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Voorwoord
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Geachte inwoner van de gemeente Goedereede,

Op D.V. dinsdag 7 maart 2006 zullen de gemeenteraadsverkiezingen

plaatsvinden. U kunt op die dag aangeven welke politieke partij u de komende

vier jaar het bestuur van de gemeente zou willen toevertrouwen. Wij hopen dat

u gaat stemmen. Het gaat immers om zaken in uw eigen woonomgeving, uw

veiligheid, voorzieningen in uw woonplaats en de besteding van uw financiële

bijdrage.

Als SGP laten wij graag zien waar wij voor staan, zodat u een weloverwogen

keuze kunt maken. Wij zijn van mening dat waarden en normen noodzakelijk

zijn voor een goede samenleving. Uiteraard is het van belang waaraan die

waarden en normen ontleend zijn. Voor de SGP is dat de Bijbel. De Bijbel is het

Woord van God en bevat een boodschap voor alle mensen. De Bijbel geeft

onder andere een aantal basisrichtlijnen voor het dagelijks leven, de

zogenaamde Tien Geboden. Deze hebben het welzijn van de gehele mensheid

op het oog, dus ook iedere burger van Goedereede heeft er een plaats in. Naar

onze vaste overtuiging is dit een goede basis voor het bestuur van onze

gemeente. Op deze basis zijn wij graag Tot Uw Dienst!

In dit verkiezingsprogramma hebben wij de uitgangspunten van de SGP

vertaald naar concrete zaken in onze gemeente. In aansluiting op de

gemeentelijke begroting hebben wij gekozen voor tien programma’s, tien

stenen om te bouwen. Bij ieder programma geven wij een aantal speerpunten

aan. Er zijn veel meer zaken te noemen, maar omwille van de duidelijkheid

hebben wij ons in dit verkiezingsprogramma beperkt tot het benadrukken van

enkele belangrijke aandachtspunten. Wilt u meer weten over onze standpunten,

kijk dan op onze website: www.sgp-goedereede.nl.

Het gaat op dinsdag 7 maart om de kwaliteit van uw gemeentebestuur. U moet

zich thuis voelen in de gemeente. Hiervoor willen wij ons van harte inzetten.

Wij hopen dan ook dat u ons het vertrouwen geeft, zodat wij ons programma

kunnen gaan realiseren. Daarom: stem lokaal en principieel: stem SGP!

J. Klepper (lijsttrekker SGP-Goedereede)
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Om goed te functioneren, dient het gemeentebestuur betrouwbaar,

geloofwaardig en herkenbaar te zijn. In onze visie heeft God de overheid

ingesteld om de maatschappij in goede banen te leiden. Daarom mag de

overheid van u vragen, dat u zich aan de regels houdt. Zij moet zich uiteraard

ook zelf aan die regels houden! Het handelen van iedere overheid, dus ook van

het gemeentebestuur richting burger, moet consequent en redelijk zijn. Dit

proces komt het beste tot zijn recht als de gemeenteraad intensief contact

onderhoudt met de inwoners van de gemeente.

De SGP hecht veel waarde aan het eigen karakter, de identiteit van de

gemeente. Wij kunnen dit karakter het beste vasthouden als de gemeente haar

eigen bestuur heeft. Voor een kleinere gemeente als de onze is samenwerking

met andere gemeenten soms noodzakelijk, maar dit mag de zelfstandigheid van

Goedereede niet aantasten.

– Het ambtsgebed voor en na de raadsvergaderingen dient gehandhaafd te

   blijven.

– De samenwerking met buurgemeenten binnen het ISGO is nuttig, maar de

   gemeenteraad houdt het eerste en het laatste woord, ook in zaken die het

   ISGO regelt.

– De gemeenteraad dient nauwe contacten te onderhouden met de burgers en

   daarvoor initiatieven te ontplooien.

– Op het gemeentehuis moet één klachtenmeldpunt komen voor alle mogelijke

   klachten, uiteraard in combinatie met een goed werkend klachtensysteem.

Goedereede in bestuurlijk perspectief



SGP verkiezingsprogramma 2006-2010       5

Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in uw woonomgeving en op straat in het

algemeen. De gemeente heeft daarin een belangrijke taak. Problemen op dit

gebied, zoals criminaliteit, verslaving, uitgaansproblematiek, verkeersveiligheid

en een rommelige openbare ruimte hebben vaak alles met elkaar te maken. Het

veiligheidsbeleid moet daarom al deze zaken in samenhang aanpakken. Ook wij

als inwoners van de gemeente Goedereede hebben een taak om onze gemeente

netjes en veilig te houden.

Het voorkómen, de preventie van onveilige situaties, heeft uiteraard de hoogste

prioriteit. Daarnaast is handhaving van het veiligheidsbeleid een kernbegrip.

Uitbreiding van de politiesterkte is voor het gemeentebestuur moeilijk te

realiseren, maar de gemeenteraad moet er wel op toezien dat de veiligheid van

de inwoners niet in het gedrang komt. Datzelfde geldt voor het regionaal

organiseren van de ambulancedienst. Goedereede mag niet ondersneeuwen bij

de problemen van de grotere gemeenten en steden.

– In de zomermaanden moet het politiebureau in Ouddorp geopend zijn.

   Daarnaast moet het in de wintermaanden een beperkte openstelling hebben.

– Er moet een ambulancepost in de gemeente blijven en er dient toezicht te zijn

   op de aanrijtijden.

– Ouddorp, Goedereede en Stellendam moeten elk hun eigen brandweerkorps

   (en brandweerkazerne) behouden.

– Met handhaving staat of valt het veiligheidsbeleid. 

   Een gedoogcultuur kan niet!

Openbare orde en veiligheid
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Wie denkt aan verkeer en vervoer, denkt waarschijnlijk het eerst aan

verkeersveiligheid. Logisch, want veilig deelnemen aan het verkeer is voor

iedereen van groot belang. Voor schoolkinderen, bijvoorbeeld, die in het

verkeer extra kwetsbaar zijn. Naast veiligheid is aandacht nodig voor een goede

doorstroming. Toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn in dit opzicht

kernbegrippen. Het vermijden van verkeersobstakels en de ontsluiting van

nieuwbouwwijken horen hierbij, maar ook het actueel houden van het

verkeerscirculatieplan. 

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de SGP waarde hecht aan onderhoud

van het wegennet, de fietspaden en de openbare ruimte in het algemeen.

Tenslotte vinden wij dat er aandacht moet zijn voor parkeervoorzieningen. We

willen graag (blijven) autorijden, maar je moet je auto ook kunnen parkeren, in

het centrum, bij het strand of gewoon dicht bij huis.

– Routes van en naar de scholen vergen extra aandacht om de veiligheid van

   schoolkinderen te verbeteren.

– Het afdwingen van de maximumsnelheid moet met zo min mogelijk 

   obstakels gebeuren.

– Fietspaden dienen van verlichting te zijn voorzien.

– Meer parkeerplaatsen in woonwijken mogen niet zomaar ten koste 

   van speelplaatsen gaan.

Infrastructuur



 Gemeentelijke dienstverlening
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De SGP denkt bij gemeentelijke dienstverlening vooral aan slagvaardigheid en

klantgerichtheid. U wilt immers niet van het kastje naar de muur gestuurd

worden. Ambtenaren behoren zoveel mogelijk met u mee te denken. Stuurt u

een brief of klacht naar het gemeentehuis, dan moet u weten wanneer en hoe

die behandeld wordt. Ook voor de ambtenaren is het uiteraard belangrijk om te

kunnen werken volgens een vastgelegd kwaliteitssysteem. Overigens kan een

steeds groter deel van de dienstverlening digitaal verlopen. De SGP wil graag

actief gebruik maken van de mogelijkheden op dit gebied. Wel vragen wij

nadrukkelijk aandacht voor de groep burgers die geen gebruik maakt van

digitale diensten. Het mag niet zo zijn, dat bepaalde diensten alleen maar

digitaal beschikbaar zijn. Heeft u geen internet, dan moet u evengoed van alle

diensten gebruik kunnen maken en alle informatie kunnen verkrijgen.

Begraafplaatsen

De SGP vindt het begraven van overledenen een kwestie van christelijke

levensstijl. De gemeente moet daarom voorzien in voldoende gepaste en

toegankelijke begraafplaatsen. 

– De termijn voor de afhandeling van brieven en klachten moet duidelijk zijn.

– De gemeentelijke dienstverlening moet efficiënt en zo mogelijk

   kostendekkend zijn.

– De gemeente Goedereede moet beschikken over een milieustraat met een

   gunstige openstelling.

– Iedere woonkern moet een eigen begraafplaats hebben die ook toegankelijk 

   is voor mensen met een beperking.
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De gemeente heeft verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van

onderwijs, zoals de huisvesting van scholen en leerlingenvervoer. De financiële

kanten hiervan zullen de nodige creativiteit van het gemeentebestuur vragen.

De SGP is van mening dat hierbij aandacht moet zijn voor de identiteit van de

scholen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van een schoolgebouw door

andere scholen of instellingen. Verder moeten scholen kunnen werken met

schoolbegeleidingsdiensten die passen bij hun identiteit.

De brede school

Een actuele ontwikkeling is de vorming van de brede school, waarbij de school

buiten de gewone lesuren allerlei activiteiten ontplooit. Dat kan de school zelf

doen, of in samenwerking met andere organisaties. De SGP vindt dat de brede

school kan helpen bij het bestrijden van achterstanden en het bevorderen van

sociale vaardigheden. Het mag echter geen verkapte vorm van kinderopvang

worden en de gemeente mag geen dwang uitoefenen op scholen of instellingen

om aan de vorming van een brede school mee te doen.

– Op het vervoer van en naar zwem- en gymonderwijs mag niet worden

   bezuinigd.

– Bij nieuwbouw van scholen moeten actuele prognoses leiden tot

   toekomstgericht bouwen.

– De ontwikkeling van een brede school moet van onderaf komen, dus op

   initiatief van de school en eventuele andere instellingen zelf.

Onderwijs



Wonen en recreëren
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De kwaliteit van uw woonomgeving is voor u ongetwijfeld van groot belang.

Het gaat dan niet alleen om een goede woning, maar ook om zaken als de

aanwezigheid van voorzieningen, ruimte en groen, een goede infrastructuur en

openbaar vervoer. De SGP wil deze basisvoorwaarden nadrukkelijk betrekken

bij het opstellen van bestemmingsplannen. 

De aanwezigheid van monumenten draagt bij aan het in stand houden van het

karakter van de dorpskernen. De SGP is voorstander van de bescherming van

het culturele erfgoed, maar wil nadrukkelijk aandacht vragen voor de belangen

van de eigenaar. 

Cultuur, recreatie en sport

Cultuur is een breed begrip. De SGP staat er positief tegenover wanneer

mensen hun gaven ontplooien, maar ziet de rol van de gemeente slechts als

aanvullend of ondersteunend. De kunstuitingen mogen niet aanstootgevend of

godslasterlijk zijn. 

Het aanbod aan recreatievoorzieningen moet gevarieerd zijn, om zoveel

mogelijk inwoners de gelegenheid tot ontspanning te bieden. Zo kunnen

fietspaden, wandelpaden en parken/plantsoenen in een behoefte voorzien.

Daarnaast neemt sport een belangrijke plaats in. In onze waterrijke gemeente is

de aanwezigheid van een zwembad noodzakelijk, met name met het oog op de

veiligheid van de jeugd. De SGP is voorstander van sport, maar vindt wel dat

de zondagsrust in ere moet worden gehouden.

– Bij de inrichting van de openbare ruimte moet nadrukkelijk aandacht zijn

   voor buitenspeelruimten.

– De gemeente moet plaatsing op een monumentenlijst belonen met

   stimuleringsbijdragen bij verbouwingen.

– Naast de bibliotheek moeten de bibliotheekbussen in de andere dorpskernen

   blijven, zolang daar behoefte aan is.

– Soberheid, doelmatigheid, veiligheid en een zo groot mogelijke

   multifunctionaliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten bij het realiseren 

   en in stand houden van sportaccommodaties.
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In onze gemeente wonen allerlei mensen: jongeren, ouderen, beter gesitueerden,

minder draagkrachtige burgers, enzovoorts. Samen vormen wij de Goereese gemeen-

schap. Vanuit de bijbelse basis zet de SGP zich in voor een samenleving waarin men-

sen zorg dragen voor elkaar. Veel mensen kunnen helaas niet voldoende terugvallen

op hun omgeving. Hoewel de SGP voorstander is van particuliere initiatieven, kan de

gemeente soms bijdragen aan de zorg voor elkaar. Voorbeelden hiervan zijn het jon-

gerenbeleid, het ouderenbeleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Onder-

steuning, waarvan vooral ouderen en mensen met een handicap gebruik zullen ma-

ken. Komt u op of onder het sociaal minimum terecht, dan moet u kunnen rekenen op

een goed sociaal vangnet. De SGP ziet dat als een bijbelse opdracht. God heeft de

mens als rentmeester over deze aarde aangesteld. Dat betekent dat wij aandacht

behoren te hebben voor de manier waarop wij met de aarde en de natuurlijke bronnen

omgaan. De gemeente kan dat bijvoorbeeld doen door een goed beleid uit te voeren

met betrekking tot bijvoorbeeld riolering, energiebeleid, waterbeheer en

afvalinzameling.

– Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Door een sa-

   menhangend jongerenbeleid kan de gemeente ouders ondersteunen bij de

   opvoedingstaak. 

– De gemeente moet toezien op voldoende kwalitatieve woonvoorzieningen

   voor ouderen met een zorgbehoefte.

– De gemeente kan (netwerken van) mantelzorgers en vrijwilligers

   ondersteunen door hen bepaalde voorzieningen aan te bieden.

– De SGP is voorstander van collectief vraagafhankelijk vervoer. Deze vorm

   van vervoer ‘op maat’ moet niet uitsluitend toegankelijk zijn voor ouderen en

   mensen met een handicap.

– Bij een goede dienstverlening aan mensen met een handicap behoren onder

   meer zaken als overleg met het platform van gehandicapten en het zo vlot

   mogelijk verlopen van aanvraagtrajecten voor bepaalde voorzieningen.

– Alleenstaande ouders met jonge kinderen krijgen tijdelijk ontheffing van de

   sollicitatieplicht.

– Naast een ruimhartige individuele bijstand is het nodig om mensen met een

   minimuminkomen goed te begeleiden en hen te wijzen op de mogelijkheden van

   ondersteuning. Ondersteuning van mensen die langdurig geen werk hebben, dient

   gericht te zijn op reïntegratie, rekening houdend met de persoonlijke situatie.

– De gemeente dient duurzame energiebronnen te benutten.

Zorg en welzijn



Ruimtelijke aspecten
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De gemeente heeft een belangrijke taak als het gaat om de kwaliteit van wonen.

Voor alle doelgroepen dienen er woningen beschikbaar te zijn, om te

voorkomen dat bepaalde groepen zich genoodzaakt zien Goedereede te

verlaten. Een evenwichtige opbouw van de bevolking draagt bij aan een

gezonde samenleving. Nieuwbouw is daarom, in de visie van de SGP,

doelgroepgericht en betaalbaar.

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming een bepaalde locatie

krijgt, zoals bedrijventerrein, woningbouw of groengebied. De gemeente dient

bij het opstellen van een dergelijk plan binnen het ruimtelijk beleid van het Rijk

te blijven, maar moet ook rekening houden met de belangen van verschillende

betrokkenen. De SGP vindt dat u als bewoner van een bepaald gebied moet

kunnen meepraten over de concrete invulling van uw woonomgeving.

Wij moeten zorgvuldig omgaan met natuur- en groengebieden. De bescherming

hiervan draagt immers bij aan een goede leefomgeving. Agrariërs kunnen op

vrijwillige basis bijdragen aan het natuur- en landschapsbeheer.

Groenonderhoud in de kernen is volgens de SGP ook een zaak die de aandacht

van het gemeentebestuur moet hebben.

– Belanghebbenden moeten persoonlijk en zo snel mogelijk de juiste 

   informatie ontvangen over de wijziging van bestemmingsplannen, de

   inspraakmogelijkheden e.d.

– Door de bouw van een woonzorgcomplex moet er woonruimte komen voor

   mensen met een zorgbehoefte, zodat zij met enige ondersteuning zo lang

   mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

– De SGP is niet tegen de ontwikkeling van natuurgebieden, maar vindt dat de

   landbouw optimaal moet kunnen blijven functioneren.



Economische aangelegenheden
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In veel beslissingen zijn economische belangen doorslaggevend. De SGP

onderkent het belang van economische groei, maar vraagt daarnaast

nadrukkelijk aandacht voor het ‘rentmeesterschap’. Het moet niet altijd gaan

om ‘meer, meer, meer’. Dat betekent onder andere dat we voor de komst van

bedrijventerreinen, bedrijven en horecagelegenheden moeten kijken naar de

relatie tot de (woon-)omgeving. Bovendien wil de SGP de zondagsrust in de

gemeente handhaven. De zondag is conform de Bijbel en de christelijke traditie

de dag van de Heere. De mens moet en mag op die dag rusten van het werk en

zijn tijd aan Gods dienst wijden. De economie is daaraan ondergeschikt.

De SGP vindt het belangrijk dat er in Goedereede een gunstig klimaat heerst

voor ondernemers. Periodiek contact met de bedrijven is daarom erg nuttig. De

gemeente kan zorgen voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven,

het stimuleren van startende ondernemers en goede informatievoorziening en

dienstverlening. 

Toerisme en recreatie vormen een belangrijke pijler onder de economie van

Goedereede. Het stimuleren van het toerisme heeft echter onmiskenbaar effect

op de zondagsrust, de instandhouding van christelijke waarden en normen en

het milieu. De SGP geeft daarom prioriteit aan kwaliteitsverbetering binnen de

sector.

– De SGP is tegen de openstelling van winkels op zondag.

– De agrarische sector moet in de buitengebieden blijven bestaan.

– De bevolking is gebaat bij een gevarieerd winkelaanbod. 

   Wel dienen de winkels geconcentreerd te zijn in de dorpskern.

– Oudere bedrijventerreinen kunnen in samenwerking met de gemeente een

   kwaliteitsimpuls krijgen.

– De visafslag in onze gemeente moet, als het enigszins kan, worden

   gehandhaafd.

– De recreatiesector moet zich richten op kwaliteitsverbetering, niet op

   uitbreiding.



Financieel perspectief
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De SGP is van mening dat de gemeente een gezond en verantwoord financieel

beleid moet kunnen voeren. Dat houdt onder meer in, dat er tegenover

structurele uitgaven ook structurele inkomsten moeten staan. Naast

rijksinkomsten vormen gemeentelijke belastingen een inkomstenbron. Mocht

de onroerend zaakbelasting helemaal worden afgeschaft, dan dient er een

nieuwe vorm van gemeentelijke belastingen te komen. Om het beleid

daadwerkelijk uit te voeren en voldoende voorzieningen te realiseren, is er

immers geld nodig. De totale gemeentelijke lasten voor de burger mogen echter

niet uit balans raken.

De gemeente geeft gemeenschapsgeld uit. Dat vraagt om een weloverwogen

beleid. De uitgaven moeten doelmatig, zuinig en verantwoord zijn en het is niet

wenselijk om de reservepositie aan te tasten. De gemeenteraad heeft de taak om

namens de burgers toezicht te houden op de gemeentelijke financiën. Het

college van burgemeester en wethouders dient daartoe voldoende informatie te

verschaffen over de financiële consequenties van het beleid. Naast de controle

van het beleid door de gemeenteraad vindt financiële controle door de

Rekenkamercommissie plaats. 

– Verhoging van de gemeentelijke heffingen en belastingen is 

   (met uitzondering van inflatiecorrectie) pas aan de orde nadat bezuinigingen

   en aanpassing van het investeringsbeleid niet voldoende financiële ruimte

   bieden.

– Gemeentelijke uitgaven dienen sober en efficiënt te zijn.

– Het college moet in de begroting duidelijk maken welke wensen van de

   gemeenteraad niet zijn opgenomen en waarom niet. Alleen dan kan de raad

   beoordelen of het college de juiste keus heeft gemaakt.

– Er dient voldoende toezicht te zijn op zowel het financieel beleid als de

   uitvoering daarvan.



De gemeenteraadsverkiezingen
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Op D.V. 7 maart 2006 krijgt u de gelegenheid om uw stem uit te brengen op één

van de partijen in de gemeente Goedereede. De SGP roept u op om van dat duur

verworven recht gebruik te maken. Daarmede kunt u invloed uitoefenen op het

gemeentelijk beleid met name op die zaken die u van belang vindt. De SGP wil

uw belangen behartigen vanuit een christelijke overtuiging waarin de Bijbel het

richtsnoer is in het politiek handelen tot welzijn van onze burgers. Het gaat om

de kwaliteit van uw gemeente waar u zich thuis moet voelen. De SGP zal zich

hiervoor de komende vier jaar volledig inzetten.

Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

Het uitgangspunt van de SGP is, dat de overheid ons is gegeven om alles in

deze maatschappij in goede banen te leiden. Het gemeentebestuur moet

voldoende middelen beschikbaar hebben om haar taak uit te kunnen voeren.

Zowel gemeentebestuur als de burger moeten zich houden aan wet- en

regelgeving. Dit vraagt een consequent beleid van de gemeente, echter moet dit

beleid wel uit te leggen zijn aan de burger.

Herkenbaarheid

De gemeentelijke overheid moet betrouwbaar, geloofwaardig en herkenbaar

zijn voor de burger. Burgers moeten weten hoe het politieke proces zich binnen

een gemeente voltrekt. De gemeente moet burgers beter voorlichten.

Communicatie met de burgers heeft de SGP hoog in het vaandel staan.

Principieel

De SGP zal zich vanuit een principiële overtuiging de komende tijd inzetten

voor een helder en herkenbaar bestuur voor onze burgers. 

De SGP is TOT UW DIENST. 

Daarom: Stem op D.V. dinsdag 7 maart 2006 op Lijst 1, stem SGP. 
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1.   J. Klepper, Ouddorp;

2.   P.C. Grinwis, Ouddorp;

3.   H. Tanis, Goedereede-Havenhoofd;

4.   T. Human, Stellendam

5.   K. Soeteman, Goedereede;

6.   A. Klijn, Ouddorp;

7.   P.J. Tanis, Ouddorp;

8.   P.C. Klink, Stellendam;

9.   K. Klepper, Ouddorp;

10. A. Kastelein, Ouddorp;

11. M. ten Cate, Goedereede;

12. E. Tanis, Goedereede;

13. drs. S. Bezuijen, Ouddorp;

14. D. Hoek, Ouddorp;

15. A.H.C. van Rossum, Stellendam;
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