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Voorwoord  
Met gepaste trots presenteren wij het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Gemeentebelangen 
Oldambt.  

Onze raadsleden hebben in de afgelopen bijna vier jaren hun best gedaan voor alle inwoners van 
onze mooie gemeente. Ondanks de beperkingen die de corona-pandemie met zich meebracht, 
hebben zij de inwoners gehoord en zijn bij vele online vergaderingen en bijeenkomsten 
aangesloten om uw belangen te behartigen.  

Omdat u zelf het beste weet hoe u invulling wilt geven aan uw en ons Oldambt, werken wij graag 
samen met u aan goede en betaalbare voorzieningen in onze prachtige gemeente waar het goed 
wonen, ondernemen en ontspannen is!  

Namens het bestuur danken wij al onze leden voor hun inspanningen, maar ook u voor alle inbreng 
die heeft bijgedragen aan de uitwerking van dit verkiezingsprogramma.  

Nait soezen mor doun!  

Namens het bestuur,  

Martine Hamar de la Brethonière,  
Partijvoorzitter GBO  

 

FOTO – Han de Grooth 
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Inleiding  
In dit verkiezingsprogramma hebben we vijf thema’s uitgewerkt. 
Op hoofdlijnen, want de uitwerking ervan doen we graag samen met u. We hanteren daarbij een 
praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing? Door deze 
werkwijze kan aan Gemeentebelangen geen politiek etiket worden gehangen. We zijn niet links of 
rechts, niet socialistisch of liberaal, we gaan simpelweg voor werkbare en realistische oplossingen.  

Onze inzet bij de komende verkiezingen is erop gericht om de grootste partij te worden. Want dan 
is het vrijwel zeker dat we een wethouder mogen leveren en we meer voor elkaar krijgen dan 
wanneer we vanuit de oppositie politiek moeten bedrijven. Dus niet roepen vanaf de zijlijn, maar 
aanpakken en meedoen. Oftewel: nait soezen mor doun. Doet u met ons mee?  

 

FOTO – Han de Grooth 
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  1. Een gemeente waar de inwoners centraal staan  

 
De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. De gemeente moet dus dienstbaar zijn aan 
haar inwoners omdat de inwoners centraal staan. De gemeente gaat vroegtijdig met inwoners in 
gesprek, luistert actief en gaat op zoek naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Het betekent ook 
dat de gemeente zich verplaatst in haar inwoners en uitgaat van wat er wél kan in plaats van wat niet 
mogelijk is.  
Onderstaande onderwerpen spelen een rol bij dit thema. Ook bij de andere thema’s is een centrale rol 
voor de inwoners weggelegd.  

Goede communicatie met inwoners  
De wijze waarop inwoners worden geïnformeerd is maatwerk. In het ene geval kan dit een één-op- 
één-gesprek zijn en in het andere geval een bijeenkomst in een grote zaal. Wij hechten veel waarde 
aan regelmatige, persoonlijke contacten over onderwerpen die inwoners raken. Op die manier krijg je 
binding met je inwoners en weet je wat er in de gemeente speelt en waarop je moet inspelen. Dit 
geldt voor raads- en collegeleden, maar ook voor ambtenaren. Want de meeste contacten zullen 
inwoners met de ambtenaren hebben. 
  
Inwonersparticipatie  
Inwonersparticipatie is meer dan luisteren en informeren. We willen dat inwoners mee kunnen praten 
en mee kunnen doen in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Om te voorkomen dat 
altijd dezelfde inwoners hier gebruik van maken, vinden we het belangrijk dat de gemeente inwoners 
actief benadert en verschillende vormen van participatie aanbiedt.  
 
Van regels afwijken als dat nodig is  
De vastgestelde regels zijn het uitgangspunt voor het nemen van beslissingen. Maar de menselijke 
maat staat daarbij voor ons voorop. Als een regel onbedoelde of ongewenste gevolgen heeft, dan 
wijken we van die regel af.  
 
Inwoners beslissen zelf over hun directe woonomgeving  
Over hun directe woonomgeving bepalen inwoners zélf wat goed voor ze is. Zonder inmenging van de 
gemeente, maar wel ondersteund door de gemeente. In overleg met dorpsverenigingen worden 
buurtbudgetten verstrekt die zelfstandig besteed mogen worden.  
 
Constructief en kritisch  
Eén van onze motto’s is: constructief waar mogelijk en kritisch waar nodig. 
Niet aan de zijlijn roepen dat het anders moet, maar verantwoordelijkheid nemen en constructief 
meewerken aan oplossingen, ook als dat soms betekent dat er impopulaire beslissingen moeten 
worden genomen. Daar lopen we niet voor weg, nu niet en in de toekomst niet.  
Deze constructieve opstelling neemt niet weg dat we kritisch zijn en blijven op het handelen van de 
gemeente. Onze vasthoudende houding ten aanzien van de bouwput aan de H.J. Siemonsstraat en 
het zonnepark in Finsterwolde, maar ook de verpauperde panden aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in 
Winschoten zijn daar enkele voorbeelden van.  
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  Gemeentebelangen komt naar u toe  

We staan regelmatig met onze Gemeentebelangen-tent op diverse plekken in de gemeente.  We 
hebben gemerkt dat u ons op deze manier makkelijk kunt vinden om in gesprek te gaan over zaken die 
u bezighouden.  
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2. Een gemeente waarin de ondernemer ruim baan krijgt  
Ondernemers zijn van groot belang voor Oldambt. Een sterke economische sector zorgt voor een 
krachtige samenleving, voor werkgelegenheid, is een antwoord op de wegtrekkende jongeren, 
ondersteunt het behoud van voorzieningen en is het vliegwiel voor andere ontwikkelingen zoals 
wonen, cultuur, natuur, recreatie en toerisme. Wij staan daarom voor een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat en een ruimhartig vestigingsbeleid; ondernemers moeten volop de ruimte 
krijgen om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Zij moeten daarnaast op een 
dienstverlenende houding van de gemeente kunnen rekenen.  

Wij vinden dat het beleid door de ondernemers zelf moet worden vormgegeven. Zij zijn immers de 
deskundigen. Voor de gemeente is slechts een ondersteunende rol weggelegd. Onderstaande 
onderwerpen spelen een rol bij dit thema.  

Maximale ondersteuning voor ondernemers  
Een sterke economie vraagt om een ondernemersvriendelijke en meewerkende gemeente, dus een 
opstelling die in beginsel van 'ja' uitgaat. De gemeente moet vanuit dit 'ja' ondernemers zoveel 
mogelijk faciliteren. Ondernemers moeten op maximale ondersteuning vanuit de gemeente kunnen 
rekenen.  
 
Minder regels, meer vertrouwen  
De administratieve lasten voor ondernemers moeten tot een minimum worden beperkt. Waar 
mogelijk worden vergunningen afgeschaft of vervangen door algemene regels. Waar dit niet 
mogelijk of wenselijk is, worden korte behandeltermijnen gehanteerd. Voor bepaalde aanvragen 
willen we dat er loketvergunningen (klaar terwijl u wacht) worden verstrekt.  
Verder willen we dat een groot deel van de gemeente welstandsvrij wordt. Dit voorkomt een hoop 
ergernis bij ondernemers.  

Dat we vertrouwen in onze ondernemers hebben, willen we ook tot uitdrukking brengen door de 
toezichtlasten voor bedrijven (zoals het aantal milieucontroles) sterk te beperken. Ondernemers die 
hun zaken goed voor elkaar hebben, willen we zoveel mogelijk ontzien.  

Ruime openingstijden voor winkels  
Wij vinden dat ondernemers in principe zelf moeten kunnen bepalen op welke dagen en tijdstippen 
hun zaak open is. 
  
Ruime gebruiks- en bouwmogelijkheden in het omgevingsplan  
Het omgevingsplan mag niet knellen, maar moet ruimte geven en inspelen op ontwikkelingen. 
Hierom zijn wij voorstander van een omgevingsplan met ruime gebruiks- en bouwmogelijkheden. 
Ook het anders gebruiken van leegstaande bebouwing kan zo eenvoudig worden gerealiseerd. 
  
Een toekomstbestendig winkelgebied  
Een toekomstbestendig winkelgebied begint wat ons betreft met het op orde brengen en houden 
van de basis: de winkelstraten moeten schoon, heel en veilig zijn. Verder moet er ruimte zijn voor 
andere functies, zoals lichte horeca, kantoren, en wonen boven winkels.  
 
Om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten zijn wij voorstander van meer (passende) 
horecavoorzieningen in de winkelstraten met ruime mogelijkheden voor het hebben van terrassen. 
Dit in combinatie met een ruimhartig evenementenbeleid in en rondom het winkelgebied houdt de 
consument langer in de stad, met alle positieve gevolgen van dien.  
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  Landbouw blijft de ruimte houden  

De agrarische sector levert een grote en belangrijke bijdrage aan onze lokale economie. 
Agrarische bouwblokken voor grondgebonden landbouw mogen van ons worden vergroot zodat 
de ondernemer meer ruimte krijgt om zijn plannen te realiseren. Verder willen wij ruimte geven 
aan nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer en andere 
bedrijvigheid. 
  
Ruime en betaalbare vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen  
We willen een goed vestigingsklimaat voor ondernemers door ruime gebruiks- en 
bouwmogelijkheden in het omgevingsplan op te nemen, welstandseisen en andere knellende 
regelgeving af te schaffen en de toezichtlasten sterk te verminderen. Dit, gecombineerd met 
concurrerende grondprijzen en een stevige inzet op acquisitie, moet ervoor zorgen dat de 
bedrijventerreinen gevuld blijven en waar nodig worden uitgebreid. De uitbreiding moet wel 
landschappelijk inpasbaar zijn. 
 
Recreatie, toerisme en evenementen  
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor het Oldambt. Ze zorgen voor levendigheid en 
werkgelegenheid. Toeristisch-recreatieve ondernemingen, zoals watersportbedrijven en 
watergebonden bedrijvigheid, maar ook campings, B&B’s en groepsaccommodaties moeten 
ruim baan krijgen als het gaat om vestigingsmogelijkheden. Ook de infrastructuur voor route 
gebonden recreatie, zoals wandelen en fietsen, willen wij versterken. Hierbij denken we aan de 
aanleg van nieuwe en het verbeteren van bestaande wandel- en fietspaden met bijbehorende 
voorzieningen, zoals bankjes, picknicktafels en afvalbakken. Evenementen zijn middelen om op 
te vallen en mensen naar het Oldambt te trekken. Wij zijn daarom voorstander van een 
ruimhartig evenementenbeleid. 
  
Nieuwe initiatieven juichen wij toe  
Dat ondernemers ruim baan krijgen, betekent ook dat wij nieuwe initiatieven van harte 
toejuichen; vooral als deze gunstig voor de werkgelegenheid zijn, veel bezoekers naar Oldambt 
trekken of leegstand voorkomen.  

 

FOTO – Han de Grooth 
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3. Een sociale en aantrekkelijke gemeente  
Niet voor iedereen is het altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. 
Wij zien het als onze plicht om deze mensen te ondersteunen. Naast een sociale gemeente willen 
we ook een aantrekkelijke gemeente zijn; een gemeente waar bijvoorbeeld goed onderwijs kan 
worden genoten en waar volop mogelijkheden zijn voor het beoefenen van sport en het genieten 
van kunst en cultuur.  

Goede zorg voor jong en oud  
Gelukkig gaat het met de meeste jongeren goed. Maar helaas heeft niet iedereen een onbezorgde 
jeugd; er zijn situaties waarin sprake is van kleine of grote problemen. Uiteraard moet de gemeente 
er in zulke gevallen voor de jongeren zijn. Ons uitgangspunt daarbij is: één gezin, één plan, één 
regisseur. 
  
Veel inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven, in hun eigen omgeving en 
met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat zorg dichtbij de 
inwoners wordt aangeboden. Voor het geval zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, zijn wij 
voorstander van kleinschalige zorg- en woonvormen. Initiatieven daartoe worden door ons 
omarmd.  

Laagdrempelige en betaalbare Wmo-ondersteuning  
Wij vinden dat het aanvragen van ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning laagdrempelig moet zijn; de zorgvraag staat voorop. 
Voor de sociale minima willen we graag een verlaging van de vastgestelde WMO-bijdrage per 
maand en daar waar we de mogelijkheid zien een herinvoering van het Participatiefonds.  
 
Terugdringen van armoede  
Werk is de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom maken wij ons sterk voor een 
aantrekkelijk ondernemersklimaat en een ruimhartig vestigingsbeleid om zoveel mogelijk 
werkgelegenheid naar Oldambt te halen. 
Hoewel het terugdringen van armoede vooral een Rijksaangelegenheid is, willen wij een stevige 
bijdrage leveren aan het kleiner maken van het probleem. De focus ligt daarbij op kinderarmoede.  
 
Schuldhulpverlening met de focus op preventie  
Oldambt kent inwoners die te maken hebben met een te hoge schuldenlast. Dat kan ertoe leiden 
dat zij niet meer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Wij vinden het belangrijk dat de 
gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium hulp biedt om zo erger te voorkomen.  
 
Maatwerk voor werkzoekenden  
Er moet alles aan gedaan worden om meer werkgelegenheid naar Oldambt te halen. Toch zullen 
er altijd mensen zijn die zijn aangewezen op een uitkering. Wij vinden dat de gemeente een 
belangrijke rol heeft bij het begeleiden van mensen naar werk.  

Geen AZC (asielzoekerscentrum) 
Gelet op de negatieve ervaringen met het voormalige AZC in Winschoten Zuid, is een nieuw AZC 
in Oldambt niet aan de orde; ook voor opvang van zogenoemde veiligelanders (asielzoekers die 
geen kans maken op een verblijfsvergunning) is geen ruimte.  
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Behoud van goed onderwijs, ook in de dorpen  
Kinderen verdienen het om in hun directe omgeving onderwijs te krijgen. Wij zullen ons er 
daarom sterk voor maken om de basisscholen zo lang mogelijk open te houden.  
 
Verder zijn wij voorstander van het zo gevarieerd mogelijk aanbieden van 
(beroeps)onderwijs. Winschoten, met zijn goede trein- en busverbindingen, zou hét 
onderwijscentrum voor een groot deel van de provincie moeten worden.  

Ruimte voor kunst en cultuur, maar niet tegen elke prijs  
Kunst en cultuur komt de aantrekkingskracht van de gemeente ten goede. Zo hebben we 
een prachtig cultuurhuis waar we trots op mogen zijn, maar met de exploitatie daarvan is 
jaarlijks veel gemeenschapsgeld gemoeid. Dit moet beheersbaar blijven; de exploitatie moet 
wat ons betreft op termijn minder afhankelijk van de inzet van gemeenschapsgeld zijn.  
 
Voor kunstobjecten moet steeds de afweging worden gemaakt tussen de maatschappelijke 
meerwaarde en de daarmee gepaard gaande kosten. In de huidige tijd, waarin met steeds 
minder geld meer gedaan moet worden, vinden wij een terughoudende opstelling ten 
aanzien van nieuwe kunst op zijn plaats.  

Sportvoorzieningen  
Iedereen die wil sporten moet de mogelijkheid daartoe krijgen. Het valt echter niet te 
ontkennen dat bijvoorbeeld vergrijzing zijn weerslag heeft op sportverenigingen. Vooral de 
aanwas van jeugd stagneert. Dit zal invloed hebben op het gebruik en de instandhouding 
van bestaande voorzieningen. De samenwerking tussen sportverenigingen ondersteunen wij.  
 
De jeugd heeft de toekomst  
Voor zowel de economische vitaliteit als de leefbaarheid is het behouden van jongeren in 
Oldambt een centrale ambitie. Een reeks van maatregelen is hiervoor nodig en onze focus 
ligt hierbij op onderwijs, werk en huisvesting. Deze onderwerpen worden in dit 
verkiezingsprogramma nader uitgewerkt.  

 

FOTO – Pascal Meinders FOTO – Pascal Meinders 
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4. Een leefbare gemeente met hart voor de dorpen  
Een leefbare gemeente houdt onder andere in dat de gemeente prettig is om in te leven. 
Tussen de diverse dorpen en wijken bestaan grote verschillen met betrekking tot het ervaren 
van leefbaarheid. Die verschillen hebben voor een belangrijk deel te maken met het 
voorzieningenniveau, het aanbod en de kwaliteit van woningen en de inrichting en de 
verwachtingen van de toekomst van een wijk of dorp. Daarnaast speelt het gevoel van 
veiligheid een belangrijke rol bij de beleving van leefbaarheid. De financiële middelen die de 
gemeente heeft, dienen zodanig te worden verdeeld dat ook de dorpen volop van deze 
middelen kunnen profiteren.  

Wij willen een gemeente die leefbaar is en blijft voor de inwoners. Hoe wij dit willen bereiken, 
leggen we hieronder uit.  

Betaalbaar wonen en meer woningbouw  
Wij willen inspelen op het binden en aantrekken van mensen. Dit doen we door een passend 
woningaanbod in een aantrekkelijke woonomgeving te bieden, met maatwerk voor de dorpen. 
Om zelfstandig te kunnen wonen moeten er ook voor mensen met een zorgbehoefte 
voldoende aangepaste woningen in Oldambt zijn. Verder vinden wij dat actiever moet worden 
ingespeeld op maatschappelijke vraagstukken, zoals een tekort aan studentenhuisvesting in 
de stad Groningen. Omdat er veel behoefte is aan woningen, moedigen wij particulieren en 
ontwikkelaars aan om met woningbouwplannen te komen, ook in de dorpen. De gemeente 
moet hierin een positieve houding aannemen. Op deze wijze wordt voorkomen dat mensen 
wegtrekken.  
 
De bestaande sociale woningvoorraad moet zoveel mogelijk worden behouden. Slechts in 
bijzondere situaties is sloop aan de orde en bij sloop moet er eerst in vervangende 
woningbouw worden voorzien.  

Ruimte voor experimenten en innovatieve woningbouw  
Soepele regels in het omgevingsplan en snelle procedures moeten leiden tot het geschikt 
maken van de bestaande woningvoorraad voor veranderende woonwensen. Experimentele 
en innovatieve projecten in de woningbouw kunnen op onze medewerking rekenen.  
 
Belangen van bewoners staan voorop  
De samenstelling van de buurt is voor de leefbaarheid belangrijk. Wij vinden dat bij het 
toewijzen van woningen door de woningbouwvereniging niet alleen gekeken moet worden 
naar de urgentiestatus van de woningzoekende, maar ook naar de samenstelling van de in de 
buurt al aanwezige bewoners. Het moet tot een evenwichtige samenstelling van de buurt 
leiden. Wij vinden dat de woningbouwvereniging de belangen van de huidige inwoners in een 
buurt voorop dient te stellen bij de verhuur van woningen. Wij zien dan ook graag dat de 
huidige inwoners daar actief bij worden betrokken.  
 
Harde aanpak woonoverlast  
Woonoverlast vormt een ernstige aantasting van de leefbaarheid. Hierbij valt te denken aan 
geluidsoverlast en intimiderend gedrag. Overlastgevers worden wat ons betreft hard 
aangepakt. 
  
Voorkomen van leegstand en verpaupering  
Leegstand leidt vaak tot verpaupering. Inwoners ervaren dit als een aantasting van de 
leefbaarheid. Leegstaande gebouwen moeten daarom snel een nieuwe invulling krijgen. Wij 
vinden dat de gemeente hier actief op moet sturen en hergebruik van leegstaande gebouwen 
moet stimuleren. In die gevallen waar leegstand tot verpaupering leidt, zal door de gemeente 
vroegtijdig handhavend moeten worden opgetreden.  
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Zorgplicht voor beeldbepalende panden  
Wij vinden dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de bescherming en het behoud van 
beeldbepalende panden (bijvoorbeeld Oldambtster boerderijen). Ook hiervoor geldt dat de 
gemeente ruimhartig moet zijn in het geven van een andere bestemming aan deze panden, 
bijvoorbeeld woon-werk combinaties, appartementen of kleinschalige zorg- en woonvormen. 
Sloop van dergelijke panden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 
  
Inwoners actief betrekken bij hun leefomgeving  
De inrichting en het beheer van de openbare ruimte is erg belangrijk voor hoe inwoners de 
leefomgeving ervaren. Wij vinden het daarom belangrijk om inwoners hier actief bij te 
betrekken. Wij willen inwoners meer vrijheid geven om eigen initiatieven te ontplooien. Niet de 
zaken van bovenaf opleggen, maar inwoners de zeggenschap geven over hun eigen 
leefomgeving. Hiervoor willen wij ruime buurtbudgetten invoeren.  
 
Openbare ruimte - groenvoorzieningen en wegen op orde  
De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Hierom vinden wij het belangrijk dat 
hier meer budget voor wordt vrijgemaakt. Verder zien we het als een uitdaging om het beheer 
van de openbare ruimte effectiever en efficiënter vorm te geven.  
 
In stand houden van voorzieningen in de dorpen  
Eén van de pijlers van leefbaarheid in de dorpen is een goede schoolvoorziening. Het dorp 
blijft daardoor aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen. Wij zullen ons er daarom sterk voor 
maken dat de basisscholen in de dorpen blijven behouden. Een andere belangrijke pijler is het 
winkelaanbod in de dorpen. Uiteraard kunnen wij een winkelier niet verplichten om in het dorp 
te blijven of zich daar te vestigen, maar door een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een 
ruimhartig vestigingsbeleid hebben wij goede hoop dat het winkelaanbod gehandhaafd blijft. 
  
Verkeersveiligheid  
Het is van groot belang dat wegen en fiets- en wandelpaden goed onderhouden en veilig zijn. 
Wat betreft de prioritering van het onderhoud willen wij dit in nauw overleg met de 
dorpsverenigingen doen. Voor onderhoud en verbetering van wegen is veel geld nodig. Wij 
zullen het Rijk en de provincie aansporen de gemeente daarbij financieel te ondersteunen.  
 
Een veilig Oldambt  
Wij vinden dat de wijkagent meer de straat op moet. De wijkagent is hierdoor beter zichtbaar 
en toegankelijk. Daarnaast zal van zijn aanwezigheid een preventieve werking uitgaan wat 
betreft het voorkomen van (kleine) criminaliteit. Initiatieven zoals buurtpreventie hebben onze 
steun.  
 
Duurzaam met respect voor de omgeving en omwonenden  
Ten aanzien van zonne-energie ligt onze voorkeur bij zonnepanelen op daken. In het 
buitengebied zijn de agrarische gebouwen hiervoor uitermate geschikt. Hoewel ‘zon op dak’ 
niet wettelijk afdwingbaar is, moet de gemeente dit stimuleren door bijvoorbeeld subsidies 
beschikbaar te stellen. 
  
Wat betreft zonneparken zijn we behoudend: uitsluitend als deze parken ruimtelijk inpasbaar 
zijn, niet ten koste gaan van het open Oldambtster landschap en op voldoende afstand van 
woningen komen te liggen, zijn er plaatsingsmogelijkheden. We vinden het daarbij belangrijk 
dat inwoners meeprofiteren in de opbrengst van een zonnepark. Verder vinden we dat het 
aantal zonneparken beperkt moet blijven tot een maximum van het eerder democratisch 
bepaalde 100 hectare; het volplempen van onze gemeente met zonneparken is niet aan de 
orde.  
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Inleiding  
In dit verkiezingsprogramma hebben we vijf thema’s uitgewerkt. 
Op hoofdlijnen, want de uitwerking ervan doen we graag samen met u. We hanteren daarbij een 
praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing? Door deze werkwijze 
kan aan Gemeentebelangen geen politiek etiket worden gehangen. We zijn niet links of rechts, niet 
socialistisch of liberaal, we gaan simpelweg voor werkbare en realistische oplossingen.  

Onze inzet bij de komende verkiezingen is erop gericht om de grootste partij te worden. Want dan is 
het vrijwel zeker dat we een wethouder mogen leveren en we meer voor elkaar krijgen dan wanneer 
we vanuit de oppositie politiek moeten bedrijven. Dus niet roepen vanaf de zijlijn, maar aanpakken en 
meedoen. Oftewel: nait soezen mor doun. Doet u met ons mee?  

 

Over windturbines kunnen we kort zijn: deze zijn wat ons betreft niet welkom in onze mooie 
gemeente. Wel zijn kleine windmolens (van 15 m) bij bijvoorbeeld agrarische bedrijven 
mogelijk. Gelet op de negatieve ervaringen in Finsterwolde en Winschoten zijn wij geen 
voorstander van biomassa-installaties.  

Aardbevingen / gaswinning  
Dit dossier is wat ons betreft geen onderwerp van politieke discussie. De gaswinning moet snel 
worden afgebouwd en de afhandeling van schadeclaims moet zonder juridische rompslomp 
worden afgehandeld. Het gemeentebestuur moet zich daar voluit voor inzetten.  

 

FOTO – Walter vd Zwaag 
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5. Een financieel gezonde gemeente  
Een gemeente is financieel gezond als de begroting sluitend is, zonder dat er sprake is van 
verdere lastenverzwaring voor de inwoners en zonder een onttrekking uit de algemene 
reserve. Een goed en betrouwbaar bestuur kan altijd uitleggen waaraan het geld wordt 
besteed en waarom en hoe belasting wordt geheven. De gemeente gaat verstandig om met 
het gemeenschapsgeld.  

Belastingdruk  
Op Rijksniveau wordt nagedacht over een wijziging van het gemeentefonds. Deze wijziging 
kan tot gevolg hebben dat Oldambt jaarlijks vele miljoenen minder ontvangt dan nu het geval 
is. Hoewel wij ernaar streven om de belastingdruk niet te verhogen, kan dit hierom niet 
worden gegarandeerd. Ook daarin moeten we eerlijk zijn.  
 
Geen bezuinigingen op het sociaal domein en jeugdzorg  
Mocht er onverhoopt moeten worden bezuinigd, dan vinden wij dat het sociaal domein 
(waaronder zorg en armoedebestrijding) zoveel mogelijk buiten schot moet blijven. Juist de 
voorzieningen in dit domein zijn namelijk in het leven geroepen voor mensen die het al niet 
gemakkelijk hebben en het meest kwetsbaar zijn. Dit neemt overigens niet weg dat we scherp 
moeten zijn en blijven op de besteding van het geld.  
In de jeugdzorg worden, zo is uit onderzoek gebleken, winsten gemaakt die flink boven de 
norm liggen. Dit vinden wij niet acceptabel. De gelden moeten zoveel mogelijk aan zorg 
worden besteed. We willen voorkomen dat zorgcowboys er met zorggeld vandoor gaan.  

Verantwoord omgaan met het verstrekken van subsidies  
Het is goed dat maatschappelijke organisaties en initiatieven door de gemeente financieel 
worden ondersteund. Wel is het van belang dat de gemeente, om de subsidiestromen 
beheersbaar te houden, vooraf duidelijk maakt voor welke doelen subsidie wordt verstrekt. Bij 
het vaststellen van de doelen en de hoogte van de subsidiebedragen moet de gemeenteraad 
nauw worden betrokken. Ook zal periodiek aan de gemeenteraad moeten worden 
gerapporteerd of deze doelen zijn gehaald, en of de subsidiegelden rechtmatig zijn 
aangewend.  
 
Gerichter en beperkter inzetten van externe inhuur  
In Oldambt wordt een behoorlijk percentage van de loonsom besteed aan externe inhuur. Wij 
zijn voorstander van het gerichter en vooral beperkter inzetten van externe inhuur. 
  
Minder geld naar gemeenschappelijke regelingen  
Oldambt neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Voorbeelden hiervan zijn 
de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. De laatste jaren is hier steeds meer geld naartoe 
gegaan. Wij zijn van mening dat dit een halt moet worden toegeroepen. Sterker: we willen dat 
er minder geld naar dergelijke gemeenschappelijke regelingen gaat. 
  
De financiële verantwoordelijkheid ligt uitdrukkelijk bij de gemeenteraad  
Om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad over de financiële stand van zaken geïnformeerd 
blijft, vinden we dat het college per project periodiek en op een transparante wijze 
verantwoording moet afleggen. Bovendien moet de financiële verantwoordelijkheid en de 
controlerende taak nadrukkelijker bij de gemeenteraad komen te liggen.  
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