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1 Inleiding1 Inleiding1 Inleiding1 Inleiding

De bestuursperiode van 2010 tot 2014 kenmerkt zich net als de afgelopen periode door een groeiende
verantwoordelijkheid van gemeenten. De afgelopen jaren zijn allerlei taken gedecentraliseerd (overgedragen
van het Rijk naar de gemeenten), bijvoorbeeld op het gebied van werk, bijstand, inburgering, zorg en welzijn.
Onze gemeente Hoogezand-Sappemeer wil in de komende jaren door resultaten laten zien dat ze deze
groeiende verantwoordelijkheid aan kan. Dat vraagt om visie en bestuurskracht, om een betrouwbare en
daadkrachtige overheid.

In de Bijbel gaat het over God en ons welzijn. In de Bijbel maakt God zich bekend aan de mens en laat Hij
zijn licht schijnen over onze werkelijkheid. God maakt in de Bijbel ook bekend, hoe we hem zullen dienen en
tot zegen kunnen zijn voor onze naaste, de samenleving en de geschapen wereld. De Bijbel is geen
handboek, maar helpt wel om visie te krijgen op allerlei aspecten van de samenleving. 
Zo willen we ook in de politiek van Hoogezand-Sappemeer aan het werk gaan met de gegevens die de Bijbel
ons aanreikt voor de politieke werkelijkheid. Telkens weer moeten we ons de vraag stellen, wat God ons te
zeggen heeft in concrete verhoudingen en concrete politieke situaties
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2 Burgers en bestuur2 Burgers en bestuur2 Burgers en bestuur2 Burgers en bestuur

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door zowel het college van Burgemeester en wethouders, als de
gemeenteraad. Het college bestuurt de gemeente binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld.
De gemeenteraad controleert achteraf of het ook zo gaat als zij had voorgesteld.
Het college en de raad hebben dus elk hun eigen verantwoordelijkheid, maar moeten zich beiden richten op
hetzelfde: de samenleving en het algemene belang. Binnen het bestuur van de gemeente willen ChristenUnie
politici betrouwbaar zijn en open en transparant hun afwegingen maken.

Ter ondersteuning van het bestuur van de gemeente, wil de ChristenUnie een gemeentelijke organisatie die
dienstbaar is aan de samenleving en zoveel mogelijk via één loket open, transparant, service- en klantgericht
handelt. Zij dient niet alleen de individuele burger, maar ook het algemeen en maatschappelijk belang.
Daarin heeft onze gemeente een duidelijke eigen verantwoordelijkheid.

Rol van de gemeente, d  e visie van de ChristenUnie  

Vanuit het Rijk zijn veel taken overgedragen naar de gemeente. Dat past bij de visie van de ChristenUnie.
Onze gemeente staat het dichtst bij de burgers. Voor zaken die bij uitstek de burgers treffen, is dit het beste
niveau van uitvoering en verantwoording. 

Een veelgehoorde klacht is dat de burger zich niet herkent in zijn bestuur. De ChristenUnie vindt dat wij
blijvend naar kwaliteitsverbeteringen moeten zoeken om de kloof tussen de gemeente en de burgers kleiner te
krijgen. 
De ChristenUnie waardeert de lokale gemeenschappen en hecht aan het eigene van de lokale gemeenschap.
Wij vinden het belangrijk dat buurten, wijken en kernen een belangrijke plaats hebben in de ontwikkeling van
Hoogezand-Sappemeer.
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Concrete uitwerking:

• Om de dienstverlening op peil te houden en te verbeteren zijn er op gemeentelijk niveau
dereguleringstrajecten gestart. Daarbij wordt beoogd een betere dienstverlening te bieden door het
verminderen van administratieve lasten en regeldruk. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer is het
project “minder regeldruk, vereenvoudiging vergunningen” gestart. Dit heeft geleid tot voorstellen tot
aanpassingen in de APV en ook op het terrein van Werk en Inkomen. Op dit moment wordt gewerkt
aan het uitbreiden van de deregulering naar andere terreinen. De ChristenUnie ziet graag dat verder
gegaan wordt met het proces van deregulering, waarbij de 'één loket'-gedachte uitgangspunt is.
Uiteindelijk moet de burger met zoveel mogelijk vragen bij één loket terecht kunnen.

• Op basis van volkomen beleidsvrijheid van beide gemeenteraden, wil de ChristenUnie de uitvoering
van beleid samen met de gemeente Slochteren blijven uitvoeren.

• Om de afstand tussen burgers en politiek te verkleinen en waar mogelijk te verbeteren zal de (nieuwe)
vergaderstructuur geëvalueerd en eventuele wijzigingen ingevoerd moeten worden.

• De ChristenUnie wil zich de komende raadsperiode inzetten voor het realiseren van de
Stadshartplannen, op basis van het keuzedocument. Daarbij kiest de ChristenUnie voor een nieuw
‘Huis van de Gemeente’ op het Atlantaterrein met daaromheen alle functies die bij een huis van de
gemeente passen en waar het voor de burgers goed is om te verblijven. Het betrekken van de burgers
bij de verdere planvorming verdient aanbeveling om draagvlak en acceptatie te vergroten. Een nieuw
gemeentehuis biedt daarbij mogelijkheden om onze visie op 'één loket' zichtbaar vorm te geven. Er
kan dan nog beter worden ingespeeld op een integrale dienstverlening aan de burgers.

• In de komende raadsperiode moet een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden, dat uit moet
wijzen of wij de dienstverlening leveren die de burger wenst. De ChristenUnie wil dat het onderzoek
gemiddeld op alle terreinen een 7 of hoger scoort. 

• In de komende raadsperiode zal een nieuwe toekomstvisie geschreven moeten worden, waarbij een
herijking van Boegbeeld 2015 wenselijk is.
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3 Veiligheid 3 Veiligheid 3 Veiligheid 3 Veiligheid 

De visie van de ChristenUnie

De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar ook burgers, zowel individueel als
collectief, hebben hierin een rol. Overheid en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving,
elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden. 

Partners in veiligheid zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg.
Samenwerking tussen al deze partijen is van belang, maar mag niet uitmonden in overleg zonder resultaten.
De gemeente kan hierin een (pro-)actieve en regisserende rol vervullen. Integrale aanpak van het
veiligheidsbeleid is daarom noodzakelijk. De gemeenteraad moet daarvoor de gewenste kaders vaststellen.

Burgers moeten weer actief betrokken zijn bij veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Burgers behoren de
oren en ogen van de politie te zijn. Overlastgevend en crimineel gedrag moeten daarom blijvend gemeld
worden bij de politie. Burgers moeten hun medeburgers weer aan kunnen spreken op ongewenst en asociaal
gedrag waarbij hun eigen veiligheid natuurlijk niet uit het oog mag worden verloren. Burgers hebben respect
voor hun medeburgers, andermans eigendommen en de leefomgeving. De gemeente kan de inzet van de
burgers versterken door een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in te zetten. Deze is het
aanspreekpunt voor de burgers en zo een verlengstuk van de politie. Hij/Zij kan de politie ontlasten bij
parkeer- en verkeersovertredingen en milieudelicten.
Aanpak van probleemjongeren: hard als het moet, zacht als het kan.

Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugs, coffeeshops, (illegale) prostitutie en
andere situaties die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Gedogen is geen oplossing, het creëert alleen
maar weer nieuwe problemen. De overheid stelt duidelijk wat wel en niet mag en heeft oog voor
onderliggende problemen.

Concrete uitwerking

• Voldoende wijkagenten met voldoende uren (!) beschikbaar.

• Stimuleer de agent in de klas. Veel korpsen geven voorlichting in de klas geen prioriteit meer, maar
het is zo belangrijk dat jongeren hun wijkagent op een goede manier leren kennen.

Foto: ANP
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• Stel blowverboden in op specifieke plaatsen (zoals speelplaatsen of plaatsen waar overlast is, maar
zeker binnen een straal van 500 meter van scholen).

• Zorg voor lage drempels voor het doen van aangifte.

• Verhaal, via actief beleid, de kosten van vandalisme op de daders; publiceer regelmatig de resultaten
hiervan en de omvang van schade ten gevolge van vandalisme door middel van een
‘vandalismemeter’.

• Zorg voor een blijvende inzet van een voldoende sterk en geoefend brandweerkorps.

• Het behouden van jeugdbrandweer draagt bij aan continuïteit van het brandweerkorps.

• Voorkom de vestiging van nieuwe gokhallen, bordelen en coffeeshops.

• Zorg voor uitsterfbeleid (of reduceringsbeleid) van bestaande gokhallen, bordelen en coffeeshops.

• Versterk de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen door het faciliteren van
wijkplatforms, buurtverenigingen, buurtfeesten etc. met daarin een specifieke aandacht voor (sociale)
veiligheid in de directe omgeving.

• Stel een lokale veiligheidsmonitor in.

• Burgernetproef starten. Dit is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie. Een nieuw
initiatief om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.
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4 Bereikbaarheid4 Bereikbaarheid4 Bereikbaarheid4 Bereikbaarheid

De visie van de ChristenUnie

De overheid moet zorgen voor een goed niveau van infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en
telecommunicatie, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven
hun werk kunnen doen.
De ChristenUnie laat zich leiden door drie criteria: veiligheid (o.a. verkeersveiligheid), milieu; (mensen,
dieren, groen) en leefbaarheid (lawaai, CO2, hoeveelheid groen, etc.). 
Ruimtelijk beleid legt veelal de basis voor het mobiliteitsbeleid. Hoe meer deze twee beleidsterreinen in
samenhang benaderd worden, hoe beter. Daar is een langetermijnvisie voor nodig.
Mobiliteit is zowel een groot goed als een probleem (vervuiling, lawaai e.d.). Het is belangrijk een goede
balans te vinden en de (auto)mobiliteitsstromen te beheersen.

Concrete uitwerking:

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

• Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan GVVP, in samenhang met de structuurvisie zal in 2010
definitief moeten worden vastgesteld, uiteraard na inspraak met alle burgers en andere betrokkenen.

Foto: Googlemaps

• Niet alle trottoirs zijn egaal. Sommige kruispunten op wegen zijn voor gebruikers van scootmobielen,
invalidenwagens en rolstoelgebruikers niet volledig op hun wijze van vervoer ingericht. Voor deze
gebruikers zal de veiligheid op wegen en trottoirs verhoogd moeten worden. Meldingen via Mooiman
zullen zo spoedig mogelijk moeten leiden tot aanpassing van de openbare weg. 
De veiligheid van voetgangers, en dan met name ouderen en gehandicapten maar evenzeer van 
ouders met kinderwagens is gebaat bij een goed trottoir. 
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Openbaar Vervoer

• Onze gemeente is niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, maar er zijn wel mogelijkheden
om er invloed op uit te oefenen. De gemeente zal zich actief opstellen richting die overheden die
verantwoordelijk zijn voor alle vormen van openbaar vervoer. 

• Wij willen zoeken naar verbeterpunten ten aanzien van de bereikbaarheid van openbare

voorzieningen, zoals de zorgcentra en scholen.

• Wij willen de veiligheidsbeleving in het openbaar vervoer (bij haltes / stations) in kaart gebracht
hebben.

Fietsbeleid

• Fietsen moet veilig zijn in onze gemeente en waar mogelijk dienen de fietsroutes gescheiden te zijn
van het overige verkeer.

• Een betere bewegwijzering van fietsroutes door de gemeente en zorgdragen voor goed onderhoud.

• Bij de stations en bushaltes zijn voldoende mogelijkheden voor fietsparkeren, bij voorkeur in de vorm
van bewaakte stallingen.

• Uitvoering zal moeten worden gegeven aan onze motie over de bewaakte fietsenstalling(en) in het
winkelcentrum “De Hooge Meeren”.

Doelgroepenvervoer (WMO en Scholieren)

• Onze gemeente komt haar verplichtingen met betrekking tot het scholierenvervoer na.

• Onze gemeente controleert of scholieren- of doelgroepenvervoer aansluiting vindt bij het regulier
Openbaar Vervoer.
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5 Economie5 Economie5 Economie5 Economie

De visie van de ChristenUnie

Werk is een belangrijk middel om de gaven van mensen te ontplooien. Bovendien draagt werken bij aan het
ontwikkelen van een positief zelfbeeld en is het een goed middel om een inkomen te verwerven waarmee
voorzien kan worden in de eigen levensbehoeften en die van het gezin en anderen.
In Hoogezand-Sappemeer moeten wij blijven werken aan het groeien van een werkgemeente naar een
woonwerkgemeente. 
Hierbij geldt voor de ChristenUnie dat de kwaliteit van wonen voorop staat.
De mobiliteit is zo goed dat elders op zeer korte afstand gewerkt kan worden. Hierbij denken wij aan de
samenwerking vanuit de Regiovisie Groningen-Assen 2030.
De kwaliteit en bedrijf stadshartomvang van onze bedrijventerreinen is goed te noemen,
Vanuit de sector Onderwijs, Economie en Werk zal de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt verstevigd
moeten worden.
De leeftijdsopbouw van personeel in diverse bedrijven laat zien dat er binnenkort veel kennis verloren gaat
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Dit pleit voor meer leerwerkplekken in de bedrijven. (interne opleiding).
Het promoten van toerisme en funshoppen in onze gemeente zal verbeterd moeten worden.
Het natuurgebied “Meerwijck” zal beter benut kunnen worden voor recreatie, sport en toerisme. Het kan een
regionale functie vervullen.
De uitwerking van het thema “vermaak en plezier (Leisure)” uit het keuzedocument stadscentrum schept
mogelijkheden om detailhandel en horeca als economische motor binnen te halen.

Concrete uitwerking

• Relatiebeheer zal nog meer gestalte moeten krijgen d.m.v. meerdere bedrijfsbezoeken per jaar. 

• We zien graag dat er (meer) leerwerkplekken in bedrijven komen zodat jongeren een goede
startkwalificatie kunnen halen.

• We stellen voor een gezamenlijke ambassadeur aan te stellen voor de hele regio voor het
binnenhalen van nieuwe bedrijvigheid.

• Er zou bij het Zuidlaardermeer een congrescentrum met een hotelaccommodatie gevestigd kunnen
worden. 

• De functie van het natuurgebied “Meerwijck” moet meer gericht worden op recreatie, toerisme, en
sport.

• Het winkelcentrum “De Hooge Meeren” met daarin de bioscoop kan nog meer onder aandacht in de
regio gebracht worden.

• We willen graag kansen benut zien worden bij de uitwerking van vermaak en plezier (Leisure) in het
stadscentrum.
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6 Onderwijs6 Onderwijs6 Onderwijs6 Onderwijs

Door een rijk aanbod van opleiding, cultuur en sport kunnen jongeren de vaardigheden en de kennis opdoen
die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Scholen zijn er primair voor het geven van
goed onderwijs, de opvoedingsverantwoordelijkheid ligt primair bij de ouders/verzorgers. 
Het onderwijs moet gegeven worden in aansprekende en uitnodigende schoolgebouwen die aansluiten bij de
onderwijsvisie. Hierbij moeten de kansen die er liggen m.b.t sport en spel, multifunctioneel gebruik en
wijkontwikkelingen optimaal benut worden. Ook het Brede School concept moet daarbij een volwaardige
plaats krijgen.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is vooral voor kinderen, die een achterstand kennen, van groot belang.
Een goede aansluiting van dit taalonderwijs met het vroegschoolse onderwijs (groep 1 en 2 van het primair
onderwijs) is van belang. Goede afspraken hierover met het onderwijs zijn belangrijk. 

Concrete uitwerking

• Inzetten op plaatselijke en regionale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

• In de gebouwen van het primair bijzonder onderwijs zal fors moeten worden geïnvesteerd. Input voor
deze discussie zal zijn de uitkomst van het onderzoek huisvesting bijzonder onderwijs begin 2010.

• Het Brede School concept moet zoveel mogelijk geïmplementeerd worden met oog voor de
samenwerking met andere partners in de wijk op gebied van zorg en welzijn.

• Het onderwijs dient alle wettelijke mogelijkheden te benutten om spijbelen en schooluitval tegen te
gaan.

• Zoek actief de ‘doelgroepkinderen’ voor het VVE onderwijs op. 

• We willen goede voorlichting voor ouders en jongeren die nut en noodzaak van een startkwalificatie
niet inzien. 

• We willen het school maatschappelijk werk ook in het voortgezet onderwijs mogelijk maken.

• We willen in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs budgetlessen invoeren. Het
opstellen van een convenant in samenwerking met het MKB en de winkeliersverenigingen in onze
gemeente is ter ondersteuning noodzakelijk.

• We willen het Openbaar Onderwijs verzelfstandigen.
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7 Cultuur en recreatie7 Cultuur en recreatie7 Cultuur en recreatie7 Cultuur en recreatie

Sport

Sport speelt in onze huidige samenleving een belangrijke rol. Veel mensen genieten van het beoefenen van
een sport of het kijken er naar. De ChristenUnie ziet voor de gemeente vooral een faciliterende rol weggelegd.
Daarnaast kan de sport een gunstige invloed hebben op het terrein van gezondheid, integratie, bevorderen
gemeenschapszin e.d.

Concrete uitwerking

• Investeren in goede en voldoende sportaccommodaties. Kijken naar Multifunctioneel gebruik.
Aandacht voor goede fietsenstalling bij deze accommodaties.

• Bundeling van sport rondom het huidige sportcomplex aan de Kalkwijk. Aangevuld met marktpartijen
(bijvoorbeeld squash centrum en bowlinghal). 

• Investeren in vandalisme bestendige sporttoestellen die uitnodigend zijn voor buurtbewoners.

• Het natuurgebied Meerwijk zou beter benut kunnen worden voor sport en recreatie. Het kan een
regionale functie vervullen. 

Cultuur

Cultuur manifesteert zich op tal van manieren in onze samenleving. Kunst, musea, muziek, toneel e.d. zijn in
onze samenleving niet weg te denken. Bovendien zijn we trots op het culturele erfgoed in de vorm van
gebouwen, stads-dorpsgezichten en cultuurlandschappen.
Cultuur is van groot belang voor de samenhang in Hoogezand-Sappemeer.
De ChristenUnie is van mening dat onze gemeente in de voorwaardenscheppende sfeer een taak heeft.
Telkens dient kritisch gekeken worden hoe onze gemeente ook professionele cultuur (in gebouw en
accommodatie) ondersteunt. De ChristenUnie wil zich er voor inzetten dat de subsidieverlening wordt gekort
wanneer er voorstellingen tot maatschappelijke onrust lijden. 
Cultuuruitingen waarbij groepen in de samenleving gekwetst worden moeten worden voorkomen.

Concrete uitwerking

• Amateurkunst en de betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen zal gestimuleerd moeten
worden. ’t Kielzog als centrum voor kunst en cultuur zal hierin een leidende rol moeten hebben. 

• De ChristenUnie zou graag zien dat de UIT-markt professioneler neergezet wordt en uitgebreid met
een jaarlijkse complete presentatie van al ons verenigingswerk.

• Organiseer een jaarlijks concert (klassiek of modern) wat bij voorkeur een regionale of landelijke
uitstraling kent. Zowel het Gorechtpark als Meerwijck zijn bij uitstek geschikte plaatsen hiervoor.

Recreatie 

Onze gemeente draagt er toe bij dat in Hoogezand-Sappemeer voldoende mogelijkheden tot recreatie
bestaan.
Deze recreatiemogelijkheden liggen zoveel mogelijk in de nabijheid van woon- en werkgebieden.
De taak van onze gemeente op het gebied van (sport en) recreatie is in de eerste plaats
voorwaardenscheppend. Voor steun, door onze gemeente, is aanleiding als het gaat om een voorziening in
de recreatieve sfeer die vanwege financiële of andere redenen niet door de bevolking zelf kan worden
gerealiseerd, of waarvan de gebruikers niet steeds direct aanwijsbaar zijn. 

Als het gaat om recreatie heeft de gemeente de taak om parken en plantsoenen aan te leggen en te
onderhouden. Natuurgebieden worden met wandel- en fietsroutes zoveel mogelijk opengesteld. Schade aan

11



het milieu moet hierbij worden voorkomen. Van de aanleg van recreatieobjecten in natuurgebieden wordt in
principe afgezien, als dit leidt tot onherstelbare aantasting van het milieu of tot een grote druk op
natuurgebieden. Activiteiten die schadelijk zijn voor het natuurlijk milieu en/of het leefmilieu worden geweerd.

Concrete uitwerking

• Het faciliteren van een kano verhuur bedrijf in het stadshart (bijvoorbeeld bij het politiebureau) dat
gebruik kan maken van het vaarcircuit. Dit geeft extra levendigheid in de nabijheid van ons centrum
en biedt een economische stimulans. 

• Een betere bewegwijzering van fietsroutes door de gemeente en zorgdragen voor goed onderhoud.

Monumentenzorg

Vervallen (leegstaande) panden gaan ten koste van de leefbaarheid. Om
verpaupering van monumentale panden (bijvoorbeeld Het Bontehuis) tegen
te gaan lijkt het de ChristenUnie een goed idee een onderzoek te starten.
Doel van het onderzoek is uit te zoeken of de eigenaren aansprakelijk
gesteld kunnen worden of dat panden onteigend kunnen worden wanneer
de eigenaar niet wil meewerken aan het opknappen en renoveren van die
panden.           Kerk Foxham
In sommige gevallen zal de gemeente moeten kunnen overgaan tot sloop.

Concrete uitwerking

• Start een onderzoek of bestuurlijke dwang met oplegging van een dwangsom mogelijk is om
eigenaren van monumentale panden, of verwaarloosde koopwoningen, gesommeerd kunnen worden
over te gaan tot onderhoud en/of renovatie van hun bezit.
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8 Welzijn en zorg8 Welzijn en zorg8 Welzijn en zorg8 Welzijn en zorg

Burgers zijn er in vele soorten en maten. Van jong tot oud. De ChristenUnie zal zich, vanuit de Bijbelse
opdracht, inzetten voor de kansarmen in onze samenleving maar met oog voor het welzijn van iedereen.
Naar de mening van de ChristenUnie is de samenleving erbij gebaat dat er aandacht is voor het
gezamenlijke, voor wat ons bindt. Wij willen graag meewerken aan een samenleving waarin we ‘omzien naar
elkaar’.
Ieder mens heeft gaven en talenten. Daarom zal zoveel mogelijk moeten worden gestimuleerd dat iedereen
mee doet aan onze samenleving. Maar ook daar geldt weer dat wanneer dat niet mogelijk is de overheid er
voor zorgt dat er een bekend en toegankelijk vangnet is en een financiële vergoeding gegarandeerd is.
Kwetsbare burgers moeten zo in staat gesteld worden hun eigen levenspatroon vorm te geven.
Na de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is nog duidelijker geworden dat sterk
georganiseerd vrijwilligerswerk noodzakelijk is. Daarbij willen we het belang van de kerken en de rol die zij
maatschappelijk binnen de WMO kunnen spelen onderstrepen.

Jeugd, gezin 

Ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. In het gezin ligt dan
ook de basis voor de opvoeding van kinderen. Daarnaast is er ook de directe omgeving waarin kinderen
opgroeien en gezinnen functioneren: het sociale netwerk. De ChristenUnie wil zich inzetten voor het versterken
van de kringen rond gezinnen. De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) moeten ouders en kinderen
ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. De inrichting van deze CJG is in de ogen van de ChristenUnie
gehuisvest in één gebouw waarin vraag en aanbod samenkomen. 
Door het uiteenvallen van relaties wordt er niet alleen “schade” geleden door de betrokkenen maar wordt ook
op de gemeenschap van Hoogezand-Sappemeer een beroep gedaan voor zowel financiële als
maatschappelijke ondersteuning. Deze sterk groeiende groep alleenstaande ouders verdient meer aandacht
en ondersteuning.

In onze gemeente maakt men zich terecht zorgen over het gedrag van jongeren met betrekking tot
alcoholgebruik en uitgaan tot in de late uren. Momenteel staat ook de drank- en horecawet ter discussie in de
Tweede Kamer. De zorgen komen mede door de maatschappelijke bewustwording over de gevolgen van dit
gedrag:

• het overmatige alcoholgebruik onder jongeren en de daardoor onherstelbare schade aan de
hersenen.

• afname van school-, werk- en sportprestaties.

• veel stress en spanningen in de gezinnen.

• toename van drugs om het de hele nacht vol te houden.

• vernieling en vandalisme, geluidsoverlast, verkeersongelukken.

• maatschappij draait op voor de kosten van vernielingen, opnames, WAO-uitkeringen, langdurige
behandelingen enz.

Concrete uitwerking

• Zorg voor preventie bij echtscheidingen (via huwelijks- of relatiecursussen) en hulpaanbod bij en na
een echtscheiding, vooral gericht op (emotionele) problemen bij kinderen en co-ouderschap.
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• Het project “Kinderen tellen mee in Hoogezand” in standhouden ook na 2010. Dit project versterken
met 3 gezinscoaches. Preventief beleid is beter dan dweilen achteraf. Zij kunnen samen met
Welzijnsstichting Kwartier Zorg en Welzijn inhoud geven aan het CJG.

• Per raadsperiode evaluatie over de stand van zaken met betrekking tot de jeugdproblematiek in

Hoogezand-Sappemeer (CMO). 

• Voor ouders die speelgoed aan willen bieden aansluitend bij de ontwikkeling en leeftijd van hun
kind(eren) en voor hen die minder draagkrachtig zijn maar ook het belang van goed speelgoed
onderkennen, willen wij de Speel-o-theek weer opnieuw laten starten in het CJG.

• Aandacht voor de randgroepjongeren zonder dat de grote groep positieve jongeren hier onder lijdt.

• De ChristenUnie wil dat in de zorgketen de regierol bij één wethouder Jeugd en Gezin komt te liggen.
Het jeugdbeleid vraagt om visionaire, inhoudelijk regie en niet alleen het stroomlijnen van processen.
Vooral de beleidsterreinen onderwijs, werkgelegenheid, veiligheid en volksgezondheid vragen hier
om. De ChristenUnie wil aanscherpen dat men voor de cliënt gaat i.p.v voor taakbescherming van de
eigen organisatie.

• Voldoende en passende maatregelen voor burgers die de aansluiting met de plaatselijke samenleving
dreigen te verliezen. Professionals, zoals wijk- of buurtagenten en veldwerkers uit Kwartier Zorg en
Welzijn, maar ook leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs hebben hierin een signalerende
taak.

• Het niet-gebruik van regelingen door burgers is nog veel te hoog. Een proefproject zal gestart moeten
worden met eigen gemeenteconsulenten, die burgers bezoekt en verwijst naar het gehele aanbod van
de gemeente.

• In de komende 4-jaar zal er beleid ontwikkeld moeten worden voor de groeiende groep
alleenstaande ouders (en ouderen).

• Uitdagende speelvelden.

• Belangrijke samenbindende voorzieningen als Natuur en Milieu Educatie (NME), kinderboerderijen
moeten in stand gehouden worden.

• Bewonersorganisaties, wijk- en buurtcommissie, jongerenwerk en het vrijwilligerswerk moeten
gestimuleerd worden. 

• Gebruik de wetswijziging drank- en horecawet (die eraan komt) om sluitingstijden van
horecagelegenheden aan leeftijden te koppelen.

• Gezinnen waarbij de opvoeding ontspoort verplicht laten deelnemen aan een opvoedingscursus
waarbij korting van gemeentelijke uitkeringen als sancties kunnen worden ingevoerd.

• Start een maatschappelijke discussie over de schuldenproblematiek onder jongeren en welke rol een
ieder daarin kan hebben.

Kredietbank

Schuldhulpverlening is een gespecialiseerde hulp aan inwoners met een problematische schuldenlast waarbij
meestal ook sprake is van een crisissituatie i.v.m. dreigende huisuitzetting en/of afsluiting van de
nutsvoorzieningen.
We spreken van problematische schulden als iemand niet meer in staat is zijn vaste lasten als huur, energie en
belastingen kan betalen en/of geen aflossing meer kan doen op reeds gemaakte schulden zodat
professionele hulp nodig is om tot een oplossing te komen.
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Iedereen moet naar onze opvatting – ongeacht de hoogte van het inkomen of de grootte van de schulden –
een uitgebreide intake krijgen door medewerkers van het loket. Voor ons is het belangrijkste criterium bij het
bieden van advies het gevaar dat iemand loopt om op (korte) termijn problematische schulden te ontwikkelen.
Door dit criterium te hanteren werkt de gemeente bewuster aan preventie. Voor diegenen met een inkomen
boven de 130% van het minimumloon die nog geen problematische schulden hebben, kunnen wij ons
voorstellen dat om een eigen bijdrage gevraagd wordt wanneer uitgebreide dienstverlening wordt geboden.

Concrete uitwerking

• Blijven werken aan een optimale samenwerking met woningbouwcorporaties, en nutsbedrijven. Zij
dienen vroegtijdig de kredietbank op de hoogte te stellen van betalingsachterstanden.

• De laagdrempelige voorlichting met betrekking tot budgetbeheer op dagen waarop
bewonersorganisaties zich presenteren moet gehandhaafd blijven. 

• De raad vroegtijdig informeren wanneer er wachtlijsten dreigen te ontstaan. Er moet voldoende
gekwalificeerd personeel aanwezig blijven.

• Preventie via het aanbieden van budgetlessen op scholen en via bewonersorganisaties moet
bevorderd worden. Een specifieke preventiemedewerker heeft onze voorkeur.

• Evaluatie per Raadsperiode door het NIBUD naar ons armoedebeleid zodat beleid kan worden
bijgesteld.

• De gemeente zal de regiefunctie moeten oppakken in het samenbrengen van partijen die zich op het
terrein van hulpverlening richten. (voedselbank, samen aan tafel, stichting leergeld enz).
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9 Milieu9 Milieu9 Milieu9 Milieu

De ChristenUnie wil zich blijven inzetten voor initiatieven die verbeteringen van de leefomgeving, en daarmee
van het klimaat, tot gevolg hebben. De inzameling van plastic blijkt een groot succes en verdient een blijvende
aanpak, maar ook andere maatregelen om tot hergebruik van huishoudelijk afval te komen, dienen
onderzocht te worden.
Omdat het hoge energieverbruik een enorme belasting voor het klimaat is, wil de ChristenUnie zich inzetten
voor vermindering van dat energieverbruik. Samen met de landelijke overheid, het (plaatselijke) bedrijfsleven
en de burgers is er een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd om energiebesparing, het verminderen
van (warmte)uitstoot en klimaatbeheersing te bereiken. 
Subsidie maar ook het aangeven dat energiebesparing financiële voordelen kan opleveren kunnen een
prikkel zijn om doelen te realiseren.

Zwerfafval is nog steeds één van de meest genoemde ergernissen onder onze inwoners. Onze gemeente moet
zoveel mogelijk maatregelen nemen om zwerfafval te voorkomen. Blijvende voorlichting hieromtrent is van
groot belang. Handhavend optreden is noodzaak.

Concrete uitwerking

• In het eerste kwartaal van 2010 wordt aan de raad een raadsvoordracht voorgelegd met concrete
richtlijnen en voorstellen van het klimaatneutraal bouwen en het klimaatneutraal renoveren.

• Voorlichting over het klimaatneutraal bouwen en renoveren samen met de landelijke overheid en
plaatselijk bedrijfsleven opzetten zodat corporaties voor haar huurders en particuliere woningbezitters
tot klimaatneutraal renoveren bereid zijn.

• In 2010 wordt het beleidsdocument Woonvisie 2008-2012 geëvalueerd op milieu, duurzaamheid en
energieprestaties (hoofdstuk 10, Woonvisie).

• Voorlichting geven over wat het ons als burgers van Hoogezand-Sappemeer kost om zwerfafval op te
ruimen. 

• Waar mogelijk de pakkans en de boetes van veroorzakers van zwerfafval vergroten en verhogen.
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10 Wonen10 Wonen10 Wonen10 Wonen

Bewogenheid is een belangrijke drijfveer om als overheid te investeren in onze samenleving. De Bijbel geeft
praktische invulling aan die bewogenheid. Omzien naar onze naaste blijft dan ook een belangrijk speerpunt
als het gaat om het samenleven in stad, dorp, wijk of buurt.
In kleine kernen is de sociale cohesie een zeer belangrijk aspect voor de leefbaarheid in die kernen. 
We willen als politieke partij geen inbreuk maken op de eigen levensinvulling van de burgers. Wij vinden het
wel belangrijk dat verschillende groepen met elkaar in gesprek komen.
Sociale cohesie ontstaat voor ons pas als er sprake is van: samenwerking tussen inwoners van een dorp of
wijk, onderlinge solidariteit ervaren wordt en er sprake is van betrokkenheid op elkaar. Wij zijn van mening
dat verenigingen en kerken al een belangrijke bijdrage aan sociale cohesie leveren. De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) willen we als (één van de) instrumenten gebruiken om de sociale cohesie nog meer te
bevorderen. 
De gemeente brengt samenhang bij de werkers in de wijk. Welzijnswerkers, de wijkzuster, de wijkagent, de
ouderenadviseur, de woningcorporaties, de wijkaccommodatie enz. moeten elkaar vinden, ondersteunen en
samenwerken om inzicht te krijgen in het wel en wee van de wijk en individuele wijkbewoners om overlap in
beleid en ondersteuning te voorkomen. Daarnaast hebben zij duidelijk een signaalfunctie naar
ondersteunende organisaties. Zo ontstaan, duidelijk aanspreekbare, wijkteams!
De ChristenUnie constateert dat de meeste burgers gelukkig goed in staat zijn hun eigen ‘levenspad’ vorm te
geven. Wij willen er vooral zijn voor die burgers die dat niet kunnen. Het gemeentelijk beleid moet er op
gericht zijn kwetsbare medeburgers te vinden en (waar mogelijk) te ondersteunen.

Concrete uitwerking

• Binnen het wijkgericht werken moet er meer aandacht komen voor het buurtgericht werken. Op basis
van een wijkontwikkelingsplan (WOP) moeten tenminste de aandachtswijken over een eigen
meerjaren budget kunnen beschikken.

• Het team ouderen zal moeten worden versterkt met een adviseur die afkomstig is uit en/of affiniteit
heeft met mensen van allochtone afkomst.

• De woonvisie 2008-2012 zal in 2010 aan de hand van tussentijdse rapportage inzicht moeten bieden
over de dan geldende stand van zaken. Stimuleer woonservicegebieden met ketenpartners in wonen,
zorg en welzijn.

• In deze raadsperiode moet onderzocht worden of er kleinschalige woonvorm voor demente ouderen
gestart kan worden.

• Wijkcentra bieden een vraaggericht aanbod aan activiteiten die aansluit bij de bewoners van de wijk.

• De uitwerking van de voorgenomen werkwijze van Kwartier zorg en welzijn, genoemd in het rapport
“Vinden & Binden”, zal eind 2010 beoordeeld moeten worden op de succes- en faalfactoren. 

• Gezocht zal moeten worden naar een meer en beter gestructureerd overleg tussen alle organisaties
en instanties die werkzaam zijn in de sectoren zorg en welzijn.

• Dankzij een motie van de ChristenUnie zijn gelden voor een terminaal gasthuis (Hospice)
gereserveerd. Bij het vestigen hiervan in Hoogezand zal onze gemeente in 2010 “trekker” moeten
worden en samenwerking met andere partijen aangaan.

Stadscentrum Hoogezand-Sappemeer

Onze gemeente kan niet zonder een goed en aansprekend centrum. Het centrum moet een plek zijn waar
burgers elkaar kunnen ontmoeten. Een plek met sfeer en gezelligheid. Er is al heel wat water door het Kieldiep
gestroomd tijdens het traject dat er alleen maar gesproken werd over plannen, keuzes etc. Onze burgers
wachten nu op een concrete uitwerking van de plannen.
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De schop moet in de grond!
De uitwerking van de thema’s:
Leisure (Vermaak en vertier), Vervoer en dienstverlening zullen in 2010 uitgevoerd moeten worden.

Concrete uitwerking

• Maak van beide thema’s een meerjarenoverzicht van 5 jaar. Ieder jaar zal een monitor moeten plaats
vinden.

• Maak een uitvoeringsplan waarin activiteiten staan die relatief snel gerealiseerd kunnen worden.

• Richt een permanente expositie in waarin voldoende voorlichting kan worden gegeven over de te
realiseren plannen en hoe de huidige situatie is.

• In deze raadsperiode zal een minimaal een programma van eisen opgesteld zijn voor het nieuw
gemeentehuis.

• Het gemeentehuis zal een “huis” voor alle burgers moeten zijn. In dat huis komt de democratie tot
stand.

• Het huis van de Gemeente zal een spraakmakende uitstraling moeten hebben en flexibel qua bouw
zodat ingesprongen kan worden op uitbreiding cq inkrimping van de organisatie. Een voorbeeld van
een spraakmakend gebouw hebben wij in 2008 gepresenteerd in de vorm van “het Schip”.

• Het onderzoek naar het al dan niet ophogen van het spoor zal uiterlijk in 2011 gereed moeten zijn.

Regiovisie, groene compagnie

Het nationaal stedelijk netwerk Regio Groningen-Assen 2030 is een belangrijke schakel tussen de
economische gebieden in de Randstad en Noordoost-Europa.
Het netwerk zet zich enerzijds in op het versterken en profileren van deze economische positie en anderzijds
op het behouden van de gebiedskwaliteiten die de regio haar unieke karakter geven.
Wonen en werken wordt gebundeld en geconcentreerd in de T-structuur: de horizontale as Leek/Roden-
Groningen-Hoogezand-Sappemeer en de verticale as Groningen-Assen.
Het MeerjarenInvesteringsPlan 2010-2020 wordt geactualiseerd.
Onze gemeente Hoogezand-Sappemeer is een van de gemeente waaraan functie wonen is toebedeeld.
Wonen in een natuurlijk groen en blauw landschap.
Hiervoor wordt de Groene compagnie ontwikkeld. 
De voorinvestering in het landschap met groen en nieuwe bossen is al gestart.
Het omvormen van een agrarisch productielandschap naar een recreatief woonlandschap.
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Concrete uitwerking

• De jaarlijkse bijdrage aan de Regiovisie moet gelijk blijven, voorlopig niet indexeren.

• Wat levert het echt op voor Hoogezand-Sappemeer, betere communicatie hierover is noodzakelijk. 

• Het fysiek inrichten van een vaste locatie met daarin alle projecten die in onze gemeente zijn
gerealiseerd of nog op uitvoering wachten zullen daarin tentoongesteld moeten worden. 

• Het masterplan, waarin o.a. de 10 condities zijn opgenomen moet regelmatig op hun houdbaarheid
worden getoetst.
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11 Financiën11 Financiën11 Financiën11 Financiën

De visie van de ChristenUnie

Inwoners worden steeds mondiger en vragen verantwoording van de gemeente. De ChristenUnie staat hier
positief tegenover omdat het terecht is dat het bestuur in het openbaar verantwoording aflegt. Het gaat over
de besteding van publieke middelen. Het is de dure plicht van het gemeentebestuur om duidelijk te maken
waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente, zeker in economisch
moeilijkere tijden.

Concrete uitwerking

Financieel beheer

Het gemeentebestuur heeft de plicht om jaarlijks te zorgen voor evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: een
reëel sluitende begroting is de norm. Ongewenst zijn de steeds weerkerende begrotingsoverschotten,
waardoor achteraf steeds gezocht moet worden naar een zinvolle besteding. 
Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is belangrijk om eventuele tegenvallers op te
vangen. Bestemmingsreserves en voorzieningen moeten regelmatig getoetst worden op de actuele behoefte.

Belasting en tarieven

De OZB is de belangrijkste belasting die de gemeente ‘vanaf haar eigen grondgebied’ mag heffen. De
hoogte van de OZB-tarieven is bij uitstek een politieke afweging. De ChristenUnie vindt dat bij de vaststelling
van de OZB-tarieven de volgende onderdelen moeten worden betrokken:
· financiële positie van de gemeente
· ambitieniveau van de gemeente
· het totaalplaatje van de eigen belastingen en heffingen, in relatie tot andere gemeenten.
De tarieven van de OZB mogen geen sluitpost van de begroting vormen waarmee naar believen tekorten
kunnen worden gedekt. De jaarlijkse aanpassing van de OZB-tarieven moet plaatsvinden op basis van
heldere beslisregels. Wij stellen voor de komende vier jaar een verhoging voor van de inflatie van twee jaar
daarvoor, verhoogt met het afgesproken percentage om het stadshart te realiseren.

De ChristenUnie vindt dat het gemeentebestuur zich terughoudend moet opstellen waar het gaat om het
verhogen van de lastendruk voor de inwoners. Efficiëntieverbetering moet een voortdurend proces zijn onder
andere om de lokale lastendruk binnen de perken te houden.
Indien de financiële draagkracht van burgers daartoe aanleiding geeft, behoort kwijtschelding van
verschuldigde belasting(en) en heffingen in individuele gevallen tot de mogelijkheid. Het kwijtscheldingsbeleid
is een belangrijk onderdeel van beleid in de strijd tegen sociaal isolement en armoede. 
De ChristenUnie blijft vasthouden aan kwijtschelding van belastingen voor die burgers, die maximaal 115%
van het minimumloon verdienen. En het College van B&W moet zich nog meer inspannen om het
kwijtscheldingsbeleid bekend te laten zijn bij de groepen waarvoor het bedoeld is.

Risicomanagement

Bij de begroting en de jaarrekening moet ruime aandacht worden geschonken aan de risicoparagraaf. De
belangrijkste risico’s moeten worden benoemd en van bedragen worden voorzien. Hierdoor kan er
begrotingstechnisch rekening met deze risico’s worden gehouden.

Treasury-statuut

In het najaar van 2008 heeft de wereld gemerkt dat banken kunnen omvallen. Omdat gemeenten met
publieke middelen omgaan, moet het treasury-statuut goed op orde zijn. In ieder geval moet duidelijk en
solide beleid worden ontwikkeld over het uitzetten van tijdelijk ‘overtollige’ middelen, spaargelden en
beleggingen. 

Subsidiering
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Financiële ondersteuning van maatschappelijke activiteiten is een hulpmiddel om de samenleving tot bloei te
laten komen. De ChristenUnie staat dan ook positief tegenover het subsidiëren van bijvoorbeeld
sportverenigingen, culturele activiteiten en – voorzieningen. In beleidsnota’s moet helder worden vastgelegd
wat de bedoeling is van gemeentelijke financiële ondersteuning en welke effecten van de subsidie verwacht
worden. De zorgvuldigheid eist dat ook veel aandacht wordt besteed aan de subsidiegrondslagen.
De ChristenUnie vindt het een belangrijke voorwaarde dat subsidie gegeven kan worden voor
activiteiten/voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn. Ook organisaties die zo werken vanuit een
godsdienstige levensbeschouwing moeten aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling. Activiteiten, die
levensbeschouwelijke vorming als (hoofd-)doel op zich hebben, worden niet gesubsidieerd.

Concrete uitwerking

• Jaarlijks een sluitende begroting, zowel bij de structurele gelden als bij de ‘eenmalige’ gelden.

• Helderheid over het ‘meerjarenperspectief’ waarbij gemaakte keuzes in beginsel als taakstellend
moeten worden beschouwd.

• Raad en College moeten blijvend streven naar verhoging van de informatiewaarde van de
programmabegroting.

• Een programmabegroting geformuleerd en uitgewerkt op maatschappelijke effecten zal nader
uitgewerkt moeten worden.

• Goede afweging van het ambitieniveau van de gemeente en de hoogte van de gemeentelijke lasten.

• Veel aandacht voor lange termijn aspecten van de begroting, zoals goede planning van
onderhoudbudgetten, en degelijke investeringsramingen.

• Structurele lasten moeten met ‘structurele middelen’ worden gefinancierd.

• Het College doet jaarlijks verslag van de kostendekkendheid van de verschillende heffingen. De
gemeenteraad kan haar kaderstellende taak inhoud geven door voor belangrijke heffingen de
gewenste dekkingsgraad vast te leggen. Te denken valt aan de dekkingsgraad van de
afvalstoffenheffing of de dekkingsgraad voor de begraafplaatsen.
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12 Bedrijfsvoering12 Bedrijfsvoering12 Bedrijfsvoering12 Bedrijfsvoering

Voor de ChristenUnie geldt dat onze gemeentelijke organisatie klant gericht is.
De gemeentelijke organisatie speelt zo goed mogelijk in op de ontwikkelingen en de veranderende omgeving
om ons heen.
De rijksoverheid en de gezamenlijke gemeenten hebben besloten dat de gemeente voor burgers en bedrijven
het loket wordt voor de hele overheid.
De gemeente is helder in haar informatie over rechten en plichten en deze zijn eenduidig.
Vermindering van administratie lasten is een middel om tot een betere en eenvoudiger dienstverlening te
komen.
Hierbij kan onze gemeente niet meer om goede ICT-voorziening heen.
Steeds meer burgers proberen via hun eigen pc contact te krijgen met de gemeentelijke organisatie. 
Geleidelijk zal onze gemeente er toe overgaan om de organisatie zodanig in te richten dat ook Hoogezand-
Sappemeer een elektronische gemeente is. Bij die overgang naar een elektronisch toegankelijke gemeente
moet ook aandacht geschonken worden aan de elektronische toegankelijkheid voor gehandicapten. 
Wat de burger mag verwachten van een elektronische overheid is dat ook Hoogezand-Sappemeer de 10
normen van de BurgerServiceCode toepast.

De 10 normen van de BSC

1.Keuzevrijheid van contactkanaal (balie, brief, fax, telefoon, e-mail, internet). 

2.Vindbare overheidsproducten (niet van het kastje naar de muur).

3.Begrijpelijke voorzieningen (rechten en plichten zijn inzichtelijk). 

4.Persoonlijke informatieservice (informatie op maat, persoonlijke internetpagina). 

5.Gemakkelijke dienstverlening (nog maar één keer gegevens aanleveren). 

6.Transparante werkwijzen (duidelijke procedures en openheid). 

7.Digitale betrouwbaarheid (vertrouwelijkheid gegevens en zorgvuldige archivering). 

8.Ontvankelijk bestuur (de overheid herstelt fouten en gebruikt klachten om te leren). 

9.Verantwoordelijk beheer (de burger kan de overheid vergelijken, controleren en beoordelen). 

10.Actieve betrokkenheid (de overheid bevordert participatie en zelfwerkzaamheid).
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Meer informatie:

Website: www.hoogezand-sappemeer.christenunie.nl/
Hyves: www.christenuniehs.hyves.nl/

Contact:

Fractie ChristenUnie Hoogezand-Sappemeer
p/a M. Metscher
Gladiolenstraat 39
9611HL Sappemeer

Jeanette van der Woude
tel: 06-49669621
e-mail: jeanettevanderwoude@home.nl

Marco Metscher
tel: 06-41651778
e-mail: metscher@home.nl

Geert Bondt
e-mail: geert.bondt@wanadoo.nl

ChristenUnie Hoogezand-Sappemeer
November 2009


