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Het CDA gelooft in ons Oldambt. Als inwoners met onze unieke talenten en gaven,
kunnen wij bouwen aan een sterke samenleving. Een samenleving waarin iedereen
ertoe doet.
Met onze koopmansstad, karakteristieke dorpen en het weidse landschap is er veel
ruimte om initiatieven te ontplooien en om de vele uitdagingen aan te gaan. Daar
maken wij ons sterk voor!

Voor u ligt de routekaart naar een beter Oldambt, geïnspireerd op onze christelijke
waarden. Een uitgestippeld pad dat leidt naar een leefbare en dynamische
samenleving. Met vitale gemeenschappen in dorpen en wijken, waarin mensen
meedoen en omzien naar elkaar. Waar mensen zich veilig en thuis voelen en invulling
kunnen geven aan hun eigen leven en omgeving. Waar ruimte is voor elke vorm van
relatie en waar plaats is voor alle vormen van kerk, religie en spiritualiteit.

Voor een samenleving met perspectief, moeten we werken aan een sterke economie.
Hierin spelen onze ondernemers een belangrijke rol. Ook voor inwoners met minder
draagkracht bieden we een hoopvol vooruitzicht op meedoen in de samenleving. En
voor een florerend en krachtig buitengebied willen wij ons ook richten op de
(familie)bedrijven in de agrarische sector.

Wij presenteren waar het CDA van overtuigd is, dat de komende 4 jaar moet gebeuren.
Het Oldambt voor onze kinderen is het Oldambt dat wij over 4 jaar willen achterlaten.

Wij geloven in Oldambt, u toch ook!
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Veiligheid



Een veilig Oldambt maken we samen, op elk moment, overal en voor iedereen.
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en spreek anderen aan op hun
gedrag. Lukt dat niet of gaat het toch eens verkeerd, dan heeft de gemeente
mogelijkheden om in te grijpen.

Veilig thuis
In Oldambt moet iedereen veil ig opgroeien, wonen, werken en plezier hebben. In de eerste

plaats is dit thuis. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat voor iedereen het eigen huis, een echt

veil ig thuis is. Initiatieven tegen huisel i jk geweld, kunnen rekenen op de steun van het CDA. Wij

wil len dat slachtoffers goed worden opgevangen en begeleid. Ook veil igheid op straat heeft

onze zorg. Mensen moeten veil ig thuis kunnen komen.

Daarnaast vinden wij het belangri jk dat er zorg is voor integratie van ex-gedetineerden in de

samenleving om terugval te voorkomen.

Effecten gaswinning
Bij een veil ig thuis hoort ook een veil ig huis. Een beschadigd huis als gevolg van de gaswinning,

beschadigd ook het gevoel van veil ig wonen. Wij vinden dat de gemeente Oldambt én haar

inwoners recht hebben op dezelfde behandelwijze, informatie en compensatie, als de

zogenoemde ’aardbevingsgemeenten’. Ook vinden wij dat de NAM moet bijdragen aan

aardbevingsbestendig bouwen in onze gemeente.

De gemeente moet beter inzicht kri jgen in de omvang van het gebied waar de gaswinning effect

op heeft. Het gaat om de effecten op bebouwing en bodem. Daarom wil len wij dat een

meetnetwerk met de best beschikbare technieken wordt opgezet in de gemeente.

Om verdere problemen in te dammen en te voorkomen wil het CDA dat ingezet wordt op het

terugdringen van aardgaswinning in ons gebied en Groningen.

Incidenten en calamiteiten
Hoe veil ig we Oldambt met elkaar ook inrichten, er kan zich alti jd een ongeluk voordoen. Dan

moeten de hulpdiensten beschikbaar en op ti jd ter plaatse zijn. Met de central isatie van

brandweer, ambulance en politie zi jn afstanden helaas groter geworden. Om deze reden zijn wij

voorstander van kleine eenheden die snel ter plaatse kunnen zijn. Dit vraagt om een betere

afstemming met de hele veil igheidsregio Groningen. Er is een duidel i jke taakverdeling nodig.

Ook is het efficiënt gebruiken van de beschikbare middelen en de goede verspreiding cruciaal.

5



Samenleving



Betrokken inwoners versterken de onderlinge verbindingen tussen jong en oud,
arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, samen zorgen we voor elkaar. De
gemeente draagt bij aan een basis van sociale zekerheid, waarbij de mens centraal
staat.

Zorg en ondersteuning
De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om maatwerk en om een goede
samenwerking tussen alle betrokkenen. Dit is nodig voor een efficiënte besteding van het
geld dat beschikbaar is voor de zorg.Wij wil len graag tegemoet komen aan de wens van
inwoners met zorg, om langer in hun eigen woning en leefomgeving te bli jven. De
gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door middel van zogenaamde woon-thuis
technologie. Met een bli jverslening voor aanpassingen aan hun huidige huis, kunnen
inwoners op hun vertrouwde plek bli jven wonen. Wij pleiten voor flexibele regelgeving om
het nodige maatwerk te kunnen leveren.
Binnen het gebiedsgericht werken wil len wij initiatieven ondersteunen en medewerking
verlenen aan zorg- en wooninitiatieven. Onze voorkeur gaat uit naar vri jkomende
karakteristieke panden.
Voor een goede uitvoering van dit al les, wil len wij werken aan een goede samenwerking
tussen professionele en vri jwil l ige zorgverleners. Mantelzorgers zijn hierbi j van
onschatbare waarde. De mantelzorgers moeten beschikken over voldoende en ti jdige
informatie over de verschil lende ondersteuningsmogeli jkheden. Als de zorg voor een
naaste in de knel komt, dan springt de gemeente bij .
Verder is eenzaamheid een groot probleem in onze gemeente. Het CDA wil graag
initiatieven ondersteunen die eenzaamheid tegengaan.

Jongeren en jeugdhulp
Jongeren moeten actief mee kunnen doen aan de samenleving. Hiervoor wil len wij
jongeren de ruimte geven voor dynamiek. Initiatieven voor bijvoorbeeld evenementen en
festivals wil len wij ondersteunen.

Helaas heeft niet ieder kind een onbezorgde jeugd. Wij komen op voor het recht van alle
kinderen om zich, binnen de eigen mogeli jkheden, maximaal te ontwikkelen. Wij vinden
het belangri jk dat jongeren op ti jd en op maat de zorg en ondersteuning kri jgen, die ze
nodig hebben. De huidige aanpak met de inzet van sociale teams is een goed begin. Het
resultaat hiervan noodzaakt het om deze permanent tegen het l icht te houden en te
bli jven optimaliseren. De positie van de jongere(n) moet hierbi j centraal staan.

Ook voor jongeren met een beperking moet meedoen aan de samenleving
vanzelfsprekend zijn. Preventie is voor ons erg belangri jk. Wij wil len dat de gemeente de
kinderen met problemen zo vroeg mogeli jk in beeld kri jgt. Door op ti jd de goede hulp te
bieden, geven we kinderen de kans zich zonder zorgen verder te ontwikkelen. Om goed
in beeld te kri jgen wie hulp nodig heeft, wil len we de samenwerking tussen sociale
teams, het consultatiebureau en scholen verbeteren. Wij wil len dat jongeren die
jeugdhulp kri jgen, indien nodig, ook na hun achttiende verjaardag worden ondersteund.
Niemand valt tussen wal en schip als de gemeente zorgt voor een warme overdracht van
jeugdzorg naar WMO. Wij maken ons hier sterk voor.

Ook in Oldambt groeien kinderen op in armoede. Het CDA vindt het van onschatbare
waarde dat al le kinderen de kans kri jgen om mee te kunnen doen aan activiteiten die bij
‘kind zijn’ horen. Deze kinderen kunnen op ons rekenen bij nieuwe initiatieven.
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Senioren
De komende jaren zal de groep senioren in onze gemeente sterk toenemen. Dit vergt
extra aandacht op diverse fronten. Het CDA staat ervoor dat iedereen waardig oud kan
worden. Met voldoende inkomen en inkomensondersteuning en dat wonen en zorg in
een veil ige omgeving goed op elkaar afgestemd worden. Wij hebben oog voor mensen
die overmand worden door eenzaamheid, waardoor ze tussen de wal en het schip
dreigen te raken. Dit zi jn de thema`s waarvan het CDA wil dat ze in jaarl i jkse
bijeenkomsten aan de orde komen en uitgewerkt worden. De betrokkenheid hierbi j van
de Unie KBO, PCOB , OSV en andere, ongeorganiseerde senioren is voor het CDA
vanzelfsprekend.

Samenwerking
Verenigingen, kerken en andere organisaties hebben een belangri jke rol binnen een dorp
of wijk. Het is in deze ti jd niet alti jd eenvoudig het hoofd boven water te houden. We
wil len hen stimuleren bij het vinden van oplossingen, bi jvoorbeeld door meer
samenwerking. Het ingevoerde gebiedsgericht werken bli jven we ondersteunen. De
dorps-en wijkorganisaties zul len bl i jvend gestimuleerd worden zelf plannen voor hun dorp
en wijk te maken. Deze initiatieven zullen dan in samenspraak en binnen de financiële
mogeli jkheden van de gemeente uitgevoerd worden.

Cultuurrijk Oldambt
Kunst en cultuur versterken de onderl inge verbinding tussen de inwoners in ons gebied.
Oldambt is ri jk aan cultuurhistorisch erfgoed. Wij vinden het belangri jk dat deze
verbinding tussen verleden en toekomst behouden bli jft. Vri jwil l igersinitiatieven als op de
begraafplaatsen, Stichting Oud Winschoten verdienen steun bij hun werk. Voor de Musea
in Heil igerlee moet doorontwikkeling mogeli jk gemaakt worden.

Oldambt is verder ri jk aan activiteiten en initiatieven op cultureel en kunstzinnig gebied.
Dit vraagt om goede samenwerking binnen de gemeente en met de regio. Hierbi j
verdienen initiatieven en activiteiten in de dorpen en wijken extra aandacht.
Dit geldt ook voor cultuurhuis De Klinker. De Klinker is als een spin in het web erg
belangri jk en moet zich kunnen bli jven ontwikkelen als breed cultureel centrum binnen
het toegekende budget.

In beweging
Wij promoten beweging voor iedereen en streven naar een gezond Oldambt. Daarvoor
moeten de sportvoorzieningen in de dorpen en wijken zoveel mogeli jk in stand bli jven.
Daar waar dit absoluut niet (meer) mogeli jk is zal de gemeente in samenspraak met de
verenigingen samenbundeling van sportcomplexen mogeli jk maken. Ook wil len wij door
een goede groene inrichting van de dorpen en wijken het wandelen, hardlopen, fietsen
en spelen voor jeugd en senioren bevorderen. Ook andere initiatieven, die bewegen of
gezond leven stimuleren, ondersteunen wij . Het CDA wil het fietsroutenetwerk tegen het
l icht houden en waar nodig verbeteren en ontbrekende verbindingen toevoegen.

Inburgering en integratie nieuwkomers
De gemeente Oldambt heeft een belangri jke taak ten aanzien van de inburgering en
integratie van nieuwkomers. Wij wil len de sterke structuren binnen de dorpen inzetten om
de nieuwkomers te ondersteunen bij het aanleren van de taal, de normen en waarden en
onze gewoontes. De Training-en Diagnose Centra (TDC’s), bibl iotheken en
welzi jnsorganisaties hebben hierbij een belangri jke rol.
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Economie en Werkgelegenheid

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid in Oldambt en trekken toeleverende en
aanverwante bedrijven aan. Ondernemers zijn daarmee belangrijke pijlers onder
een aantrekkelijke gemeente met perspectief.

Ondernemers
Het CDA is bl i j met de komst van het ondernemersloket en wil dit verder doorontwikkelen.
Daarbij zi jn wij voorstander van nog intensiever contact met al le ondernemers in het
Oldambt. Om slagvaardig te kunnen optreden, zi jn korte l i jnen in communicatie en een
positieve instel l ing vereist. Denken vanuit de ondernemer is de sleutel tot succes. Dit
betekent adequaat afhandelen van vragen en het goed begeleiden van toekomst- en
uitbreidingsplannen van bedri jven. Ook zijn intensieve contacten tussen de gemeente en
ondernemersverenigingen van belang om te weten wat er leeft. Een sterke
portefeuil lehouder economische zaken geeft hier invul l ing aan en maakt werk van
kansen. Bij het aantrekken van nieuwe ondernemers moet de focus vooral l iggen op het
MKB. Volgens het CDA kan hier meer werk van worden gemaakt. Ook jonge startende
ondernemers moeten we koesteren. In samenwerking met het bedri jfsleven kan de
gemeente initiatieven opzetten om startende ondernemers te helpen. Denk hierbij aan
het ombouwen van een bestaand gebouw naar een bedri jfsverzamelgebouw voor
nieuwe, kleinschalige ondernemingen.

Wij wil len dat de gemeente stimuleert dat bedri jven zelf actief aan de slag gaan om
jongeren na hun middelbare school opleiding vakgericht op te leiden. Deze bedri jven
vallen in onze optiek onder de koplopers. Het CDA wil dat hieraan invul l ing gegeven
word, met financiële ondersteuning vanuit het participatiebudget en/of andere fondsen.

Landbouw
De agrarische sector in onze gemeente behoort tot de top van de wereld en zorgt voor
productie van veil ig voedsel. Het zi jn veelal famil iebedri jven, die generaties lang bestaan
en oog hebben voor de toekomst. Zi j zorgen ook voor een economisch, florerend
buitengebied. Daarom wil len wij dat ontwikkeling van boerenbedri jven mogeli jk bl i jft
binnen de landeli jke en provinciale regelgeving. Wij zi jn voorstander van een sterke en
solide agrarische sector waarbij een duurzame bedri jfsvoering voorop staat. Naast
efficiëntie is hiervoor ook biodiversiteit van belang. Het CDA ondersteunt initiatieven om
dit te vergroten en stimuleert het toepassen van natuurbeheer binnen de bedri jfsvoering.

Voor het verder uitwerken van de actiepunten van het aangenomen
landbouwontwikkelingsplan en de verbinding te versterken tussen ‘stad en platteland’
zien wij graag dat de gemeente hiervoor bijeenkomsten organiseert.

Grenzeloos inzetten op werk
De stap van Oldambt naar Duitsland is klein. Ons buurland biedt veel kansen voor
arbeidskrachten met een beroepsopleiding. Wij wil len dat de contacten van onderwijs en
bedri jfsleven in de Eems Dollard Regio verder worden uitgebouwd. In samenwerking
kunnen we zorgen voor meer werkgelegenheid.

Recreatie en toerisme
Oldambt is een prachtige gemeente en hebben op het gebied van recreatie en toerisme
veel te bieden. Vanuit Stichting Marketing Oldambt wordt dit goed ondersteund en is de
dagrecreatie goed op gang gekom en. Dit kan in de toekomst nog verder worden
uitgebouwd door een verstevigde samenwerking tussen de verschil lende ondernemers in
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Oldambt onderl ing en Stichting Marketing Oldambt. In de status van de Waddenzee als
Unesco Werelderfgoed ligt voor onze gemeente, als waddengemeente, een nieuwe te
benutten kans. Die l igt er ook bij de verdere uitbouw van Bad Nieuweschans tot een
volwaardig kuuroord. Een jaarl i jkse werkconferentie met wisselende thema’s, kan de
ingang gezette ontwikkeling de nodige impuls geven om verder te komen. Hier kunnen
de ondernemers en organisaties op het gebied van recreatie en toerisme de resultaten
tegen het l icht houden en het vervolg uitstippelen.

Koopstad Winschoten
Voor een gezond ondernemersklimaat in Winschoten is het van belang dat de ingeslagen
weg naar een compacter koopcentrum wordt voortgezet. De kern is aangepakt en nu is
het ti jd om verder te gaan met de ring eromheen. De verpauperde locatie Blauw en het
ziekenhuisterrein maken daar onderdeel van uit.
Ook liggen er plannen voor aanpak van de Poort van Winschoten, waar het gebied
Gemeentehuis, HEMA, oude bibl iotheek en het Schönfeldplein onder vallen. Wij staan
achter een grondige herinrichting van dit gebied. Hierbi j moeten we goed kijken naar de
ruimtel i jke invul l ing en de financiële aspecten.

Samenwerking tussen ondernemers is essentieel voor het behoud van Winschoten als
tweede koopstad van Groningen. Als gemeente moeten we oog hebben voor deze
samenwerking. Tevens wil len wij de openingsti jden van winkels op zondag niet
uitbreiden.
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We doen er allemaal toe. Ieder heeft zijn specifieke talenten gekregen om bij te
dragen aan een evenwichtige samenleving. Als gemeente moeten we ervoor
zorgen, dat er voor iedereen voldoende kansen zijn om zich te ontwikkelen en te
groeien.

Participatie
Meedoen in de samenleving is belangri jk. Werk speelt daarbij een grote rol. Wij wil len
voorkomen dat jongvolwassenen met een lichte beperking thuis komen te zitten. Dat kan
door ze intensief te begeleiden nadat ze van school komen. Werkgevers wil len wij
ondersteunen als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De
samenwerking met het UWV hierin moet beter, dit vraagt om voldoende aandacht voor
(om)scholing door bijvoorbeeld de trainings- en diagnose centra.

Verder zi jn wij sterk voorstander van een soort van meester-gezel aanpak. Op deze
manier worden jongeren of andere inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt gekoppeld
aan een (ervaren) medewerker of ondernemer. Zo kri jgt iedereen de kans om een vak in
de prakti jk te leren. Vanuit de gemeente zou deze aanpak ondersteund moeten worden.
Het CDA wil dat ingezet wordt op verbetering en jaarl i jkse rapportages met cijfermatige
onderbouwing van de behaalde resultaten

Beroepsonderwijs
Met een sti jgende vraag naar geschoolde vakmensen, l iggen hier kansen. Wij zien graag
dat Winschoten een plaats is waar beroepsonderwijs zich onderscheidt. Het bl i jven
aanbieden van de Duitse taal en arbeidscultuur, zodat werken over de grens daarmee
ondersteunt wordt. Hierbi j kan de gemeente de helpende hand bieden. De werkwijze van
de Stichting de Compagnons van Zuid en Oost Groningen is een uitstekend instrument
om de verbinding te leggen tussen gemeenten, bedri jfsleven en scholen. Het CDA wil
voor onze gemeente een geli jke werkwijze en zo mogeli jk aansluiting bij
bovengenoemde stichting.

OnderwijsOnderwijs
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Een goede bereikbaarheid is de basis voor economie, ontwikkeling en een sterke
samenleving.

Wegen
Oldambt beschikt, met 3 NS stations, l iggend aan de A7 en het vaarverbindingen
netwerk voor grote delen over een behoorl i jk bereikbaarheidsmodel. Een logische en
duidel i jke bewegwijzering is daarbij belangri jk, zelfs in een ti jd van digitale navigatie. Wij
wil len dat de aanwezigheid en de staat van de bewegwijzering wordt geïnventariseerd
en waar nodig wordt aangepast.
Voor de doorontwikkeling van het Oldambt wordt de Blauwe roos een steeds groter
knelpunt. Samen met de provincie en Rijkswaterstaat moet er intensief gezocht worden
naar een oplossing voor dit knelpunt.Voor Finsterwolde wil len we dat in de aankomende
raadsperiode begonnen wordt met de aanleg van de noordeli jke rondweg en in
Midwolda met de aansluiting van de Oudlandseweg aan de Gereweg.

Voor het fietsverkeer wil het CDA dat de veil igheid van het fietsroutenetwerk tegen het
l icht wordt gehouden, zoals ook de fietspaden rondom de Blauwe Stad. Waar nodig
kunnen ontbrekende verbindingen in fietsroutes worden toegevoegd. Bovenstaande
punten wil het CDA opgenomen zien in het nieuw op te stel len gemeentel i jk verkeer- en
vervoersplan.

Veilige wegen
In de afgelopen jaren is veel ingezet op (her-)inrichting en groot onderhoud van het
uitgebreide wegennetwerk in Oldambt. Door duidel i jk aan te geven wat op de weg mag
of juist niet mag, kan er beter worden gehandhaafd. Dit moet in samenspraak met de
dorpen en wijken gebeuren waar dit speelt.Verder vinden wij dat de kwaliteit en
veil igheid van de wegen in het buitengebied vergroot moeten worden. Bij een aantal te
smalle wegen en voor de bescherming van de bermen is de aanleg van passeerstroken
en inbedding in graskantkeien noodzakeli jk. Het CDA wil dat hiervoor budget
gereserveerd wordt. Dit al les moet opgenomen worden in het nieuwe op te stel len
gemeentel i jk verkeers- en vervoersplan.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is belangri jk voor een grote groep inwoners van Oldambt. Daarom
wil len wij dat er een goede verbinding komt tussen het ziekenhuis in Scheemda vanuit
de verschil lende dorpen. Verder wil len wij dat de gemeente zich actief in zet voor het
herstel van de treinverbinding naar Duitsland.Om kosten te besparen is er een koppeling
gelegd tussen het doelgroepenvervoer voor kinderen die daarvan afhankeli jk zi jn en het
openbaar vervoer. Om te voorkomen dat zich hierbi j onacceptabele problemen voordoen
bij deze groep kwetsbare kinderen wil het CDA wil dat nauwlettend gevolgd gaat
worden.

Internet
Een toekomstbestendig internet is een absolute voorwaarde voor bewoners en bedri jven
in ons buitengebied, om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dit is ook een voorwaarde
om leegstaande en vri jkomende agrarische gebouwen te kunnen hergebruiken als
bedri jfsgebouwen.

Bereikbaarheid
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Het Oldambt staat bekend om zijn ruimte. Er is veel beheer nodig in het openbaar
groen. Om goed te kunnen (samen) leven is een verzorgde en veilige ruimte van
belang. Dit komt ook de gezondheid van mensen ten goede. Luisteren naar de
inwoners en zo mogelijk daarop inspelen, vinden wij vanzelfsprekend.

Omgevingsplan
Het omgevingsplan vormt de basis voor de inrichting van onze ruimte. Bij de nadere
invul l ing van het omgevingsplan is samenspraak met dorpen en wijken vereist. Zo
kunnen de bewoners hun invloed op hun omgeving en de uitwerking daarvan bli jven
behouden.

Buitengebied
Een uniek kenmerk van ons platteland is de openheid van het weidse polderlandschap.
Dit kenmerk wil len wij zo houden. De garantie voor het behoud van openheid betekent,
dat er in de visie van het CDA geen plek is voor grote windmolens of andere
beeldbepalende instal laties.

Een aandachtspunt in het buitengebied is verpaupering. Om daar een halt aan toe te
roepen wil het CDA dat ingezet wordt op drie mogeli jkheden. Allereerst een sloopfonds
instel len voor het uitkeren van stimuleringsbijdragen. Ten tweede de mogeli jkheid om
gebouwen te herbestemmen. En ten slotte het instel len van een Rood-voor-Rood
regeling, waarbij sloop op één locatie mogeli jk maakt dat op een andere locatie een
bouwkavel vergund wordt.

Nieuwbouw
De huizenmarkt is positief gestemd. Daarmee is het wel van belang dat voor al le
categorieën woningzoekers voldoende woningen beschikbaar zijn. Dit geldt met name
voor de doelgroep starters en nieuwkomers.
Ook vindt het CDA dat er in al le dorpen nu ruimte moet bl i jven voor individuele
nieuwbouw en/of herbestemming van bestaande gebouwen, zonder de huidige
verpl ichting tot sloop. Om dit goed te kunnen doen is maatwerk nodig en goed inzicht in
demografische ontwikkelingen. Om een verzorgd straatbeeld te bewaken, ziet CDA graag
een sloopregeling ingevoerd worden. Dit fonds kan worden gevoed door de
binnenkomende woningbouwleges.

Groenonderhoud
De groene omgeving is belangri jk voor ons welbevinden. De inwoners van de gemeente
Oldambt hebben laten merken dat het groenonderhoud beter moet. Het CDA
onderschri jft dit en wil dat het onderhoudsniveau verhoogt wordt. Vooral bi j
toegangswegen en plekken waar veel mensen samen komen, zoals bijvoorbeeld
dorpskernen, is dit van belang. Het CDA wil inzetten op meer biodiversiteit van de
bermen in samenspraak met de landeigenaren en andere betrokkenen. Daarbij houden
we ook rekening met de verkeersveil igheid voor weggebruikers en fietsers.

Openbare Ruimte
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Rentmeesterschap is één van de uitgangspunten van het CDA. Wij willen de aarde
verantwoord doorgeven aan onze kinderen. De gemeente Oldambt kan daaraan
haar steentje bijdragen door zelf het goede voorbeeld te geven en met het
ondersteunen van de plannen van inwoners.

Energieneutraal Oldambt
Om te groeien naar een energie neutraal Oldambt, is het nodig stappen te zetten. Het is
van belang dat de gemeente door bl i jft gaan met zelf het goede voorbeeld geven. Wij
wil len dorpen, inwoners en bedri jven stimuleren die stappen zetten om energie
neutra(a)l(er) te worden.

Daarnaast wil het CDA dat de gemeente ruimte en medewerking geeft aan dorps en wijk
coöperaties om zelf energie op te wekken. Bij de toepassing van zonnepanelen kunnen
de huidige daken eerst worden benut. Een andere goede mogeli jkheid is kleine (EAZ)
windmolens direct te koppelen aan de dorpen. Op het gebied van groene energie zul len
ook nieuwe vormen zich aandienen.

Energie
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De gemeente is verantwoordelijk voor goed gemeentelijk bestuur. Dit begint met
een gezonde en stabiele financiële positie. Hiervoor moeten we vooruit zien. Goed
inschatten welke uitdagingen ons te wachten staan en hiervoor de nodige
middelen tijdig reserveren. Verder is een sterke eigen organisatie onmisbaar en
goede communicatie met inwoners een must.

Heffingen en lasten
Wij zi jn voorstander van een duidel i jk en effectief takenpakket, waarbij de financiën
helder zi jn. Daarbij is efficiënt werken een belangri jk aandachtspunt.
Wat betreft de lasten, wil len wij prioriteit geven aan de hoogte van de OZB. Wij wil len dat
de OZB last niet verder sti jgt. Om dieper inzicht te kri jgen in een evenredige verdeling
van de OZB lasten over woningen en bedri jven wordt deze inkomenspost geanalyseerd
en uitgesplitst. Voor de inkomsten in het buitengebied wil het CDA gespecificeerd inzicht
in de bijdrage vanuit het landbouwbedri jfsleven, het totale buitengebied en de individuele
dorpen.

Verder vinden wij dat de gemeente goed moet omgaan met haar leveranciers. Dit
betekent dat het CDA wil dat bi j betal ing van facturen de wettel i jke betal ingstermijnen
van 30 dagen in al le gevallen wordt gehaald. Alleen als er discussie is over de nota of als
werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd, kan hiervan afgeweken worden.

Ambtelijke organisatie
Het CDA vindt dat we zorgvuldig met het belastinggeld moeten omgaan. Dit betekent
dat de gemeente goed moet bepalen welke taken ze moet uitvoeren en wie de uitvoering
voor zijn rekening neemt. Er dient een passend personeelsbestand te zijn bi j de taken
die uitgevoerd moeten worden. Bij uitstroom van mensen wordt uiteraard gekeken of
deze functie opnieuw ingevuld gaat worden om de efficiëntie te bewaken. De gemeente
moet hierbi j voldoende vooruitzien, om de juiste beslissingen te kunnen nemen in de
huidige huisvestingsvraagstukken. Ook vinden wij het belangri jk te streven naar een
flexibele en resultaatgerichte organisatie, met de daarbij behorende middelen en
structuur. Een organisatie waar ruimte is voor creatieve en innovatieve oplossingen.

Communicatie
De gemeente is een belangri jk loket voor inwoners. Daarom moet de gemeente online
en fysiek goed bereikbaar zijn. Wij vinden het belangri jk dat inwoners en bedri jven
gemakkeli jk en snel hun zaken kunnen regelen en volgen via de website. Hierbi j wordt
een ti jdspad en de procedure afgesproken en kan de afhandeling digitaal worden
gevolgd.
Ook wie niet digitaal vaardig is, moet goed geholpen worden. Dit kan met een persoonli jk
bezoek van de gemeente, met informatie op papier of per telefoon. Dit geldt ook voor
communicatie vanuit de gemeente. Een flexibele opstel l ing van de gemeente is hierin
belangri jk.
Ook moet er aandacht zi jn voor de duidel i jkheid in communicatie. Daarom pleit het CDA
voor inhoudsaanpassing en aparte pagina’s in de Oldambtster, waar ondernemers en
organisaties zich kunnen presenteren. Met sl imme verwijzingen erin, waar je specifieke
informatie op de website van de gemeente kan vinden.

De samenwerking met de dorps en wijkraden is goed ingezet in onze gemeente. Dit
communicatiekanaal moeten we bli jven koesteren en verder uitbouwen.
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