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1. Inleiding
1.1 Het CDA
Het CDA is een open, christendemocratische politieke partij. Wij gaan uit van een
christelijke mens- en maatschappijvisie waarbij de Bijbel onze inspiratiebron en
leidraad is. Wij zijn ook een volkspartij met steun onder alle bevolkingsgroepen in de
samenleving. Voor het CDA staat de samenleving centraal. De betrokkenheid van
mensen bij hun gezin en familie, school, dorp of buurt, bedrijf en club of vereniging
vormt het ware draagvlak voor een leefbare gemeenschap.
Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Meer dan ooit is er behoefte aan saamhorigheid en
extra ruimte voor maatschappelijk initiatief. Wij zijn er van overtuigd dat mensen
heel veel kunnen en naar elkaar willen omzien.
Bij ons politiek handelen is de menselijke maat het uitgangspunt. Wij zoeken
oplossingen voor dagelijkse vraagstukken door steeds zorgvuldige afwegingen te
maken op grond van onze uitgangspunten: gerechtigheid, solidariteit, gespreide
verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.

1.2

Uitgangspunten

Gerechtigheid
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor iedereen. Een betrouwbare
overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook
om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn en heeft een bijzondere
verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor wie kwetsbaar en afhankelijk zijn.
Solidariteit
Solidariteit laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar. De overheid mag van
sterkeren offers vragen voor zwakkeren. Zij garandeert een basis van sociale
zekerheid en doet een appèl op burgers en maatschappelijke organisaties te werken
aan maatschappelijke ontplooiing met en voor mensen.
Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De
overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze
kunnen. De burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen.
Wederzijds vertrouwen is dus de basis. Dit schept ruimte voor nabijheid,
gemeenschapszin en beleving van eigen professionaliteit.
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Rentmeesterschap
Rentmeesterschap wil zeggen dat mensen zorgvuldig moeten omgaan met hun
omgeving. Die omvat niet alleen het milieu, maar ook de omgang met gaven en
talenten op het gebied van wetenschap, techniek, arbeidsverdeling en
cultuurvorming. Rentmeesterschap is ook de verantwoordelijkheid voor het
bewaren van de aarde en haar schepping. De natuur is mensen gegeven om ervan te
genieten en van haar vruchten te leven, maar ook om deze mogelijkheden intact te
laten en te bewaren.

1.3 Midden tussen de mensen
Het CDA is een degelijke en betrouwbare politieke partij, die nieuwe wegen inslaat
waaraan altijd vaste waarden ten grondslag liggen. Politiek en bestuur zijn voor ons
geen doelen, maar instrumenten om zaken in de lokale samenleving voor elkaar te
krijgen. Wij hebben duidelijke standpunten over de toekomst, maar dwingen die niet
af. Besluiten die op brede steun in de lokale gemeenschap kunnen rekenen, zijn
duurzamer dan besluiten met een smalle basis. Daarom vinden wij samenwerking
met en ruimte geven aan de lokale gemeenschap van groot belang. Wij willen onze
doelen bereiken door midden tussen de mensen te staan.
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2. Bestuur en dienstverlening
2.1 Herindeling gemeenten
Het CDA is voorstander van het krachtiger en slagvaardiger maken van zowel het
bestuur als de ambtelijke organisatie van de gemeente. Om deze doelen te bereiken
is het samenvoegen van gemeenten noodzakelijk. Een grotere schaal van de
gemeente moet direct gepaard gaan met kleinschaligheid. Met kleinschaligheid
bedoelt het CDA het voortzetten en verder uitbouwen van het wijk- en dorpsgericht
werken. Daarmee kunnen de lijnen tussen enerzijds bestuur en organisatie van de
gemeente en anderzijds inwoners in wijken en dorpen, kort worden gehouden.
Het CDA heeft voorkeur voor herindeling van de gemeenten Bellingwedde,
Vlagtwedde, Stadskanaal, Veendam en Pekela (Westerwolde–Veenkoloniën). Deze
voorkeur is gebaseerd op de mogelijk toekomstige herindeling met de veenkoloniale
delen van de Drentse gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Aa & Hunze. Tot die tijd
continueert de (nieuwe) gemeente de samenwerking met deze gemeenten.
2.2 Gemeentelijke financiën
Het CDA kiest voor een duurzaam evenwicht van lasten en baten. Dit betekent een
sluitende meerjarenraming en voldoende weerstandsvermogen.
De kosten van riolering en afvalinzameling en –verwerking worden voor honderd
procent betaald met de opbrengsten van rioolrechten en afvalstoffenheffing.

2.3 Dienstverlening
Het CDA is voor het inrichten van een Klant Contact Centrum (KCC). De doelstelling
van het KCC is een sterke verbetering van de dienstverlening aan burgers en
ondernemers. Digitale dienstverlening is daarbij uitgangspunt.
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3.

Veiligheid

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het
recht dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te
waarborgen.
Niettemin vindt het CDA veiligheid een zaak van iedereen. De veiligheid in een
samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun
eigen omgeving willen nemen. Inwoners zijn bereid deze rol te vervullen, indien de
gemeente veiligheidsbeleid serieus uitvoert.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Zorgt voor wijk- en dorpsagenten en stadswachten die daadwerkelijk
zichtbaar en actief zijn in wijk of dorp.
• Bij het actualiseren van haar veiligheidsbeleid in elk geval
horecaondernemers, winkeliers, ondernemers, scholen, wijkraden, plaatselijk
belangorganisaties, woningcorporaties en welzijnsinstellingen betrekt.
• De openbare orde en veiligheid handhaaft in samenwerking met politie en
justitie.
• Haar gezag gebruikt om overlast te voorkomen en te bestrijden.
• Het aantal verkooppunten van softdrugs niet mag uitbreiden.
• Verkoop en gebruik van soft- en harddrugs op straat moet voorkomen en
bestrijden.
• Het ingezette beleid tot vermindering van alcoholgebruik continueert.
• Doorgaat met het vervangingsprogramma van openbare verlichting om zowel
de sociale als de verkeersveiligheid te bevorderen.
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4.

Ruimte en Milieu

4.1 Ruimtelijke ordening
De gemeente beschikt over actuele bestemmingsplannen. Voor burgers en
ondernemers is in deze plannen duidelijk geregeld wat mag en wat niet mag.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Onder het motto ‘van grenzen naar ruimte’ maximaal inzet op minder regels
en meer mogelijkheden.
• Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties, waaronder
wijkraden en plaatselijk belangorganisaties, vanaf het begin betrekt bij het
actualiseren van bestemmingsplannen.
• Elke eigenaar en gebruiker van een perceel of pand, waarvan wordt
voorgesteld de bestemming te wijzigen, hierover in de regel vooraf schriftelijk
informeert.
• Langdurige leegstand en verpaupering van panden aanpakt, zo nodig met
inzet van eenmalige financiële bijdragen.

4.2 Milieu en duurzaamheid
Rentmeesterschap is een van de uitgangspunten van het CDA. Wij zien het als onze
opdracht de wereld in een betere toestand door te geven aan volgende generaties.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Het vormen van een consortium van bouwers, installateurs en banken
faciliteert met het doel inwoners die een eigen woning hebben te stimuleren
om energiebesparende maatregelen te treffen.
• Medewerking verleent aan initiatieven van woningcorporaties om de
woonlasten voor huurders te beheersen door het plaatsen van zonnepanelen
op huurwoningen.
• Het oprichten van energiecoöperaties stimuleert en faciliteert.
• Via bronscheiding zo veel mogelijk grondstoffen uit het restafval haalt om
hergebruik te bevorderen en de hoeveelheid te verbranden restafval te
verminderen.
• Samen met waterschappen en waterbedrijven de stijging van de kosten van
beheer en onderhoud van het rioolstelsel beperkt.

4.3 Wonen
Het CDA houdt vast aan de ambitie: Stadskanaal is een excellente woongemeente!
Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn de aanwezigheid en de kwaliteit van
voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan Theater Geert Teis, Muziekschool, Bibliotheek,
multifunctionele accommodaties en onderwijs- en sportcomplexen.
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Het CDA pleit voor nieuwe vormen van samenwerking tussen de gemeente,
wooncorporaties, ontwikkelaars en zorginstellingen om doelgroepen te helpen aan
betaalbare en geschikte woningen.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Doorstroming op de lokale woningmarkt bevordert door het toepassen van
gedifferentieerde grondprijzen.
• Bij bouwplannen burgers en ondernemers helpt om procedures zo snel
mogelijk te doorlopen.
• Ruimte biedt voor kleine bedrijvigheid in of bij de woning.
• Medewerking verleent aan het uitbreiden of verbouwen van een bestaande
woning om deze geschikt te maken voor wonen met zorg.
• Woningcorporaties en ontwikkelaars stimuleert tot het treffen van
duurzaamheidmaatregelen die leiden tot beheersing of verlaging van
woonlasten.
• Inwoners die vertrekken, vraagt naar de redenen van vertrek.

4.4 Leefbaarheid
Voor de bewoners van wijken en dorpen is leefbaarheid belangrijk. Het CDA
vertrouwt erop dat de bewoners ook zelf bijdragen aan het schoon, heel en veilig
houden van hun dorp en wijk. Leefbaarheid gaat daarnaast ook om voorzieningen
voor wijk- en dorpsactiviteiten. Het CDA vindt de kwaliteit van voorzieningen
belangrijker dan de hoeveelheid voorzieningen. De ervaring leert dat het ingezette
wijkgericht werken bijdraagt aan de leefbaarheid van wijken en dorpen. Intensieve
samenwerking met onder meer wijkraden, plaatselijk belangorganisaties,
woningcorporaties, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen, kerken,
sportverenigingen en politie is noodzakelijk.
Wijkraden en plaatselijk belangorganisaties zijn de belangenbehartigers en
vertegenwoordigers van wijken en dorpen. Bovendien nemen zij vaak initiatief voor
allerlei activiteiten.
Het CDA wil dat de gemeente:
•
•
•
•
•

Het ingezette wijkgericht werken voortzet.
Een voortrekkersrol moet vervullen bij het wijkgericht werken.
Wijkraden en plaatselijk belangorganisaties moreel en financieel ondersteunt.
Niet bezuinigt op de waarderingssubsidies die deze organisaties ontvangen.
Efficiënter gebruik van aanwezige accommodaties stimuleert.
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5.

Infrastructuur en vervoer

Goed onderhouden wegen en fietspaden zijn noodzakelijk. Enerzijds omdat
bereikbaarheid van de gemeente van belang is voor de economische en sociale
vitaliteit van alle kernen. Anderzijds omdat de gemeente moet zorgen voor
verkeersveiligheid.
Het CDA zet in op de aanleg van een spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal en
pleit er bovendien voor om deze spoorlijn door te trekken naar Emmen. Voor een
goed bereik van passagiers vanuit Nieuw Buinen, Musselkanaal en het Bedrijvenpark
Stadskanaal kiest het CDA voor een stationsgebied voor trein- en busreizigers op de
voormalige Philipslocatie. Daarbij is wel een goede busverbinding naar het centrum
van Stadskanaal noodzakelijk.
Welke vorm van openbaar vervoer ook wordt ingezet, het CDA wil het huidige
niveau tenminste handhaven.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Het gemeentelijk verkeersveiligheidprogramma voortzet waaraan jongeren
en ouderen kunnen deelnemen om veilig gedrag in het verkeer te bevorderen.
• Scholen stimuleert om het verkeersveiligheidlabel te behalen.
• In overleg met de politie regelmatig snelheidscontroles laat uitvoeren op
wegen die onveilig zijn of zo worden ervaren.
• Verkeersfietsroutes buiten de bebouwde kom voorziet van oriënterende,
openbare verlichting.
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6.

Economische vitaliteit

6.1
Werkgelegenheid
Het CDA vindt werkgelegenheid een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de
inwoners en verdere ontwikkeling van de gemeente. Het creëren en vasthouden van
werkgelegenheid in onze gemeente zijn de komende jaren een uitdaging om sociale
zekerheid te bieden aan inwoners. De gemeente heeft een aanjagerrol waar het gaat
om het stimuleren van de economische ontwikkeling en behoud en uitbreiding van
werkgelegenheid.
De invoering van de Participatiewet lijkt negatieve gevolgen te hebben voor de
werkgelegenheid van een kwetsbare groep inwoners. Het CDA pleit voor extra
financiële middelen van de rijksoverheid vanwege het grote aantal werknemers bij
Wedeka en de zeer beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het CDA is voor het
plaatsen van werknemers met een beperking bij reguliere bedrijven.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Het plan voor verbetering van de openbare ruimte in het centrum van
Musselkanaal uitvoert.
• Maximale acties onderneemt om werkloosheid te beheersen en
afhankelijkheid van een uitkering te voorkomen.
• Zich inzet voor plaatsing van werknemers van Wedeka bij reguliere bedrijven.
• Bij aanbestedingen de voorwaarde opneemt dat een aantal werkzoekenden bij
de uitvoering van werken worden ingeschakeld.
• De komst van bedrijven naar de bedrijvenparken in de gemeente stimuleert.
• Kleinschalige bedrijvigheid in de kleinere kernen toestaat om bij te dragen
aan de leefbaarheid.
• Afstemming bevordert tussen bedrijfsleven en onderwijs; de gemeente moet
ondernemers betrekken bij sociale uitdagingen en bij de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt.
• Lokaal bedrijfsleven altijd een kans geeft bij aankopen en aanbestedingen
door de gemeente of waarbij de gemeente betrokken is.
• Gratis parkeren in de hele gemeente handhaaft.
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6.2 Recreatie en toerisme
Onze gemeente kent een groot aantal recreatieve en toeristische voorzieningen waar
het CDA trots op is. We denken hierbij aan museumspoorlijn STAR, de vele kampeermogelijkheden, het Streekhistorisch Centrum, vaarrecreatie en de vele
mogelijkheden om fietsend, wandelend of te paard te genieten van de mooie natuur,
onder meer in het gebied van de Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Initiatieven stimuleert om recreatie en toerisme te bevorderen.
• Afstemming zoekt met omliggende gemeenten en ondernemers om het
gebruik van recreatief en toeristisch aanbod te bevorderen en de
bedrijvigheid en levendigheid te vergroten.
• Promotionele activiteiten en activiteiten voor imagoverbetering ondersteunt.

6.3 Landbouw
De leefbaarheid op het platteland valt en staat met een gezonde agrarische sector.
Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Zorgt voor een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie.
• In het landelijk gebied ruimte biedt voor boeren, burgers en toeristen.
• Gevestigde agrarische ondernemers mogelijkheden biedt voor ontwikkelingen
die voor continuïteit van hun bedrijven noodzakelijk zijn.
• Medewerking verleent aan nieuwe bestemmingen voor gestopte agrarische
bedrijven, bijvoorbeeld zorgboerderijen en andere vormen van eigentijds
ondernemerschap.
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7.

Onderwijs

Onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van mensen. Het CDA
vindt het van het grootste belang dat kinderen, jongeren en volwassenen zich
doorlopend kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij staat de kwaliteit van scholing
voorop. De identiteit van de school is voor het CDA een groot goed.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Voldoende middelen beschikbaar stelt voor onderwijshuisvesting.
• Bijdraagt aan een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit
betekent het stimuleren van een zo goed mogelijke aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven. Goed begeleide stages zijn hierbij van groot
belang.
• Vroegtijdige schoolverlaters stimuleert een startkwalificatie te halen, waarna
zij met behulp van speciale trajecten kansen krijgen op een zelfstandige plaats
op de arbeidsmarkt.
• Inzet van vrijwilligers en ouders in het onderwijs stimuleert.
• Ondanks de verwachte terugloop van het leerlingenaantal de komende jaren
streeft naar behoud van basisonderwijs in alle dorpen waarbij kwaliteit van
het onderwijs voorop staat.
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8.

Welzijn en Zorg

Leeftijd, lichamelijke of psychische beperkingen mogen geen belemmerde factoren
zijn voor deelname aan de samenleving. De CDA wil initiatieven ondersteunen die
een inclusieve samenleving dichterbij brengen. Het overhevelen van taken op het
gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten zullen de
komende jaren van grote invloed zijn op de verantwoordelijkheden en financiële
middelen van gemeenten.

8.1 Jeugd
Aandacht voor jongeren is essentieel voor een evenwichtige samenleving. Daarom
geeft het CDA de aanpak van jeugdwerkloosheid prioriteit.
De gemeenten worden verantwoordelijk voor het vroegtijdig signaleren van
problemen van jongeren en van gezinnen waarvan kinderen de dupe dreigen te
worden. Het signaleren en het coördineren van (professionele) hulp zijn taken van
het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid.
Het CDA vindt dat de gemeente bij niet te tolereren gedrag door jongeren,
maatregelen moet nemen om hen weer op het goede pad te brengen. Als het aan het
CDA ligt, worden deze jongeren verplicht programma’s te volgen die moeten leiden
tot geaccepteerd gedrag. Voorzieningen als sportverenigingen en culturele
activiteiten dragen bij aan de bevordering van sociaal gedrag van jongeren. Scholen
voor voortgezet onderwijs moeten structureel voorlichting geven over
verslavingsgevaren van bijvoorbeeld drank, drugs en roken.

Het CDA wil dat de gemeente:
• Bij jeugdige werklozen focust op training, scholing en werkervaringsplaatsen.
• Goede afspraken maakt met regionale opleidingscentra om te voorkomen dat
jongeren zonder diploma van school gaan.
• Doorgaat met het inzetten van combinatiefunctionarissen om jongeren te
stimuleren tot meer bewegen en een gezonde leefstijl.

8.2 Ouderen
Mensen worden gemiddeld ouder, dus het aantal ouderen neemt toe. Actieve en
zelfstandige ouderen zijn van groot belang voor de samenleving. Vitale ouderen
kunnen zich volop dienstbaar maken bij vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Indien ouderen langer zelfstandig blijven wonen, bestaat het risico van
vereenzaming.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Ouderen stimuleert om een actieve rol in de samenleving te vervullen.
• Ouderen betrekt bij activiteiten voor en door ouderen.
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8.3
Vrijwilligers
Voor het CDA zijn vrijwilligers het cement van de samenleving. Het CDA wil zich
inzetten om jongeren meer te betrekken bij vrijwilligersactiviteiten.
Maatschappelijke stage kan jongeren motiveren om mee te doen. Het steunpunt voor
mantelzorgers en vrijwilligers biedt hen ondersteuning zodat zij optimaal kunnen
functioneren en niet overbelast raken.
Het CDA is van mening dat vrijwilligerswerk en mantelzorg aanvullend zijn.
Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen niet de rol van de professionele zorg- en
dienstverleners overnemen.

Het CDA wil dat de gemeente:
• Mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleert.
• Voorwaarden schept om vrijwilligers en mantelzorgers goed te laten
functioneren.

8.4 Zorg
Het Rijk hevelt steeds meer zorgtaken over naar gemeenten. Dat past bij de CDAgedachte en het CDA-thema voor deze verkiezingen: ‘Midden tussen de mensen’. Het
CDA kiest voor efficiënte zorg- en dienstverlening waarbij de menselijke maat het
uitgangspunt is.
Wij willen onnodige zorg voorkomen door in te zetten op preventie. Voorkomen is
beter dan genezen. Preventie beperkt het beroep op dure voorzieningen en zorgt
ervoor dat alleen mensen die het écht nodig hebben zorg krijgen. Zelfredzaamheid
en onafhankelijkheid zijn een groot goed.
Het CDA zet in op slimme zorg, dit wil zeggen dat moderne (digitale) middelen van
nut kunnen zijn bij het realiseren van zorgdoelstellingen.
Regelgeving mag geen belemmering vormen om snel in te grijpen als dat nodig is.
Heldere criteria zonder lange procedures zorgen voor snelle besluiten, wat een
besparing op uitvoeringskosten oplevert. Het CDA wil experimenteren met het
toekennen van dringend noodzakelijke voorzieningen zonder indicatie. Daarbij
toetst de gemeente steekproefsgewijs achteraf of de voorzieningen ook
daadwerkelijk terecht zijn gekomen bij de mensen die ze echt nodig hebben.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Zelfredzaamheid van burgers ondersteunt.
• Voorziet in een woon-, welzijns- en zorgomgeving waar mensen zo lang
mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden.
• Innovatieve projecten ondersteunt waarbij slimme zorg tot ontwikkeling
komt.

Midden tussen de mensen

Pagina 14

8.5 Armoede
We leven in een tijd van toenemende armoede en schuldhulpverlening, ook in onze
gemeente. Het CDA ziet het als plicht van de gemeente om acties te ondernemen om
armoede zoveel mogelijk te voorkomen en adequaat om te gaan met schuldhulpverleningsvragen.
Laagdrempelige toegankelijkheid en financiële ondersteuning voor minder
draagkrachtigen zijn voor het CDA kernbegrippen.
Het CDA wil dat de gemeente:
• Hulp biedt waar nodig, waarbij de plicht om mee te werken een vereiste is.
• Sociaal rechtvaardig beleid voert voor mensen die niet in staat zijn betaald
werk te doen.
• Deelname van kinderen aan onderwijs-, sport- en culturele activiteiten blijft
stimuleren en financieel ondersteunen.
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9.

Tenslotte

‘Midden tussen de mensen’ is het thema waarmee het CDA de gemeenteraadsverkiezingen in gaat.
Wij vragen blijvend aandacht voor waarden en normen die de basis zijn voor een
waarde(n)volle samenleving. Verder zetten wij in op het versterken van de
onderlinge verbondenheid van inwoners.
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