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Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Voorwoord
In ons verkiezingsprogramma van 2014 staat bij het eerste aandachtspunt: Oost Gelre is
één. Eén gemeente met bijna 30.000 inwoners en vele bedrijven. Vandaag, 2018, is dat niet
anders. De Nieuwe Liberalen zijn er om de belangen van alle inwoners en bedrijven te
behartigen en verder uit te bouwen. Waar we in 2014 nog midden in de crisis zaten kunnen
we nu stellen dat deze inmiddels voorbij is. De economie trekt aan, de werkgelegenheid
groeit en het vertrouwen van mensen en bedrijven in de toekomst neemt toe. Oost Gelre is
dan een fijne plaats om in te wonen en te werken.
Toch zijn we er nog niet. Om de huidige conjunctuur vast te houden moet er nog wel het
een en ander gebeuren. Zo staan er nog steeds mensen aan de kant omdat zij in het
arbeidsproces niet of niet geheel mee kunnen doen. Zo zijn er nog steeds bedrijven die
fiscaal ongelijk worden behandeld en voor jonge mensen is er nog steeds geen betaalbare
woning te vinden. Het is voor ons een uitdaging deze problemen aan te pakken en hier een
oplossing voor te vinden.
Wij willen dit doen op een sociaalliberale wijze; wij vragen grote verantwoordelijkheid van
mensen die dit aan kunnen, maar wij dragen ook grote verantwoordelijkheid voor de
mensen die dit niet kunnen.
Het besturen van een gemeente is geen sinecure. De rechten en plichten van mensen en
bedrijven zijn constant aan veranderingen onderhevig. De wensen en mogelijkheden ook.
Om hier adequaat mee om te gaan is een sterk gemeentebestuur noodzakelijk. Een bestuur
met visie en daadkracht dat moet doen waar ze goed in is en dit laat waar tekortkomingen
zijn. Intensieve samenwerking met de regio is dan ook de volgende stap om de huidige
welvaart en welzijn te waarborgen en te vergroten. Grote regionale opgaven zoals de
Omgevingswet, de Energietransitie, uitbreiding van bedrijventerreinen en
woningbouwprogramma’s zijn zaken die Oost Gelre niet alleen kan afhandelen.
Het doorontwikkelen van de Achterhoek is dan ook een zaak die de Nieuwe Liberalen van
harte ondersteunt, maar dan wel met behoud van 100% zelfstandigheid van onze eigen
gemeente. Het zijn de inwoners en de bedrijven van Oost Gelre die bepalen welke richting
wij op gaan. De Nieuwe Liberalen willen u hier graag bij helpen. In dit
verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe wij dit willen doen.
Gerard klein Gunnewiek
Lijsttrekker Nieuwe Liberalen OG
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Verkiezingsprogramma 2018
De inhoud van dit verkiezingsprogramma geeft weer wat de Nieuwe Liberalen graag willen
realiseren in de komende raadsperiode. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. Hoe meer
stemmen, hoe beter wij ons geluid kunnen laten horen en hoe meer onderdelen van het verkiezingsprogramma kunnen worden gerealiseerd.
Wonen
Dat het goed gaat met de economie merken we op veel vlakken. Zo ook bij het woningaanbod. De koophuizen worden weer duurder, terwijl het voor jongeren tegelijkertijd
moeilijker, zo niet onmogelijk wordt een hypotheek op te nemen. De wachtlijsten voor
sociale huurwoningen zijn lang en de huurprijzen hoog. Dit is voor veel jongeren niet
aantrekkelijk en dat is jammer.
De Nieuwe Liberalen vinden het belangrijk om vooral jongeren in Oost Gelre te voorzien van
passende woonruimte.
Ook voor ouderen dienen passende woonruimten te worden gerealiseerd. Voor de doorstroming op de woningmarkt is dit een belangrijk gegeven. Hierbij denken we dan aan het bouwen van koop- en huur appartementen. Dit willen wij realiseren door middel van:
De beperking op extra bouwen moet van tafel. Oost Gelre is, als een van de weinige
gemeenten in de Achterhoek, geen krimpgemeente. Het is duidelijk dat mensen in onze
gemeente willen wonen en wij zien die mensen graag komen. Eigen jeugd zien we graag
blijven. Het wooncontingent zorgt er echter voor dat we niet kunnen groeien als
gemeente. Het is onmogelijk mensen een woning te bieden wanneer er niet gebouwd
mag worden.
Ook het splitsen van huizen moet makkelijker worden. Wij vinden dat het een taak van
de gemeente is om de splitsing van woningen te faciliteren. Dit is niet alleen in de grote
kernen maar ook vooral in de kleine kernen en in het buitengebied van belang en past
binnen onze visie op sociale duurzaamheid.
We moeten bouwen naar behoefte. Het huidig woningbestand voorziet niet in de
behoefte van veel jonge mensen en tegelijkertijd ervaren sommigen ouderen hun
woning soms als een last. Jongeren die beginnen met werken hebben vaak een
startsalaris in combinatie met een studieschuld. Het is zonde dat talentvolle jeugd
elders gaat wonen omdat het honderden euro’s in de maand kan besparen.
Woonstudio’s, jongerenappartementen of anderszins betaalbare woningen moeten
worden opgenomen in ons woningbestand.
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Het bouwen van ‘tijdelijke’ woningen moet gestimuleerd worden. We zien veel
enthousiasme en zijn zelf ook enthousiast. Nieuwe Liberalen willen dat Oost Gelre een
voorloper wordt op het gebied van bijvoorbeeld millennial wonen, pop-up woningen,
containerwoningen of andere mooie initiatieven. Wij willen mensen een kans geven om
hun eigen woning te bouwen zoals zij dat zelf willen. Hier zullen alleen maar winnaars
zijn; de eigenaren van het huis hebben hun droomhuis voor de prijs die ze zelf kiezen,
de woningen zijn tijdelijk en daarmee zijn de risico’s laag en ook is het minder belastend
voor het milieu.

Cultuur en Kunst
Oost Gelre kent veel grote evenementen. De Slag om Grolle, het Bloemencorso en natuurlijk
De Zwarte Cross geven onze gemeente nationale en internationale bekendheid. De
gemeente, verenigingen en ondernemers plukken hier de vruchten van. Uitbreiding van het
aantal evenementen verspreid over de gehele gemeente en verdeeld over het jaar kan deze
positieve spiraal alleen maar versterken. De Nieuwe Liberalen zien dan ook graag een
verruiming van het beleid voor dit soort publieks trekkers.
Er gebeurt veel in Oost Gelre op het gebied van kunst en cultuur. De afgelopen tijd zijn er
mooie initiatieven gestart en succesvol gebleken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werkplek
voor creatieve ondernemers.
De Nieuwe Liberalen steunen initiatieven op het gebied van kunst en cultuur; zowel jongeren als ouderen moeten kansen krijgen op dit gebied.
Zeker in tijden van vergrijzing willen wij onze gemeente interessant houden voor alle
leeftijden.
Openstaan voor burgerinitiatieven, zeker op het gebied van kunst en cultuur. Wij vinden
het belangrijk om ondernemende burgers te faciliteren in hun behoeftes. Daarmee
houden we mensen met al hun talenten in onze gemeente in plaats van dat zij hun kansen elders zoeken.
Ondersteunen van evenementen in de gemeente. We hebben al een aantal grote evenementen en diverse kleinere evenementen met groeipotentieel. Hier zijn wij als Nieuwe
Liberalen erg blij mee. Wij willen ze behouden en zo veel mogelijk ruimte geven.
Invulling geven aan leegstaande panden. We hebben en krijgen in Oost Gelre meerdere
panden, zoals bijvoorbeeld scholen, die leeg komen te staan. Hier willen wij graag een
creatieve invulling aan geven. Een bruisende smeltkroes die onze gemeente in de
toekomst op de kaart kan zetten. Wij zouden graag zien dat startups hier de kans krijgen te beginnen.
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Werken
Oost Gelre kent veel bedrijven met een groot personeelsbestand. De transportsector, de
bouw en de circulaire industrie doen het goed. Ook de landbouw gerelateerde bedrijven
scoren goed qua werkgelegenheid. Dit willen wij voor de toekomst behouden en uitbreiden.
Geschoold personeel is dan wel een must. Deze mensen willen wel ergens wonen.
Bij werk hoort woongelegenheid en daar willen de Nieuwe Liberalen zich sterk voor maken.
Glasvezel in de hele gemeente.Thuiswerken komt steeds vaker voor. Wij vinden het daarom ook erg belangrijk dat iedereen in onze gemeente de mogelijkheid heeft om dat te
kunnen doen. Met de beschikbarheid van glasvezel in de gehele gemeente krijgt iedereen
de kans deze noodzakelijke voorziening te gebruiken.
De werkloosheid is gedaald ten opzichte van 2014 en deze trend willen we graag voortzetten. Wij vinden het belangrijk te kijken naar de talenten van mensen en ons daarop
te focussen. Toch staan er nog mensen geheel of gedeeltelijk aan de kant. Ondersteuning
naar een baan en de beschikbaarheid van ,,Beschut Werken,, geven een maximale inzet
van ons arbeidspotentieel. Dit soort regelingen zorgen voor meer inclusiviteit op de
arbeidsmarkt en zorgen voor kansen.
Wij zijn trots op de maakindustrie in onze gemeente en de regio. De fundamenten hiervoor zijn door de ondernemers gelegd. De Nieuwe Liberalen willen dit koesteren en
zoveel mogelijk faciliteren. Een andere belangrijke economische pijler is de agrarische
sector. Voor meer dan 20% maakt zij deel uit van onze economie. Daarnaast is zij de
grootste speler in het buitengebied. Zij heeft tot stand gebracht hetgeen we nu hebben.
In Oost Gelre, en met name op het bedrijventerrein De Laarberg, komt de circulaire
economie steeds meer op gang. Het hergebruiken van grondstoffen juichen wij van harte
toe en willen wij uitbouwen. De transportsector is een andere belangrijke pijler van onze
lokale economie. Automotive, in al haar facetten, is een belangrijk speelveld voor werk
en imago.
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Omgeving en milieu
Natuur en milieu bepalen voor een groot deel de agenda van de komende jaren. Vanaf 2024
is asbest verboden in Nederland. Daarnaast willen we als gemeente in 2030 energieneutraal
zijn. Er moet nog veel gebeuren voor dit bereikt is.
De Nieuwe Liberalen willen de natuur- en milieudoelen zo efficiënt mogelijk realiseren.
Gevaarlijk asbest is in 2023 voor ieder een probleem. Deelnemen aan duurzame
energiewinning is niet voor iedereen weggelegd. Wij zouden graag zien dat het
verwijderen van asbest en het installeren van zonnepanelen gecombineerd wordt.
Gezamenlijke
deelname is dan een maatschappelijk doel. Hier zien we veel kansen en mogelijkheden.
Zeker in buitengebieden waar panden met grote dakoppervlakken staan is veel winst te
behalen.
Verduurzaming blijven stimuleren. Wij willen huiseigenaren belonen voor het
verduurzamen van hun woningen en de huidige subsidies blijven voortzetten.
De natuur stopt niet bij onze gemeentegrens. Regionale samenwerking op het gebied
van natuur en milieu zien wij als noodzakelijk en wij zijn er van overtuigd dat we elkaar
hierin kunnen versterken.
De jeugd betrekken bij, en informeren over, natuur. We wonen in een gemeente met veel
mooie natuur en bijzondere gebieden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs
af aan worden geïnformeerd over het belang hiervan. Initiatieven als bijvoorbeeld
boomfeestdag of het introduceren van een bijenkolonie willen wij dan ook benadrukken
en stimuleren.
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Gezondheid, zorg en samenleving
Niet alleen in onze gemeente maar in heel Nederland hebben we te maken met vergrijzing.
Dat zorgt voor uitdagingen in onze gemeente met grote en kleine kernen en het
buitengebied.
De Nieuwe Liberalen vinden het belangrijk dat er wordt gekeken naar passende zorg en
passende woonruimte.
We willen het opplussen van woningen blijven subsidiëren en zetten ons in voor sociale
duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen blijven wonen in de
woning waarin zij zich thuis voelen. Wij hopen dat het subsidiëren van deze
aanpassingen ervoor zorgt dat mensen, door middel van een kleine aanpassing in huis,
hun zelfredzaamheid kunnen behouden.
We willen dat sportbeoefening voor iedereen, zeker voor jeugd, mogelijk is en blijft. Er
zijn voorzieningen voor gezinnen met lage inkomens met betrekking tot sport en die
willen we graag in stand houden. We hebben een aantal mooie sportfaciliteiten in onze
gemeente en steunen het onderhoud en behoud hiervan.
Wij vinden het belangrijk dat er wordt ingezet op preventie en voorlichting. Voorkomen
is beter dan genezen. Door kinderen op een jonge leeftijd al te leren wat gezonde
voeding is en te stimuleren om sport te beoefenen kunnen we op langere termijn het
verschil maken.
Bereikbaarheid behouden en onderhouden in de breedste zin van het woord. Het aantal
ouderen in onze gemeente neemt toe. Met bijdragen als bijvoorbeeld Zoov, regiotaxi’s,
het onderhouden van wegen in het buitengebied en het aanleggen van glasvezel in de
hele gemeente willen wij de bereikbaarheid van en voor ouderen optimaliseren.
Vereenzaming is een probleem geworden en dat willen wij zo veel mogelijk bestrijden.
Onze samenleving is gediend met vrijwilligerswerk. Veel sociale structuren in onze
gemeente kunnen niet meer zonder. Nieuwe Liberalen willen een prettig klimaat voor
vrijwilligers en de vergoedingen hiervoor in stand houden.
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Financiën en Algemeen Bestuur
De druk van belastingen en heffingen is op dit moment in Oost Gelre acceptabel.
De Nieuwe Liberalen willen deze druk niet laten stijgen. Zo behouden we een aantrekkelijk
klimaat voor mensen en bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen.
Herschikking van de belastingdruk bij bedrijven is hierbij onderdeel van onze inzet. De
aanstaande samenwerking met de regio vraagt een andere inzet van ons ambtenaren
bestand. Vraagstukken als De Omgevingswet en De Energietransitie hoeven niet meer op
lokaal niveau te worden afgehandeld. Ook werkzaamheden op het gebied van het sociaal
domein kunnen regionaal op professioneel niveau worden verricht. Een afgeslankt
werkapparaat kan de slagvaardigheid vergroten. Wij gaan in de komende periode dan ook
voor;
Rioolheffing en afvalstoffenheffing mogen niet meer bedragen dan de daadwerkelijke
kosten. Deze heffingen zijn geoormerkt en mogen niet ergens anders voor worden ingezet.
Het OZB-niveau mag geen sluitstuk zijn van de begroting. Het bevriezen hiervan dwingt
ons tot een efficiënt en dynamisch gemeentebestuur met minder kosten, minder
betutteling en meer vrijheid.
De ambtenaar 3.0 komt er aan. Door alsmaar veranderende wetgeving is optimale
dienstverlening noodzakelijk. Regionale samenwerking, scholing en loopbaansturing
zijn dan ook de instrumenten om ons personeelsbestand te kunnen verkleinen en te
verbeteren.
De regionale samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten niet meer alleen voor grote
vraagstukken komen te staan. Delen van kennis en ervaring met andere gemeenten
maakt het inhuren van dure externe bureaus overbodig.
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