10 Wij willen een gemeente...

...die zijn (financiële)
zaken op orde heeft.
Alleen zo kan de gemeente nu en in de toekomst klaar staan voor de inwoners en ondernemers. Degelijk,
betrouwbaar en stabiel beleid, daar staan wij voor. Oog voor innovatie en duurzaamheid speelt daarin een
belangrijke rol.

… zinnig en zuinig omgaat met ons belastinggeld

Iedere euro belastinggeld is eerst verdiend door hard te werken. Het is een dure plicht om daar zinnig en
zuinig mee om te gaan. De gemeentelijke overheid is daarom niet groter dan nodig. Klein, efficiënt en
gericht op de kerntaken: een schone en mooie woonomgeving, wonen, veiligheid, bereikbaarheid, goede
scholen, goede zorg en sport.
Belangrijk is dat inwoners dichtbij hun huis terecht kunnen voor service. Daarom zal de pilot van het
servicecentrum in de Herenstraat in Voorburg worden geëvalueerd en zal uitgebreid worden gekeken naar
het takenpakket.
Onze gemeente staat er financieel goed voor. Maar de afgelopen jaren zijn de reserves in rap tempo
geslonken. Wij willen deze tendens keren voordat het te laat is. We gaan goed kijken naar de uitgaven van
de gemeente. Geen subsidies voor dingen die mensen ook prima zelf kunnen regelen. Geen dure nieuwe
gemeenteraadzaal. En eenmalige meevallers niet inzetten voor structurele uitgaven.
De gemeente verkoopt haar aandelen in Eneco.

… aanvragen soepel en snel behandelt

Mensen zijn prima in staat zelf te bepalen of een kleine verbouwing, of het weghalen van een boom in de
tuin voor problemen zorgt. Daar hoeven geen lange procedures aan vooraf te gaan. Simpele vergunningen
kunnen daarom veel sneller verleend worden. En soms is een evenement al voorbij als de vergunning nog in
behandeling is. Dat is verspilling van tijd, geld en enthousiasme.
De gemeente is 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal bereikbaar. De website is up-to-date en de
telefoon wordt opgenomen als er wordt gebeld. De gemeente staat klaar voor inwoners en ondernemers en
helpt waar nodig. Leges voor bijvoorbeeld vergunningen en paspoorten zijn kostendekkend. Niet meer en
niet minder.

… en helder en op tijd communiceert

De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Het mag dus niet gebeuren dat mensen opeens voor
een voldongen feit komen te staan. Ruimtelijke besluiten die impact hebben op mensen in de gemeente,
moeten van tevoren met onze inwoners besproken worden.
Daarbij moet de gemeente, zowel de wethouders als de ambtenaren, mensen serieus nemen en écht naar
hen luisteren. Dat geldt ook voor de uitleg van genomen besluiten als die niet aan ieders wensen en eisen
(kunnen) voldoen.
Alle communicatiemiddelen, van brieven tot sociale media en buurtbijeenkomsten, worden intensief en
professioneel ingezet om mensen te betrekken. Communicatie door de gemeente gebeurt in heldere, klare
en eenvoudige taal. Speciaal voor ouderen komt er een papieren seniorengids.

Daarom willen wij:









Afschaffen onnodige subsidies
Kostendekkende leges
Eenvoudige vergunningen binnen een dag behandelen
Een digitaal loket dat 24 uur per dag bereikbaar is
Inwoners in een vroeg stadium betrekken bij ruimtelijke plannen
Professionele inzet van sociale media
Een papieren seniorengids
Een evaluatie van de pilot servicecentrum in de Herenstraat in Voorburg

