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Voorwoord 
Beste inwoners van Hoorn, 

Hierbij treft u het verkiezingsprogramma van VVD Hoorn aan voor de jaren 2022-2026. 
Dit programma is tot stand gekomen door een enthousiast team van VVD-leden die input 
hebben opgehaald in de stad bij onze ondernemers en inwoners. Door te luisteren naar de 
kiezers en door mee te nemen wat u belangrijk vindt en trots op bent. Dankzij uw hulp ligt hier 
het VVD verkiezingsprogramma waar alle inwoners zich in kunnen herkennen. 

Hoorn is een prachtige stad. Een stad waar je vrij bent om te zijn wie je bent. Een stad van 
harde werkers en waar mensen naar elkaar omkijken. Een stad om trots op te zijn. 
De afgelopen periode is voor iedereen, voor de een meer en dan voor de ander, moeilijk 
geweest. De coronacrisis dwong de horeca en ondernemers de deuren te sluiten en inwoners 
thuis te blijven. Onze zorgmedewerkers, boa’s en politiemensen draaiden vele overuren. 
Leerkrachten en docenten gaven online les. En vooral voor onze jongeren was het zwaar. 
En nu krijgen we onze vrijheden beetje bij beetje terug. De VVD Hoorn wil de schouders 
eronder zetten om onze stad, op o.a. economisch, cultureel, onderwijs niveau en in de 
technische en bouwsector, er weer boven op te helpen. Door onze ondernemers, horeca, 
scholen en zorgsector te helpen. Door de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Door meer 
ruimte te geven aan creatieve en innovatieve ondernemers en door woningen te bouwen. En 
door samen te werken met de MBO- en HBO-instellingen. Zo zorgen we voor voldoende 
opleidingsaanbod in Westfriesland in sectoren waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, zoals 
de zorg, ICT en techniek. Daarmee zorgen we ook voor banen in de regio en voor onze 
jongeren nu en in de toekomst. 

De VVD wil bouwen aan een nog mooiere stad. En er zijn genoeg uitdagingen. Ondanks dat er 
in de afgelopen jaren in Hoorn stevig bijgebouwd is, blijft er een woningtekort. Daarom gaan 
we door met bouwen en de woningbouwversnelling. Want wij willen dat onze jongeren, 
leraren en verpleegkundigen weer gewoon een huis kunnen huren of kopen. Ook veiligheid is 
en blijft een belangrijk thema. Welk geslacht, achtergrond of seksuele voorkeur je ook hebt, 
iedereen moet veilig over straat kunnen lopen en zich veilig voelen in de eigen buurt en eigen 
huis. De economie verdient een stevige impuls, klimaatverandering vraagt om concrete 
maatregelen, en bij de gemeente of in de zorg moet onze inwoner centraal staan.  

De komende vier jaar willen wij hier stevig op inzetten, en alle andere onderwerpen in dit 
programma. 

Kortom, als het aan de VVD ligt gaan we met elkaar werken aan een nog mooier Hoorn. 
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Een stad waar 
het fijn leven is



I. Een stad waar het fijn leven is 
1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, ook in Hoorn. Daarom moeten wij blijven 
bouwen. De VVD heeft de afgelopen jaren ingezet om meer en sneller te gaan bouwen. Die 
ambitie willen wij de aankomende periode doorzetten. De VVD wil ook bouwen voor onze 
jongeren en starters om ze voor onze stad te behouden. Hoorn heeft huur- en koopwoningen 
in het goedkope- en middensegment nodig om een stad te blijven voor verschillende 
leeftijds- en inkomensgroepen en gezinssamenstellingen. Daarom willen wij voor alle 
mensen, in iedere leeftijdsfase een passende woning. 

! Wij gaan de komende jaren meer bouwen voor jongeren, ouderen en de middenklasse. Onze 
ambitie is 700 nieuwe woningen per jaar te realiseren. Dit kan als wij de bouwprocedures 
versnellen. 

! De gemeente moet nieuwe woonvormen onderzoeken zoals wonen op water, kangoeroe-
woningen en generatiewoningen. 

! Gesubsidieerde huurwoningen zijn er voor mensen die dat nodig hebben. Sinds kort zijn er 
uitgebreidere mogelijkheden vanuit het Rijk om scheefwonen aan te pakken. De gemeente 
maakt samen met de woningbouwcoöperatie(s) een plan van aanpak tegen scheefwonen. Zo 
komen er meer sociale huurwoningen voor de juiste doelgroep beschikbaar en worden de 
wachtlijsten minder. 

! De gemeente en woningbouwcoöperatie(s) gaan strenger handhaven op het illegaal 
doorverhuren van sociale huurwoningen. De woningen die hierdoor vrijkomen gaan naar 
mensen die op de wachtlijst staan. De gemeente voert daarnaast actief beleid om 
onrechtmatig woninggebruik tegen te gaan. 

! Ouderen blijven langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Met een woonscan krijgt men 
persoonlijke informatie over woonverbeteringen in hun huis om het woongemak te vergoten 
en veilig in de eigen woning te kunnen blijven wonen. 

! We zorgen voor huisvesting voor statushouders, maar stellen hun voorrangspositie voor 
sociale huurwoningen gelijk aan andere spoedzoekers en urgentiegroepen. 

! Er komen steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens in Nederland. Wat de VVD betreft 
zou woningdelen en woningsplitsen een uitkomst kunnen zijn. 

! De regeling wonen boven en in winkels is een succes. Daarom willen wij deze regeling 
uitbreiden. 

! De VVD wil het leegstaan van panden actief tegengaan. We bestrijden leegstand door het 
mengen van functies voor wonen, werken en recreatie mogelijk te maken. De gemeente moet 
proactief in contact treden met eigenaren om tot een oplossing te komen voor leegstaande 
gebouwen. 
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Hoogbouw 
De VVD wil met hoogbouw uitgaan van de ‘Hoornse Hoogte’. Daarmee kunnen wij meer 
woningen bouwen voor onze inwoners. Hoogbouw kan en mag op plekken waar dat 
past bij de wijk en omgeving, zoals rond het station Hoorn. Overleg met omwonenden 
is daarbij essentieel. Op plekken waar het niet past, komt geen hoogbouw."
Waar hoogbouw wordt toegestaan heeft de VVD een vergroeningsambitie. In de 
omgeving of op het gebouw moet beplanting worden toegevoegd, bijvoorbeeld 
daktuinen, binnentuinen, groene atriums of gestapeld groen. Dit is goed voor het 
wooncomfort en helpt tegen de hittestress in de stad.



! Waar regels of bestemmingsplannen transformatie van leegstaande winkels of kantoren naar 
woningen in de weg zitten, moet de gemeente de regels aanpassen. Wij gaan uit van het ‘ja, 
mits’ principe in plaats van ‘nee, tenzij’. 

! De VVD wil dat kleine omgevingsvergunningen (flitsvergunningen) volledig digitaal kunnen 
worden aangevraagd en getoetst. Het aanvragen van bijvoorbeeld een dakkapel, 
zonnepanelen of een bijgebouw moet volledig digitaal binnen één werkdag kunnen. 

! De VVD wil dat de inwoners zelf kunnen bepalen hoe zij hun woning willen bouwen, zonder 
ingewikkelde regels over het uiterlijk van de woning. Wij zijn dan ook voor welstandsvrije 
zones. 

! Er moet één duidelijk aanspreekpunt (bouwregisseur) komen voor inwoners of ondernemers 
die willen bouwen, zodat zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. 

1.2 Waar vervoer van A naar B vlot gaat 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij familie en vrienden op 
bezoek of gaan een dagje er tussen uit, met de auto, openbaar vervoer, motor, fiets, of 
lopend. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te 
komen. Een goede doorstroming is hiervoor belangrijk. Je wilt niet in de file staan om de stad 
in of uit te gaan om vervolgens te laat komen bij je afspraak. Ook verkeersveiligheid is en blijft 
belangrijk voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en auto's. Wat de VVD betreft 
blijft de auto een belangrijk vervoersmiddel en daarom willen wij autobezit niet ontmoedigen. 
De bereikbaarheid van onze stad blijft voor ons een speerpunt. 

! We willen de doorstroming op de Provinciale weg, de bereikbaarheid van de binnenstad en de 
verkeersveiligheid verder verbeteren. Reistijden moeten niet langer zijn dan nodig en daarom 
werken we aan goede doorstroming van alle verkeer, voor fiets, auto en het openbaar vervoer. 
Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan 
op onze bestemming. Bijvoorbeeld door de groene golf op de provinciale weg. Zo voorkomen 
we ook onnodige uitstoot door files. 

! Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze wegen en wijken, in het bijzonder in 
de buurt van scholen en sportclubs, zo veilig mogelijk in. Dat doen we in samenwerking met 
hulpdiensten, ouders en buurtbewoners. 

! Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: 
onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Hoorn bewegen. Deze ontwikkelingen vragen 
om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst. Bij ov-knooppunten en in de 
binnenstad plaatsen we voldoende (beveiligde) fietsenstallingen. 

! “Weesfietsen” worden na een eerdere waarschuwing verwijderd om zoveel mogelijk ruimte te 
houden in fietsstallingen voor fietsen die echt worden gebruikt. Fietsen die langer dan 4 
weken gestald staan worden verwijderd. 
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Poort van Hoorn 
De Poort van Hoorn is een mooie kans voor Hoorn om meer stad te worden. Door 
passende hoogbouw en laagbouw kunnen wij daar veel woningen gaan realiseren. 
Ook zal de Poort van Hoorn de bereikbaarheid van de binnenstad moeten gaan 
verbeteren. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe ontsluitingsroute wordt aangelegd 
om de toestroom van nieuwe bewoners en bezoekers aan te kunnen. Deze 
ontsluitingsroute komt op het Carbassiustracé. Op welke manier de ontsluitingsroute 
op deze plek wordt gerealiseerd, wordt onderzocht. Wat de VVD betreft moet het veilig 
en efficiënt zijn, zonder onnodig oponthoud. In de Poort van Hoorn moet voldoende 
ruimte zijn voor openbaar groen.



! Het openbaar vervoer en voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn. Stations zijn 
aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen. 

! Wij staan positief tegenover plannen van de NS om langere treinen in te zetten of vaker te 
rijden. Wat de VVD betreft blijven loketten op het station open zodat je altijd iemand kunt 
spreken. 

! De gemeente moet tijdig en duidelijk naar inwoners communiceren over onderhoud aan 
wegen en wegafsluitingen, dat voorkomt onnodig zoekverkeer. 

! De gemeente moet ruimte geven aan innovatieve ondernemingen die vervuilend vervoer 
terugdringen, zoals de bezorging van boodschappen, maaltijden en pakketjes per fiets of 
andere schone vervoersmiddelen.  

! Verplichte zero-emissiezones worden de komende bestuursperiode niet gerealiseerd. 

! Op belangrijke wegen wil de VVD dat werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Er 
wordt vaker 24/7 gewerkt, uiteraard met aandacht voor de belangen van de omgeving. 

! De VVD wil autodelen en deelscooters in onze stad stimuleren. Dit mag alleen niet voor 
overlast zorgen in de stad en onze wijken als bijvoorbeeld de scooters kriskras door elkaar 
staan. 

1.3 Waar parkeren geen knelpunt is 

In sommige plekken in de stad is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Door te kijken naar 
een juiste balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende 
parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar 
hoognodig om op werk te komen of te kunnen mantelzorgen. Bij nieuwbouw streven we naar 
parkeren op eigen terrein. 

! We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Zo kunnen de 
inwoners van de stad in de avond ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen. Zo zorgen 
we voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van onze stad. 

! Uitgangspunt voor de VVD blijft dat er geen parkeerplekken worden opgeheven voordat 
nieuwe parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. 

! De VVD blijft voor gratis parkeren op de koopzondagen. 

! De opbrengsten van parkeervergunningen en parkeergelden worden gebruikt voor een 
verbeteringen van de parkeergelegenheden en de bereikbaarheid van de stad. Niet om 
andere kostenposten te dekken. 

! Geparkeerde auto’s op straat niveau maken onze historische binnenstad er niet mooier op. De 
VVD wil daarom investeren in nieuwe (ondergrondse) parkeergarages in en rond de 
binnenstad. 

! Er moeten meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen in de stad komen.  

! We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. Denk 
bijvoorbeeld aan laden en lossen of enkele uren gratis parkeren, zoals nu al in het Jeudje 
gebeurt.  

! Verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats is schadelijk voor de stad: het schaadt de 
economie, de luchtkwaliteit en levert veel ergernis op. Met de moderne mogelijkheden is het 
goed mogelijk om dit zoekverkeer van dienst te zijn. De VVD wil daarom zo snel mogelijk een 
digitaal parkeerverwijssysteem waardoor auto’s, vanaf de A7 en de provinciale weg direct naar 
beschikbare parkeerplaatsen verwezen worden. 

! De VVD wil veilige en logische fietsroutes, zodat fietsen in de stad aantrekkelijk is en blijft. 
Hierbij hebben veilige oversteekplaatsen van en naar de stad prioriteit. 
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1.4 Slimme, betaalbare en innovatieve verduurzaming van Hoorn 

We willen de wereld graag schoon doorgeven. Daarvoor hebben we duurzame energie nodig. 
De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie 
en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te 
stimuleren. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door 
dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden 
zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om in te wonen. 

! De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren toenemen. Om aan deze vraag te voldoen 
wordt op dit moment vooral ingezet op zonnepanelen en windmolens. Wat de VVD betreft 
zetten wij vooral in op innovatieve energietechnieken. 

! In Hoorn is geen plaats voor windmolens, helemaal niet in het Markermeer of Hoornse Hop. 

! Het is belangrijk dat ons elektriciteitsnet bestand is voor alle technologische ontwikkelingen 
zoals het opladen van elektrische auto’s en zonnepanelen. Daarom wil de VVD een onderzoek 
naar de bestendigheid hiervan en zonodig verbeteringen. 

! We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen 
met bewoners en pandeigenaren kijken we naar de beste oplossing en geven bewoners en 
ondernemers zo veel mogelijk ruimte om de verduurzaming zelf te doen en daar waar nodig 
helpen we door de inzet van ‘verduurzaamingscoaches’. 

! We hebben vaker te maken met extremere weersomstandigheden. De VVD wil inzetten op 
vergroening en het gebruik van verschillende waterbuffers zoals grachtjes, oases, groene 
gevels en tuinen. Overtollig regenwater moet kunnen worden opgeslagen voor tijden van 
droogte. Bij het aanleggen van nieuwe wegen wordt gebruik gemaakt van ‘infiltratiekratjes’ om 
overtollig regenwater op te vangen. 

! Iedereen moet het afval goed kwijt kunnen. De wijze van scheiden en inzamelen van afval 
moet voor de bewoners gemakkelijk zijn. We willen geen kleinere huisafvalbakken. 

! Bij de vervanging van de riolering willen we dat de capaciteit wordt verhoogd zodat 
regenwater snel wordt verwerkt en wegen en straten niet onderstromen. 

1.5 Waar we de wijken groen en leefbaar houden 

Groen is belangrijk voor je leefomgeving. Wij willen dat al onze inwoners in een wijk wonen 
waar zij zich thuis voelen; een wijk die groen, schoon en veilig is. De VVD wil de komende 
jaren inzetten op meer kwalitatief openbaar groen, vooral in de wijken waar dat nu nog te 
weinig is. Wij willen een ‘groene long’ aanleggen rondom Hoorn. 

! Wat ons betreft wordt het park in de Bangert en Oosterpolder zo snel mogelijk aangelegd.  

! Wij willen het bestaande groen in onze stad met elkaar verbinden zodat er een groene long 
ontstaat in en rond onze mooie stad. Ook de binnenstad moet groener. Dit helpt om de 
‘hittestress’ tegen te gaan. 

! We willen meer biodiversiteit in onze gemeente. Zo willen we natuurlijke bermen en oevers 
plaatsen waar het kan om de leefomgeving en biodiversiteit te verbeteren. De schaapsherder 
met zijn kudde willen we blijvend inzetten. 

! Voor het onderhoud willen we zoveel mogelijk samen met onze inwoners en organisaties 
samenwerken. Hiermee willen we meer vergroening realiseren en het beheer en onderhoud 
samen oppakken. 

! Het is ook van belang dat we samen onze straten en wijken schoonhouden. Wij vinden het 
daarom belangrijk dat zwerfafval, graffiti, vernielingen en ander overlast stevig wordt 
aangepakt. Wij willen de kosten hiervan zoveel mogelijk verhalen op de veroorzaker(s). 

! Om overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen willen we dat de 
prullenbakken in de zomer vaker worden geleegd en zijn we voorstander van ondergrondse 
afvalcontainers in de binnenstad en haven. 
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Een bloeiende 
lokale economie



II. Een bloeiende lokale economie 

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen 

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van onze mooie stad. Als het goed gaat met de 
lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Maar de coronacrisis heeft veel 
van onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. 
En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde is, moeten we de economie juist nu blijven 
stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode zo nodig blijven 
ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en 
innovatieve technieken voor de toekomst. Wij vinden het daarom belangrijk dat gemeentelijke 
plannen met ondernemers worden besproken. 

! Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de 
gemeente een gezonde lokale economie en meer banen.  

! De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale en regionale ondernemers binnen 
de mogelijkheden van de wet. De gemeente betaalt facturen altijd binnen dertig dagen. 

! We richten één loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren, 
zoals Koningsdag of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, 
waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets 
misgaat. 

! Ondernemers krijgen van de gemeente één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan 
vermeld. Zoals bijvoorbeeld de precario-, reclamebelasting en OZB. 

! VVD Hoorn wil het horecabeleid aanpassen, waarbij er vrijere toegangs- en sluitingstijden 
komen.  

! Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van de terrassen mogelijk. Voor een klein 
terras (bijvoorbeeld vier tafeltjes) willen we enkel een meldingsplicht in plaats van een 
vergunning. Daarnaast moet het mogelijk zijn voor ondernemers om een terrasboot aan te 
leggen en om winterterrassen te hebben. 

! We moeten onze bedrijventerreinen behouden, koesteren en moderniseren. De bedrijven die 
in onze stad zijn gevestigd zijn van groot belang voor de lokale arbeidsmarkt. Als deze 
bedrijven vertrekken heeft dit een negatief effect op onze stad.  

! Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk 
afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een 
meldingsplicht. Zo willen wij de aanvraag van een horeca-exploitatievergunning versoepelen 
en de aanvraag voor ontheffing van het sluitingsuur afschaffen.  

! Het vastgestelde detailshandelsbeleid zou meer ruimte moeten bieden aan ondernemers. De 
gemeente moet niet bepalen welke winkels zich niet in Hoorn mogen vestigen. Dat laten wij 
aan de markt. 

! De onderneming en inwoner van nu is gebaat bij snel en goed beschikbaar internet via 
glasvezel, 5G en voldoende dekking in de hele stad. De VVD wil de aanleg hiervan stimuleren.  
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2.2 Waar de stad bruist en bezoekers van buiten aantrekt 

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke stad. 
Een stad komt pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Met een veilig en aantrekkelijk 
centrum trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettige stad die klaar 
is voor de toekomst. De unieke ligging van Hoorn aan het Markermeer geeft onze stad veel 
kansen. Door als gemeente hier actief op in te zetten versterken wij onze lokale economie en 
het watertoerisme. 

! We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, 
veilige en bruisende gebieden zorgen voor levendige winkelgebieden vol met lokale 
ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.  

! De reclamebelasting gaan we evalueren en moderniseren samen met ondernemers. 

! We verruimen de vestigingsmogelijkheden voor ondernemers door het opstellen van ruime 
bestemmingsplannen. Zo maken we de stad prettig en leefbaar. Om de leegstand in de 
binnenstad en (buurt)winkelcentra tegen te gaan dient er een aanpak ter voorkoming van 
leegstand te komen. 

! De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen een 
pilot, waarbij horecabedrijven producten kunnen verkopen aan gasten en 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 stadspromotie. Onze ondernemers, kunstenaars en stad 
verdienen het om nieuw publiek te mogen ontvangen. Daarom willen we onderzoeken welke 
vervolgstappen we kunnen nemen in het promoten van Hoorn. 

! Wij vinden het normaal dat toeristen die hier komen een kleine bijdrage betalen. Met deze 
inkomsten verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme. 

! Om de toegankelijkheid van onze havens te bevorderen moet het fonteinkruid regelmatig 
worden gemaaid in het Hoornse Hop en het Markermeer. 

! In de binnenstad en de havens moeten meer prullenbakken komen. De prullenbakken moeten 
vaker worden schoongemaakt, vooral op zomerse dagen, in de weekenden en tijdens 
evenementen. 

! Om het watertoerisme te verbeteren wil de VVD dat Hoorn zich aansluit op het 
‘sloepennetwerk’ zodat je met je bootje door heel Westfriesland kan varen. 

! De ‘hanging baskets’ (groenversieringen in bijvoorbeeld de binnenstad) willen we behouden. 

! Alle straatlantaarns in het historisch centrum moeten een historische uitstraling krijgen. 
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Het stadsstrand 
Het stadsstrand wordt een trekpleister voor Hoorn en de hele regio. Dit unieke project 
in het Markermeer is de komende jaren nog volop in ontwikkeling en dat biedt kansen. 
Wat de VVD betreft worden initiatieven in dit gebied positief benaderd, vanuit de 
insteek: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Of dit nu de jongeren zijn die strandbedjes 
willen gaan verhuren of een horecaondernemer die ideeën heeft over een paviljoen, 
iedereen moet een kans krijgen. Daarnaast moet het een plek worden voor jong en 
oud, waarbij er goed moet worden gekeken naar veiligheid, voorzieningen en 
bereikbaarheid. Er moeten voldoende parkeerplaatsen komen dicht bij het strand. Het 
strand moet ook gebruikt kunnen worden voor het organiseren van evenementen. Voor 
het onderhoud willen wij goede afspraken maken met de andere regionale gemeenten. 
Met het stadsstrand kunnen wij Hoorn weer duidelijk op de kaart zetten.



2.3 Met culturele voorzieningen voor iedereen 

In Hoorn hebben we een rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen. Wij zijn er 
trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. 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, de kermis, een culinair evenement of de stadsschouwburg. In Hoorn is ruimte 
voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Wat ons betreft is het dan ook niet 
aan de gemeente om te bepalen wat kunst en cultuur is.  

! In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor 
iedereen. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, 
inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. 
Dat draagt bij aan onze Hoornse identiteit. Daarom moet de gemeente dit soort initiatieven 
voldoende ruimte en mogelijkheden geven om het te organiseren. Bij kleinschalige 
evenementen horen passende veiligheidseisen. 

! Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor 
alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf 
zorgdragen voor een deel van de inkomsten. We zetten ons gemeenschapsgeld voor cultuur 
zo effectief mogelijk in. 

! Iedere vier jaar zullen we alle kunst en cultuur subsidies tegen het licht houden om te kijken of 
deze nog voldoen aan het oorspronkelijke doel en of het niet op een andere manier kan 
worden vormgegeven. 

! De verschillende culturele instellingen in Hoorn moeten meer samenwerken zodat we slim en 
efficiënt met onze schaarse ruimte en middelen om kunnen gaan. 

! Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen 
cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, maar ook evenementen zoals de 
Hoornse Stadsfeesten, de Kermis en Lappendag. Muziekfeesten en festivals dragen ook bij 
aan de cultuur in onze stad zoals Outdoor Stereo. De organisatie van dit soort evenementen 
moeten we voldoende ruimte geven. 

! Het is belangrijk om de geschiedenis van onze stad niet weg te stoppen. Het standbeeld van 
JP Coen blijft op de Roode Steen staan, wel zouden er extra aanpassingen gedaan kunnen 
worden om de gehele geschiedenis beter te belichten. 

! Lappendag hoort bij het Hoornse DNA. De VVD wil dat de drooglegging op een later tijdstip 
ingaat. In overleg met de horeca tussen 17.00 en 18.00 uur. 

! Functionele kunst in de openbare ruimte zoals de bruggen in de Bangert en Oosterpolder 
wordt bij alle nieuwbouw en grote werken ingezet. Bijvoorbeeld in de vorm van bankjes, 
bruggen, prullenbakken of stroomkasten. Dit om onze stad nóg mooier te maken. 
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2.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan 

Werk is van groot belang voor de mens en de 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. Dat geldt ook voor 
de vele vrijwilligers en het werk dat zij verrichten. In Hoorn willen we de doorstroom van de 
uitkeringsgerechtigden motiveren. Belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met 
interesses waar dit mogelijk is.  

! Mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een springplank om snel weer aan de slag te 
komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg.  

! Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen 
verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie 
verricht, kan de uitkering verliezen.  

! Er moeten meer leer/werkbedrijven komen. Daarvoor willen wij het geld van de participatiewet 
gebruiken. 

! Geld dat overblijft bij WerkSaam gaat altijd terug naar de gemeenten. 

! Werken moet lonen. Het sociale vangnet moet een springplank worden en geen hangmat. 
Armoederegelingen van de gemeente die dat belemmeren wil de VVD aanpakken. Daarom wil 
de VVD een verlaging van de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 120% naar 
100%. 

! Mensen die werken moeten er financieel op vooruit gaan ten opzichte van mensen met een 
uitkering die niet werken. Om de armoedeval te verkleinen, moeten armoede-regelingen 
geleidelijker afgebouwd worden naar mate het inkomen stijgt. 

! Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.  

! De doorstroom naar de arbeidsmarkt willen we in de gaten blijven houden. 
Uitkeringsgerechtigden moeten voldoende gemotiveerd en gesteund worden om aan het 
werk te gaan. 

! Het Schuldhulpverleningtraject moet worden versneld. De maximale duur voordat iemand een 
schuldregeling krijgt moet naar 6 maanden. 
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III. Waardevol samenleven 

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis 

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle 
zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die, indien nodig, zo dicht mogelijk bij 
huis wordt georganiseerd. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. In eerste 
instantie zijn we ervoor om zorg zo mogelijk uit het eigen netwerk in te zetten. 

! Wij vinden dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning moeten kunnen wonen als zij dat 
willen. We investeren daarom in levensloopbestendige woningen voor ouderen, waar je goed 
oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met wat 
ondersteuning of hulp zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

! De VVD gaat uit van de menselijke maat en individueel maatwerk, gericht op de zorgvraag van 
onze inwoners. De positie van de cliëntenraden willen wij hierin betrekken en versterken. 

! De professional moet de ruimte krijgen om de juiste hulp te bieden en de gestelde resultaten 
moeten worden behaald. Het resultaatgericht werken past hier bij en zal wat ons betreft 
worden doorgezet en doorontwikkeld worden samen met de zorginstellingen en 
regiogemeenten. Hierdoor kunnen de administratieve lasten omlaag en zal dit leiden tot 
minder ‘uurtje factuurtje’.  

! De VVD wil dat het zorgloket 1.Hoorn intensiever gaat samenwerken met het onderwijs, 
woningbouwverenigingen en handhaving/politie. 

! Schrap onnodige bureaucratie. Voor eenvoudige of eenmalige hulp hoeft bijvoorbeeld niet een 
uitgebreid plan opgesteld te worden. 

! De aanpak van complexe jongeren en multi-probleemgezinnen in Hoorn blijkt effectief en 
wordt geïntensiveerd. 

! Wij vinden het belangrijk dat onze mantelzorgers ook ondersteuning kunnen krijgen 
(respijtzorg). Dan wordt de zorg tijdelijk overgenomen door iemand anders zodat 
mantelzorgers ook even kunnen ontspannen of tijd hebben voor werk, vrienden en familie. 

! Het project ‘Welzijn op recept’, om eenzaamheid tegen te gaan en sociale contacten te 
versterken, wordt uitgebreid. Het blijft mogelijk om laagdrempelig en in de eigen wijk zorg en 
ondersteuning te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en 1.Hoorn spelen hierin een 
belangrijke rol.  

! Zelfmoord is en blijft een lastig bespreekbaar onderwerp. Juist in deze Coronaperiode vindt de 
VVD het belangrijk dat hier aandacht voor blijft en het project 113 zelfmoordpreventie wordt 
voortgezet. 
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3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het opgroeien van hun kinderen. In sommige gevallen gaat 
dat niet altijd even gemakkelijk en dan moet er een goed aanbod zijn van hulp en 
ondersteuning. Ieder kind in onze gemeente moet een fijne jeugd kunnen hebben en talenten 
kunnen ontwikkelen. Wanneer er hulp nodig is, moet dat zo dicht bij thuis plaatsvinden. 

! Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen 
kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. 
Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Wij vinden dat er in eerste instantie 
gekeken moet worden naar wat kinderen en gezinnen zelf kunnen. 

! De VVD vindt dat de gemeente meer moet inzetten op preventie. Door meer te investeren aan 
de voorkant, hopen we, een beroep op zwaardere jeugdhulp, te verminderen. Problemen bij 
kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren.  

! Aanpak van Huiselijk geweld en kindermishandeling blijft de hoogste prioriteit. Signalen van 
Kindermishandeling moeten sneller herkend worden door hulpinstanties. Het Hoornse plan 
“Meld Geweld”, om huiselijk geweld te verminderen en sneller te kunnen herkennen, moet 
worden voortgezet. 

! Consultatiebureaus en schoolartsen leveren een belangrijke bijdrage aan opgroeiende 
kinderen. Wij vinden daarom dat de jeugdgezondheidszorg een essentiële rol vervult voor de 
toekomstige generaties Horinezen. Het consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder 
wordt zo snel mogelijk geopend. 

! Alle jongeren zitten op school. De VVD vindt dat de samenwerking tussen het zorgloket, het 
onderwijs en de wijkagent versterkt moet worden. Bijvoorbeeld door zorg in school aan te 
bieden. 

! Corona had en heeft grote invloed op de mentale gezondheid van veel jongeren. Met scholen 
en sportverenigingen zetten we in op het weerbaar maken van de jeugd. En maken we 
mentale gezondheid bespreekbaar. Wij steunen initiatieven die hier op inspelen, zoals extra 
ondersteuning of GGZ op scholen. 

! Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat 
hulp effectief geboden kan worden. 

! Problemen van kinderen kunnen te maken met de schuldenproblematiek of 
gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar het 
gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden. 

3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt 

Goed en passend 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. Goed 
onderwijs speelt een grote rol in het leven van mensen. Kinderen leren op school wat normen 
en waarden zijn, wat wel en niet normaal is en hoe wordt omgegaan met elkaar. Wij zijn trots 
op onze leerkrachten en docenten. 

! Wij willen veilige scholen. Het is niet normaal dat er op scholen drugs wordt gebruikt of dat 
jongeren met messen rondlopen. Samenwerking tussen de wijkagent, scholen en 
jongerenwerk vindt de VVD van groot belang om dit soort problematiek aan te pakken, zoals 
de samenwerking ‘Veilige School’. 

! Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is voor leerlingen en ouders. 
Daarom zorgen wij voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. 
De kiss and ride-zones moeten worden toegepast bij scholen waar dat mogelijk is. 
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! Pesten komt nog steeds veel te veel voor, in de straat, in de klas op het sportveld en online. 
Wij blijven ons actief inzetten om pesten tegen te gaan. Lessen op basis- en voortgezet 
onderwijs, het sluiten van afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het anti-
pesten-pact. Wat de VVD betreft kan de politie hierbij helpen. 

! Scholen hebben ook een taak bij vroegsignalering van radicalisering, loverboys en huiselijk 
geweld. Via de gemeente worden daarvoor specifieke trainingen voor signalering hiervan 
aangeboden. 

! Een school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in 
of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt in de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van 
sport, muziek en cultuur. 

! De VVD ondersteunt de samenwerking tussen gemeente Hoorn, het Westfriese bedrijfsleven 
en de zorginstellingen met het hbo-onderwijs, onder andere op het gebied van zorg, ICT en 
techniek. De Westfriese Zorgacademy wordt daarom wat ons betreft voortgezet en 
uitgebreid. 

3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen 

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en 
ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en 
weerbare samenleving. Sporten bevordert het leggen van sociale contacten en het 
verenigingsleven verbindt mensen. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het 
belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden 
het belangrijk dat iedereen die wil sporten, kan sporten. 

! Hoorn is een belangrijke watersportstad en wil dit ook blijven. De VVD vindt dat het Hoornse 
Hop geschikt moet blijven voor belangrijke zeil- en zwemwedstrijden.  

! Sportevenementen zijn een manier om Hoorn op de kaart te zetten, te verbinden en mensen 
in beweging te krijgen. De gemeente werkt actief mee met vergunningsverlening en 
ondersteuning bij deze evenementen. Bij grote evenementen is goede en tijdige 
communicatie essentieel richting de omwonenden. 

! De VVD vindt dat geweld rond en op de sportvelden keihard moet worden aangepakt. Wie 
zich op of om het veld misdraagt, moet worden gestraft. De gemeente ondersteunt 
verenigingen met voorlichting en trainingen zoals bijvoorbeeld “langs de lijn”. 

! Sporten is een belangrijke uitlaatklep voor jongeren. We dragen financieel bij aan het sporten 
van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. Ook ondersteunen we initiatieven die 
“het nieuwe sporten” stimuleren zoals freerunnen, skaten, paddel en dergelijke. 

! Het nieuwe stadsstrand is een geweldige plek om actief in te zetten op verschillende 
(water)sporten. Sport krijgt daarvoor zijn eigen plek. Zo loop je elkaar niet in de weg. 

! Er zijn ruim voldoende sportaccommodaties in Hoorn. De VVD wil de kwaliteit en de 
gebruiksmogelijkheden verbeteren ook voor topsport en breedtesport en sporters met of 
zonder beperking in Hoorn. 
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3.5 Waar iedereen meedoet en integreert 

We gaan ervan uit dat iedereen die in onze gemeente komt wonen, onze waarden en normen 
onderschrijven. 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 zorgen we indien nodig voor goede 
begeleiding. 

! 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. 

! De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het meedoen in de samenleving. Hoorn loopt 
voorop in het bestrijden van laaggeletterdheid. Daarbij verwachten we van iedereen die 
inburgert de maximale inspanning om de Nederlandse taal en onze normen en waarden te 
leren en zelfredzaam te worden. Dit willen we voortzetten. Wanneer iemand bewust niet 
meewerkt aan de inburgeringscursus, kan een boete volgen of korten we de uitkering. 

! Jonge kinderen van ouders die inburgeren zijn gebaat bij plaatsing op een peuterspeelzaal om 
achterstanden vroeg aan te pakken. Dat stimuleren wij. We betrekken ook de ouders bij dit 
taalonderwijs. 

! Haatpredikers krijgen wat de VVD betreft nooit een podium in onze gemeente. De gemeente 
neemt een proactieve rol in het voorkomen van haatzaaien en oproepen om onze waarden en 
vrijheden te ondermijnen. 

! De gemeente Hoorn volgt het landelijke beleid als het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers. 
Wij realiseren dan ook geen bed, bad en brood locaties voor deze groep. 

! 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. We leiden 
ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen. 

! Wanneer wij statushouders in onze stad opvangen, dan wil de VVD graag sturen op mensen 
met een achtergrond in de zorg, techniek of het onderwijs zodat zij meteen kunnen bijdragen 
aan onze lokale economie.  
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Een veilige stad



IV. 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 onze stad veilig kan wonen, verblijven, werken en 
ondernemen. Dat de stad niet alleen veilig is, maar dat iedereen zich ook veilig voelt. Maar 
veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners, instellingen 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.  

Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De 
hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente 
de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar. 

! De VVD wil dat je altijd digitaal en fysiek aangifte kunt doen bij de politie in Hoorn. 

! Straatintimidatie en overlast aanpakken is voor de VVD van groot belang. Wij willen daarom in 
de avonden en nachten meer handhavers inzetten in wijken waar onze inwoners hiermee te 
maken hebben. 

! De politie én buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in 
wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine 
criminaliteit. De VVD wil jaarlijks 250.000 euro extra uitrekken hiervoor zodat wij Hoorn veiliger 
kunnen maken. 

! De politie en handhaving moet meer in de wijken en rondom de stations gaan surveilleren. In 
elke wijk moet iemand van de politie of handhaving zijn. Wat ons betreft moeten de politie en 
handhaving vaker uit de auto en lopen of fietsen. 

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

! Politie, ambulance en brandweer moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en 
politie dienen dan ook hard op te treden tegen vandalen die hen bedreigen of aanvallen. 

! 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. 

! De VVD wil dat het centrum een prettige en veilige uitgaansomgeving is en blijft. Hierbij 
werken de gemeente, horeca, politie en de boa’s goed samen. 

! 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 zoveel mogelijk sneller uit huis Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 
rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag. 
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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 
en het jongerenwerk om jongeren met een (dreigende) criminele achtergrond perspectief te 
bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde 
criminaliteit. Wij gaan door met de ingezette aanpak ‘top X’. 

! Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente moet ondermijning en 
witwaspraktijken keihard aanpakken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze 
misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. Bijvoorbeeld door goed 
gebruikt te maken van de wet Bibob. 

! Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Indien nodig 
gebruiken zij wapenstokken en/of pepperspray. Wij willen de pilot met het gebruik van 
bodycams vanwege het succes daarvan omzetten tot de standaard uitrusting van de boa’s. 

! De VVD wil meer cameratoezicht en vaker preventief fouilleren. De burgemeester en politie 
moeten beide instrumenten vaker kunnen inzetten. Ook de inzet van drones kan hierbij helpen. 

! De gemeente moet meer voorlichting geven over digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude 
of phishing. Het is belangrijk dat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van 
cybercrime. Ook jongeren kunnen een rol bij spelen door ouderen hierbij te helpen. De 
gemeente werkt samen met de politie en andere overheden om digitale criminaliteit zoals 
identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen. 
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V. Een gemeente die klaarstaat 
voor onze inwoners 

5.1 Waar de gemeente er is voor onze inwoners 

De gemeente is er om onze inwoners te dienen. Het belang van de inwoners en ondernemers 
staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels 
helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit. Mensen zitten niet te wachten op 
wachtrijen, problemen en frustraties, hier zetten we ons dan ook voor in. 

! Wij zijn voor een kleine en sterke lokale overheid. De gemeente moet haar werk beperken tot 
haar kerntaken. Voor zaken die de markt kan oppakken, moet de gemeente dit stimuleren. 

! De website(s), brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen leesbaar en 
begrijpelijk, ook voor mensen met een beperking. De digitale dienstverlening van de 
gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis 
regelen en wanneer het hen uitkomt. 

! De meest aangevraagde producten van de gemeente (burgerzaken producten, vergunningen 
en meldingen over de openbare ruimte) moeten eenvoudig en binnen een kwartiertje 
aangevraagd kunnen worden. De afhandeling van deze aanvragen moet zo efficiënt mogelijk 
verlopen. 

! Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent meer openingsdagen tot 8 uur ’s avonds. Er 
moet een integraal loket komen, waar inwoners voor alle overheidszaken terecht kunnen. Dit 
moet zowel digitaal, fysiek en telefonisch mogelijk zijn. 

! De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van 
inwoners en ondernemers beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. Daarbij moet 
de gemeente ervoor zorgen dat er geen onnodige kosten gemaakt worden. 

! De gemeente moet transparant zijn. De gemeente levert inwoners informatie die belangrijk is 
om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur. Er moeten zo min mogelijk 
informatie geheim worden verklaard. 

! Er moet een integraal loket komen, waar inwoners voor alle overheidszaken terecht kunnen. 
Dit moet zowel digitaal, fysiek en telefonisch mogelijk zijn. 

! Alle beleidsregels van de gemeente worden elke vier jaar herzien.  
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Samenwerkingsverbanden 
De gemeente werkt in de regio en de provincie veel samen met andere overheden in 
‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Wat de VVD betreft moeten de voordelen voor de 
Hoornse inwoners aantoonbaar zijn. Bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen 
moet vooraf het nut ervan duidelijk zijn. Samen waar dat moet of beter is, en lokaal 
waar dat kan. Het moet ook mogelijk zijn om uit een samenwerking te treden als Hoorn 
het zelf beter kan doen. Onze gemeente moet voldoende invloed hebben op het beleid 
van gemeenschappelijke regelingen. Daarom willen wij de democratische legitimatie 
van de gemeenschappelijke regelingen versterken door deze samenwerkingen tegen 
het licht te houden.



5.2 Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen 

Hoorn maken we met elkaar! 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 worden betrokken.  

! Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom ondersteunen 
we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo veel mogelijk waar dat kan. Zo kunnen 
groepen inwoners en ondernemers gemeentelijke taken overnemen als zij daarvoor een goed 
plan hebben. 

! Er liggen grote uitdagingen binnen de gemeente op gebied van woningbouw, bereikbaarheid, 
economie en duurzaamheid. Hiervoor is van groot belang dat inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke instellingen en verenigingen hierbij worden betrokken. 

! Participatie van bewoners is essentieel. Er zal proactieve participatie worden georganiseerd, 
waarbij betrokkenen hun inbreng kunnen leveren. Dit betekent niet dat de grootste 
schreeuwers altijd gelijk krijgen. We moeten ervoor zorgen dat er meer oog is voor de ‘stille 
meerderheid’. Het invoeren van de nieuwe omgevingswet gaat hier een belangrijke bijdrage 
aan leveren. 

5.3 Waar we slim samenwerken met de Westfriese gemeenten 

Uniek is onze regionale samenwerking met de andere zes VVD-fracties in Westfriesland.  
Door samen te werken blijven we op de hoogte van zaken die in de regio spelen en kunnen 
we met elkaar meedenken.  Door deze samenwerkingen kunnen wij ook betere afspraken 
maken met de Provincie of de Rijksoverheid. Op deze manier hebben wij een voorsprong ten 
opzichte van de lokale partijen. In regionaal verband zetten wij daarom in op: 

! Wij willen in de regio samenwerken om voldoende woningen te bouwen voor onze inwoners. 
Bijvoorbeeld door binnen- als buitenstedelijk te bouwen. De focus moet komen op 
nieuwbouw en betere doorstroming. 

! De bedrijventerreinen in de regio willen we vitaal houden door goed onderhoud, goede 
bereikbaarheid  en passende faciliteiten zoals glasvezel en beveiliging. Hierdoor kunnen 
ondernemers in Westfriesland blijven doen waar zij goed in zijn: ondernemen. 

! De mobiliteit en bereikbaarheid zijn ontzettend van belang om Westfriesland aantrekkelijk te 
houden voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Daarom blijven wij in de regio investeren in de 
infrastructuur en doorstroming. 

! Zie www.vvdwestfriesland.nl/programma voor de gehele visie.  
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5.4 Waar we verstandig met elkaars geld omgaan 

Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en 
verstandig mee om. Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. We zijn voor 
minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemers. 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, dat hebben we de vorige periode al veel aan gedaan en daar 
gaan we mee door. 

! Wij zijn, daar waar mogelijk, voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en 
ondernemingen. Wij geven niet meer uit dan er binnenkomt. 

! De totale woonlasten voor onze inwoners, in het bijzonder de OZB, zijn en blijven zo laag 
mogelijk. Hier hebben we ons voor ingezet en dat blijven we ook doen!  

! De gemeentelijke leges houden we, voor zover wettelijk mogelijk, kostendekkend. ‘De 
gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. 

! Onderzoek naar de bedrijfsvoering van de gemeente om de dienstverlening te optimaliseren 
en goedkoper te maken. Om de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden wil de 
VVD dat er efficiënter wordt omgegaan met onze middelen. 

! De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag 
zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan 
het geld is besteed en welke effecten zijn bereikt. 

! Taken die door het Rijk aan gemeenten zijn gedelegeerd moeten volledig door het Rijk betaald 
worden. 

! De hondenbelasting wordt wat de VVD betreft in 10 jaar afgebouwd. 

! De VVD wil dat de gemeente vastgoed dat niet noodzakelijk is verkoopt, uiteraard tegen 
marktconforme prijzen. Indien noodzakelijk met garanties over het behoud van de activiteiten 
in het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn De Haai op het Visserseiland en Muntstraat 7. 

! De subsidie-afhankelijke relaties worden allemaal periodiek tegen het licht gehouden. 
Contracten dienen duidelijk meetbare doelstellingen en prestaties te bevatten. Aan deze 
meetbare doelstellingen en prestaties moeten consequenties aan verbonden worden. 
Daarnaast moet er een online subsidieregister komen waarin duidelijk is te zien wie subsidies 
krijgt van de gemeente en voor welk doel. 

! Wat de markt kan, moet de overheid laten. De VVD wil een sterke gemeente die regie voert. 
Dat betekent kritisch kijken naar de taken die de gemeente uitvoert en hoe de gemeente dat 
doet. Sommige taken kunnen namelijk ook prima door inwoners (burgerparticipatie), kleine 
zelfstandigen en bedrijven worden uitgevoerd. 
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