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Bedum

4

Inleiding
De gemeente Bedum staat voor grote veranderingen. Sommige veranderingen zijn niet uniek
voor onze gemeente en andere zijn juist wel heel specifiek.
Zoals alle gemeenten krijgt Bedum de komende jaren te maken met decentralisatie van AWBZ
taken. Dat vraagt niet alleen veel van de organisatie, maar er dienen ook heldere (politieke)
besluiten te worden genomen over de wijze waarop we met deze problematiek omgaan. Onze
burgers hebben daar recht op.
De gemeentelijke herindeling staat voor de deur. We moeten kiezen waar we bij willen horen en
dan nog maar afwachten of onze voorkeuren worden gehonoreerd. Daarna komt het echte werk
pas. De herindeling betekent dat de hele gemeentelijke organisatie op de schop gaat. De VVD
wil daar in sturen zodanig dat de burgers maximaal voordeel halen uit de herindeling en
minimaal met de kosten worden opgezadeld.
Grote infrastructurele projecten staan in Bedum op stapel. De rondweg gaat er eindelijk komen.
De VVD heeft zich daar jaren voor ingezet en blijft er voor zorgen dat er een tracé wordt
gekozen waar we allemaal blij van worden. Zo weinig mogelijk hinder voor de inwoners van Ter
Laan en zoveel mogelijk vrachtverkeer uit het centrum van
Bedum.
Het centrum van Bedum gaat ingrijpend veranderen.
Bederawalda wordt herbouwd en het winkelcentrum aan de
Vlijt gaat eindelijk de uitstraling krijgen die Bedum verdient.
Het is maar een greep uit de zaken die op ons afkomen.
Groot en klein, het zijn allemaal zaken waar we als inwoners
mee te maken krijgen. Het zijn ook allemaal zaken die een
gedegen aanpak vereisen. Een aanpak van heldere
afspraken, duidelijke doelstellingen, goed management en maximale aandacht voor de
belangen van de inwoners van onze mooie gemeente. Zo’n aanpak heet een VVD aanpak.
De VVD omdat de toekomst van Bedum op het spel staat.
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1.

Algemeen bestuur

1.0 Politieke cultuur
Raadsleden van de VVD weten wat er leeft in de gemeente Bedum. Zij staan midden in de
samenleving en vangen signalen op om richting te kunnen geven aan het beleid. Het primaat
van de politiek behoort immers aan de raad. Het is van groot belang burgers daarbij op de juiste
manier te betrekken.
De raadsleden van de VVD willen bijdragen aan een verbetering en versterking
van de lokale democratie. Naast herkenbare maar vooral aanspreekbare
volksvertegenwoordigers kunnen hoorzittingen, dorpen-, wijkrondes en het
burgerinitiatief bijdragen aan de betrokkenheid van de burgers bij het besturen
van de gemeente Bedum.

1.1 Burgerparticipatie
De mogelijkheid voor burgers om invloed uit te oefenen op het beleid en de uitvoering van de
gemeente is ver beneden de maat.
De initiatieven om bijv. door een wijkaanpak burgers te betrekken bij de ontwikkeling van hun
wijk blijven te veel beperkt tot oppervlakkige zaken.
De informatiebijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd geven burgers vaak
het gevoel voor een voldongen feit te worden geplaatst, waarbij nog slechts een aantal
ondergeschikte randvoorwaarden kunnen worden ingevuld. Er dient te worden onderzocht hoe
de betrokkenheid en invloed van burgers kan worden verbeterd.
De VVD wil dat het gemeentebestuur meer openheid verstrekt bij de voorbereiding en uitvoering
van plannen en de burgers daarbij veel nadrukkelijker uitnodigt om daarin mee te denken. De
VVD wil tenminste 3 keer per jaar (verspreid over verschillende locaties) informatie en
meedenkbijeenkomsten organiseren waarin enerzijds uitleg gegeven
wordt over gemaakte keuzes en anderzijds burgers worden gevraagd
nieuwe plannen te beoordelen
De VVD is voor het instellen van een raadspanel. Een raadspanel is
een online burgerpanel van inwoners. Zij krijgen regelmatig een vraag
over de gemeente of actuele onderwerpen waar de raad een besluit
over moet nemen. Zo kan men snel vanuit huis een mening geven en
weet de raad hoe de inwoners over bepaalde zaken denken.

1.2 Bestuursstructuur
De bestuursorganisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden is in de gemeente Bedum
niet duidelijk en transparant voor de meeste burgers. De samenwerking tussen Bedum,
Winsum en de Marne werkt dit in de hand.
Uiteraard dient de formele (wettelijk geregelde)
taakverdeling tussen het college van B&W en de raad
de basis te zijn. Het duale stelsel waarbij er een goede
scheiding is tussen de raad en het college wordt in
Bedum echter met voeten getreden en geeft het
besluitvormingsproces in de Bedumer situatie een
zeer gesloten karakter.
6

Dualisme is voor de VVD een belangrijk punt. De raad treedt op namens de bevolking, geeft
kaders aan en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college “regeert”,
voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af aan de raad.

1.3 Decentralisatie en deregulering
De “decentralisaties” komen er aan. De participatiewet en de
decentralisaties van de AWBZ en jeugdhulpverlening betekenen de
grootste verschuiving van taken tussen het Rijk en gemeenten sinds
lange tijd. Doordat zowel de uitvoeringstaak als de financiën aan
gemeenten worden overgedragen krijgen gemeenten relatief veel
beleidsvrijheid. Dat betekent een forse toename van de
verantwoordelijkheden van raadsleden en wethouders.
Het doel is dat de zorg en ondersteuning persoonlijk en vraag gestuurd worden opgezet. De
zorg moet dus echt om de mensen heen worden georganiseerd, in plaats van dat mensen met
een zorgvraag in een bureaucratische molen terecht komen en van zorgverlener naar
zorgverlener worden gestuurd.
De gemeenteraad zal aan de voorkant direct heldere doelen en toetsingscriteria moeten
formuleren, op basis waarvan zowel het college als de zorgverleners kunnen worden
beoordeeld. Zo zorg je dat de kwaliteit van zorg en het belang van de zorgvrager centraal staan
en blijven staan.

Als liberale partij waakt de VVD over handhaving van een zo groot mogelijke vrijheid voor de
burger. Daarom vinden wij dat de gemeenteraad terughoudend dient te zijn in zijn
verordenende ijver. De verordeningen die tot stand komen dienen uitvoerbaar en handhaafbaar
te zijn.

1.4 Personeel en organisatie
Een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente is de effectieve en efficiënte inzet van de
middelen. Alle kosten die de gemeente maakt komen uiteindelijk voor rekening van de
inwoners. De inwoners maken uiteraard ook gebruik van de diensten van de gemeente. Bij alle
taken dient regelmatig het nut en de noodzaak te worden bepaald en dient tevens te worden
bepaald of de taken op de meest efficiënte manier worden verricht.
De lokale overheden krijgen steeds meer taken toegeschoven. Om die taken efficiënt uit te
kunnen voeren is het noodzakelijk om zowel de bezetting als de kwaliteit van de bezetting van
de gemeentelijke organisatie daarop af te stemmen.
Daarvoor is verbetering van de processtromen door de gemeentelijke organisatie noodzakelijk.
De VVD wil met hulp van externe expertise de gemeentelijke organisatie efficiënter,
klantvriendelijker en goedkoper maken.

1.5 Gemeentelijke herindeling
Door de taakverzwaring bij de gemeenten zal het van
groot belang zijn dat Bedum een goede keuze maakt
bij de gemeentelijke herindelingen. Door samen tot
één grote sterke gemeente te komen zijn er veel meer
mogelijkheden op o.a. het gebied van personeel en
bezetting, ICT, inkoopbeleid etc.. Het is belangrijk dat
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de problematiek die door de decentralisatie ontstaat door professionele ambtenaren wordt
opgepakt. Alleen deskundige ambtenaren en wethouders kunnen er voor zorgen dat in de
toekomst de bureaucratie ons niet boven het hoofd groeit. Een gemeente heeft meer dan ooit
een toekomstvisie nodig om zijn bestaande faciliteiten te kunnen behouden en een goede
dienstverlening naar de burgers te kunnen realiseren. Door te denken dat Bedum als gemeente
zelfstandig kan blijven doet het huidige gemeentebestuur zijn burgers in de toekomst ernstig
tekort.
Het gemeentebestuur zou zijn burgers veel beter moeten voorlichten met name over de
gevolgen van de decentralisatie. Dit heeft grote gevolgen voor het ambtelijk apparaat. Dan pas
kan men zich een mening over de gemeentelijke herindeling vormen waarna een eerlijke
afweging gemaakt kan worden met wie en waarom. Een raadspanel zal daarbij een goed
middel zijn (zie 1.1)
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2.

Veiligheid

2.0 Inleiding
Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de gemeente. Iedereen
is ook zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Zorg voor de veiligheid door de gemeentelijke
overheid is een aanvulling op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners, instellingen en
ondernemingen.
De gemeente Bedum behaalt meestal een goede score op het woonklimaat. Belangrijk daarbij
is dat men zich veilig voelt in de directe woonomgeving. Desondanks is de VVD van mening dat
er op veel plaatsen verbetering is te realiseren.
De situatie rondom de Gele Klap blijft een punt van zorg zolang het
zware verkeer nog door het centrum van Bedum blijft rijden. De
VVD wil onderzoeken of de veiligheid door gebruik van
verkeerslichten kan worden bevorderd.

2.1 Politie
De politieorganisatie is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De VVD
vindt zichtbare aanwezigheid en toegankelijkheid van de politie belangrijk
bij het voorkomen van overtredingen en misdrijven. Er dient meer dan
voorheen aandacht te zijn voor preventieve maatregelen en controle.
De gemeente dient te bevorderen dat controles op snelheidsovertredingen
en controle op gebruik van alcohol in het verkeer veelvuldiger wordt
ingezet.
Bij evenementen is de organisatie verantwoordelijk voor de handhaving
van de orde binnen het gebied waar het evenement wordt gehouden,
daarbuiten de politie.

2.2 Tegengaan van overlast
De VVD wil overlast gevende jongeren en hun ouders aanspreken op hun gedrag. De
gemeente maakt een koppeling tussen welzijn, sport en veiligheid door probleemgedrag van
jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en hen individueel kansen te bieden om via school of
werk terug te keren naar het rechte pad. De burgemeester moet instrumenten gebruiken om
overlast tegen te gaan.

2.3 Rampenbestrijding
Een rampenplan en daarbij behorende documenten zijn een vereiste. Wel vragen wij ons af hoe
lang deze gemeente de financiële offers in alle redelijkheid nog kan opbrengen.
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3.

Verkeer en vervoer

3.0 Inleiding
Er zijn goede verbeteringen gerealiseerd in het wegennet van de gemeente Bedum afgelopen
periode. Het fietspad+ van Bedum naar Groningen is gerealiseerd, de wegbermverhardingen
zorgen naar verwachting voor betere uitwijkmogelijkheden.
De VVD vindt dat er meer verkeersknelpunten dienen te worden opgepakt. De verkeerssituatie
voor fietsers op de Waldadrift dient veiliger te worden gemaakt.
De afwikkeling van het (zwaar) verkeer door Onderdendam dient te worden verbeterd. De VVD
is van mening dat met technische mogelijkheden (signaleringsbord) hier een grote verbetering
gerealiseerd kan worden.
Als blijkt dat er een intensieve verkeerstoename in Onderdendam ontstaat de komende periode
zal er naar de mogelijkheid van een rondweg gekeken moeten worden.

Bij de realisering van de ontsluitingsweg in Bedum dienen maatregelen te worden genomen om
het sluipverkeer door Bedum (met name voor zwaar verkeer) te voorkomen.
Voor de bevoorrading van winkels dienen afspraken met de middenstand te worden gemaakt
zodat enerzijds de bevoorrading eenvoudig kan geschieden en anderzijds overlast voor andere
verkeersdeelnemers en inwoners wordt beperkt.
De mobiliteit van mensen neemt nog steeds sterk toe, ook in deze gemeente. Dit wordt
veroorzaakt door veranderende sociale patronen en economische groei. De grootste groei
binnen de toenemende mobiliteit komt voor rekening van het recreatieve en sociale verkeer
over korte afstanden (minder dan tien kilometer).
Wij zijn voor het in regionaal verband maken van afspraken voor locatiebeleid over woningen,
bedrijven, kantoren, recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling. Juist hier moet in
samenspraak met burgers voldoende aandacht zijn voor bereikbaarheid.
Wij vinden dat in minder dichtbevolkte gebieden de auto een onmisbaar element is bij gebrek
aan reële alternatieven.

3.1 Verkeersveiligheid
Ouderen en kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. De gemeente dient door
middel van voorlichting en waar mogelijk door infrastructurele maatregelen deze groep
verkeersdeelnemers extra te beschermen.
Met name de verkeersveiligheid rond scholen dient te worden verbeterd. Bij het halen en
brengen van schoolgaande kinderen ontstaan vaak onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties.
Ouders en scholen hebben uiteraard een taak in het bevorderen van verkeersveilig gedrag
rondom scholen. Ook de gemeente dient echter de goede randvoorwaarden te creëren en de
juiste infrastructurele maatregelen te treffen om de verkeersintensiteit te verminderen en de
verkeersveiligheid rondom de scholen te bevorderen.
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Bij oversteekplaatsen rondom seniorenwoningen en winkelcentra dient een
ontmoedigingsbeleid te gelden voor doorgaand verkeer. Bij de ontwikkeling van het nieuwe
centrum dient de veiligheid van de seniore verkeersdeelnemer nadrukkelijk te worden
betrokken.
In de dorpen in deze gemeente zou een 30 km-regime moeten gelden.
Een duidelijke aanduiding aan de randen van deze dorpen maakt
handhaving gemakkelijker. De huidige kilometerzonering is op
sommige plaatsen een lappendeken, niet duidelijk voor het verkeer en
daardoor niet veilig.
In deze 30 km gebieden wordt helaas nog te vaak te hard gereden. De
VVD is van mening dat hier meer handhavend dient te worden
opgetreden.
Daarnaast moeten de vrachtwagens collectieve parkeerplaatsen krijgen.

3.2 Openbaar vervoer
Nu de regiotram niet meer doorgaat zal er alles aan gedaan moeten
worden om het stationsgebied op te knappen. Het is belangrijk voor
de uitstraling van Bedum dat dit gerealiseerd wordt.
Halteplaatsen dienen ingericht te worden op basis van de wensen van
de gebruikers. Bij deze plaatsen moeten voldoende
stallingmogelijkheden voor fietsen aanwezig zijn. Goede verlichting
als onderdeel van de sociale veiligheid bij de haltes is een absolute randvoorwaarde.
De diverse vervoersystemen dienen toegankelijk te zijn voor ouderen en gehandicapten.
Hierdoor wordt ook de integratie van de verschillende doelgroepen bevorderd.

3.3 Fietsverkeer
Nederland is een fietsland. Dit moet zo blijven. Langs de buitenwegen dienen de fietspaden
duidelijk gemarkeerd en vrij liggend te zijn.
Er moeten veilige fietsstroken (gekleurd en breed) op de doorgaande routes in de dorpen
komen.
Een goed onderhouden fietsnetwerk moet in winterse situaties direct van sneeuw en ijs worden
ontdaan.
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4.

Economische zaken

4.0 Inleiding
Om een gezond lokaal economische beleid te realiseren is samenwerking met en
gestructureerd overleg tussen gemeente, het bedrijfsleven, relevante organisaties en burgers
noodzakelijk.
Bij de herontwikkeling van het nieuwe centrum moeten de Grotestraat en de Kerklaan
meegenomen worden in de plannen.
Volumineuze detailhandel en dienstverlening moet op het nieuwe bedrijventerrein worden
toegestaan.

4.1 Centrumplan
De VVD omarmt het centrumplan. Zij wil graag
dat de uitvoering van het nieuwe Bederwalda
synchroon loopt met de plannen voor het
centrum om de overlast voor burgers en
omzetderving voor de detailhandel zo minimaal
mogelijk te houden. Om de meerjarenvisie voor
de centrumwinkeliers en de voorzieningen voor
de burgers zo gunstig mogelijk te laten verlopen
dient de gemeente zich positief en constructief
op te stellen.
Deze opstelling voor een welvarend Bedum mag
wat de VVD betreft geld kosten. Een positief
toekomstperspectief en het terug veroveren van de regiofunctie moet voorop staan en zal de
gemeente op termijn geen windeieren leggen. Immers een hoog voorzieningenniveau zal een
bijzondere aantrekkingskracht genereren voor potentiele bewoners van onze gemeente

4.2 Ondernemersklimaat
Werkgelegenheidsgroei komt voornamelijk van het midden- en kleinbedrijf en het bestaande
bedrijfsleven. Ook landelijk is het MKB de grootste werkgever en is het de kurk waarop wij in
Nederland drijven. De VVD vindt een goede relatie met deze sector dan ook heel
vanzelfsprekend. Zij vindt dat de gemeente de juiste randvoorwaarden dient te scheppen voor
een optimaal ondernemersklimaat waardoor er gezonde en evenwichtige economische
mogelijkheden ontstaan. Er dient een duidelijk en consequent beleid te zijn ten aanzien van
heffingen, vergunningen en tarieven. De lasten en baten moeten voor de gemeente
kostendekkend zijn. Procedures voor vergunningen dienen zo kort mogelijk te worden
gehouden.
De gemeente zou een gezamenlijk PR initiatief kunnen ondersteunen voor het ontwikkelen van
een goede website met wie wat te bieden heeft in de gemeente.
Daar waar mogelijk moet de gemeente gebruik maken van de lokale leveranciers.
In een veranderende maatschappij moet je mee gaan met de
leefstijl en veranderende behoeftes van de burgers. De VVD
vindt dat het aan de ondernemers is of ze op zondag wel of
niet open willen zijn.

4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De VVD kijkt over gemeentegrenzen heen en vindt de
aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen,
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waarbij rekening wordt gehouden met mens en milieu, belangrijk. De gemeente dient eerlijke
handel te stimuleren en zoveel mogelijk bij te dragen aan het realiseren van de VN
milleniumdoelstellingen.

4.4 Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie zijn belangrijke dragers van de economie. De VVD wil deze sector
stimuleren en vindt dat de gemeente hierin (in regionaal verband) een aanjaagfunctie heeft.
Neem bijvoorbeeld Onderdendam; een prachtig historisch dorp met ongekende kansen op het
gebied van watersport, vaarrecreatie en dagtoerisme. Wat ons betreft moeten alle neuzen één
richting op staan om hier samen iets unieks tot stand te brengen.
De VVD wil dat gemeente en ondernemers in de detailhandel en horeca de promotie (en
citymarketing) gezamenlijk oppakken en zorgen voor een attractief pakket van evenementen en
activiteiten die zorgen voor meer bezoekers.
De mogelijkheden voor vaarrecreanten langs het Boterdiep dienen te worden verbeterd en ook
voor andere toeristen die Bedum bezoeken dienen gebruiksvriendelijke voorzieningen te
worden gerealiseerd.

4.5 Agrarische sector
De VVD wil dat het agrarisch ondernemerschap in Nederlandse gemeenten weer zichtbaar
wordt gewaardeerd. Geen onnodige onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden voor
‘natuurontwikkeling’. De combinatie waarbij agrariërs tevens landschapsbeheer uitoefenen
(zogenaamde groene diensten) wordt gestimuleerd. Het authentieke Groninger landschap moet
behouden blijven.
In de kleinschalige oppervlakte van deze gemeente moet ruimte blijven voor een gezonde
agrarische sector, die zich kan ontplooien binnen de randvoorwaarden, die hiervoor zijn gesteld.

De land- en tuinbouw en de veehouderij zijn naast andere maatschappelijke sectoren
belangrijke economische dragers in het landelijke gebied. Beheersovereenkomsten zijn een
goed middel om de gewenste doelen te bereiken in deze gemeente.
Gemeenten dienen bij het formuleren van hun beleid, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen
voor het buitengebied, deze sector nadrukkelijk te betrekken in deze planvorming.
Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor bedrijfsbebouwing en voor functiewijziging van
leeggekomen bedrijfsgebouwen, mits dit landschappelijk is in te passen en geen
onaanvaardbare milieuverzwaring met zich meebrengt.
Procedures voor vergunningverlening worden zo kort mogelijk gehouden. Vergunningen worden
binnen tevoren gestelde termijnen afgehandeld en vergunning vragers worden adequaat
geïnformeerd over de voortgang van hun aanvraag.
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5.

Onderwijs

5.0 inleiding
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind(eren). Het opvoeden
van kinderen is de belangrijkste, maar een moeilijke taak voor ouders. Het kunnen krijgen van
ondersteuning bij de opvoeding is voor de VVD een vanzelfsprekende taak.
Scholen concentreren zich op kwalitatief goed onderwijs,
waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden weer
centraal staan. Dat is dé taak van de scholen.
Een veilige schoolomgeving is een must. Hier horen het
creëren van een verkeersveilige omgeving door middel van
schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes
bij.
Het is in belang van de gemeente dat scholen goed
presteren!
In het onderwijs wordt op scholen de basis voor de samenleving gelegd. De gemeente neemt
hierbij een actieve houding aan. Belangrijk hierbij is dat de Leerplichtwet onverkort
gehandhaafd wordt.
De VVD wil dat een ieder de kans krijgt om te leren ongeacht zijn of haar leeftijd. Daardoor
creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

5.1 Brede school
De VVD is een voorstander van het brede school concept. In een brede school krijgen kinderen
meer kansen zich te ontwikkelen. Een brede school is een netwerk in en om school. Het kan om
meerdere scholen gaan in verschillende gebouwen. In het
netwerk werkt een school samen met instellingen op het gebied
van sport, opvang, cultuur en welzijn. Voor de oprichting van
een brede school dient de gemeente het initiatief te nemen en
de regie te voeren.
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6.

Cultuur, sport, groen

6.0 Inleiding
De VVD wil dat er aandacht is voor cultuur, sport en groen. Cultuur en sport zijn het cement in
de samenleving en groen geeft de woonomgeving een natuurlijke uitstraling. Dit maakt dat je
trots bent op je buurt en dorp. Het geeft de woonomgeving een eigen gezicht

6.1 Cultuur
.
De VVD staat voor een creatieve gemeente. Er moet meer verwevenheid zijn tussen cultuur,
industrie en economische ontwikkeling.
De overheid heeft een taak als hoeder van het cultureel
erfgoed. Ons cultureel erfgoed - van boek tot gebouw - dient
beschermd te worden en als basis te dienen voor nieuwe
generaties, om verder op te bouwen. De overheid heeft
volgens de VVD geen taak waar het de inhoud van de kunst
betreft, dit is aan de kunstenaars zelf. Gezien de trend van
toenemende vrije tijd is het van belang voorwaarden te
creëren waardoor de participatie van burgers aan culturele
activiteiten wordt vergroot. Liberalen staan positief tegenover
sponsoring door het bedrijfsleven, mits de eigen verantwoordelijkheid van de overheid niet uit
het oog wordt verloren. De trend van sponsoring door het bedrijfsleven staat echter momenteel
onder druk.
De gemeente voert wat de VVD betreft een cultuurbeleid dat gericht is op behoud en beheer
van het cultureel erfgoed en het scheppen van een klimaat waarin nieuwe culturele
ontwikkelingen gedijen.
Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om meer
evenementen te organiseren en daarbij (bijv.) gebruik te
maken van ons belangrijkste monument, de Walfriduskerk.
De gemeente heeft een stimulerende taak bij het
organiseren van evenementen en activiteiten. Er moet
meer gekeken worden naar de mogelijkheden in plaats van
naar de onmogelijkheden wat nu vaak het geval is.

6.2 Sport
In de gemeente Bedum is er een groot aanbod van sportfaciliteiten. Veel verenigingen zijn
actief binnen de gemeentegrenzen en sporters van naam en faam uit de gemeente Bedum
genieten bekendheid ook ver buiten de
gemeentegrenzen.
Sporten is leuk en gezond. Sporten draagt bij aan een
gezonde levensstijl, het activeert je. Door te sporten leer
je normen en waarden, incasseren, doorzetten en
samenwerken.
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Voor jongeren is sport extra belangrijk. Sporten houdt hangjongeren van de straat. De VVD wil
dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
Door de toenemende vrije tijd is sport de laatste decennia een steeds belangrijker activiteit
geworden. De maatschappelijke betekenis van sport en sportbeleid is inmiddels onomstreden.
In algemene zin bevordert sport de volksgezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing en is
een maatschappelijk bindmiddel. Sport levert ook positieve economische effecten, vormt van
jongs af aan normen en waarden (‘fair play’), activeert mensen en voorkomt criminaliteit.
Deelname aan georganiseerde en niet-georganiseerde sport door jongeren is een onmisbare
schakel in het jeugd- en jongerenbeleid.
Er moet aandacht zijn voor sportbeoefening in clubverband als ook voor de individuele
sportbeoefening. Voor de individuele sport zal in deze gemeente meer aandacht en impulsen
moeten worden gegeven. Een accommodatie voor algemeen gebruik op en rondom de ijsbaan
is een belangrijke factor. (jeugd / manifestatieterrein). Aan de gebruikers van
sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in de vorm van een
geldbedrag, maar ook in de vorm van zelfwerkzaamheid. Hierbij is een zorgvuldige benadering
nodig om ervoor te zorgen dat iedereen in gelijkwaardigheid kan sporten.
In 2013 is de sportnota 2013-2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De aanpak voor de
komende jaren is vooral gericht op het stimuleren van sportdeelname. De VVD is van mening
dat de sportverenigingen hierin zelf een grote verantwoordelijkheid hebben, maar vindt tevens
dat de gemeente op sommige terreinen een voortrekkersrol dient te vervullen. Het stimuleren en
faciliteren van deelname aan sportactiviteiten dient een aandachtspunt van de gemeente te zijn.
Het opzetten van een sportraad waar sportverenigingen gezamenlijk kunnen optrekken voorziet
in een behoefte en dient door de gemeente te worden geïnitieerd.
Na de aanleg van het kunstgrasveld in Bedum zijn de sportfaciliteiten in Bedum redelijk op
niveau. De faciliteiten in Onderdendam, Noord-en Zuidwolde laten te wensen over. De VVD is
van mening dat ook in deze dorpen het lokale aanbod op peil dient te blijven en de
gebruiksmogelijkheden (bijv. door het aanleggen van verlichting) zo mogelijk dient te worden
uitgebreid.

De gemeentelijke website kan worden ingezet om deelname aan sport te stimuleren, ook het
Huis van de Sport is een welkome bijdrage in dit geheel.
Om para commerciële activiteiten te voorkomen zijn volgens ons in clubhuizen en sportkantines
alleen activiteiten toelaatbaar die nauw samenhangen met de sportuitoefening.
We vinden dat de bijdrage in de kosten die door de verenigingen moeten worden betaald aan
de gemeente gelijkwaardig verdeeld moeten zijn. We zijn er dan ook op tegen dat dit in deze
gemeente niet het geval is. Het huidige beleid is er op gericht dat de kloof die er al is steeds
groter wordt.
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6.3 Natuur en openbaar groen
Groen heeft veel functies. Het vormt zuurstof en fungeert als zon-, wind- en geluidwering. Groen
heeft een agrarische functie, is decoratief, is vaak
cultuurhistorisch van belang en fungeert veelal als
ruimtelijke begrenzing. Gemeenten hebben een taak de
kwaliteit van deze omgeving (groenvoorzieningen, natuur
en recreatiemogelijkheden) te bevorderen.
Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente
draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Wij
zijn daarom voorstander van het effectief en efficiënt
ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar
groen, wandelplaatsen, plantsoenen en speelruimte voor kinderen. Dit maakt het essentiële
verschil tussen wonen en leven in een stad of in een dorp.
Spelvoorzieningen (inclusief trapveldjes) voor de jeugd kunnen een plaats krijgen in het
gemeentelijke groen. De invulling vindt plaats in overleg met de direct betrokkenen, dus met de
burgers en in het bijzonder met de jeugd zelf.
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7. Sociale voorzieningen, maatschappelijke
aangelegenheden en volksgezondheid
7.0 Inleiding
Verantwoordelijkheid en vrijheid zijn belangrijke, waarden voor de VVD. Verantwoordelijkheid
voor het eigen bestaan en welbevinden. Vrijheid voor het maken van eigen keuzes. Wanneer
men dit zelf niet kan realiseren, moeten we helpen, waarbij regie over eigen leven uitgangspunt
is en blijft.
Dit past naadloos bij de ingezette kanteling van zorg in Nederland. Eén gezin, één plan, één
regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisatie in het sociale domein: bij de Participatiewet,
de algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz), de wet maatschappelijke ondersteuning
(wmo) en de jeugdhulpverlening.
Met de drie decentralisaties moet dit door de gemeente geregeld worden. Voorzien van een
flinke korting op de budgetten. Doordat de gemeenten slimme verbindingen kunnen leggen
wordt verwacht dat zij de taken efficiënter kunnen uitvoeren. Dit moet er aan bijdragen dat de
eigen kracht, het sociale netwerk en de voorzieningen in de gemeente beter worden benut.

7.1 AWBZ
De VVD wil dat onze zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk blijft. De
gemeente zal in gesprek met haar inwoners tot een passend aanbod van zorg en
ondersteuning moeten komen. Hierbij zal scherper gekeken moeten worden wat iemand zelf
kan en waar ondersteuning echt nodig is.

7.2 Jeugdzorg
Het huidige jeugdzorgstelsel is inefficiënt en ineffectief. De
verschillende financieringsstromen en bestuurlijke
verantwoordelijkheden zorgen voor perverse financiële
prikkels, waardoor zorg en ondersteuning aan kinderen en
ouders verkeerd en te laat ingezet worden. Door het leggen
van de politieke, financiële en
uitvoeringsverantwoordelijkheden in één hand, door de kennis van de eigen jeugd en door de
kortere afstand kunnen gemeenten de kinderen en ouders maatwerk leveren.

7.3 Participatiewet.
De Wet Werken Naar Vermogen wordt de Participatiewet. Het kabinet zet in op de verdwijning
van alle schotten tussen de diverse regelingen (WSW,WWB,Wajong). Het uitgangspunt is :
kijken naar iemands mogelijkheden in plaats van naar beperkingen: “Iedereen doet mee en
werk moet lonen!” De VVD steunt deze ontwikkeling en vindt dat de gemeente initiatieven moet
nemen om mensen met een uitkering te steunen, mee te (blijven) doen in de samenleving.

7.4 Sociale voorzieningen
Voor de VVD is werk een topprioriteit. De beste sociale voorziening is immers een betaalde
baan. De Wet Werk en Bijstand wordt uitgevoerd vanuit het work first-principe.
De VVD vindt dat sociale zekerheid geen hangmat is, maar een trampoline. Ons motto is “Maak
werk van je uitkering”. Wanneer je weinig of geen kans meer hebt op werk, moet er een vangnet
zijn.
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Re-integratie is gericht op duurzame uitstroom uit een uitkeringssituatie. De gemeente dient (evt
in overleg met omringende gemeenten en UWV) bedrijven te stimuleren open te staan voor het
aantrekken van mensen met een uitkering.
Het armoedebeleid bestaat voor de VVD uit twee delen: integrale schuld hulpverlening en
(gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale lasten. De VVD wil het armoedebeleid uitbreiden met
maatregelen die deelname aan de samenleving bevorderen voor mensen die geen zicht meer
hebben op werk en voor kinderen in uitkeringsgezinnen.
De huidige economische recessie zal leiden tot meer werklozen en tot meer aanvragen om
bijstand. De kwaliteit van de aanvraagafhandeling moet goed op peil blijven bij stijgende
klantenaantallen bij gemeentelijke sociale diensten. Daarbij is met name de rechtmatige
toekenning van groot belang: alleen de mensen die recht hebben op een uitkering mogen deze
toegekend krijgen.

7.5 Zorg en welzijn
Voor de VVD is lokaal maatwerk essentieel voor een goede werking van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de
verschillende aanbieders. De VVD gaat daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik recht op”
maar “ Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”
Voor ons is zelfredzaamheid het uitgangspunt. Ons doel is dat een ieder mee kan doen in de
samenleving. Dat men daarbij zelf kan kiezen hoe men meedoet, is onze liberale uitwerking.
Keuzevrijheid staat voorop: er is een mogelijkheid om te kiezen uit meerdere aanbieders of een
persoonsgebonden budget (pgb) echter wel onder stringente voorwaarden om misbruik te
kunnen voorkomen.
De VVD vindt inbreng vanuit en zonodig
overleg met de lokale Wmo-raad belangrijk
om het beleid en de voorzieningen nog
beter op elkaar af te stemmen. Deze raad is
breed samengesteld en kan een goede
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het
beleid en uitvoering van zaken op het
gebied van maatschappelijke
ondersteuning.
Indien ouderen en gehandicapten zorg en hulp nodig hebben, zorgt de gemeente voor de
goede afstemming tussen de verschillende regelingen en de uitvoering daarvan. De VVD vindt
dat gemeentelijke ouderenadviseurs hier nuttig werk kunnen verrichten.

7.6 Gezondheidszorg
Gezondheidszorg is een groot goed. De VVD verwacht van mensen dat
zij zelf alles doen om zichzelf in een goede conditie te houden. Als die
conditie echter niet goed is, vindt de VVD dat er goede voorzieningen
moeten zijn om hulp en ondersteuning te bieden.
Lokaal gezondheidsbeleid is integraal beleid. Gezond bouwen, prettig
wonen, een goede luchtkwaliteit, veilige wegen, bereikbare
sportvoorzieningen en een omgeving die mensen van alle
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leeftijdscategorieën uitnodigt tot bewegen, dragen bij aan een goede gezondheid.
Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente dient daarom een actief en evenwichtig
preventiebeleid te voeren. De VVD vindt goede voorlichting over gezonde leefwijzen en de
schadelijke effecten van alcohol- ,drugs- en nicotinegebruik erg belangrijk.
Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is instelling voor ouders en opvoeders met vragen over
opgroeiende kinderen. Het CJG levert een belangrijke bijdrage aan het goed opgroeien van
kinderen. De VVD vindt daarom dat het CJG een essentiële rol kan vervullen voor een goede
toekomst van de kinderen in de gemeente.
Vanaf 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De gemeenten worden verantwoordelijk voor preventie, voor vroeghulp en voor alle vormen van
(gespecialiseerde) jeugdhulp.
Bij de jeugdzorg is er een goede afstemming tussen de instellingen noodzakelijk. De VVD is
tegen bestuurlijke drukte. De gemeente dient de regie adequaat op te pakken met oog voor
preventie en aandacht voor de privacy van de gezinnen. De rechtsbescherming van ouders is
nu al gebrekkig. De VVD vindt het essentieel dat de gemeente de zorg van het kind centraal
stelt en tegelijkertijd de rechtsbescherming van ouders nauwlettend bewaakt.
Er komt veel macht bij de gemeente en er bestaat een reële angst dat de zorg aan
kinderen/jeugd zal lijden aan een overmaat aan regie, controle, drang en dwang waardoor
gezinnen ernstig in de knel komen. De gemeente dient initiatieven te ontplooien om de hele
procesgang efficiënt te laten verlopen en de belangen van kinderen en gezinnen centraal te
stellen.
Jeugd en alcohol gaan nog steeds te vaak samen. De VVD is bezorgd over de negatieve
effecten die dat heeft op de ontwikkeling van jongens en meisjes en het gedrag op straat. De
gemeente voert een uitgebalanceerd beleid, waarbij vooral de jongeren en hun ouders worden
aangesproken op het gebruik van alcohol. De VVD wil de voorlichting voor ouders en jeugd
verbeteren en vroegtijdig ingrijpen als ontsporing dreigt.
Verslaafden hebben hulp nodig. Als mensen de alcohol, drugs, het gokken of andere
dwangmatige handelingen niet meer de baas zijn, coördineert de gemeente een integraal
verslavingsbeleid. De VVD vindt dat behandeling, dagbesteding, wonen en het bieden van een
perspectief op een gezonde en actieve toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Een goed en effectief gezondheids- en zorgbeleid kan alleen tot stand worden gebracht als alle
betrokken partijen eendrachtig samenwerken. De VVD vindt dat de gemeente hierbij krachtig de
regie moet voeren.

7.7 Ouderen
De VVD stelt de verantwoordelijkheid van ouderen voor zichzelf voorop. De overheid dient er
zorg voor te dragen dat ouderen die eigen verantwoordelijkheid ook kunnen nemen. Het
ouderenbeleid dient gebaseerd te zijn op
keuzevrijheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid,
medezeggenschap en participatie in het
maatschappelijk leven.
Om de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van
ouderen zo lang mogelijk in stand te houden zetten wij
ons in voor een scheiding van wonen en zorg. Door
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het persoonsgebonden budget kan iedere oudere zorg inkopen. Dit biedt in veel gevallen de
mogelijkheid langer in een eigen omgeving te blijven. Door het bouwen van nieuwe
woonvormen zal in deze behoefte ook in deze gemeente moeten worden voorzien. Woningen
voor senioren moeten zoveel mogelijk beschikbaar zijn in de directe nabijheid van
voorzieningen die nodig zijn voor de dagelijkse levensbehoeften.
De toegang tot zorg is een taak van de gemeente, de zorgverlening een taak van de
instellingen. Tussen de gemeente en zorgverlenende instellingen dient structureel overleg te
worden gevoerd over ouderenbeleid. Het lokale bestuur dient hierbij een stimulerende en
coördinerende rol te vervullen, zodat alle zorgverlening inzichtelijk is georganiseerd en is
afgestemd op de bestaande vraag. Wij benadrukken bovendien de noodzaak van het
aanbieden van zorg op maat, dat wil zeggen zorg naar noodzaak.
In het woningaanbod moet ook nadrukkelijk rekening worden gehouden met de wensen van
ouderen. De gemeente moet zich richten op levensloopbestendig bouwen. Hiertoe voert de
gemeente structureel overleg met de ouderenraad, woningbouwcorporaties en particuliere
aanbieders op de woningmarkt.

7.8 Gehandicapten
Ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking moeten zo zelfstandig mogelijk
kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het spreekt
voor de VVD voor zich dat gehandicapten(organisaties) vertegenwoordigd zijn in de besturen
van instellingen. Door middel van deelname in een cliëntenraad dienen zij ook betrokken te
worden bij de advisering over het gemeentelijk gehandicaptenbeleid. Op basis van de Wet
voorzieningen gehandicapten heeft de gemeente de mogelijkheid een eigen, op de lokale
situatie toegesneden gehandicaptenbeleid te formuleren en uit te voeren.
Openbare gebouwen, recreatie-, sport- en groenvoorzieningen dienen
toegankelijk en bruikbaar te zijn voor gehandicapten. Het aanbrengen van
liften, ringleidingen en andere voor gehandicapten noodzakelijke
voorzieningen wordt gestimuleerd. Gezorgd moet worden voor veilige
doorgangsroutes voor lichamelijk gehandicapten in de gemeente.

7.9 Immigratie en integratie
De primaire zorg voor een goed en evenwichtig migrantenbeleid ligt bij de rijksoverheid. Binnen
het gemeentelijk migrantenbeleid dient de nadruk gelegd te worden op het bevorderen van
integratie en het bestrijden van discriminatie. Voor zover het binnen de fysieke mogelijkheden
van gemeenten past, werken gemeenten mee aan het vestigen c.q. huisvesten van
asielzoekers.
De Nederlandse taal en cultuur moeten het bindend element zijn van onze samenleving.
Migranten moeten zich onze cultuur en taal eigen maken, als onderdeel van de inburgering. Dit
geldt zowel voor nieuwkomers, als ook voor degenen die al langer in Nederland verblijven.

7.10 Vrijwilligers/mantelzorgers
Vrijwilligers spelen een wezenlijke rol in de samenleving, maar
zijn steeds moeilijker te vinden. Om die reden dient de gemeente
Bedum een actief vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Onderzocht
dient te worden of vrijwilligers ingezet kunnen worden voor taken
die in het kader van de decentralisatie lokaal behartigd moeten
worden. Voor activiteiten op dit terrein kan een reële
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onkostenvergoeding worden toegekend. Ook scholing van vrijwilligers dient te worden
aangeboden.
De mantelzorgers zijn ook erg van belang voor de samenleving. Zij moeten evenmin als de
vrijwilligers uit het oog worden verloren.

7.11 Ability
Ability verdient een apart hoofdstuk in het gemeentelijk
verkiezingsprogramma. De bedrijfsvoering en de kosten van
Ability drukken zwaar op de gemeentelijke begroting
De VVD steunt het werk van Ability en realiseert zich dat de
Sociale Werkvoorziening kosten met zich meebrengt. De
VVD is er echter van overtuigd dat de bedrijfsvoering van Ability kan worden verbeterd en dat
Ability zich meer als een commercieel bedrijf op de markt moet oriënteren. Veel medewerkers
van Ability zijn (zo nodig met begeleiding) in staat kwalitatief goed werk te verrichten. De taak
van de gemeente (in samenwerking met andere deelnemende gemeenten) dient meer sturend
taakstellend te zijn voor de directie van Ability.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn.
 Lange termijn commercieel beleid
 Investeringsprogramma
 Efficiënte werkprocessen
 Opleiding medewerkers (zowel leidinggevenden als WSW doelgroep)
 Doorstroming
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8.

Leefomgeving en milieu

8.0 Inleiding
Een goed milieu is van belang voor de gezondheid van lichaam en geest. In een goed milieu is
het plezierig leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat er gewerkt wordt aan een beter milieu.
Een deel van het milieubeleid zal Europees en nationaal geregeld moeten worden, maar een
groot aantal knelpunten kan juist op lokaal vlak worden aangepakt. Daarom vinden wij dat
gemeenten meer vrijheid moeten hebben op dit terrein om hun eigen afwegingen te kunnen
maken. Immers, gemeenten staan dicht bij de burger en zijn verantwoordelijk voor de directe
leefomgeving van de mens.
Een belangrijke gemeentelijke taak is voorlichting aan burgers, bedrijven en het eigen
gemeentelijk apparaat. Daarnaast dient de gemeente goede initiatieven/ideeën te faciliteren.

8.1 Leefomgeving
Zwerfafval bederft de leefomgeving. De gemeente dient zorg te dragen voor een schone
omgeving en te handhaven waar mogelijk. Het inzetten van
werkgelegenheidsprojecten is hiertoe een geschikt middel.

8.2 Afval/riolering
De vervuiler betaalt. Goed gedrag wordt beloond; door zich in te
zetten voor gescheiden inzamelen kunnen de kosten worden
gedrukt. De VVD staat voor een efficiënt afvalsysteem waarbij
de burger zelf een keuze kan maken qua aantallen bakken of
milieustraat.

8.3 Bodem
Naast preventie blijft systematische aanpak van vervuilde terreinen noodzakelijk.
Bodemsanering in woonwijken behoeft niet alleen door overheidsinstanties te geschieden. Wij
zijn voorstander van marktconform milieubeleid.
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9.

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

9.0 Inleiding
Ruimte is in Nederland een schaars goed. Het is daarom van belang om de beschikbare ruimte
zo doelmatig mogelijk over de verschillende functies te
verdelen. De ruimteclaims voor woningbouw, agrarische
en andere bedrijvigheid, bereikbaarheid en natuur,
milieu en recreatie zijn daarvan de belangrijkste. De
belangrijkste taak van de gemeente in het
ruimtelijkeordeningsbeleid is het ontwerpen en
vaststellen van structuur- en bestemmingsplannen. Een
vastgesteld bestemmingsplan biedt bovendien
rechtszekerheid aan burgers, bedrijven en instellingen.
Wij vinden dat in structuur- en bestemmingsplannen
integraal waterbeheer een belangrijke factor in de planuitwerking dient te zijn.
In de regiovisie voor de periode tot 2030 is Bedum aangemerkt als een schakelgemeente. Dat
betekent een schakel tussen platteland en de stad Groningen. De doelstellingen van de
regiovisie zijn veranderd. De regio tram is niet meer van toepassing en de woningbouwvisie is
drastisch bijgesteld. De gemeente moet er op toe zien dat de kosten en baten van deelname
aan de Regiovisie in evenwicht te blijven. Geld behoort efficiënt gebruikt te worden.

9.1 Ruimteclaims
Van bedrijven mag worden verwacht dat zij zuinig met ruimte omgaan en bereid zijn daartoe
extra te investeren.
Gestimuleerd moet worden dat er goede randvoorwaarden komen voor woningen voor ouderen,
starters en alleenstaanden.
De woningmarkt stagneert al een aantal jaren in ernstige mate. Hoewel de markt op dit moment
voor kopers gunstig lijkt, is het met name voor starters op de woningmarkt toch moeilijk om een
eerste woning te financieren. De VVD vindt het belangrijk dat jonge gezinnen zich kunnen
vestigen in de gemeente Bedum en wil de aankoop van een eerste woning in onze gemeente
faciliteren.
In overleg met de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en lokale
makelaars dient de gemeente startersleningen aan de zogenaamde koopstarters aan te bieden.

9.2 Ontsluiting
Samen met de VVD fracties van de Marne en Winsum hebben
wij de reeds afgedane nieuwe N361, van Wad tot Stad, weer op
de provinciale politieke agenda gekregen. De inzet hiervoor is de
moeite waard geweest. De beoogde westelijke ontsluiting voor
Bedum was (financieel) onhaalbaar maar een ontsluiting aan de
oostkant ligt nu binnen handbereik. Samen met de provincie
werkt de VVD Bedum aan een plan om de burger zoveel
mogelijk te ontzien van hinder en overlast. Nauw overleg met de
betrokken inwoners is voor de VVD een must.
Als door de ontsluitingsweg in Bedum en/of door aanpassingen in Winsum, de verkeersdruk in
Onderdendam toeneemt zal ook Onderdendam moeten worden ontsloten.
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9.3 Aardbevingen en bodemdaling
Aardgas uit de provincie Groningen is de kurk waarop de
Nederlandse economie drijft. Meer en meer blijkt echter dat het
aardgas niet zonder gevolgen uit onze bodem kan worden gehaald.
Reeds jaren hebben we in onze provincie te maken met bodemdaling
met alle gevolgen van dien voor de waterstand in onze provincie. De
laatste jaren worden we echter ook regelmatig opgeschrikt door
aardbevingen. Ook in de gemeente Bedum hebben inwoners te
maken met de gevolgen van aardbevingen en bodemdaling.
De verwachting is dat de bevingen in de nabije toekomst frequenter en ernstiger zullen worden.
De VVD afd. Bedum is van mening dat het niet zo kan zijn dat de schade op en overlast door
aardgaswinning wordt afgewenteld op inwoners van onze regio
Iedereen die op welke wijze dan ook schade ondervindt van de
aardgaswinning dient schadeloos gesteld te worden.
De VVD wil dat de gemeente (evt. in samenwerking met omliggende
gemeenten) het voortouw neemt om te komen tot preventieve
maatregelen en een proactieve rol speelt in de ondersteuning van
inwoners bij het herstel van hun onroerend goed.
Een aantal concrete initiatieven dient te worden genomen.
1. De gemeente dient in overleg met de NAM, daar waar
mogelijk en noodzakelijk preventieve maatregelen te nemen
om verdere schade zoveel mogelijk te beperken.
2. Bij de bouw van nieuwe gebouwen in de gemeente dient
nadrukkelijk te worden getoetst of aanvullende eisen
noodzakelijk zijn om schade door aardbevingen te
voorkomen. Extra kosten voor aanvullende maatregelen
dienen ten laste van de NAM te worden gebracht.
3. Inwoners dienen te worden ondersteund bij het indienen van schadeclaims bij de NAM.
De kosten van de ondersteuning dienen volledig ten laste te worden gebracht van de
NAM.
4. Bij de waardeontwikkeling van onroerend goed dient nadrukkelijk het effect van
imagoschade door aardbevingen en bodemdaling te worden onderzocht. Eigenaren van
onroerend goed dienen (bij de verkoop van hun onroerend goed) te worden
gecompenseerd.
5. De gemeente dient in overleg met het waterschap, schade aan beschoeiingen vanwege
de gewijzigde waterstand te inventariseren. Tijdens het schouwen van de sloten kan dit
door het waterschap in overleg met
eigenaren van betreffende percelen
worden geïnventariseerd. Herstel dient
te worden vergoed door het waterschap
en/of de NAM.
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9.4 Beleid, procedures en dienstverlening
Wij vinden dat lokaal ruimtelijk beleid gebaseerd dient te zijn op een (inter)gemeentelijk
structuurplan. Dit plan houdt rekening met de visie van hogere overheden, maar bevat tevens
een gemeentelijke visie.
Wij zijn van mening dat een bestemmingsplan economisch uitvoerbaar moet zijn. Een financiële
en provinciale toets is noodzakelijk voorafgaand aan het in procedure brengen van een
ontwerp-bestemmingsplan.
Wij menen dat een bestemmingsplan rechtszekerheid dient te bieden aan burgers en bedrijven.
Tegelijkertijd moet een bestemmingsplan geen keurslijf worden waarin geen ruimte meer is voor
voortschrijdend inzicht over gewenste ontwikkelingen en kleinere planafwijkingen.

9.5 Natuur, recreatie en milieu
Goed waterbeheer is in Nederland van oudsher van belang. In de toekomst dreigen problemen
met de grondwaterstand, verzilting, waterkwaliteit en veiligheidsproblemen, etcetera. De VVD
vindt dat in structuur- en bestemmingsplannen integraal waterbeheer een dominante factor in
de planuitwerking dient te zijn.

9.6 Volkshuisvesting
Door falend bouwbeleid is er de laatste jaren te weinig gebouwd in de gemeente. Hierdoor is
een ontoelaatbare wachtlijst voor woningzoekenden ontstaan. Wij kunnen het dan ook niet vaak
genoeg herhalen, dat woningbouw voor starters, gezinnen, alleenstaanden en ouderen een
vereiste is.
De behoefte aan zorg in en nabij de woning neemt toe. Dit wordt veroorzaakt door vergrijzing en
een toenemende groep ouderen met een goede opleiding en koopkrachtige vraag, die eigen
keuzes wil maken. De extramuraliseringstendens in de gezondheidszorg betekent dat naast deze
ouderen ook kwetsbare groepen als verstandelijk en
lichamelijk gehandicapten zoeken naar zorg in en nabij de
woonomgeving. Wij vinden dat voor deze groepen
maatwerk moet worden geleverd
Voor mensen die in sociaal en/of financieel kwetsbare
omstandigheden verkeren, moet een betaalbare voorraad
(huur)woningen in stand gehouden en ontwikkeld worden.
Daarnaast dient voor kapitaalkrachtige doelgroepen een
passend concept van huurwoningen ontwikkeld te worden.
Daarmee wordt bedoeld woningen met ruimte en luxe,
voor mensen die bereid zijn te betalen voor flexibiliteit en kwaliteit.
Bij de ontwikkeling van (sociale) woningbouw in de gemeente wordt veelal samengewerkt met
woningbouwcorporaties. Dat past bij de wettelijke taak die woningbouwcorporaties hebben
gekregen. De besluitvorming binnen woningbouwcorporaties onttrekt zich echter aan het
democratische proces dat naar de mening van de VVD noodzakelijk is voor de vaststelling van
het volkshuisvestingbeleid in de gemeente.
De VVD wil daarom met woningcorporaties die binnen de
gemeentegrenzen actief zijn of willen worden concrete
prestatieafspraken maken. Daarin dient uiteraard de
ontwikkeling van het woningcontingent (voor verschillende
doelgroepen), maar ook de maatschappelijke
verantwoordelijkheid op het gebied van het bevorderen
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van de leefbaarheid in de breedste zin van het woord, aan de orde te komen. Concreet kan
daarbij worden gedacht aan zaken op het gebied van veiligheid, zorg, speelfaciliteiten voor
kinderen etc.

9.7 Grondbeleid
Grond behoort als regel in eigendom van burgers en bedrijven te zijn, tenzij er een openbare
bestemming op komt te rusten.
Wij zijn van mening dat grondexploitaties regelmatig geactualiseerd dienen te worden.
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10.

Financiën

10.0 Inleiding
De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten! De VVD wil niet meer geld uitgeven dan nodig
is en dan we hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft uit
belastinggeld komt dat we met elkaar opbrengen. De VVD wil een gemeente die verantwoord
omgaat met de haar toevertrouwde middelen. “Eerst verdienen en dan uitgeven” is het motto.
De gemeentelijke financiën staan door de kredietcrisis onder druk. Het financieel beleid dient
een evenwichtige mix te zijn tussen degelijk financieel beheer en een investeringspatroon dat
een bijdrage levert aan het op tempo houden van de economie.

10.1 Doelmatig werken
Om te zorgen dat de gemeenteraad op hoofdlijnen kan besturen, moeten in de
(meerjaren)begroting en in alle beleidsplannen heldere en meetbare doelstellingen en
prestaties worden vastgelegd, waarover het college door middel van bestuursrapportages en de
gemeenterekening kan rapporteren en verantwoording kan afleggen.
Het uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van taken is voor de VVD vanzelfsprekend wanneer
daarmee voordeel kan worden behaald.

10.2 Begroting/belastingen
De VVD wil een sluitende (meerjaren)begroting voor een gezonde financiële situatie. De
begroting heeft voldoende buffer om risico’s op te vangen. Structurele uitgaven worden met
structurele middelen gedekt. Dit geldt ook in crisistijd.
Indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, wordt eerst een
streep gehaald door bestuurlijke bijzaken.
De VVD staat ten principale kritisch tegenover de OZB.
De VVD wil de OZB-heffing voor bedrijfsgebouwen en
burgers niet als melkkoe gebruiken. De VVD is voor het
hanteren van de ‘nullijn’.
De VVD is tegen het voeren van inkomenspolitiek op
gemeentelijk niveau en blijft scherp op het nut van
bestaande belastingen. De VVD is voorstander van het afschaffen van deelbelastingen zoals de
hondenbelasting, toeristenbelasting en forenzenbelasting. Vaak zijn de kosten om ze binnen te
krijgen hoger dan de opbrengsten.
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11. Kandidatenlijst verkiezingen 2014-2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klaas Willem Hoekzema
Sietske Journée-Schuiling
Menco Slager
Guillaume Maat
Hans Blomsma
Kees Westerdijk
Reender Reenders
Wineke Bakker-Huizinga
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