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Tijd voor verandering
Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Een meerderheid
van zes op de tien Nederlanders heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. De
oorzaken zijn duidelijk. Om enkele voorbeelden te noemen, de toeslagen affaire, het falend
immigratie- en asielbeleid, jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning en een leider die geen
actieve herinneringen heeft. Deze optelsom leidt ertoe dat het vertrouwen in de landelijke politiek
op dit moment totaal weg is.
Liberaal Hoorn is de enige nieuwe partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Wij willen bij de gemeenteraadsverkiezingen dit vertrouwen herstellen. De komende verkiezingen
gaan dan ook ergens over, namelijk: de toekomst van onze stad. Er is een koerswijziging nodig om
Hoorn aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en ondernemers. We moeten aan de slag met de
echte problemen voor onze inwoners. Het huidige linkse georiënteerde stadsbestuur heeft niet de
moed gehad de keuzes te maken die echt nodig zijn voor onze bewoners en ondernemers. De
gemeentefinanciën zijn uitgeput en de woningnood is onverminderd hoog. Ook staat de
bereikbaarheid van de binnenstad onder druk en voelen onze ondernemers zich steeds minder
welkom in Hoorn. Wij hebben uw steun bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 nodig want
het is tijd voor verandering.
Een verandering waardoor woningzoekenden weer een huis kunnen vinden. Waar we woningen
bouwen voor onze eigen inwoners. Waarbij statushouders geen voorrang krijgen op de
woningmarkt. Waar straatintimidatie keihard wordt aangepakt en je veilig over straat kunt lopen en
vrij bent om te zijn wie je bent. Waar Hoorn weer Koopstad is van Westfriesland en waar je goed en
eenvoudig je auto kunt parkeren. Een gemeente die luistert naar wat u belangrijk vindt. Een
gemeente die uitlegt hoe en waarom zij tot een besluit zijn gekomen.
Lees in dit verkiezingsprogramma hoe wij kiezen voor een nog mooier Hoorn voor iedereen en
waarom het tijd is voor verandering.
Chris de Meij
Lijsttrekker Liberaal Hoorn

Liberaal Hoorn is er voor iedereen, wat betekent ook voor jou. Mocht je over dit programma iets met
ons willen delen of willen vragen, mail dan naar info@liberaalhoorn.nl of ga naar onze website
www.liberaalhoorn.nl voor meer informatie. Tevens zijn wij ook via onze sociale media kanalen voor
jou bereikbaar.
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Een stad van genoeg is genoeg, waarin iedereen meedoet en
integreert
Liberaal Hoorn is zeer stellig als het aankomt op immigratie en asielbeleid. Jaarlijks heeft
Nederland te maken met circa 100.000 immigranten. Dit is onhoudbaar. Liberaal Hoorn vindt dat
de landelijke overheid fors moet inzetten op inperking van de huidige immigratie. Wij zullen ons
dan ook verzetten tegen de komst van een opvangcentrum in Hoorn. De grens in Hoorn voor het
opvangen van het aantal statushouders is bereikt.
Integratie is een belangrijk proces waar iedereen baat bij heeft. Het leren van de Nederlandse
normen, waarden en de taal is van essentieel belang om te kunnen bijdragen aan de maatschappij.
De zelfredzaamheid, zoals voorgesteld door diverse partijen, blijkt niet te werken. Mensen hebben
een duwtje in de rug nodig. We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel
hun eigen verantwoordelijkheid is. In Hoorn willen we daarom een wisselwerking op gang brengen.
Integratie werkt namelijk twee kanten op en kan bij succes een prachtige toevoeging aan de stad zijn.
Wij zetten hierop in door inburgering te verplichten en duidelijke richtlijnen te bieden voor
integratie, met oog op onze normen en waarden. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan
onderwerpen als gelijkwaardigheid, LHBTIQ+ rechten en antisemitisme. Dat gedeelde fundament is
noodzakelijk om niet tegenover elkaar, maar naast en met elkaar te leven.
Ø De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het kunnen functioneren in onze maatschappij
zoals het vinden van een baan. We zorgen voor cursussen om als nieuwkomer de taal te
leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we van iedereen, waaronder
nieuwkomers, dat zij zich inzetten om de Nederlandse taal leren.
Ø Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, zijn wij
ervoor om boetes uit te delen of te korten op de uitkering. We vinden het belangrijk dat
nieuwkomers het Nederlands op een hoog niveau beheersen en zijn voor handhaving als
mensen de regels niet naleven.
Ø Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om
achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge
kinderen.
Ø De gemeente is al heel ruimhartig met het geven van geld aan statushouders. Nog meer geld
hiervoor beschikbaar stellen vinden wij volstrekt overbodig. Wij ondersteunen nu al
organisaties die integratie faciliteren. Wij willen echter wel dat iedereen leert welke normen
en waarden wij in Nederland kennen en acceptatie van bijvoorbeeld de LHBTIQ+ groep en
andersdenkenden. Tegelijkertijd verstrekken wij geen subsidies aan organisaties die
integratie juist tegengaan, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen
cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen.
Ø Voor haatpredikers is er in Hoorn geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het
voorkomen dat predikers, bestuurders en organisaties kunnen haatzaaien en oproepen om
onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium.
Ø Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. We willen
daarom geen “Bed Bad Brood” in Hoorn, omdat dit valse hoop geeft. Ook een loket of andere
hulp of opvang door de gemeente of andere organisaties is niet gewenst.
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Een veilige stad
Hoorn is op veel punten nog altijd te onveilig. Bewoners durven ’s avonds niet meer over straat,
het aantal straatroven is in onze stad vier keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. De pakkans is
te laag, slachtoffers van misdrijven staan in de kou en de politie kampt met een ernstig
capaciteitstekort. Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Hoorn weer veilig maken
door te investeren in meer menskracht voor politie en handhavers en de politie weer te
verankeren in de woonwijken.
We zien de afgelopen jaren dat straatintimidatie, het geweld op straat, overlast van verwarde
personen en criminaliteit helaas aan de orde van de dag zijn. Het is belangrijk dat dit in een
vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd. Daders van o.a. vernielingen van bushokjes, auto’s en
graffiti dienen zwaar te worden gestraft waarbij de kosten op hen verhaald dienen te worden. Dat
vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van politie en gemeentelijke handhavers. Het is
noodzakelijk dat er extra geïnvesteerd gaat worden in de positie van onze handhavers en de inzet
van cameratoezicht. Financiële middelen die de gemeente nu al beschikbaar stelt voor activiteiten
voor jongeren dienen getoetst te worden of deze wel effectief zijn in het bestrijden van deze
vormen van overlast.
Waar we veilig zijn en ons veilig voelen
We zien een toename van de maatschappelijke onrust en ongenoegen in onze gemeente. Er is een
tendens zichtbaar waarbij uitingen van ongenoegen gepaard gaan met het plegen van strafbare
feiten, het inperken van vrijheden van anderen en het ondermijnen van instituties. Hier moet harder
tegen worden opgetreden.
Dreigingen op het cyber- en informatiedomein raken ook onze gemeente. Het versterken van de
digitale weerbaarheid vraagt om continue aandacht. Voorkomen dient te worden dat persoonlijke
informatie van onze bewoners op straat komt te liggen.
De gevaren van het gebruik van lachgas zijn nog niet bij iedereen bekend. De gemeente zou daarom
een actievere rol moeten in nemen waarbij er gewezen wordt op de gevaren van het gebruik van
lachgas. De gemeente moet naar het streven van Liberaal Hoorn geheel lachgasvrij worden.
Ø Meer zichtbaarheid van handhavers op straat en uitbreiding van de handhaving;
Ø Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Ook willen we
dat ze gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun
veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten in de stad te vergroten;
Ø Uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke handhavers, zet ze juist ’s avonds en
ook ’s nachts in;
Ø Schade door vernielingen dient verhaald te worden op de daders;
Ø Zichtbare en laagdrempelige locaties waar onze inwoners naar toe kunnen als ze ergens
melding van willen maken;
Ø Cameratoezicht uitbreiden op strategische locaties in de stad met toepassing van kwalitatief
goede camera’s;
Ø Preventie, waaronder lachgaspreventie moet een belangrijke taak worden van de gemeente;
Ø Het voortgezet onderwijs dient als netwerkpartner bij de aanpak van jongerenoverlast
betrokken te worden;
Ø Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning
en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt
worden voor het faciliteren van criminele activiteiten, bijvoorbeeld in een winkelpand of
horecazaak. Dit mag overigens niet leiden tot een overdaad aan papieren welke door de
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ondernemers moeten worden ingevuld. Goed gedrag moet beloond worden met simpelere
herhaalvergunningen;
Ø Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude
of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat
inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.
Waar we veilig over straat kunnen
In Hoorn, Blokker en Zwaag wonen veel mensen en die willen allemaal ergens heen. Dit moet snel en
veilig kunnen. Ga je op de fiets of met de auto dan moet je die kunnen parkeren. Als wandelaar wil je
overal kunnen komen. Ook goed openbaar vervoer hoort bij een gemeente als Hoorn.
Om het voor de fietsers en voetgangers veiliger te maken dient er ook meer geïnvesteerd te worden
in beheersing van het autoverkeer. Zo moeten zebrapaden blijven (en op plekken worden
teruggeplaatst) maar ook beter worden verlicht. Oversteekplaatsen dienen te worden voorzien van
waarschuwingsverlichting zodat de zichtbaarheid en daardoor de veiligheid wordt verhoogd voor
voetgangers en fietsers bij het oversteken.
Om de veiligheid van de wegen in de woonwijken te vergroten ziet Liberaal Hoorn het verlagen van
de snelheid naar 30 km als een goede mogelijkheid. Deze maatregel vergt echter meer dan een
bordje en een drempel.
Ø De provinciale weg dient een veilige oversteek te bieden voor fietsers en voetgangers;
Ø De provinciale weg dient minder verkeerslichten te krijgen;
Ø Wegen in de woonwijken en dorpen dienen waar mogelijk te worden voorzien van
snelheidsremmende maatregelen (30 km zone);
Ø Tegen het verwijderen van zebrapaden rondom scholen en bij voorzieningen voor ouderen.
Deze dienen juist, in tegenstelling tot nu, goed verlicht te worden;
Ø Het aantal ouderen in het verkeer neemt de komende jaren toe. Onze wegen en straten
dienen hierop te worden aangepast zodat ook zij veilig en met voldoende tijd kunnen
oversteken en van de weg gebruik kunnen maken met o.a een booster;
Ø De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en
wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te
doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is. Zo voorkomen
we ‘zoekverkeer’.
Waar je je op school en thuis veilig kunt voelen
De school en haar omgeving moet voldoen aan de veiligheidseisen. Wij willen een veilig leerklimaat
en incidenten voorkomen. Ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie horen hier niet
thuis. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys
en huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar
signalen zijn van kindermishandeling moet dit snel (h)erkend worden door hulpinstanties. In deze
situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs
wordt misbruikt.
Ø Ondersteunen van scholen bij het tegen gaan van pesten en uitsluiting en hier een
laagdrempelig meldpunt voor te maken voor kinderen die hiermee te maken hebben.
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Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Er is een grote behoefte aan nieuwe betaalbare woningen, maar weinig plek om deze te bouwen.
Liberaal Hoorn wil dan ook afspraken maken met buurgemeenten zodat Hoorn kan doorgroeien.
De huizenmarkt zit muurvast. Woningen zijn schaars en de huizenprijzen torenhoog. Was de
overspannen woningmarkt eerst nog een probleem voor starters, de situatie treft nu echt alle
generaties. Van huur naar koop is voor jonge mensen een illusie en veel vrijesectorwoningen zijn
inmiddels onbetaalbaar geworden. Daarnaast kunnen gezinnen vaak geen geschikte gezinswoning
vinden en zijn er te weinig woningen voor ouderen. Hoe vaak horen wij niet “mijn dochter staat al
jaren te wachten voor een woning” of de woningen zijn voor starters onbetaalbaar geworden?
Hoorn heeft dringend behoefte aan meer woningen. Als deze niet gerealiseerd kunnen worden
binnen de grenzen van Hoorn, dan zal er gebouwd moeten worden aan de grenzen rondom Hoorn.
De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals snelbouw oplossingen en
andere innovatieve bouwtechnieken.
Ø Woningen bouwen we voor onze eigen inwoners dus niet voor woningzoekenden uit
bijvoorbeeld Amsterdam;
Ø Wonen is een recht, geen investering;
Ø Er moeten snel betaalbare (tijdelijke) woningen in Hoorn of aan de rand van de stad worden
gebouwd. Stop de verkoop van sociale huurwoningen. Minimaal 30% van de
nieuwbouwwoningen moeten sociale (huur)woningen zijn;
Ø In onze stad is er geen plek voor huisjesmelkers. Liberaal Hoorn vindt het onbegrijpelijk dat
er nog steeds woningen opgekocht worden om ze vervolgens duur te verhuren aan
bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Het uitgangspunt voor Liberaal Hoorn is dan ook de
zelfbewoningsplicht;
Ø Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en
het stimuleren van doorstroming;
Ø Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat statushouders voorrang krijgen op de
woningmarkt;
Ø Om starters te helpen is Liberaal Hoorn voor invoering van erfpacht op
consumentvriendelijke voorwaarden. Bij het kopen van een huis hoeft de grond dan nog niet
te worden gekocht. Dat scheelt weer in de hypotheeklasten bij de koop van het huis;
Ø Woningbouwverenigingen moeten gaan handhaven op illegale verhuur;
Ø Bevordering doorstroming voor ouderen door meer aanbod van woningen voor ouderen.
Hoogbouw nee, tenzij
Liberaal Hoorn is vóór woningbouw in Hoorn, vóór woningbouw passend bij de stad, passend bij de
infrastructuur, passend bij de vraag en mogelijkheden van de huidige en nieuwe bewoners en
passend bij de groep die deze woningen het hardst nodig heeft. Onze partij wil echter voorkomen dat
er op tal van plekken hoogbouw projecten gaan ontstaan van 8 of meer verdiepingen.
Sociale huurwoningen in het centrum van de Kersenboogerd dienen vernieuwd te worden
In de wijk de grote Waal worden delen van de wijk opgeknapt met nieuwe huurwoningen. Dit dient
ook in het centrum van de Kersenboogerd te gebeuren. Het centrumgebied van de Kersenboogerd
heeft minder verschillende woningtypen (huur en koop). Er moeten daarom rondom het
stationsgebied woningen gesloopt worden zodat de wijk leefbaarder en veiliger wordt. Het aantal
huurwoningen in de wijk mag echter niet omlaag.
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Een bloeiende lokale economie
In Hoorn zijn duizenden ondernemers actief, vanuit huis, op de bedrijventerreinen of vanuit de
historische binnenstad. Zij dragen bij aan een ondernemend en innovatief ondernemersklimaat.
Liberaal Hoorn wil samen optrekken met haar ondernemers en heeft ook de ambitie de stad
verder economisch te ontwikkelen. De auto speelt hierin een belangrijke rol. Goede wegen en
parkeerplaatsen zijn hiervoor essentieel. Dergelijke voorzieningen zijn van groot belang voor het
behoud van werkgelegenheid en het tegengaan van de leegstand in onze stad. Daarnaast
profiteren de vele toeristen die onze stad bezoeken ook van de goede voorzieningen die onze stad
biedt. Wij vinden het dan ook gerechtvaardigd dat bezoekers meebetalen in de vorm van
toeristenbelasting en dat deze wordt verhoogd in plaats van belastingverhoging van de OZB voor
onze inwoners. Ook moeten arbeidsmigranten gaan meebetalen aan de voorzieningen in onze
stad. Liberaal Hoorn is voor invoering van de toeristenbelasting voor arbeidsmigranten.
Waar de auto de schakel is voor een bloeiende lokale economie
Liberaal Hoorn maakt zich zorgen dat parkeerplekken in de binnenstad worden opgeheven zonder
dat er goede parkeervoorzieningen voor terugkomen. Het weren van auto’s uit de binnenstad kan
desastreuze gevolgen hebben voor winkeliers en de lokale economie. Winkeliers geven aan dat
wanneer parkeerplekken verdwijnen, de klant zich niet meer welkom voelt en zal uitwijken naar
andere gebieden. Wij zijn dan ook tegen het autovrij maken van de binnenstad.
Liberaal Hoorn wil om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren een aantal zaken realiseren;
Ø Bouwen van één grote centrale ondergrondse parkeergarage zodat dat de bezoekers van de
stad aan de rand (locatie transferium) kunnen parkeren. Deze centrale parkeerplaats is de
rode loper naar de stad en biedt een veilige parkeerplek voor automobilisten en fietsers;
Ø Realiseren van een tunnel onder het spoor. Met de komst van het stadsstrand en de wens
om extra woningen rondom de binnenstad te gaan realiseren (Poort van Hoorn en
Pelmolenpad, ‘d Ampten) is de aanleg van een tunnel geen discussie meer maar een pure
noodzaak;
Ø De opbrengsten van parkeervergunningen en parkeerkosten worden gebruikt voor een
goede bereikbaarheid van de stad. Niet om andere kostenposten te dekken.
Ø Gratis parkeren op alle zondagen;
Ø Dubbel gebruik van parkeergarages en parkeerterreinen;
Ø De verkeersproblemen rondom de binnenstad zijn groot en deze zullen alleen maar
toenemen als in het centrumgebied duizenden woningen gerealiseerd gaan worden. Liberaal
Hoorn wil dan ook eerst dat de infrastructuur rondom de Poort van Hoorn en Pelmolenpad
geregeld wordt voordat er woningen gerealiseerd gaan worden.
Waar ondernemers de ruimte krijgen
Om de regeldruk te verminderen is onze doelstelling “een regel erbij, is twee regels eraf'. De
regeldruk is voor ondernemers namelijk nog steeds ontzettend groot. Liberaal Hoorn wil extra
doelstellingen om de regeldruk daadwerkelijk te kunnen verminderen. De nieuwe corona tijd waarin
we leven, vraagt om innovatieve maatregelen. Een overheid die meedenkt in plaats van
belemmeringen oplegt. Waarom mag een winkelier geen marktkraam voor zijn winkel plaatsen om
producten te verkopen en is de reguliere zaterdag markt gewoon open? Daarnaast vinden wij dat
nadat de coronamaatregelen zijn afgeschaft, horecaondernemers zelf hun sluitingstijden moeten
kunnen bepalen. Dit natuurlijk in goed onderling overleg met de omgeving.
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Met de komst van het stadsstrand krijgt Hoorn er een geweldige trekpleister bij. Startende
ondernemers moeten hier de ruimte krijgen. Daar kunnen mogelijk ook evenementen gehouden
worden. Dit mag echter niet tot extra overlast leiden.
Liberaal Hoorn wil de reclamebelasting afschaffen om een impuls te geven aan de lokale economie
en het MKB. Liberaal Hoorn vindt dat een ondernemer zelf het beste kan bepalen waar hij of zij het
geld aan uitgeeft. Dat is goed voor de stad, de economie en de werkgelegenheid.
Ø Regeldruk verminderen;
Ø De reclamebelasting afschaffen;
Ø Stimuleren van een sterk en ondernemend / innovatief ondernemersklimaat;
Hoorn “Koopstad van Westfriesland” is en blijft
Om leegstand in de winkelstraten tegen te gaan, dienen er concrete afspraken gemaakt te worden
met winkeliers en vastgoedeigenaren. Het is essentieel dat met alle betrokken partijen wordt
samengewerkt om winkelgebieden aantrekkelijk te houden, nu consumenten anders en vaker online
winkelen. De tijd van beleidstukken maken en werkgroepjes instellen is wat ons betreft verleden tijd.
Het is onbegrijpelijk dat het college in deze tijd van leegstand nog steeds hier geen
signaleringssysteem voor heeft opgezet. Liberaal Hoorn wil een fonds instellen voor ondernemers om
hun actief te helpen als ze hun bedrijf willen verplaatsen richting het Kernwinkelgebied. Daarmee
blijft het centrum van de stad levendig en blijven ondernemers behouden. De bedrijventerreinen
dienen goed onderhouden te worden.
Ø Gerichte aanpak leegstand en het instellen van een Fonds / Stimuleringsbijdrage voor
ondernemers bij verplaatsing van hun onderneming binnen het kernwinkelgebied;
Ø Om Koopstad van Westfriesland te blijven is goede promotie van de stad essentieel. Hier
dient in de begroting ook rekening mee te worden gehouden.
Goede bus en treinverbinding
Hoorn verdient een vernieuwd aantrekkelijk stationsgebied als mooie entree van de stad. Het nieuwe
stationsgebied moet goed bereikbaar zijn. Liberaal Hoorn wil extra busverbindingen naar het
stadsstrand en in de nieuwe woonwijk de Bangert Oosterpolder. Het is bijzonder dat een stad als
Hoorn wijken en bedrijventerreinen heeft die slecht bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Daarom
werken we aan een goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Door verschillende
vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. Om
het treinverkeer richting Amsterdam en Alkmaar en Enkhuizen te verbeteren dient het knelpunt van
de treinovergang met slagbomen te worden opgelost. Wanneer dit is opgelost maakt Hoorn kans op
de realisatie van een hoogfrequent spoor waardoor Hoorn nog beter bereikbaar wordt, en
interessanter voor ondernemers zich hier te vestigen.
Ø Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets, scootmobiel of een ander nieuw
vervoersmiddel is: onze inwoners moeten zich prettig en veilig door Hoorn kunnen bewegen.
Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst,
waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan;
Ø Wij zijn voor hoogwaardig openbaar vervoer richting het stadsstrand en de alle wijken en
industrieterreinen.
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Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden
Hoorn kent een enorme grote kunst en cultuursector waar we trots op mogen zijn. De stad heeft
verschillende interessante musea waar iedereen in Hoorn en ook daarbuiten van kan genieten.
Liberaal Hoorn is trots op de historische stad Hoorn. Bij de inrichting van het stationsgebied als
“toegangspoort van de stad” dienen elementen van deze historie ook terug te komen. We moeten
leren van het verleden en de geschiedenis te bekijken vanuit meerdere perspectieven. We moeten
af van het ‘weg-met-onze-cultuur’ die steeds kenmerkender wordt voor de cultuurwereld. We zien
dan ook niets in het verwijderen van het standbeeld Jan Pieterszoon Coen. Liberaal Hoorn ziet
mogelijkheden om met aanpassingen rondom het standbeeld het heden en het verleden beter met
elkaar te verbinden.
Een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te kosten
Drempels voor jongeren om met ons culturele erfgoed in aanraking te komen, moeten worden
weggenomen. Een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te kosten, maar vraagt om een andere en
scherpere besteding van bestaande budgetten. Cultuur is van en voor de samenleving. De overheid is
er alleen om cultuur te stimuleren, niet om het volledig te betalen. Kunst en cultuur dient voor
iedereen toegankelijk te zijn. Kunst moet tentoongesteld worden en niet worden verstopt in stoffige
depots. Als het niet waard is om te laten zien dan is het tijd om er afscheid van te nemen. Met deze
verkopen kunnen nieuwe werken worden aangekocht.
Ø In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen
voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur
verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze
inwoners;
Ø Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een
deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. Subsidie zien wij daarbij
als een vliegwiel dat moet ondersteunen en niet iets waar culturele organisaties van
afhankelijk zouden moeten zijn op de lange termijn;
Ø Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook
cultuurhistorische evenementen;
Ø Het standbeeld van J.P. Coen moet blijven staan, met aanpassingen rondom het standbeeld
om het heden en verleden aan elkaar te verbinden.
Cultuur van en voor iedereen
Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de
creativiteit. Dat geldt voor alle leeftijden. Daarom wordt er op scholen ook aandacht besteed aan
cultuuronderwijs. Liberaal Hoorn vindt dat de gelden die het Rijk beschikbaar stelt voor de brede
vorming van kinderen voldoende om lessen in literatuur, theater, media en erfgoed op scholen te
geven. Liberaal Hoorn wil geen subsidies verstrekken aan instellingen die het meedoen aan de
Nederlandse samenleving in de weg staan. Ook dienen doelstellingen van culturele instellingen
vooraf helder te worden gedefinieerd voordat overgegaan kan worden tot het verlenen van subsidie.
Westfriesland heeft straks een prachtig stadsstrand. De aanleg van dit stadsstrand heeft onze
inwoners veel geld gekost. Liberaal Hoorn vindt dat een deel van deze kosten vergoed moet worden
door de andere Westfriese gemeenten. Deze inwoners kunnen daar immers ook gebruik van maken.
Ø Wij hechten ook grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek,
sport en cultuur w.o. ook de zwemlessen. Liberaal Hoorn wil de keuzevrijheid hierbij laten bij
de ouders en niet leggen bij de scholen;
Ø Andere gemeenten moeten meebetalen met de aanleg van het stadsstrand (voorziening voor
de regio).
Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 – Liberaal Hoorn

9

Een stad voor jong en oud
Zorg voor ouderen dichtbij huis
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en betaalbare zorg
waarin de inwoner van Hoorn centraal staat. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar
past. Wij willen inzetten op kleinschalige zorg op wijkniveau, met een plek in de wijk naar de
wijkverpleegkundige, huisarts, thuishulp, het sociaal wijkteam en vrijwilligersorganisaties samen
komen. Dit helpt bij het creëren van een liefdevolle leefomgeving waarin ouderen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen en terecht kunnen voor gerichte zorg, of voor zaken als een traplift of
thuishulp. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar
alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de supermarkt of bakker kan.
Ø Onze inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom
in op het bouwen van meer woningen en woonvormen (knarren hofjes/verzorgingshuizen)
waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven
wonen;
Ø We ondersteunen initiatieven voor burenhulp of om eenzaamheid te bestrijden;
Ø We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht
kunnen met vragen en informatie, bijvoorbeeld een WMO-loket;
Ø Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te
investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking;
Ø Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we
geven passend is;
Ø Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom
spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren;
Ø Zelf kiezen welke zorg je krijgt is wel zo fijn. Dat is goed mogelijk met een integraal
persoonsgebonden budget (i-pgb), waarmee iedereen zelf kan kiezen van wie men zorg
krijgt, wanneer dat gebeurt en of dit thuis of op een andere (zorg)locatie plaatsvindt: Kortom
flexibele zorg met minder rompslomp;
Ø Goede zorg is fijn, voorkomen dat je zorg nodig hebt is nog fijner. Daarom zetten we in op
preventie en voorlichting van een gezonde levensstijl;
Ø Wijkcentra, bibliotheken en buurthuizen zijn een ontmoetingspunt voor iedereen.
Waar jongeren fijn kunnen opgroeien
We vinden het ongelooflijk belangrijk dat alle kinderen in Hoorn gelijke kansen krijgen en dat begint
in de klas. Het is primair de taak van de scholen, maar het recht van alle kinderen op goed onderwijs
gaat ons allemaal aan. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een
samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder
kind in Hoorn recht op goed onderwijs. Overal en altijd. Maar niet alleen het onderwijs moet goed
zijn ook de gebouwen waar de leerkrachten en kinderen in verblijven moeten voldoen aan de eisen.
De komende jaren zal er geïnvesteerd moeten worden in de renovatie en nieuwbouw van
schoolgebouwen. Een goede ventilatie is hierbij nog actueler geworden.
Ø Primair onderwijs in alle wijken van Hoorn;
Ø De kwaliteit van de schoolgebouwen moet voldoen aan de gestelde landelijke normen;
Ø Innovatieve maatregelen om het lerarentekort op te lossen. We zullen als stad innovatief
moeten zijn om leerkrachten aan ons te binden. Biedt toekomstige leraren een “Hoornse
Lerarenbeurs” aan.
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Ø Studenten die tot lasser, monteur of verpleegkundige worden opgeleid, zijn onmisbaar.
Ondernemers steken in het opleiden van deze mensen veel geld en tijd, terwijl ze daar maar
mondjesmaat voor gecompenseerd worden, bijvoorbeeld in de vorm van de subsidie
praktijkleren. Meer waardering voor vakmanschap is een must. Hoorn heeft deze vakmensen
van het mbo hard nodig. Liberaal Hoorn wil samen met het onderwijs en het bedrijfsleven
gaan kijken waar én hoe het mbo-onderwijs nog beter kan worden;
Ø Meer aandacht voor kinderen met autisme en bijpassend onderwijs. In het voortgezet
onderwijs wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van leerlingen. Dit
kan veel problemen opleveren voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Ze zijn vaak geholpen met veel structuur en regelmaat in hun schoolwerk, ook thuis. Wij
vinden dat er in Hoorn een dergelijke school moet komen;
Ø Liberaal Hoorn wil dat kinderen en hun gezinnen altijd de zorg krijgen die nodig is.
Wachtlijsten moeten worden weggewerkt en de extra gelden vanuit het Rijk dienen hiervoor
te worden ingezet. Als kinderen extra hulp nodig hebben moet dat snel mogelijk zijn, zonder
maandenlange wachttijd. Indien de financiële gelden ontoereikend zijn dient er op andere
plekken bezuinigd te worden. Liberaal Hoorn wil dat het uitgangspunt één gezin, één plan,
één regisseur nog beter wordt toegepast;
Ø Leren zwemmen vindt Liberaal Hoorn van groot belang. We zien echter dat leren zwemmen
niet goedkoop is. Dat weerhoudt ouders ervan hun kind op zwemles te doen. Liberaal Hoorn
wil dat de gemeente kortingskaarten beschikbaar stelt aan gezinnen die dit niet kunnen
betalen. Op dit moment is er geen verplichting om scholen te laten zorgen dat zij hun
leerlingen zwemles geven. Veel scholen kunnen dit ook niet organiseren omdat het veel tijd
en geld kost. Daarnaast vinden zij de verantwoordelijkheid te groot;
Ø Tegengaan van verzuim en schooluitval.
Waar we gezond zijn, sporten en bewegen
Wij vinden dat sport en bewegen betaalbaar en toegankelijk moet blijven. Sport verbindt, geeft
zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een
gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het
belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we
samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere
inwoner van jong tot oud kan sporten. Bijna de helft van de kinderen in Hoorn beweegt te weinig.
Wij vinden het belangrijk dat op alle basisscholen iedere week 2 uur gymles gegeven gaat worden.
Sportaccommodaties in Hoorn moeten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen aangezien ze een
belangrijke maatschappelijke functie hebben. Wanneer sportclubs samen willen werken of willen
fuseren om kosten te besparen zullen wij deze ontwikkelingen stimuleren. Wij gaan sportclubs hierin
niet dwingen.
Ø Meer gymlessen op scholen en bij de kinderopvang locaties;
Ø We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Ruimte voor
sportverenigingen is belangrijk. Iedereen moet de mogelijkheid hebben in Hoorn om te
kunnen sporten;
Ø Wanneer sportclubs samen willen werken of willen fuseren om kosten te besparen zullen wij
deze ontwikkelingen stimuleren. Wij gaan sportclubs hierin niet dwingen;
Ø Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij
helpen;
Ø Gezelligheid is onderdeel van elke sportvereniging. Of je in de kantine een biertje en een
bitterbal kan bestellen, is een vrije keuze van de sportclub;
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Ø Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt
een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te
laten bewegen zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden;
Ø Sporten is een belangrijke uitlaatklep voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan
het sporten van kinderen als hun ouders dit niet kunnen betalen;
Ø Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden.
Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we
ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties;
Ø Sportevenementen zijn een manier om Hoorn op de kaart te zetten, te verbinden en mensen
in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grotere
sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen;
Ø In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke
behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme
is geen plek in onze stad.
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Waar we de wijk groen, leefbaar en betaalbaar houden
Huizen gaan van het gas af en ook op andere manieren wordt onze stad duurzaam. Dat zijn flinke
veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. De gemeente kan faciliteren en
stimuleren, maar uiteindelijk zullen onze inwoners en bedrijven het moeten doen. Onze inwoners
worden tot op dit moment onvoldoende meegenomen in deze verandering. De energietransitie moet
behapbaar zijn waar we rekening houden met keuzevrijheid en betaalbaarheid voor onze inwoners
en ondernemers. Hoorn moet niet voor de troepen uit lopen maar met open vizier naar de toekomst
kijken. We kiezen de beste bron voor iedere situatie. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst
wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
Liberaal Hoorn wil dat er wijkgerichte plannen komen om woningeigenaren en huurders financieel te
ondersteunen bij het verduurzamen (w.o. aardgasvrij maken) van hun huizen. Er dient bij de
gemeente een loket te komen waar bewoners om advies kunnen vragen. We willen onderzoeken of
een isolatiefonds kan worden opgezet om de isolatiemaatregelen financierbaar te maken.
Uitgangspunt is dat middels een publiek-private samenwerking een fonds gestart wordt waarmee
isolerende maatregelen op wijkniveau voorgefinancierd worden. De besparingen op de
energierekening kunnen gebruikt worden om het fonds weer te vullen. Zo wordt verduurzaming voor
huiseigenaren én (sociale) huurders een meer realistische stap. Om eigenaren van woningen te
stimuleren willen wij dat de waardestijging vanwege de verduurzaming niet mee wordt genomen in
de OZB-aanslag.
Ø Uw energierekening dient betaalbaar te blijven;
Ø Nieuwbouwwoningen dienen standaard te worden voorzien van zonnepanelen;
Ø Liberaal Hoorn wil niet dat de rekening van de doorgeslagen en niet-realistische
klimaatplannen op het bordje van onze inwoners komt. Flexibiliteit in nieuwbouw moet
blijven ten aanzien van de warmtebron: groen gas, waterstof, elektrisch, of restwarmte.
Hoorn moet zich niet voor de troepen uit vastleggen op een nieuwe warmtebron, maar met
open vizier naar de toekomst kijken. We kiezen de beste bron voor iedere situatie. Het
gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk
zijn. Het besluit om sneller van het gas te gaan dan voorgeschreven, moet dan ook
teruggedraaid worden;
Ø De nadruk moet veranderen van symboolpolitiek naar werkelijk efficiënte acties om de
uitstoot van CO2 te verminderen. Daarbij moeten de kosten goed in het oog gehouden
worden, zodat gekozen kan worden voor de maatregelen die de meeste impact (d.w.z. de
meeste CO2-reductie) maken per uitgegeven euro belastinggeld met oog voor de
leefbaarheid;
Ø Liberaal Hoorn dringt erop aan goed onderzoek te doen naar geothermie in verband met
mogelijke gevaren voor drinkwatervoorziening door het vrijkomen van giftige stoffen;
Ø Liberaal Hoorn wil om bewoners te stimuleren hun woning te verduurzamen een groene
heffingskorting geven. Deze geldt dan niet alleen voor zonnepanelen maar voor meer
verduurzamingsopties (zoals isolatie);
Ø We willen onderzoeken of een isolatiefonds kan worden opgezet om de isolatiemaatregelen
financierbaar te maken. Uitgangspunt is dat middels een publiek-private samenwerking een
fonds gestart wordt waarmee isolerende maatregelen op wijkniveau voorgefinancierd
worden. De besparingen op de energierekening kunnen gebruikt worden om het fonds weer
te vullen. Zo wordt verduurzaming voor huiseigenaren én (sociale) huurders een meer
realistische stap;
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Ø Iedereen kan vrijblijvend gebruik maken van energieadvies. De gemeente stelt
energieadviseurs ter beschikking om samen met onze inwoners de woning door te lopen om
advies te geven over mogelijkheden en bijbehorende kosten, bijvoorbeeld over
zonnepanelen of isolerende maatregelen.
Geen tegeltaks en biefstukbelasting
De coronacrisis heeft Nederland en onze inwoners miljoenen euro’s gekost. Daarom stellen een
aantal partijen voor om een tegeltaks in te voeren! Als het aan deze partijen ligt komt er ook een
biefstukbelasting, barbecuetaks, houtkachelforfait en enorme boetes als u geen windmolen in uw
achtertuin heeft staan. U begrijpt het, Liberaal Hoorn is klaar met deze gekte.
Om de leefbaarheid te vergroten dient er meer groen in de woonwijken te komen en pleiten wij voor
een groene long om de stad. Een stad waar tegels en asfalt overtollig water linea recta naar het riool
laten stromen. Bij aanleg van wijken zal met het klimaat rekening moeten worden gehouden. Een
stad die van groen plant biedt juist de mogelijkheid om water op te vangen en vast te houden. De
gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie en heeft de afgelopen jaren juist veel groen weggehaald.
Met het realiseren van groene parkeerplaatsen ontstaat er een win-winsituatie.
Ø Liberaal Hoorn is fel tegen de invoering van de belachelijke “tegeltaks”. Deze tegeltaks is
een belasting vorm die u moet betalen aan de hand van het aantal tegels in uw tuin.
Ø Meer groen en realisatie van stadspark rondom Hoorn (groene long);
Ø Hoorn is niet geschikt voor windmolens. Wij zien dan ook niets in plannen voor een groot
windmolenpark voor het stadsstrand van Hoorn of in het Markermeer. Wij beschouwen
dit als horizonvervuiling.
Ophalen huisafval kan slimmer en efficiënter
In Hoorn zijn er verschillende systemen van het aanbieden van huisafval. We zijn het eens dat
bewoners die meer afval produceren ook meer zouden moeten betalen. Hoorn heeft echter geen
uniform ophaalsysteem waardoor het werken met een weegsysteem niet realistisch is. Wel wil
Liberaal Hoorn naar het systeem van nascheiding gelijk als in Utrecht en Amsterdam. Door moderne
technieken is het nu beter mogelijk om bij afvalverwerkingsfabrieken het afval te scheiden. De
milieuwinst is bij nascheiding groter omdat de machines meer grondstoffen terugwinnen. Met
hogere grondstofopbrengsten kunnen we tarieven lager houden.
Ø Uniform afvalsysteem op basis van nascheiding met als effect een container minder;
Ø Blijven werken aan de bewustwording van het scheiden van afval en het hergebruik van
afvalstoffen;
Ø Voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal willen wij in aanvulling op
verschillende plekken in de openbare ruimte speciale containers plaatsen. Zakken hiervoor
dienen op verschillende locaties gratis beschikbaar te worden gesteld. Bijvoorbeeld bij
huisartspraktijken en apotheken.
Liberaal Hoorn wil een groene en leefbare stad
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Groen is goed voor je gezondheid en
Liberaal Hoorn wil daarom het groen in Hoorn koesteren en waar het kan uitbreiden.
Ø Liberaal Hoorn wil de biodiversiteit in de stad verbeteren en het aanleggen van bijenlinten
stimuleren. Hoorn mag van ons “the place to Bee” of te wel de meest bij vriendelijke
gemeente worden!
Ø We willen rondom Hoorn een “groene long” realiseren met extra opvang voor regenwater;
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Ø We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken, hoe klein
dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of
plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is;
Ø De kinderboerderijen moeten worden verduurzaamd. Deze hebben een belangrijke
educatieve waarden waarbij de bezoeken niet alleen kunnen kennis maken met dieren maar
ook kennis kunnen nemen van het verduurzamen van onze stad en wat de bezoeker zelf
hieraan kan doen.
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Lage gemeentelijke tarieven
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze
ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo
laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in
alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant
verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld.
Wij willen dat de overheid alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen de
belastingen laag blijven, zodat mensen de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Daarom
vinden wij het gerechtvaardigd dat toeristen meebetalen aan de voorzieningen in onze stad en dat
arbeidsmigranten hier ook aan gaan mee betalen door het invoeren van de verblijfbelasting.
Ø We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. Geen lastenverzwaringen voor de inwoners
van Hoorn om voorzieningen w.o. een nieuw stadskantoor te realiseren;
Ø We bekijken alle uitgaven met de stofkam om te kijken waar het minder kan. Goudgerande
projecten zoals een nieuw stadhuis van tientallen miljoenen is niet nodig, doelmatige inzet
van publieke middelen is het uitgangspunt;
Ø Inwoners van Hoorn die een auto nodig heeft zijn geen melkkoe. Parkeren wordt daarom
niet duurder;
Ø Verhogen toeristenbelasting i.p.v. het verhogen van de belasting voor onze inwoners;
Ø Invoeren verblijfbelasting voor arbeidsmigranten.
Krachten bundelen zonder te fuseren
Voor Liberaal Hoorn is het bevorderen van samenwerking in Westfriesland een belangrijk speerpunt.
Samen doen bevordert niet alleen de samenhorigheid, maar is ook op tal van onderdelen een stuk
efficiënter. Wij zien voordelen wanneer er binnen de regio Westfriesland een Shared Service Center
wordt ingericht waarbij alle ondersteunende taken van de West-Friese gemeenten in worden
uitgevoerd. Daarmee kan er veel efficiënter worden gewerkt zonder daarbij op te gaan tot één grote
gemeente Westfriesland. Juist één grote gemeente Westfriesland gaat meer geld kosten (zie de fusie
van de gemeente Drechterland, Enkhuizen en Stedebroec) aangezien de ambtenaren middels een
fusie meer betaald krijgen vanwege de grote van de gemeente!
Ø Hoorn gaat niet fuseren tot één grote gemeente Westfriesland.
Uw belang staat voorop!
De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. De
gemeente is er immers voor u en u bent er niet voor de gemeente. Met eenvoudige formulieren,
helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het
leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.
Ø Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. Dus geen onnodig
ingewikkeld taalgebruik;
Ø We vinden dat de burger mag weten hoe en waarom de gemeente een besluit heeft
genomen. Wij staan voor volledige en open en transparante informatieverstrekking;
Ø We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een
vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. Als je liever langskomt op het gemeentehuis
om iets te regelen, dan moet dat ook gewoon kunnen. Het gemeentehuis heeft
openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen;
Ø De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun
zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We onderzoeken
welke producten thuisbezorgd kunnen worden;
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Ø De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie
van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen;
Ø Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over
gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals
de besteding van subsidies;
Ø De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals
identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen.
Een uitkering als vangnet
Een baan is meer dan een inkomen. Het hebben van een baan draagt ook bij aan fysieke en mentale
gezondheid. Je maakt onderdeel uit van de samenleving. Liberaal Hoorn is dan ook een groot
voorstander van maatwerk, waarbij kan worden gekeken waar mensen wel toe in staat zijn en hoe
we aan individuele gevallen een positieve draai kunnen geven. Een betaalde baan is voor Liberaal
Hoorn uitgangspunt.
Liberaal Hoorn vindt het zonde als we deze talenten niet gebruiken. Om de sociale zekerheid
betaalbaar te houden ziet Liberaal Hoorn de bijstand als een vangnet voor wie deze echt nodig heeft.
Wij willen dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen werken en op eigen benen kunnen staan. Als je
in de bijstand zit verwachten we een aantal dingen.
1. Je moet Nederlands spreken;
2. Wij verwachten een tegenprestatie. Daarmee blijf je onderdeel van de samenleving en krijg
je regelmaat in je leven. Door actief deel te nemen aan de samenleving vergroot je ook je
kansen om door te stromen naar een echte baan.
Ø Daarbij wil Liberaal Hoorn inzetten op het voorkomen van bijstandsfraude. Duidelijk moet
zijn welke regels er zijn voor het ontvangen van een uitkering;
Ø Ook willen wij voorkomen dat mensen schuld op schuld stapelen. Laagdrempelig en
vroegtijdig advies voorkomt grotere problemen en armoede. Maatwerk is nodig, want
schulden staan vaak niet op zichzelf. De gemeente moet geen schulden tijdelijk overnemen,
maar zich inzetten om de onderliggende oorzaken te signaleren en aan te pakken.
Liberaal Hoorn is van mening dat de groep werkende armen, ondernemers en ZZP'ers die minder dan
het minimumloon verdienen niet over het hoofd mag worden gezien. Vaak is deze groep moeilijker
te bereiken en vraagt een specifieke aanpak. Uitgangspunt moet dan ook zijn dan werken ten alle
tijden moet lonen. Mocht het budget voor armoedebestrijding ontoereikend laat Liberaal Hoorn
niemand in de kou staan ook al stijgen hierdoor de lokale lasten.
Een ander belangrijk punt op de het gebied van armoedebestrijding voor Liberaal Hoorn is het
onderwerp 'armoede onder kinderen'. Specifieke maatregelen dienen ervoor te zorgen dat kinderen
minimaal of geen hinder ondervinden van eventuele armoede en de stad zorgt dat ieder kind een
gelijke start krijgt.
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