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Beste kiezers,   

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Oldambt.  

Dit programma geeft aan wat wij belangrijk vinden in onze gemeente. Ons programma is gebaseerd op 

onze liberale normen en waarden.   

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn 

onze vijf uitgangspunten.  

  

In de afgelopen 4 jaar zijn wij veelvuldig in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven, dorpsbelangen en 

wijkcomités, verenigingen en andere belanghebbenden. We hebben bij u aangebeld om zo te 

vernemen wat u belangrijk vindt, waar u tevreden over bent, maar ook waaraan u zich ergert en wat u 

graag anders ziet. De informatie die wij met deze activiteiten hebben opgehaald, is in dit 

verkiezingsprogramma verwerkt.  

  

Zaken die steeds weer ter sprake komen en waar Oldambtsters zich zorgen over maken zijn de 

veiligheid op met name onze wegen, het onderhoud van de openbare ruimte en de werkgelegenheid.   

Ondernemers vinden dat ze te weinig ècht worden betrokken bij de problemen omtrent 

werkgelegenheid en krimp. Onze agrariërs en ondernemers hebben grote problemen met de 

onevenredig hoge OZB die ook nog in één keer betaalt moet worden. 

En glasvezel is een ‘must’!  

Dus wat ons betreft:   

▪ Wordt de algemene veiligheid, mn in het verkeer, verbeterd  

▪ Wordt het onkruid regelmatig verwijderd, het gras gemaaid en de perken geschoffeld.  

  

▪ Creëren wij de juiste voorwaarden en ruimte waardoor de agrarische sector zich kan blijven 

ontwikkelen 

▪ Gaan we samen met de ondernemers en het onderwijs zorgen voor meer banen en stageplekken  

▪ Regelen we dat er voor iedereen in de gemeente glasvezel beschikbaar is  

▪ Zorgen we voor een eerlijk en acceptabel OZB-tarief met mogelijkheid in periodes te betalen   

▪ Worden alle problemen door bodemdaling als gevolg van mijnbouw verholpen en vergoed 

 

Wij zullen ons extra inzetten om dit voor elkaar te krijgen en ons daarnaast richten op de andere punten 

in ons verkiezingsprogramma.  

Mogen wij bij de verkiezingen op 21 maart op uw steun rekenen?   

VVD Oldambt  
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De VVD maakt van Oldambt een 

plek waar je je thuis voelt  
  

1. Waar je goed kunt wonen   
   

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 om door te 

stromen. Wij nemen de vraag van de woningzoekende als uitgangspunt bij het 

formuleren van het woningbouwbeleid. Om daar zo goed mogelijk op in te kunnen 

spelen, is het nodig dat de gemeente een uitnodigende en open houding aanneemt 

zodat in alle woningtypes en woonmilieus kan worden voorzien.   

  

Veilig kunnen wonen is een grondrecht van iedere Nederlander. Problemen door 

bodemdaling als gevolg van mijnbouw moeten worden verholpen en vergoed. Punt. Daar 

discussiëren wij niet over, dat moet geregeld worden.  

  

▪ Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 

 

▪ Het is goed voor de leefbaarheid van de dorpen dat er bouwkavels beschikbaar zijn 

voor zowel huur- als koopwoningen.    

 

▪ Voor ouderen die ‘zorg op maat’ nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling 

van nieuwe woonvormen.   

▪ Wij willen meer ruimte om volgens eigen ideeën te bouwen en gaan de rol van de 

Welstandscommissie evalueren.    

▪ Er zijn sociale huurwoningen voor mensen die dat echt nodig hebben.   

▪ Wij willen vraaggericht bouwen. Niet kijken naar de vraag van gisteren maar naar die 

van morgen. Aantallen passen niet in dat beeld.  
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▪ Samen met de provincie formuleren we een transparant beleid t.a.v. de verkoop van 

bouwkavels in de Blauwestad (kwaliteit voor kwantiteit) op basis van het 

Beeldkwaliteitsplan  

1.2 Waar je kunt genieten van rust, ruimte en duisternis   

Onze provincie is vormgegeven door de bevolking en de mensen die hier al vele eeuwen 

wonen en werken. Je hoeft maar om je heen te kijken om dagelijks te kunnen genieten 

van een levend schilderij. Unieke buitengebieden met fiets- en wandelroutes en prachtige 

historische en monumentale panden.   

In onze samenleving nemen toerisme en recreatie een steeds belangrijkere plaats in. 

Naast de recreatieve functie zijn toerisme en recreatie meer en meer ook als economische 

factor van belang.   

De gemeente Oldambt heeft binnen haar grenzen vele parels zoals het Oldambtmeer, Bad 

Nieuweschans, thema’s Graanrepubliek & Museum Slag bij Heiligerlee, het Rosarium, 

Kiekkaaste, de Dollard en de polders.     

▪ Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen juist goed hand 

in hand gaan.   

▪ Wij willen ruimte bieden aan duurzame initiatieven met een sluitend businessplan. 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven, welke kunnen helpen deze te 

beschermen.   

▪ Er worden al veel regels opgelegd en subsidies verstrekt door de EU, het Rijk en de 

Provincie. Wij vinden dat de gemeente geen extra regels moet opleggen of met 

subsidies moet strooien.   

▪ Het dorps- en wijkgericht werken blijven we faciliteren, maar geld over de heg gooien 

doen we niet. Een financiële bijdrage dient het algemene belang van dorp- of wijk.  

▪ Het uitvoeren van het toeristisch en recreatief beleid moet in 1 organisatie worden 

geregeld  

1.3 Waar je snel en veilig gaat van A naar B   

We verplaatsen ons allemaal voortdurend: om naar ons werk of school te gaan, om 

boodschappen te doen en om familie en vrienden te bezoeken. Ieder mens wil, zonder al 

te veel gedoe, van A naar B kunnen gaan. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is een 

van de kerntaken van de gemeente. Of men nu te voet, per fiets, per auto of met het 

openbaar vervoer reist, goede infrastructuur is van groot economisch en maatschappelijk 

belang.   

▪ Wij willen dat de doorstroming vanaf de A7, de uitvals- en toegangswegen en met 

name de Blauwe Roos worden opgelost.   
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▪ Er moet passend openbaar vervoer zijn.   

▪ Fietsers moeten veilig kunnen fietsen. Fietspaden en wegen moeten worden ingericht 

met een blik op de toekomst en verdienen een breedte waarbij 2 fietsers naast elkaar 

kunnen fietsen.  

▪ 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).   

De meeste overtredingen worden door omwonenden zelf gemaakt. We willen op 

locaties waar het veiligheidsgevoel onder druk staat, streng handhaven.   

▪ De winkelgebieden in de kernen van Oldambt moeten aantrekkelijk zijn. Daarbij is 

goede bereikbaarheid van winkelvoorzieningen van groot belang. In en nabij de kernen 

moeten voldoende gratis parkeergelegenheid voor de auto en stallingsmogelijkheden 

voor de fiets beschikbaar zijn.  

▪ De rondweg om Finsterwolde en aansluiting van de Gereweg op Midwolda moet in de 

aanstaande raadsperiode worden gerealiseerd.   

▪ Snellere verbindingen zijn van cruciaal belang om verdere economische groei te 

bevorderen. We onderschrijven de conclusies van de SER dat 'een snelle  

spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen in combinatie met een snelle   

verbinding en het doortrekken van de lijn richting Bremen en Hamburg het   

vestigingsklimaat voor bedrijven in Noord-Nederland zal verbeteren.'  

1.4 Waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt   

We wonen graag in een schone, leefbare omgeving. Het is normaal dat mensen zelf een 

bijdrage leveren aan het onderhouden en het schoonhouden van hun tuin, balkon en 

straat. Als dit op een goede manier gebeurt, leidt dit tot de vermindering van de kosten.   

▪ Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.   

▪ De verwerking van afval moet zo goedkoop en zo efficiënt mogelijk gebeuren. Wij 

willen het zelf brengen van afval naar het afvalstation stimuleren door de eerste vijf 

keer storten van alle afval gratis aan te bieden.  

▪ Het is een taak van de gemeente en alle Oldambtsters om verrommeling van wijken 

tegen te gaan.   

Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast 

moeten worden aangepakt en vernielingen moeten snel worden hersteld.  De 

kosten worden betaald door de veroorzaker.   
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▪ Schapen zijn leuke dieren maar minder geschikt om in onze kernen het groen te 

onderhouden. Enerzijds omdat de kosten hoger zijn; anderzijds omdat maaien schoner 

is: schapenkeutels op b.v. een trap- of speelveldje is geen goede zaak. Buiten de 

kernen zien we de schapen graag!  

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 leiden van een zwembad. Wij juichen deze initiatieven van actieve burgers toe. 

Zo krijgen talrijke (burger)initiatieven de kans om tot bloei te komen. Deze 

zelfredzaamheid 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. Dit komt de leefbaarheid ten 

goede.   

We vinden het belangrijk dat de gemeente met haar dorpskernen en wijken leefbaar blijft. 

Dat betekent dat de gemeente mensen helpt om de dorpshuizen, de sporthallen en andere 

voorzieningen toekomstbestendig in de benen te houden. Op deze manier blijft het 

mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskern in stand te houden.   

2.2 Waar ondernemers volop ruimte krijgen   

Ondernemers maken Oldambt!  

De VVD en ondernemende mensen gaan hand in hand.   

Dankzij VVD Oldambt is het ondernemersloket gerealiseerd en hebben we het 

inkoopbeleid van de gemeente meer verlegd naar lokale bedrijven!   

  

Ondernemerschap in Oldambt is zichtbaar door de vele prachtige bedrijven in onze 

gemeente. Van innovatieve agrariërs, tot het (internationaal opererende) MKB.  

Laten we ook de vindingrijke startups en ZZP-ers niet vergeten; zij dragen bij aan 

een sterke lokale economie.   

Alle bedrijven zijn belangrijk voor Oldambt. Ze maken producten en diensten waar 

behoefte aan is en zorgen voor de meeste banen in de regio. De grotere bedrijven 

bezorgen kleinere bedrijven omzet en doen veel aan onderzoek en ontwikkeling.   

Daarom vinden wij dat niet de ambtelijke procedures, maar de bedrijfsvoering van de 

ondernemer centraal moet staan in de dienstverlening van de gemeente.  
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▪ Het vestigingsklimaat van Oldambt, de herontwikkeling van beschikbare 

bedrijventerreinen en het beheer van bestaande bedrijventerreinen moet een 

samenwerking tussen overheid en ondernemers zijn. Acquisitie van nieuwe bedrijven is 

van levensbelang voor Oldambt. Ook alle collegeleden zetten zich hier actief 

persoonlijk voor in!  

▪ Glasvezel is geen keuze maar een must  

▪  Als een bedrijventerrein niet meer opgeknapt kan worden, dan bekijkt de gemeente of 

het mogelijk is het terrein om te zetten is naar een meer passend gebruik.  De 

hardwerkende ondernemers in de primaire sector, land- en tuinbouw, hebben een 

sterke positie die niet alleen behouden moet blijven, maar ook moet verbeteren. In de 

komende jaren zullen veel agrarische bedrijven stoppen, omdat er geen opvolging is, 

of omdat de noodzakelijke investeringen niet meer opgebracht kunnen worden. De 

gemeente moet aandacht hebben voor de mogelijkheden en kansen voor ondernemers 

in het buitengebied en ook voor de alsmaar toenemende regeldruk voor deze sector. 

▪ Wij willen de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector zich 

kan blijven ontwikkelen.   

▪ De agrarische sector moet gestimuleerd worden. Zij krijgen de ruimte voor 

nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere 

bedrijvigheid.   

▪ Agrariërs kunnen ook aan landschapsbeheer doen. Wij zien er niets in om 

landbouwgrond onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.   

  

Het MKB is de motor van de economie. Van de werkende Nederlanders vindt 60% hier 

een baan. De innovatie die hier plaatsvindt en de uitwisseling, met bijvoorbeeld het 

onderwijs, is voor Oldambt van groot belang. Zeker ook in relatie tot de krimp.  

 

De detailhandel binnen de gemeente heeft onze nadrukkelijke aandacht. Hoewel winkelen 

nog steeds vrijetijdsbesteding nummer 1 is, is het winkelgedrag danig veranderd. De 

gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte in de winkelgebieden van de 

verschillende kernen.   

▪ Winkelcentra moeten aantrekkelijk en schoon zijn. Dat is van toegevoegde waarde 

voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf.   

▪ Wij schaffen de reclame belasting voor de medici en paramedici af. Zij dienen een 

maatschappelijk belang en hebben een afwijkend businessmodel.  
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▪ De digitale buitenkant van het ondernemersloket is gerealiseerd. Wij willen dat het 

loket het visitekaartje van de gemeente is. Ondernemers die de website bezoeken 

moeten worden ‘verleid’ om zich te vestigen in Oldambt.  

▪ Iedere ondernemer heeft 1 vaste accountmanager bij de gemeente  

 Wij vinden dat de gemeente zich moet gaan aansluiten bij MijnOverheid voor 

    ondernemers; een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker  

    wordt om zaken te doen met de overheid.  

▪ Ieder jaar voeren we de ondernemerspeiling uit (Waar staat je gemeente?)  

▪ In overleg met het MKB willen we onderzoeken of een bedrijfsinvesteringsfonds (BIZ) 

een goed alternatief voor de reclame belasting en de OZB zou kunnen zijn.  

▪ Ondernemers kunnen heel goed zelf bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. 

De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel 

in te richten zodat men zelf kan kiezen om bijvoorbeeld zondag open te zijn.   

   Het horecabeleid dient een goede mix te zijn tussen ruimte voor ondernemen en 

 bescherming van de omgeving en de openbare orde.   

▪ Er is aandacht voor recreatie en toerisme. Dit zijn belangrijke dragers van onze lokale 

economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert.  

▪  Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij er aantoonbare permanente 

schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.   

▪ Vergunningen voor een klein terras of aanlegsteiger moeten worden afgeschaft.   

▪ Wij pleiten voor een evenementenvergunning voor meerdere jaren bij een gelijkblijvend 

evenement  

Ondernemers weten prima hoe zij een bedrijf moeten runnen. Dat hoeft de gemeente ze 

niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, door mee te denken en door mee 

te helpen, stimuleert de gemeente de ondernemers het beste.   

▪ De VVD is scherp op de lokale lasten en wil de regeldruk verlagen.   

▪ De gemeente kijkt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid voortdurend naar 

mogelijkheden om lokale ondernemers werkzaamheden te gunnen.   

▪ Als een regel eenmaal is ingevoerd, lijkt deze het eeuwige leven te hebben. De 

gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel, vast te leggen hoe 

lang deze geldig is.   

▪ De VVD wil dat één lid van het college van B&W verantwoordelijk wordt gesteld voor 

de coördinatie van de vermindering van de regeldruk.   
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▪ De bezem moet door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 

regels. Vergunningen moeten, waar mogelijk, worden afgeschaft, samengevoegd of 

vervangen door een meldingsplicht. 

▪ De geldigheidsduur van vergunningen moet, waar dat kan, verlengd worden.    

▪ Ondernemers krijgen maximaal één gemeentelijke aanslag per jaar, waarop alle lokale 

lasten staan vermeld.   

▪ Aanvragers van kleine, simpele vergunningen moeten binnen één dag te horen krijgen 

of ze de vergunning krijgen, of niet.   

▪ Ondernemers zijn van hun inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld 

wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen vijftien werkdagen.   

2.3 Waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen   

Duurzaamheid is geen keuze, geen modeverschijnsel en geen verkooppraatje voor een 

verkiezingscampagne. Wij moeten samen met u aan de toekomst van morgen werken. 

Oldambt kan wat ons betreft duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te 

verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door het verstrekken van 

subsidies.   

▪ Wij zijn positief over zonneparken en zonne-energie. Onze voorkeur gaat uit naar 

daken van boerderijen en bedrijven en op industrieterreinen.  

▪ Op gebied van duurzaamheid geeft Oldambt het goede voorbeeld. Hiervoor wordt een 

actief duurzaamheidsbeleid ontwikkeld en jaarlijks geactualiseerd.   

▪ Gemeentelijk vastgoed moet worden voorzien van zonnepanelen.   

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. 

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.   

▪ De VVD wil dat iedereen die kan werken dat ook doet. Iedereen heeft talenten en 

mogelijkheden.   

▪ Werken moet lonen: gemeentelijke regelingen mogen dat niet belemmeren  

▪ Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij 

maken de gemeente een leukere plek om te wonen. Wij vinden het belangrijk dat 
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vrijwilligerswerk regelmatig in het zonnetje wordt gezet. Of het nu gaat om verzorgende 

taken, sociale taken, wijkbeheer of inzet voor de samenleving. Samen maken we 

Oldambt tot de beste plek van onze provincie.   

▪ Binnen het nieuwe werkbedrijf Werk in Uitvoering moet marktgericht worden 

geopereerd: wat vraagt de markt.  

 

▪ Het aanbieden van beschut werk blijft een taak van de overheid, maar kan in 

samenwerking met ondernemers ook bedrijfsmatiger worden ingevuld 

▪ Mensen die echt niet kunnen werken verdienen een vangnet: een uitkering  

▪ Voor het ontvangen van een uitkering mogen we een tegenprestatie verwachten. Wie 

bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest 

deels zijn of haar uitkering. 

 

▪ Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden 

teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. De gemeente draagt zorg voor 

duidelijke en begrijpelijke communicatie rondom uitkeringen, zodat fraude door 

onbegrip wordt uitgesloten.   

3.2 Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan   

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Onze 

normen en waarden worden daar ook onderwezen zodat we begrijpen hoe we in 

Nederland met elkaar omgaan.   

Ook op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 

alleen een grote rol in het leven van de mens, onze hele samenleving heeft er belang bij. 

Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.   

▪ De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat 

er goede mogelijkheden zijn om de kinderen met de fiets of auto af te zetten bij school. 

Wij zijn voorstander van voldoende “smok & vort” stroken bij alle basisscholen in 

Oldambt. Fietsen en wandelen heeft de prioriteit als het gaat om het vervoer naar 

school. Fietsen en wandelen zijn beiden gezond en dragen bij aan het ontwikkelen van 

goede gewoonten.   

▪ De gemeente stimuleert dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden 

weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven maar ook in het 

basisonderwijs.  

 

▪ De school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom moet de gemeente stimuleren dat 

er ruimte in of nabij het schoolgebouw is, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur.   
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▪ De gemeente regelt doelmatig gebruik van de voorziene nieuwbouw van scholen. Bij 

voorkeur openbaar en bijzonder onderwijs onder één dak bij nieuwbouw.  

▪ De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben 

nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering en huiselijk geweld.   

▪ Schoolverzuim en andere misstanden die het kind raken, moeten worden voorkomen.   

Om het aantal jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de 

arbeidsmarkt zoveel mogelijk terug te dringen, vindt de VVD dat opgetreden moet 

worden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. Scholen, 

ouders en gemeente werken samen om spijbelen tegen te gaan.   

▪ Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen. Als de gemeente opdrachten gunt 

aan lokale ondernemers, kunnen de gemeente en het onderwijs daar ook 

stageplekken, leerwerkplekken en dergelijke voor terug verwachten.   

▪ Duitsland is veruit onze belangrijkste handelspartner en daarbij onze buurman:  

het leren van de Duitse taal en over de cultuur vinden we om meerdere redenen erg 

belangrijk: het zou op de scholen meer moeten worden gestimuleerd. 

 

▪ Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus 

onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.   

▪ Kosten voor vervoer naar een school verder weg dan gangbaar vergoeden we niet  

 

▪ Scholen concentreren zich primair op kwalitatief goed onderwijs, daarbij moet er ook 

aandacht zijn voor excellente leerlingen.   

3.3 Waar aandacht is voor álle kinderen   

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 

verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als 

de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan 

aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij 

jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één 

coördinerende hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.   

Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en 

kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te 

signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de 

zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.   

3.4 Waar iedereen goede zorg krijgt   

Iedereen verdient goede zorg. Het is normaal dat je elkaar helpt als het even moeilijk gaat 

en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet  
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weg loopt voor problemen. Het is 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 de mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor 

zorg op kleine schaal. De VVD wil dat zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en 

toegankelijk blijft. We moeten naar meer maatwerk en meer zorg in de buurt. Hierbij wordt 

gekeken naar wat iemand zelf kan en waar ondersteuning van de overheid echt nodig is.   

▪ Het is eerlijk dat je meebetaalt aan je WMO zorg. Ons uitgangspunt is dat de door het 

Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen, samen met de eigen bijdrage, dekkend 

moeten zijn voor de zorg.  

▪ Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet 

voor iedereen goed te begrijpen. Wij vinden het van belang dat de gemeente de 

mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van 

zorg; iemand die helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in het belang van 

de aanvrager meedenkt.   

▪ We mogen trots zijn op onze mantelzorgers die met liefde zorgen voor hun naasten. 

Deze mantelzorg is waardevol voor onze samenleving. Wij pleiten voor de invoering 

van het Mantelzorgcompliment.  

▪ De gemeente moet helpen bij het koppelen van allerlei soorten vervoer, zoals voor 

ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt de gemeente ook samen met 

buurgemeenten.   

3.5 Waar ruimte is voor sport   

Sport is goed voor iedereen. Goed voor de gezondheid en goed voor het leggen van 

sociale contacten. Wij vinden het belangrijk dat ieder die dat wil, kan sporten.   

▪ De VVD ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk 

mensen kennis te laten maken met sport.   

▪ Clustering van sportparken is het uitgangspunt (kwaliteit voor kwantiteit)  

▪ Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden betreffende de huur, het eigendom en 

onderhoud clubgebouw, materiaal, velden, etc. 

▪ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.   

▪ Sport hoort toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.   
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3.6 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. Dit heeft een positief effect op de economie. 

Cultuur in Oldambt is van iedereen. Erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen 

van de vrijheid van meningsuiting zijn voor ons heel belangrijk.   

▪ Wij koesteren ons cultureel erfgoed. Daarbij horen ook cultuurhistorische 

evenementen. De coördinatie zou door SMO kunnen worden geregeld.  

▪ Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en 

een specifieke groep instellingen die door de overheid gesubsidieerd worden. 

Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.   

▪ Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 

inkomsten binnenhalen.   

▪ Vergunningverlening kan eenvoudiger, sneller en goedkoper. Wij zijn voorstander van 

een zogenoemd digitaal evenementenloket.   

▪ Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen   

3.7 En waar nieuwkomers zich aanpassen   

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar 

als het weer veilig is dan gaan deze mensen, waar mogelijk, weer terug naar hun 

thuisland.   

▪ Nieuwkomers in Oldambt passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal 

leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt.   

▪ De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De 

gemeente faciliteert dit door het bevorderen van voldoende betaalbare cursussen in de 

Nederlandse taal.   

▪ Wij sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg 

hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen 

zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op 

en verwachten dat ook van anderen.   

▪ Hier is iedereen gelijkwaardig, man, vrouw, andersgelovigen, homo’s, lesbiennes, 

transgenders en interseksuelen.   

▪ Wij accepteren geen enkele vorm van agressie, geweld of bedreiging. Houden de 

vluchtelingen zich niet aan deze norm dan zijn zij volgens de VVD niet meer welkom in 

onze gemeente. Onze gastvrijheid mag niet ten koste gaan van onze eigen inwoners.   
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▪ Asielzoekers moeten eerlijk verdeeld worden over alle gemeenten. Er moet 

afstemming plaatsvinden met buurgemeenten en in de regio. Zonder afstemming geen 

opvang.  

▪ Voor afgewezen asielzoekers of illegale immigranten is in Oldambt geen plaats. De 

gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.   

  

4. Waar je je veilig voelt   
4.1 Waar je je veilig voelt   

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  

Bij ons staat veiligheid centraal. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

burgers, bedrijven en de gemeente. 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.   

▪ De gemeente stimuleert initiatieven zoals buurtpreventie, sociaal alarm en whatsApp-

groepen, en ondersteunt waar nodig met kennis. Iedereen kan bijdragen aan de 

veiligheid in de buurt.   

▪ De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden 

om drugspanden te sluiten.   

▪ Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die 

herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden.  Softdrugs worden gedoogd.  

4.2 Waar criminelen hard worden aangepakt & de algehele veiligheid wordt verbetert   

We vinden het heel normaal dat je met je handen van andermans spullen af blijft. Geweld 

is helemáál uit den boze. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak 

inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op 

tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor 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, en helpen bij handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit en krijgen 

van ons maximale handhavingsbevoegdheden.  

▪ De politie grijpt in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken.   

▪ We pleiten ervoor 3 extra BOA’s aan te nemen, ter ondersteuning van de politie.    
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▪ Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 

rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.   

▪ De burgemeester en de politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten 

kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt 

actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking 

staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden.   

▪ Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en 

oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) 

worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.   

▪ Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor ongewenst gedrag.   

▪ Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen 

die dit veroorzaken.   

▪ Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de 

mogelijkheden die de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het 

Openbaar Bestuur) hiervoor geeft.   

▪ Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De 

gemeente heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te laten muilkorven of aan te 

lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot het aanleggen 

van een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op 

grond van de gemeentewet in beslag genomen worden.   

  

5. Waar de inwoner centraal staat   
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, of het nu gaat om een nieuw  

paspoort of een duik in het gemeentelijk archief. Wanneer het nodig is komt de 

behandelende ambtenaar naar je toe zodat een bezoek aan de balie niet meer nodig is. 

Service op maat.   

▪ wij vinden dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn: communicatie is daarbij 

essentieel. Te vaak horen wij van onze inwoners en ondernemers dat de gemeente wel 

A zegt, maar dan nooit meer iets van zich laat horen. Dat moet en kan anders!  
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▪ We vinden het normaal dat men bij de gemeente opneemt op werkdagen wanneer je 

belt (ook tussen 12:00 en 13:00), en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te 

helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.   

▪ De VVD begrijpt dat niet iedereen op dezelfde manier zaken wil of kan doen. Er moet 

dienstverlening op maat gegeven worden.   

▪ We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet 

digitaal kunt regelen. Daar voegen we nog graag aan toe dat ook de ambtenaar naar je 

toe kan komen. Een nieuw ID-bewijs kan dan ook worden bezorgd.    

▪ De gemeente zorgt ervoor dat haar computers en ICT veilig en up-to-date zijn.   

▪ Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van 

de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online 

toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en -antwoorden 

worden voortaan online gezet.   

▪ Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van 

inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale 

criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen   

▪ De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor 

inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van 

vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke 

digitale infrastructuur”.   

▪ De gemeente Oldambt communiceert helder en in begrijpelijke taal en de afspraken 

moeten worden nagekomen.  

  

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 

dorpsraden, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.   

▪ De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang 

voor inwoners.   

▪ Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling 

en de blik naar buiten gericht.   
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▪ In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog 

voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals provincie, 

waterschap en rijk.   

▪ De Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De 

gemeente brengt de Omgevingswet actief tot uitvoering.   

  

5.3 En waar de gemeente zuinig en zinnig efficiënt 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 waaraan ons belastinggeld 

wordt uitgegeven.   

▪ De VVD is kritisch ten opzichte van lokale belastingdruk. De VVD is voor zo laag 

mogelijke tarieven van leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei extra 

kosten worden afgewenteld op de aanvrager.   

▪ De OZB willen we verlagen en herverdelen. Periodieke betaling moet mogelijk zijn. 

▪ De riool- en afvalstoffenheffing zijn uitsluitend kostendekkend.   

▪ Een terughoudende financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven 

dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt 

voor structurele langjarige extra uitgaven. Overschrijding van budgetten kan niet 

klakkeloos geaccepteerd worden.  

▪ Gemeenteschuld dient teruggedrongen te worden. Periodiek doet de gemeente de 

Houdbaarheidstest Gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio, alsook de netto 

schuldquote, blijven of gaan naar een aanvaardbaar niveau.   

▪ De rekenkamercommissie heeft zich inmiddels bewezen: bij projecten groter dan 1 

miljoen willen wij altijd een onderzoek  

▪ Sparen is geen zonde: we willen geld reserveren voor het onderhoud van bruggen, 

wegen, sportaccommodaties en rioleringen.  

▪ Kerntaken van een gemeente zijn voor ons het uitgangspunt; wij willen daarmee onze 

uitgaven beperken, de lokale lasten verlagen en de ambtelijke organisatie daarop 

aanpassen.   

▪ De gemeente is geen vastgoedhandelaar of Huishoudelijke Hulporganisatie: wij vinden 

dat de gemeente moet doen waarvoor het ooit is gestart en waarin het goed in is; 

schoenmaker blijf bij je leest!  
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▪Het risicomanagement heeft wat de VVD betreft twee pijlers:  

  

1) Het reduceren van risico’s door het continue monitoren van risicovolle 

projecten;  

  

2) Voldoende financiële slagkracht behouden om risicoscenario’s die 

werkelijkheid worden op te vangen.   

  

De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen 

jaarlijks eenvoudige inzage waaruit blijkt waaraan geld is besteed en wat het 

bereikte effect is.   

Op deze manier zijn er voldoende middelen en mogelijkheden om substantiële 

onverwachte kosten af te dekken, zonder dat dit ten koste gaat van bestaand 

beleid.    

     

  

  


