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Beste kiezers,

De afgelopen vier jaar was de VVD een 
coalitiepartij in onze gemeente. 
Een periode waarin veel op ons is afgekomen 
met problemen in de jeugdzorg, WMO en we zijn 
overvallen door de coronacrisis. Ondanks al deze 
uitdagingen laten we een financieel gezonde 
gemeente achter, daar zijn we trots op! Over 
‘Waarom? Daarom!’ en de successen van de 
afgelopen periode in dit voorwoord meer. 

Onze plattelandsgemeente met landbouw, 
recreatie en (kleine) ondernemers als pijlers 
van onze economie is goed door deze crisis 
gekomen en daar heeft deze coalitie actief aan 
bijgedragen.

Zo staan naast plattelandswegen nu ook (brede) 
fietspaden goed op de agenda en kan er 
uitvoering worden gegeven aan het Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) dankzij de 
inzet van de VVD.

Onze wethouder heeft samen met haar 
collegeleden in de afgelopen tijd de lokale 
woningmarkt weer op de gang gebracht. We 
zijn van een krimpgemeente getransformeerd 
naar een groeigemeente waarbij we naast 
de groeikernen Borger en Nieuw-Buinen ook 
woningbouw in de overige kernen weer mogelijk 
maken. 

Met het binnenhalen van de regiodeals hebben 
we mogelijkheden gecreëerd om met name in

 
het Mondengebied aan de slag te gaan met 
leefbaarheid en verduurzaming. Door ons sterk te 
maken voor een sporthal en een nieuwe school 
voor voortgezet onderwijs in Borger geven we 
onderwijs, sport en bewegen de ruimte en het 
geld die het verdient. Dit beleid willen we de 
komende jaren doorzetten!

Onze uitgangspunten, dus onze liberale waarden, 
zijn hét grote verschil met de andere partijen. 
Wij krijgen geen dictaten van bovenaf, hoeven 
niet te luisteren naar “Den Haag” (dat is eerder 
andersom), wij verschillen af en toe flink van 
mening omdat we een brede volkspartij zijn maar 
wat ons bindt zijn onze liberale waarden.  Vanuit 
deze waarden leven wij en kijken we tegen 
vraagstukken aan.

In dit programma zijn de liberale waarden 
vooropgesteld. We hebben er daarom voor 
gekozen niet álle onderwerpen die er spelen uit te 
werken, maar slechts een paar. Als je begrijpt wat 
onze waarden zijn, zul je bij elk onderwerp dat de 
komende vier jaar op de agenda staat begrijpen 
hoe we erover denken. Daarom dus: ‘Waarom? 
Daarom!’

Daarnaast geven we uiteraard een aantal 
concrete punten aan waar we mee aan de 
slag gaan. Deze punten komen vooral voort uit 
gesprekken met onze leden en onze huidige én 
toekomstige lokale liberale politici. Wij zijn klaar 
voor een nieuwe periode als lid van de coalitie. 

Waarom?
Daarom!



Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Dat betekent dat 
je je leven mag leiden zoals je dat zelf wilt. Vrijheid is onmisbaar om jezelf 
te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. De persoonlijke vrijheid 
wordt daarom alleen begrensd als je de vrijheid van een ander schaadt. 
Daarnaast moeten we rekening houden met toekomstige generaties.

1. Economie en bereikbaarheid 
Om onze economie te laten bloeien 
moeten we onze inwoners zo min mogelijk 
beperken om te kunnen ondernemen. 
Regels moeten er vooral op gericht zijn 
de grenzen te bewaken zodat de vrijheid 
van de één niet de vrijheid van de ander 
beperkt of de toekomst van volgende 
generaties schaadt. In onze gemeente is 
rust en ruimte zo’n grens die we steeds 
moeten bewaken. 
Om vrij te kunnen bewegen in onze 
gemeente is een mix van goede wegen, 
fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer 
noodzakelijk.

2. Leefomgeving en  
  duurzaamheid

Onze inwoners moeten vrij zijn om hun 
leven in te vullen zoals zij dit willen. Dat 
betekent dat ze moeten kunnen wonen, 
werken, leren, sporten en ontspannen.  
We kunnen als gemeente verenigingen 
helpen om toegankelijk te zijn voor 
mindervaliden en er voor zorgen dat onze 

voorzieningen voor iedereen bereikbaar 
zijn. Belangrijke voorwaarde om vrij te 
kunnen zijn is dat je veilig bent. Daarbij 
hoort dan zowel in de dorpen als in het 
buitengebied ook de verkeersveiligheid. 
Onze ervaring is dat onze inwoners vaak 
veel innovatiever zijn en sneller acteren 
dan we als gemeente kunnen. Daarvoor 
moeten zij de ruimte krijgen.  
Bijvoorbeeld bij duurzaamheidsinitiatieven.

3. Wonen
Onze inwoners hebben nu onvoldoende 
keuzevrijheid als het gaat om wonen. Als 
gemeente moeten we er alles aan doen 
om het woonaanbod divers te houden. Er 
moet een goede mix zijn en ruimte voor 
alternatieve woonvormen.

4. Sociaal domein
De sociale teams zijn er om onze inwoners 
te ondersteunen. Hierbij vinden we het 
belangrijk dat inwoners eigen keuzes 
blijven maken en zelf de regie in handen 
houden.

Vrijheid.1

• Om vrij te zijn moet je kunnen meedoen.  
 Scholing is daarbij een belangrijk middel. 
 We zetten in op goede schoolvoorzieningen.

• Inzetten op koppeling tussen bedrijfsleven  
 en onderwijs.

• Onze gemeente is bij uitstek geschikt voor  
 kleine zelfstandigen met of zonder  
 personeel. We willen dit stimuleren. Bij  
 vragen willen we dat er voor ons bedrijfs- 
 leven één loket is waarbij de gemeente  
 vooral meedenkt met de mogelijkheden en  
 niet onnodig op de rem gaat staan.
 
• De gemeente moet geen extra regels  
 (bijvoorbeeld in de landbouw) bovenop de  
 landelijke en Europese regels opleggen.

• Het provinciaal beleid om van Drenthe een  
 fietsprovincie te maken moeten we lokaal  
 invullen door onze fietspaden te verbreden  
 en goed te onderhouden. Doorfietsroutes  
 naar onze buurgemeenten horen hier bij.

• Goede doorstroming via de N34 haalt  
 verkeer uit onze dorpen en hiermee behalen  
 we een maximaal effect uit ons Gemeentelijk  

 Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP). Daarnaast 
  is een verdubbeling veiliger. We willen daarom 
  lobbyen voor een verdubbeling van de N34.

• De markt ruimte geven tot het plaatsen van  
 elektrische laadpalen.

• Onze lokale ondernemers en voorzieningen  
 moeten goed bereikbaar zijn, ook voor voet- 
 gangers, rolstoelers en gebruikers van  
 rollators.

• Het ingezette beleid om in alle dorpen te  
 zoeken naar nieuwe woonmogelijkheden  
 willen we voortzetten.

• Met schulden is het moeilijk om vrij te leven.  
 Daarom moeten we proberen  
 problematische schulden te voorkomen.

• Verkeersveilige wegen en dorpskernen.

• Ruimte voor initiatieven vanuit de dorpen  
 voor de energietransitie.

• (Ver)bouwen mogelijk maken in al onze  
 dorpen.

En dus zetten we in op:

}



Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die 
keuzes zelf dragen. Daarom zijn vrije mensen zelf verantwoordelijk voor 
hun eigen leven. Als iemand zichzelf niet kan redden, dan helpen we. Maar 
ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen keuzes te 
maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mens.

1. Economie en bereikbaarheid 
Vrijheid van ondernemen vraagt om 
verantwoordelijkheid pakken. We 
verwachten van de gemeente dat zij onze 
(inwoners en) ondernemers hierop wijst en 
de regels die er zijn indien nodig handhaaft.

2. Leefomgeving en  
  duurzaamheid

Samen zijn we verantwoordelijk voor onze 
leefomgeving. Zowel qua leefomgeving als 
op het vlak van duurzaamheid ondersteunt 
de gemeente haar inwoners, ondernemers 
en verenigingen. 

3. Wonen
De gemeente bouwt zelf geen huizen maar 
kan wel invloed uitoefenen op corporaties, 
projectontwikkelaars en particulieren. Doel 
is zoveel mogelijk te bouwen waarbij goed 
gekeken wordt naar de woonbehoeften van 
onze inwoners. Daarbij zorgen we ervoor 
dat de kernwaarden rust en ruimte niet in 
gevaar komen.

4. Sociaal domein
Als je het alleen niet redt, zullen we je 
helpen. Maar dat ontslaat je niet van je 
eigen verantwoordelijkheid om te proberen 
weer op eigen kracht verder te gaan. 
Betaald werk zien wij als grootste 
sociaal vangnet. Niet omdat je dan 
geen uitkering meer hoeft te ontvangen, 
maar omdat we denken dat mensen er 
gelukkiger van worden als ze meedoen 
en hun verantwoordelijkheid pakken. We 
verwachten daarom van je dat je er alles 
aan doet om aan de slag te gaan. Dit kan 
ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

Verantwoordelijkheid.2

• De kracht en ideeën van de inwoners en  
 bedrijven benutten.

• Zo weinig mogelijk regels bij nieuwe  
 initiatieven.

• Inwonersgroepen en verenigingen maken  
 zelf hun keuzes als het gaat om hun nabije  
 voorzieningen en de energietransitie.

• De gemeente koopt zoveel mogelijk 
 circulair in.

• De sociale teams ondersteunen onze 
 inwoners met een hulpvraag maar mensen  
 houden zoveel mogelijk de eigen regie. Liefst 
 helpen we mensen preventief omdat in die  
 fase eigen regie vaak het meest haalbaar is.

• Bestaande agrarische gebouwen  
 ook inzetten voor wonen of wonen met  
 bedrijfsbestemming.

• Meer sociale huurwoningen.

• Woningen voor met name jongeren en  
 ouderen die in hun eigen dorp een plekje  
 wensen.

• Dorpsbudgetten continueren.

• Het beleid om dorpen en verenigingen zelf  
 verantwoordelijk te maken voor hun  
 gebouwen continueren.
 
• Preventief werken in het sociaal domein.

• Diversiteit van het woningaanbod stimuleren.

En dus zetten we in op:}



Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheid ook aan anderen. 
Daarom zijn we verdraagzaam naar anderen, ook als we hun keuzes 
niet begrijpen of het er niet mee eens zijn. Alleen als door die keuzes 
grenzen worden overschreden, grijpen we in. Zo kunnen we plezierig 
samenleven.

1. Economie en bereikbaarheid 
De gemeente moet niet op de stoel van 
de ondernemer gaan zitten en bemoeit 
zich dus niet met de bedrijfsvoering. We 
gaan bijvoorbeeld niet bepalen hoeveel 
kledingwinkels of restaurants er in een 
dorp mogen. De vrijheid van de individuele 
ondernemer gaat niet ten koste van het 
algemeen belang.

2. Leefomgeving en  
  duurzaamheid

Juist onze leefomgeving is een onderwerp 
dat al onze inwoners raakt. Groen- of 
wegenonderhoud, openbare orde of 
woningbouw. Het zijn onderwerpen die tot 
conflicten kunnen leiden. Met de nieuwe 
Omgevingswet zal de rol van de gemeente 
veranderen en de rol van de inwoners 
belangrijker worden. Onze inwoners en 
ondernemers moeten weten wat er van 
hun verwacht wordt en wat ze van de 
gemeente kunnen verwachten. Dit vergt 
van de gemeente duidelijke uitleg over de 
Omgevingswet. 

3. Wonen
Nieuwe inwoners moeten kunnen 
integreren in onze dorpen en wijken. We 
zien hierbij een rol voor de buren, onze 
plaatselijke verenigingen maar ook de 
avonden die de gemeente organiseert voor 
nieuwe inwoners blijven belangrijk. 

4. Sociaal domein
Hoewel maar een klein deel van onze 
inwoners gebruik maakt van het sociaal 
domein beslaat dit wel ongeveer de helft 
van onze gemeentelijke begroting. Om 
draagvlak te houden voor deze grote 
uitgaven is het belangrijk dat de gemeente 
een goede uitleg geeft over deze uitgaven 
en misbruik aanpakt. 

Verdraagzaamheid.3

• De gemeente kan inwoners ondersteunen  
 bijvoorbeeld door inzet van opbouwwerkers,  
 sportcoaches en jongerenwerkers. 

• Inzet van welzijnsorganisatie (Andes).

• Koesteren van onze dorpshuizen en  
 verenigingen.

• Aanpak misbruik belastinggeld.

• Goede communicatie van de gemeente.

• Integratie nieuwe inwoners.

En dus zetten we in op:}



Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens 
maken mensen zelf de keuzes in hun leven. Als er door die keuzes 
verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar het is onrechtvaardig als 
mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom grijpen we in 
als dat dreigt te gebeuren.

1. Economie en bereikbaarheid 
We vinden het belangrijk dat iedereen 
kan werken. Te vaak staan mensen met 
een beperking nog langs de kant. Het is 
belangrijk dat werk-stimuleringsregelingen 
benut worden. 
 
Hoewel binnen onze gemeente het 
autobezit hoog is kan niet iedereen een 
auto gebruiken of betalen. Daarom is het 
belangrijk ons in te blijven zetten voor 
het behoud van een vorm van openbaar 
vervoer.

2. Leefomgeving en  
  duurzaamheid

Er dreigt sociale onrechtvaardigheid te 
ontstaan bij de energietransitie. Bij deze 
transitie is het belangrijk dat iedereen kan 
meedoen. De eerste prioriteit is hierbij het 
energiezuiniger maken van de woningen. 
Energie die je niet gebruikt, hoef je immers 
ook niet te betalen. De energietransitie 
moet haalbaar en betaalbaar zijn.

3. Wonen
Onze woningmarkt moet bereikbaar 
zijn voor alle inkomens en gezins-
samenstellingen. Daarom is diversiteit  
qua woningaanbod belangrijk. 

4. Sociaal domein
Het beste sociale vangnet is (betaald) 
werk. Er is in onze gemeente nog veel 
onbenut talent. Dit is niet alleen schadelijk 
voor hen die niet mee kunnen doen maar 
ook voor de rest van de samenleving. We 
moeten dus zoveel mogelijk mensen mee 
laten doen. Om- of bijscholing is hierbij 
belangrijk.  

Sociale rechtvaardigheid.4

• Mee blijven doen met het jeugdfonds  
 sport & cultuur.

• Mee blijven doen met JOGG  
 (Jongeren Op Gezond Gewicht).

• Hoewel er vele regelingen zijn om onbenut  
 talent een baan te bieden, maken veel  
 werkgevers en werknemers hier nog geen of  
 onvoldoende gebruik van. We verwachten  
 een actieve houding van de gemeente.

• Inzetten van onbenut talent, ook in het 
  gemeentehuis of bij gemeentelijke  
 aanbestedingen.

• Verduurzamen van woningen.

• Aanpak laaggeletterdheid via taalhuizen (ook  
 aandacht voor digitale vaardigheden).

• Voortzetting huidige minimabeleid.

• Alle kinderen moeten toegang kunnen  
 hebben tot kinderopvang/voorschool.

• Voortzetting en indien nodig uitbreiding van  
 schuldhulpverlening.

En dus zetten we in op:}



Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus verschillend. 
Mensen zijn wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht 
op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, 
nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie 
ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar.

1. Economie en bereikbaarheid 
We vinden het belangrijk dat onze 
inwoners, ongeacht hun niveau en/of 
achtergrond, kansen krijgen om te leren en 
te werken. Hierbij is bereikbaar onderwijs 
en samenwerking met het bedrijfsleven  
van belang.

2. Leefomgeving en  
  duurzaamheid

We staan voor grote maatschappelijke 
ontwikkelingen. Denk aan de energie-
transitie of de Omgevingswet er gaat veel 
veranderen in de komende jaren. Iedereen 
moet de mogelijkheid aangeboden krijgen 
om hieraan bij te dragen. De gemeente 
moet hierbij actief communiceren met 
inwoners en bedrijven. 

3. Wonen
Jouw kansen op de huizenmarkt zijn nu 
vooral afhankelijk van je financiële positie. 
Op gemeentelijk niveau stimuleren we 
gelijkwaardigheid met regelingen zoals 
de starterslening, verzilverlening en 
blijverslening.  

4. Sociaal domein
Binnen het sociaal domein ligt er vaak een 
hulpvraag. Achter iedere hulpvraag zit een 
mens. Ongeacht je achtergrond moet je 
menswaardig tegemoet getreden worden 
en het antwoord op de hulpvraag mag niet 
afhangen van iemands achtergrond.  

Gelijkwaardigheid.5

• Niet discrimineren.

• Voortzetten en uitbouwen beleid om  
 onderwijs en bedrijfsleven te verbinden.

• We willen dat de gemeente haar eigen  
 communicatiekanalen goed op orde brengt.  
 Dit vraagt een verbetering van de website  
 en beter gebruik van (sociale) media. Het is  
 belangrijk dat de gemeente iedereen bereikt  
 in haar communicatie.

• Verbeteren digitale dienstverlening van de  
 gemeente.

• Behouden en indien nodig verhogen  
 bestaande woonleningen. 
 
• Bij burgerparticipatie ook de stem van de  
 niet-klagende inwoners/groepen meenemen.

• Samenwerking met buurgemeenten,  
 provincie, rijk en waterschap om regionale  
 vraagstukken aan te pakken.

• Behoud en indien nodig verhogen  
 stimuleringsregelingen. 

En dus zetten we in op:}
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