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Inleiding
Samenleven met vertrouwen
Iedereen wil zich “thuisvoelen”. Thuis, maar ook op het dorp, in de straat, bij de sportclub, in de kerk, op
school, op het werk. Daarom is het belangrijk dat we afspreken hoe we met elkaar omgaan en hoe onze omgeving er uit moet zien.
Daar willen de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de ChristenUnie graag aan meewerken in Borsele,
met vertrouwen op God die ons een plaats op deze aarde gaf, maar ook met vertrouwen in elkaar.
Dat vraagt om burgers die betrokken op elkaar zijn, die elkaar dat “thuisgevoel” willen geven. Maar tegelijkertijd vereist dat een betrouwbare overheid die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Die afspraken maakt ze
samen met haar burgers, ondernemers en organisaties in het belang van onze omgeving waarin we samen
leven. Daarom willen we in dit verkiezingsprogramma een Bijbelse, eerlijke en duidelijke visie neerleggen.
Die visie is ambitieus, maar ook realistisch. We zijn ons er van bewust dat alles in dit verkiezingsprogramma
niet binnen vier jaar gerealiseerd kan zijn. We investeren juist ook in de toekomst. Uitdagingen op het gebied
van economische ontwikkelingen, klimaatverandering, betaalbare zorg, duurzaamheid, ed. lossen we morgen
niet op, maar moeten vandaag wel aangepakt worden.
En dat doen we samen, met vertrouwen!
Uw stem op 21 maart 2018 op de SGP/ChristenUnie is een stem met vertrouwen
Vriendelijke groeten,
namens SGP/ChristenUnie Borsele
Kees Weststrate
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Bestuur
Wij willen de afstand tussen bestuur en burgers overbruggen. Veel burgers ervaren een afstand tussen het
bestuur en de burger. Burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in hun bestuurders. Dat vraagt van bestuurders dat ze integer handelen, zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving.

Integriteit
Bestuurders moeten onder alle omstandigheden betrouwbaar zijn. Anders wordt het vertrouwen van burgers
geschaad en als gevolg daarvan het gezag van de overheid ondermijnd.
Concreet:
Bestuurders zijn eerlijk en oprecht en willen zich altijd verantwoorden
Het gemeentebestuur voert actief beleid op het gebied van integriteit en voert hierover het gesprek
met zijn leden.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuurders en ambtenaren zijn duidelijk omschreven
en worden nageleefd
Binnen de gemeentelijke organisatie moet ruimte zijn voor gewetensbezwaren
Het college informeert de gemeenteraad tijdig, correct en volledig

Samenwerking binnen de gemeente
Het gemeentebestuur staat ten dienste van de burger. Maar het hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de burger zelf kan aanpakken, moet de overheid niet overnemen. Het is van belang dat de rol en
bevoegdheden van het gemeentebestuur duidelijk zijn.
Concreet:
het publiek belang gaat voor het individueel belang
het gemeentebestuur gebruikt het “zelforganiserend vermogen” van de samenleving. B2030 is hier
een prima voorbeeld van.
Niet alleen dorpsraden, maar ook adviesraden, burgers, bedrijven en organisaties weten binnen
welke kaders zij een rol kunnen spelen in het besluitvormingsproces.
Snelle, doelgerichte (digitale) dienstverlening
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Samenwerking buiten de gemeente
Onze gemeente heeft haar eigen karakter. Daarmee onderscheidt zij zich van de omgeving. Inwoners herkennen zich in tradities en eigenschappen en voelen zich daarbij thuis. Dat moet zo blijven. Anderzijds overstijgen de belangen van onze gemeente wel de gemeentegrenzen; we zijn geen eiland. Samenwerking in de
regio is dus noodzakelijk maar samenwerken is geen samenvoegen.
Concreet:
Behoud van het eigen karakter is bij alle samenwerkingsvormen het uitgangspunt.
samenwerking moet duidelijke maatschappelijke en economische voordelen hebben
als autonomie ingeleverd moet worden (o.a. gemeentelijke herindeling), moet dat in balans zijn
met de winst aan bestuurskracht en mag de identiteit van de gemeente daar niet onder lijden

Financiën
De gemeentelijke financiën bestaan voor het grootste deel uit Rijksuitkeringen en belastingen. Gemeenschapsgeld dus! Daarom moeten bestuurders op een transparante en integere manier omgaan met deze
middelen.
Concreet:
transparante verantwoording van inkomsten en uitgaven
(financiële) risico’s worden duidelijk in beeld gebracht
reserves van de gemeente zijn voldoende om de risico’s op te vangen
de woonlasten in Borsele behoren tot de laagste in Zeeland
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Veiligheid
Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in hun huis, in
hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. De
gemeente heeft (samen met anderen) een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft de fysiek veiligheid,
maar ook voor het gevoel van veiligheid

Organisatie
-

Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat hulpverleners voldoende opgeleid en toegerust zijn
om onze veiligheid te kunnen garanderen. De gemeente moet daadkracht uitstralen in haar
communicatie. Op die manier kan het veiligheidsgevoel van burgers vergroot worden.

Concreet:
De Veiligheidsregio Zeeland draagt zorg voor optimale praktische hulpverlening door efficiënte inzet
van personeel en financiële middelen
Hulpverleners zijn goed bereikbaar, herkenbaar en benaderbaar
Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd
Bijzonder opsporingsambtenaren zetten zich in voor lokale prioriteiten
We willen als gemeente een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van en de samenwerking
met de VRZ

Politie
Criminaliteit is niet gebonden aan gemeentegrenzen. Daarbij komt dat criminaliteit lijkt te verschuiven van de
stad naar het platteland. Ter voorkoming en bestrijding daarvan is de politie afhankelijk van de
samenwerking met andere partners.
Concreet:
Er moeten voldoende wijkagenten zijn
De gemeenteraad wordt betrokken bij het bepalen van lokale prioriteiten
Bij vergunningverlening wordt streng getoetst op (crimineel) verleden van de aanvrager
De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe
In samenwerking met de bedrijven zoeken naar adequate beveiliging van bedrijventerreinen
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Brandweer
Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor burgers. Alhoewel de
Veiligheidsregio Zeeland hierbij een belangrijke rol vervult, moet ook de gemeente volop aandacht aan dit
thema blijven geven.
Concreet:
Brandweervrijwilligers zijn onmisbaar, daarom investeert de gemeente in goede contacten
Gemeente is volledig voorbereid op haar taken m.b.t. een ramp of crisis
Goede samenwerking met bedrijfsbrandweren in het Sloegebied
Voldoende dekking van brandweerkazernes om uitruk en aanrijtijden te garanderen

Asielbeleid
De instroom van vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken kan de gemeente voor grote uitdagingen
stellen. Er zal worden gezorgd dat er plaats is voor statushouders. Begeleiding van deze nieuwe inwoners
door de gemeente moet serieus genomen worden. Integratie in de lokale samenleving is daarbij het uitgangspunt. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding. Ook van de plaatselijke kerken
verwachten we dat ze omzien naar deze inwoners met hun kinderen.
Concreet:
Christelijke barmhartigheid voor vluchtelingen en statushouders
Ondersteunen Stichting VluchtelingenWerk
Eerst duidelijke randvoorwaarden opstellen in samenwerking met omwonenden en andere
belanghebbenden indien grotere aantallen vluchtelingen gehuisvest moeten worden
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Verkeer en vervoer
In ons uitgestrekte plattelandsgebied met zijn vele dorpen blijft het verkeer voortdurend aandacht vragen.
Veiligheid voor alle weggebruikers heeft prioriteit. Belangrijke doorgaande verkeersstromen (vrachtverkeer,
landbouwverkeer) moeten zoveel mogelijk buiten de dorpen om worden geleid.

Infrastructuur
Bij de aanleg en onderhoud van onze wegen is het niet alleen belangrijk dat we van “A naar B” kunnen, maar
vooral dat het veilig kan. Het is belangrijk dat we onze wegen eenduidig inrichten. Hierdoor weten verkeersdeelnemers wat er van hen verwacht wordt bijvoorbeeld ten aanzien van de toegestane snelheid.
Concreet:
Uitvoering geven aan het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan)
Optimaliseren van het (provinciale) fietspad ’s-Gravenpolder – Goes
Integrale aanpak van verkeersproblematiek in en rond ’s-Heerenhoek
Doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskernen tegengaan
Herinrichting Schoorkenszandweg / Provincialeweg ’s-Gravenpolder
Realiseren oostelijke ontsluiting ’s-Gravenpolder
Extra aandacht voor verkeersveiligheid bij scholen en speeltuinen

Investeringen en onderhoud
Regeren is vooruitzien. Dat geldt zeker als we investeren is wegen, die normaliter tientallen jaren meegaan.
Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met het noodzakelijke en tijdige onderhoud. Uitstel van onderhoud leidt immers tot kapitaalvernietiging van de investering.
Concreet:
Goed onderhoud van onze wegen op kortere en langere termijn vraagt om voldoende financiele
middelen
Wegen, fiets- en voetpaden dienen op dusdanige wijze onderhouden te worden dat de veiligheid voor
onze inwoners gewaarborgd is en schadeclaims voorkomen worden
Blijvende aandacht voor toegankelijkheid van de openbare ruimte voor o.a. rolstoelen, rollators,
scootmobielen en kinderwagens.
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Gedrag
Snelheidsovertredingen komen overal in onze gemeente voor. Denken dat allerlei verkeersremmers alleen
de oplossing zijn is onrealistisch. Het moet bij verkeersdeelnemers “tussen de oren zitten” wat de gevolgen
kunnen zijn van te hard rijden en andere verkeersovertredingen.
Concreet:
Stimuleren van acties die gericht zijn op het bevorderen van het juiste verkeersgedrag
Ondersteunen van burgerinitiatieven die gericht zijn op verkeersveiligheid
Voorlichting geven op basisscholen, waarbij in samenwerking met ouders ook aandacht is voor
praktische vaardigheden
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Mobiliteit
De tijd dat er op ieder dorp een school was ligt achter ons. Dat zelfde geldt voor bijvoorbeeld winkels, geldautomaten en consultatiebureaus. Daarnaast zijn er voorzieningen die nooit in onze gemeente aanwezig zijn
geweest. Denk aan ziekenhuizen en scholen voor voortgezet onderwijs. Goede bereikbaarheid van al deze
voorzieningen is dus van het grootste belang. Uitgangspunt is daarbij dat gezocht wordt naar duurzame
vervoersmogelijkheden.

Bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid begint bij een goede infrastructuur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Concreet:
Veilige fietsroutes van en naar de scholen
In ruimtelijke plannen aandacht besteden aan concentratie van voorzieningen
Bij gladheidsbestrijding zoveel mogelijk rekening houden met de bereikbaarheid van voorzieningen.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van de Provincie. Echter, een vraag-gestuurd openbaar vervoer kan betekenen dat dorpen niet of slecht bediend worden. Wij zien het als taak van de gemeente om te
zoeken naar voldoende vervoersmogelijkheden.
Concreet:
In overleg met de Provincie (regelmatig) onderzoeken of routes van buurtbussen en andere vormen
van openbaar vervoer aansluiten bij de wensen van de gebruikers.
Stimuleren van het gebruik van de buurtbussen en de haltetaxi om verdere verschraling van het
openbaar vervoer te voorkomen.
Naast gebruik van openbaar vervoer ook zoeken naar andere mogelijkheden van vervoer
(bijvoor beeld: deelauto, carpoolen, digitale applicaties)
Er wordt een pilot gestart rondom vernieuwende vormen van vervoer in samnewerking met diverse
partijen
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Duurzame oplossingen
Door het verdwijnen van voorzieningen op de dorpen, moeten er grotere afstanden afgelegd worden. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar oplossingen die het milieu zo min mogelijk belasten.
Concreet:
De gemeente geeft het goede voorbeeld door gebruik te maken van vervoersconcepten met een zo
laag mogelijke Co2 emissie
Het gebruik van de fiets stimuleren door o.a. veilige fietsroutes en oplaadpunten voor elektrische
fietsen
Bij het realiseren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen gaat de voorkeur uit naar het
plaatsen op eigen erf of op centrale plaatsen (bij de werkgever, grotere parkeerplaatsen). Is dit niet
mogelijk, dan wordt medewerking verleend aan het plaatsen van een oplaadpunten aan de
openbare weg.
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Economie
Economie is geen doel, maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien.
Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap mag de schepping niet lijden onder onze drang naar
welvaart. Een circulaire economie (waarbij afvalstoffen weer als grondstof gebruikt worden) heeft dan ook
onze voorkeur.

Sloegebied
Het haven – en industriegebied “Sloe” is, als onderdeel van het nieuwe havenbedrijf, van groot belang voor
onze economie. Een groot deel van de Zeeuwse (beroeps)bevolking is direct of indirect afhankelijk van het
Sloegebied.
Concreet:
Ruimte in Sloegebied zo efficiënt mogelijk gebruiken (watergebonden/niet-watergebonden,
geluidsoverlast)
Realisatie bedrijventerrein “Sloepoort”
Blijvende aandacht voor goede bereikbaarheid via weg, water, rails en leiding.

Regionaal en lokaal
Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid is belangrijk. Daardoor zorgen we immers ook
voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Belangrijke pijlers zijn hierin de agrarische sector en zelfstandige
ondernemers. Samen met de andere Bevelandse gemeenten kunnen we ons als aantrekkelijke regio presenteren voor een breed scala aan bedrijvigheid.
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Concreet:
Realiseren van voldoende bedrijfsterrein- en ruimte
Maatwerk als uitgangspunt voor uitbreidingsplannen van solitaire bedrijven in het buitengebied of in
kleine kernen
Promoten van streekeigen producten: “wat je dichtbij haalt, is lekker”
Goede communicatie tussen gemeente en lokale bedrijven (bedrijfscontactfunctionaris)
Ruimte bieden aan innovatieve ondernemers
Schrappen of voorkomen van belemmerende (landelijke en Europese) regelgeving

Arbeidsmarkt
Het is voor onze samenleving en dus ook voor de economie van het grootste belang dat we een “sociale arbeidsmarkt” creëren. Niet alleen betaald werk is waardevol. Ook zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk zijn
even nuttige maatschappelijke bijdragen. Werkgevers (waaronder de gemeente) hebben hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een sociale arbeidsmarkt hoort ook het op gezette tijden nemen van rust. We
zien de de zondag als collectief rustmoment.
Concreet:
Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus
Een goed regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt
Samenwerking met instanties (UWV, WIZ De Bevelanden) bij het actief en innovatief vervullen van
vacatures
Grotere waardering voor onbetaald werk (vrijwilligerswerk, mantelzorg)
Geen winkelopenstelling op zondag
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Onderwijs
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze (jonge) burgers en van de samenleving. Het
Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en het toezicht op de onderwijskwaliteit. Maar als het gaat om
het scheppen van randvoorwaarden is de gemeente aan zet. Denk aan passend onderwijs, leerlingenvervoer,
nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Maar ook het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op
de leerplicht. De vrijheid van onderwijs is leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Onderwijsbeleid- en huisvesting
Veel scholen hebben in onze dorpen te maken met een teruglopend aantal leerlingen. Gevolg daarvan kan
zijn dat scholen moeten sluiten. De gemeente moet daarom in samenspraak met de schoolbesturen
toekomstgericht (huisvestings)beleid voeren.
Concreet:
Scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken of zelfs samengaan.
Streven naar een evenwichtige spreiding van scholen over de gemeente waarbij de identiteit van de
school leidend is. Inzetten op het 4x2-model (2 openbaar, 2 protestant-christelijk
2 katholiek, 2 reformatorisch) en een interconfessionele school
Het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit, waarbij gestreefd wordt naar een gezond
binnenklimaat en energieneutraliteit
Schoolgebouwen zodanig inrichten dat aanpassingen mogelijk zijn m.b.t. passend onderwijs
Leerlingenvervoer goed regelen

Integrale kindcentra
Een Integraal Kind Centrum (voorziening voor kinderen van 0-12 jaar) biedt scholen een kans om leerlingen
vroeg bij de (identiteit van de) school te betrekken. Op die manier kan een goede doorlopende leerlijn geboden worden. Daarnaast kan een Integraal Kind Centrum een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden aan te pakken en sociale cohesie te bevorderen. Ingezet wordt op de brede ontwikkeling van kinderen,
ook buiten schooltijden.
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Concreet:
Kinderen die nog niet leerplichtig zijn niet verplichten een bepaalde vorm van onderwijs te volgen.
Peuterspeelzalen zo mogelijk in of bij de “eigen school” organiseren
Maatschappelijke initiatieven (zoals peuterspeelzalen) niet onnodig hinderen met regels

Onderwijs en zorg
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen
zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school.
Concreet:
Laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken
Onderwijs en jeugdhulp moeten intensief samenwerken om thuiszitten te voorkomen
Bevorderen van inzet opvoedcoach gekoppeld aan huisartsenpraktijk
De gemeenten zorgen ervoor dat er geen wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders die complexe
problemen bij kinderen en jongeren behandelen
Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van de leerlingen, ouders en school, zowel bij
geïndiceerde als kortdurende zorg.
Zorg aanbieden op het Integraal Kind Centrum/schoollocatie verdient de voorkeur
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Sport, cultuur en recreatie
Mensen willen zichzelf kunnen zijn en die eigenheid ook delen met elkaar. We willen een samenleving en
niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen hierin een rol spelen. Dat geldt ook voor
verantwoord recreëren, sporten en bewegen.

Sport
Sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Sporten is gezond
en biedt de mogelijkheid voor sociale contacten. Daarom willen we sportactiviteiten ondersteunen door als
gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. We zien een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport, maar vinden dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hechten we hier aan de
zondagsrust.
Concreet:
Bewegingsonderwijs op scholen stimuleren door o.a. naschoolse activiteiten
Faciliteren van breedtesport
Streven naar een goed evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen
Geen gemeentelijke middelen beschikbaar stellen voor topsport(activiteiten)
Samenwerking tussen verenigingen stimuleren

Cultuur
Cultuurbeleving is heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daar aan bijdragen.
Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en cultuuruitingen moeten altijd bij de goede zeden passen.
Concreet:
Zorgen voor een toegankelijke bibliotheek die aandacht heeft voor verschillende doelgroepen
(o.a. laaggeletterden) en denominaties.
Stimuleren van natuur- en cultuureducatie
Actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners bevorderen
Stimuleren van musea en evenementen die betrokken zijn op de lokale cultuur(historie)
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Erfgoed en archeologie
Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van onze dorpen en de streek. Wanneer
monumenten en cultuurhistorisch erfgoed worden behouden, bevordert dat de aantrekkelijkheid van onze
gemeente voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing, maar ook
in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap.
Concreet:
Actueel beleid met duidelijke kaderstelling voor archeologie en cultuurhistorie
Cultuurhistorisch erfgoed behouden d.m.v. herbestemming met aandacht voor maatwerk
Actieve opstelling van de gemeente m.b.t onderhoud en restauratie van monumenten
Monumentendag organiseren op zaterdag

Recreatie en toerisme
Verantwoorde ontspanning in de vrije tijd is zowel voor onze eigen inwoners als voor toeristen van groot
belang. Daarom willen we dat ook graag faciliteren, waarbij de gemeentelijke taak vooral ligt in het scheppen
van goede randvoorwaarden. We pleiten voor aantrekkelijke toeristische voorzieningen, maar uitdrukkelijk
met behoud van het eigen karakter en de zondagsrust.
Concreet:
Fietsroutes verbeteren en faciliteren
Realiseren oplaadpunten voor elektrische fietsen
Samenhang creëren tussen recreatie en cultuur
Stimuleren van samenwerking tussen organisaties en ondernemers in de recreatieve- en
cultuursector
(financiële) ondersteuning van de Stichting Land van Borsele
Verkoop van streekproducten stimuleren
Promoten van gebruik van de ZeelandPas
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Sociaal domein
Wij willen opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Dat betekent dat we omzien naar mensen in
kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij hen zorg en ondersteuning en bescherming bieden en helpen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De basis van het gemeentelijk
beleid moet de ondersteuning vanuit familie, kerken en maatschappelijke verbanden zijn. De gemeente zorgt
voor adequate aanvulling als deze basiszorg tekortschiet.

Jeugdzorg
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid voor onze
kinderen en jongeren. Dit betekent dat we willen investeren in een veilige basis. Hierdoor is meer preventie,
eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun ouders mogelijk.
Concreet:
Kwaliteit van zorg is leidend waarbij we zorgvuldig omgaan met de financiële risico’s van de
decentralisatie
Zoveel mogelijk ondersteunen in de natuurlijke context van een jongere en alleen zo nodig in
instellingen waarin jongeren (langdurig) verblijven
Toegankelijke opvoedingsondersteuning aanbieden vanuit een laagdrempelig Centrum voor
Jeugd en Gezin
Stimuleren van deelname aan activiteiten gericht op kinderen en jongeren
Het bevorderen van maatschappelijke participatie waardoor kinderen en jongeren in hun eigen
kracht gezet worden
Toegankelijkheid van zorg en ondersteuning waarborgen
Regionaal samenwerken bij complexe jeugdzorg (solidariteit)
Zorgvragers moeten keuzevrijheid hebben (identiteitsgebonden zorg) o.a. door middel van het
Persoons Gebonden Budget
Kerken, scholen, (jeugd)netwerken en andere maatschappelijke instellingen intensief betrekken bij de
ontwikkeling van het gemeentelijk beleid.

Zorg en welzijn (wmo)
Mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte kunnen niet zonder medeburgers
die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en solidair met hun zijn. De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) legt veel van die verantwoordelijkheid neer bij de burgers. Daarom pleiten we voor een ruimhartig en
voorwaardenscheppend beleid, waarbij de gemeente ondersteuning, begeleiding en zorg aan huis biedt.
Concreet:
Maximale ruimte blijven bieden aan het persoonsgebonden budget (PGB)
Stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg (waarbij het Vrijwilligershuis een
belangrijke rol speelt)
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Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat de burger de hulp kan kiezen die bij hem past
Ondersteuning van lokale maatschappelijke organisaties en initiatieven (die voldoen aan de geldende
kwaliteitscriteria)
Waar nodig wegnemen van schotten tussen de verschillende budgetten
Laagdrempelige en toegankelijke Steunpunten per dorp
Goede toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen voor mensen met een (lichamelijke)
beperking
Goede kwaliteit bij het verstrekken van hulpmiddelen

Werk en inkomen
Werken is geen doel op zich. Maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van
inkomen. Ondanks dat voor ons betaald en onbetaald werk gelijkwaardig zijn, is iedereen wel verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen. We hebben oog voor mensen die door omstandigheden niet of gedeeltelijk
kunnen werken. Daarom ondersteunt de gemeente actief mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
(langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden). De gemeente werkt nauw samen met bedrijven
en organisaties in de gemeente en de regio, waaronder sociale werkplaatsen
Als werken onmogelijk is of als er geen (passend) werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen hebben het zwaar. We pleiten daarom voor een ruimhartig minimabeleid. Wel moeten we er voor waken dat door allerlei tegemoetkomingen
een uitkering financieel aantrekkelijker wordt dan het hebben van werk.De focus ligt op arbeidsparticipatie.
Concreet:
Gericht (regionaal en provinciaal) arbeidsmarktbeleid met goede aansluiting op het onderwijs
Bij inkopen en aanbestedingen wordt, waar mogelijk, het inzetten van mensen met grotere afstand
tot de arbeidsmarkt opgenomen als contractvoorwaarde.
Instroom in uitkeringen beperken (strenge poortwachter) en uitstroom actief en innovatief uitvoeren
(WIZ De Bevelanden)
Re-integratiemogelijkheden verder ontwikkelen
De Betho benutten om zoveel mogelijk mensen naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats
te leiden.
Bedrijven en organisaties (waaronder de gemeente zelf) worden gestimuleerd om meer mensen met
een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
Actieve aanpak jeugdwerkeloosheid
Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een “tegenprestatie” worden verwacht (bijvoorbeeld in
de vorm van vrijwilligerswerk)
Goede en betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering
Actieve houding van de gemeente in het aangaansamenwerkingsrelaties met andere instellingen op
het vlak van armoedebestrijding, zoals diaconieën en voedselbanken.
Actieve en vroegtijdige schuldhulpverlening
Misbruik van regelingen passend straffen inclusief terugbetaling
Inzet van “energiecoaches” om huishoudens met lage inkomens te adviseren over energiebesparing
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Volksgezondheid en milieu
Rentmeesterschap is een van onze uitgangspunten. We moeten goed omgaan met de schepping. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze
generatie, is erg belangrijk. Dat betekent dat we zorgvuldig om moeten gaan met beschikbare grondstoffen
en ons richten op het sluiten van kringlopen. Gebruiken, verbruiken en hergebruiken zijn begrippen die
vragen om bewustwording en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Volksgezondheid
Het is voor ons “bruto nationaal geluk” belangrijk dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeente kan daarin een belangrijke rol spelen door te investeren in welzijn en volksgezondheid.
Concreet:
Gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en voor het stimuleren van
een gezonde levensstijl
Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving

Milieu
Vanuit de opdracht om Gods schepping te bouwen en te bewaren, heeft een schoon milieu onze aandacht.
Daarom willen we het gebruik van eindige voorraden verminderen en het gebruik van hernieuwbare bronnen
juist stimuleren.
Concreet:
Klimaatbeleid integraal vertalen naar lokaal niveau
Uitvoering geven aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie
Verdere uitbouw van alternatieve energieopwekking door zon, water, wind en biomassa
Stimuleren van duurzame industrie- en bedrijventerreinen
Zeeuws energieakkoord uitvoeren door in te zetten op energiebesparing in woningbouw
Zoveel mogelijk lichtvervuiling voorkomen
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Afval
De bewustwording rondom het omgaan met afval en recycling neemt bij burgers en bedrijven toe. Gezamenlijk zetten we ons in om ons afval steeds meer om te zetten in bruikbare grondstoffen.
Voor ons is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.
Concreet:
Het milieurendement op afvalinzameling verbeteren
Afvalstromen tegen aanvaardbare kosten optimaal scheiden
Huishoudelijk restafval verder beperken door aanpassen inzamelmethode
burgerinitiatieven en gemeentelijk beleid actief op elkaar afstemmen
voortzetten van het gratis aanbieden van particulier afval bij milieustraten
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Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Dorpsvernieuwing
Onze gemeente heeft eigen unieke ruimtelijke kwaliteiten. Een prachtig cultuurlandschap met dorpen die elk
hun eigenheid en (bouw)historie laten zien. Waar bovendien (agrarische) bedrijvigheid overal aanwezig is en
kerken en verenigingen bijdragen aan de sociale cohesie. Hierdoor heeft onze gemeente een aantrekkelijk
woon- en leefmilieu. Dat willen we graag behouden en zelfs verbeteren.

Ruimtelijke ordening
De invoering van de Omgevingswet biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers
krijgen meer verantwoordelijkheid om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden en kunnen eenvoudiger een vergunning aanvragen. Daarvoor zijn duidelijke (provinciale) kaders nodig die voldoende ruimte
bieden om aan het gemeentelijk beleid invulling te kunnen geven.
Concreet:
Provinciaal ruimtelijk beleid moet ruimte bieden om lokaal beleid te kunnen ontwikkelen
Bij nieuwbouwplannen zo veel mogelijk ruimte bieden aan het type woningen waar behoefte aan is.
Behoud van ons waardevolle landschap
Aandacht voor landschappelijke inpassing van solitaire objecten (waaronder agrarische bedrijven)
Regelgeving m.b.t. realisatie van (agrarische) bedrijfsgebouwen zo nodig aanpassen aan
veranderende bedrijfsvoering
Stimuleren van het herbestemmen van leegstaande boerderijen met aandacht voor de omgeving

Volkshuisvesting
De samenstelling van onze bevolking is aan verandering onderhevig. Er is sprake van een groeiend aantal
huishoudens, maar dat de grootte van de huishoudens afneemt. Daarnaast zien we vergrijzing optreden.
Bovendien blijven ouderen langer zelfstandig wonen en zien we door gewijzigd landelijk beleid een toename
van de vraag naar (kleine) woningen voor mensen met een indicatie voor Beschermd Wonen. Deze en andere
ontwikkelingen vragen om een zorgvuldige en toekomstgerichte visie waarbij voor alle doelgroepen voldoende woningen zijn die voldoen aan de woonwensen van onze tijd.
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Concreet:
Concrete afspraken met de woningcoöperatie over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare
huurwoningen
Goede balans tussen koop- en huurwoningen, met ruimte voor particulier opdrachtgeverschap
Aandacht voor doelgroepen zoals starters, mensen met een zorgbehoefte en statushouders
De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus bij toewijzing van een woning, maar zorgt
wel voor zo veel mogelijk voor passende woonruimte
Mogelijkheden blijven bieden voor het plaatsen van mantelzorgwoningen
In samenwerking met de regio woningbouw realiseren naar behoefte, waarbij in het kader van
leefbaarheid zeker ook aandacht moet zijn voor de kleine kernen

Dorpsvernieuwing
We zijn trots op onze dorpen met ieder hun eigen karakter. Dat karakter wordt mede bepaald door de (typen)
woningen die er staan en de situering. Om deze eigenheid te behouden moeten we investeren in de bestaande woningvoorraad, waardoor verpaupering voorkomen wordt. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor
de beeldkwaliteit van de woningen, maar zeker ook voor de levensloopbestendigheid en de energetische
prestatie van deze woningen.
Concreet:
Opknappen van particuliere woningen blijven stimuleren en woningeigenaren daarin (financieel)
ondersteunen.
Welstandsbeleid moet dienstverlenend aan burgers en bedrijven zijn
Duurzame maatregelen moeten uitganspunt zijn bij verbouw of aanpassingen van woningen
Afspraken maken met woningcoöperatie om energie-neutrale woningen (nul op de meter) te
realiseren
Pilot uitvoeren waarbij ook bestaande woningen in de particuliere woningvoorraad worden
aangepast naar “nul op de meter”
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Openbare ruimte
Een aantrekkelijke leefomgeving wordt vooral bereikt door een openbare ruimte die schoon, veilig en goed
verzorgd is. Denk aan onze wegen, plantsoenen, vijvers, parken ed. Dat vraagt inspanningen van de gemeente, maar zeker ook van de burgers. Door die gezamenlijke verantwoordelijkheid serieus te nemen werken we
aan een omgeving waarin we ons naar volle tevredenheid kunnen verplaatsen, ontspannen en elkaar kunnen
ontmoeten. Daarom is de openbare ruimte van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpen.

Structureel onderhoud
Een verzorgde leefomgeving vraagt om regelmatig en deskundig onderhoud. Daarnaast is uit het oogpunt
van dienstverlening belangrijk om snel te reageren op klachten van inwoners.
Concreet:
Blijvend aandacht voor professionele en dienstverlenende houding van het eigen gemeentelijk
personeel bij de buitendienst
Begraafplaatsen dienen (als onderdeel van de openbare ruimte) op een acceptabel niveau
onderhouden te worden
Onderzoek blijven doen naar de meest effectieve manier van onkruidbestrijding tegen aanvaardbare
kosten
Bestrijding van honden (poep)overlast prioriteit geven

Burgerparticipatie
Naast het werk dat door professionals verricht moet worden, kunnen inwoners zelf ook een bijdrage leveren
aan een aangename leefomgeving. Daardoor groeit het besef dat de openbare ruimte “van ons allemaal is”
Concreet:
Indien mogelijk medewerking verlenen aan inwoners die een deel van het openbaar groen zelf willen
onder houden.
Inwoners actief betrekken bij het opstellen van de dorpsplannen in het kader van het
Groenstructuurplan
Klachten m.b.t. de openbare ruimte moeten snel en eenvoudig doorgegeven kunnen worden
(BuitenBeterApp)

Veiligheidsgevoel
Het is belangrijk dat inwoners zich veilig kunnen voelen in de openbare ruimte. Alhoewel het veiligheidsgevoel afhankelijk is van veel factoren, kan de gemeente wel een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving.
Maar ook hier geldt dat burgers eveneens hun bijdrage kunnen leveren.
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Concreet:
De wijkagent moet zoveel mogelijk zichtbaar zijn, maar in elk geval goed en snel bereikbaar
WhatsApp-groepen door en voor burgers organiseren
Goede afspraken met o.a. Waterschap en woningcorporatie m.b.t. openbare verlichting met het oog
op sociale veiligheid.

Klimaatadaptie
We krijgen steeds meer te maken met hevige regenbuien, maar ook met langere periodes van droogte. Dat
vraagt nu en in de toekomst om zorgvuldig om te gaan met onze riolering en waterberging.
Concreet:
Zoveel mogelijk gescheiden rioolstelsels aanleggen, waarbij het regenwater apart van het afvalwater
afgevoerd wordt.
Wateroverlast bestrijden door o.a. lokale waterberging (vijvers, wadi’s)
Grond- en oppervlaktewater zuiver houden
Stimuleren om verharding in particuliere tuinen te verwijderen ten gunste van (tijdelijke) opvang van
regenwater
Inwoners actief informeren over mogelijke alternatieve vormen van waterbuffering (in tuinen)
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SGP
SGP
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SGP
SGP
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