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VOORWOORD                                                                                        
 
Beste inwoners van Zegge, Schijf, Sprundel, Rucphen en Sint Willebrord.  
 
Onze mooie gemeente bestaat uit 5 kerkdorpen met ieder zijn eigen identiteit, 
cultuur en verenigingsleven. Samen vormen wij onze mooie gemeente 
Rucphen. Prachtige natuurgebieden, volop gelegenheden om sport en spel te 
bedrijven, culturele bezienswaardigheden zijn aanwezig en volkstradities 
worden nog ten uitvoer gebracht. Inwoners die nog betrokken zijn bij elkaar en 
elkaar helpen waar dat nodig is. Dat maakt onze gemeente bijzonder en dat is 
wat FORZA RUCPHEN wil behouden in de toekomst.  
Wij willen Rucphen behouden voor onze eigen mensen en zijn tegen de 
opgedrongen instroom van extra bewoners door de overheid. Velen ervaren 
het grote woningtekort. De extra instroom leidt tot culturele verschillen en 
integreren blijkt onhaalbaar. Onze christelijke waarden komen onder druk te 
staan en van ons wordt verlangd dat wij ons aanpassen aan de nieuwkomers!  
Wij willen onze westerse vrijheden en beschaving behouden. 
 
Tijdens de Coronaperiode is gebleken dat onze vrijheden enorm ingeperkt 
werden, maatregelen opgedrongen en zelfs bestraft bij niet naleven ervan. 
Buitenproportioneel! FORZA RUCPHEN  is tegen de testsamenleving en QR 
code. Gevolgen voor ondernemers en economie zijn enorm, eenzaamheid 
onder m.n. ouderen en jongeren is schrijnend. De tweedeling die ontstaan is in 
onze samenleving zijn ook door onze lokale politici gesteund. 
Wij willen onze vrijheid terug en ons inzetten voor weer een open en normale 
samenleving in onze gemeente.  
 
FORZA RUCPHEN heeft een partijprogramma opgesteld waarin wij opkomen 
voor uw recht op vrijheid en  inspraak. Geen verplichtingen opgedrongen door 
lokale bestuurders zoals bijvoorbeeld van het gas af. Behoud landerijen voor de 
boeren en niet voor windturbines, zwarte zonneparken en woningbouw. 
 
Wil jij ook EEN KRACHTIG EN STERK RUCPHEN? Geef dan uw stem aan FORZA 
RUCPHEN.  
Alvast bedankt, Brigitte Clercx 
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CORONA & TESTSAMENLEVING 
 
Sinds 2 jaar houdt de coronacrisis ons in een wurggreep.  
Buitenproportionele maatregelen dammen het virus niet in.  
Inmiddels zijn we in een controlemaatschappij terecht gekomen met medische 
apartheid. Onze vrijheid werd steeds verder ingeperkt.  
De financiële gevolgen zijn enorm en de getroffen maatregelen hebben een 
grote impact op de burgers. Inwoners geven aan meer psychische klachten te 
ervaren en voelen zich eenzamer door de beperkende maatregelen.   
De overheidsmacht is onder de spoedwet zeer vergaand ondemocratisch 
uitgebreid. Inmiddels bepaalt de overheid en de burgers moeten blind volgen. 
Kritische geluiden worden al dan niet subtiel afgestraft.  
Ook in onze gemeente zijn de gevolgen overal voelbaar en zichtbaar.  
 
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Geen medische apartheid in onze gemeente 
- Stoppen met de testsamenleving, ook op lokaal niveau 
- Geen testverplichtingen of QR-codes voor horeca, cafébezoek, 

restaurants, musea, sportgelegenheden, verenigingen e.d.  

- Geen prikbussen bij scholen en evenementen 

- Ondernemers zelf laten bepalen hoe zij omgaan met het Coronavirus 

- Steun aan getroffen ondernemers 

- Geen inzet van BOA’s voor handhaven discriminerende QR codes  

- Inzetten op een gezonde leefstijl  
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CULTUUR & ERFGOED 
 
Ieder dorp heeft zijn eigen cultuur en geschiedenis. Onze cultuur is van 
onschatbare waarde. Cultureel erfgoed moet goed beschermd en behouden 
blijven in onze gemeente. Steeds vaker zien we dat lokale, religieuze en/of 
culturele feesten en tradities veranderd worden of zelfs verdwijnen.  
Het is zeer belangrijk onze lokale identiteit, feesten, gewoonten, 
verenigingsleven en plaatselijke tradities te koesteren en te behouden.   
Onze westerse filosofische tradities blijven bepalend voor keuzes bij 
subsidietoekenning.  
 
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Geen projecten, geen subsidies voor organisaties, initiatieven die een 
bijzondere ’identiteit’ vertegenwoordigen.  

- Investeren in de gemeenschapshuizen, lokale initiatieven en projecten 
waar onze inwoners baat bij hebben 

- Maatwerk voor behoud historische gebouwen en monumenten 
- Activistische activiteiten en activistische kunstprojecten niet financieren, 

maar dat geld gebruiken voor lokale evenementen en projecten die 
onderdeel zijn van onze lokale identiteit 

- Alleen subsidies voor activiteiten/projecten die bedoeld zijn voor alle 
inwoners 

- Lokale media is geen spreekbuis van de gemeente, dus stoppen met het 
subsidiëren van lokale media 

- Voldoende geld voor behoud en onderhoud van lokale monumenten en 
evenementen 

- Sinterklaasfeest met Zwarte Piet en Paas-, Kerstontbijt/feest en Carnaval 
op scholen en verenigingen behouden 

- Geen verplichting voor scholieren om gebedshuizen te bezoeken    
- Geen vuurwerkverbod met Oud-Nieuw 
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IDENTITEITSPOLITIEK 
 
Het idee specifieke groepen mensen te moeten voortrekken kan een grote 
bedreiging zijn voor onze vrije, open samenleving in Rucphen, maar ook voor 
de emancipatie. 
 
De steeds grotere toestroom van extra bewoners van elders met een andere 
achtergrond,  geloofs- of levensovertuiging hebben invloed op onze lokale 
cultuur. 
Een aantal Westerse verworvenheden en kernwaarden zijn onder druk komen 
te staan.  
Het is dan ook belangrijk om duidelijk aan te geven wat wij van de  extra 
inwoners en instellingen verwachten. Wij zullen ook heel duidelijk moeten 
aangeven waar de grenzen liggen.  
Geen symbolische of religieuze uitdragingen voor gemeente-ambtenaren, 
BOA’s en anderen publieke functies.  
Alert zijn op buitenlandse financiering religieuze scholen, instellingen of 
initiatieven. 
De vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven de vrijheid van 
godsdienst.   
Seksualiteit en geaardheid zijn privé aangelegenheden en dienen niet 
gemanaged te worden via gemeentelijke kanalen en scholen. 
 
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Geen discriminatie tussen bewonersgroepen 
- Geen integratiesubsidies  
- Behoud van gescheiden heren en dames toiletten in openbare ruimten 

en gemeentehuizen 
- Geen regenboogvlag en LBHT propaganda in of om het gemeentehuis  
- Geen aparte zwemuren voor mensen met een andere culturele 

achtergrond en alleen in westerse zwemoutfit   
- Geen voedsel van niet verdoofde geslachte dieren op scholen, 

gemeentelijke gebouwen en in openbare ruimten  
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SOCIAAL DOMEIN & ZORG JEUGD / OUDEREN 
 
De landelijke overheid heeft een groot deel van de zorg over de schutting van 
de gemeente gegooid. Een ordinaire bezuinigingsactie. Er zijn momenteel grote 
tekorten op het gebied van de jeugdzorg en ook de zorg voor ouderen kalft af.  
De zorgaanvragen en de behoefte voor huishoudelijke ondersteuning nemen 
toe en daarnaast geven mantelzorgers aan overbelast te raken.  
De enorme administratieve rompslomp vertraagt de aanvraag processen en  
her-indicaties zijn bij definitieve diagnoses vaak onnodig.  
Bij de jeugd wordt tegenwoordig ieder probleem (wat vaak hoort bij 
ontwikkeling) meteen doorverwezen naar jeugdzorg. Niemand mag meer 
afwijken van het kader normaal!    
Niet alle ouders kunnen de kosten voor zwemles betalen. Wij vinden dat ieder 
kind moet kunnen zwemmen en willen voor de basisschool het 
schoolzwemmen weer invoeren.   
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Minder onnodige bureaucratie in de zorg 
- Dat de overgang van cliënten jeugdzorg naar WMO soepeler verloopt 
- Een Integraal PGB, een meegroei zorgbudget   
- Zelfredzaamheid bevorderen en zorg voor wie dit nodig heeft 
- Zorg op maat voor ouderen en hulpbehoevenden 
- Een gemeente die seniorproof is  
- Dat ouderen zich veilig voelen, zowel thuis, op straat of op digitale 

snelweg 
- Een goed aangepast vervoer voor senioren en minder valide personen  
- Meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers   
- Een goede woonzorgvisie, aandacht voor wonen én zorg 
- Aandacht voor eenzaamheid onder jongeren en ouderen  
- Verslavingsproblematiek aanpakken  
- Dat de bijstandsuitkering een vangnet is, geen hangmat 
- Een tegenprestatie eisen van mensen met een bijstandsuitkering 
- Een project op scholen over voeding en overgewicht  
- Schoolzwemmen invoeren     
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WONEN  
 
De huisvestingsproblemen rijzen de pan uit. De huurprijzen stijgen en  
woningen zijn voor een grote groep inwoners niet meer betaalbaar. Het 
woningentekort is enorm. De aanwas van nieuwe woningen loopt achter en de 
instroom extra bewoners legt ook een druk op onze woningmarkt. Onze lokale 
inwoners zijn de dupe en lange wachtlijsten zijn het gevolg. Onze jongeren 
vertrekken naar elders en de vergrijzing neemt enorm toe.  
Ook voor onze ondernemers zijn de effecten van de tekorten op de 
woningmarkt merkbaar.   
Mensen hebben behoefte aan een fijne woonplek met een goede sociale 
cohesie en waar het gemeenschapsgevoel nog tastbaar is. 
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Dat onze gemeente een actievere rol speelt bij de huisvesting van onze 
inwoners 

- Bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan inwoners die geworteld zijn 
in onze gemeente  

- Dat een projectontwikkelaar minimaal 30% sociale huurwoningen of 
goedkope woningen bouwt bij nieuwbouwprojecten  

- Een woonbeleid met een goede woonzorgvisie, verschillende 
woonvormen en creativiteit. Passende huisvesting voor ouderen en 
kwetsbare inwoners 

- Minder macht voor de woningcorporaties 
- Wil eigen woningbezit stimuleren en de corporaties aansporen aan 

huurders te verkopen 
- Een snellere doorlooptijd bij aanvraag vergunningen en 

bestemmingsplanwijzigingen 
- Geen voorrang, urgentie of directe toewijzing van sociale huurwoning 

aan de extra instroom bewoners 
- Geen extra instroom opvangen uit omliggende gemeenten  
- Geen geconcentreerde opvang van extra instroom bewoners 
- Geen medewerking aan partijen die extra instroom faciliteren 
- OZB niet verhogen om gemeentelijke tekorten te dichten 
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    OPENBARE RUIMTE 
 

Iedereen wil een veilige leefomgeving die toegankelijk is voor al onze 
inwoners. Jongeren, ouderen en kwetsbare mensen kunnen samen een 
woonomgeving creëren die ervoor zorgt dat mensen weer betrokken raken 
bij elkaar. Daarbij zijn goede voorzieningen onontbeerlijk in onze dorpen. 
Het buitengebied van Rucphen is mede bepalend voor het beeld van onze 
gemeente. Helaas heerst er grote onzekerheid bij de boeren en tuinders of 
zij  hun vak door alle klimaatmaatregelen nog kunnen blijven uitoefenen.  
De openbare ruimte is van ons allemaal.  
Des te belangrijker is het om als bewoner van deze openbare ruimte mee te 
beslissen over grote projecten, woningbouw, klimaatmaatregelen, 5G uitrol, 
groenvoorzieningen, gemeentegrenzen, e.d.  
 
FORZA RUCPHEN wil: 
- Geen windturbines en zonneparken die uitzicht en landschap verpesten 
- Dat grond die bestemd is voor zonneweiden en windturbines gebruiken 

voor bestemmingen die onze inwoners wenselijk achten 
- Dat natuur behouden moet blijven, niet alles vol zetten  
- Dat boerderijen zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Daarnaast 

moeten innovatieve ontwikkelingen van boeren/tuinders gesteund en 
gefaciliteerd worden  

- Goed onderhouden groenvoorzieningen 
- Dat alle dorpen goed bereikbaar blijven met openbaar vervoer 
- Veilige fietsroutes en aanleg losliggende fietspaden bij gevaarlijke 

verkeersituaties   
- Meer speelplekken voor kinderen en ontmoetingsplekken voor jongeren 
- Meer losloopvelden voor honden 
- Gezellige dorpskernen met meer bloembakken, bankjes, terrassen, 

openbare toiletten en afvalbakken 
- Geen gemeentelijke herindeling zonder meerderheid inwoners 
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VEILIGHEID 
 
Veel mensen hebben het gevoel dat de wereld om hen heen onveiliger is 
geworden. Mensen durven ’s avonds minder op straat te komen en zijn bang 
om slachtoffer te worden van geweld of intimidatie. De oplopende 
(drugs)criminaliteit, immigratie en individualisering spelen hierbij een grote rol.  
Onze BOA’s kunnen zich niet meer richten op hun kerntaken en zijn steeds 
minder zichtbaar in onze dorpen. Kleine problemen en ergernissen worden niet 
meer gehandhaafd en door de Coronamaatregelen worden de BOA’s ingezet 
als boetemachines. En dat is nadelig voor de vertrouwelijke rol die de BOA 
eigenlijk zou moeten vervullen.    
Meer blauw op straat terug, ook in onze gemeente. De politie moet weer het 
werk doen waarvoor het apparaat ooit bedoeld is geweest…niet tegen ons, 
maar voor ons!  
        
 FORZA RUCPHEN wil: 

- Extra capaciteit BOA’s en de wijkagent terug 
- Meer zichtbaarheid van de BOA’s in onze dorpen  
- Overlast tegengaan en handhaven waar nodig 
- Onveilige verkeerssituaties aanpakken, en meer zuinige verlichting in 

openbare ruimten 
- Aanpak van de ondermijnde drugscriminaliteit 
- Vroeg signalering drugsproblematiek en begeleiding jongeren en ouders  
- Digitale criminaliteit aanpakken en voorlichting hierover aan onze 

inwoners 
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ENERGIETRANSITIE 
 
Rucphen is een groene recreatieve gemeente. We bezitten mooie 
natuurgebieden, wandel- en fietsroutes. Prachtige waterplassen met steeds 
meer verschillende vogelsoorten. Een mooi landschap waar we trots op mogen 
zijn. Een landschap om zuinig op te zijn en wat onze bescherming verdient 
tegen het vernietigende klimaatbeleid zoals zonneparken en windturbines. 
Iedereen is voor een groene leefomgeving en een goed milieu. Ook wij, maar 
waar FORZA RUCPHEN tegen is, is een zinloos, onbetaalbaar klimaatbeleid.  
Participatie van inwoners komt te vaak helaas pas achteraf. Hele projecten zijn 
al of worden opgestart, en gemeenten stemmen bijna alles op elkaar af. Er is 
sprake van eenzijdige voorlichting en de subsidiecarrousel draait overuren. Een 
geldverslindend project met een verdienmodel voor een selecte groep.  
CO2 is een voedingsbron voor alles wat groeit en bloeit. Klimaatbeleid draait 
om het terugdringen van de CO2 uitstoot, het heeft dan ook bar weinig te 
maken met natuur of milieu. De relatie tussen CO2 uitstoot versus klimaat is 
nooit bewezen. Meer CO2 is goed voor het groen,  bij geen CO2 is er geen leven 
mogelijk. 
Onze inwoners en boeren mogen de rekening betalen van deze waanzin!  
Zij mogen meedoen….helaas blijkt dat een verplichte vrijwilligheid, een 
klimaatschuldgevoel wordt aangepraat en angst voor klimaatverandering 
aangejaagd.  
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Geen zonneweiden en windturbines die uitzicht en landschap  verpesten 
- Geen aanleg van een grootschalig warmtenet. Monopolistisch. 
- Huiseigenaren niet verplichten tot het plaatsen van zonnepanelen, van 

het gas af of het aanbrengen van isolatie 
- Geen kapitalen uitgeven om onze gemeente energieneutraal te maken 
- Geen duurzaamheidsleningen 
- Inzetten op adaptatie door verbetering infrastructuur 
- Bewoners helpen met onafhankelijk advies en voorlichting hoe met meer 

eenvoudige middelen het energieverbruik, ook voor oudere woningen, 
omlaag kan  
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NATUUR / MILIEU / DIERENWELZIJN 
 
Rucphen is een prachtige gemeente met veel groen en bossen. Hier moeten  
wij heel zorgvuldig mee omgaan. De boeren moeten kunnen blijven boeren en 
innovatieve plannen op hun bedrijven zijn welkom. Windturbines en 
zonneweiden passen niet in ons mooie landschap. Het is slecht voor de 
insecten en vogels,  geven geluidsoverlast en zichtvelden worden verstoord. 
Ook  is het zeker geen visiteplaatje voor onze toeristische gemeente. 
Natuurlijk bermonderhoud heeft voordelen voor de biodiversiteit, insecten en 
vogels,  maar het mag niet zo zijn dat verkeersveiligheid in het geding komt. 
Ook zouden agrariërs een rol kunnen spelen bij het onderhouden van 
aangrenzende percelen in het buitengebied.   
Het is heel belangrijk om zorgvuldig om te gaan met onze groene omgeving.  
De natuur kunnen we meer bewust gaan gebruiken. Voedselvoorziening  is een 
hot item en vooral onbespoten en zuivere producten. Waarom alleen gras in de 
openbare ruimte? Creativiteit is ook mogelijk en meer betrokkenheid van 
inwoners bij invulling van die ruimte. Jeugd zou mooie projecten in het 
openbaar groen kunnen opzetten. Fruitbomen, bessen, kruiden e.d. Een win-
win situatie.  
Zwerfafval is een van de grootste ergernissen van ons allemaal. Hier is een 
campagne voor nodig en wij vinden dat hier meer aandacht voor moet komen.  
Dierwelzijn is superbelangrijk. Dierenmishandeling en andere 
dieronvriendelijke situaties mogen niet. Slachten zonder verdoving past niet in 
onze westerse samenleving.  
  
FORZA RUCPHEN wil: 

- Meer groen wat eetbaar is in openbare ruimten  
- Op scholen meer voorlichting over zwerfafval 
- Meer afvalbakken om zwerfafval tegen te gaan  
- Oplossingen voor afvaldumpingen tijdens sportevenementen en 

marathons in de bossen en openbare ruimten 
- Een campagne zwerfafval   
- Camera’s nabij bekende dumpplaatsen, de vervuiler betaalt 
- Dierenleed  tegengaan en handhaving dierenmishandeling 
- Geen vlees van onverdoofd geslachte dieren in onze openbare 

instellingen, scholen en gemeentelijke gebouwen  
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ONDERNEMERS 
 
Het kloppend hart van onze gemeente zijn onze ondernemers, ongeacht in 
welke sector zij werkzaam zijn. Echter wordt het ondernemen hen steeds 
lastiger gemaakt door de verstikkende maatregelen van overheid en andere 
handhavende organisaties. De klimaat- en coronamaatregelen zijn de druppel 
die het voor onze ondernemers nog moeilijker maakt om te kunnen blijven 
ondernemen en voor onze boeren om te kunnen blijven boeren.  
De kleinschalige detailhandel en de lokale winkels zijn essentieel voor het 
straatbeeld in onze gemeente en moet behouden blijven.  
Het buitengebied wordt gekenmerkt door de vele boeren en tuinders. 
Streekgerechten zijn volop verkrijgbaar in onze gemeente en moeten worden 
gepromoot en behouden blijven. 
Als we producten rechtstreeks bij onze eigen ondernemers aanschaffen is dat 
een manier om deze ondernemers te kunnen behouden voor onze dorpen en 
dus een levendige en aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud. 
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Ondernemers faciliteren en onnodige bureaucratie schrappen 
- Het vergunningsproces verkorten / vereenvoudigen 
- Meedenken met initiatieven en innovatieve plannen van ondernemers 

en boeren 
- Openheid van de aanbestedingen en zoveel mogelijk gegund aan 

ondernemers in eigen regio  
- Meer terrassen bij horecagelegenheden  
- Technische opleidingen en beroepen stimuleren   
- Aan huis gebonden beroepen mogelijk houden, mits geen overlast 
- Geen bedrijventerreinen overhevelen naar buurgemeenten 

 
 

 
 
 
 

 



 

14 
 

 
PARTICIPATIE INWONERS 
 
Inwoners ervaren niet altijd dat ze werkelijk kunnen meepraten. De door de 
gemeente georganiseerde bijeenkomsten  hebben een hoog “zendgehalte” en 
ideeën van inwoners worden van tafel geveegd of niet gebruikt. Het plan is 
vaak al klaar en dan mogen onze inwoners meekijken. Een schijndemocratie. 
Dat moet anders vinden wij.  
Participatie kan op vele manieren plaatsvinden. Via referenda, sociale media, 
vragenlijsten en andere tools om inwoners te betrekken, het gesprek aangaan. 
Volksvertegenwoordigers dienen te weten wat er speelt bij de inwoners.  
Aan de voorkant inwoners laten meepraten en samen tot een voor alle partijen 
acceptabele oplossing komen. De plannen moet gedragen worden door onze 
inwoners. Zo blijven zij betrokken bij hun omgeving en heeft het zin om 
initiatieven op tafel te leggen.  
De afstand tussen politiek en haar inwoners moet kleiner worden, samen voor 
een mooie leefbare gemeenschap. Samen kunnen we heel veel mooie dingen 
bereiken. 
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Meer inspraak inwoners aan de voorkant van projecten 
- Een referendum voor grote projecten die onze inwoners aangaan 
- Inwoners meer betrekken bij lokale problematiek 
- De democratie weer terugbrengen bij de gemeente 
- Dorpsraden zouden niet nodig moeten zijn: onze gemeente moet er zijn  

voor al onze dorpen!  
- Lokale democratie versterken met een bindend correctief referendum 
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BESTUUR 
 
Ook op lokaal niveau zouden besluiten niet alleen genomen mogen worden 
door het bestuurderskartel en lobbyisten die de regels verzinnen. Juist mensen 
die dicht bij onze inwoners staan en weten wat er leeft onder hen,  zouden het 
beleid mee moeten kunnen bepalen.  
Middels referenda kunnen de inwoners betrokken worden bij de 
ontwikkelingen en besluitvorming van onderwerpen die hen raakt.    
Gemeentepolitiek moet vooral gemeentelijk zijn en FORZA RUCPHEN staat 
sceptisch tegenover de inmenging van landelijke politieke partijen in de 
gemeentepolitiek.   
De gemeente is eerste bestuurslaag die mensen aanspoort tot zelfredzaamheid 
en verantwoordelijkheid. Tot democratische gezindheid en zelfbestuur.  
Onze gemeenschap besluit onderling hoe te leven en helpt elkaar daarbij. 
Het bestuur moet dichter bij de inwoners staan, efficiënt te werk gaan en zo 
optimaal mogelijk haar inwoners bedienen. 
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Een transparanter democratisch bestuur 
- Geen prestigeobjecten, maar meer richten op kerntaken en behoeften 

inwoners 
- Minder bestuurlijke regels, minder centralistische krachten en meer 

maatwerk 
- Stoppen met inhuren van dure bureaus en externe partijen  
- Geen activistische politiek, bijvoorbeeld via een jongerenraad  
- Dat toegang tot de gemeente laagdrempelig blijft en fysieke toegang  

behouden blijft 
- Een systeem van akkoorden op hoofdlijnen en geen dichtgetimmerde 

coalitieakkoorden 
- Dat de raad aan de voorkant bij processen en beleid inspraak heeft 
- Onze gemeente zelfstandige houden en de baas blijven in eigen 

gemeente  
- Een gekozen burgemeester 
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FINANCIËN 
 
Een gezonde financiële huishouding is essentieel. Momenteel hebben we een 
goede financiële basis en dat willen wij behouden.  
Echter zijn er voor de  toekomstige periode veel onzekerheden. De torenhoge 
inflatie, de gevolgen van de Coronacrisis die nog niet te overzien zijn en de  
kosten op jeugdzorg en WMO zijn een onzekere factor in de toekomst.   
Alles moet betaalbaar blijven en onze inwoners moeten geen melkkoe worden 
om tekorten te dichten op langere termijn. Daarnaast moeten de 
gemeentelijke bijdragen aan de vele gemeenschappelijke regelingen onder 
controle gehouden worden.  
Het is heel belangrijk om een goede afweging te maken waar gelden aan 
worden uitgegeven. 
Aandacht voor de risicoparagraaf en het beschikbare en benodigde 
weerstandsvermogen is onontbeerlijk. De gemeentelijke financiën moeten 
structureel op orde blijven.  
 
FORZA RUCPHEN wil: 

- Investeren in woningbouw die betaalbaar is 
- Alleen geld naar lokale klimaatprojecten, energieactiviteiten en 

informatie 
- Alleen subsidies voor activiteiten, projecten en instanties die alle lokale 

inwoners ten goede komen 
- Financiële meevallers investeren in lastenverlichting 
- Gemeentelijke aanbestedingen zoveel mogelijk doen bij regionale 

bedrijven 
- Openheid van zaken aangaande kleine aanbestedingen; zoals wie krijgt 

de opdracht(en) en welke zijn vrij van aanbesteding 
- Een openbaar subsidieregister en voor inwoners inzichtelijk 
- Afschaffen toeristenbelasting 
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