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Voorwoord 

 

Op 3 maart 2010 worden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook de 

ChristenUnie doet daar weer aan mee.  

We zijn blij met de genade van onze God en Vader dat we opnieuw de kans krijgen 

om een positieve bijdrage te mogen leveren aan de Veendammer samenleving. Ook 

zijn we blij met iedereen die samen met ons aan het werk wil om deze samenleving 

stabiel te houden dan wel te krijgen. Wíj willen dit doen vanuit geloof in Jezus 

Christus, in wijsheid, met waarden en normen, rechtvaardigheid, moed en 

eerlijkheid, zuinigheid en vlijt.  

 

We zien uit naar een stabiel Veendam en willen daar onze geloofwaardige bijdrage 

aan leveren!  

 

 

, vóór een stabiel Veendam! 

 

S ociaal 

T oekomstgericht 

A andachtig 

B etrokken 

I nnovatief 

E venwichtig 

L eefbaar 

 

Namens de ChristenUnie Veendam – Wildervank,  

 

Dirk Klamer (voorzitter bestuur) 

Markus Janssen (secretaris bestuur) 

Rolf Helder (gemeenteraadslid)  

Leon Huisman 

Paula Hoff 



  Werken aan een stabiel Veendam 

Gemeenteprogramma 2010-2014   Veendam - Wildervank 

 

3 

 

Inhoudsopgave 

 

 

Inleiding  ................................................................................................. 4 
1.1 Kapstok voor beleid ................................................................................................................ 5 
1.2 Stabiel ..................................................................................................................................... 5 
1.3 Indeling programma ................................................................................................................ 6 

Hoofdstuk 2. Samenleving ............................................................................... 8 
2.1 De Veendammer samenleving. ............................................................................................... 8 
2.2 Onderwijs en opvoeding ......................................................................................................... 8 
2.3 Wijkwerk.................................................................................................................................. 8 
2.4 Veiligheid ................................................................................................................................ 8 
2.5 Zorgen .................................................................................................................................. 10 
2.6 Ouderen ................................................................................................................................ 10 
2.7 Sport ..................................................................................................................................... 10 
2.8 Kunst, Cultuur ....................................................................................................................... 11 
2.9 Zondagsrust .......................................................................................................................... 11 

Hoofdstuk 3. VROM ....................................................................................... 12 
3.1 Bereikbaar Veendam ............................................................................................................ 12 
3.2 Ruimtelijk Veendam .............................................................................................................. 13 
3.3 Milieu .................................................................................................................................... 14 
3.4 Afvalbeleid ............................................................................................................................ 14 
3.5 Begraafplaatsen .................................................................................................................... 15 

Hoofdstuk 4. BEM ......................................................................................... 16 
4.1 Burgerinspraak ...................................................................................................................... 16 
4.2 Toegankelijkheid ................................................................................................................... 16 
4.3 Heldere regels ....................................................................................................................... 16 
4.4 Kwaliteit en integriteit ............................................................................................................ 17 
4.5 Overheid namens God en voor de burgers ........................................................................... 17 
4.6 Ambtelijke organisatie ........................................................................................................... 17 
4.7 Samenwerken ....................................................................................................................... 17 
4.8 Privatiseren ........................................................................................................................... 18 

4.8.1 Speerpunten ................................................................................................ 18 
4.9 Wervende en kwalitatieve economie ..................................................................................... 19 
4.10 Landbouw .......................................................................................................................... 19 
4.10.1 Speerpunten ................................................................................................ 19 
4.11 Rentmeesterschap ............................................................................................................ 20 
4.12 Verantwoording ................................................................................................................. 20 
4.13 Financiële organisatie ....................................................................................................... 21 
4.14 Risicobeheersing ............................................................................................................... 21 
4.15 Belastingen en heffingen ................................................................................................... 21 
4.16 Subsidies ........................................................................................................................... 21 

4.16.1 Speerpunten ................................................................................................ 22 
 



  Werken aan een stabiel Veendam 

Gemeenteprogramma 2010-2014   Veendam - Wildervank 

 

4 

Inleiding 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor de periode 2010 – 2014 van de 

ChristenUnie Veendam. Ook in deze periode hoopt de ChristenUnie 

vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad van de gemeente Veendam.  

Al 12 jaar laat de ChristenUnie christelijk geluid horen in de gemeenteraad. In de 

periode 1998 tot 2008 is dit gedaan door Albert Janssen. In maart 2008 heeft Rolf 

Helder het stokje overgenomen. 

 

Als basis voor het bedrijven van politiek gebruikt de ChristenUnie het Woord van 

God. Hierdoor is de ChristenUnie ook dienstbaar aan de samenleving en komt zij op 

voor de zwakkeren. De ChristenUnie ziet dan ook een Veendam waar iedereen, van 

ongeacht afkomst of religie, met elkaar moet kunnen samenleven. Initiatieven om dit 

een impuls te geven ondersteunt de ChristenUnie dan ook van harte! 

Soms worden spanningen merkbaar tussen bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld tussen 

“oude Nederlanders”(autochtonen) en “nieuwe Nederlanders” (allochtonen) of 

tussen liberale, christelijke en islamitische denkbeelden en wereldvisies.  

In deze pluriforme samenleving geeft de overheid wetten, verordeningen en andere 

regels om een gewetensvol samenleven te bevorderen zonder een 

levensovertuiging op te dringen. 

 

De ChristenUnie vindt het welzijn van de burger in Veendam belangrijk. Daarom 

pleit de ChristenUnie er ook voor om verleidingen (zoals gokken of prostitutie) te 

weren uit de gemeente Veendam. 

De ChristenUnie ziet ook graag dat de burgers in Veendam duurzame relaties met 

elkaar aangaan. De ChristenUnie pleit er dan ook voor om zulke relaties te blijven 

stimuleren en is voor het aanbieden van relatietherapie in het geval van dreigende 

scheidingen. 

 

In de huidige tijd van economische crisis is het belangrijk om goed op de financiën 

te letten. De ChristenUnie in Veendam heeft hier oog voor gehad en zal dit ook 

blijven doen.  

De zwakken in de samenleving mogen ook in mindere tijden niet de dupe 

worden van bezuinigingen. 
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1.1 Kapstok voor beleid  

Bij het schrijven van dit programma zijn wij niet meteen begonnen bij concrete actiepunten 

en beleidsvoorstellen, maar hebben wij ons vertrekpunt genomen bij ons geloof, onze 

waarden en visie. Die zijn uiteraard geïnspireerd vanuit Gods Woord: Jezus Christus en de 

Bijbel. Gods Woord is ons fundament, anker en kompas. Ook hebben wij ons laten 

inspireren door het „Appèl tot relatiepolitiek‟, dat de ChristenUnie bij haar vijfjarig bestaan 

naar buiten bracht.  

Pas vanuit dit vertrekpunt kunnen beleidslijnen en speerpunten geformuleerd worden. Het is 

aan de ene kant de uitdaging voor de ChristenUnie om de discussie steeds weer te voeren 

op het niveau van dit onderliggende vertrekpunt en de langere termijn visie. Aan de andere 

kant willen we van daaruit heel concreet zijn.  

De kracht van de ChristenUnie ligt in het schakelen tussen geloof en waarden en normen, 

tussen visie en actie. In de betekenis van het woord (en acroniem) „STABIEL hebben we dit 

schakelen verduidelijkt. Het is de kapstok voor ons beleid.  

1.2 Stabiel 

De ChristenUnie Veendam is voor een stabiel Veendam. Stabiel wil zeggen: 

S ociaal 

T oekomstgericht 

A andachtig 

B etrokken 

I nnovatief 

E venwichtig 

L eefbaar 

Hieronder worden de onderdelen van het acroniem uitgediept. 

 

Sociaal 

De ChristenUnie Veendam streeft naar een sociaal beleid in de volgende raadsperiode. Dit 

geld vooral voor de zwakkeren in de samenleving. De ChristenUnie Veendam vindt het 

belangrijk om zich daar sterk voor te maken. 

 

Toekomstgericht 

De ChristenUnie Veendam streeft er naar om, ondanks de huidige economische crisis, 

vooruit te kijken. Dit op basis van leerpunten uit het verleden. 
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Aandachtig 

De ChristenUnie Veendam streeft naar een gemeente Veendam die aandacht heeft voor zijn 

burgers en deze zoveel mogelijk betrekt bij het opstellen en het uitvoeren van het beleid. 

 

Betrokken 

De ChristenUnie Veendam is van mening dat de gemeente Veendam betrokken moet zijn bij 

de burgers en dient te weten wat er in de Veendammer samenleving speelt.  

 

Innovatief 

Ondanks de economische situatie dienen innovatieve initiatieven die mogelijkheden bieden 

te worden gestimuleerd en waar mogelijk ook door de gemeente Veendam worden gebruikt. 

Ook in economisch mindere tijden dient men vooruit te kijken. 

 

Evenwichtig 

De lokale overheid dient evenwichtig op te treden. Regels dienen gehandhaafd te worden, 

beslissingen dienen goed afgewogen gemaakt te worden, uitgaven dienen goed te 

onderbouwd te zijn. 

In tijden van economische crisis is het van belang evenwichtig te regeren. 

 

Leefbaar 

De ChristenUnie Veendam vindt ook dat de gemeente Veendam leefbaar moet zijn. Het 

moet aantrekkelijk zijn om hier te wonen; het verkeer moet veilig zijn; er dienen genoeg 

woningen beschikbaar te zijn om te huren. Men moet graag willen winkelen in Veendam 

1.3 Indeling programma  

De ChristenUnie stemt de indeling van haar programma af op de commissiestructuur
1
 en 

beleidssectoren zoals die nu in de gemeente Veendam worden gehanteerd. De 

ChristenUnie acht hierin de beleidssector  Samenleving van het grootste belang. Als 

randvoorwaarde voor een gezonde samenleving is een tactisch opererend VROM (vervoer, 

ruimtelijke ordening en milieu) onmisbaar en een sensitief
2
 bestuur en beheer van middelen 

noodzakelijk. Deze volgorde wordt in dit gemeenteprogramma gehanteerd.  

                                                
1
 Er zijn nu drie raadscommissies: Samenleving (onderwijs en welzijn), VROM (volkshuisvestinger, 

ruimtelijke ordening en milieu) en BEM (bestuur, economie en middelen). De interne organisatie 

van de gemeente is hierop afgestemd. 
2
 Met sensitief wordt bedoeld dat het inlevend bestuur is en daardoor dienstverlenend naar burgers, als 

ook hebben voor de toekomst en de lange termijn visie, alsook de beschikbare middelen kunnen 

inschatten en de organisatie flexibel en efficiënt kunnen laten functioneren. De term sensitief dekt 

de doestelling van dit beleidsveld. 
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Hieronder staat het in een model, met in het hart de beleidssector Samenleving en de 

betreffende vier beleidsvelden. Daaromheen beleidssector VROM met de drie beleidsvelden. 

Als randvoorwaardelijk beleidssector BEM (bestuur, economie en middelen
3
) met de drie 

beleidsvelden. De laatste beleidssector is met pijlen aangegeven om iets van de dynamiek in 

het geheel te laten zien.  

Model: de gemeente Veendam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 In dit model is het beleidsveld „bestuur, organisatie en dienstverlening‟ aangeduid met „sensitief‟ 

Veendam. Het beleidsveld „economisch‟ is vervangen door „bedrijvig‟ Veendam. Ook deze term 

dekt beter de lading en zorgt voor een beter onderscheid met „financieel Veendam‟.  

Educatief  Veilig  

(Re)creatief  Sociaal  

Financieel 

Bedrijvig 

Sensitief 

Toelichting: 

- In het midden staat centraal de samenleving Veendam, in het warme rood, met de 

vier beleidsvelden.  

Ongeveer 70% van de gemeentelijke gelden wordt hieraan besteed.  

- Daaromheen is de hiermee direct samenhangende cirkel VROM (verkeer, 

ruimtelijke ordening en milieu), in fris groen, met de drie beleidsvelden. 

Ongeveer 20% van de gemeentelijke gelden wordt hieraan besteed. 

- Als randvoorwaardelijke cirkel is BEM (bestuur en middelen), in het transparante 

blauw, met de drie beleidsvelden. 

Ongeveer 10% van de gemeentelijke gelden wordt hieraan besteed.  
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Hoofdstuk 2. Samenleving 

2.1 De Veendammer samenleving. 

Alles heeft te maken met respect voor en naar elkaar. De Stadsregel uit 2003, die 

op initiatief van de ChristenUnie is gevormd, is dan ook nog steeds van kracht: 

“Respect voor elkaar, altijd” 

2.2 Onderwijs en opvoeding 

In het onderwijs moet het kind centraal staan. De ouders blijven 

eindverantwoordelijk voor hun kind. 

Scholen dienen te zorgen voor een goed werk- en leefklimaat in de school. 

De gemeente moet zorgen voor een veilige en leefbare omgeving bij de school.  

Contact tussen de politie (bijvoorkeur een jeugdagent) en de school is belangrijk. 

Ongezonde zaken als drugsgebruik/handel, loverboys etc. kunnen dan in het begin 

gesignaleerd en aangepakt worden. 

 

Ouders die moeite hebben met de opvoeding van hun kind of op andere wijze hulp 

nodig hebben, kunnen daarvoor binnenkort terecht bij het Centrum voor Jeugd & 

Gezin. Een initiatief dat de ChristenUnie met een minister voor Jeugd & Gezin van 

harte ondersteunt en aanbeveelt om er gebruik van te maken. 

 

Maar ook de ouders onderling kunnen elkaar helpen bij de opvoeding. Daarom 

moeten er meer plaatsen komen waar de ouders elkaar ook ontmoeten.  

2.3 Wijkwerk 

Het wijkgericht werken moet meer gestimuleerd worden. Het komt de leefbaarheid 

en de veiligheid van de wijken ten goede. Het BAS-project van de gemeente 

Veendam wordt door de ChristenUnie ondersteund. 

2.4 Veiligheid 

De ChristenUnie ondersteunt het landelijk beleid met betrekking tot huiselijk geweld. 

Waar mogelijk dient de gemeente dit landelijk beleid te ondersteunen. 
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De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het politiebureau 24 uur bereikbaar en liefst 

daadwerkelijk open moet zijn.  

Op de scholen moet voorlichting worden gegeven over veiligheid en (seksueel) 

geweld inclusief de gevaren van „lover-boys‟. 

 

Preventieve veiligheidszorg: de keurmerken “Veilig Wonen” en “Veilige buurt” zullen 

door de hele gemeente heen op alle woningen en wijken moeten worden toegepast. 

Stimuleren en ondersteunen van buurtgericht werken, buurtbeheer en 

buurtactiviteiten voor sociale cohesie, waarbij de representativiteit van de 

buurtbewoners hierin zo hoog mogelijk is. 

De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, bemiddeling bij 

burenconflicten, burenhulp, (stichting Present) buurtpreventie en dergelijke. 

 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het Horeca convenant 

(verantwoordelijkheid van horeca binnen en buiten de horeca en ingangsluiting om 2 

uur en volledige sluiting om 4 uur) wordt nageleefd om oneerlijk concurrentie te 

voorkomen en burgers geen hinder ondervinden van nachthoreca.  

Camera toezicht moet wegens succes worden uitgebreid naar andere hotspots 

vanwege de preventieve werking en de extra opsporingsmogelijkheden die dit 

oplevert voor de politie. 
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2.5 Zorgen 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ook in Veendam ingevoerd.  

De ChristenUnie vindt dat de WMO-raad als adviesorgaan zeer serieus bij haar 

werk genomen moet worden. De leden van WMO-raad zijn mensen „uit het veld‟ die 

weten waar ze over praten en waar de problemen liggen. Goede communicatie en 

open lijnen tussen de WMO-raad en „het gemeentehuis‟ zijn onontbeerlijk. 

 

Mensen die door omstandigheden in de problemen zijn geraakt, kunnen en mogen 

niet zonder meer aan hun lot worden overgelaten. 

Er moet een eerlijke en zorgvuldige toetsing zijn voor een ieder die hulp nodig heeft. 

 

Wel kunnen, maar niet willen werken mag niet worden beloond. 

Niet kunnen werken mag nooit lijden tot armoede! 

2.6 Ouderen 

Nederland vergrijst. En dat is ook in Veendam het geval. 

De gemeente Veendam moet voor ouderen een gemeente zijn waar ouderen graag 

wonen.  

Sommige senioren hebben hulp nodig, anderen kunnen dat misschien wel bieden. 

Het vrijwilligerswerk moet dan ook volop worden gestimuleerd, door toerusting en 

passende geldstromen. 

De ChristenUnie staat voor een goed ouderenbeleid. Ook staat de ChristenUnie 

voor een goede terminale en palliatieve zorg. Directe steun aan de regionale 

stichting Vrijwillige Terminale Palliatieve Zorg is daarom wenselijk en past in een 

zorgvuldig WMO-beleid. 

2.7 Sport 

De ChristenUnie is van mening dat geld voor de sport van groot belang is maar 

zeer zorgvuldig moet worden toegekend. 

De sportclubs hebben nog altijd te maken met een terugloop in vrijwilligers voor o.a. 

bestuursfuncties. Het op de juiste wijze faciliteren, onder andere door toerusting en 
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deskundigheidsbevordering van de amateursport, kan zeker bijdragen aan het 

voortbestaan van de verenigingen. 

 

Het effect dat de (betaalde) topsport in de gemeente Veendam heeft op de 

breedtesport, is volgens de ChristenUnie marginaal en moet volgens de 

ChristenUnie dan ook niet financieel ondersteund worden. Publiek geld kan niet aan 

commerciële (sport)organisaties worden verstrekt! 

2.8 Kunst, Cultuur 

Kunstzinnige vaardigheden behoren tot de gaven die God aan mensen geeft. De 

gemeente stimuleert burgers hun artistieke capaciteiten te ontplooien zodat de 

samenleving kan genieten van kunst en cultuur. Musea kunnen hierin een 

educatieve functie vervullen. Bij kunst en cultuur geldt een grote uitingsvrijheid, 

maar deze is ondergeschikt aan de algemeen geldende grenzen van zedelijkheid, 

discriminatie en Godslastering. Ook de gemeente heeft een taak om bijzondere 

cultuurhistorische gebouwen te bewaren, onder andere via het monumentenbeleid. 

 

Cultuurcentrum “Van Beresteijn” is het hart van de Veendammer cultuur. Maar wel 

een hart dat regelmatig een zetje nodig heeft.  

Een goede bedrijfsvoering met een heldere rekening/begroting. De aanbevelingen 

uit het rapport van de van de “Ommelander rekenkamer” in 2009, worden door de 

ChristenUnie omarmd.  

2.9 Zondagsrust 

De ChristenUnie spant zich in voor sociale cohesie en geestelijke rust. Wij zijn ervan 

overtuigd dat “kleine” ondernemers zich niet uit concurrentieoogpunt verplicht 

mogen voelen zeven dagen per week te werken. 

Voor de ChristenUnie is de 24-uurs economie dan ook passé. Wij spannen ons in 

voor reductie, liefst afschaffing van de koopzondag en ander (niet in zijn aard strikt 

noodzakelijk) werk op zondag.  
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Hoofdstuk 3. VROM 

3.1 Bereikbaar Veendam 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat Veendam in elke vorm en voor iedereen 

bereikbaar blijft. Hierbij valt te denken aan: 

 Goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Vooral fietspaden kunnen in 

Veendam verbeterd worden. 

 De ChristenUnie wil zich blijven inzetten voor verbetering van 

rolstoelvriendelijkheid van trottoirs. 

 De verbetering van het verkeerscirculatieplan voor het autoverkeer. De 

ChristenUnie houdt ook hier de vinger aan de pols. 

 

De bereikbaarheid per openbaar vervoer krijgt een positieve impuls met de 

(terug)komst van de trein naar Veendam. We waren hier voorstander van en zijn 

verheugd dat deze comfortabele vorm van openbaar vervoer gerealiseerd gaat 

worden.  

Nu het busvervoer in andere handen overgaat, zal de gemeente er op gespitst 

moeten zijn dat de kwaliteit niet vermindert door de marktwerking. Dit geldt voor het 

openbaar vervoer, maar ook voor vervoer van ouderen en gehandicapten. 

 

De verdubbeling van de N33 zal de komende tijd gerealiseerd worden. Dit zal een 

goede verkeersdoorstroming en bereikbaarheid ten goede komen. Daardoor zal een 

van de doelen van de ChristenUnie gerealiseerd worden. Uitstel van dit belangrijke 

project moet niet geduld worden omdat in deze tijd de directe en indirecte 

werkgelegenheidseffecten van groot belang zijn.  

In wijken moeten 30-kilometerzones om de veiligheid en de leefbaarheid in deze 

wijken te bevorderen. 

 

De netto opbrengsten van betaald parkeren zijn relatief gering, de frustraties over 

het betaald parkeren zijn hoog en dat is slecht voor ons kernwinkelgebied. 

De ChristenUnie blijft dan ook voorstander van gratis parkeren in het centrum. 

Regulering kan zo nodig plaatsvinden via blauwe zones.  
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3.2 Ruimtelijk Veendam 

We moeten constateren dat in Oost Groningen de bevolking krimpt in plaats van 

groeit. We zijn dan ook verheugd dat het bevolkingsaantal in onze gemeente al 

jarenlang stabiel is. Het aantal woningen stijgt nog iets door gezinsverdunning, maar 

we zijn ons er terdege van bewust dat ook hier de rek er bijna uit is. We moeten ons 

dan ook bezinnen op een andere vorm van ontwikkelen dan we gewend waren. We 

moeten ons concentreren op inbreiding (het saneren of vervangen van oude 

woningen in plaats van uitbreiding.) 

We ondersteunen het huidige “rotte kiezenbeleid” (het stimuleren van actie op 

leegstaande panden) dan ook van harte. We zijn ons bewust van de kosten die dit 

met zich meebrengt en zullen dit dan ook financieel zorgvuldig moeten benaderen. 

 

Het oostelijke deel (stationsgebied) van Veendam wordt verder ontwikkeld en dat is 

een goede zaak. 

Het college wil dit invullen met onder andere een verplaatsing en uitbreiding van het 

casino. De ChristenUnie is zich bewust van de risico‟s op gokverslaving met alle  

sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van dien en is dan ook 

uitgesproken tegenstander van uitbreiding van het casino. 

 

Hoogbouw is volgens de ChristenUnie maar zeer beperkt toepasbaar. We 

ondersteunen het huidige beleid (zie notitie hoogbouw) op dit gebied en hebben dan 

ook tegen het Tuscana project (flatgebouw op oude busstation) gestemd, aangezien 

dit te pompeus en naar ons inzicht niet passend is in Veendam. 

De ChristenUnie heeft zich met anderen met succes verzet tegen het 

onrechtvaardige lotingsysteem van Acantus voor de verdeling van huurwoningen. 

We zijn verheugd dat Acantus de bakens heeft verschoven naar andere 

toewijzingsmethoden. 

 

Hoewel woningen in Veendam in vergelijking met de rest van Nederland relatief 

goedkoop zijn, is het voor starters op de woningmarkt nog altijd niet gemakkelijk. 

We hebben ons ingezet voor een startersregeling, maar zijn vooralsnog tevreden 

met de door het rijk gefinancierde koopsubsidie. Toch kan Veendam leren van 

andere gemeenten. In sommige gemeenten is een aparte starterslening met lage 
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rente mogelijk bovenop de bancaire hypotheek. Daardoor worden ruimere 

mogelijkheden voor starters gerealiseerd. 

3.3 Milieu 

We hebben ons ingezet en zullen ons waar mogelijk blijven inzetten voor een 

schone woningmarkt met energiezuinige woningen. Als de gemeente geen geld 

heeft de verbeteringen van woningen (mee) te financieren zal ze burgers wegwijs 

moeten maken in de steeds weer veranderende subsidieregelingen. 

 

Het toepassen van alternatieve energiebronnen zoals windmolens en het winnen 

van energie uit biomassa verdient veel meer steun. De ChristenUnie is zich bewust 

van eindigheid van zowel fossiele brandstof als kern(splijt)energie en wil zich waar 

dat kan blijven inzetten voor echte duurzame energiebronnen. Het toepassen van 

biobrandstoffen moet niet beperkt blijven tot beleidsstukken, maar daadwerkelijk 

worden ingevoerd. 

De ChristenUnie is dan ook voorstander van Windmolens in Veendam bijvoorbeeld 

langs de N-33.  

 

3.4 Afvalbeleid 

De gemeente moet niet alleen zeggen dat ze betere scheiding van afval wil 

stimuleren. Ze moet het ook doen. Het invoeren van betaald ophalen van met name 

“grijs” restafval moet serieus worden overwogen om burgers daadwerkelijk te 

bewegen hun afval goed te scheiden. Restafval is immers het duurste om af te 

voeren. Een aparte papiercontainer eventueel gekoppeld aan een aansluitende 

plastic-afval-dag, bijvoorbeeld eens per maand in te zamelen, moet serieus worden 

overwogen. Daardoor kan het grijze afvalbestand nog eens drastisch worden 

verkleind. 
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3.5 Begraafplaatsen 

Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende gelegenheid om te begraven. In weerwil 

van moderne beleidsregels zou de mogelijkheid van graven voor onbepaalde tijd (tot 

Christus terugkomt) moeten blijven. Ook zullen zogenaamde eigen graven langere 

termijnen moeten kennen dan 20 jaar. Bijvoorbeeld een termijn van 40 jaar zou een 

goede optie kunnen zijn om nabestaanden langdurig de mogelijkheid van gedenken 

te bieden. Voor de prijsberekening van een graf zou volgens de ChristenUnie  

uitsluitend het onderhoud aan het monument zelf in rekening gebracht mogen 

worden en word t de rest van de begraafplaats als park aangemerkt. 
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Hoofdstuk 4. BEM  

4.1 Burgerinspraak 

Het gemeentebestuur moet bovenal een behartiger zijn van de individuele belangen 

van haar burgers en van het gemeentelijk belang in zijn geheel. Daarvoor is het 

belangrijk dat het bestuur luistert naar de burgers en niet bestuurt vanuit een 

ambtelijke ivoren toren. Inspraak door burgers moet bemoedigd worden, besluiten 

die burgers raken in heldere en open taal geschreven. Het bestuur is er immers voor 

de burgers. Bij besluiten die burgers aangaan worden de belanghebbende burgers 

zo veel mogelijk al bij de besluitvorming direct betrokken.  

4.2 Toegankelijkheid 

Het bestuur dient makkelijk toegankelijk te zijn voor burgers. Middels internet, per 

brief of bij de balie moet het gemeentelijk bestuur snel te bereiken zijn zonder 

doorverwijzingen. Om te voorkomen dat de burger van het kastje naar de muur 

wordt gestuurd is het belangrijk vast te houden aan één centrale balie voor vragen 

en opmerkingen van waaruit deze verder worden uitgezet binnen het ambtelijk 

apparaat.  

Verordeningen en beleidsstukken moeten in heldere taal geschreven staan en snel 

op te vragen zijn. Een digitale aanbieding en ter inzage ligging van deze 

beleidsstukken en verordeningen moet daarom gegarandeerd zijn. Een duidelijke 

website met een goede navigatie structuur is hierbij van groot belang. 

4.3 Heldere regels 

Naast een toegankelijk regelstelsel moet ook de kwaliteit van de gemeentelijke 

regels gewaarborgd worden. Een teveel aan regels moet voorkomen worden. De 

landelijk ingezette deregulering kan ook aan Veendam niet voorbij gaan. 

Regelgeving dient regelmatig gescreend te worden op praktisch nut, duidelijkheid en 

discriminatoire elementen. Strijdigheid met de Europese dienstenrichtlijn kan en 

mag dan ook niet voorkomen.  
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4.4 Kwaliteit en integriteit 

De kwaliteit van het bestuur moet regelmatig worden gemeten, onder andere door 

tevredenheidonderzoeken.  

De gemeentelijke organisatie moet aan keurmerken voldoen. De gedragscode voor 

ambtenaren en bestuurders zal regelmatig worden geëvalueerd en over de effecten 

zal worden gerapporteerd. Er zal een permanent systeem van risicobeheersing in 

de ambtelijke organisatie moeten functioneren. 

4.5 Overheid namens God en voor de burgers 

Bij het bovenstaande zijn echter twee kanttekeningen te plaatsen. Als eerste is de 

overheid er namens God om het welzijn van de burgers in de samenleving te 

waarborgen. Als tweede willen burgers gewoon wijze daden van de gemeenteraad 

die ze zelf hebben gekozen. Vanuit deze kanttekeningen wil de ChristenUnie aan de 

slag in de gemeente. 

4.6 Ambtelijke organisatie 

Deskundigheid en geschiktheid voor een functie zijn bepalend in selectieprocedures. 

Discriminatie is niet toegestaan. Ondanks dat de gemeentelijke organisatie steeds meer 

taken krijgt, moet er voor gewaakt worden dat het ambtenarenapparaat. Te groot wordt.  

Ambtenaren moeten het recht hebben om op grond van gewetensbezwaren het sluiten van 

homohuwelijken te weigeren.  

De gemeente zal regelingen treffen zodat ook de eigen ambtenaren op zondag zo min 

mogelijk hoeven te werken.  

De ChristenUnie is er voorstander van dat de gemeenteambtenaren ook woonachtig zijn 

binnen de grenzen van hun werkgebeid. Dit zal meer inlevingsvermogen en lokale kennis 

van de specifieke aandachtspunten bevorderen.  

4.7 Samenwerken  

Regionale samenwerking met buurgemeenten blijft belangrijk om bepaalde taken 

doelmatig en doeltreffend op een grotere schaal te kunnen uitvoeren en om 

bestuurlijk gewicht in de schaal te leggen bij provincie en in Den Haag en Brussel. 

De meeste samenwerking zal binnen de regio Oost-Groningen plaatsvinden. 
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Samenwerking kan ook gemeentelijke herindeling voorkomen. Veendam is met haar 

30.000 inwoners een gemeente van middelgrote omvang en dat moet zo blijven. Het 

college legt regelmatig verantwoording af over het beleid in de regionale 

samenwerkingsverbanden.  

4.8 Privatiseren 

Uitbesteding en privatisering zullen alleen (terughoudend) plaatsvinden als dat 

meerwaarde heeft. Bij zaken die worden uitbesteed dient de gemeente Veendam 

een duidelijke regierol te vervullen zodat kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening 

gewaarborgd wordt.  

4.8.1 Speerpunten  

Effectiviteit: 

 Snel en goed bereikbare ambtenaren. 

 Verdere afslanking ambtelijke organisatie en vermindering van bureaucratie. 

 Deregulering waar mogelijk 

 

Openheid: 

 Open en transparant bestuur en ambtelijke organisatie. 

 Inschakeling inwoners bij beleidsvoorbereiding. 

 Respectvol gedrag en samenwerking tussen burgers onderling bevorderen. 

 De mogelijkheid van regelmatige inloopavonden voor de inwoners bij de 

gemeenteraad invoeren. 

 

Kwaliteit: 

 Regelmatige evaluatie integriteitafspraken. 

 Waakzame overheid richting dienstverleners en gesubsidieerde instellingen. 
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4.9 Wervende en kwalitatieve economie 

De gemeente zorgt, ook in lijn met de samenwerking met Menterwolde (Oostboog), 

voor een wervend economisch beleid, waarbij ondernemingen en organisaties 

uitnodigend tegemoet worden getreden.  

Veendam streeft naar een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig winkelbestand.  

4.10 Landbouw 

De problemen in de agrarische sector gaan niet aan Veendam voorbij. Boeren 

hebben de steun van de samenleving nodig. Deze bedrijven zijn nodig voor de 

voedselvoorziening van ons land en hebben doorgaans de oudste rechten in het 

landelijk gebied. De ChristenUnie wil inschakeling van boeren bij natuurlijk 

landschapsbeheer en landschapsontwikkeling stimuleren. Naast de traditionele en 

belangrijke voedselvoorzienende taak van de landbouw kan deze ook een 

belangrijke rol spelen bij het natuur- en landschapsbeheer.  

De zogenaamde „Agenda voor de Veenkoloniën‟, gericht op vergroting van de 

aantrekkelijkheid van de Veenkoloniën, zal als samenwerkingsorgaan daarbij 

betrokken moeten zijn. 

4.10.1 Speerpunten  

 Wervend economisch beleid voor bedrijven. 

 Extra aandacht voor het centrum. 

 Gratis parkeren in het centrum van Veendam. 

 Samenwerking met andere gemeenten en organisaties. 

 Vermindering bureaucratie t.b.v. gezonde bedrijvigheid. 

 Strategische herbezinning kansen en mogelijkheden van Veendam in de 

regio. 

 Aandacht voor natuurlijke landschapsontwikkeling. 
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4.11 Rentmeesterschap 

De gemeente zal als een goed rentmeester met de toevertrouwde middelen moeten 

omgaan. Bij plannen zullen telkens de financiële consequenties, ook op lange 

termijn, worden gepresenteerd. Kosten mogen niet onbeperkt worden 

doorberekend. Eerst moet gekeken worden of effectiever en efficiënter kan worden 

gewerkt of dat bepaalde taken niet hoeven worden uitgevoerd. 

De komende raadsperiode zal de gemeente geconfronteerd worden met de 

opdracht de nadelige gevolgen van de economische crisis financieel op te vangen. 

De meerjarenbegroting vertoont op het moment van het schrijven een tekort van € 

5,1 miljoen4. Een bezuinigingsoperatie zal daarvoor moeten worden doorgevoerd 

die het structurele begrotingstekort opvangt. Daarbij moet oog worden gehouden 

voor de zwakkeren en zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 

dragen. Voorzieningen voor de meer behoeftige burgers mogen, vooral in een tijd 

van economisch zwaar weer, niet worden gebruikt als handige bezuinigingsposten. 

In de toekomst moet goed worden afgewogen wanneer er bezuinigd dient te worden 

en wanneer er uitgaven dienen te komen. De ChristenUnie ziet graag dat er in 

economische goede tijden een behoorlijke reserve opgebouwd wordt die in periode 

van economische mindere tijden gebruikt kan worden. Hierdoor kan de gemeente 

Veendam de plaatselijke economie juist in mindere tijden een impuls geven. 

4.12 Verantwoording 

Het college van B&W moet zich blijvend bewust zijn van zijn actieve 

verantwoordingstaak richting burgers en gemeenteraad.  

De cyclus Planning & Control met de vier verantwoordingsmomenten in het jaar, 

moet onverkort worden gehandhaafd.  

                                                
4
 Zoals te lezen op pagina 1A van de programmabegroting 2010.  
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4.13 Financiële organisatie 

Het gemeentebestuur draagt zorg voor een doeltreffende, doelmatige en 

transparante administratieve en financiële organisatie. Het krijgen van 

goedkeurende accountantsverklaringen voor getrouwheid van cijfers en 

rechtmatigheid van de handelingen mag geen probleem zijn. 

4.14 Risicobeheersing 

Ook draagt het college zorg voor een blijvend en goed werkend systeem van 

risicobeheersing om debacles te voorkomen. Het weerstandsvermogen van de 

gemeente moet op peil zijn. De noodzakelijke omvang van de reserve voor het 

grondbedrijf moet op peil worden gebracht.  

4.15 Belastingen en heffingen 

Gemeentelijke belastingen en heffingen moeten (zo veel als wettelijk mogelijk) 

dusdanig worden ingericht dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

Hierdoor worden financieel minder draagkrachtigen zo veel mogelijk ontzien. 

Heffingen die maximaal 100% kostendekkend mogen zijn, mogen niet dusdanig 

royaal worden begroot dat aan het eind van het jaar een overschot ontstaat. 

Boekhoudkundig is dit misschien toegestaan, maar volgens de ChristenUnie voor de 

burgers onwenselijk. 

 

4.16 Subsidies 

Met subsidies moet terughoudend worden omgegaan. Zij zijn altijd doelmatig en als 

mogelijk tijdelijk, bijvoorbeeld per jaar. Subsidies kunnen alleen worden ingezet bij 

voldoende ondersteuning door particulieren, waarbij het welzijn en de sociale 

samenhang zijn gediend. De algemene lijn bij welzijnssubsidies moet hierbij zijn dat 

enkel niet-commerciële activiteiten worden gesubsidieerd die plaatsvinden binnen 

de gemeentegrenzen. De activiteiten mogen niet in strijd zijn met waarden en 

normen of de goede zeden. Verleende subsidies moeten periodiek op hun 

maatschappelijk effect worden geëvalueerd. 
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4.16.1 Speerpunten  

Balans: 

 Sluitende begroting en meerjarenraming. 

 Onverkorte en tijdige doorvoering van de bezuinigingsoperaties, met oog 

voor de zwakkeren in de samenleving. 

 Relatief lage heffingen en  belastingen. 

 Permanent systeem van risicobeheersing. 

 Niet altijd 100% doorberekening van kosten in de heffingen.  

  

Rechtmatigheid: 

 Transparante verantwoording en transparant beleid, tijdig, bruikbaar en 

helder. 

 Goedkeurende accountantsverklaringen, ook voor de rechtmatigheid 

 Doeltreffende en doelmatige financiële en administratieve organisatie. 
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NAWOORD 

Het is onmogelijk om voor een partij alle punten die binnen gemeente spelen, mee 

te nemen in het programma. 

We hebben getracht de bij ons passende zaken uit te lichten en te belichten. 

 

De ChristenUnie Veendam – Wildervank is blij en dankbaar dat het geluid van de 

ChristenUnie mag klinken in de raad van de gemeente Veendam. En hoopt ook dat 

het werk in de gemeenteraad na de verkiezingen van 10 maart 2010 voortgezet 

mag blijven worden. 

Dit alles onder het Oog van onze God. 

 

 

De volgende personen bedanken we voor hun tijd en inzet bij het opstellen van dit 

programma. 

 

Leon Huisman  

Paula Hoff 

Rolf Helder 

Albert Janssen 

Markus Janssen 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Klamer (voorzitter) 


