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Inleiding
Eemnes is een gemeente om van te houden! Het is een fantastisch dorp met stadsrechten en
er zijn volop kansen. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en
de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat is het
moment om te bepalen wie er in de gemeenteraad mogen plaatsnemen om namens alle
Eemnessers aan dat fijne dorp en de toekomst ervan te werken.
In de afgelopen vier jaar heeft VVD Eemnes als oppositiepartij laten horen hoe wij de toekomst
van onze mooie gemeente voor ons zien, en vaak met succes. Zo kijken wij vol trots naar een
prachtig Huis van Eemnes dat ondanks verzet van Dorpsbelang tot stand is gekomen en
succesvol is. Maar er is veel te doen, er wachten Eemnes grote uitdagingen. VVD Eemnes
hoopt dat na de verkiezingen niet meer in een oppositie rol te doen, maar met andere
toekomstgerichte partners in een sturende rol.
Het belang van Eemnes staat voor de fractie van VVD Eemnes voorop. Maar omdat zij goede
contacten heeft met andere VVD-bestuurders en VVD-organisaties in de regio, provincie en
op nationaal niveau kan zij effectief dat Eemnesser belang naar voren brengen en verdedigen.

In de kern staat de Eemnesser VVD voor het volgende verhaal.
Een gemeente die klaar staat voor Eemnessers
VVD Eemnes wil een gemeente die voor haar inwoners werkt. Die werkt aan een prettige
woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente
die regelt dat de straten schoon zijn, en zonder wateroverlast. Die zorgt dat kinderen veilig
naar school kunnen en waar dicht bij huis goede zorg verleend wordt. Wij willen dat onze
gemeente een fijne plek is en blijft waar het prettig wonen, werken en leven is.
Goed en betaalbaar wonen
De woningnood is hoog, ook in Eemnes, en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als VVD
Eemnes willen wij dat er voldoende huizen gebouwd worden zodat iedereen in onze gemeente
kan (blijven) wonen. We willen meer koop- en huurwoningen die ook bereikbaar zijn voor
starters. Wij willen voldoende aandacht voor de woonwensen van senioren, ook al omdat
daarmee doorstroming bevorderd wordt.
Een bloeiende lokale economie
Een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de
samenleving en het zorgt voor contact met anderen. Daarom willen wij dat iedereen in de
gemeente mee kan doen. Zo horen ondernemers voldoende ruimte te krijgen om aan de slag
te kunnen. Juist lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij
van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente geeft hen en ZZP’ers snel en
duidelijk antwoord op vragen en denkt mee over de beste oplossing.
Een veilige buurt en thuis
Wij willen dat je prettig kunt leven in Eemnes. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving
en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden. En prettig leven betekent ook veilig
leven. VVD Eemnes besteedt veel aandacht aan de verkeersveiligheid voor voetgangers,
fietsers en auto’s, en wil een soepele doorstroming. Denk daarbij aan de op- en afritten naar
de A27 bij een verdere uitbreiding van de Zuidbuurt. Zware-criminaliteitsbestrijding wordt
regionaal of nationaal opgepakt, maar lokaal kan de gemeente ook bijdragen door
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overlastveroorzakers te identificeren en aan te pakken. Daarnaast kan de gemeente het
bewustzijn van cybercriminaliteit voor haar inwoners vergroten, en preventieve maatregelen
tegen kleine criminaliteit nemen of bevorderen. Zaken die VVD Eemnes nauw aan het hart
liggen.
Slim en duurzaam groen
Eemnes moet haar bijdragen leveren als het gaat om de vraagstukken rond milieu, energie en
duurzaamheid. Dat vraagt om verstandige keuzes. Wij willen dat het betaalbaar blijft voor
gewone gezinnen en ondernemers, draagvlak onder de Eemnessers is erg belangrijk.
Verrommeling van het landschap willen we tegengaan. VVD Eemnes voert regelmatig overleg
met de VVD’ers in regionale en provinciale organen over nieuw beleid en vraagt aandacht voor
de invloed op onze eigen polder (stikstof, klimaat, dierenwelzijn etc.).
Verstandige financiële keuzes
Als de gemeente meer uitgeeft dan dat er binnenkomt ontstaan er tekorten en problemen.
Onze gemeentelijke schatkist is na vier jaar coalitie van Dorpsbelang en PvdA leeg, waardoor
bezuinigingen en/of lastenverzwaringen voor de hand liggen. VVD Eemnes wil niet bezuinigen
op uitgaven die ten koste gaan van het voorzieningenniveau. We willen streven naar
vergroting van de inkomsten zonder dat we de lasten voor de burgers en ondernemers
verhogen. Dat kan door gemeentegrond voor woningbouw te gebruiken met als beste effect
dat er in de grote woonbehoefte wordt voorzien. En als er geld overblijft komt dit terecht bij
onze inwoners. Zo houden we het leven in Eemnes voor iedereen betaalbaar.

Emil Schade

Lijsttrekker Eemnesser VVD
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1. Een gemeente waar het fijn leven is
1.1

Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig
voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder
moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden.


Wij willen dat er voldoende huur- en koopwoningen zijn voor zoveel mogelijk
woningzoekenden, met name voor starters die er nu niet aan te pas komen en voor
senioren om de algehele doorstroom te verbeteren.
Sociale huur- en koopwoningen worden op financieel verantwoorde wijze gerealiseerd om
te voorkomen dat de gemeentelijke reserves uitgeput raken.
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven wij ruimte aan de ontwikkeling van
nieuwe woonvormen.
Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Wij stellen dan ook kavels beschikbaar
waar mensen hun eigen woning kunnen bouwen. Dit is goed voor de leefomgeving.
Daarom zijn wij niet voor het verhogen van de belasting op eigen woningen (OZB).
Het is vaak moeilijk om met woningcorporaties tot overeenstemming te komen. De VVD
wil daarom dat de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk woningbedrijf wordt bekeken,
zodat de regie over het huisvestigingsbeleid in handen van de gemeente komt.
De gemeente heeft geïnvesteerd in het aankopen van gronden om woningbouw mogelijk
te maken om het woningentekort aan te pakken









Hoe willen wij dit doen?
- Het bouwtempo van de Zuidpolder iets opvoeren zodat sneller woningen beschikbaar
komen nu de nood hoog is.
- Particulieren projecten zoals op het ZVS-terrein langs de Noordersingel positief
benaderen
- Naast de Alliantie met Eemland coöperatie gaan samenwerken of kijken naar een
eigen woningbouwbedrijf. Deze inzetten voor nieuw te bouwen woningen

1.2

Waar wij de wijk groen en leefbaar houden

Wij wonen allemaal graag in een wijk waar wij ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en
veilig is.




Leefbaarheid betekent ook dat het voorzieningenniveau (zoals sportverenigingen, Huis
van Eemnes) en uitstraling van Eemnes uitstekend zijn. Wij zijn bereid hierin te
investeren.
Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar wij realiseren ons dat ruimte schaars
is. Daarom blijven wij kritisch kijken naar wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met
een juiste balans tussen wonen, ondernemen, recreatie en natuurwaarde.
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Wij actualiseren het huidige achterhaalde gemeentelijk beleid uit 2003 over
plattelandsvernieuwing zodat wij een goed verhaal hebben als input voor regionale en
provinciale strategieën.
Wij willen meer groene plekken met bomen en planten in de wijken, hoe klein dan ook.
Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of een plantenbak.
Groen voor stenen helpt tegen wateroverlast.
Bij het onderhoud van groen werken wij zoveel mogelijk samen met de inwoners.
Initiatieven van bewoners en organisaties om in de eigen straat of buurt te vergroenen
en te onderhouden worden van harte aangemoedigd.
Wij zijn voor afschaffing van hondenbelasting, deze is niet meer van deze tijd.
Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Eemnes een prettige plek te zijn.
Wij spannen er ons dan ook voor in om het leefklimaat van dieren zo goed mogelijk te
maken. Dat betekent groene ruimte voor dieren en veilige uitlaatplekken.
Een eigen ecoloog/botanicus die een goede plantensamenstelling opstelt die geschikt is
voor gebruik in de omgeving. (Bijv. niet te hoog bij kruispunten) De juiste bloemen in de
polder die zowel voor de insecten als onze agrarische ondernemers geschikt zijn. Ook
kijkt de ecoloog naar het maaibeleid in (polder) bermen.
Zwerfvuil, vuilnis rondom vuilcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt. De
kosten worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.












Hoe willen wij dit doen?

-

Een ambtenaar en een eigen ecoloog aanstellen die integraal naar landbouw en groen
gaan kijken

-

Afschaffen hondenbelasting
Ondersteunen van groen initiatieven vanuit de inwoners

1.3

Waar wij verstandig verduurzamen

Eemnes moet verduurzamen. Er zijn allerlei akkoorden die bepalen dat Eemnes binnen
afzienbare tijd energieneutraal moet zijn. De ambities moeten echter wel haalbaar en
betaalbaar zijn. Zo is het slimmer om nog even aan het gas te blijven tot er echt goede
alternatieven zijn. Als wij nu de hoogwaardige infrastructuur voor gas afbreken hebben wij
straks, als er waterstof beschikbaar is, geen netwerk meer.








De studie naar ultradiepe geothermie biedt op korte termijn geen zekerheid op een
klimaatneutraal Eemnes. Het uitrollen van het project vereist een groot regionaal netwerk.
Daarom zijn wij voorstander van een 2e zonneveld.
Geen windmolens in Eemnes
Het bestaand gasleidingnetwerk is een prachtige infrastructuur die geschikt te maken is
voor waterstof. Deze optie willen wij onderzoeken voordat besloten wordt van het gas af
te gaan.
Wij stimuleren het opwekken van energie op daken.
De gemeente stimuleert de circulaire economie. Echter, de oranje PMD-bak is een
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schijnoplossing. De resultaten van nascheiden van restafval bij een
afvalverwerkingsstation zijn veel beter. Wij zijn voor het afschaffen van de oranje bak en
het wekelijks legen van de restbak.
.

Hoe willen wij dit doen?
- 2e zonneveld realiseren
- Eerst waterstof onderzoeken voordat vergaande ingrepen in de bestaande
gasinfrastructuur worden gedaan
- Overgaan op nascheiding bij de afvalcentrale waardoor de PMD bak niet meer nodig
is. Restafval 1x per week ophalen

1.4

Waar vervoer van A naar B vlot gaat

Wij verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B
komen. Door de centrale ligging is Eemnes per definitie goed bereikbaar. Een groot deel van
Nederland kan binnen een uur worden bereikt. Zorgen voor een goede bereikbaarheid en
ontsluiting is één van de kerntaken van de gemeente.
•

•
•

•

•

Het doortrekken van de Zuidersingel richting de verlengde Eikenlaan is nodig voor de
verdere ontwikkeling van de Zuidpolder. Voor de ontsluiting van de Zuidpolder moeten
alternatieven als de snelwegoprit bij de Witte Bergen.
VVD Eemnes wil dat de brug over de Vaart er komt. Het is efficiënt voor de boeren en het
ontlast de Wakkerendijk en Meentweg.
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden
ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle
verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende
stallingruimtes.
Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. De komst van het transferium met de
snelle verbindingen met Hilversum, Utrecht en Almere juichen wij toe. Voor het wegvallen
van buslijn 109 willen wij een alternatief in een busverbinding tussen Baarn – station –
Eemnes via de Noordersingel naar Laren en Blaricum Tergooi.
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Wij zijn voorstander van
initiatieven waarbij buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de
verkeersveiligheid in de buurt beter kan.

Hoe willen wij dit doen?
Rondweg via Eikenlaan realiseren.
Brug over de Vaart realiseren
Verkeersveiligheid als maatstaf bij het inrichten van straten en wijken6

2. Een veilig dorp
2.1 Waar wij veilig zijn en ons veilig voelen
Het is belangrijk dat je je veilig voelt in eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen
vrijheid. Wij willen dat iedereen in Eemnes veilig kan wonen, verblijven, werken en
ondernemen. 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 wij overlast tegen. Wij pakken criminaliteit aan en
zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.















De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn duidelijk
zichtbaar op straat en in de wijken. De boa’s kennen de wijk. Extra boa’s
vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden de kleine criminaliteit.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente stimuleert
de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners
en wijkagenten werken daarbij samen.
De gemeente waarschuwt en geeft goede voorlichting over cybercriminaliteit.
De gemeente werkt samen met andere overheden om identiteitsfraude tegen
te gaan of te bestraffen.
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 en besteden hierbij speciale aandacht
aan agrarische- en hoveniersbedrijven.
De gemeentelijke ICT-systemen zijn goed beveiligd om de privacy van de
inwoners te waarborgen.
Overlast is een grote ergernis. De politie/boa grijpt in als mensen de regels
overtreden of overlast veroorzaken. Hangjongeren en raddraaiers worden
opgespoord en aangepakt. Jeugdoverlast wordt concreet aangepakt door te
investeren op jongerenwerk en het inzetten van een jeugd boa.
De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid.
Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van
vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten
“generieke digitale infrastructuur”.
De gemeente investeert in het bestrijden van ondermijning in de zgn.
risicogebieden
(bedrijventerreinen
en
het
buitengebied)
door
voorlichtingsavonden te organiseren, de strategische samenwerking op te
zoeken met buurgemeenten met gelijke problematiek en capaciteit in te zetten
op handhaving (boa) en strategisch beleid.

Hoe willen wij dit doen
- Investeren in extra boa’s op de beleidsterreinen jeugd en ondermijning
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-

-

Voorlichtingsavonden over woninginbraken en cybercriminaliteit organiseren in Huis
van Eemnes waarbij speciale avonden worden georganiseerd voor agrarische- en
hoveniersbedrijven.
Aanpak ondermijning door voorlichting, extra capaciteit en strategische samenwerking
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3. Een bloeiende lokale economie

3.1

Waar culturele voorzieningen voor alle leeftijden zijn

Eemnes kent een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. Daarin
spelen verenigingen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen wij
bij aan de persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om
een muziekfestival, een culinair event of een tentoonstelling van de Historische Kring.
Belangrijk is het daarvoor plaats te bieden, in het Huis van Eemnes, op het feestterrein,
of in de ateliers van de vele kunstenaars die Eemnes telt.







In onze gemeente worden leuke evenementen georganiseerd, van gondeltocht en
feestweek tot kunstroute en trekkertrek voor alle leeftijden. Cultuur verbindt,
inspireert en prikkelt. Wij willen dat de gemeente dat faciliteert en promoot.
In het culturele leven speelt de bibliotheek een belangrijke rol, zowel bij de passieve
als actieve informatieverschaffing. Wij willen dat de bibliotheek die belangrijke
maatschappelijke rol kan blijven vervullen
Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en
cultuur voor alle inwoners.
Wij willen niet bezuinigen op cultuur, maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. Zo
bereiken wij zoveel mogelijk inwoners. Van culturele instellingen verwachten wij dat
ze verantwoording afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.

Hoe willen wij dit doen?
- Niet korten op subsidies van culturele organisaties
- Ondersteunen organisaties door het opstellen van een standaard financiële
rapportage, die zal bijdrage aan de financiële verantwoording.

3.2

Waar ondernemers de ruimte krijgen

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de
ondernemers gaat het goed met de gemeente.





Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de
gemeente een gezonde lokale economie en meer banen.
Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen
door een meldingsplicht of algemene regels.
Bedrijfsterreinen moeten goed aansluiten op de omgeving.
Een ontmoetingsplek voor ondernemers in het Huis van Eemnes realiseren.

Hoe willen wij dit doen?



Ontmoetingsplek voor ondernemers in huis van Eemnes faciliteren
Goede communicatie met ondernemers over de in te voeren omgevingsvisie
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3.3

Waar wij trots zijn op de polder en onze boeren

Wij hebben veel waardering voor onze boeren. Zij vormen een essentieel onderdeel van
onze polder. De polder valt onder regionaal en provinciaal beleid. Het is van belang de vele
ontwikkelingen hierin te volgen zoals stikstof, energie, natuurbehoud, agrarisch beleid.





Samen met o.a. natuurmonumenten en de agrariërs realiseren wij een bermbeleid dat
passend is voor alle partijen, dus met oog voor het bedrijfsbelang van de agrariër.
Boerenbedrijven horen bij Eemnes!
De gemeente stimuleren het gebruik van duurzame energiebronnen.
De Eemnesser VVD wil zorgen dat de belangen van de Eemnesser stakeholders
(agrariërs, natuurorganisaties en inwoners) goed geborgd worden in het provinciaal
beleid o.a. door een geactualiseerd gemeentelijk beleid. Dit kan opgesteld worden in
samenspraak met de Eemnesser stakeholders.

Hoe willen wij dit doen
Aanstellen van een landbouw ambtenaar en een ecoloog
Kaders voor bermonderhoud in samenspraak met lokale agrariërs opstellen

3.4

Waar zoveel mogelijk mensen aan de slag zijn

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen wij geld voor
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.






De gemeente zorgt ervoor en ondersteunt dat mensen die een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben of gedeeltelijk/ tijdelijk arbeidsongeschikt zijn (deels) weer
aan het werk kunnen. Zo zorgen wij dat deze mensen mee kunnen blijven doen
aan de lokale samenleving.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook
mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een steuntje in de rug om snel weer
aan de slag te komen. Wie die steun krijgt en de afspraken niet nakomt of geen
tegen prestatie verricht verliest die steun.
Bij problematische schulden zorgen wij voor ademruimte, zodat de problemen met
een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Wanneer er signalen zijn
dat er schulden ontstaan, bieden wij zo vroeg mogelijk hulp aan.

Hoe willen wij dit doen

-

Project schuldhulp maatje steunen. Budget lessen op school mogelijk maken.
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4. Waardevol samenleven

4.1

Waar wij gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en
ontspanning. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat wij
in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij met
sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van
jong tot oud kan sporten. Met het Huis van Eemnes, de voetbal-, tennis-, schaats- en
golfvelden beschikt de gemeente over moderne voorzieningen die een hieraan grote
bijdrage gaat leveren.










Het beleid van het huidige College om te korten op de sportsubsidies
ondersteunen wij niet. De schade die daarmee wordt berokkend is groter dan
de bezuiniging die het op korte termijn oplevert.
Wij willen openbare ruimte multifunctioneel inrichten. Denk daarbij aan
openbare fitness mogelijkheden.
Waar het kan zetten wij sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere
doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van de
faciliteiten. Ook willen wij dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van
sportaccommodaties.
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om
de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen en het
beeldschermgebruik te verminderen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen.
Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente
draagt bij middels sportsubsidie.
Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. Wij dragen daarom
financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen
betalen.

Hoe willen wij dit doen
- De sport en cultuur boulevard op de huidige locatie laten, centraal in het dorp
- Wij brengen de wensen en ideeën van de verenigingen in kaart om te kijken of deze
binnen de bestaande voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.
- Het subsidiebeleid versterken

4.2

Waar liefdevolle zorg, dichtbij huis is

Vroeg of laat krijgen wij allemaal met zorg te maken. Daarom willen wij goede en
liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met de hulp die zo dicht mogelijk
bij huis wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks
leven.


Eemnessers blijven het liefst zo lang mogelijk in Eemnes wonen. Wij zetten
daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden
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en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met
ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
Wanneer zorg nodig is moet deze snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn.
Daarom maken wij met zorgorganisaties prestatieafspraken.
Wij erkennen de belangrijke rol van de mantelzorgers. Wij ondersteunen het
WMO-loket waar zij terecht kunnen met hun vragen.

Hoe willen wij dit doen

-

Realiseren van passende huisvesting voor senioren
Meetbare prestatieafspraken maken met zorgorganisaties

4.3

Waar je fijn kunt opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen
daarbij, door een gemeente te zijn waar kinderen op een veilige en prettige manier
kunnen opgroeien. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is,
bieden wij hulp. Normaliseren in plaats van medicaliseren is hierbij het motto.








Het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Problemen bij kinderen
en gezinnen proberen wij zo vroeg mogelijk te signaleren. Het Jeugd en Gezin
Team, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol.
Door met scholen, sportverenigingen en jeugdclubs zoals de Scouting vroeg in
te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van
mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen.
Wanneer er hulp nodig is, moet gefocust worden op normaliseren. Van onnodig
stikkers plakken kan een kind de rest van zijn leven last hebben.
Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen
en maakt dat de hulp effectief geboden kan worden.
Jeugdzorg en WMO dienen binnen 1 regio ondergebracht te worden. Het
huidige twee sporenbeleid werkt nadelig voor de gezinnen waar een deel onder
Gooi- & Vecht valt en een deel onder Utrecht. 1 gezin 1 regisseur kan alleen
als alles binnen 1 regio valt.

Hoe willen wij dit doen



4.4

Wij brengen jeugd en WMO-taken onder bij 1 regio
Jeugd en gezinsteam krijgt onze steun zodra zij transparant gaan rapporteren

Waar onderwijs goed geregeld is

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze
kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op
school leren wij kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe wij met elkaar
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom
niet in het leven van individuele mensen maar de hele samenleving heeft er belang bij.
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Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de
gemeente dat (taal) achterstanden bij jongere kinderen worden weggewerkt,
bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente de
ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur.
School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden
gebruikt.
Kinderen die gymles hebben in het Huis van Eemnes gaan daar klassikaal
lopend of fietsend naar toe.
Op school leer je meer dan rekenen, lezen en taal. Het geven van een
basiscursus EHBO en budgetlessen passen prima in een modern
onderwijsprogramma.
Niet alle kinderen leren zwemmen. In onze waterrijke omgeving kan
zwemvaardigheid van levensbelang zijn. Wij pleiten voor de herinvoering van
schoolzwemmen in de Biezem.

Hoe willen wij dit doen




Onderzoeken of er vraag is naar schoolzwemmen
Budget beschikbaar stellen voor EHBO lessen
Budget voor lessen in omgaan met geld

Een gemeente die klaar staat voor de inwoners

4.5

Waar het belang van de inwoners voorop staat

Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder
taalgebruik en overzichtelijke regels helpen wij alle inwoners en ondernemers vooruit
in het leven en voorkomen wij wachtrijen, problemen en frustraties.




De gemeente is goed bereikbaar en doet er alles aan om je goed te helpen.
De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
De gemeente adviseert haar inwoners hoe zij hun wensen samen met de gemeente
kunnen realiseren. De gemeente denkt mee met de inwoners.

Hoe willen wij dit doen
- Investeren in toegankelijke digitale oplossingen en systemen
- Communicatie knelpunten lokaliseren en oplossen
- Communicatieafdeling krijgt de doelstelling helder en begrijpelijk informatie naar buiten
te brengen.
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4.6

Waar de gemeente verstandig met ons geld om gaat

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Wij willen daarom dat duidelijk is
waar ons geld aan wordt uitgegeven.








De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het
jaarverslag zijn helder leesbaar en geven volledige informatie.
Wij willen kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen.
De OZB blijft zo laag mogelijk
Hondenbelasting schaffen wij af
De schulden van Eemnes behoren relatief gezien tot de hoogste van het land. De
gemeente Eemnes heeft geïnvesteerd in toekomstige bouwgronden. Het is van
belang deze te gaan exploiteren (voor woningbouw beschikbaar te maken) en zo
onze schuldenpositie terug te dringen.
De algemene reserve moet weer versterkt worden.

Hoe willen wij dit doen
- De aangekochte bouwgronden inzetten om de woningnood te verlichten
- Hondenbelasting afschaffen

4.7

Waar de gemeente goed samen werkt

Eemnes is één van de kleinste gemeenten in Nederland. Toch hechten wij aan
zelfstandigheid zolang dat redelijkerwijs haalbaar is. Het handhaven van het
voorzieningenniveau is voor ons belangrijk, maar het kost steeds meer moeite om dat
financieel rond te krijgen.
 De gemeente stelt zich proactief op bij alle wettelijk verplichte en vrijwillige
samenwerkingsverbanden waar zij aan deel neemt.
 Gezien dat 85% van de begrotingsuitgaven buiten onze invloedssfeer liggen,
moeten wij sterk inzetten op de kwaliteit van deze samenwerkingsverbanden.
 Bezuinigen leidt tot afbraak van het voorzieningenniveau, zoals het verlagen
van subsidies van de sportverenigingen of het uitstellen van onderhoud aan de
openbare ruimte. Daar is VVD Eemnes tegen.
 De gemeente moet haar inkomsten vergroten, niet door lastenverzwaring voor
de inwoners, maar door gebruik te maken van investeringen die in het verleden
gedaan zijn in grond. Door die grond voor woningbouw te gebruiken genereer
je inkomsten, en kom je tegemoet aan de dringende woningbehoefte in
Eemnes.
 Een krachtige BEL-organisatie is een basisvoorwaarde voor het voortbestaan
van Eemnes als een zelfstandige gemeente.
 VVD Eemnes laat haar stem horen bij regionale en nationale
vertegenwoordigers van de VVD om de Eemnesser zaken onder de aandacht
te brengen.
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Hoe willen wij dit doen





Financiën op orde brengen
Steun voor versterking van de BEL-organisatie
Regionaal en nationaal invloed aanwenden binnen de VVD
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