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WOORD VOORAF

Voor u ligt ons verkiezingsprogramma. In dit programma willen we u vertellen wat 
onze standpunten zijn, maar vooral welke plannen wij willen realiseren in onze mooie
gemeente Ermelo.

De gemeente Ermelo is een aantrekkelijke gemeente en moet dat blijven voor haar 
inwoners, voor haar ondernemers en haar bezoekers. De kwaliteit van de gemeente 
rust op de volgende pijlers: natuur, goed en consistent bestuur, actieve inzet van 
inwoners, lage gemeentelijke lasten, hoog voorzieningenniveau en ruime 
werkgelegenheid.

Het is aan de raad en het bestuur van de gemeente om de kwaliteiten van onze 
gemeente vorm te geven en waar nodig en mogelijk te verhogen. Het centrumplan is 
één van de voorbeelden daarvan, maar dat geldt ook voor het structuurplan Ermelo 
2025. Bestuurders en partijen moeten verder kijken dan hun periode van vier jaar.

De VVD heeft in de nu aflopende periode drie zetels in de gemeenteraad van Ermelo
gehad. Daarnaast heeft ze ook een wethouder kunnen leveren. Het is ons gelukt om 
in die periode veel van de ideeën te realiseren die we in ons vorige programma 
hebben beschreven. Daar zijn we trots op.

In de komende periode willen we dat goede beleid voortzetten en uitbreiden. Hoe 
beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal 
lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren.

DE BASIS: VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

De liberale beginselen van de VVD zijn Vrijheid, Verantwoordelijkheid, 
Verdraagzaamheid, Sociale Rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid.

Mensen leven in vrijheid in het gezin, binnen familie- en vriendenkring, de kerk, de 
school en de vereniging. Deze instellingen zijn voor het bezielend verband in de 
samenleving van groot belang. Zo belangrijk dat ze zoveel mogelijk tegen 
overheidsinmenging beschermd moeten worden.
Al spelend, werkend en levend leren we daar de voorwaarden van vrijheid kennen: 
rechtvaardigheidsgevoel, praktische redelijkheid en vooral de gouden regel “doe een 
ander niet aan, wat u zelf niet wenst te ondergaan”.

De VVD gelooft in de kracht van mensen. Wie aan de slag wil gaan met de eigen 
buurt en leefomgeving, wie een bedrijf wil starten of een evenement wil organiseren, 
moet daartoe zoveel mogelijk de kans krijgen.
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I. ECONOMIE

1.1 Ondernemerschap

Visie op rol gemeentelijke overheid

Ondernemers zijn onmisbaar voor zowel het in stand houden en creëren van 
werkgelegenheid als voor een gezonde economische toekomst.

De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. 
Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste 
door ondernemers de ruimte te geven. De VVD zal zich daarom blijven inzetten voor 
lagere (administratieve) lasten en meer ruimte voor ondernemers

Standpunten VVD

 Er moeten minder regels komen. De VVD wil vergunningen waar mogelijk 
afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene 
regels. Dus bijvoorbeeld geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning, 
objectvergunning of reclamevergunning meer. 

 Er moet een verdere opschoning van gemeentelijke regels komen om 
overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te 
schrappen.

 De gemeente Ermelo moet haar rekeningen binnen dertig dagen blijven 
betalen.

 De VVD wil dat er in Ermelo een Ondernemershuis komt. Zowel ZZP’s als b.v. 
startende ondernemers die zich richten op innovaties in de zorg of toerisme en
recreatie moeten hier een plek kunnen vinden.

 De VVD vindt dat industrieterrein Kerkdennen uiteindelijk moet veranderen in 
een gebied voor kleinschalige bedrijvigheid en woningbouw. Vrijkomende 
panden en gronden moeten daartoe door de gemeente overgenomen kunnen 
worden.
De huidige overlast op industrieterrein Kerkdennen dient steviger aangepakt 
te worden om het leefgenot en veiligheidsgevoel bij omwonenden te 
vergroten.

 De VVD vindt dat ook voor bedrijven de (gemeentelijke) lasten niet verhoogd 
mogen worden. Gemeentelijke belastingen als de WOZ dienen ook door 
bedrijven, net als door particulieren, in termijnen betaald te kunnen worden.

 De VVD is voorstander van parkmanagement bij industrieterreinen waarbij het
beheer van deze terreinen wordt overgedragen aan de ondernemers.



 De VVD vindt dat de gemeente in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid 
voortdurend moet kijken naar mogelijkheden om lokale ondernemers de 
werkzaamheden te gunnen.

1.2 Werk en Inkomen

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is 
een betaalde baan.

De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. 
Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet 
zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken
is er langdurige ondersteuning.

Standpunten VVD

 Re-integratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. 
Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten 
daarop zijn ingericht.

 Het armoedebeleid moet volgens de VVD als doel hebben dat mensen zo snel
mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.

 Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering 
te komen. De VVD wil dit stimuleren maar het mag niet verzanden in veredeld 
hobbyisme op kosten van de overheid.

 De VVD wil dat als uitgangspunt moet gelden dat mensen die bijstand of een 
andere uitkering krijgen, verplicht worden een opleiding te volgen of 
werkzaamheden uit te voeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een 
betaalde baan. Dat betekent dat deze mensen ook voor bijvoorbeeld het 
verlenen van Alfahulp (hulp in de huishouding bij zorgbehoeftigen) of 
werkzaamheden in de openbare ruimte ingezet kunnen worden.

 Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of haar 
uitkering.

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot 
op de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt 
opgelegd. 

 De gemeente maakt met Ermelose werkgevers afspraken over het – op basis 
van vrijwilligheid – aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen 
zijn op de arbeidsmarkt. Het geld dat de gemeente hiervoor van de landelijke 
overheid krijgt, wordt voor deze taak ingezet.

 De kern van de nieuwe Participatiewet is dat iedere burger mee moet doen 
aan het maatschappelijk verkeer. De VVD wil dat een door burgers 
samengestelde Participatieraad wordt ingesteld die, gevraagd en ongevraagd,
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het gemeentebestuur adviseert over te nemen maatregelen. 
De huidige WMO-raad moet geïntegreerd worden in deze Participatieraad.

 De gemeente doet niet aan inkomensbeleid.

 De VVD vindt dat structurele subsidies zoveel mogelijk vermeden moeten 
worden. Steun aan verenigingen, instellingen e.d. moet daar waar mogelijk in 
de vorm van eenmalige of startbijdrages plaatsvinden. Hierdoor wordt de 
zelfredzaamheid en het ondernemerschap van verenigingen e.d. 
gestimuleerd.

1.3 Duurzaamheid

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het 
verhogen van economisch rendement.

De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door minder 
regels en eenvoudige procedures.

Standpunten VVD

 Duurzaamheid moet uitgaan van een gezonde balans tussen Planet, Profit en 
People en heeft dus niet alleen betrekking op energie en milieu.

 De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk is waar er energie kan worden 
bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed 
voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente.

 Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor 
elektrische auto’s zijn in principe vergunningsvrij. Indien er toch een 
vergunning noodzakelijk is zorgt de gemeente ervoor dat dit via een 
eenvoudige en snelle raamvergunning geregeld kan worden.

 De VVD is voor het gescheiden opvangen van regenwater en huishoudelijk 
afvalwater.

 De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken 
verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.

1.4 Toerisme en Recreatie

Visie op rol gemeentelijke overheid

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie in Ermelo. Ze 
bieden werkgelegenheid en levendigheid en moeten daarom gestimuleerd worden. 



De gemeente ondersteund de promotie van Ermelo als een plaats met een breed 
aanbod voor toerist en recreant. Zowel de mogelijkheden voor dagrecreatie als, in 
toenemende mate, die voor een meerdaags verblijf moeten ontwikkeld en gepromoot
worden.

De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of voor 
hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren.

Standpunten VVD

 De VVD wil in Ermelo hoogwaardige voorzieningen met meer kwaliteit, 
diversiteit en een beter rendement. De gemeente moet recreatieve 
ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels.

 Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt toeristen aan en is van toegevoegde 
waarde voor de eigen inwoners. De VVD heeft als eerste het initiatief 
genomen voor de aanstaande aanpak van het centrumgebied in Ermelo. Deze
aanpak moet de kwaliteit, gezelligheid en leefbaarheid van het centrum voor 
inwoners, bezoekers en ondernemers vergroten.

 De VVD wil een optimaal resultaat van de geplande investeringen in het 
Centrumgebied. Dit betekent onder meer dat door het inzetten van 
centrummanagement en citymarketing maximaal moet worden ingezet op 
zowel het voorkomen als verminderen van de leegstand van winkels.

 De VVD vindt dat de gemeente bereid moet zijn om, ter voorkoming en 
bestrijding van verpaupering, in uiterste noodzaak panden in het Centrum aan 
te kopen. Een actueel voorbeeld hiervan is het pand waar de z.g. Kerst-
Blokker was gevestigd. 

 De VVD vindt dat de weekmarkt aantrekkelijker gemaakt moet worden door 
verplaatsing van het Marktplein naar het Raadhuisplein, uitwaaierend in de 
Stationsstraat.

 De VVD is voorstander van een boerenmarkt – met regionale uitstraling – in 
Ermelo. Bij deze boerenmarkt ligt de nadruk op de verkoop van biologische en
streekproducten.

 De VVD vindt dat, als individuele ondernemers en de Ondernemersvereniging 
OVE dat willen, verruiming van de openings- en sluitingstijden voor winkels 
mogelijk moet zijn. De VVD vindt daarom dat er een onderzoek onder de 
lokale middenstand moet worden uitgevoerd naar de behoefte aan 
winkelopenstelling op zondagen. 

 Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar 
kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt 
toegebracht.
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 De VVD vindt dat het Wolderwijd, in samenwerking met de gemeenten Putten,
Harderwijk en Zeewolde ontwikkeld moet worden tot een aantrekkelijk gebied 
met (inter-)nationale uitstraling voor toeristen en recreanten.

 De VVD wil dat Strand Horst verder wordt ontwikkeld. Stand Horst biedt 
uitstekende mogelijkheden voor de (verdere) ontwikkeling van allerlei outdoor-
activiteiten en het organiseren van zowel festivals als evenementen voor 
diverse doelgroepen.

 De VVD is voorstander van een Camper-camping op Strand Horst.

 De aanwezigheid van het KNHS centrum moet gebruikt worden om de 
aantrekkelijkheid van Ermelo voor paardenliefhebbers te vergroten. Het 
netwerk van ruiterpaden moet daarom worden vergroot, maar ook de komst 
van b.v. een paardenhotel moet worden gestimuleerd.    

 De VVD wil dat ontwikkeling van zorgactiviteiten als een zorghotel en recreatie
voor mensen met een beperking worden gestimuleerd. Ook moet (om-)bouw 
van recreatiewoningen voor het geschikt maken van zorgrecreatie worden 
bevorderd. 

 De VVD vindt dat de toeristenbelasting in Ermelo op het huidige – in 
vergelijking met het gemiddelde in de regio – lage niveau gehouden moet 
worden. 
De opbrengsten van de toeristenbelasting dienen ‘geoormerkt’ te worden voor 
ondersteuning, instandhouding en verbetering van het toerisme in Ermelo.

1.5Agrarische sector

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de agrarische sector. De VVD 
wil de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector zich kan 
ontwikkelen en groeien.

De VVD wil dat innovatie die is gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing
en werkgelegenheid, wordt gestimuleerd. De VVD doet dat niet door te subsidiëren 
maar door de juiste voorwaarden te scheppen.

Standpunten VVD

 De niet-agrarische (woon-)functie in het buitengebied (als gevolg van 
schaalvergroting en door vrijkomende erven) mag geen belemmering vormen 
voor de gewone agrarische bedrijfsvoering.

 Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met 
nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme (bijvoorbeeld door een 



Bed & Breakfast), natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen
moeten daarvoor de ruimte bieden.

 De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, 
zonne- energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische 
sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen.

 De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) zijn primair bedoeld voor de 
agrarische functie.

 De VVD is voorstander van de mogelijkheid van functieverandering waardoor 
bijvoorbeeld kleinschalige woningbouw in het buitengebied mogelijk wordt. De 
kwaliteit en leefbaarheid van het Ermelose buitengebied mag hierbij echter 
niet worden aangetast.

II. SAMENLEVING

2.1 Zorg / WMO

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen 
ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig 
zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de 
gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij 
zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan.

De VVD is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke 
mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen.

Iedere inwoner/burger heeft talenten en mogelijkheden. Dit geldt ook voor mensen 
die tijdelijk of permanent een beperking hebben.

De VVD wil dat de economische mogelijkheden die het grote aanbod van zorg in 
Ermelo biedt beter worden benut.

De VVD  gelooft  in de kracht van de samenleving. Als de participatiesamenleving 
goed draait, dan kan de overheid een stapje terug doen en dat is wat de VVD wil.

Standpunten VVD

 Veel zorgtaken worden van de landelijke overheid naar gemeenten 
overgeheveld. Het uitgangspunt dat de VVD hierbij hanteert is dat de 
gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de 
cliëntvraag naar zorg centraal staat.

 Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek 
gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart 
gebracht. Bij het beantwoorden van de zorgvraag geldt het principe ‘één 
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vrager en daarbij passende zorg’ (de zogenoemde ‘kanteling’). Vermindering 
van de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde.

 De VVD vindt dat de gemeente de regisseur moet zijn van “het nieuwe-
welzijn-zorg” arrangement van morgen. Dit betekent dat goede (regionale) 
afspraken gemaakt moeten worden met huisartsen en andere zorgverleners. 
Door te sturen op prestaties moet de kwaliteit van de zorg verbeteren en de 
kosten beheersbaar blijven.

 De VVD spant zich in voor goede buurtvoorzieningen met voldoende 
accommodatieruimte voor het organiseren van wijkactiviteiten. In deze 
buurtvoorzieningen kunnen inwoners elkaar ontmoeten en ondersteunen. 
Hierdoor is individuele zorg minder nodig.

 Een voorziening in de wijk West waar buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten blijft voor de VVD noodzakelijk. De Leemkuul mag dan ook niet 
eerder gesloten worden voordat een goed alternatief in de wijk beschikbaar is.

 Ermelo moet ruimte bieden voor aan zorg gerelateerde bedrijven en 
opleidingsmogelijkheden. Hiervoor moet een actief wervingsbeleid worden 
gevoerd.

 De VVD vindt het belangrijk dat ouderen kunnen wonen op een plek waar zij 
de zorgbehoefte zelf en zoveel mogelijk naar eigen wens kunnen invullen.
Waar de zorgbehoefte groot is moet in principe 24-uurs zorg ook bereikbaar 
zijn. Dillenburg en Rehoboth zijn voorbeelden van plaatsen waar dergelijke 
woonplekken gerealiseerd kunnen worden.

 Vanuit een standpunt van eerlijke concurrentie is de VVD van mening dat de 
gemeente Ermelo geen aandeelhouder meer kan zijn van de Inclusief Groep. 
De Inclusief Groep moet economisch zelfstandig functioneren, onafhankelijk 
van gemeentelijke subsidies, anders dan persoonsgebonden subsidies.

 Bij de ontkokering van het zorgstelsel is de inzet van de VVD dat dit leidt tot 
minder uitgaven van de gemeente aan zorgbureaucratie en overhead.

 Met de terugtredende overheid komt de zorg voor de partner, ouder, broer of 
zus primair bij de mantelzorger te liggen.  
De VVD vindt dat welzijnsorganisaties daarin – waar nodig ondersteund door 
de gemeente – een belangrijke taak hebben om vrijwilligers te faciliteren en te 
ondersteunen waardoor mantelzorgers ontlast kunnen worden. 

2.2 Jeugd en Jongeren

Visie op rol gemeentelijke overheid



De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in 
een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van 
talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de 
eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden 
moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet.

De VVD vindt het van groot belang dat een visie wordt ontwikkelt om Ermelo 
aantrekkelijk voor onze jongeren te houden. Teruglopende inwoneraantallen en 
vergrijzing noodzaken snelle actie op het “vasthouden” van jongeren voor Ermelo en 
de regio.

Standpunten VVD

 De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil in alle 
zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de Jeugdzorg 
gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben daar, vanuit een eigen 
verantwoordelijkheid, een rol: ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus,
kinderopvanginstellingen en andere professionals.

 De VVD is voorstander van compacte zorg-adviesteams op scholen. In deze 
teams wordt in vaste samenstelling van interne begeleiders, remedial teachers
en schoolmaatschappelijk werkers problemen en risico’s vroegtijdig 
gesignaleerd en door actie opgevolgd. 

 De vraag van kinderen is leidend. Er is één coördinerend hulpverlener per 
gezin. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd 
worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken 
met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en 
resultaten.

 Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinderrechten geven kinderen, ouders 
en hulpverleners inzicht in wat nodig is voor ieder kind om zo goed mogelijk 
op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Daarbij hoort ook voorlichting 
over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 De VVD vindt dat – in regionaal verband – een breed opleidingsaanbod 
gecreëerd moet worden, bij voorkeur op de voor Ermelo en onze regio 
speerpuntgebieden als zorg, zorginnovaties, toerisme en recreatie en 
duurzaamheid; mede gekoppeld aan de aanwezige (zorg-)instellingen.

 De VVD is voorstander van een breed aanbod op het gebied van ontspanning 
en uitgaan voor jongeren in Ermelo. 
De door de VVD gewenste ontwikkelingen op Strand Horst kunnen hier ook 
een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld door het opzetten van een 
evenementen en gamepark op Strand Horst.

 De VVD vindt dat er meer aandacht moet zijn om in Ermelo een groter aanbod
van geschikte huisvesting voor jongeren te creëren. De VVD pleit daarom voor
een groot aandeel van jongerenhuisvesting in de ontwikkelingen op het terrein
van de voormalige Driesprong.
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2.3 Vitale Ouderen

Visie op de gemeentelijke overheid
 
Het aantal ouderen in de gemeente Ermelo Is groot en met name het aantal 
inwoners van 75 jaar en ouder zal de komende jaren sterk toenemen. Dat vraagt om 
toegesneden beleid van de gemeente.
 
De VVD vindt dat bij toenemende vergrijzing ook een beter doelgroepenbeleid hoort. 
Speerpunten in dit beleid zijn met name gericht op wonen, zorg en welzijn. Niet 
alleen vanuit de gemeente of het collectief georganiseerd, juist in samenwerking met 
wijken en buurten krijgt ouderenzorg de komende jaren meer invulling.

Standpunten van de VVD
 

 Er is toenemende groep vitale ouderen. De VVD vindt dat de gemeente 
participatie van de ouderen in het vrijwilligerswerk moet stimuleren. 

 De VVD steunt ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, 
waar nodig met zorg. De VVD pleit daarom voor goede professionele zorg aan
huis en stevige mantelzorgondersteuning.

 De VVD is voor kwalitatieve zorg op maat en pleit daarom voor 
ouderenadviseurs die met de ouderen hun zorgbehoefte kunnen bespreken  
Voor minder mobiele ouderen moet huisbezoek van een ouderenadviseur 
mogelijk zijn.

 De VVD vindt het belangrijk dat er een goed aanbod voor ouderen is om te 
kunnen (blijven) bewegen of sporten. De VVD wil daarom dat het op ouderen 
toegespitste aanbod van Ermelose sportverenigingen wordt versterkt.

 De VVD wil dat de buurtbus langs ouderen voorzieningen rijdt zoals de 
woonserviceflat de Croonenburgh en de Dillenburg.

2.4 Sport

Visie op rol gemeentelijke overheid

Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een 
gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Daarin is de VVD 
van mening dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is.



De gemeente Ermelo geeft veel subsidie aan sportverenigingen. De VVD heeft dat 
beleid altijd gesteund, maar vindt dat daarvoor verwacht mag worden dat de 
sportverenigingen ook maatschappelijke taken gaan uitvoeren als sportactiviteiten 
voor ouderen, jongeren en mensen die extra ondersteuning nodig hebben. De inzet 
van een gemeentelijke combinatiefunctionaris voor sport moet deze activiteiten, 
inclusief portactiviteiten op scholen en in de wijken, stimuleren.

Standpunten VVD

 De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 
nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten 
bewegen.

 De VVD ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel 
mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.

 De VVD vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor 
mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening 
worden gehouden.

 De VVD vindt dat er in elke wijk in Ermelo een multifunctioneel speelveld 
(volgens het voorbeeld aan de Koningin Emmalaan) moet zijn. Dus ook in wijk
Oost waar nu nog zo’n speelveld ontbreekt.

 De VVD vindt dat de Balverszaal gesloopt moet worden en dat er een 
compleet nieuwe opzet moet komen voor Calluna. Het sportcomplex van drie 
sporthallen dat daar moet komen, moet voldoen aan de NOC/NSF normen. 
Hierdoor wordt ook voor turnvereniging Sparta een sportieve en 
hoogkwalitatieve toekomst mogelijk gemaakt. 

 Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag 
een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm 
van vrijwillige arbeid.

2.5 Cultuur

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en 
cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving.

Een goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft 
bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van een gemeente.

Standpunten VVD

 Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt 
de innovatiekracht, creativiteit en het out-of-the-box denken. Daarom 
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stimuleert de VVD vanuit haar regierol (laagdrempelig) contact met cultuur, 
waardoor een breed publiek hier kennis mee kan maken.

 De VVD is voorstander van een Kultuurhus in Ermelo waarin diverse 
voorzieningen als Bibliotheek, Pinel en De Dialoog elkaar kunnen versterken. 
Ook een door de VVD gewenst Filmhuis kan hierin worden ondergebracht.

 De VVD wil dat culturele organisaties minder subsidie gaan ontvangen en 
meer vanuit een commerciële benadering hun organisaties gaan besturen. Dit 
kan men onder meer bewerkstelligen door beter te gaan samenwerken en een
professionelere aansturing.

 De VVD wil dat er in Ermelo een actief evenementenbeleid wordt gevoerd, 
waarmee Ermelo zich in de regio onderscheidt. Voor evenementen is, per 
keer, een stimuleringsbijdrage beschikbaar.

 De VVD vindt dat de cultuursector meer op eigen benen moet komen te staan 
en zich voor haar financiering meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en 
sponsoren. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van 
overheidssubsidies. Naast iedere euro subsidie moeten instellingen zelf ook 
alles op alles te zetten om minimaal de andere euro er bij te verdienen.

 De VVD vindt dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Ermelo moet worden 
verbeterd. Plaatsing van (grote) kunstwerken kan hierbij helpen.

2.6 Onderwijs

Visie op rol gemeentelijke overheid

Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een 
zelfstandige toekomst op te bouwen.

Door de decentralisatie van Jeugdzorg en de invoering van het passend onderwijs, 
kan de gemeente goed regie voeren en daarmee partijen bij elkaar brengen.

Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn, 
verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale 
voorzieningen.

Standpunten VVD

 Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren, ongeacht leeftijd. Daardoor 
creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling 
en ontplooiing.

 De VVD stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere 
maatschappelijke instellingen. 



 De VVD is voorstander van vrije schoolkeuze van ouders voor hun kind. Deze 
vrije keuze houdt ook in dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor de 
consequenties die voortvloeien uit deze keuze.

 De VVD wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed 
onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. 
Hierbij moet ook aandacht zijn voor excellente leerlingen.

 Door adequate signalering door professionals kunnen de ontwikkelkansen van
jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand vergroot worden. De 
gemeente stimuleert daarom vroeg- en voorschoolse educatie en 
samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair 
onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.

 Om het aantal jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de 
arbeidsmarkt zoveel als mogelijk terug te dringen, vindt de VVD dat hard 
opgetreden moet worden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd 
schoolverzuim. Bovendien werken scholen, ouders en gemeente samen om 
spijbelen tegen te gaan.

 De school moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Het 
schoolplein is een sociale ontmoetingsplek. De VVD vindt dat scholen een 
nadrukkelijke taak hebben in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en
andere misstanden die het welzijn van de kinderen raken.

 Als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het 
rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. Dat geldt niet 
voor het bijzonder (op religieuze grondslag gebaseerde) onderwijs en voor 
situaties waar voldoende passende alternatieven voor regulier en 
nabijgelegen onderwijs beschikbaar zijn.

III. LEEFOMGEVING

3.1 Verkeer en Vervoer

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij
dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de 
(gemeentelijke) economie.

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de 
gemeentelijke overheid.

De VVD vindt dat, juist in het belang van de aantrekkingskracht van ons centrum, 
parkeren in Ermelo gratis moet blijven.

Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen.
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De VVD kiest voor een integrale uitvoering van het in 2013 vastgestelde 
vervoersplan voor Ermelo. Daarin zal de VVD de nadruk leggen op kwaliteit, 
leefbaarheid, (duurzame) veiligheid maar ook op financiële haalbaarheid. 

Standpunten VVD

 De VVD vindt dat het wegennet zo ingericht moet worden dat de doorstroming
van het verkeer optimaal is. De doorstroming wordt ook verbeterd door 
verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten.

 De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen 
en met medewerking van relevante partners en ouders een veilige omgeving 
(schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.

 De VVD wil dat fietsers prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. 
Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. 
De VVD pleit daarom voor in ieder geval de aanleg van een fietspad op de 
Schaapsdijk/Zeeweg en uitbreiding van stallingsruimte bij het Station. 

 De VVD  vindt dat de voorgenomen inrichting van de Oude Nijkerkerweg, 
Arendlaan, Volenbeekweg en Oude Telgterweg op een duurzaam veilige wijze 
moet worden uitgevoerd. Dit betekent vrij liggende fietspaden, veilige 
oversteekplaatsen en geluiddempend asfalt.

 De VVD wil dat het overbelaste en daardoor gevaarlijke kruispunt van de 
Julianalaan met de Stationsstraat wordt aangepast tot een volwaardig en 
veilig kruispunt.

 De VVD vindt dat er - in de navolging op de geplande aanpak bij de 
Margrietschool – een rotonde moet komen op de kruising van de 
Hamburgerweg met de Paul Krugerweg.

 De VVD vindt dat de Horsterweg (het gedeelte in de kom tot aan het spoor) zo
snel mogelijk heringericht moet worden om de veiligheid te vergroten. Gebruik
van geluiddempend asfalt zal hier moeten bijdragen aan het verminderen van 
de overlast.

3.2 Wonen

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit.

De VVD sluit de ogen niet voor krimp van de bevolking. De bestaande ruimtelijke 
plannen van de gemeenten dienen indien nodig hierop te worden afgestemd. De 



VVD streeft ernaar dat het aantal inwoners in Ermelo in ieder geval niet daalt. Door 
de toenemende vergrijzing vergt dit streven een actief bouwbeleid van de gemeente.

De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat 
de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met 
woningbouwcorporaties vastgelegd.

Voor ouderen is het van belang dat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. De bouwprogramma´s van Ermelo moeten daarmee rekening houden. 

De VVD maakt zich hard voor schone en veilige wijken in Ermelo waar het goed 
wonen is. Leefbaarheid van de wijken moet gewaarborgd worden door het 
groenonderhoud op niveau te houden en de wijken schoon te houden.

Standpunten VVD

 De VVD vindt dat de OZB in Ermelo niet verhoogd mag worden met meer dan 
het inflatiepercentage.
 

 Gesubsidieerde huurwoningen zijn alleen voor mensen die dat echt nodig 
hebben.

 De VVD wil dat inwoners van een gemeente makkelijk en snel kunnen zien 
welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te 
passen. De regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan, dienen 
actueel en digitaal beschikbaar te zijn.

 Het bestemmingsplan moet duidelijk aangeven welke uitgangspunten er 
gelden voor de zogenoemde beeldkwaliteit. Daarmee wordt een objectieve 
toetsing vooraf mogelijk en kan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de 
welstandscommissie) in Ermelo worden afgeschaft.

 De VVD wil dat in Ermelo ook starterswoningen in de koopsector beschikbaar 
zijn. Daartoe moeten betaalbare starterswoningen gerealiseerd kunnen 
worden en is de VVD voorstander van het in stand houden van de succesvol 
gebleken starterslening.

 De gemeente moet haar relatie met de UWoon gebruiken om deze 
woningcorporatie aan te spreken op een aanpak die het scheefwonen 
verminderd.

 Om het monopolie van UWoon te doorbreken, vindt de VVD dat meerdere 
woningcorporaties in Ermelo actief kunnen zijn en dat de gemeente hiervoor 
de mogelijkheden moet stimuleren. 

 Om ouderen de gelegenheid te geven om in de eigen buurt te kunnen blijven 
wonen, moeten ook in de wijken duurdere koop- en huurappartementen en 
woningen (zgn. nultredenwoningen) worden gebouwd. 
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 Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan 
nieuwe concepten en initiatieven, zoals meergeneratie- en 
kangoeroewoningen. In de woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen.

 De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan 
nieuwe woonvormen voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair) of huur van 
leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting.

 De VVD wil dat er in Ermelo en per jaar 85 tot 100 nieuwe woningen worden 
gebouwd.

3.3 Woonomgeving

Visie op rol gemeentelijke overheid

Door in de buurt te investeren met buurtprogramma's die in samenwerking met het 
wijkteam (waar de wijkagent, zorg en welzijn instellingen en de gemeente lid van zijn)
kunnen zowel de gevoelens van veiligheid als de contacten tussen buurtbewoners 
toenemen. Om deze doelen te realiseren, wil de VVD wijkteams beter faciliteren en 
een resultaatgericht wijkbudget inzetten.

De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en 
verwerken van afval.

Standpunten VVD

 De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en
het welzijn van onze inwoners.

 De VVD is van mening dat inwoners zelf een belangrijke bijdrage moeten 
leveren in het onderhouden en schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. 
De gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte. Hiervoor kunnen 
mensen met een uitkering worden ingezet.

 De VVD wil verrommeling voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti en 
andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar 
mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

 De VVD vindt dat er in Ermelo een actief hondenpoepbeleid opgezet moet 
worden. Kenmerken hierbij moeten zijn: creëren van hondenuitlaatroutes met 
voorzieningen als afvalzakjes en prullenbakken en een consequente 
handhaving.

 De VVD is voor stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het 
schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Als dit op een goede manier 
gebeurt, leidt dit tot verlaging van de afvalstoffenheffing.



 De VVD vindt dat de gemeente kleine mankementen in het straatbeeld als 
scheve lantaarnpalen, losliggende stoeptegels, graffiti e.d. binnen 48 uur na 
melding moet herstellen.

 Leefbaarheid wordt ook bevorderd door parkeeroverlast in woonwijken aan te 
pakken. Door openbare parkeerplaatsen in bijvoorbeeld de wijken West en 
Oost efficiënter in te richten en groenstroken de dubbelfunctie groen en 
parkeren te geven, kan de parkeeroverlast afnemen terwijl de groene 
uitstraling in de wijk behouden blijft.

IV. LOKAAL BESTUUR

4.1 Veiligheid

Visie rol gemeentelijke overheid

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. 
Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de 
dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de 
gemeente. De overheid heeft vooral een regie-voerende taak en maakt afspraken 
met onder meer de politie.

Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie
neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.

Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt 
opgetreden door de bevoegde instanties.

Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve
veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente moet 
oog hebben voor het veiligheidsgevoel van de inwoners.

Standpunten VVD

 Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn.

 De gemeente zorgt dat de problemen die hangjongeren veroorzaken worden 
aangepakt. De VVD wil dat overlast gevende jongeren en hun ouders 
verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag.

 De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg 
en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.

 De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt 
als hun broekzak kennen.
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 Aangifte doen kan ook via internet of via de eigen wijkagent die in dat geval op
afspraak langs komt.

 De brandweer in Ermelo is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar 
bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. 
Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze 
brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.

 Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de 
brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD 
betreft niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers.

 Veiligheid in de wijken van en in Ermelo als geheel is voor de VVD zeer 
belangrijk. Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD daarom niet korten op 
veiligheid.

 De VVD wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk 
worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

4.2 Gemeentelijke lasten

Visie op rol gemeentelijke overheid

De VVD wil niet dat gemeentelijke belastingen verhoogd worden om extra inkomsten 
te verwerven. Juist in een tijd dat iedereen de broekriem aan moet halen, kan een 
gemeente niet meer geld vragen van haar burgers. Integendeel, juist nu wordt het tijd
om een begin te maken met de herijking van onze financiële wensen en verlangens. 
Is alles wat we de afgelopen jaren hebben opgetuigd aan subsidies en voordeeltjes 
wel belangrijk genoeg. Of is het allemaal wel wat veel van het goede geworden. 

De VVD wil verantwoordelijkheid weer terugleggen bij de burgers. De VVD kiest 
ervoor om te gaan snijden in allerlei subsidies en voorzieningen. Daartegenover staat
onze belofte dat we de gemeentelijke lasten niet zullen laten stijgen. En ondanks dat 
er veel bezuinigingen op ons afkomen vindt de VVD zelfs dat de besparingen die we 
kunnen bereiken ook terug naar de burger gaan in de vorm van lagere gemeentelijke
lasten of betere algemene voorzieningen.

Standpunten VVD

 Er moet een strikte scheiding zijn tussen gemeentelijke inkomsten en 
uitgaven. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: 
inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra 
uitgaven.

 Het moet duidelijk voor onze inwoners zijn waar het belastinggeld aan wordt 
besteed. Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen 
voor de VVD geen enkele uitgavenposten van de gemeente onbespreekbaar 
is.



 Het principiële standpunt van de VVD is en blijft dat lokale belastingen niet als 
melkkoe gebruikt mogen worden. Gelukkig behoort de lokale belastingdruk in 
Ermelo tot de laagste van Nederland. Daar heeft de VVD in Ermelo hard voor 
moeten knokken en dat willen we graag zo houden.

 De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als 
daarmee financieel of kwalitatief voordeel wordt behaald. Ook daarom steunt 
de VVD Meerinzicht, het samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. 

 Heffingen zijn rechten, tarieven en leges die dienen om de kosten te 
vergoeden die de gemeente maakt om diensten te verlenen; heffingen moeten
dan ook kostendekkend zijn. 
Het bekendste voorbeeld is de heffing die betaald moet worden voor het 
gebruik van het riool. De VVD vindt dus dat ook deze rioolheffing 
kostendekkend moet zijn. 

 De VVD vindt dat steeds naar efficiency gestreefd moet worden om heffingen 
te kunnen verlagen

4.3 Algemeen Bestuur

De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er 
voor zijn inwoners, en niet andersom.

De afgelopen en komende jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de 
gemeente gegeven. De VVD vindt dat een op zich goede ontwikkeling. De gemeente
staat immers dicht bij de mensen en kan dus goed zien waar behoefte aan is. De 
gemeente is het eerste overheidsloket voor de burgers.

De VVD is voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan ook 
doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwig leven lijkt te hebben. 
De VVD wil dat tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe 
lang deze geldig is.

De VVD staat voor een dienstbare gemeente. Een digitaal loket dat 24 uur per dag 
open is, is voor de VVD vanzelfsprekend. De diensten en producten die de gemeente
aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.

De VVD is voorstander van een zelfstandige gemeente Ermelo, maar ziet ook dat er 
steeds meer taken en risico’s op ons af komen. Ermelo alleen is niet in staat om 
alleen allerlei nieuwe taken op zich te nemen. 
De afgelopen jaren zijn met Zeewolde en Harderwijk uitstekende samenwerkings-
overeenkomsten gesloten. De samenwerking met deze beide gemeenten onder de 
naam Meerinzicht heeft dan ook de volle steun van de VVD. Andere regionale 
verbanden (b.v. Regio Noord Veluwe) zijn voor de VVD minder belangrijk dan 
Meerinzicht. De taken van de RNV moeten dan ook zoveel als mogelijk onder de 
gemeenschappelijk regeling van Meerinzicht gebracht te worden.
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De VVD vindt dat we deze samenwerking moeten uitbreiden en verder vorm moeten 
geven. Juist samenwerking met buurgemeenten en binnen de regio biedt ons de 
mogelijkheid zelfstandig als gemeente te kunnen blijven functioneren.


