VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 15 januari 2018

Inhoudsopgave
Voorwoord ......................................................................................................03
Inleiding ..........................................................................................................04
Een dienstverlenende gemeente waarin de inwoner centraal staat ......05
Een gemeente waarin de ondernemer ruim baan krijgt...........................10
Een sociale en aantrekkelijke gemeente ....................................................15
Een leefbare gemeente met hart voor de dorpen......................................23
Een ﬁnancieel gezonde gemeente ...............................................................30

2

Voorwoord
Met veel genoegen en trots bied ik u, namens het bestuur, het
verkiezingsprogramma 2018 - 2022 'Nait soezen mor doun!' aan.
Door de Programmacommissie is het eerste verkiezingsprogramma van
Gemeentebelangen tot stand gebracht. Ook de leden hebben er volop aan
meegewerkt. Tijdens onze roadshows hebben zij hun oor te luister gelegd bij de
inwoners en vele bijeenkomsten en vergaderingen bezocht. Al deze informatie
hebben wij meegenomen en verwerkt.
Namens het bestuur wil ik iedereen die heeft meegedacht, meegeschreven en
meegewerkt heel hartelijk danken voor al hun inspanningen.
Ons verkiezingsprogramma richten wij op de inwoners van ons mooie
Oldambt. Wij willen iedereen de ruimte geven voor inbreng in hún en ons
Oldambt. Een Oldambt waar we trots op kunnen zijn.
Jan Dekker
Partijvoorzitter Gemeentebelangen Oldambt
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Inleiding
Gemeentebelangen Oldambt is een partij van, voor en door Oldambtsters. We
hebben geen binding met een provinciale of landelijke partij. Onafhankelijk van
wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.
Omdat de wereld van vandaag er morgen alweer heel anders uit kan zien,
hebben we geen gedetailleerd verkiezingsprogramma opgesteld. We hebben er
voor gekozen om aan de hand van vijf thema's aan te geven waar we naartoe
willen met onze gemeente. Hierbij hebben we zo concreet mogelijk aangegeven
hoe wij daarin staan. Dit biedt de mogelijkheid om beleid op hoofdlijnen te
maken en samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties
en andere betrokkenen dit beleid nader in te vullen. Want dat is waar het ons
om gaat: niet vanuit ivoren torens de gemeente besturen, maar samenwerken
met alle betrokkenen voor een beter Oldambt. Dit betekent overigens niet dat
we het iedereen naar zijn of haar zin kunnen maken, want politiek is keuzes
maken. Maar het betekent wel dat we - voordat er besluiten worden genomen met inwoners en andere betrokkenen in gesprek gaan, actief naar ze luisteren
en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen
besluiten óver, maar mét onze inwoners en andere betrokkenen. Dat is waar
wij ons in Oldambt sterk voor willen maken. We zijn er immers voor u!
Dit betekent ook dat wij niet aan de zijlijn willen staan. De ervaring leert
namelijk dat als je in de oppositie zit, je weinig voor elkaar krijgt. We gaan
daarom voor een plek in de coalitie, het liefst met zoveel mogelijk zetels. Want
des te groter de fractie, des te groter de kans op verwezenlijking van onze
idealen.
Tot slot: in de bijlage vindt u onze kernwaarden. Deze kernwaarden geven
richting aan ons handelen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet in dit
verkiezingsprogramma zijn opgenomen.
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De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dit betekent dat de
gemeente dienstbaar moet zijn aan de inwoners, dat de inwoners centraal staan. De
gemeente gaat vroegtijdig met de inwoners in gesprek, luistert actief en gaat op zoek
naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Het betekent ook dat de gemeente zich
verplaatst in de situatie van de inwoners en uitgaat van wat er wél kan in plaats van
wat niet mogelijk is. Over hun directe woonomgeving moeten de inwoners zelf
besluiten kunnen nemen.
Een dienstbare gemeente kent vele aspecten. Hieronder hebben wij een
selectie van deze aspecten gemaakt.

Van informatieverstrekking naar echte communicatie
Inwoners moeten van tevoren weten wat de gemeente van plan is te gaan
doen. Dit begint met een goede en transparante informatieverstrekking.
Informatie moet correct, volledig en duidelijk zijn.
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
met velen. Wij hechten veel waarde aan regelmatige, persoonlijke contacten
over onderwerpen die inwoners raken. Met andere woorden echte
communicatie in plaats van enkel informatie-verstrekking. Op die manier krijg
je binding met de inwoners en weet je wat in de gemeente speelt en waarop je
moet inspelen. Dit geldt voor raadsleden en bestuurders, maar natuurlijk ook
voor ambtenaren. Immers, de meeste contacten zullen de inwoners met de
ambtenaren hebben.

Behoorlijke omgang met inwoners
Wij vinden dat de gemeente bij de uitvoering van haar taken op een behoorlijke
manier moet omgaan met haar inwoners en hun belangen. Dit betekent dat de
gemeente de inwoners serieus neemt, ze met respect behandelt en oog heeft
voor de menselijke maat. De praktijk is dat dit nu onvoldoende gebeurt. Wij
nemen regelgeving als uitgangspunt, maar houden steeds oog voor de
speciﬁeke omstandigheden waar de inwoner in terecht kan komen. In
voorkomende gevallen zijn wij daarom bereid om van die regelgeving af te
wijken als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste gevolgen te voorkomen.
Wij vinden dat de gemeente zo snel en slagvaardig mogelijk moet handelen en
de inwoners op de hoogte moet houden van de voortgang van de zaken die
spelen.
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Inwoners beslissen zelf over hun directe woonomgeving
Sámen met inwoners besluiten nemen is het uitgangspunt. Maar we gaan
verder: over hun eigen woonomgeving bepalen inwoners zélf wat goed
voor ze is. Zonder inmenging van de gemeente, maar wel gefaciliteerd
door de gemeente. We verstrekken hiervoor buurtbudgetten die
zelfstandig besteed mogen worden.

Betere digitale dienstverlening / De gemeente komt naar de
inwoners toe
De inwoners moeten zoveel mogelijk producten, zoals vergunningen,
geboorteaangiftes, rijbewijzen en paspoorten zelf digitaal aan kunnen
vragen en thuis kunnen ontvangen. Mocht digitale dienstverlening niet
mogelijk zijn, dan hoort de gemeente maatwerk te bieden door naar de
inwoners toe te gaan. Denk hierbij aan het bezorgen van documenten en
het voeren van keukentafelgesprekken over zorgtaken op basis van de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij streven naar zoveel mogelijk
dienstverlening zonder balie.

Minder regels, meer vertrouwen
We hebben vertrouwen in onze inwoners. Bij dat uitgangspunt past geen
oerwoud aan regels. In de Algemene plaatselijke verordening staan
bijvoorbeeld allerlei regels die geen redelijk doel dienen of uitgaan van
wantrouwen jegens de inwoners. Dergelijke regels willen wij dan ook
afschaﬀen.

Geen achterkamertjespolitiek
U kent vast het voorbeeld van de noodopvang in Beerta. In een besloten
vergadering heeft het college daarover een besluit genomen en
vervolgens is dat besluit in een andere besloten vergadering met de
fractievoorzitters besproken. Op geen enkele manier zijn de inwoners bij
de besluitvorming hierover betrokken. Ook de gemeenteraad is als
volksvertegenwoordiger hiermee op voorhand buitenspel gezet. Het is
deze houding die ervoor zorgt dat inwoners hun vertrouwen in de
Oldambtster politiek verliezen. Wij zijn daarin duidelijk: politieke
achterkamertjes zijn verleden tijd. Wij staan voor een politiek waarbij in
alle openheid met de inwoners over voorgenomen plannen in gesprek
wordt gegaan om vervolgens in een openbare raadsvergadering besluiten
te nemen.
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Een constructief-kritische gemeenteraadsfractie
Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het uitoefenen van controle. Voor
deze controlerende taak is een kritische houding tegenover het college een
vereiste. In de huidige Oldambtster politiek is deze kritische houding
onvoldoende aanwezig: het college bepaalt, de fracties van de coalitiepartijen
volgen gedwee en houden elkaar angstvallig vast.
Wij vinden dat dit anders moet. Onze gemeenteraadsfractie neemt een positiefkritische houding aan over het doen en laten van het college, ongeacht of we in
de coalitie of in de oppositie zitten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze houding
de kwaliteit van besluitvorming bevordert.

Gemeentebelangen: continu in verbinding met de inwoners
Sommige politieke partijen worden vlak voor de verkiezingen actief om na de
verkiezingen weer onzichtbaar te worden tot aan de volgende verkiezingen. Wij
niet. Gemiddeld één keer per maand staan we (met onze roadshow) in de
gemeente om met u in gesprek te gaan. Daarnaast zullen we op andere
manieren contact met onze inwoners onderhouden en kunnen ze een beroep
doen op ons Ombudsteam als ze tegen problemen met de gemeente of andere
lokale instanties aanlopen. Mochten wij deelnemen in het college dan zal onze
wethouder meer dan de helft van zijn tijd buiten het gemeentehuis te vinden
zijn om - op locatie - met inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en anderen in gesprek te gaan.

Controle door een onafhankelijke Rekenkamer
Een Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die belast is met het doen van
onderzoek naar het door het college en de gemeenteraad gevoerde beleid. De
gemeente Oldambt heeft geen permanente Rekenkamer, hoewel dit wettelijk
verplicht is.
Voor ons is een onafhankelijke Rekenkamer een vanzelfsprekendheid. Wij
vinden het in het kader van democratische controle namelijk van groot belang
dat onafhankelijk van college en raad kan worden onderzocht of het
gemeentebestuur heeft bereikt wat het wilde bereiken, heeft gedaan wat het
zou doen en of dit heeft gekost wat het mocht kosten.
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Een andere manier van vergaderen
Oldambt kent op dit moment twee raadscommissies. Deze commissies zijn het
voorportaal van besluitvorming door de gemeenteraad. Uit onderzoek blijkt dat
commissies weinig toegevoegde waarde hebben. Niet zelden zijn
raadsvergaderingen een herhaling van commissievergaderingen. Wij willen
daarom de commissies afschaﬀen en daarvoor in de plaats een systeem
waarbij de raad eﬀectief en eﬃciënt vergadert en er alle ruimte is voor de
inbreng van en de dialoog met inwoners en andere betrokkenen. Wij besluiten
immers niet over de inwoners, maar sámen met de inwoners.
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Ondernemers zijn van groot belang voor Oldambt. Een sterke economische sector
zorgt voor een krachtige samenleving, zorgt 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.
Hieronder geven we aan op welke wijze we daar invulling aan willen geven.

Van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'
Een sterke economie vraagt om een ondernemersvriendelijke en meewerkende
overheid, dus een opstelling die van 'ja' uitgaat. Dit 'ja' vormt wat ons betreft in
beginsel het begin van het antwoord. Het zijn ook juist de ondernemers die
nieuwe en goede ideeën aandragen. De gemeente moet vanuit het 'ja' deze
ondernemers zoveel als mogelijk faciliteren. Dit neemt uiteraard niet weg dat er
redelijke voorwaarden kunnen volgen ('ja, mits'). Het ondernemersloket moet
zich steviger in de gemeentelijke organisatie verankeren en zowel op de relatie
met de bestaande ondernemers als op het binnenhalen van nieuwe
ondernemers zijn gericht. 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 vergunningstelsels afgeschaft of vervangen
door algemene regels. Waar afschaﬃng of omzetting naar algemene regels niet
mogelijk of wenselijk is, worden korte behandeltermijnen gehanteerd. Voor
eenvoudige aanvragen, zoals kleine verbouwingen, willen we dat er
zogenoemde loketvergunningen (klaar terwijl u wacht) worden verstrekt.
Een grote ergernis bij ondernemers betreft de toetsing van bouwplannen aan
welstandseisen. Een toetsing die is ingegeven vanuit de angst dat bouwwerken
worden gerealiseerd die lelijk zijn. Wij hebben het vertrouwen dat dit niet
gebeurt. Wij willen daarom dat de gemeente, op bijvoorbeeld monumentale en
beeldbepalende panden na, welstandsvrij wordt. Een uitzondering geldt voor
zogenoemde welstandsexcessen: tegen bouwwerken die in ernstige mate in
strijd zijn met redelijke eisen van welstand moet achteraf opgetreden kunnen
worden.
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Dat wij vertrouwen in onze ondernemers hebben, willen we ook tot uitdrukking
brengen door de toezichtlasten voor bedrijven, bijvoorbeeld het aantal
milieucontroles, sterk te beperken. Ondernemers die hun zaakjes goed voor
elkaar hebben, willen we daarmee zo weinig mogelijk belasten.

Ruime openingstijden voor winkels
Wij vinden dat een ondernemer zelf moet kunnen bepalen op welke dagen en
tijdstippen zijn winkel open is, mits de openstelling buiten de reguliere tijden er
niet toe leidt dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de winkel
onevenredig wordt aangetast.

Globale, ﬂexibele bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen moeten niet knellen, maar lucht geven en inspelen op
ontwikkelingen. Hierom zijn wij voorstander van globale bestemmingsplannen
met ruime gebruiks- en bouwmogelijkheden. Dit geeft de ondernemer de
nodige vrijheid zonder dat er - langdurige en kostbare - afwijkingsprocedures
nodig zijn. Bovendien kan door het globaal bestemmen gemakkelijker worden
ingespeeld op niet-voorziene ontwikkelingen. Ook het herbestemmen van
leegstaande agrarische en andere bebouwing kan in een ﬂexibel
bestemmingsplan eenvoudig worden gerealiseerd.

Een toekomstbestendig winkelgebied
Een toekomstbestendig winkelgebied begint wat ons betreft bij het op orde
brengen en houden van de basis: de winkelstraten moeten schoon, heel en
veilig zijn. Ter voorkoming van (verdere) leegstand zijn wij voorstander van een
compacte binnenstad, waarbij tevens ruimte is voor andere functies, zoals
lichte horeca, kantoren, en wonen boven winkels. Het bestemmingsplan voor
het winkelgebied moet zodanig zijn ingericht dat snel en eenvoudig kan worden
ingespeeld op ontwikkelingen en trends. Leegstaande winkelpanden buiten het
directe winkelgebied moeten op eenvoudige wijze kunnen worden herbestemd.
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 houdt de consument langer
in de stad, met alle positieve gevolgen van dien. Om de consument vaker en
langer 'vast te houden' zijn wij tevens voorstander van een ruimhartig
evenementenbeleid in en rondom het winkelgebied.
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Een goede bereikbaarheid van de binnenstad vinden wij van wezenlijk belang.
Om te voorkomen dat mensen aan Winschoten voorbij rijden, moet samen met
de provincie een blijvende oplossing worden gevonden voor de vele
verkeersopstoppingen bij De Blauwe Roos.
Verder heeft het gratis parkeren zijn vruchten afgeworpen; reden voor ons om
hiermee door te gaan.
Bijzondere aandacht verdienen de locatie van het Sint Lucas ziekenhuis en de
Blaauw-locatie aan de Stikkerlaan. Samen met alle belanghebbenden moet een
acceptabele functiewijziging worden gevonden. De belangen van de bestaande
winkeliers mogen hierbij uiteraard niet uit het oog worden verloren. Ook
hiervoor geldt: er wordt niet over, maar samen met de winkeliers besloten.
Het behoud van winkelvoorzieningen is ook in de dorpen van onschatbare
waarde. In het hoofdstuk 'Een leefbare gemeente met hart voor de dorpen'
gaan we daar nader op in.

Landbouw blijft de ruimte houden
De agrarische sector levert een grote en belangrijke bijdrage aan onze lokale
economie. Daarom hebben wij hart voor de agrarische ondernemers.
Agrarische bouwblokken voor grondgebonden landbouw mogen 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. Het toestaan
van nieuwe intensieve veehouderijbedrijven (megastallen) vinden wij niet
wenselijk. Bestaande intensieve veehouderijbedrijven mogen hun
staloppervlakte uitbreiden, mits dit het welzijn van de dieren ten goede komt.

Ruime vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen
Zoals hierboven is beschreven, willen we een goed vestigingsklimaat voor
ondernemers door onder andere ruime gebruiks- en bouwmogelijkheden in
bestemmingsplannen, welstandseisen en andere knellende regelgeving waar
mogelijk af te schaﬀen dan wel te versoepelen en de toezichtlasten (waaronder
het aantal milieucontroles) drastisch te verminderen. Dit, gecombineerd met
concurrerende grondprijzen en een stevige inzet op acquisitie, moet ervoor
zorgen dat de bedrijventerreinen gevuld worden. Wat ons betreft ligt de focus
daarbij - met name vanuit het oogpunt van werkgelegenheid - op het middenen kleinbedrijf.
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Recreatie, toerisme en evenementen
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor het Oldambt. Ze zorgen onder
andere voor levendigheid en werkgelegenheid. Toeristisch-recreatieve
ondernemingen zoals watersportbedrijven en watergebonden bedrijvigheid,
maar ook campings, bed en breakfasts en groepsaccommodaties moeten ruim
baan krijgen als het gaat om vestigingsmogelijkheden. Ook de infrastructuur
voor routegebonden recreatie, zoals wandelen en ﬁetsen, willen wij versterken.
Hierbij denken wij aan de aanleg van nieuwe en verbetering 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 mits deugdelijk onderbouwd - van harte toejuichen; vooral als deze gunstig
voor de werkgelegenheid zijn, veel bezoekers naar Oldambt trekken of
leegstand voorkomen.
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Niet voor iedereen is het altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in
de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en
ze waar nodig te ondersteunen. De zorggelden vanuit het Rijk moeten volledig en
optimaal worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn. Eventuele overschotten gaan
niet naar de algemene reserve, maar komen ten goede aan de zorgvragers. 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.
Wat dit betekent, leest u - op hoofdlijnen - hieronder.

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
kinderen zijn. Ons uitgangspunt daarbij is: één gezin, één plan, één regisseur. In
deze benadering willen we uitdrukkelijk niet óver maar mét het kind praten; wij
stellen het kind centraal, samen dient tot een totaalplan te worden gekomen.
Dit laat onverlet dat wij fors willen investeren in hulp die voorkomt dat kinderen
jeugdzorg nodig hebben. Verder willen wij jongeren die jeugdhulp krijgen ook
na hun achttiende verjaardag blijven ondersteunen. Want ook na die leeftijd
mag niemand tussen wal en schip terechtkomen.
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.

We ondersteunen mantelzorgers
We hebben veel waardering voor onze mantelzorgers. Om te voorkomen dat ze
overbelast worden, willen wij dat de gemeente de mantelzorgers voldoende
ondersteuning biedt. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen
en bijvoorbeeld inhouden dat (tijdelijk) vervangende zorg wordt geregeld.
Samen kan er dan tot een maatwerkoplossing worden gekomen.
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Klusjes bij ouderen
Niet in alle gevallen is mantelzorg (in voldoende mate) mogelijk. Wij zijn van
mening dat de gemeente hierin een rol hoort te spelen door mensen met een
uitkering op vrijwillige basis een aantal uren per week klusjes te laten doen bij
ouderen (in hun eigen buurt). Voor de goede orde: hiermee bedoelen we geen
klusjes die tot arbeidsverdringing leiden. Het mes snijdt daarbij aan twee
kanten: mensen met een uitkering dragen op een zinvolle manier bij aan de
maatschappij, komen met enige regelmaat in contact met andere mensen en
de ouderen krijgen daarmee een steuntje in de rug. Bovendien kan
eenzaamheid onder ouderen en uitkeringsgerechtigden hiermee voor een deel
worden bestreden.

Laagdrempelige en betaalbare Wmo-ondersteuning
Wij vinden dat het aanvragen van ondersteuning in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk moet zijn. De
zorgvraag staat voorop. De gemeente heeft hierin een leidende rol, samen
moeten maatwerkafspraken worden gemaakt. Daarnaast moet de zorg
betaalbaar zijn.
Verder vinden wij het belangrijk dat bij aanbestedingen in de zorg niet alleen de
prijs bepalend is, maar dat ook eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld goed
werkgeverschap, het toepassen van cao's, werken met vaste dienstverbanden
en medezeggenschap van zorgvragers.

Zorg voor mindervaliden
In alle openbare voorzieningen hoort iedereen, dus ook mindervaliden, zich
welkom te voelen. Hierbij moet niet alleen aan toegankelijkheid worden
gedacht, maar bijvoorbeeld ook aan het aanwezig zijn van aangepaste sanitaire
voorzieningen. Verder zullen wij ons er sterk voor maken dat mindervaliden
niet de dupe worden van bezuinigingsmaatregelen.

Terugdringen van armoede
Werk is de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Vandaar dat wij ons
sterk maken voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een ruimhartig
vestigingsbeleid. Dit om zoveel mogelijk werkgelegenheid naar Oldambt te
halen.
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Hoewel het terugdringen van armoede vooral vanuit het Rijk zou moeten
komen, willen wij een stevige bijdrage leveren aan het kleiner maken van het
probleem. Wij willen bijvoorbeeld dat de inkomensgrens waaronder mensen
een beroep kunnen doen op gemeentelijke minimavoorzieningen omhoog gaat
en dat er ruimere mogelijkheden komen om ondersteuning te krijgen voor
bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of koelkast. Bij de aanpak van armoede
moet wat ons betreft niet alleen worden gekeken naar het bruto-inkomen,
maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen
en aan te pakken. Kinderarmoede verdient wat ons betreft speciale aandacht,
want elk kind moet volwaardig mee kunnen doen: met bijvoorbeeld sport, de
schoolreis, verjaardagen en goede kleding. Met sportcoupons, fashioncheques
en andere instrumenten moet worden geborgd dat de middelen daadwerkelijk
bij de kinderen terechtkomen.
Het is van groot belang dat de gemeente transparant over het armoede- en
minimabeleid communiceert. We hebben namelijk de indruk dat velen niet
weten voor welke voorzieningen ze in aanmerking komen. De gemeente moet
hiermee actief de boer op. Hoewel een voedselbank niet thuishoort in een land
als Nederland, vinden wij dat de gemeente de voedselbank moet ondersteunen
zolang deze nodig is.

Schuldhulpverlening met de focus op preventie
Oldambt kent inwoners die te maken hebben met een te hoge schuldenlast. Dit
kan ertoe leiden dat zij niet meer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Wij vinden het in de eerste plaats belangrijk dat de gemeente in
een zo vroeg mogelijk stadium hulp biedt om zo erger te voorkomen. In de
tweede plaats zijn wij voorstander van een integrale aanpak van de
problematiek. Vaak zijn schulden het gevolg van een slechte arbeidsmarktpositie en langdurig werkloosheid. Als deze problemen niet worden aangepakt
is het een kwestie van tijd voor er nieuwe schulden worden gemaakt. Tot slot
zullen wij ons er sterk voor maken dat de maximale wachttijd van vier weken
niet wordt overschreden. Binnen die termijn dient het eerste gesprek te
hebben plaatsgevonden. Snel handelen is immers geboden.
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Maatwerk voor werkzoekenden
Zoals gezegd, vinden wij dat er alles aan gedaan moet worden om meer
werkgelegenheid naar Oldambt te halen. Dit neemt niet weg dat er altijd
mensen zullen zijn die zijn aangewezen op een uitkering. Wij vinden dat de
gemeente een belangrijke rol heeft bij het begeleiden van mensen naar werk.
We willen de werkzoekende daarbij zelf meer regie geven, een op maat
gesneden traject is het devies. Zo kan voor de ene werkzoekende een
scholingstraject het beste zijn terwijl de andere werkzoekende meer gebaat is
bij het opdoen van werkervaring. Wat we echter willen voorkomen, is dat er
werkzaamheden worden verricht die voor arbeidsverdringing zorgen. Zo kan
het bijvoorbeeld niet zo zijn dat iemand wordt ontslagen en daarna met
behoud van uitkering dezelfde werkzaamheden moet uitvoeren. De doelstelling
van het Werkbedrijf Oost-Groningen, waaronder het begeleiden van mensen
zonder werk naar een baan en het bieden van een beschutte werkomgeving,
zullen wij nauwlettend volgen.
Tot slot: werk moet lonen. Werken in plaats van een uitkering ontvangen mag
niet tot een achteruitgang in inkomen leiden.

We staan open voor experimenten met bijstandsregels
De huidige regels zijn strak en rigide; meer ﬂexibiliteit is wat ons betreft
gewenst. Wij volgen daarom met belangstelling de experimenten in
bijvoorbeeld Groningen, Wageningen en Nijmegen waar het gaat om het meer
mogen bijverdienen, het - in bepaalde omstandigheden - opheﬀen van de
sollicitatieplicht en de intensievere begeleiding naar werk.

Sociaal raadsman
De regels in onze samenleving veranderen voortdurend. Veel mensen weten
daarom niet meer precies wat hun rechten en plichten zijn. Wij zijn daarom
voorstander van het instellen van de functie van Sociaal raadsman. De focus
zou daarbij vooral moeten liggen op het helpen van inwoners met schulden,
inwoners die problemen hebben met het verkrijgen van een uitkering en
inwoners die in de gezondheidszorg tegen problemen aanlopen.
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Kleinschalige opvang van vluchtelingen
Om integratie en draagvlak te bevorderen zijn wij voorstander van kleinschalige
opvang, verspreid over de gemeente. Ook statushouders dienen hierom
verspreid over de gemeente te worden geplaatst. Over de plaatsing moeten
duidelijke afspraken met de woningbouwvereniging worden gemaakt. Hoewel
de opvang van vluchtelingen op dit moment niet aan de orde is, zijn wij helder
over de afspraak die in het verleden met de bewoners van plan Zuid in
Winschoten is gemaakt: geen opvang meer in plan Zuid. Afspraak is afspraak.

Behoud van goed onderwijs, ook in de dorpen
Wij vinden het in de eerste plaats belangrijk dat scholen kwalitatief goed
onderwijs bieden. Goed onderwijs moet plaatsvinden in schone, veilige en
duurzame gebouwen met een goed binnenklimaat in een veilige
schoolomgeving. Wij vinden dat moet worden geïnvesteerd in energiezuinige
scholen om te voorkomen dat onderwijsgeld wordt verstookt.
Voor vitale dorpen en de sociale cohesie is het voorbestaan van een school van
groot belang. Wij zullen ons er dan ook sterk voor maken om de basisscholen
zo lang mogelijk open te houden. Kinderen verdienen het om in hun directe
omgeving onderwijs te krijgen.
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
Wij zijn ons ervan bewust dat kunst en cultuur de aantrekkingskracht van de
gemeente ten goede komt. 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.
Onze Oldambtster geschiedenis is ook cultuur. Hier zijn we trots op en dat
willen we ook uitdragen. Zo staat in Oldambt veel historisch erfgoed. Dit mag
niet verloren gaan. Om leegstand en verpaupering te voorkomen zijn wij
voorstander van een ﬂexibele herbestemmingsregeling.
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In de openbare ruimte staan enkele zogenoemde social sofa's. Dit zijn banken
die door vrijwilligers uit Oldambt en omliggende gemeenten zijn bekleed met
glasmozaïek. In de ontwerpen zijn vaak tekeningen van kinderen verwerkt. De
banken dienen als kleine sociale ontmoetingsplekken. De social sofa's hebben
maatschappelijke meerwaarde. Wij vinden dan ook dat er meer social sofa's
geplaatst moeten worden.
Oldambt kent vele evenementen en festivals, zoals Pura Vida en festival
Hongerige Wolf, maar ook de Nacht van Winschoten en de Adrillenmark.
Omdat evenementen en festivals voor veel reuring en bezoekers zorgen, zijn wij
voorstander van een ruimhartig evenementenbeleid. Goede initiatieven
ondersteunen wij van harte.
Voor wat betreft 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
Sport is essentieel voor samenhang, integratie, participatie en gezondheid in de
samenleving. Iedereen die wil sporten moet de mogelijkheid daartoe krijgen.
Het valt niet te ontkennen dat krimp en vergrijzing zijn weerslag hebben op
sportverenigingen. Vooral de aanwas van jeugd bij fysieke sporten zal
stagneren en vragen om andere antwoorden. Het zal invloed hebben op het
gebruik en de instandhouding van bestaande voorzieningen. Wij willen de
samenwerking tussen de sportverenigingen faciliteren. Een treﬀend voorbeeld
van samenwerking is die van de jeugdafdelingen van de voetbalclubs BNC uit
Finsterwolde en THOS uit Beerta. Er is voor deze samenwerking gekozen omdat
beide verenigingen op korte termijn vreesden dat ze onvoldoende jeugdspelers
hebben. Ook zal de vraag ontstaan of concentratie van voorzieningen
noodzakelijk is. Als deze noodzaak wordt aangetoond, vinden wij dat de
gemeente de sportverenigingen hierin (ﬁnancieel) moet ondersteunen.
Extra grote investeringen in bepaalde sportverenigingen, zoals nu in
Winschoten het geval is, zijn wat ons betreft niet zondermeer aan de orde. Dit
leidt er namelijk toe dat er een groot verschil ontstaat in de kwaliteit van de
voorzieningen in Winschoten en omliggende dorpen. Wij vinden dat dit niet de
bedoeling kan zijn.
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Ook in Winschoten zal onderzocht moeten worden of de instandhouding van
bestaande voorzieningen in de toekomst haalbaar is en of niet goedkoper kan
door deze met andere voorzieningen te concentreren.

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 waarbij onze focus ligt op werk, onderwijs, huisvesting en
jeugdvoorzieningen.
Omdat de jeugd veel voor de gemeente kan betekenen, stellen wij voor een
jongerenoverleg in te voeren. Jongeren zien bepaalde zaken namelijk net even
anders dan mensen van een oudere generatie. Misschien komen zij met
inzichten die anders niet aan de orde geweest zouden zijn. Daarnaast raken
jongeren op deze wijze meer betrokken bij de gemeente, hun leefomgeving en
de politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Ten aanzien van zaken die
jongeren direct betreﬀen moet het actief betrekken van de jongeren een
vanzelfsprekendheid zijn. Te vaak is namelijk beleid gemaakt over jongeren
zonder dat zij daar zelf inbreng in hadden.
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Een leefbare gemeente houdt onder andere in dat de gemeente prettig is om in te
leven. Wat als wel of niet prettig wordt ervaren, hangt van een aantal factoren af.
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 overlast die inwoners ervaren van bijvoorbeeld te hard rijden, uitingen van
geweld en vernielzucht, maar ook het dealen van drugs in het uitgaansgebied en in
de wijken maken dat inwoners hun leefomgeving als minder veilig en dan ook als
minder leefbaar ervaren. 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 een veelzijdig woningaanbod
Er moeten voldoende betaalbare woningen in de gehele gemeente zijn voor
jongeren, ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Op dit moment is de
woningbouw vooral aanbodgericht. Dit heeft tot gevolg dat sommige inwoners
niet de juiste woning kunnen vinden. Voor hen is de woningmarkt in onze
gemeente niet aantrekkelijk. Zij kiezen er dan ook voor om uit onze mooie
gemeente te vertrekken. Met name jongeren en jonge gezinnen zien zich
genoodzaakt deze keuze te maken. In verhouding slaat dan de vergrijzing nog
harder in de dorpen en wijken toe en komen voorzieningen hierdoor steeds
meer onder druk te staan. Dit heeft uiteindelijk invloed op de leefbaarheid van
een wijk en dorp. Wij zien liever een veelzijdig en duurzaam woningaanbod,
waarbij de vraag in de markt bepalend is. Samen met de inwoners in dorpen en
wijken zal bepaald moeten worden waar echt vraag naar is. Verder vinden wij
dat onze gemeente proactiever moet inspelen op maatschappelijke
vraagstukken, zoals een tekort aan studentenhuisvesting in de stad Groningen.
Ook hiervoor zien wij voldoende mogelijkheden in onze gemeente. Om
eventuele nieuwbouw te stimuleren zullen aanvragen hiervoor niet langer dan
noodzakelijk bij de gemeente in behandeling moeten zijn.
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Regie wooncontingenten in eigen hand
Om voldoende betaalbare woningen in de gemeente te kunnen realiseren, is
het van belang dat de gemeente de beschikking over de wooncontingenten in
eigen hand houdt. Het gebruik van wooncontingenten door de Provincie
Groningen om in Blauwestad te kunnen bouwen, zoals nu aan de orde is,
achten wij oneigenlijk en staat haaks op het uitgangspunt om de leefbaarheid
in de dorpen te behouden. Verder achten wij het beleid en de systematiek van
de wooncontingenten achterhaald. De gedachte achter het huidig beleid is dat
we te maken hebben met een krimpregio. Dit houdt in dat er in principe meer
gesloopt moet worden, dan dat er gebouwd mag worden. Wij zien een
krimpregio niet als een bedreiging, maar als een kans. Een kans om woningen
die in principe gesloopt moeten worden een aantal jaren goedkoop voor
bepaalde doelgroepen aan te bieden, studenten en starters op de
woningmarkt. Daarnaast vinden wij dat het mogelijk moet blijven in de dorpen
te blijven bouwen om ook daar aan de vraag naar bepaalde woningen te
kunnen voldoen. Om niet direct te hoeven slopen, maar toch te kunnen blijven
bouwen zien wij een salderingsregeling voor bouwen voor ogen. Dit houdt in
dat over een langetermijnperiode met de Provincie afspraken worden gemaakt
over de toegestane woningvoorraad in de gemeente. Na de afgesproken
termijn is de woningvoorraad conform afspraak, maar in de tussentijd moet het
mogelijk zijn dat de woningvoorraad tijdelijk hoger is.

Ruimte voor experimenten en innovatieve woningbouw
Soepele regels in bijvoorbeeld bestemmingsplannen en snelle procedures
moeten tevens leiden tot het verbeteren van de bestaande woningvoorraad om
deze geschikt te maken voor de veranderende woonwensen. Experimentele en
innovatieve projecten in de woningbouw moeten op een constructieve
medewerking van de gemeente kunnen 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 bij het beleid worden betrokken. Waar mogelijk zal de
gemeente hierop moeten sturen.
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De taakstelling van de gemeente bij de huisvesting van statushouders is de
laatste jaren toegenomen. Maar dit houdt wat ons betreft niet in dat de
statushouders per deﬁnitie voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning
in onze gemeente. Ook hiervoor geldt dat een goede verdeling van de
statushouders over de wijken en dorpen voorop dient te staan.

Harde aanpak woonoverlast
Woonoverlast vormt een ernstige aantasting van de leefbaarheid. Hierbij valt te
denken aan geluidsoverlast, intimiderend gedrag en verloedering door
vervuilde tuinen en woningen. Het aanpakken van woonoverlast zal nog meer
dan tot nu toe het geval is de nodige aandacht moeten krijgen. Overlastgevers
worden wat ons betreft hard aangepakt.

Voorkomen van leegstand
Leegstand leidt tot verloedering van de leefomgeving en is vaak beeldbepalend
voor een dorp of wijk. Inwoners ervaren dit als een aantasting van de
leefbaarheid. Leegstand moet daarom zoveel als mogelijk worden
tegengegaan. Het is daarom goed dat leegstaande gebouwen snel een nieuwe
invulling krijgen. Dit kan tijdelijk van aard zijn, maar ook duurzaam voor een
lange termijn. Wij vinden dat de gemeente hier actief op moet sturen en
hergebruik van leegstaande gebouwen moet stimuleren. Ook hiervoor geldt
dat regels niet moeten knellen, maar lucht moeten geven om nieuwe
ontwikkelingen mogelijk te maken. In die gevallen waar leegstand tot
verpaupering leidt, zal door de gemeente op grond van de Excessenregeling
handhavend moeten worden opgetreden.

Vergaande zorgplicht voor beeldbepalende panden
Wij vinden dat de gemeente een vergaande zorgplicht heeft voor de
bescherming en het behoud van beeldbepalende panden. Sloop van dergelijke
panden is daarom wat ons betreft alleen in het uiterste geval een optie.

Inwoners actief betrekken bij hun leefomgeving
De inrichting en het beheer van de openbare ruimte is erg belangrijk voor hoe
de inwoner de leefomgeving ervaart. De inrichting, het beheer en de
leefomgeving van de inwoners zijn begrippen die nauw met elkaar verbonden
zijn. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat de inwoners actief hierbij
worden betrokken. 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.
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Hiervoor willen wij ruime buurtbudgetten invoeren. Inwoners hebben over het
algemeen de beste ideeën om de leefbaarheid in hun dorp of wijk te
verbeteren.

Achterstallig onderhoud onacceptabel
Gebleken is dat veel inwoners zich storen aan het huidige beheer van de
openbare ruimte. De openbare ruimte is kennelijk de afgelopen jaren een
sluitpost geworden. Wij zijn ons ervan bewust dat een andere keuze in de wijze
van het beheer een prijskaartje kent. Wij vinden het echter de taak van de
gemeente om ervoor te zorgen dat gemeenschapsgeld zorgvuldig wordt
ingezet. Achterstallig onderhoud zal uiteindelijk nog hogere kosten met zich
meebrengen om dit weg te werken. Wij vinden dit onacceptabel. Wij zien het
dan ook als een uitdaging om de bestaande budgetten zo in te zetten om het
beheer van de openbare ruimte eﬀectiever en eﬃciënter vorm te geven. Hierbij
zullen wij actief burgerschap stimuleren.

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 nieuwe inwoners
(gezinnen met kinderen). Zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben
aangegeven, zullen wij ons er sterk voor maken om de basisscholen in de
dorpen zo lang mogelijk open te houden. Een andere belangrijke pijler is het
winkelaanbod in de dorpen. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de
dorpen hun inkopen in de buurt kunnen blijven doen. 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 (zie het hoofdstuk 'Een gemeente waarin de ondernemer ruim
baan krijgt') hebben wij goede hoop dat het winkelaanbod gehandhaafd blijft.
Omdat de inwoners van de dorpen voor bepaalde voorzieningen zijn
aangewezen op Winschoten, maken wij ons sterk voor goed openbaar vervoer.
Naast scholen en winkels zijn ook andere voorzieningen voor de dorpen van
belang. Omdat de ﬁnanciële middelen beperkt zijn, zullen de prioriteiten samen
met de inwoners moeten worden bepaald. Waar mogelijk zullen we voor de
instandhouding van voorzieningen een beroep doen op de inzet van de
inwoners. Samen kunnen we veel bereiken.
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Aanpak Blauwe Roos
De Blauwe Roos vormt - als hoofdverkeersader van Winschoten - een niet te
onderschatten knelpunt. De afgelopen tijd is namelijk meer en meer gebleken
dat de Blauwe Roos een groot probleem vormt wat betreft de doorstroming
van het verkeer. Wij vinden dat hiervoor in overleg met de provincie binnen
afzienbare tijd een passende oplossing moet komen.

Verkeersveiligheid hoog op de politieke agenda
Verkeersveiligheid staat al sinds jaar en dag hoog op de agenda van de
gemeente. Dat moet ook zo blijven. Dat neemt echter niet weg dat de veiligheid
verbeterd kan worden. Dit houdt in dat het noodzakelijk is dat de wegen en
ﬁets- en wandelpaden goed onderhouden en veilig moeten zijn. Wat betreft de
prioritering van het onderhoud stellen wij voor dit in nauw overleg met de
dorpsverenigingen te doen. Goed verlichte ﬁets- en wandelpaden dragen bij
aan het gevoel van veiligheid van de weggebruikers. Echter, het verlichten van
ﬁets- en wandelpaden kost de gemeenschap veel geld. Wij zijn er daarom
voorstander van om te investeren in innovatieve ideeën die uiteindelijk een
besparing van het energieverbruik opleveren, maar geen afbreuk doen aan de
veiligheid.
Naast een goede weginrichting is het gedrag van de weggebruiker bepalend
voor de verkeersveiligheid. Te hard rijden binnen de bebouwde kom is daarvan
een goed voorbeeld. We zien op dit moment een ontwikkeling gaande dat er 30
km-zones worden ingevoerd. Wij zijn van mening dat het invoeren van
dergelijke zones alleen eﬀectief is als de wegen daarop zijn ingericht en er
voldoende handhaving plaatsvindt. We vinden dat het eﬀect van deze 30 kmzones goed gemonitord moet worden. Alleen bij succes zullen nieuwe zones
toegevoegd kunnen worden. Het handhaven van de verkeersregels binnen de
gemeente Oldambt zou wat ons betreft vooral in dienst moeten staan van de
veiligheid van de weggebruikers. In dit kader volgen wij met belangstelling de
gesprekken over mogelijkheden voor uitbreiding van de bevoegdheden van
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) met de handhaving van
verkeersovertredingen.

Een veilig Oldambt
Veiligheid is een breed begrip en kent daarom vele vormen. Zo hebben we al de
veiligheid in het verkeer en op straat genoemd. Veiligheid is naast het feit dat er
geen ongelukken gebeuren ook een gevoel bij de inwoners.
Wij vinden het daarom belangrijk dat er regelmatig een onderzoek onder de
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inwoners wordt gehouden naar eventuele knelpunten.
Dit onderzoek moet gemonitord en geëvalueerd worden. Aan de hand van de
uitkomsten kan dan een verbeterplan worden opgesteld om de knelpunten aan
te pakken.
Om de veiligheid te verbeteren vinden wij 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. Wij vinden dat criminaliteit hoe dan ook niet mag lonen. Wij pleiten
dan ook voor een lik-op-stuk beleid. In de samenwerking tussen de betrokken
partijen moet dit het uitgangspunt zijn. Waar mogelijk krijgen boa's een rol. Het
(tijdelijk) inzetten van cameratoezicht op plekken waar dit nodig is, heeft onze
instemming.

Duurzaam, maar met respect voor de omgeving en
omwonenden
Een duurzame gemeente denkt ook aan de toekomstige generaties.
Duurzaamheid is daarmee geen op zichzelf staand onderwerp, maar werkt
door in allerlei thema's. Wij vinden dat een duurzame gemeente vooral
stimuleert om te werken naar een klimaat-neutrale samenleving. Wij zijn dan
ook voorstander van kleinschalige toepassingen van zonne-energie en kleine
windmolens. Wij zijn tegen windturbines in onze mooie gemeente. De
ontwikkeling van grote zonneparken is wat ons betreft in beginsel alleen
mogelijk op bestaande bedrijventerreinen. Voor mogelijk andere locaties moet
eerst beleid worden ontwikkeld met duidelijke randvoorwaarden, waaronder
een goede ruimtelijke inpassing en draagvlak bij omwonenden.
Wij vinden dat de gemeente het opwekken van zonne-energie bij voorkeur op
daken van gebouwen moet stimuleren. In het buitengebied zijn de schuren
hiervoor uitermate geschikt. Initiatieven om duurzame energie op te wekken en
die vooral ten goede komen van de inwoners kunnen rekenen op onze steun.

Aardbevingen / gaswinning
Dit dossier is wat ons betreft geen onderwerp van politieke discussie. De
gaswinning moet worden afgebouwd en schadeclaims moeten zonder
juridische rompslomp worden afgehandeld. Wij vinden dat het
gemeentebestuur zich daar volop voor moet inzetten.
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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. Hiervoor is het noodzakelijk dat er
een adequate controle plaatsvindt op de uitgaven van de gemeente. Een
onafhankelijke Rekenkamer is daarbij onmisbaar. Wij vinden het onbestaanbaar dat
de gemeente structureel meer uitgeeft dan dat er binnenkomt.

De belastingdruk wordt niet verhoogd
De belastingdruk in Odambt is aan de forse kant. Wij vinden het daarom,
behoudens een inﬂatiecorrectie, niet acceptabel dat de gemeentelijke
belastingdruk verder wordt verhoogd.

Geen bezuinigingen op jeugd, zorg en armoedebestrijding
Veel taken zijn of worden naar de gemeente overgeheveld. Echter, de
inkomsten van de gemeente stijgen minder doordat de regering minder geld
beschikbaar stelt voor deze taken. De verwachting is dat dit de komende jaren
alleen maar erger gaat worden. Wij zullen daarom kritisch naar de uitgaven van
de gemeente moeten kijken. Wij vinden echter dat op zaken als zorg, jeugd en
armoedebestrijding in beginsel niet bezuinigd moet worden. Juist deze
voorzieningen zijn voor mensen in het leven geroepen die het al niet
gemakkelijk hebben en het meest kwetsbaar zijn. Om goed overwogen keuzes
te kunnen maken, is het van belang dat er een begroting komt die goed
controleerbaar is. Een dergelijke begroting geeft duidelijk inzicht in de vrij
besteedbare en gebonden middelen en maakt bovendien de controlerende
taak van de gemeenteraad eenvoudiger.

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.
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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 van medewerkers. Alleen in uiterste noodzaak is
externe inhuur wat ons betreft mogelijk.

Geen oneigenlijk gebruik van reclamebelasting
Wij zijn van mening dat het gebied waarvoor deze belasting geldt, moet worden
ingeperkt en dat de belasting niet moet gelden voor (para)medici en
soortgelijke beroepsbeoefenaars. Ook moeten bepaalde objecten van de
belasting kunnen worden uitgezonderd. Een sprekend voorbeeld is een
klokkenmaker die uitsluitend een klok aan zijn gevel heeft hangen. Wij willen
dat de verordening hierop wordt aangepast. Verder zullen wij vinger aan de
pols houden als het gaat om de besteding van de opbrengsten van deze
belasting; de opbrengsten moeten aantoonbaar worden geïnvesteerd in het
versterken van de Winschoter binnenstad.

De ﬁnanciële verantwoordelijkheid ligt uitdrukkelijk bij de
gemeenteraad
Gebruikelijk is dat de gemeenteraad een akkoord geeft voor grote projecten
met een daarbij behorend budget. Door het college wordt in dat geval, zoals
het hoort, een raadsvoorstel gedaan. Wij constateren echter dat dergelijke door
de raad vastgestelde budgetten met regelmaat worden overschreden. Daarbij
heeft het college kennelijk de indruk een mandaat te hebben om die budgetten
(fors) te overschrijden zonder de gemeenteraad daarover vooraf te informeren.
Achteraf wordt door het college enkel nog een mededeling gedaan en wordt de
gemeenteraad voor een voldongen feit gesteld. Een goed en recent voorbeeld
is het kunstgrasveld van WVV. Met deze handelwijze van het college wordt de
gemeenteraad als volksvertegenwoordiger en als controlerend bestuursorgaan
volledig buitenspel gezet. Wij vinden dit onacceptabel. Wij zullen erop blijven
sturen dat reeds bij een dreigende overschrijding het college terug gaat naar de
raad. De gemeenteraad besluit of het project binnen het budget moet worden
uitgevoerd of dat er toch extra geld ingezet gaat worden. Om ervoor te zorgen
dat de gemeenteraad over de ﬁnanciële stand van zaken geïnformeerd blijft, zal
wat ons betreft per project periodiek door het college op een transparante
wijze verantwoording moeten worden afgelegd. Deze verantwoording loopt dus
niet meer via onoverzichtelijke rapportages, zoals nu gebruikelijk is. De
ﬁnanciële verantwoordelijkheid en de controlerende taak komt hiermee
nadrukkelijker bij de gemeenteraad te liggen.
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Bijlage: Kernwaarden Gemeentebelangen Oldambt
Onderstaande kernwaarden zijn richtinggevend voor ons handelen.

Lokaal en onafhankelijk
Wij zijn een partij van, voor en door Oldambtsters. Onafhankelijk van wie dan
ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Een praktische aanpak van problemen
Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor
de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen, oftewel:
nait soezen mor doun!

De inwoners centraal
De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in
gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor
voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét de
inwoners.

Bescherming van kwetsbare mensen
Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd
vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien
het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te
ondersteunen.

Ruim baan voor ondernemers
Ondernemers zijn van groot belang voor Oldambt; ze moeten daarom volop de
ruimte krijgen om zonder onnodige belemmering te ondernemen.
Ondernemers moeten op een dienstverlenende houding van de gemeente
kunnen rekenen.

Een duurzaam Oldambt
Wij willen duurzame energie de ruimte geven, mits dit ruimtelijk inpasbaar is en
er voldoende draagvlak bij omwonenden is. Om aantasting van het
Oldambtster landschap te voorkomen zijn wij tegen windturbines.
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