Liberaal053 2014 – 2018

Verkiezingsprogramma

-

“Liberaal053 is nieuw, fris en oprecht betrokken bij de maatschappij.”
Met deze uitspraak gaat Liberaal053 de gemeenteraadverkiezingen
van 2014-2018 in.
Liberaal053 neemt geen blad voor de mond en zegt waar het werkelijk
op staat. In dit programma vertellen we waar we voor staan en hoe we
denken om, samen met u, onze visie te verwezenlijken.
Natuurlijk is Liberaal053 een nieuwe partij en is het een partij zonder
geschiedenis, dat maakt ons juist sterk en krachtig. Ons historisch besef
in combinatie met onze positie midden in de maatschappij zorgt voor een
duidelijke en haalbare mening.

Wat is Liberaal053?
Liberaal053 is in 2013 opgericht door Peter van der Vloet. Van april 2010 tot oktober 2013 zat
Peter voor de VVD in de gemeenteraad van Enschede. Gedurende deze periode heeft hij volop
ervaring opgedaan als gemeenteraadslid. De portefeuilles waren arbeidsmarkt, afval en de daaraan
gekoppelde afvalstoffenheffing en armoedebeleid (schuldhulp). Verschillende malen heeft hij de
Gemeenschappelijke Regelingen op de agenda gezet; wel verantwoordelijk zijn als gemeenteraad
maar geen zeggenschap. Peter is een “liberaal van de straat” gemakkelijk benaderbaar en hij geeft
snel antwoord op vragen van inwoners. Hij heeft een mening, staat met beide benen in de
samenleving en komt op alle tijden en op alle plaatsen in de stad!
Peter besloot de stap te zetten en richtte Liberaal053 op. Een lokale partij welke veel waarde hecht
aan een duurzame financiële huishouding van de gemeente Enschede. Maar Liberaal053 is ook van
mening dat de financiële keuzes uit te leggen moeten zijn aan de inwoners van de stad Enschede
door rechtstreeks contact met de burger. De burger moet volop de gelegenheid hebben om de
partij te voeden met kennis en informatie.
Want Enschede, is van ons allemaal!
De maatschappij ontwikkelt zich, aanvankelijke zekerheden worden onzekerheden. Burgers raken
de grip op de maatschappij kwijt. Problemen kunnen worden opgelost als we weten hoe de vork in
de steel zit. En omdat veel, heel veel draait om geld is een duurzame financiële huishouding zo
belangrijk! De tijd van op de ‘pof’ leven is voorbij! Liberaal053 is niet bang om de handschoen op
te pakken en verantwoording te nemen.
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Waar staat Liberaal053 voor?
Liberaal053 staat voor actuele en toekomstige locale keuzes binnen de gemeentegrenzen van
Enschede en wordt niet belemmerd door landelijke beleidsregels. Hierbij richt Liberaal053 zich op
iedere burger.
Wij staan voor: zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid, duurzaamheid en
rechtvaardigheid.
Met duurzaamheid bedoelen wij hier de houdbaarheid van het besluit in relatie tot het rendement
c.q. resultaat op de besteding van middelen.
In een tijd waar middelen schaars zijn moeten er keuzes worden gemaakt. Wij staan voor een juiste
inzet van de middelen. De besteding moet rechtvaardig zijn op basis van de noodzaak van het doel
en in relatie tot overige bestedingen. Liberaal053 staat voor een houdbare financiële huishouding.
Wij verwachten van de inwoners dat ze zelf verantwoording nemen voor de eigen leefomgeving.

Liberaal053 en de samenwerking in de Regio
Momenteel werken binnen het Netwerkstadverband al vijf gemeenten aan één samenhangend
stedelijk netwerk. Prima daar waar het kan maar de verantwoordelijkheid dragen we niet over.
Goed dat we over de grenzen van de stad kijken en dat we er voor zorgen dat de regio als geheel
aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats. Door elkaar te versterken, zeker op het gebied van de
bereikbaarheid (lucht, spoor, weg en water), kan de hele regio banen creëren.

Liberaal053 en Verkeer & Milieu
Liberaal053 is voorstander van investeringen in verkeer en milieu en daar waar nodig in relatie tot
de financiële mogelijkheden.

Liberaal053 en Criminaliteit & Veiligheid
Gemeenten krijgen steeds meer handhavende taken toebedeeld. Om die taken goed uit te voeren
is het noodzakelijk dat politie en Openbaar Ministerie samen met de gemeente (de driehoek) een
sluitende keten vormen. De gemeente kan al die extra taken alleen goed uitvoeren indien er volop
samenwerking is met bewoners, wijkraden en stadsdelen. Ouders zijn verantwoordelijk voor het
gedrag van hun kind, zij zullen hierop intensiever worden aangesproken! Ook cameratoezicht is
een effectieve maatregel om overlast te verminderen.
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Liberaal053 en Sociale Zekerheid & Zorg
In de komende jaren gaat er veel veranderen binnen het sociale domein. Alle gemeenten worden
in een nog grotere mate verantwoordelijk voor de zorg vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De
gemeente wordt belast met de jeugdzorgtaken. De Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt vervangen
door de participatiewet, inclusief de gevolgen van de herbeoordeling van burgers met een
WAJONG1 uitkering.
Liberaal053 staat op het standpunt dat het geen uitgemaakte zaak is dat die decentralisaties
zonder meer één op één worden overgenomen. Ook hier blijft een kritische blik en een doordachte
afweging noodzakelijk.
Er moet een samenhangend beleid worden ontwikkeld dat is gericht op een integrale duurzame
oplossing voor de burger op basis van eigen verantwoordelijkheid, eerlijkheid en een maximale
inspanning van de burger en diens omgeving. Het beleid moet er op gericht zijn de kosten voor de
samenleving in het heden en in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Het beleid moet
preventief en de uitvoering proactief zijn.
De zorg die nodig is moet snel en effectief worden geleverd. Een integrale beoordeling van de
hulpvraag, binnen de leefgebieden van het sociale domein van de hulpvrager, moet leiden tot een
passend aanbod van de zorg.
Misbruik van de zorg dient te worden bestreden door adequate toetsing van de hulpvraag.
Daarnaast is er een stevige handhaving nodig door middel van controle op de verstrekte zorg in
relatie tot het doel waarvoor het is toegekend.

Liberaal053 en schuldhulpverlening
Enschede heeft ook te kampen met bewoners die het financieel moeilijk hebben.
Schuldhulpverlening is een onderdeel van de zorgtaken van de gemeente. Dit vraagt om een
integrale aanpak van de problematiek zoals beschreven bij de aanpak van de overige zorgtaken.
Burgers die ondanks hun eigen maximale inspanning niet in staat zijn het probleem op te lossen,
moeten we helpen door hen een duwtje in de rug te geven. We bieden tijdelijke ondersteuning en
in een beperkte periode een (financieel) vangnet. Dit noemen we de juiste zorg op de juiste plaats
met als doel deze burgers weer de mogelijkheden én de kansen te geven waarmee zij duurzaam en
zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
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Het is bekend dat de schuldhulpverlening in de huidige vorm niet meer toereikend is om de
problemen het hoofd te bieden. Daarom zal er een grondige herziening noodzakelijk zijn, o.a. een
onderzoek naar het ‘Amersfoorts model’, een benchmark naar producten en diensten van
schuldhulpverlening. Een goede bijdrage aan de oplossing is het bieden van individueel maatwerk.
Liberaal053 vindt dat er onderzoek gedaan moet worden naar het kwijtscheldingsbeleid.

Liberaal053 en Onderwijs
De algemene kwaliteit van het onderwijs is voornamelijk een landelijke verantwoordelijkheid, daar
waar het Enschede betreft, handhaaft Liberaal053 het huidige beleid.

Liberaal053 en de lokale lasten
Liberaal053 wil de WOZ2 lasten niet verhogen de gemeente moet eerst de hand in eigen boezem
steken. De burger is geen melkkoe! Voorts is Liberaal053 voorstander van verlaging van de
afvalstoffenheffing tegen gelijkblijvende service, dit betekent elke twee weken de container aan de
straat en minstens twee afvalbrengpunten met ruime openingstijden. Tevens willen wij de
subsidies die wij verstrekken kritisch tegen het licht houden.

Liberaal053 en Cultuur
Cultuur is een verrijking voor de stad en haar bewoners. Daar waar mogelijk kan een tijdelijke
financiële impuls worden gegeven. De gemeente moet zich echter niet met de uitvoering bezig
gaan houden omdat dat niet haar kerntaak is.

Kennispark
Het Kennispark Twente is de noodzakelijke motor voor de economische ontwikkelingen voor
Enschede en in groter verband ook voor Twente. Deze motor wordt aangedreven door innovatie,
onderzoek en wetenschap. Liberaal053 steunt de ontwikkelingen die direct en indirect een bijdrage
leveren aan de positionering van Twente.
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Transport & Logistiek
Enschede heeft een uitzonderlijke positie in Nederland. Alle vormen van transport kunnen hier
worden samengebracht. Het spoor, de haven, de (snel)wegen en het behoud van het vliegveld
kunnen een sterk fundament vormen voor de banenmotor die voor heel Twente van belang is.
Zeker in combinatie met het hiervoor genoemde Kennispark Twente en de Universiteit Twente zijn
de kansen legio. De samenwerking op landelijk en/of bovenregionaal niveau is essentieel, daar
moet vol op worden ingezet.

Ondernemerschap
Om meer werkgelegenheid te creëren wil Liberaal053 nieuwe initiatieven stimuleren. Naast inzet
op groei van bestaande ondernemingen is het scheppen van goede voorzieningen voor het starten
van nieuwe ondernemingen noodzakelijk en van economisch belang. Nieuw elan draagt bij aan een
vitaal ondernemersklimaat, hetgeen essentieel is voor groei van het aantal banen in Enschede.
De sterke positie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is het startpunt voor ondernemende
individuen. De gemeente Enschede zal daar ook haar inbreng in moeten hebben. Enschede
Promotie en de afdeling Economie & Werk van de gemeente Enschede (vooral wat betreft het
Ondernemersloket en de arbeidsmarkt) zouden kunnen worden samengevoegd. Deze nieuwe
eenheid kan dan slagvaardiger worden. Van ondernemers verwachten we lef, durf en ideeën; dat
betekent ook risico’s nemen. Dit kan alleen als de gemeente haar regelgeving verder terugdringt
en (nieuwe) ondernemers volop in staat stelt om tot ontplooiing te komen.
Als aanvulling op het huidige beleid gericht op stimulering van ondernemerschap staat Liberaal053
ook voor het leveren van (financiële) zorg en ondersteuning aan die ondernemer, die zijn bedrijf
noodgedwongen moet sluiten.

Openbaar Vervoer & Mobiliteit
De “markt” is prima in staat om efficiënt en effectief vervoer op maat te leveren aan onze
bewoners. Enschede is als fietsstad goed voorzien maar de kwaliteit van de infrastructuur, met
name de fietspaden, moet in stand worden gehouden. Ook dat is een bijdrage aan het gevoel van
veiligheid voor onze burgers.
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Liberaal053 wil aan de slag
Liberaal053 wil zich beperken tot die activiteiten die onlosmakelijk met de gemeente verbonden
zijn.
We hebben lef en durf van ondernemers nodig en de inzet van de gemeente om de leegstand aan
te pakken. Enschede is een ondernemende stad en dat moeten we waarmaken. Met aansprekende
thema’s o.a. “platteland ontmoet de stad” kunnen we het centrum en dus de hele stad nog
aantrekkelijker maken. De rol van de wijkraden zal groter worden. Buurtbewoners zullen nog meer
zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun omgeving. Dat kan heel goed in
samenspraak met de stadsdelen. Op sociaal gebied moeten we de bereidheid hebben om elkaar
aan te spreken. Dat is de duidelijkheid en openheid waar Liberaal053 voor staat. In het kader van
de buurtparticipatie kan de gemeente een schakel zijn om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, ondernemers en wijkinitiatieven bij elkaar te brengen.
In een tijd waar middelen schaars zijn moeten er keuzes worden gemaakt. Wij staan voor een juiste
inzet van de middelen. De besteding moet rechtvaardig zijn op basis van de noodzaak van het doel
in relatie tot overige bestedingen. Liberaal053 staat dan ook voor een financieel duurzame
begroting en jaarrekening. Een begroting met bestedingen die kunnen worden getoetst aan
meetbaar rendement en resultaat.

Met dit verkiezingsprogramma gaat Liberaal053 de verkiezingsstrijd aan! We weten waarvoor we
staan en we gaan de discussies niet uit weg. Dat kan alleen in alle openheid en eerlijkheid. Alleen
daarmee kunnen we stad leuker, mooier maar vooral leefbaarder maken.

Enschede © 2014 Peter van der Vloet
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