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VOORWOORD
Beste kiezers,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Delfzijl.
Dit programma is bedoeld om aan u uit te leggen wat wij belangrijk vinden in de gemeente Delfzijl. De gemeente
Delfzijl staat samen met onze herindelingsgemeenten (Appingedam en Loppersum) voor grote uitdagingen, zoals:
-

Hoe kunnen we ons weren tegen de aardbevingen?

-

Hoe zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving?

-

Hoe krijgen we meer mensen aan het werk?

-

Hoe binden we onze jongeren?

-

Hoe houden we een toekomstbestendige zorg?

Bovenstaande, maar ook vele andere onderwerpen zijn niet op te lossen met Delfzijl alleen. Daarom vinden we het
ook belangrijk dat we zo snel mogelijk gaan herindelen met Appingedam en Loppersum. Dat we willen herindelen
is reeds besloten in de drie gemeenten. Wat ons betreft zo snel mogelijk om de grote uitdagingen die we in dit
gebied hebben zo snel mogelijk gezamenlijk aan te pakken.
De afgelopen vier jaar is de VVD onderdeel geweest van een stabiel college. Er is in deze periode veel bereikt. Te
denken hierbij valt aan zaken u niet direct treffen maar op langere termijn wel invloed hebben op de leefbaarheid
en de werkgelegenheid (b.v. het scholentransitieprogramma, MER-Oosterhorn) Maar ook zaken die direct merkbaar
zijn zoals de herontwikkeling centrum Delfzijl, MarCoNi plan, het nieuwe MuzeeAquarium, het nieuwe IVAK, goede
contacten met dorpen en wijken (middels gebiedsregie), goede en verbeterde contacten met het bedrijfsleven.
Wij nemen graag deel aan een nieuw college om de lijn van de afgelopen 4 jaar voort te zetten. Daarbij vragen wij
uw steun. Wij gaan voor een goed leven in Delfzijl en dat we dit ook mogen voorbereiden voor de heringedeelde
gemeentes DAL, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
Arie Heuvelman, lijsttrekker VVD Delfzijl
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Ik wil leven in een omgeving…
1.

…Waar het prima leven is

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk
om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen
vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.









We willen dat er voldoende koop en huurwoningen zijn voor starters.
Wij vinden dat particuliere woningbouw initiatieven ruimte en kansen moeten krijgen, dit geldt ook voor de
dorpen, dit bevordert de leefbaarheid.
Afschaffen van de welstandscommissie, hierdoor ontstaan kansen voor nieuwe initiatieven
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.
Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun
woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal
beschikbaar horen te zijn.
De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de
marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.
We vinden dat er ingezet moet worden op goede contacten met alle woningcorporaties welke ons van dienst
kunnen zijn.

1.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt en de straat schoon is
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het
onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van
de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.





De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers,
graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de
kosten verhaald op de veroorzaker.
De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil.
We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten.
De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te zoeken die
wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.

1.3 …Waar je kunt genieten van de natuur
Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij
geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven
zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan.
Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven (zoals agrariërs) zelf.
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1.4 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en
vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid
is één van de kerntaken van de gemeente.









Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer (OV) is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto,
maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We
zijn daarom terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de
belasting. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven.
We zijn voor een goede en efficiënte bereikbaarheid van onze wijken en dorpen.
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in
de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een
veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van
initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt
beter kan.
Wij zijn voor een goede bereikbaarheid van onze watersportgebieden, te denken hierbij valt aan bereikbaarheid
met de boot van de haven Termunterzijl en de gracht in Delfzijl. Maar ook een ruimere openstelling van brug
15 in Delfzijl. Deze toeristische trekpleisters zijn belangrijk voor de lokale economie.
De N33 dient verdubbeld te worden tot Appingedam en in de toekomst naar de Eemshaven. Goede ontsluiting
van het tussengebied Appingedam Delfzijl is daarbij van belang (denk bijvoorbeeld aan een aquaduct)
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2

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken
in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van
openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of
het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven van ondernemende en participerende burgers
toe. Zo krijgen talrijke (burger) initiatieven de kans om tot bloei te komen. Dit ondernemerschap vraagt van de
gemeente dat ze meedenkt en duidelijk is in wat er wel of niet kan. Zo benutten we de kracht van de samenleving.






Wij vinden het belangrijk dat er goede communicatie is tussen gemeente en burger. Gebiedsregie is hiervoor
absoluut een voorwaarde, we zullen hierin moeten blijven investeren om voor nu en de toekomst deze
voorwaarde te kunnen vervullen.
Burgerinitiatieven moeten serieus worden genomen. Daar waar de burger initieert zal de gemeente moeten
faciliteren en daar waar mogelijk participeren.
Om voorgaande voldoende te kunnen faciliteren zijn voldoende dorps- en wijkbudgetten noodzakelijk. Wij
pleiten dan ook voor voldoende middelen voor deze dorps- en wijkbudgetten

2.2 …Waar ondernemers volop ruimte krijgen
We willen graag een bloeiende economie voor een goed leven voor iedereen. Ondernemers zijn hierin onmisbaar.
Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé
banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.







Wij vinden dat de gemeente niet een belemmering moet zijn voor het ondernemen. Daar waar mogelijk moeten
vergunningen worden afgeschaft, samengevoegd of vervangen worden door een meldingsplicht of algemene
regels.
Indien een vergunning noodzakelijk is dan moet het streven zijn om een vergunning binnen een week en indien
mogelijk binnen een dag af te geven.
Startups moeten zoveel mogelijk worden gefaciliteerd door de gemeente, zij zijn de ondernemende toekomst.
Dit kan bijvoorbeeld door een aanwijsgebied te creëren waar vergunningen al geregeld zijn.
Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen
gemeentebestuur voor nodig.
Toerisme bevorderende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Het runnen
van bijvoorbeeld een camping, camperplaats, strandpaviljoen is geen taak van de overheid maar van een
lokale ondernemer, die kan dat veel beter. De gemeente moet hier slechts faciliterend in optreden.
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2.3 …En waar duurzaamheid in het teken staat
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De
gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere
procedures, niet door subsidies.
Vergroening van de chemische industrie is van groot belang. De gemeente moet dan ook voor zover dit in haar
vermogen ligt samen met haar partners (b.v. GSP) en de industrie zorgen dat dit voor elkaar komt. De rol van de
gemeente zal faciliterend en stimulerend moeten zijn.
Delfzijl is uniek gepositioneerd en biedt uitstekende kansen om als geen ander een grote bijdrage te leveren aan
een duurzame energievoorziening en het realiseren van groene chemie. De regio voorziet al in 33% van de totale
Nederlandse energiebehoefte en produceert 15% van de basischemie in Nederland. Met onze inzet op duurzame
energieproductie én het vergroenen van de chemie geven wij een doorslaggevende bijdrage in het behalen van de
CO2-doelstellingen. Hiermee realiseren we groene groei en groene banen.


We willen dit bereiken door ons bestaande bedrijfsleven te ondersteunen met verduurzaming en ons sterke
bedrijfsleven en de startupscene de mogelijkheden bieden door te groeien.
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3.

…Waar iedereen meedoet

3.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk
zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in
zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.




Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk
aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. De VVD in Delfzijl heeft al vaak gepleit voor
het opzoeken van de grenzen van de aanbestedingswet, die geeft al veel ruimte om lokale ondernemers
te bevoordelen. Momenteel wordt dit nog niet voldoende benut in onze gemeente.
Het toepassen van Social Return On Investment (SROI) - oftewel verplichting bij aanbestedingen om een
bepaald percentage te investeren in werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt- moet
gecombineerd worden met lokaal en regionaal aanbesteden.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde
als we die niet gebruiken. We moeten uitgaan van wat mensen wel kunnen in plaats van niet kunnen.




In onze regio is er een grote mismatch tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Hiervoor is het
essentieel dat de gemeente faciliteert en participeert in om- en bijscholing, en zorgt voor goede contacten
tussen scholen en ondernemers om de behoeften af te stemmen.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan
kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van
je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie
mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht,
verliest zijn of haar uitkering.

3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school
gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook
wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en
wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving
heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.






De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden
zijn om kinderen met de fiets of auto af te zetten bij school. De VVD is voorstander van voldoende en veilige
“Smok en smeer em” stroken bij alle basisscholen in de gemeente.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken veel samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun
baan voor later. Bij lokale aanbesteding kunnen afspraken worden gemaakt over stageplekken e.d.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe scholencampus voor het voortgezet onderwijs en MBO wordt het
regionaal bedrijfsleven zoveel mogelijk betrokken voor zowel de invulling van de campus als de realisatie.
Gemeente blijft faciliteren waar mogelijk voor initiatieven van dorpen en wijken voor een maatoplossing
die past wat betreft onderwijs (bijvoorbeeld Meedhuizen) en invulling geven aan het noodzakelijke
leerlingenvervoer bij samenvoegen van scholen (bijvoorbeeld Woldendorp, Termunterzijl)
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Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus of een ander type
onderwijs willen sturen buiten de gemeente, betalen zij dat vervoer zelf.

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat
familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de
ondersteuning die je nodig hebt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen
en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het
belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine
schaal.









Wanneer de bouwontwikkeling goed wordt ingevuld kunnen zorggemeenschappen worden gevormd
waarbij je een mix hebt van mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg kunnen bieden
(mantelzorgers, buren, familie). Dit moet worden gefaciliteerd door de gemeente.
De ontwikkeling van het woon–zorgcentrum in het centrum van Delfzijl is in volle gang. Dit moet volop
worden benut en biedt veel kansen om inwoners de juiste zorg te kunnen bieden en te behouden voor
Delfzijl.
We betreuren het OZG kwijt te raken in Delfzijl, daarnaast biedt het nieuwe OZG in Scheemda kansen door
de nauwe samenwerking met UMCG. Een absolute noodzaak is de bereikbaarheid van het nieuwe
ziekenhuis goed regelen. Er moet een zeer frequente rechtstreekse OV-verbinding komen vanaf Delfzijl en
dorpen.
Spoedeisende hulp- huisartsenpost willen we behouden voor Delfzijl, dit is cruciaal als haven- en
industrieplaats, helemaal zonder het OZG.
De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting
van budget volledig aangewend voor de WMO- en Jeugdzorgtaken. De ontschotting moet z.s.m. volledig
worden doorgevoerd in Delfzijl.

3.4 …Waar ruimte is voor sport
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden
het daarom belangrijk dat elk kind, maar ook ouderen kunnen sporten.






Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel
mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches.
Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden
gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een
vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.
Via het subsidiebeleid wordt samenwerking gestimuleerd en wordt lidmaatschap van een sportvereniging
gestimuleerd eventueel met het wijzen op de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds.
Sport en bewegen is een erkend middel in de aanpak van maatschappelijke problemen. De VVD wil faciliteren,
bijvoorbeeld via Sport4 Connect, dat sport toegankelijk is voor iedereen, ook voor ouderen en mensen met een
beperking.
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We ondersteunen het organiseren van ‘sport- en beweeg-evenementen’ om zoveel mogelijk mensen kennis te
laten maken met sport en samen bewegen.

3.5 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit
leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.
De VVD vindt het lokale culturele aanbod een visitekaartje van en voor de gemeente. Tevens zijn de vele
evenementen belangrijk voor de maatschappelijke samenhang, de sociale contacten en het verstevigt het
economisch profiel van de gemeente.



Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt
ieder kind cultuureducatie.
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.
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4.

…Waar je je veilig voelt

4.1 …Waar veiligheid voorop staat
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Inwoners mogen rekenen op een actieve
overheid. Als iemand zich niet houdt aan de regels dan wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door
de bevoegde instanties.









Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je
ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als
buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen en stimuleert de coördinatie hiervan.
Door inzet van wijk- of dorpsagenten en buitengewone opsporingsambtenaren kan bestrijding van kleine
criminaliteit en handhaving worden vergroot.
De gemeente onderzoekt of gereguleerde medicinale wietteelt mogelijk is.
In relatie tot het asielzoekerscentrum dienen er duidelijke afspraken met COA gemaakt te worden, waarbij
veiligheid geborgd is voor inwoners en nieuwkomers.
De versterkingsopgave in het gaswinningsdossier dient duidelijke kaders te krijgen. Veiligheid is en blijft
voorop staan, ongeacht de kosten.
Veiligheid op het chemiepark in relatie tot de aardbevingsproblematiek dient meer aandacht te krijgen. Er is
(nog) geen Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor industriële bouwwerken en infrastructuur.
Er ingezet wordt op een hoogwaterkering om de veiligheid van het centrum te garanderen.

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze.
Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten
horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of
aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.









De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra
Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de
kleine criminaliteit.
De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en
die van het lokaal gezag.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van effectief
cameratoezicht en helmcamera’s.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als
gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of dorp) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.
Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor ongewenst gedrag. De gemeente blijft
samen met de jongerenwerker met deze jongeren in gesprek.
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
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Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele
activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.
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5.

…Waar de gemeente er voor ons is

5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge
prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over
om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per
dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.





We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om
je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen.
Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen,
bijvoorbeeld op je werk.
De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en
de privacy gewaarborgd.

5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de
samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het
wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het
belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of centrale
gebiedsraden, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.


De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen voor burgers en bedrijven. De
gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering, door zich hier tijdig op voor te bereiden
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5.3 …Waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door
onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend.
Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt
uitgegeven.






De gemeente zet zich in om het mogelijk te maken differentiatie toe te kunnen passen op zijn OZB-beleid.
Waardoor het mogelijk is onderscheid te kunnen maken tussen de industrie en het MKB (waaronder de
agrariërs).
Het is van belang dat de gemeente een goede financiële huishouding heeft. Dit houdt in dat er een strikte
scheiding komt tussen inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen.
Verwachte inkomstenmeevallers mogen niet gebruikt worden om structurele kosten te dekken.
Wij zijn voor een zo laag mogelijke tarief voor leges en vergunningen. Het is onacceptabel dat zulke kosten
worden afgewenteld op de aanvrager.

5.4 …En waar je samen sterker bent dan alleen
We zijn voor herindelen in DAL-verband. Er zijn al veel gemeenschappelijke regelingen en samenwerking op deze
schaal.




Gemeenschappelijke regelingen kosten tijd en energie van bestuurders en ambtenaren. Deze tijd kan beter
worden besteed aan zaken die de burger echt aangaan. Door zo spoedig mogelijk (onze inzet is 1 januari 2020)
de herindeling in te zetten blijft er in veel gevallen één gemeente over, oftewel één idee en één plan.
Veel gemeenschappelijke regelingen betreffen een samenwerkingsverband met Appingedam en Loppersum.
Mocht de kans zich voordoen om DAL+ te realiseren, zullen wij daar te allen tijde voor gaan.
Maar nu eerst dit programma vanaf maart 2018 tot DAL!
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