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1    Open en Duurzaam Veendam

Op 19 maart 2014 kiest Veendam een nieuwe gemeenteraad en daarna
ook  een  nieuw  college  van  B&W.  Wat  wordt  het  beleid  en  hoe  is
vervolgens de houding ten opzichte van de inwoners. Is dat er één van
vertrouwen of één van wantrouwen? Van openheid of geslotenheid? 
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en kiest voor een open
bestuursstijl. De gemeente hoort haar burgers serieus te nemen en open
en eerlijk te communiceren over haar eigen handelen. Daar hoort een
betrouwbare overheid bij. 
Afspraak is afspraak!

De afgelopen vier jaar heeft D66 zich hard gemaakt voor een open bestuursstijl,
voor transparantie en duurzaamheid. Wij streven naar een bruisende, energieke
gemeente, waar openheid de norm is en waar mensen zich kunnen ontwikkelen.
Waar we het normaal vinden om elkaar te helpen. Waar mensen niet tussen wal
en schip vallen. Waar we ons richten op de toekomst en kansen grijpen die ons
verder brengen.
Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Wat gebeurt er met de thuiszorg en
de jeugdzorg? En hoe gaat het met de voorzieningen in de wijk? Wat betekent
het voor de inwoners van onze gemeente dat de gemeente allerlei taken van de
rijksoverheid overneemt?

De kracht van mensen
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. De gemeente kan met een gerust
hart veel zaken aan mensen zelf overlaten. De samenleving barst van de kracht
en de ideeën. Maak dan ook gebruik van eigen initiatief en ideeën van burgers,
ondernemers en organisaties. Gezamenlijk bouwen we aan een beter Veendam.

Ruimte maken, ruimte laten
Ons uitgangspunt is ruimte maken en ruimte laten. D66 gelooft in een overheid
die  zich  richt  op  kerntaken.  De  overheid  hoeft  niet  op  te  lossen  wat  de
samenleving zelf ook kan doen. Die samenleving is zelf al op zoek naar nieuwe
verbindingen.  Op  het  gebied  van  sociale  zekerheid,  zorg,  kinderopvang,
mantelzorg, groenonderhoud, noem maar op. Initiatieven van mensen onderling,
in hun eigen omgeving, zijn vaak effectiever, efficiënter en vaak ook gewoon veel
beter dan pogingen van de overheid om hetzelfde te regelen.

Herindeling biedt kansen
Veendam ligt midden in een regio met veel kansen. We moeten de gemeentelijke
herindeling benutten om regionaal,  nationaal en internationaal onze positie te
versterken. De verwachting is dat op termijn de herindeling zal zorgen voor een
efficiënter  bestuur, betere  kwaliteit  van  dienstverlening  en  lagere
overheidskosten.

Burger en gemeente
Volgens D66 is het succes van een samenleving maar voor een klein deel toe te
schrijven aan de overheid. De kracht zit in de mensen zelf. Een overheid moet
dienstbaar zijn aan haar burgers en niet andersom. 
Open,  betrouwbaar  en  meedenkend  zijn  hierbij  sleutelwoorden.  Open  door
transparant besluiten te nemen en open en eerlijk te communiceren met mensen
in de gemeente. 



Betrouwbaar door afspraken na te komen en verantwoord om te gaan met de
gemeentefinanciën. Meedenkend door klantgericht en in dienst van de bevolking
te handelen en te communiceren. 

Solide financieel beleid
De  gemeentelijke  middelen  staan  de  komende  jaren  onder  druk.  Om  de
gemeentelijke financiën op termijn beheersbaar te houden, zullen de komende
jaren belangrijke keuzes worden gemaakt.  D66 kijkt  daarom kritisch  naar de
verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Krapte in budget betekent scherpte
in focus. Dat betekent niet dat de gemeente de komende jaren niets meer gaat
doen,  integendeel.  Op  een  aantal  terreinen  is  een  rol  voor  de  overheid
weggelegd om de komende jaren te investeren. Voor D66 ligt de nadruk juist op
de lange termijn.  De keuze  voor  een plek  waar  bedrijven zich  willen  blijven
vestigen,  ouders  hun  kinderen  willen  opvoeden,  en  de  onderwijs-  en
zorgvoorzieningen  uitstekend  geregeld  zijn.  Financiële  deugdelijkheid,
duurzaamheid  en  kansen  voor  iedereen  in  de  gemeente  zijn  daarbij
randvoorwaarden.

Waarom D66?
Waar draait het om op 19 maart? Willen we blijven vasthouden aan vroeger? Of
met een open blik naar de toekomst kijken? 
D66 wil dat laatste. 
Met een gemeentebestuur dat kiest voor openheid en transparantie. 
Een gemeentebestuur dat in dialoog wil gaan met haar inwoners. 
Een dialoog waarbij de gemeente luistert naar haar inwoners en terugkoppelt wat
de vervolgacties zijn. 

Op 19 maart is de keuze aan u. 
Stem D66!



2     Burger & Gemeente

Op  het  gebied  van  openheid  van  de  gemeente  is  er  volgens  D66  in
Veendam  nog  een  wereld  te  winnen.   Onduidelijke  en  slordige
communicatie  met  de burgers,  bestuurlijke  arrogantie   en schimmige
Gemeenschappelijke Regelingen moeten worden uitgebannen.  D66 wil
dit  bereiken  door  onder  andere  een  eigen  ‘luis  in  de  pels’,  een
gemeentelijke  ombudsman  aan  te  stellen.  Tegelijkertijd  moeten
duidelijke  informatievoorziening  en  burgerparticipatie  daadwerkelijk
worden ingevuld. D66 wil dit vanuit een diepe overtuiging dat alleen op
die manier de gemeentelijke democratie kan en moet functioneren.

Stel een gemeentelijke ombudsman aan
 D66  wil  een  gemeentelijke  ombudsman  aanstellen,  benoemd  door  de

gemeenteraad.  De  gemeentelijke  ombudsman  behandelt  klachten  over
instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is  en kijkt
daarbij of de burger op de juiste manier geholpen is door een ambtenaar of
instantie. 

 Ombudsman  betekent  letterlijk  vertegenwoordiger;  de  ombudsman  is  de
schakel  tussen  de  burger  en  de  gemeente  en  moet  als  een
vertrouwenspersoon  van  de  burger  gaan  fungeren.  De  ombudsman  is
onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. 

 Voorbeelden  van  klachten  zijn  klachten  over  de  verstrekking  van  een
vergunning  of  de  behandeling  van  een  bezwaarschrift,  maar  ook  over
onduidelijke regelgeving of de manier waarop iemand door de gemeentelijke
overheid te woord is gestaan. 

 De ombudsman houdt een gratis spreekuur. De behandeling van een klacht
en een eventueel onderzoek zijn tevens gratis.  

Informatievoorziening
 Maak zoveel mogelijk overheidsinformatie openbaar beschikbaar, zodat een

echt openbaar, actief bestuur ontstaat. ICT biedt inmiddels deze mogelijkheid
en  andere  gemeenten  zijn  hier  reeds  mee  gestart.  Bekijk  wat  digitaal  al
aangeboden  kan  worden  en  wat  de  wensen  voor  de  toekomst  zijn.
Uitgangspunt moet zijn dat de inwoners zoveel mogelijk thuis zouden moeten
kunnen regelen.

 Maak  op  alle  beleidsterreinen  informatie  over  voornemens  en  plannen
openbaar beschikbaar in zogenaamde track & trace-systemen, zoals online
winkels dat ook inzichtelijk maken m.b.t het afleveren van hun producten.
Daarmee geeft de gemeente inzicht over hoe het met de plannen gaat, waar
op dit moment aan gewerkt wordt en welke ambtenaar of afdeling daar mee
bezig is.

Communicatie
 Laat  argumenten  van  burgers  terugkomen  in  de  beraadslagingen  in  de

gemeenteraad.
 Blijf werken aan het verbeteren van de communicatie met de inwoners van de

gemeente. Luister actief en ga in op hun argumenten. Maak duidelijk wat de
daadwerkelijke invloed van de inwoners is. 



Burgerparticipatie
 Steeds  vaker  zullen  anderen,  bijvoorbeeld  marktpartijen,  taken  van  de

gemeente overnemen. Dat is  in beginsel  prima, maar mag niet  leiden tot
minder  invloed  van bewoners  op  de  ontwikkelingen in  hun wijk,  buurt  of
straat. D66 vindt daarom dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het
bij elkaar brengen van initiatiefnemers voor bepaalde ontwikkelingen en de
betrokken inwoners. 

 Ga als gemeentebestuur tijdig in gesprek met iedereen die bij een wijziging of
project betrokken is en ga daarbij de dialoog aan. 

 Voorzie  elk  voorstel  dat  in  de  raad  behandeld  wordt  van  een
participatieparagraaf,  waarin  is  aangegeven  op welke  manier  inwoners  en
organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van het voorstel.

 Betrek,  naast  reguliere  organisaties  of  inspraakorganen,  ook  burgers  op
individuele basis bij burgerparticipatie.

 Wees terughoudend met het instellen van zogenaamde Gemeenschappelijke
Regelingen. Houd het primaat van controle op samenwerkingsverbanden bij
de Gemeenteraden. D66 wil geen ondoorzichtige bestuurslagen.

Dienstverlening
 Laat in houding en gedrag zien dat een gemeentebestuur dienstbaar is, zich

van  nature  bescheiden  opstelt  en  zich  in  zijn  handelen  realiseert  dat  de
overheid de wijsheid niet in pacht heeft. Laat merken dat het de mensen zijn
die Veendam maken.

 Van het  nieuwe college  verwachten  we een dienstbare  opstelling  naar  de
gemeenteraad. Dat betekent dat het college met heldere voorstellen komt,
naar de hele raad, inclusief de oppositie, luistert en op basis van argumenten
verdere invulling geeft aan het beleid.

 Geef burgers de kans om hun zaken met de gemeente buiten werktijd te
regelen door één of meer loketten in de avonduren open te stellen. Burgers
moeten de gemeente kunnen aanspreken op haar resultaten en afspraken.
Als bepaalde termijnen worden overschreden, horen inwoners recht te hebben
op een passende compensatie. 

Emancipatie, diversiteit en werkgeverschap
• Bouw  het  gemeentelijke  personeelsbestand  zo  divers  mogelijk  op,

zonder welke discriminerende maatregelen dan ook. 
• Maak ruim baan voor arbeidsgehandicapten om in dienst te treden,

door  werkplekken geschikt  te  maken  en actief  te  werven,  maar  nogmaals
zonder discriminerende maatregelen.

• Zorg dat de gemeente een moderne en goede werkgever is  die  de
mobiliteit van medewerkers vergroot. Dit is goed voor de flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie, het geeft vaker een frisse blik en vergroot kansen
voor nieuwe instroom.

• Bied  jongeren  via  stageplekken  en  traineeships  kansen  om
werkervaring op te doen. 



3   Financiën op orde

Er komen veel extra taken op de gemeente af. Sommige taken laten zich 
moeilijk budgetteren. Maar dit laat onverlet dat de gemeente de plicht 
heeft om een helder financieel beleid te voeren. Dit betekent namelijk 
ook dat de gemeente berekend is op haar taken, haar eigen beleid 
begrijpt en verstandig kan acteren. Deskundigheid bij bestuurders en 
ambtenaren is hierbij een voorwaarde.

Solide financieel beleid
•   Voer een solide financieel beleid. Een gemeente hoort niet boven haar stand te

leven. Het geld van de gemeente is van ons allemaal. 
•   Laat actief  grondbeleid – binnen gemeentelijke kaders – over aan andere

investeerders. Dat is geen kerntaak van de gemeente. D66 ziet bijvoorbeeld
graag binnen een jaar bouwactiviteit op het Lloydsterras. Dit terrein is ooit
bedoeld als zorgplein, maar ligt al jaren braak.

•   Maak werk van de kerntakendiscussie en beslis wat nu wel en wat niet bij het
werk van de gemeente hoort, waarbij D66 eerder voor minder dan meer taken
gaat.

•   Zorg  er  voor  dat  de  begroting  helder  en  transparant  inzicht  geeft  in  de
financiële positie van de gemeente. Structurele uitgaven van de gemeenten
moeten daarom ook structureel gefinancierd worden.

•   Garandeer de financiële toekomst van de gemeente. Het is essentieel dat de
gemeente genoeg reserves heeft om toekomstige risico’s op te vangen. Het
weerstandsniveau (geld dat nodig is om de gemeentelijke risico’s af te dekken)
moet daarom op een verantwoord niveau blijven.

    Kijk vooruit en anticipeer op kosten in de toekomst. Weeg bij investeringen
    niet alleen de investeringskosten maar ook de exploitatiekosten op de langere 
    termijn mee. Ga voor de goedkoopste oplossing op langere termijn, in plaats 
    van de laagste investering nu en hoge onderhoudskosten later. 
•   Maak het huishoudboekje van de gemeente openbaar toegankelijk. Dat kan

door aan te sluiten bij landelijke initiatieven van ‘open spending’. Dat houdt in
dat financiële gegevens gewoon op internet komen te staan. Voor ons is dit
een vanzelfsprekendheid.

•   Stel het subsidieregister digitaal beschikbaar, zodat transparant is welke 
instanties en bedrijven de gemeente subsidieert. 



4    Onderwijs

D66  is  bij  uitstek  een  partij  die  staat  voor  goed  onderwijs.  Ook  in
Veendam vindt  D66 goed en stimulerend onderwijs  de  basis  voor  de
ontwikkeling van Veendam. Het is dan ook een belangrijk speerpunt in
dit programma. Onderwijs is de motorolie van de samenleving, ook in
Veendam. 

Ouders en kinderen
 Versterk de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen en

maak  hierover  concrete  afspraken  met  de  besturen  van  bijzonder  en
openbaar onderwijs. 

 Zorg er voor dat er door bezuinigingen in het lager onderwijs niet te volle
klassen ontstaan, dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit.

 Behoud vakleerkrachten. Onderwijs mag niet verschralen, een breed aanbod
van  verschillende  vakken  is  belangrijk.  Vakleerkrachten  zijn  hiervoor  een
belangrijke randvoorwaarde. 

 Maak samen met de onderwijsinstellingen echt werk van het bestrijden van
de uitval van leerlingen. Streef ernaar dat alle leerlingen een diploma halen.
Leerlingen die echt niet meer in de schoolbanken willen, horen thuis op een
leer-werkplek, dat is beter voor hen en ook voor hun medescholieren.

 D66  wil  dat  iedere  peuter  in  Veendam  toegang  heeft  tot  voorschoolse
educatie vanaf de leeftijd van 2,5 jaar om taal- en rekenachterstanden later
te voorkomen. 

 Bevorder de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dit omdat
het belangrijk is onze jongeren op te leiden voor banen die in deze regio
beschikbaar zijn. Scholing moet aansluiten op de vraag uit de markt.

 Maak maatschappelijke stages en gastlessen mogelijk.



5    Economie

De verdubbeling van de N33 versterkt de centrumfunctie van Veendam.
D66 wil Veendam als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonplaats
voor  werknemers  aantrekkelijker  maken.  Een  uitstekende  ICT-
infrastructuur,  geen  betuttelende  regeltjes,  maar  ook  een  uitstekend
winkel- en voorzieningenniveau zijn hiervan onderdelen.

Ruimte voor ondernemerschap en innovatie
 Ga zorgvuldig om met ondernemers. De gemeente dient ondernemers niet te 

frustreren met betuttelende regelgeving, maar dient een gesprekspartner te 
zijn en waar mogelijk ondernemers te faciliteren. 

 Geef de detailhandel in Veendam de ruimte om zich te ontwikkelen, ook op 
perifere locaties. Laat het aan de ondernemers over om actief in te spelen op 
de veranderende winkelbehoeften. Snoei de regels voor grootschalige 
detailhandel buiten het centrum en bied meer mogelijkheden voor 
functiemenging in het centrum, zoals winkel- en uitgaansgebieden. 

 D66 wil een helder en realistisch plan voor het centrum. Geef invulling, 
stimuleer en help winkeliers bij de realisatie, betrek projectontwikkelaars en 
verhuurders in een toekomstvisie.

 Geef ruim baan aan ZZP’ers die gezamenlijk flexibele huisvesting zoeken. D66
ziet graag een uitwerking van het plan om in het voormalig SC Veendam 
voetbalstadion een ruimte voor ZZP’ers te ontwikkelen waar  - in 
samenwerking met het onderwijs – scholieren, studenten en werkgevers 
elkaar kunnen ontmoeten.

 Maak bestemmingsplannen flexibeler, zodat eigenaren van leegstaande 
kantoorpanden gemakkelijker een nieuwe bestemming voor hun eigendom 
kunnen vinden en ondernemers gemakkelijker uitvoering kunnen geven aan 
een goed idee. 



6 Gezondheid

De verantwoordelijkheden en taken van de gemeente op het terrein van
zorg en welzijn worden fors uitgebreid. Er is nog veel onduidelijk over
financiering en over verantwoordelijkheden. D66 ziet de invulling van
het nieuwe takenpakket als een gemeenschappelijke opgave van zorg-
en welzijnsinstellingen, de verzekeraars en de gemeente.  Voorwaarde
voor  het  leveren  van  goede  zorg  is  ontschotting  van
financieringssystemen,  heldere  regie  en  casemanagement  door  de
gehele  keten  en  het  creëren  van  vertrouwen  en  noodzaak  voor  alle
betrokken partijen om samen te werken. Centraal en leidend is daarbij
de individuele zorgvraag. 

Zorg dicht bij mensen
   Bevorder het langer thuis wonen met behulp van familie, vrienden en buren. 
   Ondersteun de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Een 

helder zorgplan, waarin de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn 
vastgelegd is de basis. 

   Communiceer helder over wat er gaat veranderen en leg mensen goed uit wat
er voor hun eigen situatie anders wordt. 

   Laat mensen zelf kiezen of ze zorg in natura willen ontvangen of gebruik 
willen maken van een PGB.

Zorg in de buurt
   Organiseer  de zorg zoveel  mogelijk  in de buurt.  Er is  daarbij  een nauwe

aansluiting  bij  overkoepelende  voorzieningen.  Maak  daarbij  in  regionaal
verband gebruik van bestaande voorzieningen.

   Overleg regelmatig met verzekeraars en zorginstellingen over (overloop) in
financieringsstructuren. 

   Benut samen met instellingen de mogelijkheden voor additionele financiering
van voorbeeldprojecten. 

   Ondersteun professionals en geef ze de tijd om de veranderingen in zorg en
welzijn goed door te voeren. Bedelf de professionals niet onder protocollen en
verordeningen, maar laat hen zelf de beste zorgoplossing vinden. Soms kost
dat meer, maar vaak ook minder dan vroeger.

   Bereid professionals, ambtenaren, burgers en vrijwilligers goed voor op de
veranderingen door in Veendam opleidingen en cursussen mogelijk te maken.
Organiseer dit samen met de regionale zorg en welzijnsorganisaties.

   Versterk de rol van de zorg in de buurt. Sluit aan bij bestaande initiatieven in 
de regio en sta open voor goede voorbeelden (best practices) uit andere 
regio’s, leg verbindingen zodat de samenwerking tussen professionals en 
burgers in de wijk verbetert.

   Leg een bijzondere verantwoordelijkheid neer bij de wijkverpleegkundigen.
Laat hen hun werk doen zonder te veel protocollen en beperkingen.



   Stimuleer innovatie in de zorg. En betrek de denkkracht van cliënten, hun
familie en de professionals op de werkvloer bij ontwikkelingen, mogelijk door
in de aanbestedingen aan zorgaanbieders te vragen wat zij hebben gedaan
om de zorg de afgelopen jaren te verbeteren.

7    Jeugdzorg

Verbeter de zorg voor kinderen en ouders
 Zorg ervoor dat de overheveling van de taken naar de gemeenten ertoe leidt 

dat de zorg voor jongeren ook echt beter wordt. Dus naar de situatie waarin 
per betrokken gezin sprake is van één plan met één duidelijke regisseur.

 Vorm samen met de omliggende gemeenten een zorgregio, die de jeugdzorg 
samen uitvoert. Dat is nodig omdat de meeste gemeenten te klein zijn om 
jeugdzorg alleen goed uit te voeren. De zorg voor kinderen mag wat ons 
betreft niet bij de gemeentegrens stoppen. 

 Kijk naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Professionals, ouders en het 
kind kunnen in een wederkerige relatie beter preventief te werk gaan dan 
ambtenaren. Voorlichting is hierbij het uitgangspunt. Praat daarbij zoveel 
mogelijk met het kind en niet over het kind. 

 Breng de jeugdzorg deels onder bij de uitgebreide buurtzorg of bij 
kindercentra of lagere scholen. Door de zorg dicht bij de burgers te 
organiseren, worden de drempels verlaagd en vinden burgers eerder hun weg
naar de jeugdzorg.

 Het huidige landelijke systeem voor jeugdzorg bestaat uit professionals, deze 
kennis mag niet verloren gaan en moet in het nieuwe systeem ingepast 
worden. 



8    Werkgelegenheid en Participatie

Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering in onze regio is
absoluut  en  relatief  hoog.  Door  een  duidelijke  visie  op  regionale
ontwikkeling én met gebruik van nationale en Europese middelen wil
D66 iedereen de mogelijkheid bieden om actief deel te nemen aan de
samenleving. Het liefst via een betaalde baan, maar vrijwilligerswerk en
beschutte werkplekken zijn even zo goed belangrijk. Dit zeker gezien de
bevolkingsopbouw, de werkloosheid en het huidige aantal medewerkers
van de SW-bedrijven. Gemeenschappelijke inzet met andere gemeenten
is noodzakelijk om maatschappelijke participatie van deze doelgroep te
stimuleren en mogelijk te maken.

Activeren
 Thuiszitten  is  geen  optie.  Iedereen  doet  mee:  vrijwillig,  betaald  of  in

opleiding. 
 Moedig  mensen  die  nu  inactief  zijn  aan  om  deel  te  nemen  aan  de

samenleving. Begeleid ze met oog voor wat ze kunnen en kennen. 
 Zorg  er  altijd  voor  dat  kwetsbare  groepen  op  grote  afstand  van  de

arbeidsmarkt niet tussen wal en schip vallen. Wij zijn daarom voor behoud
van beschermde werkplekken en óók begeleiding van de nieuwe instroom.

 Geef de Sociale Dienst de ruimte om mensen te begeleiden naar werk. Het is
daarbij  van  groot  belang  dat  de  Sociale  Dienst  inzicht  heeft  in  het
cliëntenbestand en de openstaande vacatures in de regio.

 Een arbeidshandicap mag nooit een reden zijn om iemand op te geven: voor
iedereen is het goed om actief mee te draaien in de samenleving. Met de
juiste begeleiding kan iedereen een eigen plek vinden. 

Vrijwilligerswerk
 Vrijwilligerswerk is hard nodig in de gemeente. Zorg voor een opwaardering

van de status van vrijwilligerswerk en overtuig mensen die nu inactief zijn
van de waarde ervan voor hun eigen ontwikkeling en de samenleving. 

 Laat  mensen  vrijwilligerswerk  oppakken  dat  bij  ze  past.  Zorg  wel  dat  ze
daarbij  goed  begeleid  worden  en  de  kans  krijgen  om  mee  te  doen  aan
scholingstrajecten. 

 Vrijwilligers  zijn  geen  goedkope  concurrenten  maar  waardevolle  collega’s.
Maak dat duidelijk aan de professionals met wie ze samenwerken. 

 Let erop dat duidelijk is wat de verantwoordelijkheid is van respectievelijk
professionals en vrijwilligers. 

 Vrijwilligerswerk mag betaald werk niet verdringen. 



Armoedebestrijding
   Kinderen horen niet in armoede op te groeien. Zorg ervoor dat alleenstaanden

met kinderen niet onder de armoedegrens hoeven te leven door 
voorzieningen toegankelijk te houden voor kinderen.

   Ontwikkel een kind pakket dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften, 
aangevuld met zaken die nodig zijn om mee te kunnen doen aan de 
samenleving, zoals zwemlessen en lidmaatschap van een sportvereniging. 

Jongeren
   Bestrijd de jeugdwerkloosheid door samen met onderwijsinstellingen te 

werken aan een betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. 
   Geef jongeren de kans om werkervaring op te doen door zelf traineeships en 

stageplaatsen aan te bieden.



9    Leefomgeving, Milieu en Duurzaamheid

Duurzaamheid en economische ontwikkeling gaan bij D66 hand in hand.
Goed  voor  de  burger,  goed  voor  het  bedrijfsleven  en  goed  voor  het
milieu.  Zo  zijn  er  op  dit  terrein  tal  van  initiatieven  mogelijk,  op  het
gebied van energie, afvalscheiding en verwerking, maar ook als het gaat
om  plantsoenonderhoud  en  het  schoonhouden  van  de  eigen
leefomgeving.

De Veendammer biedt gemiddeld meer restaanval aan dan inwoners van andere
gemeenten. D66 wil dit verbeteren. Concreet betekent dit de invoering van het
scheiden van afval bij de huishoudens en bedrijven.

Daarnaast  heeft  D66  het  initiatief  voor  het  plaatsen  van  zonnepanelen,  met
gemeentelijke borgstelling, mits geplaatst door regionale bedrijven.

Initiatieven voor een harmonieuze samenleving en een echt duurzame
gemeente
 Verduurzaam  het  inkoopbeleid  en  stel  eisen  aan  de  inrichting  van

bedrijventerreinen en bij aanbestedingen. Ieder bouwproject dient voor een
verplicht  aandeel  uit  duurzame  materialen  te  bestaan.  Nieuwbouw  dient
energieneutraal  en  verbouw  dient  energiezuinig  te  geschieden.  Waar
mogelijk,  worden  deze  zaken  altijd  opgenomen  in  verordeningen  en
aanbestedingstrajecten en is de factor duurzaamheid een belangrijke factor
bij de toekenning van subsidies. 

 Gemeentelijke gelden worden duurzaam belegd. 
 In  ieder  bestemmingsplan  wordt  een  aparte  duurzaamheidsparagraaf

opgenomen  waarin  eisen  ten  aanzien  van  duurzaamheid  in  ontwerp,
materiaaltoepassing en de CO2-uitstoot zijn opgenomen. 

 Bespaar  energie  door  de  gemeentelijke  gebouwen  en  het  wagenpark  te
verduurzamen.  Het  wagenpark  moet  zoveel  mogelijk  uit  duurzame,
elektrische auto’s bestaan.

 Laat een onafhankelijke partij toetsingscriteria opstellen zodat projecten en
ontwikkelingen  die  door  de  gemeente  worden  opgestart  op  duurzaamheid
kunnen worden getoetst. 

 Toets alle producten en diensten van de gemeente aan deze criteria.

Duurzame initiatieven belonen
   Duurzaamheid kan en moet  gepaard gaan met kostenbesparing, zodat er

duurzame initiatieven gerealiseerd kunnen worden waarbij sprake is van een
win-win situatie voor iedere burger van Veendam. 



   Geef extra ruimte aan initiatieven voor duurzame ontwikkelingen door 

belemmerende regelgeving te herzien.

   D66 wil duurzame initiatieven inhoudelijk steunen. Dat wil zeggen: niet enkel 

subsidiëren, maar actief faciliteren en alle hindernissen vanuit de overheid 

wegnemen. Bijdragen die inwoners zelf kunnen doen zijn van grote waarde. 

Zo kan de gemeente bijvoorbeeld inwoners helpen om (eventueel samen) 

zonnepanelen op hun dak te zetten. D66 is voorstander van een initiatief 

waarbij de gemeente garant staat voor een lening bij een bank, waarvan 

inwoners zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Het risico voor de 

gemeente is klein, en door dit initiatief wordt het milieu minder belast, 

kunnen de inwoners besparen op hun energierekening en wordt de 

werkgelegenheid in de regio bevorderd.

Afvalinzameling

   D66 is voorstander van het principe "de vervuiler betaalt" – een systeem in 

van het ophalen van huisvuil met gedifferentieerde tarieven. Met dit systeem 

betaalt elk huishouden voor de hoeveelheid afval die het in containers langs 

de straat zet. 

   D66 wil afval scheiden bij de mensen thuis. 

Alternatieve energie
 D66 is een groot voorstander van alternatieve energie, zoals zonne-energie,

windenergie en energie uit aardwarmte, mits dit goed kan worden ingepast in
de werk- en leefomgeving van de burger. De locatie langs de N33 is naar de
mening van D66 daarom geen geschikte locatie om windmolens te plaatsen. 

 De gemeente dient de regie zoveel mogelijk in eigen hand te houden. 
 Hoe dan ook geldt dat de burgers die de meeste hinder ondervinden, ook het

meeste moeten profiteren en ruimhartig gecompenseerd moeten worden.



10    Mobiliteit
Door de goede bereikbaarheid is Veendam aantrekkelijk als vestigingsplaats voor
burgers en bedrijven. Een goed en (aan)sluitend openbaar vervoer is hiervan een
belangrijk onderdeel. Hier valt nog wel wat te verbeteren.

Houd Veendam bereikbaar
   Ontwikkel  samen  met  de  Provincie  en  omliggende  gemeenten  een

doortimmerd plan om Veendam optimaal bereikbaar te houden. Met de auto
én met openbaar vervoer.

   Zorg ervoor dat bus en trein zowel in Groningen als in Assen zo goed mogelijk
aansluiten met het landelijk vervoersnetwerk. 

Houd burgers mobiel
   Buurt en belbussen zijn belangrijk voor mensen zonder eigen 

vervoersmogelijkheden. Zet hier – ook vanuit het participatievraagstuk- op in.
Kijk daarbij ook buiten de gemeentegrenzen ( Hoogezand, Menterwolde, 
Muntendam en Pekela).

Parkeren
   Geef  automobilisten  de  ruimte  om zo  dicht  mogelijk  bij  het  centrum te

parkeren  zonder  overlast  te  veroorzaken  voor  het  andere  verkeer,  zoals
fietsers en voetgangers. De invoering van de blauwe zone in het centrum
vindt D66 een goede zaak. Waarborg dat er dicht bij het centrum doorgaans
voldoende parkeergelegenheid is voor het winkelend publiek. 



11    Veiligheid

Veiligheid is voor veel mensen en dus ook voor D66 een belangrijk item
bij de waardering van de leefomgeving. Hierbij heeft  de overheid een
duidelijke  taak,  maar  ook  de  burgers  zelf  kunnen  bijdragen  aan  de
veiligheid.  Het  gaat  daarbij  niet  alleen  om handhaven,  maar  ook het
bieden van alternatieven voor bijvoorbeeld jongeren die overlast geven.

Burgers en veiligheid
 Wees  zeer  terughoudend  als  het  gaat  om  het  inzetten  van  drones  en

camera’s. Dit biedt in veel gevallen een schijnveiligheid en is discutabel waar
het gaat om privacybescherming.

 Betrek burgers en instellingen bij het veiliger maken van de buurt.
 Stimuleer  burgers  bij  realisering  van  inbraakpreventie  d.m.v.  voorlichting.

Geef het regionale bedrijfsleven  ruimte om deze maatregelen uit te voeren,
bijvoorbeeld d.m.v. communicatie en voorlichting.

 Ga gericht  te  werk bij  jongeren die  overlast  veroorzaken.  Lik  op  stuk  bij
overtreding, maar tegelijkertijd voorkoming van recidive door een gerichte
netwerkbenadering  m.b.v.  ouders,  scholen,  werkgevers  en  begeleidende
instellingen. 

Softdrugbeleid
 Houd de huidige 2 coffeeshops, aangezien er duidelijk behoefte is aan een

veilige  en  legale  plek  voor  het  gebruik  van  softdrugs.  Uitbreiding  is  niet
gewenst.

 Reguleer en legaliseer het telen, aanvoeren en kopen van softdrugs.

Privacy
 Ga  zorgvuldig  om  met  privacygevoelige  informatie.  Leg  goed  vast  welke

instanties (en binnen deze instanties wie)  toegang krijgen tot deze informatie
en waarborg dat gevoelige informatie niet anders gebruikt wordt dan voor het
oorspronkelijke doel.



12    Kunst & Cultuur

D66  wil  de  regionale  cultuurfunctie  van  Veendam  versterken.  Het
agenderen  en  ondersteunen  van  initiatieven  uit  de  gemeenschap  is
belangrijk.  Daarnaast  willen  we  inzetten  op  professioneel  cultureel
ondernemerschap.  Duidelijk  is  daarbij  dat  bij  de  handhaving  van  het
huidige voorzieningenniveau er in regionaal verband ( vooruitlopend op
de gemeentelijke herindeling) een cultuurkaart voor de regio gemaakt
moet worden. Hierbij zijn kwaliteit en toegankelijkheid binnen de kaders
van de schaarse beschikbare middelen leidende begrippen. Dit betekent
keuzes en de bereidheid van alle betrokkenen om omwille van regionaal
kwaliteitsbehoud sommige zaken te concentreren.

Investeren in kunst en cultuur
   Investeer in Cultuurcentrum VanBeresteyn als culturele ontmoetingsplaats en

als  centrum  voor  professionele  en  amateurkunst.  Laat  de  bestaande
instellingen zo mogelijk ook bestuurlijk samenwerken.  Stel daarbij duidelijke
grenzen en geef ruimte voor verantwoord cultureel ondernemerschap. 

   Bevorder de samenwerking tussen instellingen door ze kennis, medewerkers,
opleidingen, faciliteiten, inkoop en publiciteitskanalen te laten delen. 

   Ook de amateurkunst kan stappen maken door meer samen te werken. Het
zelf kunnen beoefenen van kunst, theater of muziek in de gemeente is erg
belangrijk.  Om  deze  voorzieningen  betaalbaar  te  houden,  zowel  voor  de
gemeente  als  de  deelnemers,  zet  D66  waar  nodig  in  op  bundeling  van
voorzieningen.

Kunsteducatie en Cultureel erfgoed
   Kunst en cultuur horen thuis in het onderwijs: van de basisschool tot en met 

het voortgezet onderwijs. 
   Cultuureducatie is de taak van het onderwijs in samenwerking met de 

instellingen. De instellingen voorzien het onderwijs van kennis en 
presentatiemogelijkheden middels aanbod van tentoonstellingen en 
lespakketten.

   Maak werk van de verantwoordelijkheid voor het behoud van ons culturele 

erfgoed. 



13    Sport

Veendam heeft een goed geoutilleerd aanbod van sportvoorzieningen. 
D66 wil dit zo mogelijk handhaven. Dit betekent dat we 
sportverenigingen willen ondersteunen bij samenwerkingsverbanden, in 
hun communicatie en werving en ruimte willen geven om inkomsten te 
genereren.
De mogelijkheden voor bewegen en recreëren zijn belangrijk voor de 
waardering van de woon- en werkomgeving en versterken de sociale 
cohesie. Initiatieven voor activiteiten ( fietstochten, buurtcompetities, 
bedrijvencompetities, etc.) worden gefaciliteerd door ondersteuning in 
de communicatie en organisatie.

Verbinding door sport en beweging
 Bevorder  topsport  in  combinatie  met  breedtesport  en  andere  vormen van

beweging. 
 Bevorder de organisatie van minimaal 1 topsport evenement met landelijke

(internationale) uitstraling.
 Help traditionele sportverenigingen zelfstandig en ondernemend te worden,

zodat  ze  minder  afhankelijk  worden  van  subsidies  van  de  overheid  en
sportbonden.  Het  moet  voor  sportverenigingen  mogelijk  worden  gemaakt
meer inkomsten te genereren. ( Te) Strikte wet- en regelgeving op het gebied
van  paracommercie  willen  we  dan  ook  liever  niet.  Tegelijkertijd  moet
oneerlijke  concurrentie  worden  voorkomen.  Wij  zien  een  oplossing  in  het
koppelen van de subsidie aan omzet. Wanneer mogelijk kan de hoogte van de
subsidie naar beneden worden bijgesteld.

Sport op school
 Handhaaf  gymlessen  op  het  basis-  en  voortgezet  onderwijs,  bij  voorkeur

gegeven  door  vakleerkrachten.  D66  is  voor  de  instelling/handhaving  van
zwemles op de basisschool.

Sportaccommodaties
 Eis  efficiënt  gebruik  van  sportaccommodaties.  Qua  beheer  en  onderhoud

kunnen gebruikers  een grotere verantwoordelijkheid  krijgen,  zeker  als  het



gaat om clubgebouwen. Gebruik van clubgebouwen kan uitgebreid worden
naar meerdere doeleinden, bijvoorbeeld als buurthuis.


