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Inleiding	  
	  

Wassenaar	  is	  een	  welvarende	  gemeente.	  Dat	  betekent	  niet	  dat	  iedereen	  even	  goed	  af	  is.	  Onze	  
gemeente	  telt	  zowel	  welgestelde	  inwoners	  als	  inwoners	  die	  het	  minder	  ruim	  hebben	  of	  afhankelijk	  
zijn	  van	  steun	  of	  zorg.	  Dit	  programma	  is	  er	  voor	  alle	  Wassenaarders.	  D66	  wil	  ruimte	  en	  kansen	  bieden	  
voor	  individuele	  ontplooiing	  en	  voor	  ondernemerschap	  maar	  ook	  zorgen	  voor	  toekomstige	  
generaties	  en	  voor	  de	  zwakkeren	  in	  onze	  samenleving.	  

Door	  de	  negatieve	  geluiden	  over	  de	  economie	  en	  de	  lokale	  politiek	  zijn	  we	  soms	  geneigd	  uit	  het	  oog	  
te	  verliezen	  dat	  we	  relatief	  bevoorrecht	  zijn	  in	  Wassenaar.	  Veel	  tijd	  en	  inspanning	  zijn	  verloren	  
gegaan	  aan	  het	  moeten	  oplossen	  van	  verstoorde	  verhoudingen	  binnen	  de	  gemeentepolitiek.	  D66	  
vindt	  dat	  de	  focus	  in	  plaats	  daarvan	  nu	  gericht	  moet	  worden	  op	  het	  vinden	  van	  antwoorden	  op	  
uitdagingen	  waarmee	  de	  inwoners	  van	  Wassenaar	  worden	  geconfronteerd.	  Die	  uitdagingen	  zijn	  er	  
volop:	  de	  financiële	  situatie,	  de	  veiligheid	  en	  het	  uitvoeren	  van	  nieuwe	  (zorg)	  taken.	  Dat	  vraagt	  
keuzes.	  D66	  maakt	  die	  keuzes.	  Daarbij	  zal	  ruimte	  voor	  economische	  groei	  en	  het	  behoud	  van	  
voorzieningen	  voorop	  staan.	  

De	  kiezers	  in	  Wassenaar	  kunnen	  er	  op	  rekenen	  dat	  D66	  bij	  het	  geven	  van	  antwoorden	  op	  de	  
uitdagingen	  zich	  steeds	  op	  de	  inhoud	  zal	  richten.	  D66	  zal	  rekening	  houden	  met	  het	  belang	  van	  alle	  
inwoners	  van	  Wassenaar.	  D66	  zal	  zich	  constructief	  opstellen	  ten	  opzichte	  van	  elke	  
volksvertegenwoordiger	  die	  democratisch	  is	  gekozen	  en	  een	  kritische	  houding	  innemen	  bij	  debatten	  
die	  louter	  gaan	  over	  de	  persoonlijke	  verhoudingen	  in	  de	  gemeenteraad	  zelf.	  D66	  hecht	  veel	  waarde	  
aan	  een	  transparant	  bestuur.	  Daar	  hoort	  het	  afleggen	  van	  verantwoording	  door	  het	  college	  van	  B	  en	  
W	  aan	  de	  gemeenteraad	  ook	  bij.	  D66	  zal	  het	  college,	  ongeacht	  de	  politieke	  kleur,	  steeds	  open	  en	  
kritisch	  beoordelen,	  maar	  wel	  vanuit	  een	  constructieve	  houding	  in	  het	  belang	  van	  de	  inwoners	  van	  
Wassenaar.	  

D66	  is	  een	  politieke	  partij	  die	  verder	  kijkt	  dan	  de	  eigen	  gemeente.	  Dat	  geldt	  voor	  onze	  plaats	  in	  de	  
wereld;	  niet	  voor	  niets	  behoren	  we	  tot	  de	  voorhoede	  van	  Fairtrade	  gemeentes	  in	  Nederland	  en	  
werken	  we	  aan	  het	  predicaat	  Millennium-‐gemeente.	  Maar	  ook	  in	  de	  regio	  kijken	  we	  over	  onze	  
gemeentegrenzen	  heen.	  De	  gemeente	  kan	  alleen	  zorgen	  voor	  een	  aantal	  voorzieningen	  in	  
samenwerking	  met	  de	  buurgemeenten	  en	  onze	  regio.	  Het	  toenemend	  aantal	  taken	  van	  de	  gemeente	  
maakt	  die	  samenwerking	  nog	  meer	  noodzakelijk	  dan	  in	  het	  verleden,	  anders	  zijn	  die	  taken	  niet	  te	  
financieren	  en	  voor	  de	  burgers	  niet	  goed	  uit	  te	  voeren.	  Met	  die	  constatering	  moeten	  we	  nuchter	  en	  
zakelijk	  om	  gaan.	  Tegelijkertijd	  hecht	  D66	  grote	  waarde	  aan	  een	  gemeente	  die	  dicht	  bij	  zijn	  burgers	  
staat.	  Dat	  mag	  nooit	  verloren	  gaan.	  	  

Wassenaar	  is	  een	  mooie	  gemeente,	  met	  veel	  groen,	  goede	  scholen,	  een	  rijk	  verenigingsleven,	  veel	  
vrijwilligers	  en	  voorzieningen	  waarop	  we	  trots	  kunnen	  zijn.	  D66	  zal	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  dit,	  ook	  in	  
deze	  financieel	  moeilijke	  tijd,	  zo	  te	  houden	  en	  tegelijkertijd	  de	  noodzakelijke	  stappen	  te	  zetten	  om	  de	  
grote	  uitdagingen	  aan	  te	  kunnen	  waarvoor	  we	  als	  gemeente	  gesteld	  staan.	  	  
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Burger	  en	  bestuur	  
	  

Zelfstandig	  bestuur	  

Het	  gemeentebestuur	  van	  Wassenaar	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  teveel	  met	  zichzelf	  bezig	  geweest.	  Dat	  
heeft	  schade	  opgeleverd,	  niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  voor	  de	  reputatie	  van	  Wassenaar.	  D66	  vindt	  dat	  
hier	  een	  streep	  onder	  moet	  worden	  gezet	  en	  dat	  het	  bestuur	  zich	  moet	  richten	  op	  wat	  nodig	  is	  voor	  
de	  inwoners	  van	  de	  gemeente.	  D66	  zal	  zich	  daarvoor	  nadrukkelijk	  inzetten	  door	  vooruit	  te	  kijken	  en	  
wil	  met	  alle	  politieke	  partijen	  opbouwend	  overleggen	  en	  samenwerken.	  	  

D66	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  het	  bestuur	  van	  de	  gemeente	  dicht	  bij	  de	  bevolking	  staat.	  Om	  die	  reden	  
is	  de	  positie	  van	  Wassenaar	  als	  zelfstandige	  gemeente	  voor	  D66	  heel	  belangrijk.	  D66	  is	  niet	  overtuigd	  
van	  de	  meerwaarde	  voor	  Wassenaar	  van	  een	  fusie	  met	  andere	  gemeenten.	  D66	  is	  wel	  een	  groot	  
voorstander	  van	  een	  efficiënt	  en	  effectief	  bestuur.	  De	  ambtelijke	  samenwerking	  met	  Voorschoten	  in	  
de	  werkorganisatie	  Duivenvoorde	  is	  volgens	  D66	  een	  goede	  ontwikkeling,	  net	  als	  de	  samenwerking	  
bij	  de	  belastingheffing	  en	  sociale	  zaken.	  D66	  wil	  dat	  de	  opbrengst	  van	  deze	  samenwerking	  helder	  
wordt	  vastgesteld	  zodat	  er	  (indien	  nodig)	  op	  tijd	  kan	  worden	  bijgestuurd.	  Bovendien	  moet	  bij	  
gemeentelijke	  samenwerking	  voldoende	  ruimte	  blijven	  voor	  Wassenaar	  om	  eigen	  beleid	  te	  voeren.	  

Betrokken	  inwoners	  

Wassenaar	  heeft	  mondige	  en	  zelfbewuste	  inwoners	  die	  een	  belangrijke	  bijdrage	  aan	  het	  bestuur	  
leveren.	  D66	  zal	  er	  op	  blijven	  letten	  dat	  zorgvuldig	  wordt	  omgegaan	  met	  inbreng	  van	  inwoners,	  niet	  
alleen	  via	  formele	  wegen	  als	  inspraak	  in	  de	  vergaderingen	  van	  de	  gemeenteraad,	  zienswijze	  
procedures	  bij	  het	  verlenen	  van	  vergunningen	  of	  burgerinitiatieven,	  maar	  ook	  door	  open	  te	  staan	  
voor	  burgers,	  verenigingen	  en	  maatschappelijke	  organisaties.	  D66	  wil	  dat	  bij	  grote	  projecten	  een	  
wijkmanager	  wordt	  aangesteld	  die	  zorgt	  voor	  de	  communicatie	  met	  de	  betrokken	  inwoners.	  	  

D66	  vindt	  openbaarheid	  van	  gemeentelijke	  informatie	  essentieel.	  Voor	  zover	  mogelijk	  moet	  
informatie	  van	  de	  gemeente	  vrij	  toegankelijk	  zijn	  en	  worden	  aangeboden	  op	  een	  laagdrempelige	  
wijze.	  De	  gemeente	  moet	  er	  voor	  zorgen	  dat	  documenten	  (zoveel	  als	  redelijk	  mogelijk)	  actief	  
openbaar	  worden	  gemaakt.	  De	  agenda’s	  van	  de	  leden	  van	  het	  college	  van	  B	  en	  W	  moeten	  openbaar	  
zijn	  en	  op	  de	  website	  van	  de	  gemeente	  worden	  gepubliceerd.	  

D66	  wil	  dat	  de	  jeugd	  betrokken	  wordt	  bij	  het	  bestuur	  van	  de	  gemeente.	  Niet	  alleen	  om	  te	  weten	  wat	  
er	  leeft	  onder	  de	  jeugd,	  maar	  ook	  om	  de	  jeugd	  te	  laten	  zien	  hoe	  het	  bestuur	  van	  de	  gemeente	  werkt	  
en	  te	  laten	  ervaren	  wat	  het	  betekent	  om	  samen	  te	  werken	  en	  keuzes	  te	  maken.	  Via	  de	  kinderen	  
worden	  ook	  de	  ouders	  bereikt	  en	  wordt	  de	  betrokkenheid	  bij	  het	  gemeentebestuur	  vergroot.	  In	  de	  
vorige	  periode	  is	  een	  goede	  start	  gemaakt	  met	  de	  kindergemeenteraad.	  D66	  wil	  dat	  dit	  initiatief	  
wordt	  voortgezet	  en	  pleit	  voor	  het	  verkiezen	  van	  een	  kinderburgemeester.	  De	  kinderburgemeester	  
kan	  op	  een	  voor	  iedereen	  aansprekende	  wijze	  het	  belang	  van	  de	  kinderen	  naar	  voren	  brengen.	  

Wassenaar	  heeft	  veel	  inwoners	  uit	  het	  buitenland	  die	  hier	  voor	  korte	  of	  langere	  tijd	  verblijven.	  Ook	  
voor	  hen	  moet	  de	  gemeente	  gemakkelijk	  benaderbaar	  zijn	  voor	  informatie	  of	  dienstverlening.	  Nu	  
weten	  buitenlandse	  inwoners	  dikwijls	  niet	  waar	  ze	  moeten	  aankloppen.	  D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  
een	  voorziening	  inricht	  om	  hen	  de	  weg	  te	  wijzen	  bij	  allerlei	  praktische	  zaken	  zoals	  bij	  vragen	  over	  
gezondheidzorg	  en	  politie.	  	  
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Gemeentelijke	  samenwerking	  

Gelet	  op	  de	  toenemende	  decentralisatie	  van	  complexe	  taken	  naar	  de	  gemeente	  en	  de	  financiering	  
daarvan	  is	  bundeling	  van	  krachten	  van	  gemeenten	  noodzakelijk.	  Er	  ontstaan	  steeds	  meer	  
uitvoeringsorganisaties	  waarin	  Wassenaar	  samenwerkt	  met	  andere	  gemeenten.	  Er	  moet	  voor	  
worden	  gezorgd	  dat	  de	  uitvoering	  van	  de	  taken	  voor	  de	  burger	  dicht	  bij	  huis	  blijft.	  D66	  vindt	  dat	  de	  
afstand	  tussen	  de	  uitvoeringsorganisaties	  en	  het	  gemeentebestuur	  beperkt	  moet	  blijven	  en	  dat	  de	  
gemeenteraad	  zijn	  controlerende	  taak	  goed	  moet	  kunnen	  uitvoeren.	  D66	  wil	  daarom	  een	  grondige	  
inventarisatie	  van	  alle	  gemeenschappelijke	  regelingen,	  samenwerkingsverbanden,	  uitbestedingen	  en	  
verbonden	  partijen	  en	  dat	  wordt	  nagegaan	  hoe	  toezicht	  en	  invloed	  op	  kwaliteit	  en	  kosten	  zijn	  
gewaarborgd.	  	  

Wassenaar	  ligt	  in	  de	  grootstedelijke	  regio	  Den	  Haag.	  Er	  wordt	  zelfs	  gesproken	  over	  de	  vorming	  van	  
een	  metropoolregio	  Rotterdam-‐Den	  Haag.	  Met	  name	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  verkeer	  en	  vervoer	  is	  
dit	  belangrijk.	  D66	  zal	  er	  op	  letten	  dat	  er	  geen	  geld	  van	  Wassenaar	  dat	  nu	  in	  Haaglanden	  is	  gestoken	  
verdwijnt	  in	  het	  geval	  Haaglanden	  wordt	  opgeheven.	  Het	  zal	  van	  het	  gemeentebestuur	  veel	  aandacht	  
eisen	  om	  de	  Wassenaarse	  belangen	  goed	  naar	  voren	  te	  blijven	  brengen.	  	  

• D66	  is	  niet	  overtuigd	  van	  de	  meerwaarde	  voor	  Wassenaar	  van	  een	  fusie	  met	  andere	  
gemeenten.	  

• D66	  wil	  een	  efficiënt	  en	  effectief	  bestuur.	  De	  werkorganisatie	  Duivenvoorde	  is	  op	  zich	  een	  
goede	  ontwikkeling,	  net	  als	  andere	  vormen	  van	  samenwerking.	  

• D66	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  bij	  grote	  projecten	  een	  wijkmanager	  wordt	  aangesteld	  die	  zorgt	  
voor	  de	  communicatie	  met	  de	  meest	  betrokken	  inwoners.	  

• De	  gemeente	  moet	  er	  voor	  zorgen	  dat	  documenten	  zoveel	  mogelijk	  openbaar	  worden	  
gemaakt.	  De	  agenda’s	  van	  de	  leden	  van	  het	  college	  van	  B	  en	  W	  moeten	  openbaar	  zijn.	  

• D66	  wil	  dat	  de	  kindergemeenteraad	  wordt	  voortgezet	  en	  pleit	  voor	  het	  kiezen	  van	  een	  
kinderburgemeester.	  

• Er	  moet	  een	  voorziening	  komen	  voor	  dienstverlening	  aan	  buitenlandse	  inwoners	  van	  
Wassenaar.	  

• D66	  wil	  dat	  bij	  alle	  samenwerkingsverbanden	  wordt	  nagegaan	  hoe	  toezicht	  en	  invloed	  op	  
kosten	  en	  kwaliteit	  zijn	  geregeld	  en	  zo	  nodig	  wordt	  aangepast.	  
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Financiën	  
	  

De	  gemeente	  is	  financieel	  gezond.	  Daarom	  is	  voor	  D66	  geen	  reden	  om	  de	  WOZ	  of	  andere	  belastingen	  
te	  verhogen.	  De	  komende	  jaren	  zullen	  echter	  in	  het	  teken	  staan	  van	  bezuinigingen	  en	  dat	  betekent	  
dus	  minder	  financiële	  armslag.	  Het	  is	  vanzelfsprekend	  dat	  de	  gemeente	  zuinig	  met	  de	  beschikbare	  
middelen	  omgaat.	  

De	  beoogde	  overdracht	  van	  taken	  (decentralisaties	  van	  jeugdzorg,	  zorg	  in	  bredere	  zin	  met	  
maatschappelijke	  ondersteuning	  en	  overgehevelde	  taken	  vanuit	  de	  AWBZ	  en	  arbeidsparticipatie)	  van	  
het	  rijk	  naar	  de	  gemeente	  vormt	  een	  uitdaging.	  De	  overdracht	  gaat	  weliswaar	  gepaard	  met	  extra	  
budget	  voor	  de	  gemeente,	  maar	  ook	  betekenen	  deze	  extra	  taken	  nieuwe	  financiële	  risico’s.	  De	  
gemeente	  krijgt	  meer	  ruimte	  voor	  lokaal	  beleid	  en	  eigen	  keuzen.	  De	  korting	  op	  de	  budgetten	  die	  
verbonden	  is	  aan	  de	  overdracht	  vraagt	  dus	  om	  effectieve	  keuzes	  en	  efficiënte	  inzet.	  	  

D66	  wil	  deze	  keuzes	  niet	  financieren	  uit	  een	  hogere	  WOZ.	  D66	  wil	  dat	  de	  uitgaven	  van	  de	  inwoners	  
van	  Wassenaar	  voor	  de	  onroerende	  zaakbelasting,	  gecorrigeerd	  voor	  inflatie,	  niet	  omhoog	  gaan.	  

Voor	  een	  financieel	  gezonde	  bedrijfsvoering	  en	  in	  het	  belang	  van	  voldoende	  sturingsmogelijkheden	  is	  
het	  noodzakelijk	  dat	  met	  de	  overdracht	  van	  de	  taken	  ook	  de	  ruimte	  voor	  eigen	  financieel	  beleid	  van	  
gemeenten	  wordt	  vergroot.	  Dit	  is	  primair	  een	  discussie	  op	  landelijk	  niveau,	  maar	  dient	  ook	  op	  lokaal	  
niveau	  te	  worden	  gevoerd.	  D66	  vindt	  dat	  de	  gemeente	  ruimte	  moet	  hebben	  om	  goede	  afwegingen	  te	  
maken	  tussen	  budgetten	  en	  vindt	  daarom	  dat	  automatische	  bestemming	  van	  geld	  zoveel	  mogelijk	  
moet	  worden	  vermeden.	  	  

Bezinning	  op	  taken	  en	  de	  daarbij	  behorende	  budgetten	  moet	  een	  permanent	  proces	  worden.	  
Gedurende	  de	  komende	  raadsperiode	  wordt	  elk	  jaar	  een	  kwart	  van	  de	  begroting	  ‘doorgelicht’	  en	  op	  
nut,	  noodzaak	  en	  efficiency	  beoordeeld.	  Een	  vast	  onderdeel	  daarbij	  is	  ‘benchmarken’	  met	  
gemeenten	  met	  vergelijkbare	  taken	  en	  processen.	  

Het	  is	  voor	  D66	  een	  centraal	  uitgangspunt	  dat	  de	  gemeente	  zorgt	  voor	  een	  sluitende	  begroting.	  Waar	  
incidentele	  financiële	  risico’s,	  die	  niet	  binnen	  de	  begroting	  kunnen	  worden	  opgevangen,	  optreden	  
kunnen	  deze	  ten	  laste	  komen	  van	  de	  algemene	  reserve.	  Daar	  is	  deze	  volgens	  D66	  ook	  voor	  bedoeld.	  
De	  gemeente	  Wassenaar	  beschikt	  -‐	  ook	  in	  deze	  periode	  van	  financiële	  en	  economische	  crises	  -‐	  
gelukkig	  nog	  steeds	  over	  een	  behoorlijke	  buffer.	  Daar	  moet	  zorgvuldig	  mee	  worden	  omgesprongen.	  
D66	  wil	  daarom	  ook	  dat	  de	  gemeente	  een	  visie	  ontwikkelt	  over	  de	  omvang	  en	  ontwikkeling	  van	  de	  
algemene	  reserve	  met	  inbegrip	  van	  een	  analyse	  van	  mogelijke	  financiële	  risico’s	  die	  zich	  de	  komende	  
5	  jaar	  kunnen	  voordoen.	  Duidelijk	  moet	  zijn	  welk	  deel	  van	  de	  reserve	  besteedbaar	  is	  en	  wat	  de	  
betekenis	  is	  voor	  de	  inkomsten	  van	  de	  gemeente	  van	  de	  rente	  uit	  de	  reserve.	  Voor	  D66	  is	  
uitgangspunt	  dat	  geen	  steeds	  terugkomende	  uitgaven	  mogen	  worden	  gedaan	  van	  geld	  uit	  de	  
reserve.	  
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• D66	  wil	  dat	  inkomsten	  en	  uitgaven	  van	  de	  gemeente	  in	  evenwicht	  zijn.	  
• D66	  is	  tegen	  een	  stijging	  van	  de	  opbrengst	  van	  de	  WOZ	  met	  meer	  dan	  de	  inflatie.	  	  
• Gedurende	  de	  komende	  raadsperiode	  moet	  elk	  jaar	  een	  kwart	  van	  de	  begroting	  op	  nut,	  

noodzaak	  en	  efficiency	  worden	  beoordeeld.	  
• D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  een	  visie	  ontwikkelt	  over	  de	  omvang	  en	  ontwikkeling	  van	  de	  

algemene	  reserve.	  

Decentralisatie	  zorgtaken	  
	  

De	  overheveling	  van	  de	  taken	  voor	  langdurige	  zorg,	  jeugdzorg	  en	  verantwoordelijkheid	  voor	  
ondersteuning	  van	  mensen	  met	  een	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  naar	  de	  gemeenten	  vormt	  een	  
grote	  uitdaging.	  Naast	  bedreigingen	  zijn	  er	  ook	  kansen	  om	  de	  zorg	  beter	  te	  maken	  door	  meer	  
maatwerk,	  minder	  bureaucratie	  en	  samenwerking	  van	  meerdere	  disciplines.	  De	  overheveling	  van	  
taken	  gaat	  gepaard	  met	  decentralisatie	  van	  financiële	  middelen,	  echter	  wel	  met	  een	  fikse	  korting	  ten	  
opzicht	  van	  het	  huidige	  budget.	  Dat	  vraagt	  om	  keuzes.	  D66	  stelt	  daarbij	  het	  belang	  van	  de	  (financieel)	  
meest	  kwetsbare	  groepen	  centraal.	  

• D66	  wil	  dat	  zorgverleners	  binnen	  arbeid,	  zorg	  en	  jeugd	  gaan	  samenwerken.	  
	  

	  

Arbeidsparticipatie	  

De	  gemeente	  krijgt	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  re-‐integratie	  van	  mensen	  met	  een	  
(gedeeltelijke)	  Wajong-‐uitkering	  en	  voor	  hen	  die	  na	  1	  januari	  2015	  niet	  meer	  in	  aanmerking	  komen	  
voor	  het	  werken	  in	  de	  sociale	  werkvoorziening.	  De	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  gemeente	  voor	  de	  
re-‐integratie	  en	  participatie	  van	  kwetsbare	  groepen	  op	  de	  arbeidsmarkt	  vraagt	  een	  zorgvuldige	  
persoonlijke	  aanpak	  en	  analyse	  van	  mogelijkheden	  tot	  functioneren	  in	  het	  arbeidsproces.	  In	  het	  
proces	  van	  arbeidsbemiddeling	  dient	  te	  worden	  gelet	  op	  de	  mate	  van	  zelfredzaamheid	  van	  mensen	  
en	  de	  daarop	  afgestemde	  begeleiding	  en	  coaching.	  Mensen	  hebben	  hierin	  ook	  een	  eigen	  
verantwoordelijkheid.	  Om	  de	  lokale	  mogelijkheden	  te	  benutten	  worden	  de	  Wassenaars	  
ondernemers	  met	  hun	  vraag	  naar	  personeel	  actief	  bij	  dit	  proces	  betrokken.	  Ook	  de	  gemeente	  kan	  
werkgelegenheid	  scheppen.	  Voor	  de	  meest	  kwetsbare	  doelgroep	  moet	  begeleid	  werken	  mogelijk	  
blijven.	  

• Wassenaarse	  werkgevers	  worden	  betrokken	  bij	  de	  re-‐integratie	  van	  kwetsbare	  personen	  op	  
de	  arbeidsmarkt.	  	  

• Begeleid	  werken	  moet	  mogelijk	  blijven.	  
	  

	  

	  

	  



	  

8	  
	  

Zorg	  

Met	  de	  overheveling	  van	  zorgtaken	  naar	  de	  gemeente	  krijgt	  deze	  ook	  een	  grotere	  beleidsruimte	  bij	  
de	  uitvoering.	  Meer	  eigen	  inbreng	  en	  verantwoordelijkheid	  van	  burgers,	  zowel	  financieel	  als	  
ondersteunend,	  zijn	  onvermijdelijk.	  De	  gemeente	  treedt	  op	  als	  regisseur	  en	  faciliteert.	  De	  
mogelijkheid	  tot	  opname	  in	  verzorgingsinstellingen	  zal	  worden	  beperkt.	  D66	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  
mensen	  zo	  lang	  mogelijk	  in	  hun	  eigen	  woning	  kunnen	  blijven	  wonen	  en	  zal	  er	  op	  toezien	  dat	  de	  
voorwaarden	  waaronder	  dit	  mogelijk	  is,	  worden	  vervuld.	  Initiatieven	  voor	  het	  wonen	  in	  
woongroepen	  waarbij	  bewoners	  elkaar	  ondersteunen	  kunnen	  hieraan	  bijdragen.	  Thuiszorg	  en	  
mantelzorg	  zijn	  ondersteunend	  voor	  het	  zelfstandig	  blijven	  wonen.	  D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  dit	  
faciliteert	  en	  begeleidt.	  Daarbij	  is	  het	  uitgangspunt	  om	  welke	  zorgbehoefte	  het	  gaat	  en	  niet	  het	  recht	  
op	  zorg.	  Het	  persoonsgebonden	  budget	  is	  daarbij	  een	  goed	  maatwerkinstrument.	  Het	  vervoer	  van	  
ouderen	  en	  gehandicapten	  vraagt	  steeds	  meer	  aandacht.	  Om	  het	  bijzonder	  vervoer	  laagdrempelig	  
beschikbaar	  te	  houden	  is	  één	  voor	  iedereen	  bekend	  belpunt	  nodig.	  Tevens	  dienen	  de	  verschillende	  
aanbieders	  nauwer	  samen	  te	  werken.	  	  

Het	  is	  belangrijk	  dat	  er	  naast	  een	  digitaal	  loket	  in	  Wassenaar	  ook	  een	  fysiek	  loket	  beschikbaar	  blijft	  
waar	  de	  burger	  terecht	  kan	  voor	  alle	  vragen,	  zodat	  persoonlijke	  begeleiding	  binnen	  bereik	  ligt.	  Bij	  
meerdere	  voorzieningen	  vanuit	  verschillende	  wet-‐	  en	  regelgeving	  dient	  er	  één	  aanspreekpunt	  te	  zijn	  
dat	  de	  zaken	  met	  de	  ambtelijke	  organisatie	  regelt.	  Samenwerking	  tussen	  maatschappelijke	  
organisaties	  (wonen,	  zorg	  en	  welzijn),	  wijkverpleegkundigen,	  jeugd-‐	  en	  schoolzorg	  in	  wijkteams	  met	  
een	  goede	  verankering	  van	  de	  huisartsenzorg,	  is	  essentieel.	  	  

• D66	  wil	  dat	  er	  bij	  meerdere	  voorzieningen	  vanuit	  verschillende	  regels	  voor	  de	  burger	  één	  
aanspreekpunt	  is;	  één	  fysiek	  loket	  voor	  persoonlijk	  contact	  en	  begeleiding.	  

• D66	  wil	  huisarts,	  wijkverpleegkundige,	  jeugd-‐	  en	  schoolzorg	  maar	  ook	  andere	  hulpverleners	  
zoals	  woningcorporaties	  en	  welzijnsinstellingen,	  vroegtijdig	  in	  wijkteams	  betrekken.	  	  

• D66	  wil	  dat	  er	  één	  belpunt	  komt	  voor	  het	  aanvragen	  van	  bijzonder	  vervoer.	  
	  

	  

Jeugdzorg	  

De	  huidige	  opvang	  en	  begeleiding	  voor	  de	  jeugd	  voorzien	  duidelijk	  in	  een	  behoefte.	  Er	  komen	  echter	  
veranderingen.	  Uitgangspunt	  in	  de	  nieuwe	  aanpak	  is	  dat	  jeugdzorg	  preventief	  moet	  zijn	  en	  dicht	  bij	  
de	  burger	  moet	  staan	  vanuit	  de	  gedachte	  1	  gezin,	  1	  plan,	  1	  regisseur.	  D66	  ondersteunt	  deze	  
ontwikkeling.	  Wel	  dient	  er	  onderscheid	  te	  worden	  gemaakt	  tussen	  de	  ‘lichte’	  en	  ‘zware’	  jeugdzorg.	  
De	  lichte	  jeugdzorg	  kan	  prima	  lokaal	  worden	  uitgevoerd	  terwijl	  de	  zwaardere	  jeugdzorg	  beter	  
regionaal	  kan	  plaatsvinden	  omdat	  kennis	  en	  capaciteit	  bij	  de	  gemeente	  ontbreken.	  Wel	  dient	  de	  
gemeente	  een	  toezichthoudende	  rol	  adequaat	  in	  te	  vullen	  en	  op	  bezwaar-‐	  en	  klachtenprocedures	  
toe	  te	  zien.	  

Huisarts	  (ook	  in	  de	  verwijsrol),	  consultatiebureaus,	  school,	  wijkagent,	  sportvereniging	  en	  
hulpverleners	  in	  de	  wijk	  worden	  actief	  betrokken	  bij	  zowel	  meldingen	  als	  bij	  begeleiding.	  Ook	  de	  
Kindertelefoon	  als	  meldpunt	  verdient	  serieuze	  aandacht.	  De	  gemeente	  moet	  actief	  bekendheid	  
geven	  aan	  de	  mogelijkheden	  om	  hulp	  te	  vragen.	  Voor	  D66	  staat	  bij	  hulpverlening	  de	  situatie	  van	  het	  
individu	  voorop.	  
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Omdat	  meerdere	  disciplines	  samenwerken	  bij	  een	  hulpvraag	  is	  huisvesting	  voor	  de	  betrokken	  
organisaties	  in	  het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  gerealiseerd.	  D66	  wil	  dat	  in	  de	  volgende	  
raadsperiode	  nadrukkelijk	  aandacht	  wordt	  gegeven	  aan	  de	  samenwerking	  die	  hierdoor	  kan	  worden	  
gerealiseerd.	  De	  in	  Wassenaar	  aanwezige	  inhoudelijke	  kennis	  van	  probleemanalyses	  en	  
doorverwijzing	  moet	  worden	  geïnventariseerd,	  gebundeld	  en	  verder	  worden	  uitgebreid.	  	  

Omdat	  onderwijs	  voor	  voorlichting	  en	  preventie	  belangrijk	  is,	  wil	  D66	  dat	  de	  taken	  jeugdzorg	  en	  
onderwijs	  onder	  dezelfde	  wethouder	  vallen.	  

• D66	  legt	  de	  nadruk	  van	  jeugdzorg	  in	  de	  eerstelijns	  hulp	  waarbij	  huisartsen,	  scholen,	  politie	  en	  
hulpverleners	  samenwerken	  per	  individueel	  geval.	  Het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  heeft	  
daarbij	  een	  centrale	  regierol.	  	  

• D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  actief	  voorlichting	  geeft	  over	  de	  mogelijkheden	  om	  hulp	  te	  vragen.	  
• De	  bundeling	  van	  verschillende	  disciplines	  in	  het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  moet	  nu	  

worden	  gevolgd	  door	  inhoudelijke	  samenwerking.	  	  
• Omdat	  onderwijs	  voor	  voorlichting	  en	  preventie	  belangrijk	  is,	  wil	  D66	  dat	  de	  taken	  jeugdzorg	  

en	  onderwijs	  onder	  dezelfde	  wethouder	  vallen.	  
	  

Mantelzorg	  en	  vrijwilligers	  
	  

Een	  op	  de	  vijf	  volwassen	  Nederlanders	  geeft	  mantelzorg	  aan	  een	  hulpbehoevende	  naaste.	  Vaak	  is	  er	  
sprake	  van	  langdurige	  en	  intensieve	  hulp.	  Mantelzorg	  verlenen	  is	  positief	  en	  kan	  veel	  voldoening	  
geven.	  Mantelzorg	  kan	  ook,	  vooral	  als	  deze	  langdurig	  en	  intensief	  is	  of	  in	  moeilijke	  situaties	  plaats	  
vindt,	  een	  (te)	  zware	  belasting	  vormen.	  D66	  heeft	  daar	  oog	  voor	  en	  vraagt	  de	  gemeente	  als	  regisseur	  
te	  zorgen	  voor	  (tijdelijke)	  alternatieven	  voor	  mantelzorgers,	  zoals	  opvang-‐	  en	  logeergelegenheden.	  

Daarnaast	  zijn	  heel	  veel	  mensen	  op	  een	  of	  andere	  manier	  als	  vrijwilliger	  actief.	  Ook	  in	  Wassenaar	  
zouden	  de	  talloze	  clubs	  en	  verenigingen	  zonder	  de	  inzet	  van	  de	  vele	  vrijwilligers	  niet	  kunnen	  draaien.	  	  

De	  overheid	  verwacht	  in	  de	  toekomst	  meer	  onderlinge	  steun.	  Er	  worden	  steeds	  hogere	  eisen	  gesteld	  
aan	  mantelzorgers	  en	  vrijwilligers.	  De	  gemeente	  heeft	  met	  de	  invoering	  van	  de	  Wet	  
Maatschappelijke	  Ondersteuning	  een	  belangrijke	  taak	  gekregen	  in	  de	  ondersteuning	  van	  deze	  
groepen	  en	  hun	  organisaties.	  Nu	  burgers	  meer	  worden	  aangewezen	  op	  thuiszorg	  verandert	  de	  taak	  
van	  de	  gemeente	  van	  zorgen	  dat	  er	  thuiszorg	  beschikbaar	  is,	  naar	  het	  voorwaarden	  scheppen	  zodat	  
burgers	  invulling	  kunnen	  geven	  aan	  hun	  eigen	  verantwoordelijkheid	  voor	  welzijn	  en	  zorg.	  D66	  vindt	  
het	  belangrijk	  dat	  de	  gemeente	  werk	  maakt	  van	  deze	  taken.	  	  

Een	  beleidsnota	  over	  vrijwilligerswerk	  waarin	  een	  samenhangend	  beleid	  wordt	  neergelegd	  in	  
combinatie	  met	  het	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  de	  decentralisatie	  van	  zorgtaken,	  moet	  prioriteit	  krijgen	  
in	  de	  nieuwe	  raadsperiode.	  Daarin	  moet	  worden	  aangegeven	  hoe	  wordt	  omgegaan	  met	  de	  eisen	  die	  
worden	  gesteld	  aan	  het	  organiseren	  van	  vrijwilligerswerk.	  Een	  zekere	  mate	  van	  professionalisering	  
van	  de	  organisatie	  is	  nodig	  om	  in	  te	  kunnen	  spelen	  op	  de	  belangen	  die	  in	  het	  geding	  zijn.	  Goede	  
plannen	  van	  organisaties	  moeten	  op	  steun	  van	  de	  gemeente	  kunnen	  rekenen.	  Als	  blijk	  van	  
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waardering	  voor	  de	  vrijwilligers	  wil	  D66	  dat	  de	  gemeente	  de	  jaarlijkse	  avond	  die	  voor	  de	  vrijwilligers	  
wordt	  georganiseerd,	  blijft	  ondersteunen.	  

D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  aangeeft	  welke	  ondersteuning	  de	  gemeente	  kan	  geven	  aan	  voortzetting	  
van	  de	  maatschappelijke	  stage	  die	  nu	  nog	  verplicht	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  het	  
onderwijsprogramma	  op	  de	  scholen.	  De	  verplichte	  maatschappelijke	  stage	  wordt	  afgeschaft	  in	  het	  
schooljaar	  2014/2015.	  De	  bekostiging	  van	  de	  scholen	  en	  de	  financiering	  uit	  het	  gemeentefonds	  
vervallen	  in	  2015.	  D66	  vindt	  dat	  de	  maatschappelijke	  stage	  in	  Wassenaar	  voortgezet	  zou	  moeten	  
worden	  gelet	  op	  de	  goede	  ervaringen.	  Van	  de	  scholieren	  die	  een	  stage	  hebben	  gedaan,	  blijft	  naar	  
schatting	  tussen	  de	  8	  en	  12%	  na	  afloop	  van	  de	  stage	  vrijwilligerswerk	  doen.	  	  

Met	  ondersteuning	  van	  de	  gemeente	  is	  in	  Wassenaar	  een	  stagemakelaar	  aangesteld.	  Deze	  helpt	  
organisaties	  bij	  het	  werven	  en	  plaatsen	  van	  vrijwilligers	  en	  maatschappelijk	  stagiairs.	  Hij	  bevordert	  
dat	  de	  maatschappelijke	  stagiair	  van	  nu	  de	  vrijwilliger	  van	  de	  toekomst	  wordt.	  

D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  in	  overleg	  met	  de	  scholen	  zich	  inzet	  om	  te	  zorgen	  dat	  de	  maatschappelijke	  
stage	  en	  de	  stagemakelaar	  behouden	  blijven.	  Wellicht	  kan	  hierbij	  worden	  aangesloten	  bij	  de	  
noodzakelijke	  verdere	  professionalisering	  van	  de	  organisatie	  van	  het	  vrijwilligerswerk.	  	  

• D66	  vindt	  mantelzorg	  en	  vrijwilligerswerk	  belangrijk.	  De	  gemeente	  moet	  zijn	  taken	  om	  deze	  
te	  ondersteunen	  actief	  oppakken.	  

• D66	  wil	  dat	  de	  maatschappelijke	  stage	  blijft	  op	  de	  Wassenaarse	  scholen.	  De	  gemeente	  moet	  
hierover	  overleggen	  met	  de	  scholen.	  Het	  behoud	  van	  een	  stagemakelaar	  is	  hiervoor	  
belangrijk.	  

Onderwijs,	  sport	  en	  cultuur	  
	  

Onderwijs	  staat	  altijd	  hoog	  op	  de	  agenda	  van	  D66.	  Niet	  alleen	  landelijk	  maakt	  D66	  zich	  sterk	  voor	  
goede	  scholen	  op	  alle	  niveaus,	  ook	  in	  Wassenaar	  heeft	  dit	  onderwerp	  speciale	  aandacht	  van	  D66.	  
Met	  het	  Adelbert	  College	  en	  het	  Rijnlands	  Lyceum	  heeft	  de	  gemeente	  twee	  uitstekende	  middelbare	  
scholen,	  waardoor	  het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  Wassenaarse	  kinderen	  in	  de	  eigen	  gemeente	  terecht	  
kan	  voor	  het	  volgen	  van	  voortgezet	  onderwijs.	  Ook	  bij	  de	  basisscholen	  is	  er	  een	  goed	  en	  gevarieerd	  
aanbod.	  	  

Door	  de	  vergrijzing	  zal	  er	  in	  Wassenaar-‐Noord	  op	  termijn	  minder	  aanbod	  van	  basisschoolleerlingen	  
zijn.	  De	  betrokken	  schoolbesturen	  zijn	  zich	  hiervan	  bewust	  en	  zoeken	  naar	  wegen	  om	  het	  
basisonderwijs	  te	  behoeden	  voor	  de	  negatieve	  effecten	  van	  deze	  krimp.	  D66	  verwacht	  van	  het	  
gemeentebestuur	  een	  pro-‐actieve	  houding	  door	  met	  onderwijsbestuurders	  na	  te	  gaan	  wat	  de	  
mogelijkheden	  zijn	  om	  kwalitatief	  goed	  basisonderwijs	  in	  Wassenaar-‐Noord	  te	  garanderen.	  	  

D66	  heeft	  de	  ambitie	  een	  Brede	  School	  te	  starten	  in	  Wassenaar.	  Deze	  talentenschool	  zal	  aanvankelijk	  
gezocht	  worden	  in	  de	  versterking	  van	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  (basis)scholen	  en	  
maatschappelijke	  organisaties	  zoals	  kinderopvang,	  sportverenigingen	  en	  muziekonderwijs.	  Hierbij	  
past	  het	  streven	  te	  komen	  tot	  de	  oprichting	  van	  een	  samenwerkingsschool	  in	  Wassenaar-‐Noord	  waar	  
openbaar	  en	  confessioneel	  onderwijs	  samen	  zouden	  kunnen	  worden	  gebracht.	  	  
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D66	  wil	  dat	  serieus	  werk	  wordt	  gemaakt	  van	  het	  anti-‐pestbeleid	  op	  de	  Wassenaarse	  scholen.	  In	  het	  
kader	  van	  de	  bevoegdheden	  die	  aan	  scholen	  afzonderlijk	  zijn	  gegeven,	  mag	  elke	  school	  in	  ons	  land	  dit	  
naar	  eigen	  inzicht	  inrichten.	  D66	  vraagt	  uitdrukkelijk	  blijvende	  aandacht	  van	  de	  gemeente	  voor	  dit	  
belangrijke	  onderwerp,	  zodat	  zeker	  wordt	  gesteld	  dat	  op	  alle	  niveaus	  hieraan	  de	  juiste	  aandacht	  
wordt	  besteed.	  	  

Door	  de	  stijgende	  kosten	  van	  kinderopvang	  besluiten	  veel	  jonge	  ouders	  om	  het	  aantal	  crèchedagen	  
te	  verminderen	  en	  in	  plaats	  daarvan	  hun	  kind	  naar	  de	  peuterspeelzaal	  te	  brengen.	  Met	  als	  gevolg:	  
wachtlijsten	  voor	  de	  peuterspeelzalen	  in	  Wassenaar.	  D66	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  peuters	  met	  elkaar	  
spelen	  en	  leren	  tot	  ze	  oud	  genoeg	  zijn	  voor	  de	  basisschool.	  Daarom	  zet	  D66	  zich	  actief	  in	  voor	  
voldoende	  ruimte	  op	  de	  peuterspeelzalen.	  Daarnaast	  pleit	  D66	  voor	  een	  bijzondere	  bijstand	  voor	  
gezinnen	  met	  kinderen	  voor	  culturele,	  maatschappelijke	  en	  sportieve	  voorzieningen.	  D66	  is	  voor	  een	  
actieve	  inzet	  en	  betrokkenheid	  van	  kinderen	  met	  een	  beperking	  bij	  de	  kinderboerderij	  en	  andere	  
daarvoor	  geschikte	  projecten.	  

De	  bibliotheek	  heeft	  een	  grote	  maatschappelijke	  betekenis,	  in	  het	  bijzonder	  voor	  ouderen	  en	  voor	  de	  
jeugd.	  D66	  hecht	  sterk	  aan	  het	  behoud	  van	  de	  bibliotheek	  en	  wil	  dat	  de	  gemeente	  bekijkt	  hoe	  zij	  kan	  
bijdragen	  aan	  extra	  activiteiten	  om	  meer	  inkomsten	  te	  verkrijgen.	  

Ook	  op	  sportief	  gebied	  heeft	  Wassenaar	  een	  bloeiend	  verenigingsleven.	  Praktisch	  elke	  sport	  kan	  
worden	  beoefend	  binnen	  de	  gemeentegrenzen.	  Zowel	  op	  recreatie-‐	  als	  op	  competitieniveau.	  
Gelukkig	  zetten	  talrijke	  vrijwilligers	  zich	  met	  hart	  en	  ziel	  in	  voor	  deze	  clubs.	  Zo	  zijn	  al	  deze	  
sportverenigingen	  week	  in	  week	  uit	  belangrijk	  voor	  de	  samenleving.	  	  

D66	  zet	  zich	  in	  voor	  meer	  samenwerking	  tussen	  de	  Wassenaars	  sportverenigingen.	  Ook	  op	  scholen	  
zou	  meer	  aan	  sport	  kunnen	  worden	  gedaan.	  Voor	  de	  subsidie	  aan	  sportverenigingen	  moet	  een	  
meerjarenplan	  worden	  gemaakt,	  zodat	  de	  subsidies	  goed	  kunnen	  worden	  verdeeld	  over	  de	  
verschillende	  clubs.	  

• D66	  steunt	  de	  plannen	  voor	  een	  Brede	  School	  in	  Wassenaar-‐Noord.	  
• D66	  vraagt	  blijvende	  aandacht	  van	  de	  gemeente	  voor	  het	  anti-‐pestbeleid	  op	  de	  scholen.	  	  
• D66	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  er	  voldoende	  plaatsen	  zijn	  in	  peuterspeelzalen.	  	  
• D66	  is	  voor	  bijzondere	  bijstand	  voor	  gezinnen	  met	  kinderen	  voor	  culturele,	  maatschappelijke	  

en	  sportieve	  voorzieningen.	  	  
• Een	  meerjarenplan	  voor	  subsidie	  aan	  sportverenigingen	  zorgt	  voor	  een	  betere	  spreiding	  en	  

eerlijke	  verdeling	  van	  beschikbare	  middelen.	  

Openbare	  orde	  en	  veiligheid	  
	  

Iedereen	  wil	  zich	  vrij	  en	  veilig	  kunnen	  bewegen	  op	  straat	  zonder	  zich	  bedreigd	  te	  voelen.	  Nog	  
belangrijker	  is	  dat	  we	  ons	  veilig	  weten	  in	  ons	  eigen	  huis	  en	  eigen	  omgeving.	  In	  Wassenaar	  zijn	  
woninginbraken	  voor	  veel	  bewoners	  een	  grote	  zorg.	  

Begin	  2013	  is	  de	  Nationale	  Politie	  ontstaan.	  Het	  is	  nog	  te	  vroeg	  om	  te	  concluderen	  welke	  gevolgen	  dit	  
heeft	  gehad	  voor	  de	  politie	  in	  Wassenaar.	  Met	  name	  moet	  bewaakt	  worden	  of	  de	  afstand	  tussen	  het	  
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gemeentebestuur	  en	  de	  leiding	  van	  de	  politie	  niet	  te	  groot	  wordt.	  De	  oprichting	  van	  een	  Nationale	  
Politie	  mag	  niet	  betekenen	  dat	  er	  minder	  aandacht	  is	  voor	  lokale	  veiligheidsproblemen.	  Daarom	  wil	  
D66	  dat	  de	  gemeenteraad	  een	  pro-‐actieve	  rol	  speelt	  in	  het	  vaststellen	  van	  lokale	  prioriteiten	  die	  
ingebracht	  worden	  bij	  de	  zogenaamde	  driehoek	  (Burgemeester-‐Openbaar	  Ministerie-‐Politie).	  Vooral	  
de	  opsporing	  van	  inbrekers	  in	  woningen	  moet	  grote	  prioriteit	  krijgen.	  Daarnaast	  moet	  in	  het	  
algemeen	  de	  surveillance	  op	  peil	  blijven	  en	  moet	  er	  aandacht	  zijn	  voor	  specifiek	  lokale	  zaken	  als	  
bijvoorbeeld	  het	  fietsen	  in	  de	  Langstraat.	  De	  oprichting	  van	  een	  Nationale	  Politie	  mag	  niet	  ten	  koste	  
gaan	  van	  de	  wijkagent,	  diens	  bereikbaarheid	  of	  diens	  verbondenheid	  met	  de	  wijk.	  

Het	  gemeentebestuur,	  en	  meer	  in	  het	  bijzonder	  de	  burgemeester,	  is	  direct	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
handhaving	  van	  de	  openbare	  orde.	  Overlast	  door	  jongeren	  moet	  een	  belangrijk	  aandachtspunt	  
blijven.	  De	  gemeente	  moet	  daarbij	  nauw	  samenwerken	  met	  de	  lokale	  politie.	  Maar	  D66	  is	  van	  
mening	  dat	  dit	  niet	  alleen	  een	  zaak	  van	  repressie	  is.	  Het	  gemeentelijk	  beleid	  moet	  er	  ook	  voor	  zorgen	  
dat	  er	  voldoende	  mogelijkheden	  en	  faciliteiten	  zijn	  voor	  de	  jeugd.	  De	  Stichting	  Jeugd	  en	  
Jongerenwerk,	  inclusief	  de	  nieuwe	  huisvesting,	  is	  een	  succes.	  Het	  gemeentelijk	  beleid	  moet	  er	  op	  
worden	  gericht	  dat	  dit	  succes	  wordt	  voortgezet.	  	  

Het	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  de	  openbare	  orde	  kan	  niet	  los	  worden	  gezien	  van	  het	  onderwijs	  en	  
jeugdbeleid.	  D66	  vindt	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  in	  het	  beleid	  van	  de	  gemeente	  deze	  samenhang	  
wordt	  aangebracht	  en	  dat	  wordt	  geïnvesteerd	  in	  samenwerking	  tussen	  scholen,	  zorg-‐	  en	  
welzijnsinstellingen	  en	  de	  gemeente.	  

Het	  gemeentelijk	  veiligheidsbeleid	  is	  voor	  de	  jaren	  2013/2014	  verlengd	  op	  dezelfde	  voet	  als	  het	  
beleid	  dat	  van	  2009	  tot	  2012	  is	  gevoerd.	  Er	  is	  geen	  nieuwe	  notitie	  integraal	  veiligheidsbeleid	  
opgesteld.	  D66	  wil	  dat	  in	  de	  nieuwe	  raadsperiode	  met	  voorrang	  een	  nieuw	  beleid	  wordt	  
geformuleerd	  dat	  recht	  doet	  aan	  de	  urgentie	  van	  de	  situatie	  zoals	  die	  bijvoorbeeld	  bij	  het	  probleem	  
van	  de	  woninginbraken	  wordt	  gevoeld.	  Vanzelfsprekend	  is	  de	  opsporing	  een	  zaak	  van	  politie	  en	  
justitie,	  maar	  de	  gemeente	  heeft	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  de	  preventie	  en	  bij	  de	  communicatie	  met	  
bewoners	  en	  buurtorganisaties.	  Daarbij	  kan	  beter	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  al	  bestaande	  
faciliteiten	  bij	  de	  politie.	  D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  samen	  met	  de	  buurtorganisaties	  bekijkt	  of	  de	  
buurtorganisaties	  kunnen	  samenwerken	  bij	  het	  inhuren	  van	  wijkbeveiliging.	  

De	  gemeenteraad	  wordt	  regelmatig	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  van	  het	  beleid	  dat	  omtrent	  openbare	  orde	  
en	  veiligheid	  wordt	  gevoerd.	  Goede	  communicatie	  met	  de	  burgers	  over	  dit	  onderwerp	  ontbreekt	  
echter.	  D66	  wil	  dat	  het	  beleid	  en	  de	  resultaten	  voor	  de	  inwoners	  van	  Wassenaar	  beter	  zichtbaar	  
worden.	  

	  
• De	  gemeenteraad	  moet	  een	  belangrijke	  stem	  hebben	  bij	  het	  vaststellen	  van	  de	  lokale	  

prioriteiten	  die	  worden	  ingebracht	  bij	  het	  bestuur	  van	  de	  politie.	  
• Jongerenbeleid	  is	  niet	  alleen	  een	  zaak	  van	  het	  tegengaan	  van	  overlast,	  maar	  ook	  zorgen	  voor	  

ontwikkelings-‐	  en	  ontspanningsmogelijkheden	  voor	  de	  jeugd.	  De	  Stichting	  Jeugd	  en	  
Jongerenwerk	  moet	  behouden	  blijven.	  	  

• Er	  moet	  met	  voorrang	  een	  nieuw	  integraal	  veiligheidsbeleid	  worden	  geformuleerd.	  Daarin	  
moet	  preventie	  en	  opsporing	  bij	  woninginbraken	  een	  prioriteit	  zijn,	  bijvoorbeeld	  door	  het	  
bevorderen	  van	  samenwerking	  tussen	  buurtorganisaties.	  
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Verkeer	  en	  vervoer	  
	  

In	  2001	  (herzien	  in	  2005)	  is	  door	  de	  gemeenteraad	  het	  huidige	  verkeersplan	  vastgesteld.	  De	  daarin	  
vermelde	  aanwijzing	  van	  geschikte	  doorgaande	  wegen	  is	  op	  meerdere	  plaatsen	  doorgevoerd.	  	  

In	  het	  lokale	  verkeer	  is	  de	  fiets	  een	  belangrijk,	  gezond	  en	  duurzaam	  vervoermiddel.	  Door	  het	  snoeien	  
van	  groen	  langs	  fietspaden,	  meer	  fietsenstallingen	  en	  P&R	  plaatsen	  bevordert	  de	  gemeente	  het	  
gebruik	  van	  de	  fiets.	  Bij	  keuzes	  over	  de	  inrichting	  van	  wegen	  met	  een	  beperkte	  capaciteit	  ligt	  voor	  
D66	  de	  prioriteit	  bij	  fietsers	  en	  hulpdiensten,	  daarna	  bij	  bus	  en	  ten	  slotte	  bij	  de	  auto.	  	  

D66	  wil	  bestaande	  verkeersprojecten	  voortvarend	  aanpakken.	  Te	  denken	  valt	  daarbij	  aan	  een	  goed	  
Centrum-‐verkeersplan,	  Jagerslaan/Groot	  Haesenbroekseweg,	  fietskruispunt	  
Hogeboomseweg/Jaagpad,	  kruispunt	  Hofcampweg/Starrenbruglaan	  en	  andere	  projecten.	  Ook	  het	  
vervoer	  naar	  de	  Wassenaarse	  Slag	  op	  mooie	  dagen	  moet	  beter.	  

D66	  wil	  dat	  de	  in-‐	  en	  uitstroom	  van	  doorgaand	  verkeer	  via	  de	  Kokshornlaan	  naar	  de	  A44	  wordt	  
beperkt.	  Als	  de	  nieuwe	  woonwijk	  Valkenburg	  wordt	  bebouwd	  zal	  de	  intensiteit	  alleen	  maar	  
toenemen.	  	  

Het	  Rozenplein	  en	  de	  Rozenweg	  kunnen	  de	  verkeersafhandeling	  niet	  goed	  verwerken.	  Ondanks	  de	  
nieuwe	  fietsroute	  blijft	  het	  Rozenplein	  onveilig.	  Een	  verkeerslichtinstallatie	  voor	  en	  na	  schooltijden	  
zou	  de	  veiligheid	  voor	  fietsers	  (scholieren)	  verbeteren.	  D66	  wil	  dat	  op	  termijn	  de	  huidige	  aan-‐/afrit	  
op	  de	  A44	  bij	  de	  Rozenweg	  wordt	  verplaatst	  naar	  een	  noordelijker	  gelegen	  punt	  met	  aansluiting	  op	  
het	  nieuwe	  wegenplan	  van	  de	  Rijnlandroute.	  	  

Omdat	  er	  in	  Deyleroord	  geen	  passende	  oostwest	  verbinding	  is	  wil	  D66	  hier	  de	  geschade	  leefbaarheid	  
(ook	  rond	  de	  Sint	  Jan	  Baptistschool)	  definitief	  herstellen.	  Fietsers	  krijgen	  nu	  niet	  de	  ruimte,	  
bebouwing	  is	  te	  dicht,	  wegen	  zijn	  niet	  passend	  en	  onveilig.	  D66	  wil	  dat	  het	  vracht-‐	  en	  
personenverkeer	  niet	  door,	  maar	  om	  de	  wijk	  heen	  wordt	  geleid.	  Gelet	  op	  het	  grote	  aantal	  bewoners	  
is	  hier	  sprake	  van	  een	  serieus	  probleem	  dat	  moet	  worden	  aangepakt.	  Voor	  D66	  is	  een	  nieuwe	  
oost/west	  verbinding	  tussen	  de	  Ter	  Weerlaan-‐Noord	  en	  de	  Deylerweg	  daarbij	  een	  serieuze	  optie.	  Het	  
Rozenplein	  wordt	  daarmee	  ontlast,	  de	  doorstroming	  van	  verkeer	  wordt	  bevorderd	  en	  de	  overlast	  in	  
deze	  woonwijk	  wordt	  tegengegaan.	  D66	  wil	  dat	  in	  het	  eerste	  jaar	  van	  de	  nieuwe	  raadsperiode	  met	  
betrokkenheid	  van	  de	  wijk	  en	  ondernemers	  aan	  de	  raad	  een	  concreet	  voorstel	  wordt	  voorgelegd	  om	  
de	  problemen	  op	  te	  lossen.	  

	  •	   D66	  wil	  een	  betere	  ontsluiting	  van	  Wassenaar-‐Noord.	  In	  het	  eerste	  jaar	  van	  de	  raadsperiode	  
moet	  een	  voorstel	  aan	  de	  raad	  worden	  voorgelegd	  om	  de	  problemen	  op	  te	  lossen.	  Een	  
nieuwe	  oost/west-‐verbinding	  is	  voor	  D66	  daarbij	  een	  serieuze	  optie.	  	  

•	   Doorgaand	  verkeer	  op	  de	  Kokshornlaan	  moet	  worden	  tegengegaan.	  
•	   D66	  geeft	  prioriteit	  aan	  veilige	  fietsroutes.	  
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Economie	  
	  

Veel	  winkeliers	  in	  Wassenaar	  hebben	  het	  zwaar.	  Winkels	  moeten	  sluiten	  en	  omzetten	  lopen	  terug.	  
Consumenten	  hebben	  minder	  te	  besteden,	  kopen	  meer	  online	  en	  zijn	  dan	  ook	  kritischer	  waaraan	  en	  
waar	  ze	  hun	  geld	  uitgeven.	  D66	  wil	  dat	  winkeliers	  in	  Wassenaar	  kunnen	  blijven	  ondernemen.	  Om	  
klanten	  te	  bewegen	  in	  Wassenaar	  hun	  aankopen	  te	  doen	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  sfeer	  in	  
winkelgebieden	  prettig	  is	  en	  dat	  je	  er	  voor	  verschillende	  aankopen	  terecht	  kunt.	  D66	  vindt	  dat	  de	  
gemeente	  hierbij	  een	  belangrijke	  rol	  heeft.	  	  

Gemeenten	  kunnen	  sinds	  1	  juli	  2013	  bepalen	  op	  welke	  zon-‐	  en	  feestdagen	  winkels	  open	  mogen	  zijn.	  
D66	  vindt	  dat	  winkeliers	  de	  vrijheid	  moeten	  hebben	  om	  te	  kiezen	  of	  en	  op	  welke	  tijden	  de	  winkels	  op	  
zon-‐	  en	  feestdagen	  geopend	  zijn.	  Uitgangspunt	  voor	  D66	  is	  dan	  ook	  dat	  de	  gemeente	  hiervoor	  
toestemming	  geeft.	  De	  gemeente	  moet	  winkeliers	  stimuleren	  om	  hun	  openingstijden	  duidelijk	  aan	  te	  
geven,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  winkel	  of	  via	  lokale	  advertenties	  en	  om	  de	  openingstijden	  zoveel	  mogelijk	  
af	  te	  stemmen	  met	  de	  omliggende	  winkels.	  

Om	  te	  zorgen	  voor	  voldoende	  en	  gevarieerd	  aanbod	  wil	  D66	  dat	  bij	  leegstand	  van	  winkelpanden	  de	  
gemeente	  zorgt	  voor	  een	  snelle	  behandeling	  van	  nieuwe	  aanvragen	  zodat	  lange	  leegstand	  wordt	  
voorkomen.	  Waar	  nodig	  moet	  de	  gemeente	  ondernemers	  verder	  helpen	  door	  positief	  te	  staan	  
tegenover	  bestemmingsverandering	  van	  panden	  die	  beschikbaar	  komen.	  

Terrassen	  dragen	  bij	  aan	  een	  gezellige	  sfeer	  en	  worden	  zo	  veel	  mogelijk	  toegestaan,	  ook	  bij	  
incidentele	  aanvragen,	  bijvoorbeeld	  wanneer	  een	  terras	  gecombineerd	  wordt	  met	  andere	  
activiteiten	  zoals	  een	  winterterras	  in	  combinatie	  met	  een	  schaatsbaan.	  

Ondernemerschap	  en	  werkgelegenheid	  zijn	  essentieel	  voor	  een	  gezonde	  en	  levendige	  gemeente.	  
D66	  wil	  ruimte	  geven	  aan	  nieuwe	  vormen	  van	  ondernemerschap,	  zoals	  zelfstandigen	  zonder	  
personeel	  in	  creatieve	  sectoren	  en	  ondernemers	  die	  naast	  geld	  verdienen	  ook	  een	  maatschappelijk	  
doel	  willen	  dienen.	  Daarvoor	  is	  een	  actief	  economisch	  beleid	  van	  de	  gemeente	  nodig,	  onder	  meer	  
door	  in	  het	  ruimtelijk	  beleid	  startende	  ondernemers	  voldoende	  mogelijkheden	  te	  geven	  voor	  
moderne	  vormen	  van	  ondernemerschap,	  zoals	  realisatie	  van	  afhaalpunten	  voor	  internetbestellingen.	  
D66	  wil,	  samen	  met	  private	  partijen	  en	  investeerders,	  startende	  ondernemers	  ook	  helpen	  door	  
geschikte	  werkruimte	  beschikbaar	  te	  maken,	  bijvoorbeeld	  in	  een	  maatschappelijk	  verzamelgebouw.	  

• D66	  wil	  dat	  winkeliers	  zelf	  hun	  openingstijden	  kunnen	  bepalen.	  Een	  zekere	  mate	  van	  
onderlinge	  afstemming	  is	  daarbij	  gewenst.	  	  

• D66	  wil	  een	  actief	  economisch	  beleid	  van	  de	  gemeente,	  onder	  meer	  door	  in	  het	  ruimtelijk	  
beleid	  voldoende	  mogelijkheden	  te	  scheppen	  voor	  startende	  ondernemers	  en	  het	  realiseren	  
van	  een	  maatschappelijk	  verzamelgebouw.	  	  
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Duurzaamheid	  en	  groen	  
	  

D66	  wil	  dat	  Wassenaar	  serieus	  werk	  maakt	  van	  de	  in	  het	  landelijke	  energie-‐akkoord	  aan	  gemeenten	  
toebedeelde	  taken.	  Zo	  moet	  de	  gemeente	  in	  het	  ruimtelijk	  beleid	  mogelijkheden	  scheppen	  voor	  
kleinschalige	  opwekking	  van	  windenergie	  en	  andere	  duurzame	  energieopwekking.	  D66	  vindt	  het	  
belangrijk	  dat	  hierbij	  wordt	  samengewerkt	  met	  de	  omliggende	  gemeenten	  om	  zo	  goed	  mogelijk	  om	  
te	  kunnen	  gaan	  met	  de	  voor	  duurzame	  energie	  beschikbare	  locaties.	  	  

D66	  wil	  dat	  de	  gemeente,	  mede	  vanuit	  het	  streven	  naar	  erkenning	  als	  Millennium-‐gemeente,	  
grootschalig	  gaat	  inzetten	  op	  isolatie	  van	  bestaande	  bouw;	  zowel	  eigen	  gebouwen	  als	  particulier	  
vastgoed	  en	  sociale	  woningbouw.	  De	  gemeente	  kan	  bij	  dit	  alles	  zelf	  het	  goede	  voorbeeld	  geven,	  door	  
voor	  de	  eigen	  accommodaties	  (vooral	  de	  Paauw	  en	  het	  gemeentekantoor)	  niet	  alleen	  te	  werken	  aan	  
isolatie,	  maar	  ook	  waar	  mogelijk	  zonnepanelen	  toe	  te	  passen.	  Omdat	  de	  energierekening	  voor	  met	  
name	  gezinnen	  met	  een	  laag	  inkomen	  een	  groot	  deel	  van	  de	  uitgaven	  vormt,	  ligt	  in	  woningisolatie	  en	  
milieuvriendelijke	  energie	  opwekking	  ook	  een	  mogelijkheid	  voor	  het	  verbeteren	  van	  de	  economische	  
positie	  van	  deze	  groep.	  Goede	  samenwerking	  met	  woningcorporaties	  is	  hierbij	  belangrijk.	  Deze	  
activiteiten	  leiden	  niet	  alleen	  tot	  verduurzaming,	  maar	  zorgen	  ook	  direct	  voor	  lokaal	  werk	  en	  voor	  
verlaging	  van	  woonlasten.	  

Wanneer	  de	  gemeente	  belangrijke	  investeringen	  doet	  moeten	  de	  kosten	  over	  de	  gehele	  levensduur	  
van	  een	  product,	  gebouw	  of	  installatie	  worden	  meegewogen	  en	  daarmee	  dus	  niet	  alleen	  
aanschafkosten.	  Daarmee	  kiest	  de	  gemeente	  voor	  oplossingen	  die	  op	  de	  lange	  termijn	  het	  meest	  
economisch	  en	  duurzaam	  zijn.	  	  

Iets	  meer	  dan	  de	  helft	  van	  het	  oppervlak	  van	  Wassenaar	  bestaat	  uit	  bos	  en	  open	  natuurgebied.	  D66	  
wil	  dat	  de	  gemeente	  waar	  mogelijk	  samenwerkt	  met	  eigenaren	  van	  buitenplaatsen	  en	  landgoederen	  
aan	  een	  verantwoord	  groen-‐onderhoud.	  Omdat	  in	  veel	  gevallen	  sprake	  is	  van	  monumenten,	  moet	  de	  
zorg	  voor	  parken	  en	  buitenplaatsen	  bijzondere	  aandacht	  krijgen	  in	  het	  monumentenbeleid.	  D66	  vindt	  
het	  belangrijk	  dat	  bezuinigingen	  geen	  verloedering	  en	  verminderde	  veiligheid	  tot	  gevolg	  hebben.	  
Vooral	  groen	  rond	  wegen	  en	  fietspaden	  moet	  goed	  worden	  verzorgd	  om	  onveilige	  situaties	  te	  
voorkomen.	  	  

D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  bijzondere	  aandacht	  geeft	  aan	  braakliggende	  terreinen.	  Voorbeeld	  is	  de	  
aanblik	  van	  het	  verwaarloosde	  groen	  rond	  het	  Berkheide	  terrein.	  Braakliggende	  terreinen	  bieden	  een	  
armoedige	  aanblik	  en	  lokken	  verloedering	  uit.	  D66	  pleit	  voor	  een	  planmatige	  aanpak	  van	  de	  daarvoor	  
in	  aanmerking	  komende	  terreinen	  om	  op	  efficiënte	  wijze	  de	  meest	  dringende	  locaties	  het	  eerst	  aan	  
te	  pakken.	  D66	  wil	  dat	  samen	  doen	  met	  buurt-‐	  en	  wijkverenigingen,	  maar	  ook	  met	  lokale	  experts	  van	  
de	  volkstuindersverenigingen	  en	  van	  natuur-‐	  en	  milieuorganisaties.	  Daar	  zit	  immers	  de	  kennis	  en	  
ervaring.	  

Bij	  een	  kwalitatief	  groene	  omgeving	  hoort	  ook	  een	  schone	  omgeving.	  Voor	  D66	  staat	  voorop	  dat	  de	  
burgers	  hierbij	  zelf	  een	  eigen	  grote	  verantwoordelijkheid	  hebben.	  Zij	  moeten	  als	  eerste	  er	  zelf	  voor	  
zorgen	  dat	  de	  omgeving	  schoon	  blijft.	  Zwerfvuil	  is	  onhygiënisch	  en	  ontsierend.	  Vuilniszakken	  die	  door	  
meeuwen	  worden	  opengetrokken	  zijn	  simpel	  te	  vervangen	  door	  speciale	  vuilniszakken	  die	  bestand	  
zijn	  tegen	  meeuwen.	  D66	  vindt	  dat	  een	  dergelijke	  simpele	  maatregel	  direct	  moet	  worden	  ingevoerd.	  
Honden	  zijn	  en	  blijven	  welkom,	  maar	  hondenpoep	  niet.	  Overlast	  door	  hondenpoep	  kan	  worden	  
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bestreden	  met	  voldoende	  uitlaatplaatsen	  en	  plaatsen	  waar	  honden	  los	  kunnen	  lopen.	  Opruimen	  
wordt	  gestimuleerd,	  onder	  andere	  door	  middel	  van	  voorlichting,	  automaten	  met	  hondenpoepzakjes	  
en	  meer	  afvalbakken.	  

• D66	  vindt	  dat	  Wassenaar	  als	  gemeente	  een	  bijdrage	  moet	  leveren	  aan	  (inter)nationale	  
duurzaamheidsdoelstellingen	  door	  ruimte	  te	  bieden	  aan	  kleinschalige	  duurzame	  
energieopwekking	  en	  isolatie	  van	  bestaande	  bouw.	  

• D66	  wil	  dat	  aandacht	  wordt	  gegeven	  aan	  praktische	  maatregelen	  die	  bijdragen	  aan	  een	  
schone	  omgeving.	  

• D66	  Wassenaar	  wil	  braakliggende	  terreinen	  opknappen	  samen	  met	  buurt-‐	  en	  
wijkverenigingen,	  lokale	  experts	  van	  de	  volkstuindersverenigingen	  en	  van	  natuur-‐	  en	  
milieuorganisaties.	  	  

Ruimtelijke	  ordening	  en	  volkshuisvesting	  
	  

D66	  wil	  dat	  bij	  beslissingen	  over	  ruimtelijke	  ordening	  de	  gemeente	  samenwerkt	  met	  bewoners,	  
buurtverenigingen	  en	  in	  het	  dorp	  actieve	  ondernemingen.	  Het	  besluit	  over	  de	  bebouwing	  van	  het	  
vliegveld	  Valkenburg	  beschouwt	  D66	  als	  een	  gegeven.	  D66	  zal	  er	  op	  letten	  dat	  gemaakte	  afspraken	  
over	  de	  wijze	  van	  bebouwing	  en	  de	  groene	  buffer	  worden	  gerespecteerd.	  In	  het	  bijzonder	  de	  
afspraak	  dat	  in	  het	  noorden	  zal	  worden	  begonnen	  met	  bouwen.	  

Wassenaar	  heeft	  volgens	  D66	  geen	  grote	  uitbreidingslocaties	  meer	  nodig.	  De	  bestaande	  voorraad	  
aan	  panden	  is	  voldoende,	  maar	  kan	  wel	  beter	  worden	  benut.	  Zo	  kunnen	  locaties	  binnen	  de	  
bebouwde	  kom,	  zoals	  bedrijfsgebouwen	  en	  –terreinen	  worden	  bestemd	  voor	  woningbouw.	  Om	  het	  
verhuizen	  van	  bedrijven	  uit	  de	  bebouwde	  kom	  mogelijk	  te	  maken	  kan	  ruimte	  worden	  gerealiseerd	  bij	  
Maaldrift	  (deel	  Defensieterrein).	  Om	  flexibel	  te	  kunnen	  opereren	  is	  het	  nodig	  over	  actuele	  
bestemmingsplannen	  te	  beschikken	  en	  mogelijkheden	  binnen	  bestaande	  bestemmingsplannen	  te	  
onderzoeken.	  

D66	  wil	  dat	  extra	  aandacht	  wordt	  gegeven	  aan	  kwalitatief	  hoogwaardige	  en	  beeldbepalende	  locaties	  
binnen	  Wassenaar.	  Goed	  voorbeeld	  is	  het	  havengebied.	  D66	  vindt	  dat	  het	  havengebied	  beter	  kan	  
worden	  benut.	  D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  samen	  met	  betrokken	  ondernemers	  en	  bewoners	  en	  
(watersport)verenigingen	  onderzoekt	  hoe	  het	  havengebied	  kan	  worden	  ontwikkeld	  ten	  behoeve	  van	  
de	  inwoners	  van	  Wassenaar	  en	  welke	  mogelijkheden	  dit	  biedt	  voor	  ondernemers.	  Te	  denken	  valt	  aan	  
het	  tot	  ontwikkeling	  brengen	  van	  het	  gebied	  langs	  het	  havenkanaal,	  bijvoorbeeld	  voor	  sport	  
(trimbaan)	  en	  ontspanning	  (wandelroute,	  verhuur	  van	  kano’s	  en/of	  waterfietsen),	  cultuur,	  horeca	  en	  
speelvoorzieningen.	  De	  gemeente	  zou	  moeten	  bezien	  hoe	  zij	  verschillende	  terreinen	  (o.a.	  de	  
bouwkavel	  aan	  de	  Havenkade	  en	  de	  gemeentewerf)	  attractief	  kan	  inrichten.	  	  

Wassenaar	  telt	  veel	  ouderen.	  Op	  papier	  zijn	  er	  –	  in	  ieder	  geval	  op	  de	  korte	  termijn	  –	  voor	  hen	  
voldoende	  geschikte	  woningen.	  Een	  deel	  van	  deze	  voorraad	  zal	  echter	  in	  prijs	  en	  kwaliteit	  aangepast	  
moeten	  worden,	  in	  het	  bijzonder	  serviceflats.	  Verhuizen	  van	  ouderen	  naar	  geschikte	  woningen	  biedt	  
ruimte	  voor	  jongeren	  en	  gezinnen.	  Het	  volkshuisvestingsbeleid	  moet	  onder	  andere	  gericht	  worden	  
op	  het	  geschikt	  maken	  en	  vervangen	  van	  woningen	  bestemd	  voor	  ouderen	  en	  op	  het	  faciliteren	  van	  
ouderen	  die	  doorstromen.	  
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Binnen	  de	  bestaande	  woningvoorraad	  moet	  ruimte	  worden	  gemaakt	  voor	  (jonge)	  gezinnen.	  Dat	  
betreft	  het	  verruimen	  van	  het	  aanbod	  van	  betaalbare	  huur-‐	  en	  koopwoningen,	  vooral	  
eengezinswoningen.	  Op	  de	  sociale	  huurmarkt	  moet	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  de	  lokale	  
beleidsruimte	  om	  lokale	  woningzoekenden	  doorstroommogelijkheden	  te	  bieden.	  

Deze	  beleidsvoornemens	  dienen	  onder	  andere	  in	  afspraken	  met	  woningcorporaties	  te	  worden	  
vastgelegd.	  In	  navolging	  van	  het	  onlangs	  gesloten	  energie-‐akkoord	  moeten	  woningcorporaties	  zich	  
bovendien	  inzetten	  om	  de	  bestaande	  woningvoorraad	  energiezuinig	  te	  maken.	  	  

• Er	  zijn	  geen	  grote	  uitbreidingslocaties	  voor	  woningbouw	  meer	  nodig.	  D66	  wil	  ruimte	  maken	  
voor	  woningbouw	  door	  buiten	  de	  bebouwde	  kom	  ruimte	  te	  maken	  voor	  bedrijven	  die	  nu	  nog	  
in	  de	  bebouwde	  kom	  zijn	  gevestigd.	  

• D66	  vindt	  dat	  het	  Havengebied	  beter	  kan	  worden	  benut	  door	  dit	  gebied	  samen	  met	  
ondernemers	  en	  bewoners	  opnieuw	  te	  ontwikkelen.	  

• Voor	  ouderen	  geschikte	  woningen	  zullen	  moeten	  worden	  aangepast	  in	  kwaliteit	  en	  prijs.	  
Daardoor	  komt	  doorstroming	  tot	  stand	  en	  krijgen	  jongeren	  meer	  woonmogelijkheden.	  

• In	  de	  bestaande	  woningvoorraad	  moeten	  meer	  kansen	  worden	  geboden	  aan	  jonge	  gezinnen,	  
onder	  meer	  door	  doorstroming	  in	  de	  sociale	  huurmarkt	  te	  bevorderen.	  	  

• D66	  wil	  dat	  de	  gemeente	  op	  het	  gebied	  van	  aanbod	  en	  duurzaamheid	  van	  woningen	  
prestatiecontracten	  afsluit	  met	  woningcorporaties.	  
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Nu	  vooruit!	  
	  

1. D66	  is	  niet	  overtuigd	  van	  de	  meerwaarde	  van	  een	  gemeentelijke	  fusie.	  D66	  wil	  dat	  bij	  
bestaande	  gemeentelijke	  samenwerkingsverbanden	  wordt	  nagegaan	  hoe	  het	  toezicht	  en	  de	  
invloed	  op	  kosten	  en	  kwaliteit	  is	  geregeld,	  zodat	  tijdig	  kan	  worden	  ingegrepen	  als	  zaken	  niet	  
naar	  wens	  verlopen.	  
	  

2. De	  inkomsten	  en	  uitgaven	  van	  de	  gemeente	  moeten	  in	  evenwicht	  zijn.	  D66	  is	  tegen	  een	  
stijging	  van	  de	  opbrengst	  van	  de	  WOZ	  met	  meer	  dan	  de	  inflatie.	  
	  

3. Er	  moet	  met	  voorrang	  een	  nieuw	  integraal	  veiligheidsbeleid	  worden	  geformuleerd.	  Daarin	  
moet	  preventie	  en	  opsporing	  van	  woninginbraken	  prioriteit	  krijgen,	  bijvoorbeeld	  door	  
samenwerking	  met	  buurtverenigingen.	  
	  

4. D66	  verwacht	  van	  de	  gemeente	  een	  actief	  economisch	  beleid,	  onder	  meer	  door	  in	  het	  
ruimtelijk	  beleid	  voldoende	  mogelijkheden	  te	  scheppen	  voor	  startende	  ondernemers	  en	  het	  
realiseren	  van	  een	  gebouw	  waarin	  zij	  terecht	  kunnen.	  D66	  vindt	  dat	  het	  Havengebied	  beter	  
kan	  worden	  benut	  door	  dit	  gebied	  samen	  met	  ondernemers	  en	  bewoners	  opnieuw	  te	  
ontwikkelen.	  
	  

5. D66	  wil	  dat	  de	  portefeuilles	  onderwijs	  en	  jeugdzorg	  onder	  dezelfde	  wethouder	  vallen.	  D66	  
wil	  ook	  dat	  de	  maatschappelijke	  stage	  behouden	  blijft	  op	  de	  Wassenaarse	  middelbare	  
scholen.	  	  
	  

6. D66	  gaat	  erop	  letten	  dat	  meerdere	  zorgverleners	  binnen	  arbeid,	  zorg	  en	  jeugd	  gaan	  
samenwerken.	  
	  

7. D66	  is	  voor	  een	  bijzondere	  bijstand	  voor	  gezinnen	  met	  kinderen	  ten	  behoeve	  van	  culturele,	  
maatschappelijke	  en	  sportieve	  voorzieningen.	  Een	  meerjarenplan	  voor	  subsidie	  aan	  
sportverenigingen	  zorgt	  voor	  een	  betere	  spreiding	  en	  eerlijke	  verdeling	  van	  beschikbare	  
middelen.	  
	  

8. D66	  vindt	  mantelzorg	  en	  vrijwilligerswerk	  belangrijk.	  De	  gemeente	  moet	  zijn	  taken	  om	  deze	  
activiteiten	  te	  ondersteunen	  actief	  oppakken.	  	  
	  

9. In	  de	  bestaande	  woningvoorraad	  moeten	  meer	  kansen	  worden	  geboden	  aan	  jonge	  gezinnen,	  
onder	  meer	  door	  doorstroming	  in	  de	  sociale	  huurmarkt	  te	  bevorderen.	  Voor	  ouderen	  
geschikte	  woningen	  zullen	  moeten	  worden	  aangepast	  in	  kwaliteit	  en	  prijs.	  Daardoor	  komt	  
doorstroming	  tot	  stand	  en	  krijgen	  jongeren	  meer	  kansen	  op	  de	  woningmarkt.	  
	  

10. D66	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  bij	  grote	  projecten	  in	  de	  buurt	  een	  wijkmanager	  wordt	  
aangesteld	  die	  zorgt	  voor	  de	  communicatie	  met	  de	  betrokken	  inwoners.	  

	  


