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Inleiding

De vier coalitiepartijen bieden u hierbij het coalitieakkoord “Ondernemend
met de menselijke maat” aan. Met deze titel willen we als samenwerkende
partners in de coalitie, voor de komende vier jaar, aangeven dat we in ons 
beleid willen aansluiten bij de kracht en vitaliteit van de Veendammer samen-
leving. Er gebeurt veel in Veendam, zowel individueel als gezamenlijk door de
inwoners, in allerlei verbanden voor en met elkaar. Dat willen we vasthouden.
We willen ook ruimte blijven geven aan initiatieven van en door de inwoners en
van bedrijven in Veendam. De gemeentelijke overheid heeft naast de wettelijke
taken vooral een voorwaardenscheppende rol voor inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.

De door de raad op 26 januari 2009 vastgestelde toekomstvisie blijft voor ons leidend.
Partijen zijn van mening dat ook gewerkt moet worden aan een herijking van de 
toekomstvisie. De wereld verandert voortdurend, dat vraagt om een periodieke 
bijstelling van de toekomstvisie. 

Het bestaande beleid willen we in belangrijke mate voortzetten met hier en daar andere
accenten. De komende periode ligt de nadruk op inwoners actief laten meedoen aan de
samenleving. Dat betekent: de kloof kleiner maken tussen wat gevraagd wordt door 
bedrijven en de kwaliteiten van inwoners die (nog) niet deelnemen aan de arbeidsmarkt
en ook aandacht hebben voor degenen die dat nodig hebben. Daarom zetten we in op
zowel het sociale domein als op het fysieke domein. De coalitie hecht waarde aan 
draagvlak en dialoog.

Veendam heeft een collegiaal bestuur, het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor
de uitvoering van het beleid voor de komende 4 jaren. De coalitiepartijen dragen de 
volgende personen, te weten; Henk Jan Schmaal, Ans Grimbergen, Bert Wierenga en
Jaap Velema voor als wethouder voor de komende bestuursperiode.

Henk Jan Schmaal                                                         Bert Wierenga 

Ans Grimbergen                                                           Jaap Velema
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Ans Grimbergen (PvdA)

•   WMO, welzijnsbeleid
•   Jeugdzorg en CJG
•   Beschermd wonen
•   Volksgezondheidsbeleid
•   Regie in het sociaal domein en daarin verbonden partijen
•   Armoedebestrijding
•   Burgerparticipatie en Wijkgericht werken
•   Volkshuisvesting en woonbeleid

Projectportefeuille Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan

Jaap Velema (D66)

•   Participatie- en werkgelegenheidsbeleid
•   Onderwijs en vroegeducatie
•   Inburgering nieuwkomers
•   Cultuur (onderwijs)
•   Monumentenbeleid, behoud cultureel erfgoed
•   Accommodatiebeleid
•   Bestrijding laaggeletterdheid

Henk Jan Schmaal (GB)

•   Financiën
•   Economische Zaken en grondbedrijf
•   Toerisme en recreatie
•   Ruimtelijke Ordening en ruimtelijke ontwikkeling
•   Sport
•   Woningcontingenten

Projectportefeuille (doorontwikkeling) Masterplan Centrum, 
Leer- en Sportpark, Invoering Omgevingswet

Bert Wierenga (VVD)

•   Verkeer en Vervoer
•   Beheer openbare ruimte
•   Groenbeleid, beheer water
•   Afvalbeleid 
•   Duurzaamheid
•   Milieu

Projectportefeuille Energietransitie

Burgemeester

•   Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie
•   Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden
•   Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving
•   Externe betrekkingen, voorlichting en communicatie
•   Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden
•   Dienstverlening
•   Interne organisatie
•   Coördinatie Mijnbouw
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Sociaal 

Regie in het sociaal domein 
In 2015 is door de drie decentralisaties
(wijzigingen in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet)
het sociaal domein ingrijpend veranderd. 
Deze zogenaamde transitie in het sociaal 
domein was er op gericht om inwoners met
hulpvragen sneller, passender en daarmee ook
goedkoper te helpen. De klassieke verzorgings-
staat zou moeten veranderen in een participa-
tiesamenleving waarin een ieder meedoet en
de ‘eigen-kracht’ wordt benut. Door de decen-
tralisaties is de gemeente belast geraakt met de
uitvoering van rijks- en provinciale taken. 
Overigens met een afroming van oorspronkelijk
beschikbaar budget. Nu de transitie is voltooid,
is het zaak werk te maken van de transformatie.
Er moet een meer permanente ‘infrastructuur’
worden gelegd, waarin de gewenste cultuur-
verandering zich kan voltrekken en ook 
bestendigen. 

Het college wil de komende periode deze transformatie stevig gestalte geven. Dat doen
we door consequent uit te gaan van de bijzondere inwoner, zijn of haar behoefte, hulp-
vraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Wij willen
maximaal integraal, dichtbij, in de wijk werken. Dit betekent dat voor onze inwoners een
heldere en herkenbare toegangsvoorziening wordt gerealiseerd, waarin diverse specia-
lismen samenwerken en we geleidelijk toewerken naar een nieuw all-round-team van
professionals dat breed kijkt en werkt. Hoofddoel is tijdige, meer preventieve hulp en het
beperken of voorkomen van onnodige en dure zorg of ondersteuning.

De regie- en stuurfunctie van de gemeente wordt de komende jaren in de transformatie-
fase sterk geregeld. Dit geldt zeker voor de deelgebieden maatschappelijke ondersteu-
ning, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en beschermd wonen. Hoewel de Jeugdwet en
de jeugdhulpverlening een eigen (wettelijk) regime kent, kan zij niet los worden gezien
van de hulp en ondersteuning die in het volwassenendomein geldt. De overgang van 
18- naar 18+ mag niet leiden tot een terugval in hulp of ondersteuning. Een doorlopend
zorgarrangement is cruciaal.

Ans Grimbergen
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Bij het aanpakken of oppakken van problemen is het uitgangspunt dat er kan worden
uitgegaan van de professionaliteit van hulpverleners. Dit ontslaat de gemeente niet van
haar taak om sterk regie te voeren en duidelijk de lijnen uit te zetten. De afspraken die
de gemeente maakt met verbonden partijen zijn gericht op een meerjarensamenwer-
king, waarbij de gemeente deze partijen de ruimte geeft om de nieuwe rol te spelen. 

Binnen de gemeente moet er voor iedereen een duidelijk (her)kenbare, laagdrempelige
voorziening komen waar de eerste vragen en doorverwijzingen multidisciplinair worden
behandeld. Deze Algemene Voorziening moet proactief werken en dicht bij de inwoner 
in de wijk beschikbaar zijn. Een multidisciplinair sociaal-wijkteam dat vroegtijdig en
gecoördineerd kan ingrijpen, kan ook voorkomen dat uiteindelijk duurdere zorg of 
ondersteuning nodig is.

Het college wil de komende periode intensiever gaan samenwerken met de huisartsen.
Zij zijn de poortwachters van het medisch domein. Ook signaleren ze problematiek die
meer thuis hoort in het sociale domein. Samenwerking leidt tot effectievere en goed-
kopere interventies. 

WMO, informele zorg en beschermd wonen
Een goede toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor
dat iedereen daadwerkelijk mee kan doen in de samenleving. Als de ‘eigen kracht’ tijdelijk
of blijvend ontbreekt, kan er een beroep worden gedaan op de gemeente. Er wordt,
naar aanleiding van een melding, in samenspraak met de inwoner, zorgvuldig nagegaan
wat er precies nodig is en hoe dit wordt vormgegeven. Onnodige verwijzingen hierbij zijn
taboe. Soms is inschakeling van een familielid of buur voldoende. Soms is het pad van
de algemene voorziening voldoende. Altijd moet individueel beoordeeld worden welke
oplossing het beste is. Maatwerk is daarmee essentieel. 

Rondom de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk) ontstaan, door de vergrijzing
en het langer thuis wonen van ouderen, de komende jaren knelpunten. Samen met de
zorg- en welzijnsaanbieders in de gemeente gaan we op zoek naar praktische en slimme
oplossingen die de huidige mantelzorgers en vrijwilligers ontlasten. Hierdoor blijft een
pool van vervangende, tijdelijke, informele zorgverleners bestaan. Het onderwijs en de
zorgverzekeraars betrekken we hierbij.

Voor het realiseren van voldoende voorzieningen op het gebied van beschermd wonen
in de regio willen we, in nauwe afstemming met gemeenten in de regio, een evenredige
spreiding van dit soort voorzieningen realiseren. Daarbij is kwaliteit van zorg leidend. 
Het aanbod van een voorziening voorziet in een duidelijke eigen vraag of behoefte. 
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Dienstverlening en efficiënte inzet van middelen
We willen actief onderzoeken wat onze inwoners vinden van onze dienstverlening en
horen wat beter kan. Daarin willen we onderzoeken en vastleggen wat werkt en wat 
minder werkt. We willen daarmee een meer output en outcome gerichte werkwijze gaan
ontwikkelen, waarmee we de schaarse middelen beter kunnen gaan benutten. Meer 
sturing op het resultaat. 

Bestrijding eenzaamheid en bevordering gezonde leefstijl
Er komt een eenzaamheidspact naar analogie van het armoedepact om een 
verschil te kunnen maken in de groeiende eenzaamheidsproblematiek. Verder willen we
in samenspraak met de zorgverzekeraar(s) onderzoeken of het succesvolle project
”Samen Oud” nieuw leven kan worden ingeblazen. Ook willen we de komende periode
meer inzetten op een gezonde leefstijl. Goede voeding en beweging blijken steeds 
belangrijker pijlers om een hoger niveau van volksgezondheid te bereiken. Extra aan-
dacht is daarbij nodig voor jongeren. 

De coalitie zet concreet in op:
4 ontwikkelen van een eenzaamheidspact naar analogie van het Armoedepact

4 maximaal integraal in de wijk werken met een herkenbare laagdrempelige 
toegangsvoorziening

4 sterke regie en sturing voeren en duidelijke lijnen uitzetten 

4 uitgaan van de zorgvraag, meer preventieve hulp en beperken of voorkomen 
van onnodige en dure zorg en ondersteuning

4 realiseren van een doorlopend zorgarrangement bij 18- naar 18+ 

4 intensievere samenwerking tussen de huisartsen en de sociale wijkteams 
bevorderen

4 realiseren van voldoende voorzieningen van beschermd wonen in de regio

4 ontwikkelen van output en outcome gerichte werkwijze voor meer sturing 
op resultaat

4 ontwikkelen van een gezondheidspact ter bevordering van een gezonde 
leefstijl (rookvrije generatie, tegengaan overgewicht, vitaliteitsprogramma’s 
samen met bedrijven, scholen en instellingen in Veendam)
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Armoedebestrijding
Het college wil in de komende periode nadrukkelijk aandacht geven aan de bestrijding
van (vaak intergenerationele) armoede. Armoede blokkeert volwaardig meedoen in onze
samenleving. Niemand mag in een isolement verzeild raken. Kinderen mogen niet de
dupe zijn als hun ouders het financieel niet redden. Iedereen moet de mogelijkheid 
hebben/krijgen om mee te doen in de samenleving.

In de komende periode wil het college werk maken van het bieden van zorg en onder-
steuning aan hen die armoede duidelijk ervaren. Dit willen we doen op een manier 
waarbij de inwoners zelf de regie over hun leven behouden of terugkrijgen en actief 
blijven waar dat kan. Instellingen van zorg en welzijn werken daarom nauw samen, ook
met de vrijwilligersorganisaties, in de wijken en dicht bij de inwoners. Dit heeft tot doel
dat we meer kunnen inzetten op preventie, vroeg-signalering en zelfactivering. Nauwe
samenwerking met de schuldhulpverleners is daarbij nodig. 

De ervaring leert dat we niet iedereen bereiken die ondersteuning kan gebruiken. 
Dit heeft tot gevolg dat de beschikbare voorzieningen onvoldoende worden benut. 
Dat moet verbeterd worden door actief de mogelijkheden van de gemeentelijke voor-
zieningen bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Daarnaast willen we inzetten
op het voorkomen van sociale uitsluiting door het bevorderen en daar waar mogelijk ook
belonen van maatschappelijke participatie. Wij stimuleren inwoners voortdurend en 
ondersteunen richting werk, vrijwilligerswerk of sociale participatie. Patronen van 
armoede binnen meerdere generaties uit hetzelfde huishouden willen we doorbreken,
onder andere door de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen. 

De spijbelaar van vandaag in zowel basis- als voortgezet onderwijs is helaas vaak de
kansarme volwassene van morgen. Met vooral scholen, jeugdmaatschappelijk werk en
leerplichtambtenaren dringen we actief het langdurige schoolverzuim en de schooluitval
terug.

Het enkele jaren geleden gesloten Armoedepact is in dit alles onontbeerlijk. In dit pact
hebben allerlei organisaties zich verbonden om de armoede in de regio te bestrijden.
Organisaties werken samen in het belang van de armoedebestrijding. We willen het 
armoedepact resultaatgerichter maken/herijken en kijken nadrukkelijk naar hoe we 
inwoners uit de armoede helpen en weer perspectief bieden met name voor de kinde-
ren. Daar waar we zelf te kort schieten of nog mogelijkheden hebben, gaan we dat bij-
stellen of realiseren. Daar waar anderen meer kunnen doen, spreken we hen daarop
aan. De huidige voorzieningen zoals de Voedselbank, Kledingbank Maxima, Stichting
Leergeld en het Jeugdsport- en cultuurfonds blijven we ondersteunen. Kwijtschelding
blijft een belangrijk onderdeel van het lokale minimabeleid. 
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Burgerparticipatie en Wijkgericht werken
Wij streven naar een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkij-
ken en waar iedereen zich thuis voelt. De overheid is er voor haar inwoners. Wij vinden
het belangrijk dat de gemeente een vangnet biedt voor inwoners die niet mee kunnen
doen, ongeacht de reden daarvoor. Het is aan de overheid hen overeind te helpen en 
de eigen kracht terug te geven. Waar ondersteuning langduriger nodig is, bieden we die. 

Het aantal burgerinitiatieven neemt toe en dat blijven we ook stimuleren. De gemeente
luistert naar wensen en opvattingen van haar inwoners. Wij willen meer verantwoorde-
lijkheid en meer zeggenschap voor de inwoners realiseren. Wij omarmen initiatieven 
die leiden tot meer betrokkenheid van inwoners. 

Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen. Bij veiligheid is investeren in inwoners,
wederzijds begrip en verdraagzaamheid, hoofdzaak. Wij moeten voorkomen dat 
inwoners of groepen van inwoners van elkaar vervreemden en onverdraagzaam worden.
Het college wil bevorderen dat inwoners elkaar leren kennen en elkaars verschillen 
respecteren, door meer te richten op wat ons verbindt dan wat ons scheidt. Wijk- en
Buurtbeheer speelt hierin een belangrijke rol. 

De coalitie zet concreet in op:
4 resultaatgerichter maken/ herijking van het Armoedepact

4 toekomstgericht werken, meer inwoners uit de armoede en vooral kinderen 
perspectief bieden

4 meer bekendheid geven aan de gemeentelijke voorzieningen waardoor we inwoners
eerder verder helpe

4 gebruik van voorzieningen voor inwoners die het nodig hebben stimuleren

4 voorkomen van sociale uitsluiting, het stimuleren en ondersteunen richting werk, 
vrijwilligerswerk of sociale participatie

4 doorbreken van patronen van armoede binnen meerdere generaties door onder 
andere inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen

4 blijven ondersteunen van bestaande voorzieningen zoals Voedselbank, 
Kledingbank Maxima, Stichting Leergeld en het Jeugdsport- en cultuurfonds 

4 kwijtschelding als een belangrijk onderdeel van het lokale minimabeleid

4 samen met scholen, jeugdmaatschappelijk werk en leerplichtambtenaren 
terugdringen van het aantal thuiszitters/spijbelaars 



C o a l i t i e a k k o o r d |  O n d e r n e m e n d  m e t  m e n s e l i j k e  m a a t 11

Het college wil de komende periode een integraal plan maken met een nieuwe impuls
voor het Wijk en Buurtbeheer, het burgerinitiatieffonds en wil een route uitstippelen
voor de doorontwikkeling van  Wijkgericht Werken dat past bij de huidige tijd en de 
ontwikkelingen daarin. Tot er samen met bewoners een nieuw plan is gemaakt, blijven
de huidige mogelijkheden en ondersteuning van kracht. Daar waar in buurten en wijken
geschillen ontstaan, willen we daartoe opgeleide buurtbemiddelaars als eerste inzetten.
Informele geschilbeslechting werkt beter dan een formele maatregel van de gemeente.
Bovendien bespaart dat kosten. Buurtinitiatieven rondom veiligheid en toezicht worden
door het college ondersteund. 

Volkshuisvesting en woonbeleid
Iedereen moet in Veendam geschikte woonruimte kunnen vinden die aansluit bij de
eigen behoefte. Daar waar het gaat om sociale huurwoningen, streeft het college naar
meer betaalbare huurwoningen. Juist voor de lagere inkomens. Met woningcorporaties
worden hierover bindende afspraken gemaakt. Ook in de koopsector is het van belang
dat voldoende betaalbare woningen op de markt komen en vraaggestuurd gebouwd 
kan worden. Voor starters op de woningmarkt moet een eerste eigen huis een reëel 
perspectief zijn. We stimuleren gemengd bouwen: diverse inkomensgroepen en verschil-
lende vormen van wonen zoveel mogelijk gemengd in de wijken.
Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar duurzame en levensloopbestendige woningen.
Daarbij houdt dit college rekening met de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens
en eenoudergezinnen.

De coalitie zet concreet in op:
4 geschikte woonruimte die aansluit bij de eigen behoefte voor iedereen

4 meer betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens

4 vraaggestuurd bouwen van koopwoningen

4 stimuleren van gemengd bouwen in de wijken voor alle inkomensgroepen en 
huishoudens 

De coalitie zet concreet in op:
4 geven van ondersteuning aan inwoners die niet mee kunnen doen.

4 stimuleren van burgerinitiatieven en realiseren van meer verantwoordelijkheid 
en zeggenschap voor de inwoners. Hierbij speelt het Wijk- en Buurtbeheer een 
belangrijke rol

4 maken van een integraal plan met een nieuwe impuls voor het Wijk- en 
Buurtbeheer, het burgerinitiatieffonds en een doorontwikkeling van het 
Wijkgericht werken

4 instellen van een systeem van buurtbemiddeling 
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Werk en inkomen 

Nu Nederland zich herstelt van de financiële 
crisis is het van belang dat ook onze inwoners
voldoende kunnen aanhaken bij een stijgende
vraag in de arbeidsmarkt. De coalitie vindt het
belangrijk om aandacht te hebben voor de in-
woners voor wie het perspectief op een baan
nog ver weg lijkt. Hierbij gaat het om jongeren,
statushouders, ouderen, inwoners met een 
arbeidsbeperking en langdurig werklozen. 

Werk
Vanuit de eigen organisatie, het gezamenlijk
wsw-bedrijf en de Trainings- en diagnosecentra
worden inwoners ondersteund bij het vinden
van werk. Daarbij worden die instellingen aan-
gesproken op een gemeenschappelijk resultaat:
het aantal inwoners dat begeleid wordt naar de
arbeidsmarkt. Aanvullend staat de coalitie open
voor kansrijke en aansprekende initiatieven 
vanuit het bedrijfsleven.

Daar waar betaald werk nog niet mogelijk is helpen wij inwoners in het vinden van pas-
send vrijwilligerswerk of bemiddelen (bij het leveren) van mantelzorg. Met de vergrijzing
en de toenemende druk op de zorgkosten is ieders bijdrage voor een vitale samenleving
van onschatbare waarde. Jongeren worden zo snel als mogelijk doorgeleid naar school
of een werk-leerplaats. 

Blijvende aandacht is er ook voor de verbinding met het onderwijs. Met name voor het
VMBO zien wij kansen en mogelijkheden om een betere aansluiting mogelijk te maken
tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met name door de toenemende vraag naar VMBO-
geschoold personeel in de techniek en de zorg. De coalitie ziet hierin voor zichzelf een
verbindende rol.

Het is noodzakelijk goed in beeld te hebben wat de capaciteiten zijn van de inwoners 
die tijdelijk buiten de arbeidsmarkt staan en die in de gemeentelijke bestanden zijn 
opgenomen. Doel is ze bij bedrijven te plaatsen of op te leiden om aan het werk te gaan. 
Er is een grote behoefte aan nieuwe medewerkers ook voor (relatief) eenvoudig werk.
Een match blijkt in de praktijk vaak niet of heel moeizaam haalbaar. Daarom moet 
geïnvesteerd worden in (praktische) opleidingen om deze groep klaar te maken voor 
de arbeidsmarkt.

Jaap Velema 
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Inkomen
De inzet van de gemeente is er op gericht om inwoners te helpen om een eigen inko-
men te verwerven. Daar waar nodig moet men voor financiële ondersteuning in het 
levensonderhoud kunnen rekenen op het vangnet van de overheid. In verband met het
benodigde draagvlak vanuit de samenleving is het van belang dat misbruik van uitkerin-
gen wordt bestreden en door elke inwoner een inspanning wordt geleverd om de duur
van de uitkering zo kort mogelijk te houden.

Verder hecht de coalitie aan een goede toegankelijkheid van het gemeentelijk loket. 
Die toegankelijkheid speelt zowel bij de persoonlijke benadering als in het begrijpelijk
communiceren over de voorwaarden van een uitkering en de mogelijkheden voor een
aanvulling op het inkomen in uitzonderlijke gevallen. De coalitie heeft daarbij in het 
bijzonder oog voor laaggeletterdheid en de beperkingen die dat bij het aanvragen van
een uitkering en het zoeken van werk met zich mee brengt. 

Daar waar het inkomen niet toereikend is en een langdurige situatie beneden het 
bestaansminimum dreigt, wordt in praktische zin adequate hulpverlening geboden en
daar waar nodig begeleiding om de zelfredzaamheid op lange termijn te borgen.

De coalitie zet concreet in op:
4 verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt met 

speciale aandacht voor VMBO-leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen 

4 versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid 

4 verminderen van de werkloosheid en het met name onder de jeugd 
beschikbaar zijn van voldoende werk- en leerplaatsen

4 stimuleren van de weg van werk naar werk en van een uitkering naar werk 
in combinatie met inspanningen van inwoners zelf 

4 maken van een koppeling tussen ‘werk en inkomen’ en het bedrijfsleven

4 voortzetten van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen 
te bieden 

4 bestrijden van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en 
facilitering van maatschappelijke initiatieven 

4 tegengaan van laaggeletterdheid door een ruim aanbod van scholingsmogelijkheden

4 herijking van het gemeentelijk integratiebeleid en het verbeteren van de startpositie
van statushouders

4 doorontwikkelen van het TDC en het eigen gemeentelijk loket



14 C o a l i t i e a k k o o r d |  O n d e r n e m e n d  m e t  m e n s e l i j k e  m a a t

Cultuur
Cultuur is voor elke vitale samenleving van belang of het nu gaat om de ontplooiing en
ontwikkeling van het individu of bezien vanuit het perspectief van de samenleving als
plek voor ontmoeting en verbinding. Vanuit economisch perspectief zijn culturele 
voorzieningen een randvoorwaarde van de gemeente Veendam als aantrekkelijke 
woonplaats en als vestigingsplaats voor bedrijven. De coalitie wil zich inzetten om kunst
en cultuur dichter bij de inwoners te brengen, met speciale aandacht voor cultuur-
educatie, kenniscentra en amateurkunsten. 

Veendam kent een ruim aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Centrale speler
hierbij is het cultuurcentrum vanBeresteyn waar het theater, de Muziek Dans en 
Theaterschool (MDT), de bibliotheek en het Veenkoloniaal Museum gehuisvest zijn. 
Met de herinrichting van het gebouw zijn de eerste belangrijke stappen gezet om een 
integraal aanbod te organiseren, dat aansprekend is voor een breed publiek binnen
onze gemeente. De aanpassing van de entree van het gebouw en de herinrichting van
de foyer moeten de ontwikkeling een verdere boost geven.
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Naast de toegankelijkheid (zowel fysiek, als in de programmering) van het gebouw hecht
het college eraan om aansluiting te zoeken bij de sporen die in het Provinciaal Cultuur-
beleid zijn beschreven. Centraal in dit beleid is de aandacht voor de zogenaamde 
horizontale en verticale verbinding. Als voorbeeld voor de verticale verbinding wordt het
muziekonderwijs genoemd. Kinderen maken op school kennis met muziek (het project
“De Toon Zetten”, uitgevoerd door docenten van de MDT). Verdere talentontwikkeling
wordt daarna geboden op de muziekschool. Kinderen presenteren zich dan op het 
podium in vanBeresteyn, spelen mee in een band of de plaatselijke harmonie. 
In sommige gevallen vinden ze hun weg naar het conservatorium om vervolgens terug 
te keren in de reguliere professionele programmering van het theater of als lid van 
amateurgezelschappen. 

De horizontale verbinding ligt vooral in de verbinding die gemaakt wordt met het sociaal
domein, lokale economie en positieve gezondheid. Hierbij kan als voorbeeld genoemd
worden het faciliteren van de Tocht om de Noord. Veendam is in september 2019 twee
dagen gastheer van dit wandelspektakel. Ruim 5.000 wandelaars uit het hele land maken
tijdens hun wandeltocht kennis met de natuur en de cultuur in de Veenkoloniën. Dit 
evenement heeft als mogelijkheid om de inwoners kennis te laten maken met de eigen
geschiedenis en geeft een aanzet om in beweging te komen. Lokale ondernemers 
worden uitgenodigd om in de randprogrammering activiteiten te organiseren. 

Onderwijs
Onderwijs zorgt ervoor dat inwoners de talenten die ze hebben tot het uiterste kunnen
benutten. Dat ze een vak kunnen leren en een diploma kunnen halen dat toegang geeft
tot de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Goed onderwijs zorgt ervoor dat inwoners
beter in staat zijn zelf keuzes te maken. Onderwijs is niet alleen de sleutel tot persoon-
lijke ontwikkeling, maar vormt ook de motor van onze economie. Alle kinderen moeten
daarom de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. 

De coalitie zet concreet in op:
4 stimuleren van cultuureducatie

4 afronden verzelfstandiging MDT

4 faciliteren van maatschappelijke initiatieven voor cultuurevenementen

4 verbeteren van de positionering van de Turfcentrale

4 blijvende inzet voor ondersteuning amateurkunst

4 blijvende inzet voor het behoud van cultureel erfgoed

4 doorontwikkelen van integrale samenwerking binnen het cultuurcentrum 
vanBeresteyn
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In onze gemeente is de kwaliteit van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs op een
goed niveau. Het blijft van belang hierin te investeren. De ontwikkeling van het Leer- en
Sportpark met accent op onderwijs en bewegen is belangrijk voor het voortgezet onder-
wijs. Voor het basisonderwijs wil de coalitie met de schoolbesturen de mogelijkheden
verkennen om integrale kindcentra te realiseren; een ruim aanbod van onderwijs en
voorschoolse en buitenschoolse opvang. Daarnaast wil het college investeren in een 
betere afstemming tussen zorg en onderwijs om belemmeringen voor kinderen in hun
ontwikkeling in een vroeg stadium te beperken. Er moeten voldoende extra uren voor-
schoolse- en vroegschoolse educatie beschikbaar zijn. De coalitie onderschrijft het be-
lang van kwalitatief goed en passend onderwijs voor ieder kind. Een vorm van speciaal
onderwijs in Veendam is belangrijk en verdient voldoende aandacht en middelen. 
De coalitie heeft in het bijzonder aandacht voor het tegengaan van laaggeletterdheid en
faciliteert laagdrempelige toegang tot taalonderwijs.

De coalitie zet concreet in op:
4 in stand houden van kwalitatief en breed onderwijs in Veendam

4 bevorderen van aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven

4 samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs een 
goed aanbod te organiseren van vroeg- en voorschoolse educatie

4 voortzetten van de maatschappelijke stage en het aanbieden van leerwerkplekken

4 zoveel mogelijk voorkomen van voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd 
schoolverzuim

4 laagdrempelige toegang tot taalonderwijs

4 samen met de schoolbesturen basisonderwijs te komen tot een toekomstvisie 
voor het realiseren van integrale kindcentra

4 bevorderen van aandacht voor cultuur- en muziekonderwijs



C o a l i t i e a k k o o r d |  O n d e r n e m e n d  m e t  m e n s e l i j k e  m a a t 17

Fysiek

Financiën 
Het college voert een degelijk financieel beleid.
Uitgangspunt daarbij is een realistische structu-
reel sluitende meerjarenraming. Voor de over-
gehevelde rijkstaken zijn de beschikbare
budgetten in principe leidend. Als aantoonbaar
structurelere lagere kosten kunnen worden 
gerealiseerd door een incidentele verhoging
kan hiervan tijdelijk worden afgeweken. 
Structurele tekorten dienen structureel gedekt
te worden. Dreigende structurele tekorten 
worden dan ook opgevangen door ombuigin-
gen of verhoging van inkomsten.

Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing
hanteren we kostendekkende tarieven. De 
onroerende zaakbelastingen (ozb), de afvalstof-
fenheffing en de rioolheffing bepalen de lokale
lastendruk voor de inwoners van de gemeente.
We gaan terughoudend om met een
stijging van de totale lokale lastendruk gedu-
rende de komende periode. Voorstellen dienen
voorzien te zijn van een deugdelijke dekking.  

Henk Jan Schmaal 

De coalitie zet concreet in op:
4 gedegen financieel beleid en sluitende meerjarenraming

4 herijking reserve sociaal domein

4 zoveel mogelijk voorkomen van lastenverhoging voor burgers, nadruk 
op kostenbeheersing. 
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Economie
De gemeente zet actief in om nieuwe werkgelegenheid naar Veendam te halen en
bestaande werkgelegenheid te behouden en uit te breiden. Het actieve grondbeleid
wordt voortgezet. Juist een groeiende economie in combinatie met de uitdagingen voor
Veendam op vastgoed gebied maken het noodzakelijk om de ruimte te hebben om te
kunnen ingrijpen als de markt daarom vraagt of mogelijkheden biedt.

De geografische ligging van Veendam biedt perspectief aan ondernemers. De op stapel
staande verdubbeling van de N-366 samen met de dubbele N-33 en de treinverbinding
met Groningen biedt economische kansen, zowel voor het kernwinkelgebied (centrum),
voor de bedrijventerreinen, als voor het toerisme. Daarom willen we ons (blijven) richten
op het versterken van het kernwinkelgebied, op werkgelegenheid en op bedrijfsinveste-
ringen. 

Centrum
Onlangs is in samenwerking met de ondernemers in het centrum, de Rabobank en het
platform DNWS (De Nieuwe WinkelStraat) een traject gestart om het centrum aantrekke-
lijker te maken. Om leegstand tegen te gaan wordt de leegstandsverordening strak 
uitgevoerd. Er wordt gestreefd, met onder andere de stimuleringssubsidie, naar een
sterke en duurzame winkelstructuur met een compleet aanbod. In de komende periode
wordt de centrumvisie herijkt en doorontwikkeld. 

We willen een gezond ondernemersklimaat scheppen waar marktpartijen kunnen en 
willen investeren (ontwikkelingsgericht met ruimte voor kwaliteit en innovatie). 

Het centrum van Veendam heeft prioriteit in het beleid. Inzet is behoud en versterking
van de positie van het centrum als regionaal verzorgend winkelgebied. Om voldoende
aantrekkelijk te blijven voor inwoners uit Veendam en omliggende gemeenten wordt 
gestreefd naar het behouden/realiseren van een attractieve mix van winkels, horeca, 
leisure, warenmarkt, evenementen en overige centrumfuncties. Nieuwe winkelinitia-
tieven worden ingepast in het centrum om zo de potenties te bundelen. 

Voor een aantrekkelijk centrumgebied is het gewenst te (blijven) streven naar een 
compacte structuur. In de visie voor het centrum wordt ingezet op versterking van het
winkelcarré. 

Om het centrum aantrekkelijker te maken moeten we de openbare ruimte opwaarderen.
Het verbeteren van het Raadhuis- en Veenlustplein zijn daar voorbeelden van, maar ook
de verbinding vanaf het Julianapark naar de Kerkstraat verdient aandacht. Ook het 
Promenadepad, Promenade (parkeerplaats), Museumplein, Prins Hendrikplein en het
Kerkplein worden aangepakt. Ook moet de bewegwijzering naar het centrum worden
verbeterd. 
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Wijk-buurtwinkelcentra
De wijkwinkelcentra worden in deze collegeperiode aangepakt. De omgeving van
Sorghvliet wordt, na de sloop door Jumbo vastgoed van een deel van dit winkelcentrum,
heringericht. Ook in Wildervank wordt het gebied heringericht. Ook de kruising met het
Oosterdiep wordt daarbij aangepakt. De aansluiting van Autorama op het Oosterdiep
wordt aangepast, zodat een veiliger en overzichtelijker situatie ontstaat.

Volumineuze detailhandel
De volumineuze detailhandel is in onze gemeente versnipperd over een groot gebied.
Daarom streven wij naar een concentratie van het aanbod in een compacter gebied. 
Bestaande aanbieders worden gestimuleerd zich hier naar toe te verplaatsen.

Lokaal halen wat kan
Innovatieve en duurzame (schone) bedrijvigheid wordt gestimuleerd. De inkoopproce-
dure van de gemeente richt zich op lokale ondernemers om de lokale economie te 
stimuleren.

De coalitie zet concreet in op:
4 actief bedrijvigheid naar Veendam halen

4 ondersteunen van bestaande bedrijvigheid

4 actief grondbeleid

4 merk ‘Veendam’ versterken en Veendam onder de aandacht brengen van 
marktpartijen als vestigingslocatie

4 ondersteunen van de professionalisering van de ondernemersvereniging

4 het herijken van de centrumvisie

4 leegstandsverordening ‘strak’ uitvoeren

4 stimuleren van winkels om zich te vestigen in het kernwinkelgebied

4 aanpak van wijk- en buurtwinkelcentra, met bijzondere aandacht voor de 
verkeersveiligheid

4 concentreren van volumineuze detailhandel 

4 actief beleid voeren om waar mogelijk optimaal gebruik te maken van 
beschikbare subsidies

4 opwaarderen van de openbare ruimte in het centrum
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Ruimtelijke ordening/ruimtelijke ontwikkeling
Vooruitlopend op nieuwe regelgeving moeten de nieuwe ruimtelijke kaders voldoen aan
de uitgangspunten van de nieuwe omgevingswet. 

De agrarische sector is sterk vertegenwoordigd in Veendam en moet kunnen uitbreiden
binnen de kaders van dierenwelzijn en een goede landschappelijke inpassing. 
Tevens mag woongenot niet worden aangetast en moet toeristisch medegebruik 
mogelijk blijven.

Groen, water en ruim opgezette laagbouw in het stedelijk gebied zijn enkele van de 
kwaliteiten van onze gemeente.

De coalitie zet concreet in op:
4 ruimtelijk beleid ontwikkelen voor de zonneparken

4 invoering van de nieuwe omgevingswet

4 goede inpassing van de (uitbreiding van) de agrarische sector en haar activiteiten
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Woningbouw contingenten
Met de provincie moeten afspraken gemaakt worden dat in Veendam naar behoefte 
gebouwd kan worden. Er is steeds meer vraag naar woningen in Veendam. Het is 
belangrijk dat we kunnen voldoen aan deze vraag. De economische ontwikkeling en het
aantrekken van bedrijvigheid worden anders ernstig beperkt. Verder willen we een actief
beleid om jongeren en starters te behouden. Een aangepast woningaanbod voor deze
groep is wenselijk. Het wonen boven winkels wordt hierin meegenomen. 

De coalitie zet concreet in op:
4 aanschrijven van initiatiefnemers welke niet tot daadwerkelijke bouw komen.

4 intrekken van bouwvergunningen op plaatsen waar al langere tijd niet gebouwd is

4 stimuleren van het wonen boven en in de nabijheid van winkels 

4 woningcontingenten inzetten om bestaande mooie panden te behouden

4 met marktpartijen en verhuurders afspraken maken over het bouwprogramma

4 bouwen naar de behoefte die zich in de markt voordoet om Veendam aantrekkelijk 
te houden voor eigen en nieuwe inwoners
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Toerisme en recreatie
Veendam ligt aan water. We koesteren dat, zowel vanuit historisch perspectief als vanuit
de toeristische beleving. De vaarverbinding met het Zuidlaardermeer moet geoptimali-
seerd worden. Borgerswold is de parel van Veendam; deze moet verder worden ontwik-
keld. Betere bebording, water doortrekken naar de Veendammerweg en begaanbaar
maken voor kleine bootjes, doorontwikkelen van de kinderboerderij en de ontwikkeling
van (kleinschalige) verblijfsrecreatie. 

Zwembad Tropiqua is en blijft één van onze belangrijkste toeristische trekkers en is ook
in de toekomst een belangrijke voorziening.

De coalitie zet concreet in op:
4 verbeteren van de zwemrecreatie in het gebied Langebosschemeer/Borgerswold  

4 vergroten van recreatieve mogelijkheden rondom het Langebosschemeer 

4 realiseren van een openbare toiletvoorziening bij het strand

4 doorontwikkelen van Borgerswold

4 weghalen van de beperkingen voor een goede doorvaart naar het Zuidlaardermeer

4 ondersteunen en stimuleren van evenementen in Borgerswold 

4 verder aanscherpen van lokale en regionale promotie. Een samenwerking hierin
tussen Cultuurcentrum en VVV biedt mogelijkheden.

4 blijven investeren in zwembad Tropiqua
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Sport
De sportnota ‘Sport op waarde geschat’ wordt herijkt. Uitgangspunt is dat de sportac-
commodaties in stand blijven en sport voor iedereen toegankelijk is. Een evenredige 
verdeling van sportfaciliteiten over de hele gemeente blijft een uitgangspunt van het 
beleid. Sportstimulering wordt gecontinueerd en uitgebreid in samenwerking met 
scholen, verenigingen en de afdeling Sport van gemeente.

De ontwikkeling van het stadiongebied (het “Leer- en Sportpark”)
In 2016 is besloten tot de bouw van een Leer- en Sportpark (LSP). Ondertussen heeft
het Ubbo Emmius besloten om op te gaan in dit concept. Het beschikbaar gestelde 
budget is gebaseerd op de VNG-norm van 2016. De bouwsector trekt behoorlijk aan,
waardoor prijzen onder druk staan. Op dit moment wordt gewerkt aan de bestekteke-
ningen. Daarna is een hercalculatie nodig voor de dan geldende marktprijzen. 
Naar verwachting is dit in het najaar 2018 gereed. 

De coalitie zet concreet in op:
4 behouden van sportvoorzieningen

4 ondersteunen van verenigingen en vrijwilligers

4 ondersteunen van sportevenementen 

4 stimuleren van inwoners  om te gaan bewegen

De coalitie zet concreet in op:
4 realiseren van het  Leer- en Sportpark



24 C o a l i t i e a k k o o r d |  O n d e r n e m e n d  m e t  m e n s e l i j k e  m a a t

Milieu in brede zin, 
duurzaamheid, 
energietransitie
De recente geschiedenis heeft flinke aandacht
gegenereerd voor het klimaat in onze wereld.
Wij willen er vooral met een realistische bril
naar kijken. Dat betekent dat wij in de komende
periode zien wat de gemeente Veendam moet
(als gevolg van mondiale verdragen en 
nationaal-wettelijke verplichtingen), wil (wat 
wij belangrijk en nuttig vinden) en kan (wat is 
haalbaar binnen  onze wensen en mogelijk-
heden). Er zijn  drie aandachtspunten: 

1. de rol die de gemeente zelfstandig, 
als organisatie kan spelen

2. de rol die de gemeente naar haar inwoners
kan innemen 

3. de rol die de gemeente Veendam heeft in 
de brede maatschappelijke discussie

In de eerste rol willen wij sturen in de initiatie-
ven die worden geïmplementeerd: bij vervan-
ging van activa. De duurzaamheidscomponent
moet daarbij een belangrijk onderdeel van de
afweging zijn. Door op deze wijze aanbestedin-
gen “in de markt te zetten” investeren we in de toekomst zonder het rendement op onze
investeringen uit het oog te verliezen. Dat biedt onze inwoners de zekerheid dat de 
middelen die worden ingezet om duurzaamheid in de gemeente Veendam breder te 
implementeren, niet ten koste gaan van andere noodzakelijke investeringen in de 
gemeente.

De tweede rol is die van de gemeente die de inwoners een basis wil geven om een eigen
verantwoordelijkheid naar de toekomst krachtig ter hand te nemen. De gemeente 
Veendam wil met de inwoners kijken welke mogelijkheden er zijn om te anticiperen op
deze ontwikkelingen en de bijkomende kosten. 

Bert Wierenga 
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Wij richten daarvoor een energieloket in. Hier kunnen inwoners informatie inwinnen 
en tips krijgen hoe de verplichtingen, die vanuit de Europese regelgeving voortvloeien, 
zo goed mogelijk kunnen worden verwerkt in de eigen omgeving. Daarbij kan worden 
gedacht aan ondersteuning bij het verkrijgen van subsidies, het onderzoeken of laag-
rentende leningen kunnen worden verstrekt en het attenderen op stimuleringsmaatre-
gelen en regelingen van andere overheden.

De derde rol is die van de gemeente Veendam in een brede maatschappelijke discussie.
Wij willen daarbij de aandacht vestigen op de kansen die de energietransitie biedt. 
Kansen bijvoorbeeld in het aantrekken van werkgelegenheid: denk daarbij aan het
(om)scholen van personeel naar het beroep van installateur van warmtepompen,
hybride cv-ketels, ontwikkeling en productie van zonnepanelen en meer. Kansen ook
voor bedrijven om zich te vestigen in onze gemeente door een soepele vergunning-
verlening voor bedrijven die de energietransitie mede vormgeven. Kansen voor nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van wonen. Met de woningcorporaties spreken wij in het
kader van de prestatieafspraken over hun bijdrage aan de energietransitie. Kortom: wij
proberen van de nood een deugd te maken door de opbrengsten van energietransitie
groter te laten zijn dan de kosten.

De coalitie zet concreet in op:
4 inrichten van een energieloket

4 voorkomen van plaatsing van (meer) windmolens in onze gemeente

4 ondersteunen van inwoners bij het verkrijgen van subsidies/stimulerings-
maatregelen

4 onderzoeken of laagrentende leningen kunnen worden verstrekt  

4 creëren van werkgelegenheid door energietransitie

4 aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven die bijdragen aan de energietransitie

4 maken van afspraken met woningcorporaties over hun bijdrage aan de 
energietransitie
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Milieu op lokaal niveau, afval
Aandacht voor het milieu in onze gemeente bestaat al lange tijd. Dat is goed en die 
aandacht is er de komende periode ook. De gemeente speelt een faciliterende rol. 
Bijvoorbeeld op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. De afvalinzameling in
onze gemeente is voor de huishoudens in grondgebonden woningen op orde. 
De afvalscheiding vindt in belangrijke mate plaats aan de bron. Voor bewoners van 
appartementen is dat niet altijd evident. Dat moet de komende jaren veranderen. We
gaan bekijken hoe we dat kunnen vormgeven en welke middelen nodig zijn om dit te
realiseren. Waar na-scheiding een efficiënte aanvulling is moet die worden benut.

Het brengstation is een nuttig instrument om het afval aan de bron te scheiden. De 
openingstijden worden onder de loep genomen. Ook bekijken we of het nuttig is om op
een aantal momenten in het jaar het storten van groenafval aantrekkelijker te maken.
We gaan ook onderzoeken of het wenselijk is dat er meer inzamelingsplaatsen komen
voor klein chemisch afval (KCA). 

Afval wordt meer en meer gezien als grondstof. Die opvatting onderschrijven wij. Deze
benadering kan ertoe bijdragen dat het beslag op grondstoffen afneemt, maar er zit 
ook een economische kant aan. Zo kunnen wij componenten uit afval halen en deze,
eventueel na bewerking, vermarkten. Dat schept werkgelegenheid en kan leiden tot
extra opbrengsten die een dempend effect hebben op de kosten van afvalinzameling.
Wij stellen het op prijs als ondernemers c.q. ondernemingen deze taak op zich willen
nemen. 

De lokale bijdrage aan de energietransitie moet gevonden worden in praktische oplos-
singen. Zo is zonne-energie een goed instrument om in de energiebehoefte te voorzien
als aardgas een minder grote plaats inneemt. Huishoudens worden al geruime tijd 
gestimuleerd om gebruik te maken van zonnepanelen en we zien in onze gemeente
steeds meer daken voorzien. Niet alle huizen zijn hiervoor geschikt. Nu de gemeente
Veendam de komende periode voor de uitdaging staat om zonne-energie binnen de 
gemeentegrenzen een grotere rol te laten spelen, moet nader worden verkend hoe dat
vormgegeven kan worden. Gedacht wordt aan de mogelijkheid om locaties geschikt te
maken voor gezamenlijke productie ten behoeve van huizenbezitters die geen of 
onvoldoende zonnepanelen op hun pand kunnen plaatsen. De gemeente faciliteert de 
vergunningverlening, de eigenaren van woningen financieren de productie.

De gemeentelijke gebouwen moeten de komende jaren, met behoud van het karakter
van de gebouwen, zoveel mogelijk energieneutraal worden. Onderzocht wordt hoe dat
het meest efficiënt kan worden gerealiseerd.

Waterstof is nadrukkelijk in beeld om de rol als vervanger van aardgas over te nemen.
Wij zullen onderzoeken welke rol de gemeente Veendam hierin kan spelen. Daarbij
wordt gedacht aan productielocaties en (als ambtelijke organisatie) overschakelen op 
het gebruik van deze energiedrager.



De coalitie zet concreet in op:
4 meer logische openingstijden van het brengstation

4 meer inzamelplaatsen voor KCA

4 gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk energieneutraal maken

4 samen met onze inwoners de energietransitie vormgeven

4 zo laag mogelijk houden van de tarieven voor afvalinzameling, rioolbeheer 
en reinigingsrechten; geen diftar

4 onderzoeken welke energiedragers onze gemeente moet/kan inzetten in het kader
van de energietransitie

C o a l i t i e a k k o o r d |  O n d e r n e m e n d  m e t  m e n s e l i j k e  m a a t 27

Verkeer en vervoer
De gemeente Veendam kent een goede bereikbaarheid. Een mooi stelsel van wegen
leidt reizigers van en naar onze gemeente. Veendam is ook goed bereikbaar over het
water. Zowel plezierjachten als vrachtschepen kunnen Veendam goed bereiken. Per
spoor is er een goede verbinding in noordelijke richting met de stad Groningen. De rest
van Nederland is niet goed bereikbaar per spoor. Een verbinding per rail naar Assen zou
daar een goede kentering in kunnen aanbrengen. We willen de komende periode onze
inzet plegen om de geesten bij andere partijen rijp te maken voor deze gedachte. 
Er wordt al geruime tijd gesproken over de zogenaamde Oostboog-verbinding. Deze 
verbinding levert een belangrijke bijdrage aan de economische positie van de gemeente
Veendam. Het wordt voor bedrijven dan aantrekkelijker om zich in de gemeente Veen-
dam te vestigen, zeker waar het de handel met onze oosterburen en de Scandinavische
en Baltische staten betreft. Ook op dit dossier wordt stevig ingezet.

De verkeerssituatie binnen de gemeente staat er als zodanig goed voor. Ontwikkelingen
die in gang zijn gezet worden voortgezet. In het kader van de aanpassingen aan de 
pleinen wordt het parkeerbeleid geactualiseerd. De stadsbus wordt in stand gehouden. 

De coalitie zet concreet in op:
4 verbinding per spoor naar Assen, waarbij een station in Wildervank moet 

worden gerealiseerd. 

4 realiseren van de Oostboog-verbinding

4 in stand houden van de stadsbus

4 actualiseren van het parkeerbeleid 

4 verduidelijking van de bewegwijzering naar parkeerlocaties en het centrum 
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Bestuur

Openbare orde en veiligheid
Je veilig voelen binnen je (directe) woonomgeving is een basisbehoefte en voor iedereen
van grote waarde. Maar ook in het recreatiegebied, bij sportvoorzieningen en in het 
centrumgebied moet iedereen zich veilig voelen en moeten de openbare orde en de 
veiligheid geborgd worden. Hiervoor beschikken we zowel over technische middelen 
als bijvoorbeeld het cameratoezicht, als over de inzet van menskracht door politie en 
handhavers (BOA’s) vanuit de gemeente. Zichtbare en actieve handhaving is nood-
zakelijk, ook in de vorm van een actieve politiepost binnen de gemeente.

De coalitie zet concreet in op:
4 behoud van actief cameratoezicht

4 vergroten van aangiftebereidheid en de mogelijkheden hiervoor

4 zichtbare en actieve handhaving, met bijzondere aandacht voor Borgerswold

4 toepassing van de APV

4 direct verhalen van kosten van vandalisme op daders
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Mijnbouw
De ondergrond van Veendam kent vele bodemschatten zoals zout, magnesium, natrium
en gas. De winning van deze grondstoffen heeft onder andere tot gevolg dat de bodem
daalt. Dit kan gevolgen hebben voor woningen en bouwwerken in het wingebied. 
De inwoners van onze gemeente mogen niet het slachtoffer worden van de schade als
gevolg van bodemdaling. Daarom staat de gemeente naast haar inwoners en vertegen-
woordigt voortdurend op alle manieren haar belangen. Voor zover de mijnbouw schade
aan woningen en dergelijke tot gevolg heeft moet compensatie snel en via een een-
voudige procedure plaatsvinden. Bijvoorbeeld uit een fonds dat gevoed wordt door 
bedrijven die betrokken zijn bij de mijnbouw.  

Bestuurlijke coördinatie binnen De Kompanjie
De Kompanjie werkt niet optimaal; de verwachte effectiviteit gaat op aan een inefficiënte
aansturing door twee gemeenten. Er wordt in de komende periode goed gekeken hoe
dit verbeterd kan worden.  

De coalitie zet concreet in op:
4 actiever onder de aandacht brengen van het gemeentelijk meldpunt 

mijnbouwschade

4 fijnmazig grondmeetnetwerk van tiltmeters in het gebied

4 actieve en uitgebreidere monitoring van het grondwaterpeil in samenwerking 
met het Waterschap

4 continu meten van bodemdaling en waterpeil

4 actieve belangenbehartiging gedupeerden en de totstandkoming van een 
gemeenschappelijk schadefonds

De coalitie zet concreet in op:
4 eenduidige aansturing van de Kompanjie

4 onderzoek naar de efficiëntie van de organisatie als gevolg van de aansturing.
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De ambtelijke organisatie en publieke dienstverlening
Een gemeente moet haar dienstverlening effectief en efficiënt organiseren om haar
inwoners zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het Klant Contact Centrum (KCC)  moet
goed bereikbaar zijn zowel digitaal, telefonisch als fysiek. Er moet aandacht zijn voor 
inwoners die niet de beschikking hebben over de middelen of kennis om digitaal te 
werken. Klanttevredenheid moet centraal staan binnen de dienstverlening van het KCC
en wordt periodiek gemeten. Communicatie met inwoners wordt goed geregistreerd en
adequaat afgehandeld. Waar mogelijk moet een track- en tracesysteem worden inge-
voerd, zodat bijvoorbeeld de aanvragers van vergunningen de voortgang van hun aan-
vraag kunnen volgen. De gemeente moet altijd eenvoudig en laagdrempelig bereikbaar
zijn.

De coalitie zet concreet in op:
4 goed meetbare en effectieve dienstverlening naar inwoners

4 laagdrempelige bereikbaarheid en communicatie



Herindeling
In februari 2017 heeft de gemeenteraad van Veendam, na een uitvoerig en weloverwo-
gen proces, tegen een gemeentelijke herindeling met Pekela en Stadskanaal gestemd.
Veendam is financieel gezond, heeft een stabiel bestuur en een sterke positie in de
regio. Qua schaalgrootte kan Veendam zich zowel zelfstandig als in de samenwerking
binnen de Kompanjie goed meten met omliggende gemeenten. Veendam werkt in 
diverse samenwerkingsverbanden intensief samen in de regio en blijft dit doen. 
Noodzaak voor een herindeling is er op dit moment niet. Uitgangspunt is dat een 
eventuele toekomstige herindeling ofwel een probleem moet oplossen dan wel de 
positie van Veendam significant moet verbeteren. 

Het is noodzakelijk de toekomstvisie van Veendam voor de langere termijn te gaan her-
ijken. Van Turfstad naar Durfstad reikt tot 2020. Wij willen daarom het perspectief van
Veendam tot 2030 in kaart gaan brengen en hier ons toekomstig beleid op afstemmen.
Het vormen van deze nieuwe toekomstvisie is een taak waar de gehele gemeenteraad
nauw bij betrokken wordt. 
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