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1. Inleiding 

 
Voor u ligt ons verkiezingsprogramma voor de komende bestuursperiode 2022 - 2026 in de 
gemeente Stadskanaal. Een programma waar we trots op zijn! 
Het programma is tot stand gekomen met bijdragen en meedenken vanuit de samenleving. 
Vanuit betrokkenheid en participatie, met ambities en realiteitszin. En vanuit een vernieuwende, 
maar ook vertrouwde CDA-gedachte. Immers, de samenleving verandert, onze samenleving ziet er 
anders uit dan vier jaar geleden. De ambities zijn gebaseerd op onze christendemocratische 
grondslag en uitgangspunten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

2. Onze uitgangspunten 
Rentmeesterschap 
 
Wij vinden dat iedereen zorgvuldig om moet gaan met onze omgeving. Met de natuur en het milieu, 
maar ook moeten we op een goede manier omgaan met gaven en talenten. 
Door het realiseren van onze ambities nemen wij verantwoordelijkheid voor het bewaren van onze 
aarde en haar inwoners. 
 
De Bijbel herinnert ons eraan de tuin van de wereld te “bewerken en erover te waken” (Gen. 2:15). 
 
Gespreide verantwoordelijkheid  
 
Wij stimuleren en waarderen maatschappelijke initiatieven. Individuen, buurten, scholen, wijken en 
dorpen, kerken, zorginstellingen en bedrijven leveren immers allen een unieke bijdrage aan de 
samenleving. 
Wij vragen iedereen om actief mee te doen in de samenleving. Wij gaan uit van wederzijds 
vertrouwen:  
Samen – leven en Samen – werken  
 
Publieke gerechtigheid 
 
Als CDA in onze gemeente willen we zekerheid bieden aan onze inwoners. We stellen ook grenzen en 
willen een bestaansminimum garanderen in de sociale zekerheid. We beschermen de belangen van 
inwoners, die in een sociale en/of economische positie verkeren, waar dit zelf niet lukt. 
 
Solidariteit 
We doen een beroep op inwoners en maatschappelijke organisaties om te werken aan 
maatschappelijke ontplooiing met en voor iedereen. Van de sterken vragen wij om bij te dragen voor 
hen die daar zelf minder goed toe in staat zijn. Wij laten zien dat wij oog hebben voor elkaar, in 
woorden en daden. 
 
“Wij houden vast en laten niet los”. 
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3. Uitvoering 
Om de doelen, zoals in het navolgende beschreven, te bereiken, gaan wij het volgende doen. 
In de eerste plaats maken wij gebruik van onze positie in de gemeenteraad: wij vertellen onze 
standpunten, wij dienen voorstellen in en stellen zo nodig (schriftelijke) vragen over actuele 
onderwerpen. Als fractie zoeken wij mensen, organisaties, bedrijven en verenigingen op, om te 
horen wat er in de samenleving leeft. 
 
In de tweede plaats hebben wij regelmatig contact met onze provinciale en landelijke partijgenoten. 
Ook onze afvaardiging in het Europees Parlement en in de Europese commissies kunnen wij 
benaderen. Dit doen wij om onze lokale en regionale belangen te behartigen. 
 

3.1. Onze gemeente 
Bovengenoemde uitgangspunten zijn de basis voor ons verkiezingsprogramma. 
Wij leven in Nederland, en dus ook in de gemeente Stadskanaal, in een rechtsstaat.  
Wij zijn een partij die voorziet in middelen en voorzieningen, die beschermt en ondersteunt waar 
nodig, en ook uitgaat van de eigen kracht van mensen. Wij staan voor een overheid die betrouwbaar 
is. Als CDA gaan wij daarvoor:  
Samen – leven en Samen – werken.  
 
Hoe ziet onze gemeente eruit? 
 
Historie:  
In 2019 bestond de gemeente Stadskanaal 50 jaar: de gemeente ontstond op 1 januari 1969 door de 
samenvoeging van de voormalige gemeente Onstwedde, met een deel van de voormalige gemeente 
Wildervank. Stadskanaal heeft een oppervlakte van 120 km2. En behoort nu tot een kleinere 
gemeente van Nederland, maar heeft in verhouding tot het aantal inwoners een groot grondgebied. 
De gemeente bestaat uit de kernen Alteveer, Onstwedde, Mussel, Musselkanaal, Vledderveen en 
Stadskanaal. 

 
Bevolkingssamenstelling: 
Onze gemeente heeft ongeveer 31.000 inwoners. De laatste jaren is er sprake geweest van daling 
van het inwonersaantal. In 2021 is deze daling gestabiliseerd. Een groot deel van onze inwoners doet 
een beroep op aanvullende financiële ondersteuning en/of hulp. Wij zien dat het aantal ouderen 
toeneemt. 
 
Economische situatie: 
Er zijn tal van ondernemers actief, van klein tot groot, en ook groot aantal ZZP’ers. Op de 
bedrijventerreinen zien we ook een aantal bedrijven met internationale connecties. Deze bedrijven, 
maar ook de detailhandel, zorgen voor veel werkgelegenheid. De agrarische sector zien wij als een 
onmisbare schakel in ons gebied, voor de voedselproductie, (indirecte) werkgelegenheid en behoud 
van het landschap. Ondernemersverenigingen zijn in dorpen en kernen actief. Zij leveren allen een 
belangrijke bijdrage om een aantrekkelijke gemeente te blijven. Wedeka is een grote werkgever. Ook 
het Refaja biedt werkgelegenheid op verschillende opleidingsniveaus. Het werkloosheidspercentage 
is in de gemeente relatief gezien hoog. Onze gemeente staat genoteerd als één van de gemeenten 
met de laagste inkomens van Nederland. 
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Recreatie en toerisme: 
Er is ruimte en aanbod in ons gebied om gebruik te maken en te genieten van de voorzieningen op 
recreatief en toeristisch gebied. Er zijn volop mogelijkheden, zoals campings, camperplaatsen, een 
jachthaven. Overnachten kan in een bed en breakfast of in het hotel. Er zijn fantastische fiets- en 
wandelroutes, mogelijkheden op het gebied van vaarrecreatie en interessante plekken met 
cultuurhistorische waarde. Ook zijn terrassen en horecagelegenheden aanwezig. Zwemmen kan in 
het binnenzwembad, in de openluchtbaden of in de recreatieplas.  
 
Maatschappelijke situatie: 
Welstad is de grootste welzijnsvoorziening. Medewerkers zijn actief in dorpen, kernen en wijken om 
de (sociale) leefbaarheid te bevorderen, eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en hulp en 
ondersteuning te bieden waar nodig. 
Een groot aantal mensen in onze gemeente maakt gebruik van aanvullende voorzieningen, op 
maatschappelijke en financieel gebied. Huishoudelijke hulp, jeugdzorg, dagbesteding, beschermd 
wonen en beschut werken (arbeidsplaatsen voor mensen met een psychische, lichamelijke of 
verstandelijke beperking) zijn hier voorbeelden van. 
Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven, op verschillende gebieden. Kerkelijke 
gemeenschappen en de vele vrijwilligers vinden wij belangrijke partners in de samenleving voor 
sociale verbinding. In onze gemeente hebben we onderwijslocaties voor basis- en voortgezet 
onderwijs. 
 
Financiën: 
De CDA-fractie heeft (met de overige raadsfracties) eind 2020 besloten een niet sluitende begroting 
voor 2021 in te dienen. 
De vele miljoenen tekorten en de noodzakelijke bezuinigingen om te komen tot het wel indienen van 
een sluitende begroting, was onhaalbaar. De grens was en is bereikt: nog meer bezuinigen zou leiden 
tot het verdwijnen van allerlei voorzieningen. Dit zou een zeer negatieve impact hebben op de 
leefbaarheid van onze gemeente. 
De herverdeling van het gemeentefonds vanuit het Rijk moet anders om de leefbaarheid ook in de 
landelijke gebieden en kleinere gemeenten betaalbaar te houden. We hebben structureel meer geld 
nodig en de huidige voorstellen van het gemeentefonds zijn voor ons onaanvaardbaar. Ook de 
toegekende middelen voor het sociale domein (Wet Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg) 
zijn niet voldoende om onze wettelijke taken uit te voeren. Om op termijn weer te kunnen werken 
met een sluitende begroting, zullen wij ons blijven inzetten om structureel meer geld vanuit Den 
Haag te krijgen. Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om op korte termijn, ook zelf te 
zoeken naar mogelijkheden om een sluitende begroting in te dienen bij de provincie. 
 
Coronapandemie 
De Coronapandemie heeft grote impact (gehad) op onze samenleving, zowel voor jongeren als voor 
ouderen. Maatschappelijk, sociaal en economisch. Veel bedrijven, waaronder de horeca en de 
detailhandel, hebben het zwaar. Langzamerhand en weloverwogen mogen en moeten wij ons 
voorbereiden op een veranderende samenleving. Als CDA voelen wij ons medeverantwoordelijk om 
invulling te geven aan “op weg naar herstel van de samenleving”: Samen – leven en samen – werken. 
Het voorgaande profiel heeft geholpen om te komen tot de onderdelen, onze ambities te beschrijven 
van hetgeen wij de komende periode willen bereiken. 
“Wij zien de samenleving als een gemeenschappelijk huis”. 
 
Om te komen tot dit inhoudelijk verkiezingsprogramma, hebben we er voor gekozen thema’s te 
kiezen die passen bij onze partij en de huidige situatie in onze gemeente.  
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4. Thema’s en doelstellingen  

4.1 Leefbaarheid  
Een goede leefbaarheid is een onmisbare basis voor ons allemaal. Daar heeft eenieder van ons 
gevoel bij. 
Leefbaarheid is ons huis, onze buurt en onze omgeving. Een eigen plekje om te wonen en de mensen 
daaromheen. Ook voor jongeren moet onze gemeente voldoende mogelijkheden bieden om te 
kunnen blijven wonen en werken. 
Woningen moeten betaalbaar zijn, ook kinderen moeten fijn en veilig kunnen wonen, spelen en 
opgroeien in de buurt. 
Het welbevinden en welzijn van onze inwoners staat centraal. 
We kunnen de leefbaarheid versterken door samen te werken op regionaal- en provinciaalniveau. 
 

Wij willen: 

  Kwantitatief en kwalitatief ruimte bieden voor woningbouw; 

  Realisatie van nieuwe en hedendaagse woonvormen; 

  Betaalbare (sociale huur) woningen, ook voor starters op de woningmarkt; 

  Dat zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig herkenbaar en benaderbaar zijn; 

  Het aanbod van speelvoorzieningen in wijken uitbreiden; 

  Dat het Refaja ziekenhuis behouden blijft voor goede zorg en bereikbare zorg in de regio; 

 De aanpak van laaggeletterdheid integraal verbeteren; 

  Burgers betrekken bij het zorgen voor het groenonderhoud in de eigen leefomgeving; 

  Bij de integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen preventie vooropstellen en hierbij 
het contact tussen school en jeugdzorg verbeteren; 

  Inzetten op meer preventieve zorg voor Jeugdhulp; 

  Een betere kostenbeheersing in WMO en minimavoorzieningen. 

 
 
 
  



8 
 

4.2 Een dienstbare, betrouwbare en sterke lokale overheid 
Wij lezen en horen dat de lokale overheid, de politiek, steeds verder af komt te staan van de burgers. 
Het vertrouwen neemt af. En dat trekken wij ons aan. Immers, wij staan ten dienste van onze 
burgers. Al onze burgers, niemand uitgezonderd. Op alle beleidsterreinen. Een eerlijke verdeling van 
de financiële middelen die wij ontvangen van het Rijk, is een voorwaarde om de leefbaarheid in onze 
gemeente te behouden en te versterken. Onze eigen inkomsten en uitgaven, zijn daarbij ook 
belangrijk. Wij willen de lokale lasten laag houden. Subsidieverstrekking zien wij als toegevoegde 
waarde. Aan diverse organisaties, instellingen en verenigingen. Wij zien investeren in “stenen” ook 
als investeren in “mensen”, als een samenhangend geheel. 
We zien dit als meewerken aan werkgelegenheid (mensen, inkomen), onze groene omgeving en 
investeren onze gezondheid, bijvoorbeeld veilig en schoon drinkwater. 
De financiën in algemene zin zijn een punt van zorg, en daarmee dus een uitdaging. Wij willen 
inzetten op goede Jeugdzorg en deze vooral betaalbaar houden. Wij houden de regie over onze 
financiën zelf in handen en willen onze huidige voorzieningen zoveel als mogelijk behouden.  
 
“Wij staan klaar voor de opgave” 
 
Wij willen: 

 Dat particuliere en maatschappelijke initiatieven gerealiseerd worden, vanuit een “ja, tenzij” 
houding; 

  Zichtbaar en benaderbaar zijn voor onze burgers, zowel persoonlijk als via sociale media; 

 Subsidies efficiënt en doelgericht toewijzen; 

  Dat de sterkste schouders de meeste lasten dragen; 

  Toewerken naar een meerjarige sluitende begroting; 

  Een efficiënte schuldhulpverlening en bewindvoering; 

  De zichtbaarheid van de wijkagent voor de burgers vergroten; 

  De lokale lasten zo laag mogelijk houden. 
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4.3 Een sterke samenleving 
In een sterke samenleving is er ruimte en respect voor iedereen. Iedereen doet mee, naar eigen 
kunnen en vermogen. Er is, dichtbij of verder weg, aanbod van onderwijs en sport. Lidmaatschap van 
verenigingen is voor iedereen die dat wil mogelijk. De omgeving is schoon, heel en veilig, ook door 
particuliere initiatieven en persoonlijke inzet. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een onmisbare 
schakel in een sterke samenleving: “omzien naar elkaar”, dat zien wij als een vanzelfsprekendheid: 
Samen – leven en Samen – werken. 
Wijk- en dorpsverenigingen weten zelfs het beste wat er leeft. Zij beslissen mee over wat er in de 
wijk gebeurt. In het voorjaar 2020 kreeg het COVID-19 virus ons in de greep en werden we 
genoodzaakt de maatregelen op te volgen. We werden ons ervan bewust dat gezondheid een hoog 
goed is. We moesten waar dat mocht, vooral omzien naar elkaar en het verschil maken in het leven 
van een ander. 
De komende jaren moeten we investeren in en bouwen aan een gemeente waar iedereen weer mee 
kan doen. 
 
Wij willen: 

  Dorpen en wijken stimuleren om kennis en ervaring, van goede voorbeelden om de 
leefbaarheid te bevorderen, met elkaar te delen; 

  Dat er actief uitvoering gegeven wordt aan het gezondheidsbeleid, waarbij de inzet op 
preventie een uitgangspunt is; 

 Initiatieven ondersteunen voor uitbreiding van buitensportmogelijkheden; 

 Goede communicatie over sportmogelijkheden in onze gemeente; 

  Een groenbeleid waarbij duurzaam, net en acceptabel onderhoud wordt doorontwikkeld; 

  Dat grote zonneparken zoveel mogelijk onzichtbaar zijn in open landschap door 
groenomheining te planten; 

  Voorzieningen in stand houden voor een goede leefbaarheid; 

  Eenzaamheid verder bestrijden; 

  Jongeren aan onze gemeente binden; 

  Voldoende mogelijkheden voor muziek- en kunstonderwijs; 

  Burgers betrekken bij het bevorderen van verkeersveilig gedrag. 
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4.4 Een eerlijke economie 
De klimaatopgave is voor ons een actueel onderwerp. Dat past bij ons partijuitgangspunt: 
rentmeesterschap. Wij hebben als motto: “de vervuiler betaalt”. Iedere inwoner heeft zelf invloed, 
en is medeverantwoordelijk voor de eigen huis- tuin- en keuken (bron)afvalscheiding en voor het 
zorgvuldig omgaan met onze natuur. De natuur verandert, zo hebben we te maken met de opkomst 
van zgn. exoten en forse temperatuurswisselingen. Ook hebben we te maken met toenemende 
wateroverlast, door intensievere en langdurige regenbuien in stedelijk en in landschappelijke 
gebieden. Wij kunnen zelf maatregelen nemen om de ontwikkelingen op een positieve, duurzame 
manier te beïnvloeden. Bij initiatieven voor de aanleg van zonneparken vinden wij dat omwonenden 
gebruik moeten kunnen maken van de opbrengsten. 

Agrarische ondernemers zijn onmisbaar in onze samenleving. Toekomstgericht moeten we 
mogelijkheden bieden duurzaam te kunnen innoveren en investeren.  Ook het dierenwelzijn maakt 
hier onderdeel van uit. Bij mogelijkheden houden wij rekening met de gevolgen voor de openbare 
ruimte en streven wij naar een “win- win” situatie voor betrokkenen. 

Recreatieve en culturele ondernemers zijn belangrijk in onze gemeente. Wij willen toeristen 
aantrekken om te kunnen genieten van onze mooie omgeving en het Streekhistorisch Centrum is 
belangrijk voor onze cultuurhistorie. Wij laten zien trots te zijn op onze gemeente en de regio, door 
ons gebied op professionele wijze te promoten. Immers, de toerist kijkt niet naar gemeentegrenzen.  

In een eerlijke economie bieden wij mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarktkansen. 
Zij moet kunnen werken in een beschermde omgeving. Een toekomstgericht bedrijfsplan voor 
Wedeka vinden wij noodzakelijk, ook beschut werken moet mogelijk blijven.  

Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is. Per openbaar vervoer: trein en bus. 
Het vervoer voor speciale doelgroepen (WMO en leerlingen) is goed georganiseerd. Voor jongeren is 
onze gemeente goed bereikbaar. 
De toegankelijkheid, de fysieke infrastructuur, voor minder validen moet beter. Ook de digitale 
ontwikkelingen gaan snel. Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid voor iedere inwoner zien 
wij als een opgave. 
 
Wij willen: 

  Gescheiden afvalinzameling continueren en stimuleren; 

  Preventiemaatregelen om zwerfafval tegen te gaan; 

  Burgers demotiveren afval in de natuur achter te laten; 

  Dat vestigingsmogelijkheden voor bedrijven gestimuleerd worden; 

  Dat inwoners meeprofiteren van het gebiedsfonds; 

  Dat Onderwijs, Ondernemers en Overheid zich verbinden om meer vakgerichte 
opleidingsmogelijkheden te bieden en werkgelegenheid te realiseren; 

  Verdere ontwikkeling van de recreatieve en culturele infrastructuur; 

  Vereenvoudiging van de regelgeving en invoering van de Omgevingswet; 

  Onze invloed gebruiken om marktwerking in de zorg te beperken; 

  Agrariërs, Mkb’ers en overige ondernemers de mogelijkheid bieden tot bedrijfsontwikkeling; 

  Het Kanaal en gebied promoten om de vaarrecreatie te bevorderen; 

  Duidelijke markering op de wandelroutes; 

  Goede en veilige fietspaden 

  Ons inzetten voor de aanleg van de Nedersaksenlijn; 

  Uitvoering van beleid op klimaat doelstellingen, zoals verwoordt in de Regionale 
energiestrategie en de visie Stadskanaal op Zon; 

  Burgers gestimuleerd worden zelf actief bij te dragen aan de klimaatopgave. 
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4.5 Een gemeente met waarden en tradities 
De individualisering in de huidige samenleving neemt toe. De digitalisering ook. Beide ontwikkelingen 
hebben effect op hoe wij onderling met elkaar omgaan. De afstand tussen mensen wordt letterlijk en 
figuurlijk groter. Het “pesten” is al jaar en dag een thema, vanaf de basisschool. De aanpak van 
ondermijning en bedreiging, zeker richting hulpverleners en gezagshandhavers, is een groeiend 
aandachtspunt. In onze gemeente bieden wij ruimte voor de opvang van asielzoekers. Wij zijn 
voorstander van een effectief inburgeringsproces. Als christelijke volkspartij maken wij principiële 
keuzes waar het de zondagsrust betreft, hier hechten wij grote waarde aan, in relatie tot de 
toenemende invulling van de 24-uurs economie. 
 
Tradities zijn belangrijk, ze horen bij onze cultuur en verbinden mensen. Het omzien naar elkaar is 
belangrijk voor een samenleving met saamhorigheid.  
Samen – leven en Samen -werken  
 
Wij willen: 

  Monumentenzorg en cultureel erfgoed prominent op de agenda; 

  Voorlichting op scholen en ouders betrekken bij veiligheidspreventie, denk hierbij aan 
pinpasfraude (cybercrime); 

  Bij het bepalen van de jaarlijkse inzet van politie geven wij prioriteit aan actuele 
problematiek: zoals toename van huiselijk geweld, zedenmisdrijven en drugstoename; 

  Een sterk ontmoedigingsbeleid voor (ver)koop van drugs; 

  Mogelijkheden bieden aan asielzoekers om in onze gemeente te wonen en te integreren; 

  De toename van de 24-uurs economie beperken. 
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Slotwoord 

 
Aan bovenstaande ambities gaan wij de komende vier jaren werken.  
Wat onze partij betreft: kernpunten die ertoe doen! 
En vanuit de overtuiging dat wij dat niet alleen hoeven doen: 
“God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid.”  (2 Timothëus 1:7). 
We doen dat ook graag samen met u als inwoners van onze gemeente! 
Om het Samen – leven en Samen – werken de komende jaren te verbeteren.  
 
CDA-bestuur, afdeling Stadskanaal 
November 2021 


