VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026

RECHT DOOR ZEE – KOERS
HOUDEN

Inleiding
De SGP is een voluit christelijke partij. Wij
baseren onze politieke visie op het Woord van
God, de Bijbel, en de gereformeerde
belijdenisgeschriften, die ook weer gebaseerd
zijn op het Woord van God, en van daaruit
willen wij een praktische uitvoering geven aan
ons politieke beleid.
De ware Troost in leven en sterven is Christus,
die alleen door het geloof gekend kan worden,
daarom is het christelijk geloof ook zo zinvol.
Het biedt een moreel fundament voor het
leven van mensen en voor de politiek.
De SGP ziet de overheid als dienares van God,
die zich inzet voor het belang van burgers.
Liefde is een centraal thema van het
christelijk geloof. God vraagt ons Hem lief te
hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
God wil een leven volgens christelijke normen
en waarden zegenen. Dat heeft het verleden
al vaak bewezen. Zo te leven is goed voor de
hele samenleving. Tegelijkertijd komt in zo’n
samenleving ieder mens tot zijn recht. Daarom
staat de SGP voor politiek volgens Bijbelse
normen.
Het christelijk geloof biedt heldere richtlijnen
voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel
kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons
gedragen zullen ten opzichte van Hem en ten
opzichte van onze medemensen. Daarom vindt
de SGP respectvol met elkaar omgaan heel
belangrijk.
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Sociaal
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. De SGP wil omzien naar mensen in
kwetsbare omstandigheden. Zij krijgen vanuit Bijbelse naasten- liefde zorg en ondersteuning of
zelfs bescherming. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen betrekt de SGP
intensief bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein. In dit sociaal domein zijn veel
vrijwilligers- organisaties actief, vaak verbonden aan kerken of maatschappelijke organisaties.
De SGP is kritisch op de trend om taken op het gebied van welzijn aan te besteden aan één
partij, omdat kleinere vrijwilligersinitiatieven die uit de samenleving voortkomen, daarmee
weggedrukt worden.

Concreet:
•
•
•
•

•

Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en
welzijn verdienen gemeentelijke steun.
Jeugd- en jongerenwerk krijgen ondersteuning.
Maatschappelijke organisaties en kerken stimuleren we om invulling te geven aan hun
eigen sociale beleid.
De gemeente bevordert het werk van maatschappelijke organisaties die actief zijn op
het gebied van armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening
en het tegengaan van eenzaamheid, en betrekt hierbij zoveel als mogelijk bestaande
instellingen en organisaties.
De SGP wil zich inzetten voor goede gezondheidszorg in de gemeente Hoogeveen. Dus
zorg dichtbij de burger.

Zowel voor de WMO als de jeugdhulp stuurt de gemeente erop dat de kosten budgetneutraal
blijven. De ambitie van de SGP is om zoveel uit te geven als er ook daadwerkelijk binnenkomt.
Jongeren hebben het nodig om veilig te kunnen opgroeien tot volwaardige, gezonde burgers.
Ze kunnen vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving.
Hoewel het aantal kinderen en jongeren in Nederland gelijk blijft, nemen de kosten voor
jeugdhulp in veel gemeenten toe. Dat vraagt van onze gemeente om kritisch keuzes te maken
bij de inzet van haar budget.

Concreet:
•
•

•

De SGP zet in op een voor ouders zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk Centrum
voor Jeugd en Gezin.
De SGP wil dat er nu echt ingezet gaat worden dat er per gezin 1 aanspreekpunt komt
(case manager-vertrouwenspersoon) dit is praktischer en daardoor vaak effectiever. Ze
biedt hulp met oog op de samenhang van het hele gezin.
De gemeente zet in op preventie van (v)echtscheidingen, bijvoorbeeld door
relatietherapie voor ouders ter beschikking te stellen. Zorgvragers in de jeugdzorg
krijgen keuzevrijheid, zo wordt er rekening gehouden met de levensovertuiging van
ouders en jongeren.
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Financieel
Het beheer van de financiële middelen moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Het gaat immers om
gemeenschapsgeld. Daarom moet dit doelmatig en zo effectief mogelijk voor de inwoners
worden ingezet. De gemeentelijke belastingen moeten zorgvuldig en sober worden aangewend
om het publieke domein leefbaar en toegankelijk te houden.
De OZB mag alleen dáárvoor worden ingezet en niet voor ‘prestigeprojecten’. Daarom zal de
SGP ook altijd terughoudend zijn met verhoging van de OZB. Instemmen met een verhoging kan
alleen als het nut en de noodzaak dat eist.

Concreet:
•
•
•

•

•

In 2020 is in de notitie ‘Schone Lei’ afgesproken om ‘pessimistisch - realistisch’ te
begroten. Dit wil de SGP dan ook niet loslaten, maar als vaste stelregel hanteren.
Het ideaal moet zijn dat bij het vaststellen van een jaarrekening deze slechts minimaal
afwijkt van wat er in een meerjarenbegroting voor dat jaar is opgenomen.
Het streven van de SGP is om een solvabiliteitsratio van 20% als minimum en een
schuldquote van 75% als maximum te hebben. Dit resulteert dan dat de algemene
reserve op het vereiste peil van circa € 40 miljoen zal zijn en er daardoor ook een
gezond weerstandsvermogen is.
Dit brengt met zich mee dat steeds serieus gekeken moet worden naar de netto schuld
van de gemeente. De SGP wil zich ervoor inzetten dat, zodra de financiële ruimte er is,
de schuldpositie structureel wordt verbeterd. Mede daarom is maximale transparantie
op financieel gebied een noodzaak.
Een heldere, inzichtelijke voor inwoners leesbare en begrijpelijke begroting is een
vereiste voor een open en transparant bestuur, de SGP wil daar aandacht voor hebben
en daar actie op voeren om dat daadwerkelijk te realiseren.
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Veiligheid
Veiligheid is één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in
hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Het zorgen voor veiligheid is
één van de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke
veiligheid. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van
veiligheid voor alle burgers. Maar Hoogeveen staat daarin niet alleen. Ook corporaties,
instellingen, ondernemers en burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en
reizen. De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en
vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. Inwoners en ondernemers willen
steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente Hoogeveen
ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid.

Concreet:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De SGP zet intensief in op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle.
Strenger handhaven op alcoholgebruik op straat.
Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen.
Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/ wijken. Zij zijn zichtbaar actief en
betrokken. Het gemeentebestuur zet zich in voor één wijkagent per 5.000 inwoners.
De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe.
De aanrijtijden van hulpdiensten worden jaarlijks in de gemeenteraad besproken.
Er gaat een preventieve werking uit van het werk van Boa’s. Daarom maximaal inzetten
op Boa’s.
Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken, het is dan ook
een kerntaak voor Hoogeveen dat de huisvesting van de brandweer naar de eisen van de
tijd goed geregeld is, nu er dus ook plannen en voorbereiding zijn voor nieuwbouw zal
de SGP dit met ruime belangstelling volgen.
De SGP heeft oog voor alle kwetsbare groepen in de samenleving.
Geweld en discriminatie tegen wie ook keurt de SGP af.
Ook verkeersveiligheid heeft de aandacht van de SGP, dat betekent tegelijk dat het
asfaltprogramma op orde moet zijn.
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Economie
De SGP vindt een gezonde economie belangrijk. Voor de SGP is de economie geen doel maar
een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels
perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te
laten lijden onder onze drang naar welvaart. De SGP stimuleert hergebruik van materialen
(kringloop).
De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor
zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die
zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.

Concreet:
•

•
•
•
•
•

•

•

De gemeente trekt bedrijven aan met werkgelegenheid die past bij de lokale
beroepsbevolking. Zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat voor lokale bedrijven en
winkels.
De gemeente voert een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen
spelen op de nieuwe economie.
De zondag wordt weer een collectief rustmoment in onze economie.
De winkels zijn dicht op zondag. Als ze al wel open zijn zal ons maximale streven zijn
om dit zo veel als mogelijk is terug te dringen.
Bescherming van (kleine) winkeliers en werknemers die in de problemen komen door
winkelopenstelling op zondag.
De SGP wil alles in het werk stellen om de parkeerbelasting in Hoogeveen op te heffen,
met uitzondering van parkeergarage de Kaap, dit e.a. in overleg met het
stadscentrummanagement. Mede daardoor creëer je een meer levendig stadscentrum
en dat vergroot de aantrekkingskracht op de winkels en horeca. Ook kan het een
gunstige uitwerking hebben om leegstaande winkels weer gevuld te krijgen, immers een
winkelcentrum waar geen parkeergeld betaald hoeft te worden is heel aantrekkelijk.
De gemeente stimuleert ondernemers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst te nemen. De SGP draagt het werk van de organisatie STARK dan ook een warm
hart toe.
Blijvende aandacht voor de streekeconomie.
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Zou de SGP gevraagd
worden om in een coalitie
deel te nemen dan loopt
de partij daar niet voor
weg en zal ze haar
verantwoordelijkheid ten
volle nemen.

Fysiek
Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Bij plannen voor de
uitbreiding van de kern van Hoogeveen of de buitendorpen moeten ook de logische en voor de
hand liggende inbreidingsmogelijkheden worden bekeken. Verduurzaming van de ruimtelijke
ordening is een leidend principe. Ontwikkelingen passen hierdoor bij de identiteit van de
woonomgeving.
Nederland heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan historische gebouwen met diverse
bouwstijlen en aan archeologische vondsten en cultuurlandschappen. Gemeenten en
landschappen krijgen hierdoor karakter en een aantrekkelijk woon- en leefmilieu. De SGP wil
ruimte bieden aan ruimtelijke ontwikkelingen, maar met respect voor cultuurhistorie en
archeologie.
Het is goed om wonen, leren en werken integraal te benaderen. Of een burger werk heeft in de
regio, wat zijn of haar opleidingsniveau is en of er passende onderwijsvoorzieningen aanwezig
zijn, bepaalt mede wat voor huis aantrekkelijk voor hem is. Door met een specifiek aanbod aan
die behoeften tegemoet te komen kan de gemeente krimp in landelijke gebieden bestrijden.

Concreet:
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Volkshuisvesting is een primaire taak van de gemeente. De SGP vindt dan ook dat er
altijd voorzien moet worden in voldoende gronden om woningbouw te realiseren in de
kern van Hoogeveen en in de omliggende buitendorpen.
De gemeente mag niet ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen bepalen
zelf of ze samenwerken of zelfs samengaan.
Scholen mogen niet worden gedrongen of gedwongen om zich om te vormen tot een IKC
of brede school.
De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden efficiënt aanpakken. Het
bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel, ook
de bibliotheek kan hier een grote rol in vervullen.
De SGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk.
Door passend onderwijs hoeven leerlingen soms minder ver te reizen. De gemeente
stelt zich royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van leerlingenvervoer
aan (pleeg)ouders. Dat geldt zeker in het kader van een maatregel van
kinderbescherming.
Het is goed dat zorgaanbieders passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en
school. Dat geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg. Dit
wordt dan ook van harte gestimuleerd.
De gemeente stimuleert sport, spel en gezondheid via scholen.
De gemeente ondersteunt maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door
voldoende, goede en duurzame accommodaties.
Het uitgangspunt is dat er geen (sport)evenementen zijn op zondag.
De gemeente zorgt voor een moderne, toegankelijke bibliotheek met bijbehorende
maatschappelijke voorzieningen.
Scholen krijgen ondersteuning bij natuur- en cultuureducatie. De gemeente geeft hun
ruimte voor een eigen invulling, die bij de identiteit van de school past.
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•

De SGP vindt dat grafrechten voor iedereen betaalbaar moeten blijven en zal
nauwlettend aandacht hebben voor de inkomsten en uitgaven t.b.v. begraven en
begraafplaatsen.
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Algemeen bestuur en
ambtelijke organisatie
In 2015 is de samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen SWO opgestart. Het werkt als
een bedrijf dat diensten uitvoert voor beide gemeenten. Het budget om deze werkzaamheden
te kunnen uitvoeren wordt door beide gemeenten geleverd met een verdeling van circa 28% de
Wolden en 72% Hoogeveen. Bij het opstarten was de gedachte dat er synergie behaald zou
worden, daar was een slogan-formule voor bedacht: 1+1=3. Nog steeds staat er in de
begrotingen dat de SWO een betrouwbare partner voor beide gemeenten wil zijn.
Maar hoe jammer ook, alle goede bedoelingen ten spijt, het werkt tot op heden niet en het
voldoet al helemaal niet aan de verwachting van de beoogde synergie van 1+1=3. Tot op heden
kan de SWO nog niet de organisatorische kwaliteiten leveren die Hoogeveen nodig heeft en
moet er keer op keer budget bij geplust worden om deze organisatie weer enigszins op niveau
te laten functioneren. De SGP diende al eerder (11-11-2021) een motie in om stappen te
ondernemen om deze samenwerking op een goede manier te beëindigen. De SGP wil stoppen
met deze samenwerking en gaat voor de gemeente Hoogeveen weer een goed functionerende,
efficiënte en naar de inwoners dienstbare, ambtelijke organisatie opstarten waar het voor
werknemers fijn werken is.

De SGP staat positief tegenover het laten voortduren van het huidige zakencollege na de
verkiezingen, maar het democratische proces staat bij de SGP wel voorop. Zou de uitslag van
de verkiezingen zodanig zijn dat samenstelling van een coalitie op basis van een ruime
raadsmeerderheid mogelijk is, dan zijn die partijen wel aan zet om met het huidige
zakencollege door te willen gaan of dat zij een ander college willen samenstellen.

Zou de SGP gevraagd worden om in een coalitie deel te nemen dan loopt de partij daar niet
voor weg en zal ze haar verantwoordelijkheid ten volle nemen. Ook zonder collegedeelname
zal de SGP zich loyaal opstellen bij de beoordeling van collegevoorstellen.
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