
"Program 2022-2026"  
 
De 7 kernwaarden van de FNP  
1-Democratie 
De FNP vindt dat de macht over de overheid van het volk is. Mensen moeten zoveel mogelijk betrokken 
worden bij het openbaar bestuur. 
2-Federalisme  
De FNP staat een staatsinrichting voor die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de 
middelen geeft om de eigen levensruimte zoveel mogelijk zelf vorm te geven. De FNP wil meer 
bevoegdheid naar de provincies, een sterker provinciaal bestuur en daardoor een sterker Fryslân.  
3-Internationalisme  
De FNP zoekt naar wat mensen bindt en ziet de wereld als een federatie van gemeenschappen. 
Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal.  
4-Taal en cultuur  
Taal en cultuur dragen bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. De FNP wil de Friese 
identiteit versterken en staat daarom zorg voor de Friese taal en cultuur. De FNP maakt zich sterk voor 
een Fryslân, waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepraktiseerd en gewaardeerd worden, 
zoals het Bildts en het Stellingwerfs.  
5-Ondernemerszin 
De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte geven, dat 
mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen.  
6-Solidariteit  
De FNP is een gemeenschapspartij. Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en respect van 
weerskanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek behouden en versterkt worden, dat niemand 
aan de kant komt te staan.  
7-Duurzaamheid  
De FNP wil een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties. In plaats van potverteren zoekt de 
FNP naar economische bestaansvormen die een beter evenwicht garanderen tussen consumeren en 
conserveren.  
 
Inleiding  
De FNP wil het allerbeste voor alle inwoners van Tytsjerksteradiel. Aan iedereen wil de partij plaats en 
ruimte bieden. De kinderen en de jongeren moeten aan hun trekken komen, degenen die van anderen 
afhankelijk zijn, moeten genoeg steun krijgen en de ouderen moet alle zorg krijgen die nodig is. Met 
andere woorden: iedereen moet zich thuis voelen in onze mooie gemeente. Daarom is ons motto ' FNP 
FOAR DY '. 
 
De FNP-fractie heeft al bijna een halve eeuw een plek in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Vanaf 
1998 had de FNP drie raadszetels en vanaf 2010 vijf. Piet Reitsma is vanaf 2016 fractievoorzitter en hij 
heeft in samenwerking met Tjikke Krijgsman, Freddy de Haan, Alex Nijboer en Jan Pieter van der Velde 
vorm en inhoud gegeven aan de uitgangspunten van de FNP in de gemeenteraad. Vanaf 2010 is er 
bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen door de wethouders Geerling Schippers, Rommert Dijk en in 
2019 werd Tytsy Willemsma lid van het college van B & W. Om dat voor elkaar te krijgen moet de 
leefbaarheid in onze gemeente centraal staan. Het begrip leefbaarheid is voor de FNP een wezenlijke 
voorwaarde voor een goed leven. Leefbaarheid beschouwt onze partij dan ook als een sleutelwoord, dat 
de deur openzet naar het bieden van goede woonomstandigheden, condities voor werkgelegenheid 
creëren, zorg voor bereikbare voorzieningen, oog voor de veiligheid van de burger en het behoud van de 
eigen identiteit.  
Praktisch betekent dat de FNP ervoor iedereen is. Dus: voor elkaar en met elkaar!  
 
Samenspraak/Participatie* is de rode draad in het gedrag van de FNP.  
De FNP is voor het behoud van ons karakteristieke landschap.  
Het gebruik van het Fries in de gemeenschap is vanzelfsprekend voor de FNP.  
De FNP is bezorgd voor het Fries en het Friese eigene in onze gemeente.  



Natuur en milieu in onze gemeente hebben de bijzondere aandacht van de FNP.  
Voor de ondernemer wil de FNP goede vestingmogelijkheden bieden.  
 
* Samenspraak/Participatie  
Houdt in dat: de gemeente zich naar de inwoners dienstbaar, laagdrempelig, herkenbaar en 
aanspreekbaar opstelt;  
Inwoners vanaf het begin in besluitvormingsprocessen moeten worden betrokken;  
Contactambtenaren en bestuurders zullen bij hun werk de steun van de inwoners moeten zoeken, zich op 
de hoogte moeten houden van ontwikkelingen en contactmatig moeten zorgen voor korte lijnen;  
Wanneer het om provinciale of landelijke zaken gaat zal het gemeentebestuur de burgers goed moeten 
voorlichten over de consequenties daarvan. 
 
Het programma voor de raadsperiode 2022-2026  
 
De FNP kiest er voor niet een heel uitgebreid programma te schrijven. De visie van de FNP wordt in 
hoofdpunten weergegeven en is gekoppeld aan de 7 kernwaarden. De FNP heeft oog en oor voor 
iedereen.  
 
Bestuur  
De FNP is van mening dat de beslissingsbevoegdheid moet liggen bij de democratische overheid van de 
kleinste eenheid die dat kan hanteren, namelijk het gemeentebestuur.  
Met samenspraak/participatie als uitgangspunt betekent dit dat het overleg - het spreken met en het 
luisteren naar de burgers - met de gemeenschap de basis is voor de plannen en besluitvorming.  
De rol van de verenigingen voor dorpsbelangen met hun dorpsvisies zijn hier belangrijk in, maar ook 
andere belangengroepen moeten kunnen participeren.  
De gemeente heeft genoeg bestuurskracht en kan dus zelfstandig blijven; er is wel een samenwerking met 
buurgemeente Achtkarspelen; die samenwerking heeft als uitgangspunt dat het beleid bij de gemeente 
zelf blijft en dat de beleidsuitvoering, als dat voordeel oplevert, gemeenschappelijk kan plaatsvinden.  
Daarnaast heeft de FNP ook oog voor de kansen die samenwerking met andere gemeenten kan opleveren 
en wil de goede contacten met het provinciebestuur behouden.  
Bij voorstellen die grote bestuurlijke consequenties hebben, moet de bevolking beslist vooraf 
geraadpleegd worden.  
Bovengemeentelijke taken - bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke regelingen - moeten helder, doorzichtig 
en beïnvloedbaar zijn.  
De eigenheid van onze gemeente willen we uitdrukken door de extensie. frl op de eigen website en in het 
e-postverkeer te gebruiken.  
Het actief gebruik van begrijpelijk Fries, mondeling en schriftelijk, moet de gewoonte vormen.  
Het verminderen van bestaande regeldruk moet een basishouding van het gemeentebestuur zijn en kan 
gestalte krijgen door bij nieuwe regelgeving de ' oude ' regels te schrappen.  
 
Taal is de spreekbuis van de ziel  
Taal en cultuur  
Taal en cultuur zijn bij uitstek de dragers van de identiteit van een samenleving. De nu bestaande 
culturele infrastructuur zal versterkt moeten worden. Daarbij moet extra aandacht zijn voor het 
betrekken van de (jonge) burgers bij activiteiten die creatief denken stimuleren en zo inspirerend werken 
dat er in de gemeente culturele broedplaatsen ontstaan die ook nog nieuwe werkgelegenheid kunnen 
opleveren. Op dat gebied zijn de onderstaande uitgangspunten voor de FNP erg belangrijk.  
Het actief voeren van een beleid ten aanzien van het gebruik van het Fries.  
Een volwaardige plaats van het Fries - zowel in beleid als uitvoering als mondeling en schriftelijk - in de 
gemeentelijke organisatie en daarbuiten.  
Een actieve beheersing van beide talen zowel mondeling als schriftelijk is een functie-eis in de 
gemeentelijke organisatie.  
Het Fries moet meer gebruikt worden op de gemeentelijk website.  
In het kader van de bovenlokale functie verdienen de musea in onze gemeente gemeentelijke steun.  
Een goede en brede bibliotheekvoorziening is een basisvoorwaarde.  



Initiatieven vanuit de bevolking op het gebied van kunst - zoals een kunstroute of een openluchtspel - 
moeten zoveel mogelijk gestimuleerd en gesteund worden.  
De aandacht voor gemeentelijke monumenten moet bij de burgers gestalte krijgen door draagvlak te 
creëren met een aansprekend beleid. 
 
Goed onderwijs geeft betrokken burgers  
Onderwijs  
Het gemeentebestuur is financieel verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen in de gemeente. 
Maar naast de huisvesting is de rol van de gemeente op het gebied van onderwijs en vorming belangrijk. 
Zo heeft het gemeentebestuur een positie op het gebied van de kinderopvang en de peuterspeelzalen. 
Daarnaast subsidieert de gemeente in het kader van het eigen onderwijsbeleid bepaalde activiteiten in 
het voorschools -, basis- en voortgezet onderwijs.  
Voor het te voeren beleid zijn de onderstaande punten voor de FNP van belang.  
Het in stand houden van kwalitatief goede basisscholen en peuterspeelzalen is ons uitgangspunt.  
Als er in een dorp in samenspraak/participatie met de ouders overgegaan kan worden van twee aparte 
naar één levensvatbare dorpsschool, heeft dat onze instemming.  
Het bestaande aanbod van voortgezet onderwijs moet overeind blijven en het streven naar een 
toereikend wetenschappelijk onderwijsvestiging moet worden ondersteund.  
Bij nieuwe huisvestingsplannen wordt er goed gekeken naar de mogelijkheden voor het opzetten van een 
gebouw met meer functies dan alleen onderwijs; in het kader van het beleid voor maatschappelijk 
vastgoed kunnen gemeenschappen dan worden verrijkt met passende accommodaties die ook als 
ontmoetingsplek zullen functioneren.  
De gemeente moet toezien op de kwaliteit van en het aantal peuterspeelzalen.  
Het stimuleren van het Fries in het onderwijs en bij de vorming is onderdeel van het eigen taalbeleid.  
Drietalige scholen moeten in onze gemeente algemeen worden.  
 
Een woningbouwbeleid voor álle dorpen  
Wonen  
Onze gemeente wordt gekenmerkt als een gemeente waar het goed wonen is. Om dat zo te houden zal er 
aandacht moeten zijn voor een toename van de woningen in àlle dorpen. Dat kan vorm krijgen door 
modulaire, levensloopbestendige nieuwbouw toe te passen en te proberen of nieuwe woonvormen in 
onze dorpen realiseerbaar zijn.  
Voldoende betaalbare woonruimte naar aard en schaal in àlle dorpen.  
De realisatie van voldoende sociale woningbouw in samenwerking met de huurdersverenigingen. 
Het beleid van de woningbouwcorporaties kritisch volgen en waar mogelijk bijsturen door eropaan te 
staan dat deze instellingen hun hoofdtaak, het bouwen van betaalbare woningen snel weer oppakken.  
Bij de bouw, verbouw en renovatie van woningen moet duurzaamheid, kwaliteit en implementatie in het 
landschap een belangrijke rol spelen.  
Energieneutraliteit bij de woningbouw en wonen moet gestimuleerd worden.  
'Om de vitaliteit van onze dorpen te behouden, moet er zo worden gebouwd dat jonge gezinnen zich in 
álle dorpen van onze gemeente kunnen vestigen.  
Sommige gebouwen lenen zich zeer te worden omgebouwd tot een woonbestemming, de kansen die zich 
daartoe voordoen, moeten worden aangegrepen.  
De FNP wil de verstening van de bebouwde komen tegengaan, want door het betegelen (van tuinen), 
vloeren, asfaltering is er steeds minder ruimte voor water om op natuurlijke wijze in de grond te zakken.  
Woningbouw ten westen van de Centrale As in De Warren wijst de FNP totaal af.  
Om de leefbaarheid in alle dorpen te bevorderen moet worden gebouwd, ook door de 
woningbouwcorporaties, naar de behoefte, vooral omdat er dan in die dorpen een doorstroomeffect in 
gang wordt gezet.  
De FNP vindt het uitgangspunt dat families onder één dak wonen - 'kangeroewoningen' - een heel 
acceptabel concept.  
 
De FNP voor een goed sociaal beleid  
Welzijn en zorg  
Met het beleid dat onze gemeente voert op het gebied van welzijn kunnen we langs de kramen. Onder 



welzijn hoort ook sociale veiligheid. Dat betekent dat de gemeente de taak heeft het prettig en veilig 
wonen in onze gemeente te bevorderen in samenwerking met de bevolking.  
Het ruimhartige sociaal beleid van onze gemeente wordt voortgezet.  
De gemeente zorgt voor een blijvende goede voorlichting over de criteria voor het toekennen van zorg, 
bijstand enz.; de eigen regie van de betrokken burger moet hier uitgangspunt zijn en de basis voor het te 
bieden maatwerk leggen.  
De indicatiestelling voor zorg en diensten is objectief, onafhankelijk en integraal.  
Bij de uitvoering van de opdrachten in het Sociaal Domein ligt de nadruk op kwaliteit; dat geldt voor alle 
diensten die de gemeente kan bieden aan alle inwoners.  
Bij het aanbesteden van de zorg moet het uitgangspunt zijn dat de hulpverleners zodanig hun talen 
spreken dat de zorg optimaal kan worden geboden.  
Aan mantelzorgers en vrijwilligers moet ruim aandacht worden besteed.  
Er moet naar gestreefd worden in zoveel mogelijk dorpen aanspreekmogelijkheden voor zaken rondom 
het sociaal beleid voor de bewoners op te zetten. Zo moet het gebiedsteam in alle dorpen bekend, 
zichtbaar en toegankelijk zijn.  
Het bestaande speeltuinbeleid moet worden voortgezet. De aanleg van struinplekken, die als doel hebben 
kinderen uit te nodigen tot avontuurlijk spelen, moet gestimuleerd worden.  
Voor de jongeren moet genoeg aandacht zijn: de FNP wil voorzieningen en activiteiten faciliteren. 
Informatie en goede voorlichting aan de (jonge) burgers over de gevaren van het gebruik van alcohol, 
drugs en tabak moet onderdeel zijn van een doordacht preventiebeleid.  
Door signalering en begeleiding moet worden gezorgd dat burgers niet in de schuldenproblematiek 
belanden. De cursussen die ProDemos voor basis- en voortgezet onderwijs geeft, moeten een vervolg 
krijgen.  
 
De FNP voor het behoud van het landschap  
Infrastructuur  
Bij de infrastructuur in onze gemeente gaat het om een aantal zaken zoals verkeer, vervoer, 
verkeersveiligheid, natuur- en landschapsbescherming, groenvoorzieningen en bruggen. De FNP vindt dat 
in het beleid in ieder geval aandacht moet zijn voor onderstaande punten.  
De landschapsstructuur in Tytsjerksteradiel is erg belangrijk. Die moet worden beschermd en waar 
mogelijk in oude staat teruggebracht worden (bijvoorbeeld dijkwallen).  
Geen grote vrachtschepen (klasse Va) naar en van Drachten door Earnewâld.  
De gemeente draagt zorg voor de verkeersveiligheid. Als zoiets speelt op provinciale wegen in onze 
gemeente dan moet de gemeente bij het provinciebestuur aandringen op het nemen van maatregelen.  
Het bestaande fietspadennet moet goed en degelijk onderhouden worden.  
Voor de veiligheid voor de fietsers moeten op bepaalde trajecten volgens richtlijnen CROW fietspaden 
worden aangelegd.  
Er moet in onze gemeente aandacht worden besteed aan agrarisch gerelateerd verkeer. Bij schade aan 
wegen moet het uitgangspunt zijn dat de vernieler betaalt.  
De FNP steunt het provinciale plan om tot een kwaliteitsnetwerk voor het landbouwverkeer te komen.  
Er moet beleid komen voor voldoende parkeergelegenheid in nieuw aan te leggen of te renoveren 
woonwijken, met daarbij aandacht voor een te grote verstening van het woongebied. 
Aan de opzet en uitvoering van een toekomstbestendige en veilige digitale infrastructuur zal de FNP van 
harte meewerken.  
De aanleg van een aquaduct in het PM-kanaal tussen Skûlenboarch en Koatstertille kan de veiligheid van 
het vaarverkeer, dat steeds frequenter wordt en met steeds grotere schepen plaatsvindt, op de route 
Lemmer - Delfzijl vergroten. 
 
De actieve burger voelt zich prettiger  
Sport, recreatie en toerisme  
Sport en beweging zijn belangrijk voor de volksgezondheid. De aanwezigheid van goede sport- en 
recreatievoorzieningen is van groot belang. In het gemeentelijk beleid moet aandacht komen voor dit 
soort zaken. De sportvoorzieningen moeten optimaal worden gebruikt.  
De sportvoorzieningen in de dorpen moeten zoveel mogelijk blijven bestaan.  
Er moet voorzichtig worden omgegaan met de concentratie daarvan. Het bereiken van een balans tussen 



welzijn en financiële haalbaarheid is belangrijk.  
De gemeentelijke zwembaden moeten in stand blijven.  
In onze gemeente hebben kleinschalige recreatievoorzieningen de voorkeur en de FNP staat 
netwerkvorming op dit gebied voor, zoals dat bij "Wetterwâlden Bûtenfjild " (slim verbinden) gebeurt.  
Er moet aandacht worden besteed aan het bevorderen van het cultuurtoerisme in onze gemeente. 
Recreatievoorzieningen kunnen alleen maar worden uitgebreid als de samenleving, de natuur en het 
landschap dat aankunnen. In dat kader moet er zorg voor een gezonde waterkwaliteit worden gestaan. In 
dit verband zullen er meer vuilwaterafgiftepunten moeten komen.  
Er moet aandacht blijven voor de oude en nieuw aan te leggen wandelpaden en de onderlinge 
verbindingen tussen die paden.  
Ruimte en faciliteiten voor sportvisserij.  
Een goed onderhouden en uitnodigend netwerk van veilige fietspaden kan bijdragen aan actieve 
recreatie, wat ook geldt voor waterwegen geschikt voor kleine vaartuigen (kano 's, schouwen en 
supplanken).  
Bij de vergunningverlening voor grootschalige festivals zal - in overleg met omwonenden - een 
acceptabele norm voor geluid, licht en verkeer nagestreefd moeten worden. Als zo'n activiteit net buiten 
de gemeentegrens bijvoorbeeld Het Groene Stergebied wordt toegestaan, moet ons gemeentebestuur bij 
de ' buren ' inspraak hebben gehad over de genoemde norm.  
 
De FNP voor een goed natuur- en milieubeleid  
Landbouw, natuur en milieu Natuur en milieu zijn belangrijke elementen in het leven. De grondgedachte 
is dat de mens zich prettig tot werken en wonen zet, wanneer er harmonie is tussen gemeenschap en 
landschap. Er zal in het beleid optimale zorg moeten zijn voor de drie elementen die bepalend zijn voor 
natuur en milieu, namelijk: grond, water en lucht. De boer is mede-onderhouder van ons karakteristieke 
landschap. De FNP verzet zich tegen het vervuilen van grond, water en lucht. De FNP is van mening dat de 
zorg voor natuur en milieu hoge eisen stelt aan het beoordelen van plannen en het verlenen van 
vergunningen. Een op te stellen 'Duurzaamheids-agenda' zal alleen maar goed tot stand kunnen komen in 
over het overleg met de inwoners van onze gemeente.  
De FNP gaat er alles aan doen om de kwaliteit van het landschap, de stilte, de boerderijen, de 
karakteristieke dorpen en de diversiteit van ons landschap te behouden en te verbeteren. Het is ons 
kapitaal!  
In de afgelopen raadsperiode is de gemeentelijke energievisie met een haalbaar energieplan tot stand 
gekomen. Bij het werken om energieneutraal te worden is steun voor maatregelen die energie besparen 
een belangrijke eerste stap.  
Er moet voorzichtig omgegaan worden met de karakteristieke elementen in het landschap, waarbij 
biodiversiteit zijn trekken moet hebben.  
De aandacht voor onze weidevogels heeft bij de FNP hoge prioriteit.  
De FNP wil naar een windmolenvrij landschap, maar respecteert de rechten van de eigenaren van 
bestaande windmolens.  
Bij het opwekken van zonne-energie moet allereerst gezocht worden naar mogelijkheden op de daken 
van bestaande gebouwen. Zijn die er niet, dan is een goede landschappelijke implementatie van een 
zonnepark noodzakelijk.  
Een punt van aandacht is het gebied zuidelijk van de Groene Ster in relatie tot de boerenbedrijven. Dus 
ruimte voor de boeren en geen grootschalige recreatie.  
Kleinschalige bedrijventerreinen moeten voorzichtig en alleen volgens de behoefte - passend bij dorp en 
landschap - worden opgezet en ingericht.  
De criteria van de Omgevingswet zullen voor onze burgers, landschap, bedrijvigheid, verkeer en recreatie 
zo toegepast moeten worden dat er voor deze onderdelen zo weinig mogelijk schade ontstaat.  
De zorg voor grond, water, lucht en leefbaarheid moet het uitgangspunt zijn in alle 
vergunningsprocedures. Die procedures moeten betrouwbaar en duidelijk zijn. Het verlenen 
vergunningen moet zorgvuldig, kritisch en met oog voor de handhaafbaarheid plaatsvinden.  
Bij het grondstoffenbeleid is het streven naar een circulaire economie ons uitgangspunt. Voorlichting over 
een betere scheiding van huisvuil is noodzakelijk. Daarnaast moet de fijnmazige structuur van de oud-
papier-acties in de dorpen niet aangetast worden.  
De FNP steunt innovatie op het gebied van duurzaamheid.  



In het agrarische milieu kiezen we voor grondgebonden landbouw en zo mogelijk biologische landbouw 
met de nadruk op vergroting van de biodiversiteit.  
Projecten die duurzame mobiliteit stimuleren, zoals het toepassen van elektrisch vervoer, hebben onze 
sympathie en ondersteuning.  
Het aantasten van de bodem door boren en grondwaterpeilverlaging kan rekenen op tegenstand van de 
FNP. Dat geldt ook voor een uitbreiding van de gaswinning en het komen tot schaliegaswinning.  
De opslag van afval uit kerncentrales in onze bodem moet niet worden toegestaan.  
 
Bedrijving en dienstverlening kunnen elkaar versterken  
Economie/werkgelegenheid  
De FNP is van mening dat er bij het streven naar meer werkgelegenheid in onze gemeente nog wel wat te 
winnen is. Het creëren van werk zal vooral moeten worden gezocht in middelgrote en kleinschalige 
bedrijven én in de dienstverlening en de zorg. Om de MKB-vriendelijkheid van vandaag de dag in stand te 
houden zal het sociaal ondernemen extra aandacht moeten krijgen. Een effectieve digitale infrastructuur 
is daarbij onmisbaar.  
De oude bedrijfs- en industrieterreinen moeten als eerste worden opgewaardeerd voorafgaand aan het 
opzetten van nieuwe.  
Waar nodig moeten kleinschalige bedrijfsterreinen kunnen worden opgezet. De mogelijkheid van wonen 
op zulke terreinen sluit de FNP niet uit.  
Het creëren van verzamelgebouwen is erg belangrijk voor beginnende ondernemers en dat kan, zo 
mogelijk, ook in leegstaande bedrijfspand.  
Bij uitbreiding van het bedrijventerrein Skûlenboarch/Westkearn moeten de mogelijkheden voor 
watergebonden bedrijven worden vergroot omdat het aan een Va-vaarroute ligt. Een goede 
samenwerking met Achtkarspelen is hier bepalend en een goed evenwicht tussen bouwerij en 
landschapsbehoud noodzakelijk.  
Bij behoefte kan ook het bedrijventerrein Garyp-Noard worden ontwikkeld.  
Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid moet goed aandacht besteden aan lokale en provinciale 
ondernemingen.  
Vrijkomende boerderijen in het buitengebied kunnen als bedrijfsgebouw gebruikt worden voor nieuwe 
kleinschalige en schone bedrijven, als de infrastructuur het toelaat. 
Karakteristieke panden moeten behouden en goed verzorgd worden. Hiermee wordt werkgelegenheid 
mogelijk gemaakt, het aanzien verbeterd en het woongenot verhoogd.  
 
De FNP is voor een betaalbaar beleid  
Geldzaken  
De FNP staat voor een solide financieel beleid. Met het oog op de financiële situatie is een kritische 
houding naar de regelingen met betrekking tot het ontvangen rijksgeld van groot belang. De 
landsregering hanteert het automatisme dat naar de gemeenten overgedragen taken daar ook goedkoper 
uitgevoerd kunnen worden. Dat standpunt bestrijdt de FNP. Als het financiële beleid van onze gemeente 
gebaseerd moet zijn op het principe dat de rijksuitkering taakstellend is, dan moeten er zwaarwegende 
keuzes worden gemaakt. Daar wil de FNP niet in meegaan. Wij staan een verantwoord evenwicht in de 
ontvangsten en uitgaven voor. Daarnaast dienen de gemeentelijke uitgaven en inkomsten inzichtelijk en 
controleerbaar te zijn.  
De gemeente moet heel kritisch omgaan met het inhuren van externe deskundigheid. Het flexibel 
inzetten van het hele eigen personeel motiveert en heeft de voorkeur. Het werkt stimulerend en 
kostenbesparend en toont lef van de organisatie.  
De gemeente doet alleen mee aan provinciale en bovengemeentelijke projecten als de financiering bij alle 
betrokken partijen duidelijk is geregeld.  
Door een verantwoorde en doelmatig omgaan met de financiën kan de Algemene Reserve en het 
Weerstandsvermogen van de gemeente op peil blijven en blijft de belastingdruk voor de burger 
acceptabel. Extra verhoging van de gemeentelijke lasten - boven de inflatiecorrectie - moet met 
voorzichtigheid worden bekeken. 
 
 


