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Best	  in	  Balans 
 

	  
Voor	  u	  ligt	  het	  verkiezingsprogramma	  2014-‐2018	  genaamd	  ‘Best	  in	  Balans’.	  Met	  dit	  
verkiezingsprogramma	  willen	  we	  u	  laten	  zien	  wat	  de	  VVD-‐Best	  in	  de	  volgende	  
gemeenteraadsperiode	  voor	  u	  wil	  en	  kan	  betekenen.	  	  
	  
De	  komende	  gemeenteraadsperiode	  komt	  er	  veel	  op	  de	  gemeente	  Best	  af.	  Het	  is	  van	  groot	  
belang	  dat	  er	  met	  al	  die	  grote	  veranderingen,	  opnieuw	  een	  balans	  komt	  tussen	  de	  
verantwoordelijkheden	  van	  inwoners,	  bedrijven,	  instellingen	  en	  de	  gemeente.	  Hoe	  we	  deze	  
balans	  willen	  bereiken	  leest	  u	  in	  dit	  programma.	  	  
	  
De	  VVD-‐Best	  heeft	  de	  laatste	  jaren	  bewezen	  een	  betrouwbare	  partner	  te	  zijn	  voor	  inwoners,	  
lokale	  ondernemers,	  instellingen,	  groeperingen	  én	  voor	  de	  politieke	  partijen	  in	  Best.	  Een	  
betrouwbare	  partner	  die	  al	  jaren	  deel	  uitmaakt	  van	  college	  van	  burgemeester	  en	  wethouders	  in	  
Best.	  De	  VVD-‐Best	  heeft	  op	  die	  manier	  een	  liberale	  constructieve	  bijdrage	  geleverd	  met	  
aansprekende	  resultaten	  als	  gevolg.	  Ook	  de	  komende	  raadsperiode	  staan	  we	  met	  een	  
enthousiast,	  capabel	  en	  zeer	  gemotiveerd	  team	  klaar	  om	  ook	  in	  weer	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  
college	  en	  ons	  in	  te	  zetten	  	  voor	  de	  inwoners	  en	  het	  bedrijfsleven	  van	  Best.	  
	  
Zoals	  al	  eerder	  gezegd	  komt	  er	  de	  komende	  gemeenteraadsperiode	  veel	  op	  de	  gemeente	  Best	  af,	  	  
zoals	  de	  nieuwe	  verantwoordelijkheden	  voor	  zorgtaken,	  uitbreiding	  van	  de	  WMO,	  invoering	  van	  
de	  Jeugdwet,	  de	  Participatiewet	  en	  verdergaande	  samenwerkingen	  op	  regionaal	  	  niveau.	  Met	  
deze	  nieuwe	  verantwoordelijkheden	  dient	  tegelijk	  een	  forse	  efficiency	  verbetering	  binnen	  de	  
gemeente	  te	  worden	  bereikt.	  	  Het	  is	  van	  groot	  belang	  dat	  er	  bij	  al	  die	  grote	  veranderingen,	  
opnieuw	  een	  balans	  komt	  tussen	  de	  verantwoordelijkheden	  van	  de	  inwoners,	  bedrijven,	  
instellingen	  en	  de	  gemeente.	  Het	  huishoudboekje	  van	  de	  gemeente	  Best	  moet	  door	  deze	  grote	  
veranderingen	  opnieuw	  in	  balans	  worden	  gebracht.	  De	  VVD-‐Best	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  deze	  
balans	  het	  beste	  kan	  worden	  bereikt	  vanuit	  de	  liberale	  uitgangspunten:	  
	  

Gelijkwaardigheid	  van	  alle	  mensen	  	  
	  

Sociale	  rechtvaardigheid	  	  

Verantwoordelijkheid	  	  

Verdraagzaamheid	  	  

Vrijheid	  	  
	  
Deze	  liberale	  uitgangspunten	  worden	  als	  volgt	  uitgewerkt:	  
	  
De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  een	  tolerante	  samenleving	  waarin	  iedereen	  meedoet.	  We	  kijken	  naar	  de	  
toekomst	  en	  niet	  achterom,	  we	  zoeken	  samen	  naar	  kansen	  en	  mogelijkheden.	  Wij	  zetten	  mensen	  
in	  hun	  kracht	  en	  helpen	  hen	  die	  ondersteuning	  nodig	  hebben	  op	  een	  goede	  wijze.	  
	  
De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  een	  veilige	  leefomgeving	  voor	  de	  inwoners	  van	  Best	  in	  een	  gezamenlijke	  
verantwoordelijkheid	  van	  overheid,	  inwoners,	  bedrijven	  en	  instellingen.	  Als	  iemand	  zich	  niet	  
houdt	  aan	  de	  regels,	  wil	  de	  VVD-‐Best,	  dat	  er	  streng	  en	  herkenbaar	  wordt	  opgetreden	  door	  de	  
bevoegde	  instanties.	  
	  
De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  verdergaande	  samenwerking	  binnen	  de	  regio	  Eindhoven,	  waarbij	  Best	  
als	  Best	  herkenbaar	  blijft.	  De	  tijd	  van	  praten	  is	  voorbij	  en	  er	  moeten	  op	  korte	  termijn	  resultaten	  
worden	  behaald	  op	  de	  terreinen	  van	  zorg,	  economie,	  leefbaarheid,	  wonen	  en	  ruimte.	  
	  
De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  het	  behoud	  van	  onze	  goede	  infrastructuur	  en	  goede	  bereikbaarheid.	  Dit	  
is	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  eigen	  inwoners	  en	  de	  regionale	  economie.	  	  	  
	  
De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  het	  bieden	  van	  optimale	  ruimte	  aan	  ondernemers,	  door	  te	  faciliteren	  bij	  
het	  zoeken	  naar	  de	  juiste	  vestigingsplaats	  en	  het	  optimaal	  reduceren	  van	  gemeentelijke	  
regelgeving.	  
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De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  een	  goede	  samenwerking	  tussen	  bedrijfsleven	  en	  gemeente	  om	  de	  
Participatiewet	  op	  een	  optimale	  wijze	  toe	  te	  passen,	  waarbij	  de	  gemeente	  inwoners	  ondersteunt	  
die	  buiten	  hun	  schuld	  hun	  werk	  verliezen.	  Wie	  in	  een	  uitkeringssituatie	  belandt,	  moet	  zo	  snel	  
mogelijk	  weer	  aan	  het	  werk	  worden	  geholpen.	  Onvoldoende	  medewerking	  of	  inzet	  heeft	  
gevolgen	  voor	  de	  uitkering.	  	  	  	  
	  
De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  een	  sociale	  gemeente	  waarbij	  voor	  mensen	  die	  echt	  niet	  kunnen	  werken	  	  
een	  goede	  ondersteuning	  is.	  	  	  
	  
De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  een	  structurele	  balans	  in	  de	  gemeentefinanciën	  op	  basis	  van	  	  een	  
realistische	  begroting,	  die	  als	  gevolg	  van	  de	  ontwikkelingen	  consequenties	  zullen	  hebben	  voor	  
de	  inwoners,	  ondernemers,	  instellingen	  en	  de	  gemeente	  Best	  zelf.	  De	  juiste	  keuzes	  maken,	  
waarbij	  het	  belang	  voor	  onze	  inwoners	  centraal	  staat.	  
	  
De	  VVD-‐Best	  staat	  voor	  een	  krachtige	  en	  dienstbare	  gemeente	  die	  dicht	  bij	  de	  burgers	  staat,	  die	  
de	  inwoners	  centraal	  stelt	  en	  die	  goed	  is	  toegerust	  om	  haar	  taken	  uit	  te	  voeren.	  
	  
De	  VVD-‐Best	  wil	  in	  de	  komende	  jaren	  wederom	  laten	  zien	  dat	  haar	  vertegenwoordigers	  in	  de	  
Raad	  en	  het	  College	  vorm	  kunnen	  geven	  aan	  een	  harmonieuze	  samenleving,	  een	  prettige	  en	  
veilige	  leefomgeving,	  een	  opbloeiende	  economie	  in	  Best	  en	  in	  de	  regio,	  vanuit	  een	  gezonde	  
financiële	  positie.	  	  
	  
1.	  SAMENLEVING	  	  
 

	  
De	  VVD-‐Best	  wil	  een	  tolerante	  samenleving	  in	  Best	  waarin	  mensen	  zelfredzaam	  zijn,	  zich	  vrij	  
kunnen	  ontplooien	  en	  waarin	  iedereen	  meedoet.	  Diegene	  die	  niet	  volledig	  kan	  meedoen,	  wordt	  
door	  de	  gemeente	  en	  haar	  partners	  optimaal	  ondersteunt.	  Het	  welzijn	  van	  mensen	  is	  een	  recht.	  
	  
Hierbij	  komen	  onze	  liberale	  kernwaarden	  gelijkwaardigheid,	  sociale	  rechtvaardigheid,	  
verantwoordelijkheid,	  verdraagzaamheid	  en	  vrijheid	  tot	  uitdrukking:	  
	  
 een	  zorgzame	  samenleving	  is	  zorgen	  voor	  elkaar,	  waarbij	  de	  gemeente	  een	  deel	  van	  deze	  

zorg	  voor	  haar	  rekening	  neemt;	  
 de	  gemeente	  ondersteunt	  de	  inwoners	  die,	  tijdelijk	  of	  permanent,	  niet	  volledig	  zelfstandig	  

kunnen	  functioneren;	  	  
 de	  financiële	  middelen	  vanuit	  de	  rijksoverheid	  voor	  de	  belangrijke	  nieuwe	  gemeentelijke	  

taken	  op	  het	  gebied	  van	  WMO,	  Participatie	  en	  Jeugdzorg	  volledig	  worden	  besteed	  aan	  
waarvoor	  ze	  bedoeld	  zijn;	  	  

 de	  gemeente	  bevordert	  en	  ondersteunt	  de	  zelfredzaamheid	  van	  mensen,	  vrijwilligers	  spelen	  
hierbij	  een	  belangrijke	  rol;	  

 eenieder	  zet	  zich	  optimaal	  in	  voor	  onze	  gemeenschap	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  
talenten	  en	  mogelijkheden	  waarover	  men	  beschikt;	  

 het	  jeugdbeleid	  is	  gericht	  op	  een	  veilige	  omgeving	  voor	  de	  jeugd	  met	  kansen	  voor	  de	  
ontplooiing	  van	  talent,	  het	  opbouwen	  van	  een	  zelfstandige	  positie	  in	  de	  maatschappij	  en	  
voorziet	  in	  de	  ontwikkeling	  tot	  burgers	  die	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  henzelf	  en	  de	  
maatschappij	  en	  biedt	  persoonlijke	  ondersteuning	  waar	  dit	  nodig	  is.	  

	  
Dit	  betekent:	  
 dat	  de	  gemeente	  een	  samenleving	  stimuleert	  waarin	  de	  onderlinge	  sociale	  verbanden	  

centraal	  staan,	  het	  verenigingsleven	  een	  bindende	  factor	  is	  en	  de	  omslag	  naar	  de	  
participatiemaatschappij	  inhoud	  wordt	  gegeven;	  

 dat	  de	  één-‐loket-‐functie	  van	  Bestwijzer	  ook	  voor	  de	  nieuwe	  taken	  op	  het	  sociale	  terrein	  
moet	  gelden;	  

 dat	  	  vrijwilligerswerk	  wordt	  gestimuleerd	  en	  ondersteund;	  
 dat	  mensen	  met	  een	  handicap	  op	  voet	  van	  gelijkheid	  kunnen	  participeren	  in	  onze	  
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samenleving,	  aangeduid	  met	  Inclusief	  Beleid1;	  
 dat	  Passend	  onderwijs	  ook	  in	  Best	  voor	  onze	  jeugd	  beschikbaar	  moet	  zijn;	  	  
 dat	  Best	  beschikt	  over	  een	  adequate	  maatschappelijke	  infrastructuur,	  waar	  buurthuizen	  en	  	  

scholen	  integraal	  deel	  van	  uitmaken,	  maar	  ook	  ruimte	  is	  voor	  burgerinitiatieven	  zoals	  het	  
project	  “Samen	  Sterk	  in	  Best”	  dat	  ondersteuning	  biedt	  met	  een	  laagdrempelig	  netwerk;	  

 dat	  de	  sportvoorzieningen	  op	  het	  huidige	  niveau	  blijven,	  omdat	  dit	  naast	  bevordering	  van	  
de	  gezondheid	  en	  welzijn	  -‐	  een	  leven	  lang	  sporten	  en	  bewegen	  -‐	  ook	  bijdraagt	  aan	  de	  sociale	  
cohesie	  binnen	  Best;	  	  

 dat	  de	  gemeente	  een	  regierol	  heeft	  in	  het	  stimuleren	  van	  de	  cultuurhistorie,	  kunst	  en	  
cultuur,	  omdat	  het	  vorm	  en	  inhoud	  geeft	  aan	  onze	  samenleving;	  

 dat	  er	  bij	  een	  goed	  cultuuraanbod	  een	  gezonde	  balans	  moet	  zijn	  tussen	  subsidie,	  sponsoring	  
en	  eigen	  bijdragen;	  

 dat	  er	  	  extra	  aandacht	  is	  voor	  bevolkingsgroepen	  die	  dit	  nodig	  kunnen	  hebben	  zoals	  	  	  
mensen	  met	  een	  beperking,	  ouderen	  en	  jeugdigen.	  

	  
2.	  LEEFOMGEVING	  	  
 

	  
Best	  beschikt	  over	  een	  goede	  infrastructuur	  en	  een	  goede	  bereikbaarheid.	  Dit	  is	  van	  groot	  
belang	  voor	  de	  eigen	  inwoners	  en	  de	  regionale	  economie	  en	  dient	  daarom	  minimaal	  op	  het	  
huidige	  niveau	  gehandhaafd	  te	  blijven.	  	  Dit	  betekent	  voor	  de	  VVD-‐Best	  niet	  automatisch	  dat	  alle	  
infrastructuur	  eigendom	  van	  de	  gemeente	  moet	  zijn.	  	  
	  
Dit	  betekent:	  
 dat	  voor	  de	  gemeente	  de	  kwaliteit	  van	  het	  leefklimaat	  in	  Best	  prioriteit	  dient	  te	  hebben	  bij	  

beleid	  en	  uitvoering	  van	  plannen;	  
 dat	  de	  dagelijkse	  rit	  naar	  het	  werk,	  de	  school,	  de	  winkels	  of	  de	  sportvoorziening	  veilig	  moet	  

zijn;	  
 dat	  het	  eigen	  woningbezit	  wordt	  bevorderd	  en	  dat	  startersleningen	  gehandhaafd	  blijven;	  
 dat	  de	  gemeente,	  samen	  met	  de	  buurgemeenten,	  een	  integrale	  woonvisie	  opstelt	  met	  als	  

doel	  dat	  de	  woningbouw	  aan	  de	  marktbehoefte	  voldoet;	  
 dat	  de	  gemeente	  afspraken	  maakt	  met	  woningbouwcorporaties	  over	  sociale	  

woningbouwprogramma’s	  en	  de	  invulling	  van	  hun	  maatschappelijke	  functie;	  
 dat	  de	  demografische	  ontwikkelingen	  in	  bestaande	  en	  nieuwe	  plannen	  worden	  

meegenomen;	  
 dat	  een	  veilige	  leefomgeving	  in	  Best	  een	  gezamenlijk	  verantwoordelijkheid	  is	  van	  inwoners,	  

overheidsinstanties,	  bedrijven	  en	  instellingen;	  
 dat	  we	  binnen	  de	  regio	  een	  aantrekkelijke	  gemeente	  moeten	  zijn	  om	  in	  te	  wonen,	  te	  werken	  

en	  te	  recreëren;	  
 dat	  we	  een	  goed	  winkelklimaat	  moeten	  creëren	  voor	  onze	  inwoners,	  bezoekers	  en	  

winkeliers.	  
	  
3. ECONOMIE	  	  
 

	  
Ondernemers	  zijn	  onmisbaar	  voor	  een	  gezonde	  economische	  toekomst.	  Het	  zijn	  de	  ondernemers	  
die	  investeren	  in	  nieuwe	  ideeën	  en	  innovatieve	  technieken	  en	  hiermee	  de	  werkgelegenheid	  
behouden	  en	  verhogen.	  Het	  midden-‐	  en	  kleinbedrijf	  is	  een	  belangrijke	  banenmotor	  voor	  de	  
gemeente	  Best.	  Maar	  daarnaast	  heeft	  Best	  ook	  vestigingen	  van	  (grote)	  internationale	  bedrijven	  
die	  van	  belang	  zijn	  voor	  de	  werkgelegenheid	  in	  de	  regio.	  	  
	  
Dit	  betekent:	  
 dat	  we	  verder	  bouwen	  aan	  onze	  aantrekkelijkheid	  als	  vestigingsplaats	  voor	  bestaande	  en	  

nieuwe	  ondernemers;	  
 dat	  Best	  zijn	  verantwoordelijkheid	  neemt	  bij	  de	  facilitering	  van	  bedrijfsvestiging,	  	  

werkgelegenheid	  en	  onderwijs	  in	  de	  regio;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Voortvloeiend	  uit	  het	  VN	  verdrag	  voor	  de	  rechten	  van	  mensen	  met	  een	  beperking.	  
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 dat	  we,	  als	  aandeelhouder	  in	  Brainport,	  actief	  deelnemen	  aan	  initiatieven	  om	  de	  regionale	  
economie	  te	  stimuleren;	  

 dat	  we	  werken	  aan	  verdere	  beperking	  van	  gemeentelijke	  regelgeving	  voor	  ondernemingen;	  
 dat	  we	  voorwaarden	  willen	  scheppen	  en	  ruimte	  willen	  bieden	  aan	  de	  ondernemers	  in	  de	  

land-‐	  en	  tuinbouwsector	  om	  te	  innoveren,	  te	  groeien	  en	  nevenactiviteiten	  te	  ontplooien,	  
waarbij	  duurzaamheid	  een	  belangrijk	  uitgangspunt	  is;	  

 dat	  we	  ondernemers	  in	  de	  recreatiesector	  ondersteunen	  door	  een	  goede	  bereikbaarheid	  te	  
garanderen	  en	  bekendheid	  te	  faciliteren;	  

 dat	  we	  ondernemers	  op	  de	  bedrijventerreinen	  willen	  faciliteren	  bij	  parkeren	  en	  
bereikbaarheid	  met	  openbaar	  vervoer;	  

 dat	  we	  de	  ondernemers	  in	  het	  MKB	  willen	  faciliteren	  bij	  parkeren	  en	  de	  inrichting	  van	  de	  
omgeving	  bij	  winkelcentra;	  

 dat	  samenwerkingsverbanden	  ertoe	  leiden	  dat	  de	  kosten	  aantoonbaar	  worden	  verminderd,	  
terwijl	  de	  kwaliteit	  minimaal	  gelijk	  blijft;	  

 dat	  er	  binnen	  de	  gemeentelijke	  plannen	  en	  de	  begroting	  ruimte	  is	  voor	  de	  stimulering	  van	  
de	  lokale	  en	  regionale	  economie	  en	  de	  werkgelegenheid;	  

 dat	  we	  het	  gebruik	  van	  duurzame	  alternatieve	  energiebronnen	  stimuleren.	  
	  
4.	  LOKAAL	  BESTUUR	  	  
 

	  
De	  komende	  jaren	  gaan	  veel	  taken	  en	  verantwoordelijkheden	  over	  van	  de	  rijksoverheid	  naar	  de	  
gemeente.	  De	  VVD-‐Best	  vindt	  dat	  een	  goede	  ontwikkeling.	  De	  gemeente	  staat	  immers	  dicht	  bij	  de	  
mensen	  en	  kan	  dus	  goed	  zien	  waar	  behoefte	  aan	  is	  en	  hoe	  deze	  het	  beste	  kan	  worden	  ingevuld.	  
De	  gemeente	  is	  daarom	  hét	  eerste	  overheidsloket	  voor	  de	  burgers.	  	  
	  
Dit	  betekent:	  
 dat	  integriteit,	  betrouwbaarheid	  	  en	  kwaliteit	  	  voorwaarden	  zijn	  voor	  een	  goed	  lokaal	  

bestuur;	  
 dat	  we	  in	  de	  regio	  willen	  samenwerken	  bij	  beleid	  en	  uitvoering,	  in	  de	  trajecten	  die	  zich	  

daarvoor	  lenen,	  op	  basis	  van	  wet-‐	  en	  regelgeving,	  schaalgrootte	  en	  voordelen	  voor	  
inwoners	  en	  bedrijven,	  waarbij	  Best	  wel	  als	  Best	  herkenbaar	  blijft;	  

 dat	  de	  inwoners,	  bedrijven,	  instellingen	  en	  maatschappelijke	  partners	  actief	  betrokken	  
worden	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  belangrijke	  omvangrijke	  plannen;	  

 dat	  we	  naar	  minder	  bureaucratie	  moeten	  en	  dat	  slimmer	  werken	  de	  norm	  wordt;	  
 dat	  Best	  een	  krachtige	  gemeentelijke	  overheid	  heeft	  die	  handhaving	  hoog	  in	  het	  vaandel	  

heeft	  staan	  en	  waar	  de	  inwoners	  op	  kunnen	  rekenen;	  
 dat	  bestrijding	  van	  criminaliteit	  en	  overlast	  een	  hoge	  prioriteit	  op	  de	  politieke	  agenda	  heeft;	  	  
 dat	  de	  gemeente	  een	  dienstverlenende	  overheidsinstantie	  is,	  waarbij	  de	  inwoner	  centraal	  

staat	  en	  de	  gemeente	  er	  is	  voor	  zijn	  inwoners	  en	  niet	  andersom;	  
 dat	  de	  gemeente	  dicht	  bij	  de	  burger	  staat,	  zowel	  in	  fysieke	  zin	  als	  in	  de	  onderlinge	  relatie;	  
 dat	  we	  burgerinitiatieven	  stimuleren	  en	  ondersteunen	  waar	  dit	  mogelijk	  is.	  

	  
5.	  FINANCIELE	  KADERS	  
 

	  
Balans	  in	  de	  gemeentefinanciën	  betekent	  voor	  de	  VVD-‐Best	  niet	  alleen	  dat	  inkomsten	  en	  
uitgaven	  langdurig	  met	  elkaar	  in	  balans	  zijn	  in	  een	  realistische	  begroting.	  Het	  betekent	  ook	  het	  
maken	  van	  duidelijke	  keuzes	  binnen	  de	  financiële	  mogelijkheden,	  waarbij	  voldoende	  financiële	  
middelen	  aanwezig	  zijn	  om	  tegenvallers	  op	  te	  vangen.	  
	  
Dit	  betekent:	  
 dat	  de	  gemeentelijke	  belastingen	  voor	  burgers	  en	  bedrijven,	  behoudens	  de	  	  inflatiecorrectie,	  

niet	  worden	  verhoogd;	  
 uitgaven	  en	  investeringen	  dienen	  minimaal	  te	  worden	  gemotiveerd	  met	  de	  toegevoegde	  

waarde	  voor	  de	  betreffende	  doelgroep,	  waarbij	  waar	  mogelijk	  het	  aangeven	  van	  
terugverdientijd	  de	  voorkeur	  heeft;	  

 de	  financiële	  buffers	  toereikend	  zijn	  voor	  de	  berekende	  bedrijfsrisico’s.	  
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6.	  KERNPUNTEN	  
 

	  
 Een	  zorgzame	  samenleving	  is	  zorgen	  voor	  elkaar,	  waarbij	  de	  gemeente	  de	  inwoners	  

ondersteunt	  die,	  tijdelijk	  of	  permanent,	  niet	  volledig	  zelfstandig	  kunnen	  functioneren.	  
	  

 De	  gemeente	  bevordert	  en	  ondersteunt	  de	  zelfredzaamheid	  van	  mensen.	  We	  gaan	  uit	  
van	  kansen	  en	  mogelijkheden.	  

	  
 Best	  dient	  te	  beschikken	  over	  voldoende	  voorzieningen	  voor	  haar	  inwoners.	  De	  

sportvoorzieningen	  dienen	  op	  het	  huidige	  niveau	  te	  blijven	  om	  inhoud	  te	  geven	  aan	  het	  
motto:	  “een	  leven	  lang	  sporten	  en	  bewegen”.	  Dit	  draagt	  bij	  aan	  de	  cohesie	  binnen	  Best.	  
	  

 De	  gemeente	  heeft	  een	  regierol	  in	  het	  stimuleren	  van	  de	  cultuurhistorie,	  kunst	  en	  cultuur	  
omdat	  het	  vorm	  en	  inhoud	  geeft	  aan	  onze	  samenleving.	  De	  financiering	  hiervan	  is	  een	  
balans	  tussen	  subsidie,	  sponsoring	  en	  eigen	  bijdragen.	  	  	  

	  
 De	  gemeentelijke	  belastingen	  voor	  inwoners	  en	  bedrijven	  worden,	  behoudens	  de	  	  

inflatiecorrectie,	  niet	  verhoogd.	  De	  financiën	  blijven	  in	  Balans.	  
	  

 Samenwerkingsverbanden	  moeten	  aantoonbaar	  leiden	  tot	  kostenverlaging,	  terwijl	  de	  
huidige	  kwaliteit	  minimaal	  gelijk	  blijft.	  

	  
 	  De	  inwoners	  worden	  actief	  betrokken	  bij	  de	  vormgeving	  van	  hun	  leefomgeving	  en	  er	  is	  

aandacht	  voor	  burgerinitiatieven.	  
	  

 Veiligheid,	  sociaal	  en	  fysiek,	  voor	  iedereen	  is	  een	  gezamenlijke	  verantwoordelijkheid,	  
waarbij	  de	  gemeente	  bemiddelt,	  handhaaft	  en	  waarbij	  de	  politie	  zonodig	  streng	  optreedt.	  

	  
 Door	  actieve	  uitvoering	  van	  de	  nieuwe	  Participatiewet	  moeten	  meer	  mensen	  aan	  het	  

werk	  worden	  geholpen	  en	  minder	  mensen	  worden	  ondersteunt	  	  met	  een	  uitkering,	  
waarbij	  maximale	  inzet	  van	  de	  betrokkenen	  wordt	  verlangd.	  

	  	  
 Best	  wordt	  nog	  aantrekkelijker	  als	  vestigingsplaats	  voor	  zittende	  en	  nieuwe	  

ondernemingen	  en	  voor	  startende	  ondernemers.	  Er	  wordt	  een	  actief	  acquisitiebeleid	  in	  
regionaal	  verband	  gevoerd.	  Een	  goed	  winkelklimaat	  is	  belangrijk	  voor	  inwoners,	  
bezoekers	  en	  winkeliers.	  

	  
	  


