Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

De RVP komt op voor;
Mensen die voor zichzelf, hun gezin en hun familie zorgen.
Mensen die de maatschappij draaiende houden.
Mensen die de kost moeten verdienen.
Mensen die als vrijwilliger of mantelzorger alleen eer opstrijken.
Jongeren die nog lang hun best moeten doen.
Ouderen die hun best hebben gedaan.
Gewone mensen uit St. Willebrord, Sprundel, Rucphen, Zegge en Schijf.
RVP Gewoon voor U!

De mensen achter de RVP
De leden van de RVP zijn Actief, Betrokken en Onafhankelijk.
Actief en betrokken binnen de lokale gemeenschap van de vijf kerkdorpen.
Als vrijwilliger, bestuurslid van een vereniging of als raadgever voor de mensen.
Maar vooral onafhankelijk.
Onafhankelijk van de landelijke politiek en onafhankelijk van commerciële belangen.

Het RVP gedachtengoed
Het gedachtengoed van de RVP komt voort uit en sluit zo veel mogelijk aan bij de
cultuur van de lokale gemeenschap:
ü Drang om vooruit te willen. We willen het morgen beter hebben dan vandaag,
zelf maar zeker voor de kinderen.
ü Gezond verstand. De dagelijkse praktijk staat voorop, niet de theorie.
Al doende leert men.
ü Het beste er van maken in de gegeven omstandigheden.
We roeien met de riemen die we hebben.
ü Leven en laten leven. Respect voor lokaal ondernemerschap en lokaal
initiatief.
ü Eenvoudig. Doe maar gewoon. Goed is goed.
ü Rechtvaardig. We zijn allemaal gelijk.

Waarom eigenlijk een verkiezingsprogramma?
Elke stem die bij de verkiezingen wordt uitgebracht, is eigenlijk een stem op een
persoon, op een partij en op een programma. De kiezers bepalen daarmee niet
alleen wie er in de gemeenteraad komt, maar ook hoeveel mensen er van een partij
in de gemeenteraad komen. En hoe meer mensen er van een partij in de
gemeenteraad zitten, hoe belangrijker de kiezer het verkiezingsprogramma van die
partij dus vindt.
Na elke gemeenteraadsverkiezing worden er, (meestal) door de winnende partijen,
afspraken gemaakt voor de volgende raadsperiode. Het verkiezingsprogramma van
die partijen dient bij het maken van die afspraken als uitgangspunt.
Het verkiezingsprogramma van de winnende partijen, is daardoor bepalend voor
datgene waar binnen de Gemeente Rucphen de volgende 4 jaren prioriteit in Tijd &
Geld aan wordt gegeven.
Het verkiezingsprogramma doet er dus toe!
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Programma RVP 2018 -2022
In het hierna volgende partij programma van de RVP, is beschreven waar voor de
RVP de prioriteiten liggen in de periode 2018 – 2022. Het bevat de belangrijkste
doelen die de Rucphense Volkspartij de komende vier jaar wil verwezenlijken.
Onderwerpen die niet in het programma zijn beschreven, kunnen toch belangrijk zijn
of worden in de komende periode. De mensen van de RVP bepalen dan in
gezamenlijkheid een standpunt, mede aan de hand van het hiervoor beschreven
gedachtengoed van de RVP.

Moderne scholen voor goed onderwijs
De jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede
basis mee te geven voor hun verdere leven. De maatschappij ziet er vandaag de dag
heel anders uit dan pakweg 20 jaar geleden. Digitalisering, internet en sociaal media
is niet meer weg te denken. Ook niet uit het klaslokaal.
De schoolgebouwen in de gemeente Rucphen zijn in bijna alle gevallen behoorlijk
verouderd. De RVP wil investeren in de basisscholen in heel de gemeente Rucphen,
zodat er goed en eigentijds onderwijs gegeven kan blijven worden aan onze
kinderen.
De RVP wil de nieuwe school in St.Willebrord al op 1-8-2020 klaar hebben. Zodat de
gefuseerde Willebrordse basisscholen zo snel als mogelijk, als één school in één
gebouw verder kunnen. De school moet wat de RVP betreft geschikt zijn voor
modern en eigentijds onderwijs.
Daarbij moet er zeker ook aandacht zijn voor de verkeersveiligheid nabij de scholen.
De ontwikkeling van Parkzicht tot dokterspraktijk, apotheek en fysiotherapie zal
behoorlijk verkeer aan gaan trekken en parkeerplaatsen nodig hebben. Uitbreiding
van het bestaande parkeerterrein bij de scholen, met mogelijk een Kiss- en ride zone,
lijkt voor de RVP een noodzakelijke oplossing.

Meer en betere ZORG
De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en
Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen véél beter. De RVP wil daar de komende
periode werk van maken. Nadat de gemeente sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk
is geworden voor het sociaal domein, heeft de nadruk gelegen op het overnemen van
deze zorgtaken van de Rijksoverheid. Daarbij moesten ook nog eens bezuinigingen
op de budgetten worden doorgevoerd.
Dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan is voor de RVP wel duidelijk. Met name in
de huishoudelijke ondersteuning is de achteruitgang in zorg voor veel mensen
duidelijk voelbaar.
De RVP vindt daarom: Geld voor zorg = voor zorg! Ook het overschot van € 2,3
miljoen moet voor de zorg in het sociaal domein beschikbaar blijven.
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De RVP wil werk van maken van meer en betere zorg, door de gemeentelijke
zorgtaken op het gebied van WMO en Jeugd verder te verbeteren. De zogenaamde
transformatie.
Dit kan onder andere door meer aandacht te geven aan het voorkomen van
problemen, oftewel preventie. En als er zich problemen voordoen, deze zoveel
mogelijk aan de voorkant aanpakken, als ze nog klein en overzichtelijk zijn. Verder
kunnen het aantal regeltjes en formulieren worden verminderd door de zorgtaken
meer integraal aan te pakken, waardoor er meer tijd en geld overblijft voor de echte
zorg.
Daarnaast wil de RVP de norm voor bijzondere bijstand optrekken naar 120%, net
als in de ons omringende gemeentes. Werken moet namelijk lonen. Het verruimen
van deze norm zorgt ervoor dat mensen die werken, maar weinig verdienen,
financieel beter af zijn dan mensen in de bijstand.

Veiligheid voorop
De RVP vindt dat in de gemeente Rucphen iedereen zich veilig moet kunnen voelen.
De veiligheid op straat, maar ook bij u thuis, hangt niet alleen af van de inzet van de
politie. Veiligheid maken we samen. Burgers, gemeente en politie. Afgelopen periode
is bewezen dat de samenwerking tussen die drie partijen de veiligheid in onze
gemeente sterk heeft verbeterd.
Burgers die als buurtpreventist een oogje in het zeil houden voor ons allemaal. De
Gemeente die extra BOA's inzet om kleine en grote ergernissen aan te pakken en
met cameratoezicht lastige plekken extra in de gaten kan houden. En de wijkagenten
die namens de politie kunnen optreden of bemiddelen als dat nodig is.
De RVP wil dat veiligheid ook de komende vier jaar voorop staat. De steun vanuit de
gemeente voor buurtpreventie blijft daarom enorm belangrijk. Een aantal RVP'ers is
zelf als actieve burger betrokken bij buurtpreventie in hun dorp.

Onderhoud groen en openbare ruimte weer op orde
Afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat het onderhoud van het
gemeentelijk groen te wensen over laat. Er zijn veel klachten door onze inwoners bij
de Gemeente binnengekomen. De RVP vindt dat dit niet langer kan.
Mensen hechten er in onze gemeente aan dat hun tuintje en erf er netjes bij staat.
Mensen mogen dat wat de RVP betreft ook van de gemeente verwachten.
De RVP wil het onkruid bij de wortel aanpakken. En niet achter de feiten aan blijven
lopen. De gemeentelijke buitendienst moet daarom zelf verantwoordelijk worden voor
het onderhoud van het groen en de buitenruimte. De WVS blijft de mensen leveren,
maar is niet langer eindverantwoordelijk. Daarnaast kunnen mensen uit de bijstand
worden ingezet om werkervaring op te doen en leveren ze daarmee een bijdrage aan
onze buitenruimte. Specialistische taken zoals bomen snoeien kunnen heel goed
worden uitbesteed aan de plaatselijke hoveniers.
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Alle sport is belangrijk
Sport verbroedert en sporten is gezond. Belangrijk dus voor de saamhorigheid in de
lokale gemeenschap en de gezondheid van onze inwoners. De RVP is ooit opgericht
in 1962 met als doel het verbeteren van het sportpark van voetbalvereniging RoodWit. Sport is daarom al 56 jaar een belangrijk speerpunt in het programma van de
RVP.
De RVP vindt alle sporten belangrijk die door onze inwoners in onze gemeente
worden beoefend, vroeger, nu en in de toekomst. Van Atletiek tot Zwemmen.
De gemeente moet daarom de eigen sportverenigingen ondersteunen in hun
voortbestaan. Sportevenementen zouden wat de RVP betreft vrijgesteld moeten
worden van het betalen van leges bij de gemeente. Daarnaast is het investeren in
sportaccommodaties voor de RVP vanzelfsprekend. Maar wel op een eerlijke en
redelijke manier (betaalbaar en in verhouding), het gevoel van willekeur mag daarin
geen rol spelen, want alle sporten zijn belangrijk.

Meer woningen voor starters en senioren
De RVP is al jaren voorstander van het bouwen van starterswoningen om onze
jeugdige starters op de woningmarkt voor onze gemeente te kunnen behouden.
Daarnaast is de RVP groot voorstander van het bouwen van passende woningen
voor onze senioren. De overheid verwacht van onze ouderen dat ze langer thuis
blijven wonen. Een aanbod aan passende woningen voor senioren is dan noodzaak.
De gemeente heeft in het verleden afspraken gemaakt met projectontwikkelaars, in
veel gevallen woningstichting Thuisvester, om de woningen te bouwen die nodig zijn
voor de verschillende doelgroepen, zoals starters en senioren.
Onlangs heeft de Thuisvester door gewijzigde regelgeving de toewijzing van
woningen aan deze doelgroepen losgelaten. Iedereen met een bepaald inkomen
komt nu in aanmerking voor een woning die enkele jaren terug gebouwd is voor de
doelgroep starters of senioren.
Voor de RVP is dit onacceptabel. Zorgvuldig gemaakte afspraken kunnen wat de
RVP betreft niet zomaar overboord worden gegooid. Twintigers van buiten de
gemeente horen niet in onze schaarse seniorenwoningen te wonen. En speciaal voor
starters gebouwde woningen horen niet ingezet te worden als standaard huurwoning.
De RVP wil daarom vasthouden aan gemaakte afspraken met Thuisvester.
Starterswoningen zijn voor starters en seniorenwoningen zijn voor senioren. Met
lokale binding. Mensen uit onze eigen gemeente behoren door hun lokale binding
voorrang te krijgen boven mensen uit een andere Thuisvester gemeente
(Oosterhout). Zodat er gelijk meer woningen beschikbaar komen voor onze eigen
starters en senioren.
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Toerisme overlaten aan toeristische sector
De RVP heeft onlangs kennis genomen van het rapport van de
rekenkamercommissie inzake het Toerismebeleid. De conclusies en aanbevelingen
liegen er niet om. Voor de RVP is het rapport van de rekenkamer aanleiding om te
kiezen voor een totale afbouw van het toerisme beleid van de gemeente Rucphen
voor de komende periode.
De RVP is van mening dat de gemeente Rucphen toerisme over moet gaan laten aan
de ondernemers in de toeristische sector. De Gemeente is de afgelopen jaren op de
stoel van de ondernemers gaan zitten. Met als resultaat weinig zicht op de
doelstellingen die voor het toeristisch beleid zijn vastgesteld, aldus de Rekenkamer.
Terwijl het toerismebeleid de gemeente meer dan € 200.000 per jaar kost.
Als gemeente passen we aan de zorgkant van de gemeente het principe van eigen
kracht toe. In de Toekomstvisie 2030 staat dat de gemeente overheidsparticipatie wil
toepassen. De gemeente wil het initiatief in de samenleving leggen en alleen helpen
om deze initiatieven mogelijk te maken. Zonder het initiatief over te nemen.
Laten we deze beginselen dan ook zo snel mogelijk toe gaan passen in ons
toerismebeleid. En de initiatieven en de uitvoering leggen waar ze horen, bij de
toeristische sector.

Binnentuin terug naar de basis
Het initiatief om te komen tot invulling van het gebied Binnentuin nabij de Vijfsprong
begon ooit, al meer dan 10 jaar geleden, met een leuk en aannemelijk idee. De
gemeente brengt initiatiefnemers uit het bedrijfsleven bij elkaar, en als de sneeuwbal
eenmaal rolt, gaat de rest vanzelf. Deze sneeuwbal is een koude kermis geworden,
waarbij de inzet van de gemeente steeds hoger wordt en de bijdrage van het
bedrijfsleven vooralsnog uitblijft.
De huidige plannen van de Binnentuin voorzien in een eenmalig door de gemeente te
betalen tekort van circa € 5 miljoen. Dit staat in geen enkele verhouding tot de
voordelen die het plan voor de gemeente op termijn zal gaan hebben. Namelijk circa
100 banen in de toeristische sector erbij. Dat is € 50.000 investering door de
gemeente per nieuwe arbeidsplaats! Dit gaat alle verhoudingen te buiten.
De hoogste tijd om het tij te keren vindt de RVP. Het plan Binnentuin moet daarom
terug naar de basis.
Voor de RVP is de Binnentuin in de eerste en belangrijkste plaats het sport en
recreatiegebied van en voor onze inwoners! De RVP wil daarom wel investeren in
behoud, verbetering, uitbreiding en / of nieuw vestiging van sport faciliteiten. Voor
sporten die voornamelijk door onze eigen inwoners, in verenigingsverband, worden
beoefend. Bestaande sportverenigingen, zoals AVR, Baanbrekers, Koningsschutters,
Mistral, Orion, WWV, en RICO, krijgen van de RVP de voorkeur boven nieuwe
sporten als BMX als daar onvoldoende draagvlak voor is bij onze inwoners.
Ook nieuwbouw van de Vijfsprong met zwembad en sporthal kan daarom op steun
van de RVP rekenen. De RVP wil ook het buitenbad behouden inclusief de huidige
ligweide en deze niet opofferen voor een parkeerplaats.
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Laag houden van de lokale belastingen
Afgelopen periode zijn mede dankzij RVP wethouder Martien de Bruijn van financiën,
de lokale belastingen voor huiseigenaren met 3,6% gedaald en voor mensen met
een huurwoning met maar liefst 15,8% gedaald. De gemeente behoort haar eigen
broek op te houden vindt de RVP en niet om de haverklap het handje op te houden
bij de inwoners.

Afmaken omleidingsweg
Onder leiding van de RVP wethouder Martien de Bruijn, is een groot deel van de
omleidingsweg gerealiseerd in de afgelopen periode. Met een ruim overschot op het
budget. De RVP wil dit project in zijn geheel, dus inclusief zuidelijke tak naar
Scherpenberg en de weg rond de Leijkens in Rucphen, uiterlijk 2022 afronden.

Aanbesteding; lokaal ondernemerschap en social return
Lokale ondernemers verdienen respect en eerlijke kansen bij gemeentelijke
aanbestedingen. Daarnaast zijn aanbestedingen mooie kansen om maatschappelijke
verantwoordelijkheid te verlangen van de opdrachtnemer. Die kans moeten we beter
gaan benutten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zo echte
werkervaring opdoen, met meer kans op echt werk daarna.

Aandacht voor Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen in Rucphen. Ook bij ons
ondervinden we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. Wethouder
Matthijssen heeft een eerste aanzet gegeven om dit thema op de agenda zetten en
mogelijkheden benutten om ook een steentje bij te dragen aan het tegengaan van
klimaatverandering en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De RVP wil in de
komende periode de aandacht voor duurzaamheid vergroten en voor de gemeente
Rucphen passende maatregelen nemen.

Luisteren naar onze inwoners
De RVP wil tussen de mensen staan en vindt dat ook de gemeente op gelijk niveau
met de inwoners hoort te staan. Luisteren naar de wensen en ideeën, maar ook naar
klachten is daarom heel belangrijk. Het gesprek aangaan. En daaropvolgend duidelijk
en transparant zijn over de rol en opvatting van de gemeente.
En dat voor iedereen; jongeren, ouders, ouderen, ondernemers en verenigingen.
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Kandidatenlijst 21 maart 2018
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Martien de Bruijn
Laura Matthijssen
Johan van den Beemd
Ad van Loon
Wim Pijlman
Adri Blom
Joop Konings
Edwin Verstraten
Adry Aerts
Hans Gordeijns
Monique Lambregts
Zusje Brans - Konings
Martijn Gijzen
Wijnand Kas
Yanick Coremans
Theo van Gils
Piet van Beers
Richard Heynen
Cees van den Beemd
Arjan Schijven
Ludo van Overveld
Bjorn Brouwers
Cor van den Broek
Corrie Sprenkels
Cor van Ginneken
Mona Thijsse
Harry Vergouwen
Carla Veeke
Bram Thijsse
Kees (Nil) Brouwers

St. Willebrord
Sprundel
St. Willebrord
Rucphen
Rucphen
St. Willebrord
St. Willebrord
Zegge
St. Willebrord
St. Willebrord
St. Willebrord
Rucphen
Rucphen
St. Willebrord
St. Willebrord
St. Willebrord
St. Willebrord
St. Willebrord
St. Willebrord
St. Willebrord
Schijf
Sprundel
Zegge
St. Willebrord
Sprundel
St. Willebrord
Sprundel
Schijf
St. Willebrord
St. Willebrord
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