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0. Inleiding en leeswijzer

Als je in Zaltbommel naar buiten gaat, kom je de gemeente tegen en dat moet
keer op keer een aangename ervaring zijn.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Zaltbommel Veranderen met Visie voor de periode
2014-2018. In letterlijke zin is er nog veel werk aan de winkel in de gemeente Zaltbommel,
reden voor ZVV om met uw steun en stem te blijven doen wat ZVV de afgelopen jaren heeft
gedaan: Orde op zaken houden, ook in barre tijden.
Dit verkiezingsprogramma van ZVV bestaat uit drie delen.
In hoofdstuk 1 motiveert ZVV haar besluit om voor een derde raadsperiode deel uit te willen
maken van de politieke arena in Zaltbommel. ZVV zet daarbij nadrukkelijk in op continuering
van actieve deelname aan het college van B en W en daarmee het dragen van
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid. Ook wordt hier een toelichting gegeven
op 6 kernpunten waar ZVV zich op wil concentreren in de komende vier jaar.
Lees in hoofdstuk 2 wat er is bereikt met ZVV in de twee opeenvolgende raadsperiodes
waarin ZVV deel uitmaakte van de coalities. Lees hier ook wat het ZVV standpunt op een
aantal actuele thema’s is voor de komende vier jaar.
In hoofdstuk 3 maakt u kennis met Zaltbommel Veranderen met Visie en wordt het
partijprogramma van de enige lokale partij van Zaltbommel nader uiteengezet aan de hand
van o.a. de missie, de visie en de speerpunten die de grondbeginselen van de partij vormen.
Voor de eerdere kiezers en kenners van ZVV is dit geen nieuws maar voor nieuwgeïnteresseerden een heldere kennismaking.

1.

Zaltbommel staat er prima voor!

Zaltbommel, houden zo!
Ondanks economische tegenwind en financiële crises die in alle hoeken van de samenleving
voelbaar zijn, heeft Zaltbommel een sluitende begroting met zelfs extra financiële ruimte. ZVV
is, mede dankzij de deskundige inzet van haar wethouder Kees Zondag en de constructieve
ondersteuning van de ZVV fractie in de raad, de drijvende kracht achter het gemeentelijke
beleid.
De huidige coalitie van CDA, CU, VVD en ZVV die ten grondslag ligt aan de vorming van het
huidige college van B&W, is een robuuste vorm van samenwerking gebleken waarin gezond
verstand het altijd wint van politieke ambities en het berijden van stokpaardjes. Er is ook
sprake van een constructieve samenwerking met de gemeenteraad. Het beste bewijs hiervoor
is wel dat de voorgestelde begrotingen van de afgelopen 4 jaar met unanieme stemming door
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de raad zijn aangenomen. ZVV zou zich als procespartij op moeten kunnen heffen want de
zaken zijn op orde en de doelen die bij de oprichting werden gesteld zijn nagenoeg bereikt: er
staat een taakgerichte gemeentelijke organisatie en er is financiële transparantie met een
positief saldo, voor veel gemeenten inmiddels vaker een droom dan werkelijkheid.
Waarom deelname ZVV aan Gemeenteraadsverkiezingen 2014?
Ondanks de bereikte resultaten in de afgelopen 8 jaar heeft de Algemene Ledenvergadering
van ZVV besloten om in 2014 opnieuw mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De
redenen hiervoor zijn helder:
1. De rijksoverheid legt steeds meer uitvoerende taken bij de gemeenten neer met, let
wel, minder budget (tot wel 25%) dan de rijksoverheid voorheen ter beschikking had
voor dezelfde werkzaamheden. Dit om bezuinigingen te realiseren.
Naar schatting 80- tot 85 procent van alle uitgaven van de gemeenten wordt besteed
aan voorgeschreven beleid vanuit het rijk. Niet alleen staat vast wat er bereikt moet
worden maar ook hoe dat beleid uitgevoerd dient te worden. Dit vraagt meer dan ooit
om een zakelijke en creatieve benadering van de bedrijfsvoering van het
gemeentelijke apparaat, een taak waar ZVV al sinds haar oprichting voor staat.
2. De blijvende politieke onrust op landelijk niveau wordt veroorzaakt door
bezuinigingsdrift aangejaagd door Brussel. Maar ook, het moeten reageren op de
waan van de dag in snelle media, veroorzaakt ongekende verschuivingen in
stemverhoudingen. Deze thema’s in combinatie met de voorgenomen ingrepen in het
provinciale en gemeentelijke bestuur, zullen de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
domineren. Ervaring leert dat gevestigde politieke partijen, meegesleept door
partijpolitieke verwikkelingen, vaak onvoldoende aandacht hebben voor factoren die
bepalend zijn voor de kwaliteit van wonen en de leefbaarheid in o.a. de gemeente
Zaltbommel. Lokale politiek bedrijven blijft daarom noodzakelijk.
3. Er is veel van de oorspronkelijke agenda van ZVV bereikt maar het blijft belangrijk om
dat resultaat te borgen in het werk van de gemeente.
Hier ligt dus nog een zeer belangrijke taak voor ZVV als lokale partij als. Een bewuste keuze
voor kiezers die gewoon streven naar behoud van prettig wooncomfort zoals een veilige
leefomgeving met goed- en breed onderwijs, een prettige werkkring en voldoende
voorzieningen voor o.a. sport en cultuur. Dit alles tegen een redelijke lastendruk.
ZVV is de lokale partij in Zaltbommel die, los van ideologie of levensovertuiging, dit streven
omzet in werk dat daarvoor gedaan moet worden. Door de uitvoering van opgelegde taken te
scheiden van politiek gevoelige thema’s wordt voorkomen dat politieke agenda’s de zakelijke
bedrijfsvoering domineren terwijl de discussie over politieke keuzes de aandacht krijgt die ze
verdient. Zo heeft ZVV altijd gewerkt en zal dat blijven doen.
Zes kernpunten van ZVV
ZVV is dus de lokale procespartij die zich concentreert op de randvoorwaarden die nodig zijn
om de volgende doelen te bereiken:
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 Prettig wonen: Doeltreffend beheer van de leefomgeving: Als u naar buiten gaat in de
gemeente Zaltbommel voelt u zich thuis! Woningen moeten gebouwd worden naar
behoefte, in alle kernen, en daarmee recht doen aan woonwensen van inwoners en
hun kinderen.
 Met plezier werken: werkzaam zijn in Zaltbommel is werken bij ambitieuze
ondernemingen die door de gemeente gefaciliteerd worden om een gezond en
gebalanceerd economisch klimaat te bevorderen. Hiervoor moet Zaltbommel
aantrekkelijk zijn voor bedrijven maar ook voor gezinnen die zich hier willen vestigen.
 Vrije tijdsbesteding: toegankelijke en betaalbare cultuur- en sportvoorzieningen
geïnitieerd en geregisseerd door de burgers zelf en mede mogelijk gemaakt door een
flexibele gemeentelijke organisatie.
 Menswaardig welzijn: optimale leefbaarheid door passende zorgvoorzieningen voor de
mensen die dat nodig hebben, toegankelijke infrastructuur voor winkels en publieke
dienstverlening.
 Persoonlijke ontwikkeling: brede onderwijsvoorzieningen gericht op ambitie en
toekomstperspectief voor iedereen.
 Geen angst (=veiligheid): bevordering van verkeersveiligheid en bestrijding van
criminaliteit en vandalisme.
Dit alles op basis solide financieel beheer: degelijk en transparant.
Op voorhand neemt ZVV geen inhoudelijk standpunt in op beleidsthema’s die controversieel
kunnen zijn in de lokale samenleving; denk daarbij aan cultuur, subsidiebeleid verenigingen of
organisatie van evenementen. De rol van de gemeente moet faciliterend zijn en daarbij is de
visie van ZVV leidend: ZVV wil dat de gemeente breed gedragen initiatieven uit de lokale
samenleving mogelijk maakt, niet meer niet minder!
In werktermen betekent dat simpelweg dat het resultaat en de gevolgen van keuzes vooraf
helder gemaakt moet worden oftewel doel, middelen en werkwijze bepalen. Na
besluitvorming dient de gemeente te zorgen voor omstandigheden en voorzieningen die
realisatie van plannen mogelijk maakt. Binnen ZVV wordt een eigen mening of
levensovertuiging gerespecteerd. Uit principe of overtuiging kan men verschillend denken
over bepaalde thema’s zonder dat dit de zakelijke benadering van onderwerpen in de weg
staat.
Op voorhand geen standpunt gemeentelijke herindeling
In de periode 2014-2018 zullen voorgenomen bestuurlijke hervormingen van provincies en
gemeenten een belangrijke rol spelen in de politieke discussies. Denk daarbij aan het
verminderen van het aantal provincies en nieuwe herindelingen van gemeenten om
schaalvergroting te bevorderen en daardoor doeltreffender te kunnen werken.
ZVV heeft geen uitgesproken voorkeur voor een bepaald herindelingsscenario. De realiteit is
dat de gemeentelijke herindeling uiteindelijk opgelegd zal worden door hogere overheden, al
was het alleen maar omdat politieke consensus op lokaal niveau nagenoeg onmogelijk is. ZVV
stelt wel de harde eis dat een herindeling voor Zaltbommel en haar inwoners op zijn minst
budgetneutraal verloopt en dat dat de komende jaren ook zo blijft. Het belangrijkste doel van
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herindeling moet zijn om duurzame lastenverlichting te realiseren want dat ligt immers meer
voor de hand dan een lastenverzwaring.
ZVV staat voor zakelijke bedrijfsvoering van de uitvoerende taken van de gemeente met
daarbij transparante financiële onderbouwing en is om die reden groot voorstander van
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten zoals die nu al in de praktijk wordt
gebracht. Het intensiveren van die samenwerking is volgens ZVV de beste voorbereiding voor
een de kritische en onafhankelijke beoordeling van herindelingsscenario’s.
2.

Actuele beleidsthema’s;

Wat is er bereikt, wat moet er nog gebeuren.
Wat is er in de afgelopen periode gerealiseerd uit het verkiezingsprogramma van ZVV en het
coalitieakkoord met CDA, CU en VVD? En voor welke taken staan we in de komende
raadsperiode?
Algemeen
De klanttevredenheid van de inwoners is de afgelopen jaren steeds verbeterd. De beoordeling
van de leefbaarheid in de kern Zaltbommel blijkt in de raadsperiode die achter ons ligt te zijn
gestegen. Daarmee is in ieder geval het landelijk gemiddelde gehaald. Vooral de wijk de Vergt
laat een verbetering zien. Opvallende verschillen met heel Nederland in positieve zin zijn het
groen, de woonomgeving, speelvoorzieningen, winkels en schone straten. Negatief springen
eruit de criminaliteit (vandalisme) en de beleving van de verkeersveiligheid. Kortom we zijn op
de goede weg maar er we kunnen absoluut nog niet tevreden zijn.
Organisatie en financiën
ZVV heeft bij de vorming van het huidige college van B en W de wethouder voor Financiën en
Organisatie geleverd, een sleutelrol om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Het
resultaat is helder:
Wat is bereikt:
De gemeentelijke organisatie is verder gestroomlijnd en daardoor substantieel efficiënter
gaan werken terwijl de werksfeer merkbaar is verbeterd. In vergelijking met gelijksoortige
gemeenten heeft Zaltbommel inmiddels verreweg het minst aantal ambtenaren per 1000
inwoners. De reorganisatie heeft maar liefst structureel € 1,2 miljoen kostenbesparing
opgeleverd waardoor gemeentelijke belastingen in reële zin, niet worden verhoogd.
- Sinds 2006 wordt met succes gewerkt met een efficiënte vorm van in- en samenspraak
tijdens de maandelijkse Carrousel vergaderavond. De Carrousel kwam in plaats van de
traditionele, tijdrovende en papier-vretende commissievergaderingen.
- De begrotingen van de laatste acht jaar laten een ommekeer zien van een armlastige
gemeente in 2006 naar een financieel gezonde gemeentelijke organisatie zonder
noemenswaardige, financiële risico’s. En dat terwijl de gemeentelijke belastingen voor
burgers, in tegenstelling tot andere gemeenten in onze regio, niet meer dan met de
inflatie verhoogd zijn. Dit was een harde afspraak bij de verkiezingen van 2010, een
belofte die is waargemaakt. ZVV houdt vast aan dit standpunt voor de komende
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-

periode: geen lastenverhogingen boven de inflatie. De meerjaren begroting voor de
periode 2014-2017 laat wat dat betreft, niets aan duidelijkheid te wensen over.
ZVV heeft zich hard gemaakt voor wijk- en dorpsraden om de inwoners meer en beter
te betrekken en daardoor effectiever, klantgerichter besturen mogelijk te maken. In
een aantal kernen is een dorpsraad of dorpsplatform gerealiseerd en actief. ZVV
streeft de komende jaren naar een dergelijk platform in alle kernen en wijken van
Zaltbommel.

Prioriteiten tot 2018
- De Carrouselvergaderingen kunnen effectiever worden als er aanpassingen in de
werkwijze worden doorgevoerd. ZVV heeft hiervoor concrete voorstellen gedaan en
zal aandringen op realisatie.
- Voor de toekomst sluitende begrotingen, zonder structurele lastenverhoging voor de
inwoners, zeker stellen.
- Nieuwe taken kosteneffectief organiseren o.a. door vergaande samenwerking met
andere gemeenten op uitvoerende taken.
Wonen, werken en economie
In de eerste periode dat ZVV deel uitmaakte van de gemeenteraad (2006-2010) en zitting had
in het college van B&W is het al gelukt om de woningbouw naar behoefte in de meeste
kernen weer op gang te krijgen. Dit was hard nodig na jaren van stagnatie.
Wat is bereikt:
- Met Sachem (Chemische Fabriek Zaltbommel), is na meer dan twintig jaar
touwtrekken tussen gemeente, provincie en het bedrijf, een akkoord bereikt over o.a.
aanpassing van installaties die voltooiing van de woonwijk De Waluwe mogelijk maakt,
er wordt daar weer gebouwd.
- De veelbesproken herstructurering van de glastuinbouw is in volle gang en levert de
bedoelde positieve bijdrage aan de woonkwaliteit en leefbaarheid in de betrokken
dorpen.
- Onder leiding van ZVV wethouder Zondag is in 2006 begonnen met verdere inrichting
van het bedrijvenpark De Wildeman. Dit initiatief heeft inmiddels ook erkenning
gekregen in de vorm van een landelijke prijs voor sociale veiligheid en de plannen zijn
ook nog eens crisisbestendig gebleken. De tweede fase van de ontwikkeling van De
Wildeman kan, bij voldoende belangstelling, eventueel versneld worden uitgevoerd.
- In diverse dorpen zijn de bedrijventerreinen met succes doorontwikkeld en zijn nieuwe
bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen, ondanks de crisis, gestaag doorgegaan.
-

Prioriteiten tot 2018:
In overleg met bewoners en middenstanders moet de binnenstad van Zaltbommel
geherstructureerd worden zodat het weer een aantrekkelijk woon- en winkelgebied
wordt. Concreet betekent dit winkels voor eerste levensbehoeften terug in het
centrum en een veilig uitgaansleven. Maar ook voorzieningen die Zaltbommel nog
aantrekkelijker maken voor toeristen zoals het bieden van kleinschalige
verblijfsmogelijkheden in het centrum, een stadshotelletje of ruimte voor B&B ’s
bijvoorbeeld.
Zaltbommel Veranderen met Visie
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Een soortgelijke samenwerking moet op gang komen in de overige kernen van
Zaltbommel. Een goed streven is het bevorderen van toerisme en recreatie in de hele
Bommelerwaard bijvoorbeeld door intensieve samenwerking met “Ruimte voor de
Rivier” bij de ontwikkeling van havenfaciliteiten voor de pleziervaart.
Door de stagnatie in woningbouw (crisis), maar bijvoorbeeld ook door herstructurering
van de glastuinbouw ontstaan op verschillende plekken in de gemeente Zaltbommel
braakliggende terreinen en/of leegstaande (bedrijfs)gebouwen die een
onaantrekkelijke of zelfs verloederde uitstraling hebben. In de volksmond worden dit
wel “rotte kiezen” genoemd. ZVV wil in samenwerking met belanghebbenden
(bewoners, Woonlinie, De Kernen, projectontwikkelaars, eigenaren en gemeente)
werken aan initiatieven die – in afwachting van betere tijden- verloedering
voorkomen. Goede voorbeelden daarvan zijn de Torentuin en de nieuwe
bestemmingen van de voormalige LTS in Zaltbommel.

Cultuur en sport
In de periode 2006 tot 2010 is een aanzet gegeven voor de herstructurering van het
subsidiebeleid en in de periode 2010-2014 is dat beleid concreet. Vanaf nu hebben realisatie
van recreatie-en uitgaansvoorzieningen voor jeugd prioriteit!
Wat is bereikt:
- Subsidies worden niet meer verstrekt uit gewoonte. Ingevoerd zijn projectsubsidies, op
basis van het bereiken van vooraf overeengekomen, meetbare (maatschappelijke)
doelen. Bovendien moet aangetoond worden dat bijdragen niet uit andere bronnen
verkregen kunnen worden. Dit vergt een andere werkwijze van besturen van
verenigingen en organisatiecomités en ZVV wil hen daarin ondersteunen.
- De komende jaren worden nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd in Kerkwijk,
Gameren, Zuilichem (skeelerbaan) en Zaltbommel. Naast een nieuwe ijsbaan in
Gameren/Nieuwaal, kan Zaltbommel weer beschikken een natuurijsbaan op de vijver
in de Waluwe zonder dat dit investeringen vergt. Het hoeft alleen maar te gaan
vriezen.
- De afgelopen raadsperiode is gestart met de herstructurering van het
Poorterijcomplex en met succes. Er is in oktober 2013 een samenwerkingsformule tot
stand gebracht tussen private partijen en de gemeente waarbij de theaterfunctie
behouden blijft en de Poorterij verder zal functioneren als multifunctioneel cultureel
centrum van de gemeente Zaltbommel. Hiermee is de voorgestelde strategie van ZVV
helemaal tot uitvoering gekomen.
- De bibliotheek heeft na ruim twintig jaar een nieuw gebouw gekregen en functioneert
naar behoren. Er zijn nauwelijks problemen met de nieuwe locatie.
Prioriteiten tot 2018
Het moet er in deze raadsperiode nu echt van komen! Na alle niet geslaagde
initiatieven in het verleden om voor de jeugd recreatie- en uitgaansmogelijkheden te
bieden mogen we niet berusten in een “het lukt toch niet” houding. Het nieuwe
initiatief voor de opzet van een jeugdsoos met podia en oefenruimten voor de diverse
muziekstromingen in het voormalige Oriongebouw wordt van harte ondersteund door
ZVV. De voorgenomen samenwerking tussen de initiatiefnemers en de familie Leiten,
eigenaar van Orion, passen naadloos bij het principe van ZVV: Mogelijk maken van
Zaltbommel Veranderen met Visie
Verkiezingsprogramma
“Omdat u hier woont en niet in Den Haag “
2014-2018
-

9

-

-

gedragen initiatieven uit de lokale samenleving, niets meer, niets minder. De nieuwe
alcoholwet die verkoop van alcoholische dranken onder achttien verbiedt is een extra
stimulans om hier vaart achter te zetten. Voorwaarden zijn er ook:
o Overlast voor de buurt (geluid en gehang) moet worden vermeden.
o De Jeugdsoos moet toegankelijk zijn voor jeugd uit alle kernen van de
gemeente, een actief beleid om jongeren uit alle kernen te betrekken is
daarom een must.
o Er moet een einde komen aan geweldsdreiging en vernielzucht. Mensen die
zich niet kunnen beheersen bij uitgaansgelegenheden en festivals moeten op
voorhand geweerd kunnen worden.
Het nieuwe, taakstellende subsidiebeleid voor verenigingen moet de komende periode
duidelijker naar de inwoners wordt gecommuniceerd; de indruk dat er sprake is van
kaalslag op dit terrein moet worden weggenomen, want die indruk is onjuist!
Punt van zorg is het invullen van de dorpshuisfunctie in Brakel. Hiervoor moet in de
komende raadsperiode een definitieve oplossing worden gevonden.
De dorpsraden/platforms blijken in de praktijk ook een prima platform te kunnen zijn
voor culturele en sportieve activiteiten. Deze initiatieven verdienen in de komende
raadsperiode volop steun van politiek en gemeentelijke organisatie. ZVV wil zich
daarvoor inzetten.

Verkeer en vervoer
De afgelopen periode is aandacht gegeven aan het vergroten van de verkeersveiligheid maar
elk slachtoffer op de weg is er een te veel!
Wat is bereikt:
- De voltooiing van het fietspad van Brakel naar Zaltbommel bij Gameren is gerealiseerd.
- Op initiatief van ZVV is het parkeren van auto’s en fietsen bij het NS-station
substantieel uitgebreid, nu een prachtige en ruime voorziening. Zaltbommel moet
kunnen profiteren van de forenzen die hier gebruik van maken. De herstructurering
van de KW weg zal daaraan meewerken.
- Het ZVV-plan voor ruime parkeergelegenheid aan de Beersteeg is voltooid.
- Voor het doortrekken van de MaasWaalweg zijn in de gemeentebegroting middelen
gereserveerd. Hiermee voldoet Zaltbommel aan haar verplichtingen en zijn er geen
financiële obstakels meer. De beleidskeuze voor het wel of niet doortrekken is formeel
niet aan de gemeente.
Prioriteiten tot 2018
- De komende raadsperiode moet het fietspad tussen Gameren en Zaltbommel
gerealiseerd worden.
- De komende raadsperiode zal het parkeren in de binnenstad van Zaltbommel
geëvalueerd moeten worden en vervolgens, waar nodig, geoptimaliseerd.
- Bij het zondermeer doortrekken van de MaasWaalweg zal, naar verwachting, een
verkeersonveilige situatie ontstaan bij het kruispunt Nederhemert Noord. ZVV dringt
aan op afdoende maatregelen om daar de verkeersveiligheid te bevorderen.
Onderwijs
Op het gebied van onderwijs is de afgelopen twee raadsperiodes enorm veel gebeurd.
Zaltbommel Veranderen met Visie
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Wat is bereikt:
- Nieuwe brede scholen in de hele gemeente.
- Nieuwbouw op twee locaties voor het Cambium.
- Gymzalen bij scholen in de meeste kernen zijn op orde gebracht en voldoen weer aan
de wettelijke eisen waardoor bewegingsonderwijs weer normaal kan plaatsvinden.
Prioriteiten tot 2018
- De komende periode zal ZVV zich inzetten voor het behoud van
basisonderwijsvoorzieningen in de kernen, omdat scholen essentieel zijn voor de
leefbaarheid. Bij dreigende sanering is samenwerking tussen scholen de manier om
basisonderwijs zo dicht mogelijk bij wonen en werken in stand te houden.

3.

Partijprogramma van Zaltbommel Veranderen met Visie

Visie van ZVV; kernachtig en helder!
De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken,
niet meer niet minder!
Dit betekent concreet: consequenties van keuzes vooraf helder maken en democratisch
gekozen beleid binnen de gestelde kaders tot uitvoering brengen.
De focus van het gemeentelijke apparaat moet extern gericht zijn, op klanten, inwoners en
maatschappij. De gemeente is duidelijk en consistent in haar optreden. Controle en evaluatie
van handelen zijn standaard opgenomen in de werkwijzen. De gemeente is duidelijk
herkenbaar omdat zij:
 Een regisserende positie inneemt binnen maatschappelijke netwerken;
 Zorgt dat het noodzakelijke werk verricht wordt door mensen die daar goed in zijn.
 Helderheid verschaft door zich te concentreren op haar kerntaken: “beslissen en
besturen”.
Met deze visie geeft ZVV invulling aan het denken voor de langere termijn. Het is niet
uitsluitend de waan van de dag of de onvrede die leiden tot deze visie. Het is de
daadwerkelijke bereidheid lokale politiek en gemeentebestuur in dienst te stellen van de
inwoners van de gemeente.
Onze visie omschrijft wat we willen bereiken. Daarvoor hebben wij onze rol vastgelegd in een
“missie”; wat wil ZVV blijven doen om de visie te bereiken:
Missie; faciliteren en monitoren!
ZVV wil haar doel bereiken door het op democratische wijze afdwingen van:
 Heldere en controleerbare afspraken met Burgemeester en Wethouders over de
inhoud van het beleid
 Verbetering van deskundigheid en motivatie van medewerkers van de gemeente.
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ZVV streeft naar een zakelijk en klantgericht gemeentelijk beleid op basis van gezond
verstand. Dit betekent doelgerichte besteding van collectieve middelen, realistische planning
en professioneel leiding geven aan het gemeentelijk bedrijf: Faciliteren en monitoren!

Speerpunten ZVV
Onze speerpunten zijn basisprincipes en daarmee niet onderhandelbaar! Zij vormen de
kernwaarden van de partij en zijn leidend voor het handelen van raadsleden en bestuurders.
 Voor de kiezers maken deze speerpunten duidelijk wat zij van de door hen
gekozen raadsleden en bestuurders kunnen verwachten
 Voor andere partijen is duidelijk welke voorwaarden door ZVV zullen worden
gesteld bij samenwerking en/of instemming met voorgenomen beleid.
Speerpunt 1: Luisteren is meer dan horen
ZVV wil luisteren naar de inwoners om te begrijpen. Niet eenmalig, maar permanent. Inspraak
moet veranderen in invloed. ZVV wil voor het nemen van beslissingen met belanghebbenden
bespreken wat noodzakelijk en haalbaar is. Als we het daar over eens zijn, gaan we pas met
elkaar aan realisatie of oplossing werken. Dat voorkomt conflicten, bezwaren en negatieve
energie. Ook kunnen we dan onnodige kosten vermijden.
ZVV wil luisteren in plaats van horen. Kritisch, maar met een open instelling. Wij zijn bereid
onze mening aan te passen om democratische samenwerking te bevorderen en maken daar
geen geheim van. Geen verborgen agenda’s, maar open en eerlijke discussie in het belang van
de gemeente Zaltbommel.
ZVV wil dat luisteren in plaats van horen standaard wordt opgenomen in de werkwijze van de
gemeentelijke organisatie. Iedereen binnen die gemeentelijke organisatie moet ervan
overtuigd zijn dat de inwoners van de gemeente centraal staan bij hun dagelijks werk, zodat
luisteren naar de inwoner noodzaak is in plaats van een plicht! ZVV wil ervoor zorgen dat
iedereen die bij het gemeentebestuur betrokken is op deze manier kan werken.
Speerpunt 2: Zakelijk en doeltreffend
ZVV wil dat het gemeentebestuur zakelijk en doeltreffend is. Geen omslachtig gepraat maar
een duidelijk doel voor handelen. Dat betekent concreet dat vooraf vaststaat waarom we iets
gaan doen en wat we willen bereiken. Het handelen van het gemeentebestuur moet
meetbaar zijn. Niet alleen voor deskundigen, maar voor alle inwoners.
ZVV vindt dat er zoveel mogelijk projectmatig gewerkt moet worden. Dat betekent dat we
“voordenken” in plaats van “nadenken”. Eerst moet een plan worden gemaakt, dan gekeken
wat het kost, hoelang het duurt en wat we willen bereiken. Afspraken maken over wie
meedoet aan het project. Zorgen, dat het luisteren naar de inwoners goed geregeld is. En dan
pas aan het project beginnen, met geregeld uitleg over de stand van zaken.
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Duidelijk, helder, meetbaar en te controleren. Dit is zakelijk en doeltreffend.
ZVV realiseert zich dat we leven in een Nederland met een diversiteit aan de bestuurslagen en
instellingen. Gemiddeld 80% van het gemeentelijke budget gaat op aan wettelijk
voorgeschreven werkzaamheden, 20% aan eigen beleid. Na 1 januari 2015, als nog meer
sociale rijkstaken naar de gemeenten worden overgeheveld, zal die verhouding eerder neigen
naar bijvoorbeeld 90%-10%.
Zakelijk en doeltreffend betekent dat ZVV de thema’s kent waarover zij mee kan beslissen.
ZVV laat zien wie waarvoor verantwoordelijk is bij het indienen van plannen en de uitvoering
daarvan. We zorgen voor goede relaties maar voorkomen politiek gekonkel en handjeklap.
ZVV zorgt voor meer rechtstreekse invloed op de dagelijkse gang van zaken in het dorp of de
wijk. Zakelijk en doeltreffend betekent ook dat je verantwoordelijkheid durft te nemen of te
delen met anderen, bijvoorbeeld bij vergaderingen van dorps- en wijkraden/platforms en op
steunfractievergaderingen in de kernen.
Speerpunt 3: Met passie en gezond verstand
ZVV verliest niet uit het oog dat we binnen de gemeente ook te maken hebben met emotie en
met passie voor het bereiken van een betere woon- en werkomgeving. Gewoon omdat het
beter moet, dus ook met gezond verstand. ZVV gaat niet mee in vreemde constructies of
afspraken. Denk en doe zoals je dat thuis ook doet.
ZVV vindt dat de wethouders met gezond verstand benoemd moeten worden. Op grond van
het werk dat moet gebeuren en niet, klakkeloos, op grond van de politieke partij waarvan zij
lid zijn. Kwaliteiten gaan voor politieke kleur en verkiezingsuitslag. Gemeentepolitiek kent
geen politieke kleuren, gemeentepolitiek is passie voor je woon- en werkomgeving en gezond
verstand. Dat moeten bestuurders hebben en uitstralen.
Speerpunt 4: Verantwoorde risico’s
ZVV vindt dat gezond verstand gebruiken ook geldt bij het aangaan van risico’s door het
gemeentebestuur. Geen zaken op je hals halen die je niet kunt overzien. Duidelijk en
meetbaar vaststellen wat we willen en wat het ons waard is. Geen contracten sluiten met
open einden, geen afspraken zonder duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
ZVV vindt dat risico’s gedragen moeten worden door diegenen die invloed hebben op het
risico. De gemeente kan geen risico’s lopen op zaken waar zij geen invloed op heeft en moet
dat ook niet willen. Wij denken dat risico’s op grond van landelijke politiek niet bij het
gemeentebestuur horen en willen die dus ook niet lopen. De bedrijfsvoering van de gemeente
voor bestaand beleid mag niet worden bekostigd met lastenverhogingen voor de burger, dat
doet “Den Haag” al genoeg. Wij gaan het beleid met inwoners bepalen en met elkaar
vaststellen hoe we dat betalen met het geld dat we beschikbaar hebben. We kunnen niet
meer doen dan we uit onze portemonnee kunnen betalen, net zoals bij ons allen thuis. Dus
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geen risico’s gekoppeld aan mooie beloftes, maar eerlijk bepalen wat wel en niet kan. Dat is
werken met verantwoorde, bekende risico’s.
Verantwoording
Dit partijprogramma is samengesteld na breed overleg binnen de vereniging van Zaltbommel
Veranderen met Visie en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 19 november
2013. Voor meer informatie over ZVV kan contact opgenomen worden met het Secretariaat
van ZVV, Postbus 284, 5300 AG, Zaltbommel. Email info@zvvzaltbommel.nl
of via de website www.zvvzaltbommel.nl
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