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Keuzes voor de toekomst van Delfzijl 
Wij kiezen voor een beter Delfzijl. Voor een positief antwoord op de terechte zorgen 

van vele mensen, een doordacht perspectief op hoe het anders kan. En beter. Voor 

ons begint dat perspectief bij de waarden die we met elkaar delen, de waarden 

waarop onze samenleving is gebouwd. Wij leven in een samenleving met een 

christelijk mensbeeld. Dat betekent dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook 

omkijkt naar een ander. In de bijbel staat het mooi verwoord: “heb uw naaste lief, net 

zoals een ander”.  
 
Naast elkaar liefhebben, heeft ieder mens in onze samenleving ook zijn eigen en 
verantwoordelijke taak. Het CDA in Delfzijl wil graag dat iedereen meedoet en zich inzet voor 
onze prachtige gemeente. Zaken als geluk, waardigheid, wederzijds respect voor elkaars 
overtuigingen, veiligheid, geborgenheid, zorg voor elkaar en gemeenschapszin vormen voor het 
CDA de kern van onze samenleving. Op basis van deze waarden werken wij aan een nog betere 
toekomst voor onze inwoners.     
 
Meedoen in de lokale politiek vraag om een sterk lokaal programma waarin wij keuzes maken die 
dicht bij huis en met de mens vooropgesteld, wordt gemaakt. Het CDA wil bouwen aan een 
pluriforme samenleving die de ruimte krijgt en waarin mensen hun verantwoordelijkheid krijgen 
en nemen. 
 
De uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft ons teleurgesteld, het CDA ging van 
3 naar 2 zetels in de gemeenteraad. Toch hebben wij gekozen om deel te nemen aan het college 
van B&W en heeft wethouder IJzebrand Rijzebol de afgelopen 4 jaar hard gewerkt om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan onze mooie gemeente. Talrijke veranderingen zijn door de 
gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. De 
belangrijkste onderwerpen waren (en zijn) de gemeentelijke herindeling, het sociale domein 
(WMO, jeugdzorg, arbeidsparticipatie), de grote investering in het centrum, wijken en dorpen en 
de problemen rond de aardbevingsschade.   
 
Ondanks de vele investeringen en nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden, gaat het 
financieel goed met Delfzijl. Bezuinigingen en een solide huishoudboekje zorgen ervoor dat dit de 
komende jaren zo moet blijven, maar tegenvallers liggen altijd op de loer. Daarom moeten we 
weloverwogen keuzes maken voor Delfzijl. Deze keuzes komen op de volgende pagina’s 
uitgebreid aan de orde. Samen met de CDA afdelingen in onze buurgemeenten Appingedam en 
Loppersum, kijken we ook alvast naar grensoverschrijdende keuzes, die we samen willen maken.   
 
Met een goed resultaat tijdens de recente landelijke verkiezingen voor het CDA in Delfzijl, kijken 
wij uit naar een positieve verkiezingsuitslag in 2018. Wij zijn ook ditmaal klaar om weer deel te 
nemen aan de coalitie in de gemeenteraad van onze mooie havenstad en de juiste keuzes te 
maken voor de toekomst van de gemeente Delfzijl.  
 
Piet van Hoogdalem 
Fractievoorzitter CDA Delfzijl 
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Wonen in Delfzijl 
Het Delfzijl dat wij voor ogen hebben begint bij een sterke samenleving waarin alle 

mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar 

hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke samenleving is gebouwd op 

saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid en geeft mensen directe invloed op 

hun eigen leefomgeving. De overheid is bovenal dienstbaar aan burgers, bedrijven 

en organisaties. 
 
Veiligheid en leefbaarheid 
Mensen moeten veilig kunnen leven, zowel thuis als ook in de publieke ruimte. De leefbaarheid in 
onze gemeente wordt sterk bepaald door de zeer nadelige gevolgen veroorzaakt door de 
gaswinning, de bodemdaling en de aardbevingen. Mensen zijn bang, ervaren fysieke en 
psychische klachten, de huizen vertonen scheuren en de waarde van de huizen daalt. De NAM 
en de Rijksoverheid hebben de afgelopen jaren veel te weinig oog gehad voor de veiligheid van 
de bewoners en de problemen die de gaswinning veroorzaakt. De lusten waren voor de NAM en 
het Rijk en de lasten voor de inwoners van Noordoost Groningen. Samen met de provincie, 
andere gemeenten en verenigingen, zoals de Groninger Bodembeweging, moet ervoor gezorgd 
worden dat eindelijk recht gedaan wordt aan de bevolking uit ons gebied. Zo nodig moeten 
hiervoor daadkrachtige acties worden gevoerd. 
 
De bevolking van Delfzijl 
Delfzijl is een gemeente met een gevarieerd samengestelde bevolking. Alle inwoners dienen op 
basis van gelijkwaardigheid te worden behandeld en zo ook zelf naar anderen toe te handelen. 
Het huidige integratie- en participatiebeleid verdient daarom extra aandacht. Integratie en 
participatie zorgen voor deelname en betrokkenheid van alle inwoners bij de maatschappij. Het 
CDA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, daarom is het voor nieuwkomers in 
Nederland belangrijk dat zij zo spoedig mogelijk Nederlands leren. Betrokkenheid en waardering 
zorgen voor een gevoel van eigenwaarde en zijn de basis voor een verandering van afwachten 
naar meedoen.  
 

Het heersende beeld van "de overheid moet er wat aan doen" 
dient omgebogen te worden naar: "wat kan ik, of wat kunnen 
wij, hier zelf aan doen", en "hoe kan de overheid daarbij 
ondersteunen?"  
 
Je veilig voelen in je eigen woon-, werk- en leefomgeving is en blijft essentieel. De zorg voor 
onze veiligheid krijgt vorm in samenwerking met burgers, politie en justitie, scholen, 
buurtverenigingen, horecaondernemers, winkeliers, woningcorporaties, (sport-) verenigingen, 
enzovoorts. 
 
De rol van de gemeente volgens het CDA 
De gemeente gebruikt, stimuleert en handhaaft haar gezag. Daartoe geeft ze goede voorlichting 
en past ze lik-op-stukbeleid toe om duidelijk te maken wat kan en wat niet kan. Daarbij dient 
vaker dan voorheen een beroep gedaan te worden op "gezond verstand". 



	 6	

De gemeente heeft met name de volgende drie kerntaken: 
 
1. Overlast bestrijden en tegengaan 
De taak van de gemeente is de openbare orde te handhaven, in samenwerking met politie en 
justitie. De burgermeester maakt hierover in het driehoeksoverleg (burgermeester, politie, justitie) 
bindende afspraken en rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Waar nodig, draagt de 
gemeenteraad zelf ook wensen aan die opgenomen worden in de planvorming en prioriteitstelling 
van de politie.  
 
2. Preventie  
Het beleid dient er op gericht te zijn dat criminaliteit en overlast niet alleen worden tegengegaan, 
maar liefst nog worden voorkomen. Dat gebeurt onder meer door voorlichting en samenwerking 
met ouders, scholen en maatschappelijke instellingen. 
 
3. Participatie 
De eigen verantwoordelijkheid van burgers en lokale gemeenschappen dient meer vormgegeven 
te worden. Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben zelf ook een eigen 
verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkómen van onveiligheid. Respect voor elkaar en 
elkaars eigendommen moet een gedeeld begrip worden. 
 
Drugshandel en verslaving  
In toenemende mate is er in Nederland sprake van overlast door het gebruik van drugs, 
aanverwante (stimulerende) middelen en van overmatig alcoholgebruik. Dit leidt vaak tot situaties 
waarbij grenzen vervagen. Huiselijk geweld en geweld op straat zijn hiervan regelmatig het 
gevolg. Het CDA vindt dat de gemeente binnen de wettelijke grenzen een eigen alcohol- en 
drugsbeleid moet voeren. De huidige coffeeshop wordt door het CDA gedoogd. De verkoop van 
(soft-)drugs op straat wordt echter hard aangepakt. 
 
Overmatig alcoholgebruik in de horeca dient zoveel mogelijk tegengegaan te worden. De 
gemeente dient hiertoe te overleggen met de horecaondernemers (waaronder ook sportkantines) 
om hierop gezamenlijk adequaat beleid te maken. Om problematiek rond het gebruik van 
stimulerende middelen tegen te gaan, dienen gemeentelijke hulpverleningsinstanties voor 
verslavingszorg heel toegankelijk te zijn.  

 
Fysieke veiligheid 
Een goed fysiek veiligheidsbeleid is noodzakelijk. Adequate brand- en milieuvergunningen en het 
toezicht daarop zijn belangrijk. Het CDA is van mening dat risicovolle bedrijven niet in 
woongebieden thuishoren. In voorkomende gevallen dient de gemeente het voortouw te nemen 
om in gesprek te gaan met de ondernemer(s) om verplaatsing van het bedrijf te bespreken. De 
gemeente dient in het hele proces faciliterend en stimulerend op te treden. De gemeente dient 
zelf haar rampenplan op orde te hebben en zich te bekwamen in het oefenen met en uitvoeren 
van het plan. Vooral de communicatie en coördinatie tijdens rampenbestrijding dient regelmatig 
geoefend te worden. 
 
Leefbaarheid in buurt, wijk en dorp 
De leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen wordt verder bepaald door het gevoel van 
veiligheid, gevarieerde woningbouw, een goed voorzieningenniveau, een schone groene 
buitenruimte en de sociale netwerken tussen gemeenschappen. In onze gemeente staat als 
gevolg van de krimp het voorzieningenniveau onder druk. Dit kan de leefbaarheid en de vitaliteit 
van onze dorpen en wijken verder aantasten. Vooral collectieve voorzieningen als de Molenberg, 
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de bibliotheek en andere culturele voorzieningen, zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid 
van de burgers uit onze regio.  
 
Betrekken van dorpen en wijken 
Het CDA vindt het van groot belang dat de gemeente er alles aan doet om burgers in dorpen, 
buurten en wijken te betrekken bij besluiten over de leefbaarheid en de inrichting van hun directe 
woonomgeving. Het afleggen van werkbezoeken door het college moet gecontinueerd worden, 
zodat gesprekken tussen inwoners en de gemeente wordt gestimuleerd. 
 
De publieke ruimte 
Het CDA vindt dat de huidige manier van wijkgericht werken, waarbij rekening wordt gehouden 
met de wensen van de inwoners, een goede manier is om de inrichting en het onderhoud van de 
openbare ruimte uit te voeren. Als de publieke ruimte verloedert roept dat gevoelens van 
onveiligheid op bij de burgers. Bij de (her)inrichting van straten en pleinen dient er aandacht te 
zijn voor het gebruik van duurzame materialen en voor de mogelijkheid van goed en effectief 
onderhoud. Ook wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van kinderen, ouderen 
en gehandicapten. Het CDA streeft naar een ontmoetingsplaats in elke wijk, buurt en dorp, die 
moet uitnodigen tot contacten en het verbinden van de mensen. 
 
Het openbaar groen 
In de gemeente moet voldoende ruimte blijven voor groenvoorzieningen, waarbij onderhoud en 
de kosten hiervan, voldoende aandacht moeten krijgen. Betaalbaarheid is een belangrijk 
aandachtspunt. Verkoop van groenstroken en bospercelen dient blijvend gestimuleerd te worden. 
 
Ruimtelijke ordening en wonen 
De inrichting van de gemeente is voor iedereen van belang. Het gaat om het scheppen van een 
zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren en tussen economische en 
ecologische functies. Ruimtelijke ordening is een middel en geen doel. Het is een belangrijk 
instrument om leefbaarheid in onze gemeente in stand te houden en te bevorderen. De 
gemeente moet aantrekkelijk blijven voor de eigen bewoners. Inwoners en maatschappelijke 
organisaties tonen steeds meer belangstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en het 
cultuurhistorische karakter van onze kernen en gebieden. De gemeente moet bij het maken van 
plannen voor ruimtelijke ingrepen rekening houden met landschappelijke en cultuurhistorische 
aspecten. Zij dient haar inwoners hierbij te betrekken. 
 
Regionale opgave 
De demografische ontwikkelingen hebben verstrekkende gevolgen voor onder meer de 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Het CDA is voorstander van het zoeken naar 
oplossingen, die een kwaliteitsimpuls kunnen opleveren. Reeds in gang gezette initiatieven 
moeten ondersteund worden. Het voorzieningenniveau in de wijken en dorpen dient toegespitst 
te zijn op de gebruiksfuncties. Daar waar voorzieningen onder druk komen te staan initieert de 
gemeente overleg voor mogelijke alternatieven en maakt deze financieel mogelijk 
 
Rondetafelgesprekken en dorpenronden 
De rondetafelgesprekken in onze gemeente zijn een goede manier om de inwoners en 
organisaties beter en eerder te betrekken bij belangrijke besluitvormingsprocessen. Door het 
organiseren van deze gesprekken krijgen belanghebbenden voorafgaand aan de besluitvorming 
ruimschoots de gelegenheid zienswijzen en meningen kenbaar te maken. De dorpenronden, die 
regelmatig gehouden dienen te worden, geven de inwoners de gelegenheid om in contact te 
komen met de gemeentebestuurders. Problemen kunnen aangekaart worden en de bestuurders 
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kunnen uitleg geven over het gevoerde beleid in de dorpen en wijken. Door rondetafelgesprekken 
en dorpenronden of wijkenronden, wordt actief het contact met de inwoners gezocht en 
gevonden. Het doel dient het vormen van een breed draagvlak te zijn, dit komt de hele gemeente 
ten goede. Daarnaast is het afleggen van bedrijfsbezoeken door het college, om ook de 
economische pijlers van de gemeente te betrekken bij het gemeentelijk beleid, van groot belang. 
Voor het draagvlak is het noodzakelijk om de verschillende overleggen te laten volgen door 
voortvarende uitwerking en uitvoering of, indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, door heldere uitleg. 
 
De woningmarkt 
Om de woningmarkt te stimuleren moet de gemeente goede randvoorwaarden scheppen voor 
marktpartijen, woningcorporaties en particulieren. In de visie van het CDA kan op de volgende 
manieren een stimulans worden gegeven aan de productie en de verkoop of verhuur van 
woningen.  
 
1. Regelingen gericht op inkomensgroepen 
De gemeente kan leningen verstrekken aan bepaalde doelgroepen, zoals starters en jongeren. 
Voor mensen met een laag inkomen kunnen, bijvoorbeeld samen met woningcorporaties, 
huurkoop- of koopconstructies uitgewerkt worden. 
 
2. Keuzevrijheid stimuleren 
Kopers en huurders moeten meer inspraak en keuzevrijheid krijgen, zodat het aanbod beter 
aansluit bij woonvoorkeuren. De gemeente kan onderzoek doen naar locaties met minder strenge 
eisen van de welstandscommissie en waar mogelijk gebieden aanwijzen waar welstandsvrij 
gebouwd kan worden. 
 
3. Toekomstgericht bouwen  
De gemeente stemt de woningproductie goed af op de samenstelling van de bevolking. Daarbij 
moet voor twee- en eenpersoonshuishoudens en levensloopbestendige, aanpasbare woningen 
meer aandacht zijn. 
 
4. Aardgasvrij bouwen 
De gemeente stimuleert het “aardgasvrij” bouwen en het onderzoek naar alternatieve manieren 
van verwarmen van woningen.  
 
5. Onderzoek naar de woonvisie  
De gemeente moet nadenken over de mogelijkheden voor verschillende doelgroepen op de 
woningmarkt. In een zogenaamde woonvisie denkt de gemeente na over de samenstelling en de 
wensen van de bevolking en zorgt op die manier ervoor dat er voldoende woningen zijn voor 
iedereen.   
 
6. Planvoorbereiding 
Door een goede planvoorbereiding en het betrekken van burgers en organisaties aan het begin 
van het planproces, kunnen de vaak lange doorlooptijden bij het realiseren van woningen worden 
beperkt. 
 
7. Gemeente en woningcorporatie 
Woningbouwcorporatie(s), zorginstellingen, scholen, maatschappelijke organisaties en de 
gemeente kunnen gezamenlijk meer bereiken dan iedere partij afzonderlijk. De gemeente dient 
faciliterend en stimulerend op te treden om partijen bij elkaar te brengen om concrete afspraken 
te maken over goede betaalbare woningen en voorzieningen.  
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Wonen in een gebied met gaswinning en bodemdaling 
De gemeente voert een actief beleid ten aanzien van de ontstane schade aan huizen, andere 
gebouwen, dijken en leidingen, als gevolg van de aardgaswinning. Zij neemt actief deel aan de 
overleggen met de op dit specifieke terrein bevoegde instanties als Ministerie(s), NCG en CVW 
met het doel de belangen van burgers en bedrijven en de veiligheid in het gebied optimaal te 
behartigen. Waar mogelijk en noodzakelijk komt zij op voor bewoners en bedrijven in de 
discussie over schadevergoeding en herstel. De gemeente stimuleert actief het verminderen van 
de aardgasproductie in het gebied. De nuloptie is daarbij het uiteindelijke doel. 
 
Zorg voor het milieu en duurzame energie 
De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om het milieu en het gebruik van 
duurzame energie. Zij kan een extra bijdrage leveren door te investeren in energiebesparing in 
gebouwen en door de gemeentelijke gebouwen zo efficiënt mogelijk te bezetten. Bij onderhoud, 
renovatie en bij nieuwbouw zijn duurzaamheid van materialen en energiebesparing het 
uitgangspunt. Ook dient de gemeente hier in haar inkoopbeleid rekening mee te houden. 
 
Hoe gaat de gemeente om met afval 
Afval wordt steeds meer beschouwd als grondstof voor (nieuwe) productieprocessen. Het 
afvalstoffenbeleid krijgt daarom op Europees en nationaal niveau steeds meer nieuwe impulsen, 
gericht op het nog veel meer her- of anders gebruiken van afval. Het CDA steunt deze 
benadering van harte, omdat daarmee uitputting van onze aarde wordt tegengegaan.  
 
Vanuit haar voorbeeldfunctie dient de gemeente te zorgen voor een schone publieke ruimte. 
Bovendien bevordert een schone publieke ruimte het gedrag van burgers. Bij de hoogbouw in de 
gemeente zal, waar mogelijk, de afvalinzameling ondergronds worden geplaatst. 
 
De zorg voor ons water 
De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van het beheer van oppervlakte, 
hemelwater en afvalwater. De wet op de gemeentelijke watertaken getuigt daarvan. Naast het 
traditionele beheer en onderhoud van riolering zijn in de wet ook de gemeentelijke taken geregeld 
die betrekking hebben op de bestrijding van overlast door overtollig hemel- en grondwater dan 
wel door een te laag grondwaterpeil. Een goede uitvoering van deze taken vergt nauwe 
samenwerking tussen de gemeente en het waterschap. Gezamenlijke waterplannen en 
afvalwaterakkoorden geven daaraan een basis. 
 
Duurzame energieopwekking 
De nationale overheid legt taakstellende opdrachten neer bij de provincies met betrekking tot de 
opwekking van duurzame, milieuvriendelijke energie. Het CDA staat positief kritisch tegenover de 
opwekking van duurzame energie. Hierbij kan namelijk een spanningsveld ontstaan met het 
woonklimaat en de agrarische sector. Belangen dienen goed tegen elkaar te worden afgewogen. 
De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan onze 
energievoorziening. Met aardgas, zonneparken, windmolens en kolencentrales draagt de 
provincie haar steentje bij ten aanzien van het nationaal belang.  Het CDA vindt daarom dat het 
gebied en met name de inwoners, ontzien moet worden van belastende duurzame 
energieinitiatieven. Windenergie vormt een goed voorbeeld, bij verdere plaatsing van 
windmolens, heeft de plaatsing op zee onze voorkeur.  
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Werken in Delfzijl 
In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen 

verzetten. Een eerlijke economie verbindt de belangen van werknemers en 

werkgevers, van rendement en verantwoordelijkheid. Wie werkt moet aan één baan 

genoeg hebben om zichzelf of het gezin te onderhouden. In een eerlijke economie 

draagt iedereen bij aan collectieve regelingen en hebben alle werkenden recht op 

ondersteuning bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een eerlijke economie is ook een 

duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de 

toekomst van onze kinderen versterken in plaats van belasten. Dat is wat 

rentmeesterschap betekent. Ook in de gemeente Delfzijl maken wij keuzes voor een 

eerlijke economie. Wij willen dat inwoners een goede baan kunnen vinden in onze 

regio en dat ondernemers zich met plezier in onze gemeente vestigen.  
 
Gezonde lokale economische ontwikkeling en werkgelegenheid 
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en 
voldoende goede werkgelegenheid. Hoewel de gemeente slechts voor een deel de economische 
ontwikkeling kan beïnvloeden, is vooral het MKB afhankelijk van lokale economische keuzes. Met 
name door groei van onze lokale economie, heeft Delfzijl een beter perspectief op de groei van 
de werkgelegenheid. Het CDA beseft dat onze gemeente zich in een krimpregio bevindt, maar wij 
willen de krimp van ons leefgebied als een kans zien. Wij willen welvaart en welzijn beter in 
balans brengen en dit besef overbrengen aan de samenleving.   
 
Om de leefbaarheid van onze gemeente in stand te houden, is zorg voor een bloeiende 
detailhandel en kansen bieden aan de boerenbedrijven die vaak al decennialang aan dorp of stad 
verbonden zijn, zeer waardevol. Het in stand houden van voldoende voorzieningen als de 
Molenberg, de bibliotheek en opleiding op het gebied van muziek en kunstvormen, zijn eveneens 
heel belangrijk voor de leefbaarheid. 
 
Ook op het gebied van milieu en duurzame energie zijn wij kansen. Er hoeft niet altijd een 
tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkelingen. Door kansen te 
ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, dragen wij bij aan het vergroten van de 
werkgelegenheid in deze regio. Het CDA kiest voor rentmeesterschap en wil ons mooie 
landschap, maar ook onze bloeiende economie, doorgeven aan komende generaties. 
 
Wat is de rol van de gemeente 
De gemeente faciliteert, zij zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor een gezonde lokale 
economie aanwezig zijn. De gemeente werkt actief aan een noodzakelijke groei van de economie 
en ondersteund bedrijven. Op die manier heeft de gemeente ook een grote rol bij het vergroten 
van de werkgelegenheid. Met name door de samenwerking met instanties als bv. het Werkplein, 
Scholen, bedrijven en ondernemingen. Het CDA ziet op het gebied van werkgelegenheid ook 
kansen bij maatschappelijke betrokken ondernemingen en nieuwe sociale projecten. Hulp bij het 
voorkomen van schulden (door financiële dienstverleners) of het re-integreren van 
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jonggehandicapten, herintreders, en/of langdurig werklozen, zijn goede voorbeelden waarbij de 
gemeente een belangrijke rol kan spelen.  
 
Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren voldoende kansen en hulp krijgen als het gaat om 
opleidingen en het vinden van werk. Het CDA wil dat alle jongeren die een bijstandsuitkering 
aanvragen direct actief aan de slag gaan in een gemeentelijk traject. Als jongeren (nog) geen 
diploma hebben, moet de kans om, eventueel in een leerwerktraject, een startkwalificatie te 
halen, gegeven worden. Bij gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, vindt het CDA dat er 
sprake moet zijn van een goede balans tussen ouderlijke zorgplicht voor kind(deren) en het 
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.  
 
Ruimte voor lokale bedrijven en ondernemingen 
Als we terugkijken op de afgelopen jaren dan heeft de gemeente steeds meer taken opgelegd 
gekregen. We zien dat de overheid daarbij steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. Als er 
een incident is, is de eerste publieke reactie vaak: "Daar moet de overheid eens wat aan doen!"  
We willen deze trend keren en mensen meer zelf verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt 
bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezonde verstand en eigen 
verantwoordelijkheid worden aangesproken, in plaats van op rechten en voorschriften. Dat 
betekent voor het CDA dat we terughoudend willen zijn met het maken van nieuwe regels.  
 
Minder regels en meer mogelijkheden  
In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven 
samen initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel uit van de samenleving. 
Het CDA wil bedrijven ruimte bieden, daarom bevorderen we maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Dat heeft toegevoegde waarde voor alle partijen. Dat betekent dat in veel gevallen 
specifieke regels zoveel mogelijk worden vervangen door algemene regels.  
 
Minder regels voor ondernemers  
De gemeente dient zich volgens het CDA te profileren als een ondernemingsvriendelijke 
gemeente. Dit betekent voor de gemeente een meedenkende en proactieve houding. De 
gemeente bevordert een gunstig vestigingsbeleid om daarmee meer bedrijven en 
werkgelegenheid naar Delfzijl te halen. De gemeente ondersteunt het provinciale detail 
handelsbeleid. De koopzondag is niet vanzelfsprekend. Het CDA is hierbij terughoudend. Het 
aantal koopzondagen wordt in overleg met de lokale ondernemers vastgesteld. Daarbij moeten 
ook het personeel en de vakbonden worden gehoord. 
 
De toekomst van het (winkel)centrum 
Het centrum van Delfzijl is het gezicht en het visitekaartje van de stad en de gemeente. Het 
centrum is niet alleen belangrijk voor haar inwoners, maar ook voor de regio. De afgelopen jaren 
is er hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van het centrum. Ondernemers hebben een nieuwe 
plek gevonden en het aangezicht van de winkelstraten is verbeterd. Het CDA volgt het 
wensbeeld voor het centrum, dat is opgeschreven in het integraal investeringsprogramma (IIP), 
een belangrijk aspect hierbij is dat er plannen ontwikkeld dienen te worden met onder andere als 
doelstelling het centrum meer te verbinden met het water. Ondernemers in Delfzijl hebben soms 
moeite het hoofd boven water te houden, de gemeente dient daardoor in gesprek te blijven met 
de ondernemers en de handelsvereniging om het lokale economische klimaat zo positief mogelijk 
te stimuleren.  
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Industrie en midden- en kleinbedrijf 
De gemeente kent hoofdzakelijk chemische industrie, die een belangrijke en positieve bijdrage 
levert aan de lokale, de regionale en de landelijke economie. De gemeente dient te werken aan 
verbetering van het investeringsklimaat voor zowel de industrie als voor het midden en 
kleinbedrijf. Daarbij is vooral het stimuleren van de werkgelegenheid van belang.  
 
Het CDA ziet graag dat de gemeente het voortouw neemt om startende bedrijven te 
ondersteunen en daarom met ondernemersverenigingen voorziet in de mogelijkheid tot het 
uitwisselen van ervaringen tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt 
daarnaast de opleidings- en re-integratietrajecten af met ondernemersverenigingen op de 
behoefte aan lokaal personeel. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van bedrijven 
terughoudend om met welstandseisen. Als de wens van een bedrijf ergens niet binnen de regels 
past zoekt de gemeente met de ondernemer actief naar andere mogelijkheden. 
 
Zelfstandigen zonder personeel 
Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen gemakkelijker 
gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid van de gemeente 
wordt ruimte gegeven aan kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld door 
het opdelen van grotere opdrachten. Ook met kleine regelingen kunnen mensen gestimuleerd  
worden om een eigen bedrijf te beginnen. Dat kan door alle kennis over ondernemen samen te 
brengen, of door scholen en ondernemersverenigingen afspraken te laten maken over goede 
gastlessen. 
 
Haven en transport  
De haven en het transport zullen de komende jaren het beeld blijven bepalen van onze 
gemeente, ook in het kader van de toekomstige gemeentelijke herindeling. Als gevolg van de 
internationalisering en de schaalvergroting van havens, zal de samenwerking tussen de havens 
rond de Eems-Dollard moeten worden geïntensiveerd. De gemeente zal hierbij een belangrijke 
rol moeten vervullen. 
 
Gezonde agrarische sector en vitaal landelijk gebied 
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. 
Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een 
goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de 
boer, de inwoners en de toerist, daarbij hechten we waarde aan de eigenheid van de kleine 
kerndorpen. 
 
Agrarische natuurbeheer 
Coalities zijn nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer, Groningerlandschap, 
Natuurmonumenten en het Waterschap) en de agrariërs waardoor boeren veel meer betrokken 
worden bij het beheer van terreinen. Het berm onderhoud verdient een zorgvuldig beheerplan en 
een adequate uitvoering. 
 
Bestaande agrarische bedrijven 
Als bestaande bedrijven willen groeien en er is sprake van een conflict met de leefomgeving of 
natuur en milieu, dan wil het CDA inzetten op verplaatsing en herbouw van bestaande agrarische 
bedrijven. Noodzakelijke vergroting van boerenbedrijven kan de komst van grotere stallen 
betekenen. Een kwalitatief goede inpassing in het landschap van deze, uiteraard diervriendelijke, 
stallen is een vereiste. Het CDA is terughoudend bij teruggave van landbouwgronden aan de 
natuur.  
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Functieverandering en herbestemming agrarische gebouwen 
Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. Het CDA is in die 
gevallen voorstander van een nieuwe bestemming. Die bestemming en de activiteit moeten dan 
wel duurzaam zijn en passen bij het karakter van de omgeving. Door bijvoorbeeld wonen 
mogelijk te maken of ruimte te bieden aan een zorgboerderij of passende recreatie.  
 
De eigenheid van kleine kernen en dorpen 
De vitaliteit van het landelijke gebied, oftewel de kernen of dorpen in onze gemeente, verdient 
veel aandacht in de komende jaren. In de meeste dorpskernen bestaat al een inspraak- en/of 
adviesorgaan in de vorm van een dorpsraad of een vereniging voor dorpsbelangen. Het CDA 
vindt zo'n orgaan van wezenlijk belang en de activiteiten van deze organen dienen te worden 
gestimuleerd. De gemeente moet de waarde van die kernen, pareltjes in het buitengebied, inzien 
en waar mogelijk ondersteunen. De gemeente moet de inwoners van de dorpen en de kernen 
actief betrekken bij het maken van nieuwe plannen. Bij voorstellen vanuit de dorpen en kernen, 
denkt de gemeente actief mee.   
 
Verkeer, vervoer en veiligheid 
Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn de speerpunten van 
het gemeentelijke verkeer en vervoersbeleid dat het CDA voor ogen heeft. De bijzondere ligging 
van de gemeente vraagt verbetering van de huidige infrastructuur. Een goede weg, water en 
spoorverbinding van en naar Delfzijl is en blijft van groot belang, met name ter stimulering van de 
economische structuur.  
 
Ondanks de mening van de rijksoverheid, zal de gemeente zich blijvend moeten inspannen voor 
vervanging c.q. vergroting of verplaatsing van de zeesluizen. Ook moet worden onderzocht of er 
mogelijkheden zijn voor een spoorverbinding ten zuiden van het Oosterhornkanaal. De plannen 
voor de verdubbeling van de N33 worden krachtig door het CDA ondersteund, gelet op het grote 
belang daarvan voor de economie, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 
 
Het belang van goede wegen in het buitengebied en naar de dorpen, is van essentieel belang. 
Doordat het transport van en naar agrarische bedrijven steeds intensiever, zwaarder en groter 
wordt, zijn er wegen nodig van goede kwaliteit. Gezien de functie van en veranderingen in het 
buitengebied verdienen uitbreiding van nieuwe fiets- en wandelroutes de aandacht. 
 
Veel mensen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. De gemeente draagt zorg voor een 
goede en veilige bereikbaarheid van dorpen, buurten en wijken, zowel per fiets als met het 
openbaar vervoer.  
 
Vanuit het belang van het watertoerisme denkt de gemeente mee over uitbreiding of het creëren 
van aanlandingsplaatsen. 
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Leven in Delfzijl  
In Delfzijl voelen burgers zich thuis en veilig. Samen werken we aan een betere toekomst. De 

kracht van onze gemeente ligt in onderlinge verbondenheid, dat vraagt om een sterk wij-gevoel 

en de overtuiging dat wij met elkaar de klus kunnen klaren. Gezinnen zijn in staat hun kinderen 

op te voeden in een veilige omgeving, kinderen kunnen naar school voor een goede educatie en 

ouderen krijgen de waardering en aandacht voor wat ze hebben gedaan en nog steeds doen 

voor onze jongere generaties. Onderwijs, voldoende voorzieningen, zorg en sport vormen de 

basis voor een gemeente waarin het prettig is om te wonen. Het CDA kiest voor een gemeente 

waarin inwoners allemaal mee kunnen doen en samen bijdragen aan een prettige leefomgeving.   

 
Het gezin als hoeksteen van onze samenleving 
Voor heel veel mensen is het eigen gezin en de familie waarvan we deel uit maken, het 
belangrijkste in het leven. In onze gezinnen en families zorgen we voor elkaar, staan we altijd 
voor elkaar klaar en helpen we elkaar als dat nodig is. In het gezin kunnen kinderen veilig 
opgroeien, leren delen en samenleven met anderen. Wij geloven dat als het onze families en 
gezinnen goed gaat, het goed gaat met Nederland. Daarom is het CDA dé familiepartij. 
 
Kinderen 
De meeste ouders bieden hun kinderen een veilige, geborgen en stimulerende gezinssituatie. 
Daarbij voldoen zij aan de steeds hogere eisen en verwachtingen die aan de opvoeding worden 
gesteld. Het CDA kiest bewust voor lagere lasten voor gezinnen, omdat we weten dat een gezin 
met kinderen vaak al duur genoeg is. Alle kinderen kunnen meedoen, op school, tijdens het 
sporten of bij het vieren van hun verjaardag. Voor ouders die onvoldoende in staat zijn hun 
kinderen goed op te voeden, bestaan het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het bureau 
Jeugdzorg. Het is de taak van de gemeente om ouders waar nodig te verwijzen naar deze 
hulpinstanties. 
 
Jongeren 
De jeugd heeft de toekomst. Daarom moet de gemeente de jeugd betrekken bij ontwikkelingen in 
de gemeente, bijvoorbeeld door het instellen van een jongerenraad. Sommige jongeren vertonen 
gedrag dat niet door de beugel kan. Criminaliteit en overlast moeten bestreden worden door 
meer toezicht en betere begeleiding of elkaar meer aanspreken op asociaal gedrag. 
 
Ouderen 
Als je je hele leven hard hebt gewerkt, belasting hebt betaald en gespaard voor na je pensioen, 
heb je recht op een rustige oude dag. Voor veel ouderen is dat echter niet het geval. Zij zijn 
bezorgd over hun toekomst en hun financiële situatie. Door alle veranderingen in de samenleving 
hebben ze steeds meer het gevoel er alleen voor te staan en niet gehoord te worden. 
 
Tegelijk leveren veel ouderen nog steeds een grote bijdrage aan de samenleving, met hun kennis 
en ervaring, als mantelzorger of vrijwilliger in de buurt, in de geloofsgemeenschap of in de zorg 
en aandacht die ze geven aan hun kleinkinderen. Daarom willen wij meer aandacht en 
waardering voor alles wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere 
generaties. 
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Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën 
voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Door hun afnemende gezondheid en 
mobiliteit en het wegvallen van een partner of leeftijdsgenoten, raken ouderen geïsoleerd en ligt 
eenzaamheid op de loer.  
 

De zorg en aandacht voor onze ouderen is daarom een verantwoordelijkheid van ons allemaal, 
van familie, buren, kennissen en verenigingen. Ook de gemeente heeft een belangrijke zorgtaak. 
De gemeente moet goed communiceren met ouderen en organisaties die zich inzetten voor hun 
belang. Met name over belangrijke onderwerpen als woon- en zorgvoorzieningen en de WMO.    
 
Naar school in Delfzijl 
Van jongs af aan leren wij dat onderwijs belangrijk is voor de rest van ons leven. Een leven lang 
leren betekent dat je in staat bent om jezelf te blijven ontwikkelen. In Delfzijl staat het CDA voor 
kwalitatief goed onderwijs. Investeren in kennis en innovatie zorgt ervoor dat de kinderen en 
jongeren op onze basisscholen, middelbare scholen en het praktijkonderwijs, het beste uit 
zichzelf kunnen halen.   
 
Goed onderwijs op school 
Kinderen en jongeren hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Ouders moeten erop kunnen 
vertrouwen dat hun kinderen op school goed worden voorbereid op de toekomst en daarbij goed 
worden begeleid. Scholen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen moeten een 
verbeterprogramma volgen. 
 
Alles in één school 
Het CDA in Delfzijl is voorstander van brede scholen waarbij het onderwijs en de kinderopvang 
nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen op één locatie terecht voor voorschoolse 
opvang, onderwijs, naschoolse opvang, sport en cultuur. De school kan op deze wijze beter 
inspelen op de behoeften van het kind en eventuele achterstanden tijdig signaleren. In Delfzijl 
wordt het onderwijs op verschillende locaties gecentreerd, zowel voor het basis- alsmede het 
voortgezet onderwijs worden kosten efficiënte onderwijscampussen ingericht.    
 
Onderwijs en maatschappij 
Het CDA vindt dat scholen nauw moeten samenwerken met hun maatschappelijke omgeving. De 
gemeente moet deze samenwerking stimuleren. Denk hierbij aan het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaters, bestrijden van ongeoorloofd schoolverzuim, voor- en naschoolse opvang en het 
bevorderen van praktijkonderwijs en volwasseneneducatie. Door samen te werken met andere 
instanties, kunnen scholen op deze gebieden meer effect bereiken.    
 
Afstand tot de school 
Delfzijl is een gemeente met een stadskern en veel dorpen, basisscholen moeten daarom goed 
verspreid zijn over de gemeente. De fysieke afstand tot de dichtstbijzijnde school mag niet te 
groot worden voor leerlingen.  
 
Voor de dorpen in Delfzijl is het hebben van tenminste één school, een belangrijke sociale 
voorziening. De schoolvoorziening in de grote dorpen moet dan ook zo lang mogelijk blijven 
bestaan, ook bij terugloop van leerlingen. Samenwerking tussen scholen moet hierbij worden 
bevorderd. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen hun identiteit kunnen behouden als daarvoor 
voldoende draagvlak is bij de ouders. Het CDA is niet principieel tegen een 
samenwerkingsschool, al moeten daar wel goede afspraken over gemaakt worden. 
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Leren en werken 
Het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten beter op elkaar aansluiten. Voor sommige leerlingen 
kan dat het beste via een individueel traject. Het CDA vindt dat aanbieders van 
beroepsopleidingen hierover afspraken moeten maken met het lokale en regionale bedrijfsleven. 
Daarmee kan het aantal voortijdige schoolverlaters worden teruggedrongen. 
 
Cultuur en voorzieningen in Delfzijl 
De afgelopen jaren heeft Delfzijl te maken gehad met een afname van het aantal inwoners, mede 
door de economische ontwikkeling in deze regio behoort Delfzijl tot de zogenaamde 
krimpgebieden in Nederland. Ondanks het verminderde aantal inwoners, vindt het CDA dat het in 
stand houden van voldoende voorzieningen een belangrijke taak is voor de gemeente. Het is erg 
belangrijk voor Delfzijl om de huidige bewoners deze voorzieningen te blijven bieden en tevens 
nieuwe inwoners te overtuigen zich hiervoor in Delfzijl te vestigen.  
 
Het is voor het CDA duidelijk dat zonder goede voorzieningen de leegloop in Delfzijl zal 
toenemen, waardoor het nog moeilijker wordt om voorzieningen te handhaven. Het CDA 
bestempelt de volgende voorzieningen als belangrijk voor Delfzijl: 
- Een volwaardige bibliotheek en behoud van bibliotheekvoorzieningen in de dorpen 
- Een volwaardig theater met een hoogwaardig en gevarieerd programma 
- Een gezamenlijk zwembad met buurgemeente Appingedam ter recreatie en educatie  
- Het Muzeeaquarium ter vermaak en educatie  
- Een steunfunctie voor amateuristische kunstbeoefening op het terrein van muziek, 
toneelspelen, ballet, schilderen, fotografie, filmen en beeldhouwen. 
 
Om voorzieningen te behouden in Delfzijl vindt het CDA dat op individuele basis moet worden 
gekeken naar de ondersteuning van culturele en educatieve initiatieven. Bij alle voorzieningen 
geldt dat het CDA vindt dat er gezocht moet worden naar een kosten-efficiënte organisatie en 
huisvesting. 
 
Kerken en andere historische gebouwen 
De gemeente Delfzijl heeft relatief weinig historische openbare gebouwen en huizen. Daarom wil 
het CDA de gebouwen die er nog zijn, in stand houden. De gemeente houdt zorgvuldig bij welke 
historische gebouwen en kunstwerken in de open ruimte in Delfzijl aanwezig zijn en wie daarvan 
de eigenaar is. Op die manier kan de gemeente het onderhoud en de staat van de gebouwen en 
kunstwerken nauwkeurig monitoren.    
 
In Delfzijl komen wel veel historisch gezien belangrijke kerkgebouwen voor. Historische 
gebouwen die van de gemeente zijn, worden goed onderhouden. Bij andere gebouwen probeert 
de gemeente te bemiddelen bij het vinden van fondsen en waar nodig bij het verstrekken van 
vergunningen. 
 
Zorg, welzijn en sport 
In het gesprek over de zorg, gaat het teveel over geld en regels en te weinig over mensen. Zorg 
draait bovenal om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase - door ziekte of ouderdom - 
altijd in goede handen zijn. Dat vraagt om toegewijde verpleegkundigen en artsen, die bij alles 
wat ze doen de zorg voor de patiënt vooropstellen. Ook in de gemeente Delfzijl staat het CDA 
voor uitstekende zorg en welzijn, of het nou gaat om het behoud van onze medische 
voorzieningen of gezonder leven doormiddel van sporten.  
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Gezondheidszorg en het ziekenhuis 
Het CDA betreurt het zeer dat andere instanties besloten hebben dat het Delfzicht ziekenhuis op 
korte termijn uit Delfzijl gaat verdwijnen. De inwoners van Delfzijl hebben recht op goede 
zorgvoorzieningen. Daarnaast noodzaakt de economische ontwikkeling van Delfzijl, de 
Eemshaven en de chemische industrie in Delfzijl, om tenminste een polikliniek en een 
spoedeisende hulppost in Delfzijl beschikbaar te houden. Eveneens pleit het CDA voor 
voldoende huisartsenzorg in de gemeente.   
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
Ieder mens moet binnen zijn of haar eigen mogelijkheden deel kunnen nemen aan de 
samenleving. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Deze wet regelt de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen die 
thuis wonen. Het CDA wil deze wet verbeteren, door de positie van families en mantelzorgers te 
versterken. Ook moet er voldoende geld zijn binnen de gemeente om voldoende zorg en 
ondersteuning te regelen voor de kwetsbare inwoners. 
 
Wij willen de zorg dichtbij huis versterken en beter organiseren. De professionele zorg en 
ondersteuning kunnen daardoor beter aansluiten bij de keuzes van mensen om zo lang mogelijk 
regie over hun eigen leven te willen houden. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen 
daarbij helpen. Ook het persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg 
naar eigen wens in te richten. Betere zorg thuis betekent ook meer aandacht voor het welzijn van 
ouderen en gehandicapten. De overheid kan dit niet alleen, maar kan wel haar aandeel leveren in 
het aanbod van o.a. welzijnswerk, geestelijke verzorging en de aandacht voor eenzaamheid. 
 
In Delfzijl is het van belang dat deze ondersteuning ook in de kerndorpen, bijvoorbeeld Spijk en 
Wagenborgen, wordt verzorgd. Zodat overal op een adequate en eenduidige wijzen naar de 
juiste zorg wordt begeleid.  
 
Sociaal isolement en armoede 
Betaald werk is volgens het CDA nog steeds de beste manier om volwaardig aan de 
maatschappij deel te kunnen nemen. Voor mensen die niet (meer) kunnen werken moeten er 
goede voorzieningen zijn. Voor het CDA staat voorop dat mensen redelijkerwijs van hun inkomen 
dan wel uitkering rond moeten kunnen komen en daaruit de noodzakelijke kosten van het 
bestaan moeten kunnen betalen. Wanneer dat door omstandigheden niet lukt en mensen in een 
sociaal isolement terecht dreigen te komen, moet de overheid de helpende hand bieden via 
inkomensondersteuning. Daarbij heeft de gemeente de plicht mensen die weer kunnen werken, 
aan de slag te krijgen. Her werkplein spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Schuldhulpverlening 
Een schuld hebben is geen prettige situatie, daarom vindt het CDA dat de gemeente vooral 
preventief beleid moet voeren dat er op gericht is om te voorkomen dat mensen in 
problematische schuldsituaties terecht komen. Hiervoor maakt de gemeente afspraken met 
woningcorporaties over het tijdig signaleren van huurschulden, zodat huisuitzettingen zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Ook maakt de gemeente afspraken met de Volkskredietbank over 
mogelijkheden tot schuldsanering en over begeleiding bij budgettering. 
 
Vrijwilligerswerk  
Onze samenleving is in grote mate afhankelijk van vrijwilligers, het CDA vindt dan ook dat de 
vrijwilligers de ruggengraat zijn van Nederland. Veel maatschappelijk nuttige taken blijven liggen 
als er geen mensen zouden zijn die zich onbetaald willen inzetten voor de medemens.  
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Vrijwilligers moeten daarom ondersteund worden, bijvoorbeeld door meer inspraak te geven in 
beleid, voorzieningen te geven om hun deskundigheid uit te breiden of praktisch te ondersteunen 
bij hun werkzaamheden.   
 
Mantelzorg 
Iemand die weleens voor een naaste heeft gezorgd, weet hoe zwaar het werk van een 
mantelzorger is. De gemeente moet de mantelzorgers die de zorg voor een dierbare op zich 
hebben genomen daarom ondersteunen. Dit kan door een mantelzorger in contact te brengen 
met een vrijwilliger die af en toe bijspringt. De gemeente kan ook kiezen voor subsidie aan 
organisaties die vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen, door administratieve ondersteuning 
of door bijvoorbeeld een vergoeding voor kinderopvang te bieden. We willen voorkomen dat 
mantelzorgers overbelast worden. Het CDA vindt het van belang dat de gemeente regelmatig 
waardering voor het werk van de mantelzorgers toont. 
 
Sporten in Delfzijl 
Samen of individueel sporten kent veel positieve aspecten, zoals gevoel voor eigenwaarde, een 
gezond lichaam of leren werken in teamverband. Om van deze positieve zaken te profiteren, 
moet het gemeentelijk sportbeleid gericht zijn op alle leeftijden en moet iedereen mee kunnen 
doen. Voor alle inwoners van Delfzijl moet sporten mogelijk zijn. De gemeente subsidieert 
daarom instellingen als “Leergeld”, die kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid biedt om toch 
deel te nemen aan sportactiviteiten. Inwoners die sport zelf kunnen betalen, wordt gevraagd om 
ook zelf reëel bij te dragen aan hun sportieve activiteiten.  
 
Sportverenigingen hebben naast een sportieve functie, tegenwoordig in toenemende mate een 
belangrijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van een gezondere 
levensstijl. Het is daarom van belang dat de sportverenigingen en de gemeente nauw 
samenwerken.      
 
Net als bij de culturele voorzieningen is het bij sportvoorzieningen ook van belang om te kijken 
naar de kosten efficiënte van de organisatie en de accommodaties. Als accommodaties te weinig 
gebruikt worden, moet de gemeente de kosten verlagen door accommodaties af te stoten, dan 
wel aan de gebruikers over te dragen.  
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Over grenzen heen kijken  
In de periode die voor ons ligt gaat de gemeente Delfzijl samen met haar buurgemeenten aan de 

slag om zich voor te bereiden op een nieuwe gezamenlijke gemeente. Vandaar dat het CDA 

alvast vooruitkijkt en een blik werpt op de toekomstige gezamenlijke visie voor onze gemeente. 

Samen met de afdelingen van het CDA in Appingedam en Loppersum hebben wij dan ook 

gewerkt aan dit verkiezingsprogramma. In dit laatste hoofdstuk hebben wij alvast enkele zaken 

benoemt, zoals de rol van de gemeente, onze zienswijze op de herindeling en de ontwikkeling 

van de regio.  

 

Bestuur en financiën. 
De gemeente Delfzijl heeft als primaire taak om op verantwoorde wijze de belangen van de 
burgers te dienen. Het college van burgemeester en wethouders is samen met de gemeenteraad 
verantwoordelijk voor het beleid. De ambtenaren verzorgen de uitvoering van het beleid. De 
gemeente behoort efficiënt en doelmatig te werk te gaan. Dat geldt in het bijzonder voor de 
financiële middelen. Met het oog gericht op de toekomst, acht het CDA een goede samenwerking 
tussen de gemeenten van groot belang. Via gezamenlijke diensten wordt momenteel al in DAL 
verband gewerkt aan een efficiënte en toekomstbestendige gemeente.   
 
Burger 
Aan de dienstverlening naar de burgers wordt voortdurend gewerkt en dit is een belangrijke 
factor die voor vertrouwen tussen burgers en overheid moet zorgen. Het CDA juicht 
burgerinitiatieven toe. Wij vinden dat de gemeente burgers actief moet proberen te betrekken bij 
allerlei zaken die belangrijk zijn voor de samenleving. 
 
Financiën 
De financiële positie van Delfzijl heeft zich gunstig ontwikkeld, maar hiervoor waren wel 
drastische bezuinigingen nodig. Dankzij een solide beleid hebben wij voldoende geld 
gegenereerd om veel plannen te realiseren die Delfzijl maken tot een plaats waar het goed 
wonen en werken is. Het CDA heeft dit beleid steeds ondersteund en vindt dat dit proces van 
vooruitgang en verbetering moet blijven doorgaan. Door overheveling van taken van het rijk naar 
de gemeenten (WMO, jeugdzorg en arbeidsparticipatie), gepaard gaande met bezuinigingen, 
worden de financiële mogelijkheden wel onder druk gezet. Het is daarom noodzakelijk om de 
komende jaren de begroting en financiële situatie goed onder de loep te blijven houden.  
 
Herindeling 
De herindeling is al vele jaren bezig met wisselende resultaten en problematiek. Het CDA heeft 
vanaf 2013 steeds gepleit voor een DEAL gemeente (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en 
Loppersum). Een zeer belangrijke reden was dat de Eemshaven en de haven van Delfzijl met 
hun industriële gebieden dan in één gemeente gehuisvest zouden zijn. Helaas heeft het 
provinciebestuur anders beslist. Het CDA heeft in de huidige situatie daarom een sterke voorkeur 
voor een fusie tussen de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). De 
voorbereidingen zijn momenteel in volle gang en de beslissing moet vallen rond de jaarwisseling. 
Het CDA vindt dat de herindeling geen onderwerp moet zijn in de verkiezingsstrijd, want dat 
werkt onnodige vertragingen alleen maar in de hand. 
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Euregio 
Het CDA pleit voor meer samenwerking met onze Duitse buren, vooral op economisch gebied. 
Uitbreiding van de samenwerking richting Scandinavië kan een belangrijke impuls voor de 
verdere ontwikkeling van de Eemsdelta regio betekenen. Het CDA pleit voor meer samenwerking 
met de Duitse steden, met een groot economisch perspectief.  
 
Sinds enkele jaren wordt aan beide zijden van de grens, onder andere door initiatieven als de 
Eems-Dollard regio, op basis van gemeenschappelijke belangen, onder andere op het gebied 
van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bevordering van de regionale economie en cultuur 
intensief samengewerkt. Ook voor de werkgelegenheid bieden grens overschrijvende initiatieven 
een grote kans. Het CDA in Delfzijl is dan ook voorstander van een goede samenwerking met 
onze Duitse buurgemeenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


