleen noodzakelijk bij een aantoonbare toename van 
elektrische auto’s. Het aantal laadpalen moet in verhouding staan om voldoende 
parkeergelegenheid te behouden voor niet-elektrische auto’s.  

 We zetten in op snelladen bij winkelcentra en niet alleen langs de uitvalswegen van onze 
stad. Dit ondersteunt onze lokale ondernemers en maakt onze stad aantrekkelijker voor 
bezoekers. 

 Het is belangrijk dat niet alleen binnen onze eigen stad maar ook naar andere 
bestemmingen (omliggende gemeenten, Utrecht Science Park e.a.), het OV van goede 
kwaliteit is. Daarin zien we de voordelen van innovatieve en kostenefficiënte vormen van 
OV, zoals snelbussen, Mobility as a Service (MaaS) en deelscooters.  

 Op onze bedrijventerreinen werken steeds meer mensen. Daarom moeten deze terreinen 
beter bereikbaar worden met OV dat is afgestemd op de werktijden van de werknemers.  

 We willen dat het OV zoveel mogelijk rijdt op schone energie. 
 In onze stad kan iedere inwoner meedoen aan de samenleving, met of zonder beperking. 

Dit vraagt om veilige en goed begaanbare stoepen en fietspaden en een gevarieerd, 
toegankelijk en betaalbaar aanbod van OV (en toegankelijke haltes), deelauto’s of 
deelfietsen. Wij denken hierbij ook aan collectief en individueel vervoer door vrijwilligers.  

 

1.4 Vol slimme en duurzame oplossingen  
Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. In Nieuwegein 
hebben we afgesproken dat we in 2040 een klimaat neutrale stad willen zijn. Dat betekent 
dat onze stad geen toename van CO2 in de atmosfeer veroorzaakt. 

Het gevolg hiervan is dat huizen van het aardgas afgaan, zonneparken in ons landschap 
verschijnen, maar ook dat we op zoek moeten naar nieuwe bronnen om onze 
stadverwarming te verduurzamen. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes 
en draagvlak bij inwoners vragen.  
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Duurzaamheid biedt ook kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Door 
dit op een slimme manier aan te pakken blijft onze stad prettig om te wonen.  

 We maken voor Nieuwegein haalbare duurzaamheidsplannen met realistische 
tussendoelen, waar voldoende draagvlak voor is en die veilig zijn.  

 Verduurzamen moet betaalbaar zijn voor iedereen en er mag nooit sprake zijn van 
dwang! De gemeente moet verleiden en niet verplichten. 

 De VVD is tegen extra windmolens binnen of aan de rand van onze gemeentegrenzen. 
We moeten we ons binnen het samenwerkingsverband U10 maximaal inzetten om 
windmolens in andere gemeenten langs de Nieuwegeinse gemeentegrenzen te 
voorkomen.  

 Onze stad heeft te maken met schaarse ruimte, die ook nodig is voor wonen, werken, 
natuur en recreëren. De VVD spant zich daarom in om duurzame energieopwekking met 
zon zo goed mogelijk in het landschap in te passen, bijvoorbeeld verdiept langs snel- of 
tramwegen en op daken. Maar ook door innovatieve oplossingen in de openbare ruimte 
toe te passen, zoals een zonne-fietspad of een solar zitbank. 

 Om ongecontroleerde groei van zonne-energie te voorkomen wordt de zonneladder als 
uitgangspunt genomen. Met dit afwegingskader worden onbenutte daken en terreinen 
zoveel mogelijk benut om daarmee de natuur zo veel mogelijk te ontzien.  

 Veiligheid is topprioriteit voor de VVD. Voor alle koude- en warmtetechnieken, zoals 
bijvoorbeeld geothermie en Warmte-Koudeopslagsystemen (WKO’s), geldt dat het alleen 
duurzaam is als eventuele risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten en dat inwoners en 
ondernemers maximaal worden beschermd. 

 Nieuwegein is op dit moment koploper in de regio op het gebied van duurzame energie 
opwekking. De VVD wil dat dit eerlijk verdeeld wordt en dat alle gemeenten in de regio 
hun steentje naar vermogen bijdragen.  

 Energie die niet wordt verbruikt hoeft ook niet duurzaam te worden opgewekt. Daarom 
zetten we maximaal in op het isoleren van woningen. Als we alle huizen naar 
energielabel B brengen is dit de voordeligste manier om CO2 reductie te realiseren. 
Hiervoor gaan we op zoek naar slimme financieringsvormen, zodat het voor iedereen 
haalbaar en betaalbaar wordt. 

 Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan aardgas, zorgen we 
ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Uitgangspunt is dat 
de totale woonlasten hierbij niet mogen stijgen. 

 Voor wijken die niet zijn aangesloten op de stadsverwarming en waar nog geen 
definitieve keuze is gemaakt voor een warmtenet of een all-electric oplossing, behouden 
we uiteraard het aardgasnetwerk, omdat ook groene waterstof of groen gas in de 
toekomst een goede optie kan zijn. 

 Aanvragen van zonnepanelen, laadpalen, subsidies en energie infrastructuur moet 
zonder rompslomp, met simpele lokale procedures. De VVD zet zich in voor snelle 
procedures voor voortvarende uitvoering van projecten. Zo verlagen we de drempel, 
versnellen we de energietransitie en versterken tegelijkertijd de lokale economie. 
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2. Een bloeiende lokale economie 

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen 

In onze lokale economie is een hoofdrol weggelegd voor de zorg en de logistiek. En daar zijn 
we als VVD trots op. Nieuwegein is de 3e gemeente als het gaat om werkgelegenheid in de 
Provincie Utrecht. Onze lokale ondernemers in het MKB en de winkeliers zijn heel erg 
belangrijk voor onze economie. De coronacrisis heeft vooral deze Nieuwegeinse bedrijven 
en ondernemers hard geraakt. Maar tegelijkertijd zijn wij onder de indruk van hun 
ondernemerschap, hun inventiviteit en innovatief vermogen om te overleven. We willen de 
getroffen ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een 
bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de 
toekomst. 

 Er zullen veranderingen blijven in ons leef- en onderneempatroon, denk aan thuiswerken, 
nieuwe webwinkels en vermenging van functies. De gemeente moet met deze 
veranderingen mee kunnen bewegen. De VVD is er voorstander van om, samen met de 
regio en Provincie, beperkende regelgeving te actualiseren waar dat verantwoord kan. 
Hiermee stimuleren we een gezonde lokale economie. 

 De gemeente moet ervoor zorgen dat het ondernemersklimaat in onze stad zo optimaal 
mogelijk is. Nieuwe ondernemers voelen zich uitgenodigd om zich in Nieuwegein te 
vestigen, Nieuwegeinse ondernemers voelen zich gezien en gehoord. Tevens is er plek 
en aandacht voor sociaal ondernemerschap. 

 We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen 
(over bijvoorbeeld ondersteuning en duurzaamheid), vergunningen en 
schuldhulpverlening. Wij willen dat de gemeente het accountmanagementmodel voor 
bedrijven verder versterkt, zodat voor alle bedrijf-gerelateerde vraagstukken vaste 
herkenbare aanspreekpunten zijn: de accounthouders bedrijven. 

 Startende ondernemers moeten letterlijk meer ruimte krijgen. Wij vinden dat er in de stad 
gezocht moet worden naar een locatie waar startups kleinschalig ruimte kunnen huren en 
hun bedrijfje kunnen laten groeien en bloeien. 

 Tijdens corona mochten de terrassen tijdelijk uitbreiden. De VVD wil dit, waar het de 
levendigheid in onze stad bevordert, zo houden. Voor een klein terras, van maximaal 4 
tafeltjes, schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor 
afstemming met hun directe omgeving. 

 We streven naar het afschaffen van onnodige vergunningen en vervangen deze door 
algemene regels of een meldingsplicht, waarmee we onze stad aantrekkelijk houden om 
in te ondernemen.  

 De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de 
mogelijkheden van de wet. In ieder geval wordt er bij een aanbesteding altijd een 
Nieuwegeinse partij gevraagd om mee te dingen naar de opdracht. 

 De VVD is voor maximaal verruimen van de openingstijden van winkels, passend bij 
onze huidige 24/7 economie en de uitgebreide online winkel- en bezorgmogelijkheden. 
Winkels mogen alle dagen open zijn, op zon- en feestdagen vanaf 10.00 uur. Hiermee 
sluiten we beter aan op onze buurgemeenten en krijgen onze ondernemers daarmee 
gelijke kansen. 
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2.2 Waar de stad bruist en bezoekers van buiten 
aantrekt 

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke 
winkelgebieden. Een stad komt pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Met veilige en 
aantrekkelijke winkelgebieden als CityPlaza en Vreeswijk trekken we bezoekers aan van 
buiten en zorgen we voor een prettige stad.  

 Onze wijkwinkelcentra en de kernen Jutphaas en Vreeswijk zijn en blijven aantrekkelijk 
voor bezoekers door goede fiets- en (gratis) parkeermogelijkheden.  

 De ontwikkeling van de Doorslagzone en City-West mag voor zowel ondernemers als 
bezoekers slechts minimale overlast veroorzaken. 

 De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen 
dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook 
winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen. 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat 
de gemeente dit stimuleert met effectieve stadspromotie. Recreatieve ondernemers 
mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur en er voldoende ruimte voor 
vrije recreatie overblijft. De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met de inkomsten 
verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme. 

 

2.3 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden 

In Nieuwegein zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen 
voor iedereen. 

We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen onze horeca, 
sportverenigingen, bibliotheek en buurtpleinen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te 
werken, dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu 
gaat om een muziekfestival, een buurtfeest of het theater, in Nieuwegein is ruimte voor 
creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners.  

 De gemeente zorgt ervoor dat er een degelijk evenementenbeleid is, samen met goed 
toegankelijke locaties waar grotere evenementen georganiseerd kunnen worden. Bij een 
evenement, georganiseerd door vrijwilligers, helpt de gemeente om de administratieve 
lasten zo eenvoudig en laag mogelijk te houden. 

 Wij willen dat het gemakkelijk is voor inwoners van Nieuwegein om een leuk idee waar te 
kunnen maken. De gemeente is één van de spelers die initiatieven van inwoners verder 
kan helpen. Wij willen dan ook dat je een initiatief kunt indienen zonder dat aanvragen 
nodeloos ingewikkeld gemaakt worden. En zonder dat de boel eindeloos vertraagd wordt.  

 Het cultureel erfgoed van de gemeente mag en moet gezien worden. Cultuur verbindt, 
inspireert en prikkelt. Wij koesteren én promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers 
als onze inwoners. De oude dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk moeten hun authentieke 
uitstraling zoveel mogelijk behouden.  

 Evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Vreeswijk in Kaarslicht, De Plofparade en 
Geinbeat horen bij onze Nieuwegeinse identiteit. Nu de Nieuwe Hollandse Waterlinie is 
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uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed, zetten we onze Nieuwegeinse pareltjes zoveel 
mogelijk in de spotlights, binnen én buiten Nieuwegein. 

 Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur 
voor alle inwoners. We stimuleren culturele organisaties om meer ondernemerschap te 
tonen. Zo dragen zij ook zelf zorg voor een deel van de inkomsten. Van culturele 
instellingen verwachten we dat ze bijdragen aan een maatschappelijk doel en dat ze 
verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij ons belastinggeld besteden. 

 

2.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan 

Nieuwegein ligt in een van de sterkste economische regio’s van Europa. Er is veel werk 
beschikbaar met een gevarieerd aanbod van vacatures. 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werk zorgt voor contact met andere 
mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en 
draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. 

 Er zijn onevenwichtigheden op onze arbeidsmarkt. Dat vinden wij onwenselijk. Wij vinden 
dat de gemeente werkgevers moet stimuleren om Nieuwegeiners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans te bieden op een baan, waarbij de gemeente deze werkgevers 
waar mogelijk ondersteunt en ontzorgt. We blijven goed in contact met sociale 
ondernemers die juist deze inwoners een kans willen geven. 

 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Bij om- en bijscholing richten we 
ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe deze aansluiten op de 
arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze 
inwoners via beschut werk en leerwerkplekken naar de voor hen best passende plek om 
mee te doen. Uiteindelijke doorstroom naar een betaalde baan blijft hierbij het 
uitgangspunt. 

 Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende 
passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding, maar ook voor mensen die van 
werk naar werk (zij-instromers) gaan. De gemeente investeert actief in de samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld door periodiek tafels te organiseren 
waarop men elkaar treft en vraag en aanbod bespreekt en op elkaar afstemt. De ambities 
in de Utrechtse Talent Alliantie zijn leidend voor de opgave die we hebben.  

 Wie naar vermogen bijdraagt, kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een 
baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij dat mensen blijven bijdragen op welke 
manier dan ook, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de 
samenleving. 

 Wie minder bijdraagt, kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je een 
uitkering vanuit de Participatiewet ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen 
tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende 
ingeburgerd zijn, kunnen verplicht worden op onderdelen te werken aan taal, inburgering 
en integratie. 

 De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en 
blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct een fraudeur. Dit 
willen we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand 
komen door waarheidsvinding, waarbij de gemeente goed moet luisteren naar het 
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verhaal van de inwoner. En als er moedwillige fraude wordt geconstateerd, wordt hier 
krachtig tegen opgetreden. 

 Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een 
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. 
Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van 
onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg 
mogelijk hulp aan. Wij vinden het belangrijk dat ook jongeren leren hoe zij in de toekomst 
schulden zelf kunnen voorkomen. 

 

2.5 Waar iedereen meedoet en integreert 

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen 
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in veel opzichten 
anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor 
gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat.  

 Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen 
aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze 
normen en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding. 

 De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We verwachten 
van iedereen maximale inspanning om het Nederlands zo snel mogelijk te leren. 

 Jonge kinderen van ouders die inburgeren, gaan naar een peuterspeelzaal om eventuele 
achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge 
kinderen.  

 Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van 
godsdienst. 

 We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg 
hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen 
gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 
Voor discriminatie (bijvoorbeeld in het onderwijs of bij sollicitatie) van nieuwkomers is 
geen plaats. 

 Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld worden opgevangen in ons land, wij zien 
echter in Nieuwegein geen locatie en mogelijkheden om een AZC te realiseren. 

 In Nieuwegein is plaats voor het ons toegewezen aantal statushouders. Om verdringing 
op de woningmarkt te voorkomen, zoeken we naar een nieuwe opvanglocatie waar 
statushouders zo snel mogelijk terecht kunnen en aan hun integratie kunnen beginnen. 

 Bij de huisvesting van statushouders kijken we goed naar de draagkracht van buurten. 
 Voor haatpredikers is er in Nieuwegein geen plaats. De gemeente neemt een proactieve 

rol in het voorkomen dat mensen haat zaaien en oproepen om onze waarden en 
vrijheden te negeren. Datzelfde geldt voor islamitisch onderwijs. 

 We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen 
subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze 
gericht zijn op behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden 
ondermijnen.  
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3. Waardevol Samenleven 
Wij willen dat Nieuwegein een plek is waar we prettig kunnen wonen, werken en leven. Een 
plek waar alle kinderen veilig naar de school van hun keuze kunnen. Waar ze na schooltijd 
fijn kunnen spelen, sporten en samenkomen met vrienden. Een inclusieve samenleving, 
waar iedereen meedoet en waar iedereen zichzelf mag zijn. Waar je gemakkelijk hulp vindt, 
als je die zoekt. Waar mensen voor elkaar klaar staan. Waar je dichtbij huis op liefdevolle 
zorg kunt rekenen. Kortom: Een stad waar je gezond en plezierig leeft. 
 

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis 

 Hulp en ondersteuning is voor iedereen gemakkelijk te vinden en goed bereikbaar. Deze 
is altijd op maat. Soms betekent dit dat familie, vrienden of buren kunnen helpen. Indien 
nodig, betekent dit professionele hulp.  

 Wij willen dat het zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om ondersteuning aan te 
vragen. Bij sommige inwoners met een complexe, specifieke zorgvraag zijn er meerdere 
vormen van zorg nodig. Daarom willen wij dat aanbieders deze zorg zoveel mogelijk 
bundelen. Zo blijven de aanvragen en de administratie overzichtelijk.  

 We hebben veel mantelzorgers in Nieuwegein. Mensen die vrijwillig voor een ander 
zorgen. Het risico is dat zij overbelast raken. Wij vinden dat er voor deze mantelzorgers 
goede ondersteuning moet zijn, zodat inschakeling van professionele zorg kan worden 
uitgesteld. Geynwijs onderhoudt contact met mantelzorgers om overbelasting te 
voorkomen en als het even niet meer gaat, organiseren we logeermogelijkheden om 
lucht te brengen. Ook respijtzorg behoort tot de mogelijkheden. 

 Wij willen dat de gemeente, en daarmee ook Geynwijs, goede communicatie tussen alle 
verschillende zorg- en welzijnsinstanties in Nieuwegein meer aanmoedigt. Door goed 
onderling contact kunnen vragen van inwoners beter en sneller opgepakt worden, door 
de juiste instantie. 

 Wij vinden dat de gemeente de financiën voor het uitvoeren van zorg goed op orde moet 
hebben. We hanteren het principe dat kosten voor zorg en ondersteuning gedekt worden 
door de middelen die hiervoor van het Rijk komen. Het is voor ons niet acceptabel dat er 
jaarlijks geld bij moet. Dan zullen er opnieuw keuzes gemaakt moeten worden om ervoor 
te zorgen dat de kosten passen binnen het budget dat beschikbaar is zonder dat er 
mensen tussen wal en schip vallen. 

 Mensen met een psychische aandoening en mensen met dementie verdienen het om 
zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving. Zolang het kan, blijven zij daarom in hun 
eigen omgeving. Als het even niet meer gaat, kunnen ze tijdelijk worden opgenomen. 
Door die time-out-regeling kunnen ze daarna weer terug naar hun normale leven. 

 Eenzaamheid komt ook in Nieuwegein voor. Sociale contacten en activiteiten kunnen 
bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid. Gewoon samen iets gezelligs 
ondernemen doet al zoveel goeds. Wij willen dat eenzame inwoners beter in beeld 
komen.  

 Bewegen is gezond. Ook als je ouder bent. Daarom willen wij dat Sport ID hun inzet voor 
ouderen intensiveert. Beweegcoaches kunnen zich inzetten om ouderen passend aan 
het sporten te helpen. 
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3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 

Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat 
doen we het liefst zo dichtbij mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan 
opgroeien in de eigen vertrouwde omgeving. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig 
stickers plakken: Niet iedereen die uniek is, heeft hulp nodig. Normaliseren noemen we dat.  

 Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Zij weten het 
best wat hun kind nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijk afgebakend wordt 
wat bij jeugdzorg hoort en wat niet. Het moet duidelijk zijn wanneer er problemen zijn 
waar zorg voor nodig is en wanneer een steuntje in de rug genoeg is. Niet ieder kind dat 
een hobbel in de weg tegenkomt hoeft in een zorgtraject terecht te komen. Opgroeien 
gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten.  

 Wij vinden het belangrijk dat Geynwijs zich meer focust op jongerenwerk. Wij willen dat 
jongeren in Nieuwegein veilig, gezond en plezierig opgroeien. Zo worden problemen 
vroeg gesignaleerd en vinden jongeren eerder de weg naar de juiste ondersteuning waar 
nodig. 

 Om te voorkomen dat er jongeren in een lastige thuissituatie of met bijvoorbeeld 
gedragsproblemen over het hoofd gezien worden, moet vroegtijdige signalering mogelijk 
zijn. School speelt hierbij een belangrijke rol. ‘Geynwijs Op School’ kan deze jongeren 
snel in beeld krijgen en doorverwijzen. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar 
het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.  

 Wij vinden dat een samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport, 
noodzakelijk is om probleemgedrag zo vroeg mogelijk te ontdekken. De gemeente kan 
jongeren perspectief bieden door middel van onderwijs of werk: Als je een baan hebt of 
een studie volgt, doe je actief mee en werk je aan je toekomst. Meedoen is uiteindelijk 
het allerbelangrijkst.  

 De school heeft ook de taak om radicalisering, huiselijk geweld en problematiek rond 
loverboys vroegtijdig te signaleren. 

 We willen de wachtlijsten in de jeugdzorg aanpakken door goede doorverwijzing en 
voldoende aanbod. Als kinderen extra hulp nodig hebben, moet dat mogelijk zijn zonder 
dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoog-
specialistische jeugdzorg.  

 Goede doorverwijzing creëren we onder andere door de aanwezigheid van voldoende 
jeugdprofessionals bij de huisarts. Zij zijn bekend met regionale zorgorganisaties en de 
behoeften van ouders en kinderen. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen naar te 
zware hulp. 

 Wij vinden het belangrijk om goed te kijken naar het moment waarop een zorgtraject 
beëindigd kan worden. Langdurige hulp is niet altijd nodig. Soms is een kind juist gebaat 
bij het afbouwen van hulp. 

 Wij willen dat alle kinderen zich thuis voelen in Nieuwegein. Ook kinderen uit arme 
gezinnen. Daarom is het belangrijk dat zij mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. 
Dat betekent niet dat de gemeente deze kinderen allerlei luxe spullen cadeau geeft. Het 
gaat om maatwerk. Voor de een betekent dat hulp bij het betalen van zwemles of een 
schooluitje, voor de ander een fiets. Kinderen geven hierbij zelf aan óf ze behoefte 
hebben aan ondersteuning en zo ja, welke. 
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4. Een veilige stad 
4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen  
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen 
vrijheid. Wij willen dat iedereen in Nieuwegein veilig kan wonen, verblijven, werken en 
ondernemen. Dat de stad niet alleen veilig is, maar iedereen zich ook veilig voelt. Maar 
veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers 
zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken 
gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om 
herhaling te voorkomen.  

 In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we geweld tegen 
LHBTI’s keihard aan en zorgen we dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt 
gemaakt.  

 Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of 
aangifte te doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon en via de 
eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langskomt. 

 De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in 
wijken. Door zichtbare wijkagenten die surveilleren en boa’s gaan we verloedering en 
overlast op straat en in wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid 
gezeten en gecontroleerd met een very irritating police aanpak. Daarbij zetten we in op 
de ‘patseraanpak’ uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure 
kleding, horloges en brommers in te leveren. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten en boa’s die de buurt 
goed kennen voegen daar iets extra's aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners, boa’s en wijkagenten 
werken daarbij samen. 

 We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 
helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de 
publieke zaak inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die dit 
wel doen pakken we hard aan. 

 Diefstal uit auto’s en materiaalbusjes vinden wij onacceptabel. We investeren extra in 
toezicht in wijken om dit te voorkomen. 

 Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen 
en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of 
bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze 
keurmerken.  

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor de 
openbare veiligheid maar ook goede voorlichting geeft over de aanpak van 
veiligheidsissues aan inwoners en ondernemers. Hierbij hoort ook voorlichting over 
digitale criminaliteit en babbeltrucs. 

 Wij willen dat deelname aan Burgernet meer gestimuleerd wordt onder inwoners, 
ondernemers en werknemers in Nieuwegein. Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de 
gemeente openstaat voor initiatieven als buurtpreventie, burgernet, sociaal alarm of 
WhatsApp-groepen. Burgerinitiatieven voor het verhogen van het veiligheidsgevoel zijn 
belangrijk, om samen de stad veiliger te maken.  

 Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden 
of overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en 
aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 
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rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag. Gezinnen die in hun wijk stelselmatig 
voor overlast zorgen voor hun directe omgeving vinden wij niet thuishoren in de wijk. 
Daarom moet er samen met woningcorporaties, gemeente en politie gekeken worden of 
deze gezinnen uit de wijk geplaatst kunnen worden. In het bijzonder moet er 
aandacht zijn voor de Romaproblematiek.  

 

4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt  
Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, 
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij 
de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De 
kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt 
het fundament van onze samenleving. 

 Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen 
met scholen en ouders om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. 
Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde 
criminaliteit.  

 Wij zijn voor de Top100 aanpak. Dit is een speciale aanpak door samenwerking tussen 
allerlei maatschappelijke organisaties in Nieuwegein, maar ook gemeente, politie en OM. 
Een aanpak waarbij interventies slim, gecoördineerd en soms onvoorspelbaar zijn. 
Hierdoor moet de pak- en controlekans toenemen. De straffen, maatregelen en 
interventies die hierbij horen, worden snel en consequent uitgevoerd, zodat de groep van 
100 ook echt voelt dat ze in de gaten gehouden worden.  

 Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op 
ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als 
deze misbruikt wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten.  

 Woninginbraken en auto-inbraken hebben een grote impact op de eigenaren. Dit komt 
helaas nog te veel voor in Nieuwegein. Daarom willen we een zogenoemde 
“elektronische wall”. Dit zijn slimme camera’s die kentekens van het inrijdende verkeer 
monitoren en zo frequente dieven kunnen herkennen.  

 De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals 
identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen. 

 Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die terug in de 
gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren.  

 De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Nieuwegein veiliger 
te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Zoals het toepassen van 
preventief fouilleren en cameratoezicht. 

 Nieuwegein heeft bovengemiddeld veel jeugdverdachten. Jongeren die vatbaar zijn voor 
criminaliteit moeten voortdurend in beeld zijn. Dat vereist een planmatige en strenge 
aanpak. Wij willen dat hangjongeren, vandalen en drugscriminelen en hun ouders 
verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag.  

 In onze regio en dus ook in Nieuwegein vinden veel ondermijnende activiteiten plaats. 
Wij vinden dat deze beter in beeld moeten worden gebracht, bijvoorbeeld door 
cameratoezicht op in- en uitgangswegen van de stad. Alleen zo kunnen de mensen die 
zich hiermee bezig houden worden opgepakt. 
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5. Een gemeente die klaar staat voor 
de inwoners van Nieuwegein 

5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat 
De gemeente Nieuwegein is er voor de inwoners. Vertrouwen in de gemeente is daarbij erg 
belangrijk. Dit kan worden bevorderd door duidelijk en transparant te communiceren en een 
bestuur dat belangen van inwoners goed afweegt. 

 Duidelijke formulieren met begrijpelijke taal zorgen voor veel gemak voor de inwoners en 
voor de gemeente. Daarom is het van belang dat de gemeente meer aandacht besteedt 
aan de begrijpelijkheid van haar (digitale)formulieren. Dit zal ook leiden tot minder 
invulfouten. 

 We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een 
vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een 
mens te spreken in plaats van een computer. 

 De dienstverlening van de gemeente moet van goede kwaliteit zijn. Hierbij is ook 
aandacht voor laaggeletterden en digibeten. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk 
zelf en vanuit huis regelen, wanneer het hen uitkomt. We starten met het thuisbezorgen 
van producten, zoals paspoorten. 

 Om de dienstverlening van de gemeente verder te vergroten, vinden wij dat het 
gemeentehuis vaker buiten kantoortijden en/of in het weekend geopend moeten zijn voor 
zaken die niet digitaal of telefonisch geregeld kunnen worden. 

 Als er in de gemeente wordt gewerkt aan (bijvoorbeeld) de straat, dan worden inwoners 
daar altijd ruim op tijd over geïnformeerd met een wijkbericht in de brievenbus in een 
ruim verspreidingsgebied. 

 De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen in de 
regio op het gebied van bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid en woningbouw. 
Hierbij vinden wij het belangrijk dat we als stad voordeel hebben bij deze samenwerking, 
door onder andere beschikbare expertise en de lobby voor Rijks- en Europese subsidies 
waar Nieuwegein van meeprofiteert. 

 

5.2 We onze krachten bundelen voor slimme 
oplossingen  
We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen in 
onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme 
en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke 
besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. 

 Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. De grondhouding 
daarbij is: hoe kan het verantwoord wel! 

 Maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een betere stad worden gestimuleerd. Het 
overnemen van een overheidstaak kan daarbij tot de mogelijkheden behoren. Dat moet 
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wel verantwoord en zorgvuldig gebeuren. Continuïteit, breed draagvlak, 
aanspreekbaarheid en beschikbaarheid zijn daarbij punten van aandacht.  

 Wij vinden inwonerparticipatie belangrijk bij alle ontwikkelingen in de eigen leefomgeving. 
Dit varieert van informeren tot aan meebeslissen. Inwonerparticipatie is voor ons geen 
doel op zich maar een middel om de inwoner intensiever te betrekken bij de 
totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid.  

 

5.3 Waar de gemeente zuinig en zinnig met 
belastinggeld omgaat  
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend 
door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De 
belasting houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de 
gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de 
gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld. 

 We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. 
 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. 
 Wij zijn voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet 

acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. De gemeentelijke 
leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het 
uitgangspunt. Leges en tarief gerelateerde activiteiten van de gemeente worden jaarlijks 
op (kosten) effectiviteit en kwaliteit tegen het licht gehouden. 

 Toeristenbelasting is naar onze mening alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk 
wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar bezoekers 
gebruik van maken. Wij willen dat toeristenbelastinggeld ook daadwerkelijk wordt 
uitgegeven aan toerisme. 

 Wij willen dat het duidelijk is voor inwoners van Nieuwegein waar het belastinggeld aan 
wordt besteed. Inkomsten en uitgaven moeten daarom transparant zijn. Inwoners en 
ondernemers horen jaarlijks op een eenvoudige manier inzage te krijgen in waaraan geld 
is opgegaan en wat het bereikte effect is. Een begroting in 1 oogopslag en visueel 
weergegeven kan daarbij helpen. 

 Wij willen dat periodiek de stofkam door het takenpakket en de bedrijfsprocessen van de 
gemeente wordt gehaald, juist als dat vanuit financiële optiek niet nodig is. Niet alleen de 
taak op zich, maar ook hoe de taak wordt uitgevoerd moet tegen het licht gehouden 
worden. Niet wachten tot geldgebrek daartoe dwingt.  

 Wij zijn voor zo min mogelijk regels. Als een regel eenmaal is ingevoerd en niet periodiek 
wordt getoetst aan de actualiteit kunnen overbodige regels ontstaan. Wij willen daarom 
bij iedere nieuwe regel vastleggen wanneer deze wordt geëvalueerd. Regels zijn regels 
en moeten worden gehandhaafd. Regels die niet te handhaven zijn, moeten worden 
afgeschaft. Handhaving vindt integraal plaats: we willen dus geen controle op controle 
door telkens weer verschillende ambtenaren. 


