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NIEUWSBRIEF VVD BRONCKHORST 
 
Inleiding 
Na de nieuwsbrief van maart is het tijd U weer hoogte te brengen via deze tweede 
nieuwsbrief. Het is ruim een jaar geleden dat de huidige coalitie, met daarin de VVD, 
aantrad en inmiddels heeft zij haar stempel gezet, waarover meer. Daarnaast is de 
fractie gewijzigd. Ton van Linder heeft de hamer overgedragen aan Perry van 
Lochem. 
De stand van zaken van de VVD speerpunten voor het coalitieprogramma worden in 
"Uit de Fractie" kort belicht. 
Tevens is er een oproep, in het bijzonder aan de jongeren, om bij te dragen aan het 
goed functioneren van de partij in Bronckhorst door een rol in het netwerk, de 
bestuurscommissie of ter ondersteuning van de fractie op te nemen. Het neemt niet 
meer tijd dan je er zelf in wilt steken! 
Heeft U naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen over het staan 
en gaan van VVD Bronckhorst dan horen wij dat graag. 
================================================================ 
Voor de agenda 
28 oktober 2019: Vergadering VVD Netwerk De Graafschap. 
25 november 2019: VVD Bronckhorst bijeenkomst met o.a. afscheid Ton van Linder 

en kennismaking met nieuwe fractievoorzitter Perry van Lochem. 
Uitnodigingen volgen. 
================================================================ 
Uit de Fractie: 
In het programmaplan (het beleidstuk van de coalitie voor 2019-2022) hebben de 
volgende punten de bijzondere aandacht van de VVD fractie. 
• Duurzaamheid - een efficient en klantvriendelijk afvalbeleid 

                        - optimale realistische energiemix  
• Woon en Leefomgeving - wonen naar wens in de gehele gemeente Bronckhorst 
• Ondernemerschap - ruimte voor ontwikkelingen in de maak-industrie, 

voor boeren en toerisme door bereikbaarheid, digitale ontsluiting, huisvesting en 
profilering. 

• Inclusieve Samenleving - Goede sociale voorzieningen voor inwoners die het 
nodig hebben. 

• Dienstbare Overheid - duidelijkheid en steun voor burgers en initiatiefnemers 
welk traject doorlopen moet worden door snel, helder en resultaatgericht te 
werken. 

Verderop geven de woordvoerders op deze onderwerpen een korte stand van zaken. 
De onderwerpen waar de fractie momenteel of binnenkort mee bezig zal zijn: 
• Wijzigingen in het afvalstoffenbeleid (Raadsvergadering oktober) 
• Verrijkte routekaart energietransitie gemeente Bronckhorst (Raadsvergadering 

oktober) 
• Nieuwbouw tbv Voortgezet Onderwijs in Vorden (Raadsvergadering oktober) 
• Gemeentebegroting 2020 (Raadsvergadering november) 
 
Wilt U Uw mening over een van deze onderwerpen delen met de fractie dan bent U 
van harte welkom. De vergaderingen van de VVD fractie zijn in principe openbaar. 
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Wilt U een vergadering bijwonen, neem dan contact op met Thea Lusink 
(t.lusink@bronckhorst.nl of 0612375209) 
================================================================ 
Duurzaamheid - Afvalbeleid 
Binnenkort komt het afval beleid voor 2020 in de gemeenteraad. Met een geraamd 
tekort van € 500.000 voor 2019 is herziening van het beleid noodzakelijk. Zoals u in 
de pers heeft kunnen lezen, stelt het College voor de tarieven te verhogen en het 
restvuil zonder extra kosten niet meer huis aan huis op te halen. Het moet door de 
inwoners zelf naar containers gebracht worden (Het zogenaamd omgekeerd 
inzamelen). Het tekort is een gevolg van gestegen kosten o.a. door belastingen van 
de centrale overheid en minder inkomsten uit papier, textiel en PMD recycling. 
Daarnaast wordt er door betere scheiding minder restafval opgehaald, terwijl een 
belangrijk deel van de kosten gedekt wordt uit het relatief hoge tarief voor restafval, 
waardoor er ook minder inkomsten zijn. Kostenreductie via omgekeerd en minder 
frequent inzamelen en tariefsverhoging lijken dus onontkoombaar op basis van de 
huidige contracten met de afvalverwerker. 
De VVD is van mening dat in het huidige voorstel de maatregelen wel erg 
nadrukkelijk op het restafval rusten. Papier en PMD zijn zeer geschikt voor 
omgekeerd inzamelen; een situatie die voorheen bestond. Het hogere restafval tarief 
blijft ook in dat geval stimulans om te scheiden. 
De VVD zal pleiten voor de mogelijkheid voor bewoners om de grijze container over 
te nemen van de gemeente voor eigen gebruik om bijv. als tussenopslag voor de 
vuilniszakken te dienen. Verder vindt de VVD dat het minimum berekende gewicht 
voor het zelf storten bij de milieu stations omlaag moet. Zeker omdat de grotere 
stukken restvuil (die wel in de grijze container pasten maar niet in de straatcontainer) 
vaker weggebracht moeten worden. Zonder verlaging kan verwacht worden dat er 
meer vuil in de openbare ruimte wordt gedumpt. 
 
Inclusieve Samenleving 
In het Beleidskader Sociaal Domein, goedgekeurd in de Raad van 18 juli 2019, wordt 
de basis gelegd voor zorg en ondersteuning in onze gemeente. Het Sociaal Domein 
is veelomvattend, veel radertjes die in elkaar passen. Als je aan de een draait, heeft 
dat gevolgen voor de ander. 
De sociale teams worden positief gewaardeerd, ze zijn professioneel, maar wat ons 
betreft kan de verankering in de samenleving beter. Meer verbinding zoeken met b.v. 
maatschappelijke organisaties, bedrijven, sport, onderwijs. We hebben een rijk 
verenigingsleven met een duidelijke functie. 
De zorgvraag is leidend, maar niet bepalend. Samen kijken naar wat is nodig is. 
Appellerend aan de eigen verantwoordelijkheid: wat kan de client nog zelf? 
De regiefunctie op de uitvoering vraagt meer aandacht. Bereiken we het 
zorgresultaat dat we voor ogen hebben? Gaat dit op een efficiente wijze, zijn er 
goede afspraken? De uitvoeringsprogramma’s zullen ons hier meer duidelijkheid 
over moeten geven. Extra geld is wat ons betreft niet nodig, er zit nog voldoende in 
de bestemmingsreserve. 
We zien uit naar het dashboard dat nu ontwikkeld wordt, waarin cijfers ons laten zien 
hoe het een en ander zich ontwikkelt. We gaan het nauwgezet volgen. 
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Woonbeleid 
In de Raadsvergadering van 18 juli j.l. is de lokale woonvisie “Ruimte voor wonen in 
Bronckhorst 2019 – 2025” aangenomen. Een van de speerpunten van de VVD is 
hiermee gerealiseerd. 
Er staan wat ons betreft goede ambities in beschreven, zoals: 
- Voor wie concreet op zoek is naar een woning in Bronckhorst dient er voldoende 
betaalbaar, divers en duurzaam aanbod beschikbaar te zijn dat past bij de 
woonbehoefte, zowel in de kernen als het buitengebied. 
We spelen hiermee in op een woonbehoefte van huidige en toekomstige generaties. 
Deze nieuwe visie sluit ook aan bij de ontwikkelingen rondom de economie. Deze is 
booming, met als gevolg veel vraag naar wonen. 
De woonvisie biedt veel ruimte voor diverse vormen van wonen en woonvormen, ook 
in combinatie met zorg. De VVD vindt die veelzijdigheid in populatie mooi, maar dit is 
natuurlijk ook een uitdaging. Dit zien wij niet als last, maar als inspiratie. 
Ook houden we oog voor duurzaamheid, maar wel vanuit realisme, dus rekening 
houdend met het gegeven dat veel nog volop in ontwikkeling is. Daardoor zijn wij wat 
afwachtend. Belangrijk is ook de kwaliteit van de leefomgeving. We moeten wel een 
aantrekkelijke gemeente blijven met voldoende rust, ruimte en groen. 
De woonvisie is geformuleerd met het doel om het college zo veel mogelijk ruimte te 
geven om de wensen van alle inwoners, waaronder de boeren en ondernemers, 
ruimhartig en met lef zoveel mogelijk te kunnen realiseren. 
 
Ondernemerschap 
In juli heeft de Raad gesproken over het Regionaal Programma Werklocaties. 
Samengevat gaat het erom hoeveel ruimte er gecreëerd kan worden voor de 
vestiging van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven. 
De VVD heeft ingezet op een ruime groeimogelijkheid. Deze bestaat uit uitbreiding 
van bestaande bedrijventerreinen waar mogelijk en een betere benutting van lege of 
leegkomende plekken op deze bedrijventerreinen. Ook revitalisering van de 
bedrijventerreinen maakt deel uit van de ontwikkelingen.  
Daarnaast hebben wij ons ook sterk gemaakt voor ontwikkeling en 
vestigingsmogelijkheden voor kleine bedrijven in leegkomende agrarische panden in 
het buitengebied. We zijn dan ook blij dat besloten is om voor de periode tot 2023 
een uitbreiding van de bedrijventerreinen met minimaal 10 ha mogelijk te maken en 
tot 2030 een uitbreiding tot 17 ha en dat maatwerk geleverd gaat worden voor 
vestigingsmogelijkheden voor kleine bedrijven in het buitengebied van Bronckhorst. 
 
Dienstbare overheid. 
Vanuit de VVD is er vooral op aangedrongen om een dienstbare overheid te zijn. Wij 
willen een overheid zijn, die aansluit bij de samenleving. 
Daartoe is in eerste plaats nodig dat er geluisterd wordt naar wat in gesprekken met 
mensen te berde komt. Een voorbeeld zijn de gesprekken die Wethouder Buunk 
regelmatig voert met agrariërs en het vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 
Verder zijn de contacten van de ambtenaren met de bevolking, zowel op 
beleidsniveau alsook op uitvoeringsniveau, bedoeld om de eerder genoemde 
aansluiting bij de samenleving te krijgen. 
Input krijgen is één, maar output geven is twee. 
Heel belangrijk is daarbij dat er uitleg gegeven wordt over het hoe en waarom de 
gemeente in voorkomende gevallen zo handelt en besluit. 
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In het programmaplan wordt dit een goede balans tussen “halen en 
brengen”genoemd. 
Resultaten. 

1. De samenleving ervaart een dienstbare overheid; 
2. We vernieuwen onze werkwijzen, zodat het samenspel tussen raad en college 

versterkt wordt; 
3. We werken samen met de regio en andere partijen aan heldere en passende 

prioriteiten, zodat inwoners en organisaties in Bronckhorst daar baat bij 
hebben; 

4. We volgen de demografische ontwikkelingen en benutten de kansen om 
noodzakelijke vernieuwing aan te jagen. 

Omdat het communicatieplan van de gemeenteraad dateert van het midden van het 
vorige decennium wordt er nu een nieuw communicatieplan gemaakt. 
Wij zullen er op toezien dat er een eigentijds en werkbaar stuk komt. Zodoende wordt 
het werk van de gemeenteraad beter zichtbaar voor de samenleving. 
================================================================ 
Wisseling fractievoorzitterschap VVD Bronckhorst 

Ton van Linder heeft in de gemeenteraadsvergadering 
van 26 sept afscheid genomen van de raad en de 
fractievoorzittershamer overgedragen aan Perry van 
Lochem, die in dezelfde vergadering geinstalleerd is als 
raadslid. 
Ton heeft besloten met zijn werkzaamheden voor de 
Gemeenteraad van Bronckhorst na ruim vijf jaar te 
stoppen omdat deze activiteiten lastig te rijmen blijken te 
zijn met zijn ambities in de handbalwereld. Of zoals Ton 
dat zelf zo mooi omschrijft: 
“Ik heb in de sport geleerd, dat je om te presteren een 
“one-track-mind” moet hebben. Dat geldt ook voor de 
politiek waar je ook moet focussen op concrete doelen. 
Beide sporen combineren is moeilijk”. 
Ton zit sinds 2014 in de raad. Hij heeft zich enorm 

ingezet om de VVD weer te laten deelnemen aan het college en is zeer tevreden 
over hoe het college functioneert.  
Perry is sinds 2017 commissielid voor de VVD Bronckhorst en heeft sindsdien de 
VVD fractie ondersteund in haar werkzaamheden. 
Afscheid van Ton en nadere kennismaking met Perry zal plaatsvinden op 25 
november. Plaats en tijd worden nog bekendgemaakt. 
 
================================================================ 
Denktank Afval 
In de vorige nieuwsbrief hebben we geinteresseerden uitgenodigd om mee te denken 
over het afval beleid. Een aantal VVDers heeft hier gehoor aan gegeven, hetgeen 
resulteerde in een gespreksavond waarop Martin Niessink van de gemeente de 
achtergronden van de afval/reststoffen toelichtte. De discussie heeft zeker 
bijgedragen aan de standpuntsbepaling van de fractie ten aanzien van het 
voorgestelde nieuwe beleid. 
================================================================ 
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Website 
Informatie over de VVD Bronckhorst is ook te vinden op onze website: 
https://www.vvdbronckhorst.nl 
 
Actiever worden? 
Bent U bereid actiever te worden voor de VVD dan zijn er volop mogelijkheden. De 
bestuurscommissie zoekt leden; het netwerkbestuurs heeft aanvulling uit Bronckhorst 
nodig. Daarnaast kunt U meedoen in een denktank, als fractie ondersteuner of 
anderszins hand en span diensten verrichten. Dorien Mulderije verstrekt gaarne 
nadere informatie. 
 
Contacten 
Fractie: 
Thea Lusink, mob 0612375209, t.lusink@bronckhorst.nl 
 
Bestuurscommissie: 
Dorien Mulderije, mob 0651063740, dorienmeulenbroek@gmail.com 
Erik Nijhoff, mob 0657560097, e.nijhoff@bronckhorst.nl 
Hans Puijk, mob 0629234653, h.puijk@bronckhorst.nl 
Marchien Oosterhuis, mob 0622444155, marchien.oosterhuis@hotmail.com 


