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Voorwoord
Beste inwoner,

De SGP is een christelijke partij die de Bijbel ziet

U mag weer naar de stembus! Op D.V. 16 maart

de politiek. De daarin beschreven Tien Geboden,

zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Een

die God heeft gegeven tot welzijn van alle men-

belangrijk moment ook voor u, omdat uw stem te

sen, gebruiken wij als richtsnoer voor ons politie-

geven aan de volksvertegenwoordigers. Uw stem,

ke handelen. De Heere Jezus leerde dat de kern

niet in letterlijke zin, maar u geeft uw mandaat aan

daarvan liefde is: God liefhebben boven alles en

een kandidaat of partij voor 4 jaar.

de naaste als onszelf. Volgens dit ideaal voelt de

De afgelopen jaren van deze nieuwe gemeente

SGP zich geroepen via de democratische weg om

heeft de SGP-fractie een grote inbreng kunnen

het goede te zoeken voor de Hoeksche Waardse

hebben op tal van beleidsterreinen. Enerzijds door

samenleving. Deze grondslag is voor ons van aller-

deelname aan de coalitie en het leveren van een

grootste Waarde!

als betrouwbaar uitgangspunt voor het leven en

wethouder, maar ook vanuit de raadsleden is veel
inzet verricht. We hebben werkbezoeken afgelegd,

Ieder mens is van waarde! Van jong tot oud. Het

inwoners verder geholpen met hun vraagstukken.

zit in de kern van de SGP om daar oog voor te

Op diverse beleidsterreinen hebben wij wijzigin-

hebben, in het bijzonder voor kwetsbaren, minder-

gen in het beleid kunnen doorvoeren ten nutte

bedeelden en ouderen op het eiland.

van onze inwoners, zoals op mobiliteit, begraafbeleid, woningbouw, en niet in de laatste plaats op

In dit verkiezingsprogramma hebben we gekozen

stabiel beleid in de financiën.

voor een bepaalde ordening van maatschappe-

Er is een stevig fundament gelegd voor onze nog

lijke thema’s. Dit had uiteraard ook in een andere

jonge gemeente, maar we zijn er nog niet. Er is

volgorde gedaan kunnen worden. Ze staan name-

nog veel te doen de komende jaren en daar heb-

lijk niet op zichzelf, maar altijd in verhouding tot

ben wij als SGP onze voornemens en ideeën bij.

elkaar. Oplossing van vraagstukken kunnen vaak

Dat staat vermeld in dit verkiezingsprogramma.

alleen gevonden worden in een integrale benade-

Fijn dat u de moeite neemt om dit te lezen.

ring. Er vallen talloze verbindingen te leggen tus-

De slogan van de SGP voor de gemeenteraadsver-

sen de thema’s onderling. De SGP wil die integrale

kiezing in maart 2022 is: Van Waarde!

benadering nadrukkelijker dan ooit tot uitvoering

Bij het woord ‘waarde’ geeft de Van Dale aan: ‘in

brengen in haar politieke en beleidsmatige keuzes.

waarde houden, achten, zorg dragen (voor)’, ‘de in-

Wij hopen dat dit ook in de voorbereiding en

nerlijke waarde, de waarde die altijd iets behoudt’.

besluitvorming op politiek niveau meer dan voorheen in de nieuwe raadsperiode tot uiting komt.

Het woord ‘waarde’ wordt vaak samen met het
woord normen gebruikt. Toch hebben deze twee

Daarom is dit verkiezingsprogramma op deze

woorden een heel andere betekenis: normen zijn

wijze ingericht en kunnen wij een bijdrage van

richtlijnen in een samenleving, terwijl een waarde

Waarde leveren aan het besturen van de gemeen-

gaat over datgene wat wenselijk is. Waarden zijn

te Hoeksche Waard. Neem en lees! U bent dan op

vaak collectief van aard, want de samenleving

de hoogte van de standpunten van de SGP voor

heeft vaak dezelfde waarden. Maar ieder mens

de komende raadsperiode. Voor alles geldt Deo

kan een waarde op zijn of haar eigen manier bele-

Volente: zo de Heere wil en wij leven.

ven en er invulling aan geven.
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Kernwaarden
Liefde tot God en elkaar
Liefde staat centraal binnen het christelijke geloof.
Een leven volgens christelijke waarden en normen
is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd

We willen als goede beheerders zorgen voor de
schepping.

Ruimte voor verschil

kan daardoor ieder mens tot zijn recht komen.

God heeft alle mensen uniek geschapen. Ieder

Daarom staat de SGP voor politiek volgens de

leven is daarom intrinsiek waardevol. Daar staat de

Bijbelse norm. Het christelijke geloof biedt heldere

SGP altijd voor. De SGP blijft pleiten voor ruimte

richtlijnen voor het maatschappelijke leven. In de

om de eigen visie uit te dragen en vraagt daarom

Bijbel staat hoe God wil dat wij ons gedragen ten

ruimte voor verschil. De gemeente dwingt nie-

opzichte van Hem en van onze medemensen. Voor

mand om tegen het eigen geweten in te handelen.

de SGP is een respectvolle omgang met elkaar

Een discussie is een mogelijkheid om kennis te

daarom erg belangrijk.

nemen van elkaars standpunten en van elkaar te
leren. Discriminatie is een zware aanklacht. Het

Liefde voor de dag van God

is een aantijging die niet zomaar mag worden

De liefde voor Gods dag is onlosmakelijk verbon-

gebruikt wanneer mensen alleen verschillende

den aan de overtuiging van de SGP. De zondag is

opvattingen hebben.

een door God ingestelde rustdag; tot eer van God
en tot zegen van de mensen. Het uitgangspunt
van de SGP is dat er op zondag gerust wordt en
niet gewerkt. De zondagsrust is goed voor iedereen, een heilzaam ritme van 6 dagen werken
en 1 dag rust voor onthaasting, bezinning. Ons
uitgangspunt is dus dat onder andere openbare
gebouwen, horeca en winkels gesloten zijn op
zondag. De inzet voor de komende periode is
handhaven van de huidige winkeltijdenverordening. Rust voor de inwoners, ondernemers en ons
eiland.

De overheid in dienst van God
De SGP gelooft dat het een opdracht van de
overheid is om Gods goede geboden inhoud te
geven in het maatschappelijke leven. Daarom wil
de partij geen overheidsgeld besteden aan zaken
die haaks staan op de Bijbelse boodschap.

Rentmeesterschap
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om
die te bouwen en te bewaren. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. Natuurlijke hulpbronnen putten we niet uit. Tegelijk mogen we genieten van de vruchten van de aarde.
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Thema 1

Burgers en hun omgeving
Onze gemeente bestaat uit veel dorpen en buurt-

•

Het opstellen van een integraal ontwikkel-

schappen. Het eiland is omringd door water en

beeld voor de toekomst per dorpskern of

kent een prachtige natuur.

-gebied. Wat is waar nodig en waar is behoeft

De inwoners van onze gemeente zijn trots op

aan? Hierbij betrekken van voorzieningen,

hun eigen dorp of buurtschap. De identiteit en

ontsluiting, wegennetwerk en woningbouw.

eigenheid van deze dorpskernen met haar ken-

•

Zoeken naar verbindingen. De gemeente

merkende zondagsrust, burenzorg, vele vrijwilli-

moet initiatieven vanuit de samenleving bij

gers en ondernemerszin wil de SGP beschermen.

elkaar brengen, verschillen overbruggen en

Hoeksche Waarders staan bekend om het nemen

zorgen voor respect en uitwisseling tussen

van hun eigen verantwoordelijkheid. Voor de SGP

burgers met uiteenlopende meningen en

is het belangrijk dat de gemeente genoeg ruimte

opvattingen.

biedt voor ondernemerschap en creatieve plannen van inwoners. De Hoeksche Waard moet een

Bereikbaar en betrokken voor iedereen

gemeente zijn die luistert naar haar inwoners, in-

De SGP wil dat de gemeente haar diensten op een

wonersinitiatieven stimuleert en de samenwerking

professionele en veilige manier aanbiedt, zowel

met inwoners en partners zoekt.

aan het loket als digitaal. Inwoners moeten hun
zaken bij gemeente Hoeksche Waard ook via inter-

Voor de SGP is het belangrijk dat de lokale over-

net goed kunnen regelen. Informatie-uitwisseling

heid uitnodigend is naar burgers en ze actief be-

op papier tussen gemeente en inwoners moet een

trekt bij het ontwikkelingsproces van beleidsvoor-

beschikbaar alternatief blijven. Een nieuwe vorm

stellen. De SGP stimuleert de burgerparticipatie

van online communicatie is het direct contact zoe-

door bijvoorbeeld dorpsverenigingen of alternatie-

ken met de gemeente via een app of social media.

ven als ”Buurt Bestuurt”. De gemeente faciliteert
deze platforms en betrekt hun plannen en ideeën

•

aan (ook digitaal).

bij de beleidsvorming en -uitvoering. Die “coöperatie” kan ook per project of thema vorm krijgen.

Gemeente biedt haar diensten professioneel

•

De gemeente draagt zorg voor adequate en

De SGP zet zich in om het unieke karakter van de

tijdige opvolging van vragen door inwoners.

Hoeksche Waard te bewaren.

De gemeente stimuleert het gebruik van de
Fixi-app, maar zorgt tegelijkertijd voor ade-

•

van de dorpskernen.
•
•
•
•

quate opvolging van de meldingen.

het behouden van de identiteit en eigenheid
•

Er is heldere communicatie en uitwisseling
tussen besturen en burgers.

het inzetten op behoud en stimuleren van
sociaal en maatschappelijk structuren.

•

De gemeente is 100% dienstverlenend.

Het stimuleren van lokaal ondernemerschap

•

De gemeente(raad) stelt duidelijk kaders.

dat het dorpskarakter versterkt.

•

Het gemeentebestuur is zichtbaar in de sa-

De primaire behoefte is een goede (fysieke)

menleving, door bijvoorbeeld werkbezoeken,

bereikbaarheid van en in de dorpskern.

een toegankelijke website en door te investe-

Het levendig en vitaal houden van de dorps-

ren in contacten met burgers.

kernen.
•

te kiezen voor een manier van bouwen die
recht doet aan de eigenheid van de dorpen en
zorgen voor voldoende woningen per kern.
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Integraal veiligheidsbeleid

•

en schaal van de gemeenschap.

De SGP is vóór een integrale benadering van de
lokale veiligheid. Dit alles dient binnen een samen-

De opvang van statushouders past bij de aard

•

Het maatschappelijk middenveld speelt een

hangend veiligheidsbeleid te worden beschreven

belangrijke rol bij de opvang van statushou-

en vervolgens daadwerkelijk te worden opgepakt.

ders.

Ook de inwoners zelf hebben een taak bij het vei-

•

Statushouders krijgen een zinvolle dagbesteding.

lig en schoonhouden van de gemeente.
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met

Respect voor gestorvenen

criminaliteit die ondermijnend werkt. Criminaliteit

De SGP is principieel voor begraven. In het graf

verschuift van de stad naar het platteland. Drugs-

rusten gestorvenen tot de wederkomst van Chris-

delicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende

tus. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende

zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen

en gepaste gelegenheid om te begraven.

toe. De SGP wil de doelen van de Nationale Politie
bundelen met gemeentelijke doelstellingen.

•

De hoogte van de begraafrechten dienen
zodanig te zijn dat het voor iedereen mogelijk

•

AED-projecten verdienen stimulans.
•

•

currerend blijven met particuliere initiatieven.
•

Algemene begraafplaatsen worden goed
onderhouden. De dienstverlening vanuit de

complexe problemen.

gemeente rondom begrafenissen blijft op
niveau.

We zetten intensief in op matiging van alGeen alcohol op straat.

•

De begraaftarieven moeten voldoende con-

Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met

coholgebruik door voorlichting en controle.
•

•

Op basisscholen krijgen kinderen voorlichting
over sociale veiligheid.

•

is zich te laten begraven.

Buurtpreventie, WhatsApp-groepen en

Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/

•

Zeer zorgvuldige omgang met het ruimen van
graven, alleen wanneer strikt noodzakelijk.

wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken.

Het financiële huis is op orde

Het gemeentebestuur zet zich in voor één

Over het geheel bezien heeft de Hoeksche Waard

wijkagent per 5.000 inwoners.

goede voorzieningen, zoals een uniek winkelaan-

De gemeenteraad bepaalt welke thema’s

bod, (basis)scholen, zorginstellingen en kerken.

lokaal de meeste aandacht nodig hebben:

Dat maakt onze gemeente tot een aantrekkelijke

bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit, wo-

gemeente om te werken en te wonen. De SGP

ninginbraken of overlast van drugshandel.

maakt zich er sterk voor om het voorzieningenniveau aan te laten sluiten op onze levendige en

Onderdak voor mensen in nood

groeiende gemeente.

De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente

In een gedegen financieel beleid past een sluiten-

voor uitdagingen. De Bijbelse opdracht is om gast-

de meerjarenbegroting. Dit is een terugkerend

vrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood.

speerpunt voor de SGP. Het huis op orde betekent

De opvang van statushouders moet in balans zijn

ook inzicht hebben in alle risico’s.

met de belangen van de eigen bevolking.

8
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•

We heffen niet meer belastingen dan nodig.

•

Bij een niet sluitende begroting wordt eerst

•

instellingen beoogt doelstellingen van publiek

bestaand beleid en het ambitieniveau heroverwogen voor dat we de belastingen laten
stijgen.
•

Subsidiëren van organisaties, verenigingen of
belang te ondersteunen.

•

Behouden evenwicht van voorzieningen in de
dorpskernen.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
voor burgers die van een laag inkomen moeten rondkomen.
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Thema 2

Bewegen en bouwen
Bewegen

behoefte aan adequaat openbaar busvervoer dan

De SGP wil dat de mobiliteit op het hele eiland in

ook toe. Ook de sterk toenemende vergrijzing en

beweging blijft. We moeten letterlijk niet stil ko-

de noodzakelijke bereikbaarheid van voorzienin-

men te staan op ons eiland. Met de toenemende,

gen vragen om een fijnmazig regionaal vervoer-

maar ook noodzakelijke woningbouw is mobiliteit

snetwerk. In de nieuwe raadsperiode moeten we

een vraagstuk van eerste orde, vandaar dat wij

dan ook vol gas geven op Mobiliteitsagenda die in

ons op het standpunt stellen: Eerst bewegen, dan

gang is gezet en uitvoering gaan geven aan pro-

bouwen.

jecten als onder andere de Korteweg, Randweg
Klaaswaal en Centrale As Numansdorp.

Vanuit het gezichtspunt van de bereikbaarheid
van de Hoeksche Waard blijkt de ontsluiting over

•

Actualiseren van de mobiliteitsagenda.

de A29 via de Heinenoordtunnel één van de be-

•

Optimalisatie van de vorkenstructuur in de
Hoeksche Waard.

langrijkste aandachtspunten. Tevens staat er voor
de komende jaren groot onderhoud aan de Kiltun-

•

mogelijk van de dijken af kunnen halen.

nel, de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel
gepland. Dit kan in de nabije toekomst tot grote

•
•
•
•

Investeren in verbeteren en/of verbreding van
de N217.

(dijk)wegen en bepaalde toe- en afvoerwegen van
en naar de A29 zijn onvoldoende veilig.

Verbeteren verkeersafhandeling rotonde
N217 nabij Oud-Beijerland/De Bosschen.

ken in bepaalde gebieden, routes voor vrachtverkeer lopen op sommige plaatsen over kwetsbare

De SGP streeft naar een optimale ontsluiting
van woonwijken.

rekend is op de toename van wegverkeer. Goede
voorzieningen voor landbouwvoertuigen ontbre-

Verkeersstromen scheiden om een optimale
doorstroming te bevorderen.

verkeersknelpunten leiden. Daarbij komt dat het
wegennet in de Hoeksche Waard onvoldoende be-

Onderzoeken hoe we zwaar verkeer zoveel

•

Stimuleren van Rijkswaterstaat en Provincie voor wat betreft de herinrichting van

Om de verkeerstromen binnen de Hoeksche

het kruispunt A29-N217 bij Heinenoord/

Waard veilig en efficiënt door te kunnen laten

Oud-Beijerland.

afwikkelen moeten de regionale routes worden

•

voor scholieren, werknemers en recreanten.

geoptimaliseerd. Het doorgaande verkeer moet
daarbij zoveel mogelijk middels rondwegen buiten

Schone, veilige, en goed verlichte fietsroutes

•

De gemeente stimuleert inwoners om te fiet-

de kernen om worden omgeleid. De eerder vast-

sen. Ontbrekende schakels in het fietspaden-

gestelde regionale vorkstructuur moet daarbij in

net worden aangelegd. De gemeente beperkt

geactualiseerde vorm invulling gaan geven aan de

de wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten.

belangrijkste ontsluitingswegen van de regio.
Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd. Ver-

•

heid voor het aanleggen van snelfietsroutes.

voer wil de SGP niet alleen goed geregeld hebben,
maar ook zo schoon mogelijk. Elektrisch vervoer

Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijk-

•

Supermarkten en grootwinkelbedrijven in het
centrum zorgen voor een optimale bevoorra-

heeft de toekomst.

ding.
Door de omvangrijke forensenstroom van en naar

10

•

Investeren in de goede relatie met mede weg-

ons eiland, de beperkte ontsluiting en de nood-

beheerders, waaronder Provincie en Water-

zaak tot het inzetten op duurzaamheid, neemt de

schap.
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Voorzieningen zijn beschikbaar of
bereikbaar en houden de kernen
vitaal

Openbaar vervoer

Wonen met plezier in alle kernen van de Hoeksche

nen moeten blijven. Het openbaar vervoer (OV)

Waard moet worden bevorderd. De woonkern (het

is een belangrijk middel, dat we efficiënt willen

dorp, de wijk of de buurtschap) is waar veel van

inzetten. Het concept van R-net dat staat voor

onze inwoners zijn opgegroeid en een groot ge-

betrouwbaar, frequent en comfortabel openbaar

deelte van hun leven hebben doorgebracht. Daar

vervoer in de Randstad, zou aan de interregio-

ligt een band die moet worden gekoesterd. In de

nale verbindingen vanuit de Hoeksche Waard

woonbehoefte die daardoor bestaat moet worden

een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarbij

voorzien. Voorzieningen, zoals scholen, winkels en

hebben de overstappunten zoals het busstation

zorginstellingen moeten beschikbaar of tenminste

en de point-to-point sneldiensten, interregionaal

op een goede manier bereikbaar zijn.

elk hun eigen voordelen. Snelle bereikbaarheid

De SGP vindt dat belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonker-

van spoorwegstations, zoals Barendrecht en Dordrecht, vanuit het busstation Heinenoord zal het
OV-gebruik stimuleren.

A4-Zuid
Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor de
aanleg van de A4-Zuid door de Hoeksche Waard,
is dit een onderwerp dat regelmatig aan de orde
wordt gesteld. Het belang voor de Hoeksche
Waard is groot. Daarbij spelen voor- en nadelen.
De SGP staat dan ook voor actieve deelname aan
de gesprekken om de realisatie van de A4-Zuid
onder voorwaarden te bevorderen.

Wonen
Het is goed om wonen, leren, werken en mobiliteit
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.

Bouwen
De leefbaarheid wordt op termijn in belangrijke
mate bepaald door het natuurlijke evenwicht in de
bevolkingsopbouw. Dit is belangrijk om het voorzieningenniveau, waaronder scholen,
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en welzijn in stand te houden. Ook de natuurlijke

De Hoeksche Waard is een
aantrekkelijk gezinseiland

aanwas, werkgelegenheid en beschikbaarheid van

Een toename van het aantal jonge gezinnen

personeel in alle sectoren, waaronder de zorg, is

maakt het verschil als het gaat om een vitale

sterk afhankelijk van demografisch evenwicht.

toekomst van de Hoeksche Waard. De Hoeksche

Wonen, werken en mobiliteit zijn daarbij onlosma-

Waard heeft daarbij veel te bieden op het gebied

kelijk met elkaar verbonden. De SGP maakt zich

van ruimte, veiligheid en voorzieningen. Voor

dan ook sterk voor een vitale Hoeksche Waard,

eigen jongeren moeten er dan ook voldoende

waar jong en oud met plezier kan en wil wonen.

betaalbare woningen zijn om in de Hoeksche

verenigingen, kerken, winkelvoorzieningen, zorg

Waard te kunnen blijven wonen en jongeren van
In de gemeente moet er voor elke doelgroep

buiten de regio moeten aantrekkelijke kansen

woonmogelijkheid zijn. Diversiteit, bereikbaarheid

worden geboden om zich in de regio te vestigen.

en betaalbaarheid van woningen moeten in balans

Het woningbouwprogramma én de voorzieningen

zijn of in balans worden gebracht.

moeten daarop worden afgestemd. Beschikbaar-

Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht

heid van voldoende starters- en gezinswoningen

omdat de woonwensen van inwoners kunnen ver-

in de koop-, sociale huur en middenhuur vindt de

anderen. De bestaande koop- en huurwoningen

SGP essentieel.

moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen
moeten energieneutraal worden gebouwd. Leegstaande kantoren kunnen een herbestemming

•

Specifieke aandacht voor woningbouw voor
starters en doorstromers.

krijgen als woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten of statushouders.

Langer zelfstandig wonen moet kunnen in de Hoeksche Waard

•

Woningbouw voor doelgroepen.

Het aantal ouderen neemt in de Hoeksche Waard

•

Ruime aandacht voor nieuwe woon-zorgvor-

de komende jaren fors toe. Het aandeel 65-plus-

men die aansluiten bij de behoefte van de

sers in de Hoeksche Waard is op dit moment al 3%

doelgroepen.

groter dan gemiddeld in Nederland.

Ontwikkelen van een wensportefeuille (voor

Daarnaast is er voor mensen met een lichte zorg-

wonen en type woningen) per dorpskern.

behoefte steeds minder woonruimte beschikbaar

De gemeente zet zich in om zo veel als mo-

in verzorgingstehuizen. In de nabije toekomst

gelijk in de woningbehoefte van de lokale

zullen dan ook voor ouderen een groot aantal

bevolking te voorzien.

woningen geschikt moeten worden gemaakt om

Bouwen met behoud van het dorpskarakter

langer zelfstandig in de eigen omgeving te kun-

en historiciteit van de dorpskern.

nen wonen. Het bouwen van geschikte woningen,

Actief grondbeleid opzetten voor het realise-

zoals appartementen en seniorenwoningen in de

ren van betaalbare woningen.

omgeving waar de ouderen zich thuis voelen én in

De gemeente maakt concrete afspraken met

de nabijheid van voorzieningen, heeft voor de SGP

woningcoöperaties over de beschikbaarheid

dan ook prioriteit.

•
•

•
•
•

van voldoende betaalbare huurwoningen.

12
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Thema 3

Bewaren en vernieuwen
Behoud van landschappelijke kwaliteit en vitaliteit gaan hand in hand

wordt aangetast.
•

en toegang tot openbaar vervoer.

De Hoeksche Waard vormt ten zuiden van het
grootstedelijk gebied een schitterend open land-

Nieuwe wijken krijgen een goede ontsluiting

•

Uitbreiding van bedrijventerreinen is gekop-

schap, doorsneden door kreken en omzoomd met

peld aan revitalisering van bestaande terrei-

dijken. De agrarische sector is voor een groot deel

nen.

de drager van het landschappelijk beeld. De zo
de vitaliteit en het opvangen van de vergrijzing

Het openbaar gebied is op orde en
draagt bij aan het wonen met plezier

vraagt een zorgvuldige inpassing in het gebied.

De buitenruimte vormt voor een belangrijk deel de

Het op een natuurlijke manier verbinden van

openbare tuin van de samenleving. Een groe-

dorpsranden en binnen de bebouwde kom met

ne leefomgeving draagt niet alleen bij aan een

het landelijk gebied, biedt kansen voor een har-

aangenaam woonklimaat, maar zorgt ook voor de

monieus ingericht landschap. Voor de SGP is het

opname van CO2 en fijnstof. Onder het beheer

noodzakelijk dat de bouwwerken en het landschap

van openbare ruimte vallen water, verhardingen,

met een cultuurhistorische waarde worden be-

openbare verlichting, groen en speelvoorzienin-

schermd. De waarde zit ook sterk in de uitstraling.

gen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal

De SGP is tegenstander van grootschalige bouw

gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onder-

waardoor landschappelijke gebieden een stedelijk

houd aan wegen en riolering geven we de open-

karakter krijgen.

bare ruimte graag een kwaliteitsimpuls. Bomen,

noodzakelijke woningbouw voor het borgen van

struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaar•
•

Behoud van de landschappelijke kwaliteiten in

heid in de gemeente. Daarom verdient openbaar

de Hoeksche Waard.

groen en het onderhoud ervan extra aandacht.

Het beschermen en zo goed mogelijk in stand

•

houden van historisch erfgoed.
•

Ruimtelijke ordening
In 2022 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale
beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers
moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om
draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te
vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen, zoals
bedrijventerreinen, vindt de SGP regionale samenwerking een voorwaarde. Wij willen als rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.
•

buitenruimte en dit mag door toepassing van

Ontsluiten cultuurhistorie waar mogelijk voor
het brede publiek.

Welstandseisen kunnen worden versoepeld
of gedeeltelijk worden afgeschaft, zonder dat
het belang van cultuurhistorische aspecten

De gemeente verbetert de uitstraling van de
(meer) biodiversiteit niet verslechteren.

•

Onderhouden van stoepen/trottoirs en openbaar groen kan en moet een kwaliteitsimpuls
krijgen.

Bewaren én vernieuwen
Het belang van de schepping en de duurzaamheid
daarvan kan en mag niet uit het oog worden verloren. We hebben al teveel een aanslag gepleegd op
de natuur en de omgeving. Het voorkomen van de
uitputting van de aarde door het gebruik van hernieuwbare energie en het inzetten op een circulaire economie, waarbij hergebruik van grondstoffen
en materialen wordt beoogd, hebben al onze aandacht en steun. Duurzaamheid vormt daarom dan
ook een belangrijk thema met eigen speerpunten
in dit verkiezingsprogramma.
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Een duurzame toekomst

energiebeleid, op gemeentelijk en provinciaal

Duurzaamheid staat de komende jaren hoog op

niveau.

de politieke agenda. De SGP Hoeksche Waard

•

Naast burgers moeten ook bedrijven waar

heeft een duurzame samenleving in de breedste

mogelijk verleid en gefaciliteerd worden om te

zin van het woord voor ogen. Duurzaam om-

verduurzamen.

gaan met de natuurlijke bronnen die de mens ter

•

Netbeheerders geven inzicht in hun plannen

beschikking heeft. Energiebronnen, voedsel en

met het energienet. Dit geeft kaders aan wat

grondstoffen zijn niet oneindig voorhanden. Daar-

er wel en niet mogelijk is rond grote energie-

om is het noodzakelijk dat we milieuvriendelijk

projecten.

gebruikmaken van de natuurlijke bronnen.

•

De gemeente geeft bij sociaaleconomisch

De vastgesteld energievisie heeft als uitgangspunt

zwakkeren in de samenleving bekendheid aan

drie belangrijke pijlers waarop ook de SGP de

duurzaamheidswinkels en groene regelingen.

komende jaren wil inzetten.

Deze groep mag niet de dupe worden van
dure duurzaamheidsmaatregelen.
•

Energie besparen

-

Energie duurzaam opwekken

scans kunnen de bekendheid van duurzaam-

-

Duurzame mobiliteit

heidswinkels vergroten.
•

De gemeente treft stimuleringsregelingen

Aan de energievisie zijn de uitvoeringprogram-

voor energiebesparing in bestaande woning-

ma’s gekoppeld waarin verschillende doelen zijn

bouw.

gesteld. Deze zijn alleen te bereiken door geza-

•

benodigde (ruimtelijke) procedures op orde.

telijke doelstelling 2040 energie neutraal en forse
investeringen te doen. Met de kennis van nu en op

•

De gemeente ondersteunt energiecorporaties
van inwoners.

basis van het bestaande beleid lijkt de gemeentelijke doelstelling van 2040 energieneutraliteit

De gemeente werkt proactief mee aan duurzaamheidsinitiatieven en brengt daarvoor de

menlijk daadkrachtig te werken aan de gemeen-

•

De gemeente doet onderzoek naar het ge-

op dit moment niet haalbaar en betaalbaar. De

meenschappelijk opwekken en opslaan van

landelijke doelstelling is klimaatneutraliteit te

energie.

bereiken in 2050. De rijksoverheid zal naar verwachting de komende jaren miljarden investeren

Energie besparen

om aan deze doelstelling te voldoen. We zouden

•

Om te besparen moet de bouw van energe-

ons dan ook meer willen richten op het doel om in

tisch duurzame gebouwen zoals de NOM-wo-

2050 energieneutraal te zijn of eerder als het kan.

ningen (nul op de meter woningen) voorwaar-

We pleiten dan ook voor maximale nuchterheid en

de van het gemeentelijk beleid zijn.

realisme in het kader van duurzaamheid, maar wel

•

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld

met het oog om deze planeet te bewaren voor de

door verduurzaming van de gemeentelijke

toekomst.

accommodaties.
•

•

•

De huidige duurzaamheidslening dient in

De gemeente dringt aan op “boter bij de vis”

stand te worden gehouden en onze inwoners

als de landelijke overheid energieambities bij

moeten hierover goed worden geïnformeerd.

gemeenten neerlegt.
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Zaken als het aanbieden van gratis warmte-

-

De SGP wil inwoners meer betrekken bij het

•

De SGP bepleit het stellen van doelen voor
energiebesparing. Voorkomen is immers beter
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gebruik verminderen verdienen de voorkeur

Klimaatadaptatie en Circulaire
economie

boven het duurzaam opwekken van energie.

Lange perioden van droogte en extreme neerslag

Agrarische bedrijven worden gestimuleerd om

zijn weliswaar van alle tijden, maar het effect op

opstallen te verduurzamen, zoals asbest eraf

onze leefomgeving blijkt de laatste jaren enorm.

en zonnepanelen erop.

Deze ontwikkeling vraagt om actief handelen

dan genezen. Initiatieven die het energie-

•

Energie duurzaam opwekken
•

•

van overheid en burgers. Preventief beleid van
de overheid door het aanleggen van gescheiden

Geen nieuwe windturbines boven op de

rioleringssystemen en door verharde oppervlakte

bestaande afspraken (Regionale Energie

in de openbare ruimte waterdoorlatend te maken

Strategie RES, gemeentelijke energievisie).

zijn noodzakelijk. Anderzijds is het van belang om

Een windturbine heeft een grote ruimtelijke

als gemeenten, samen met waterschappen en

impact en brengt problemen met zich mee als

andere overheden en verantwoordelijke partijen

slagschaduw, zicht- en geluidshinder.

maatregelen te treffen voor afdoende waterber-

De gemeente zet eerst in op zonne-energie op

ging op momenten van extreme neerslag en voor

daken, en dan pas op het land. Ze stelt goede

voldoende zoetwatervoorraden, ook voor agra-

kaders op voor zonnevelden, met heldere af-

risch gebruik, in tijden van schaarste.

spraken over onder meer tijdelijkheid, dubbel
•

•

grondgebruik en locaties.

Waar vroeger hergebruik van materialen en pro-

In het gemeentelijke beleid is er niet al-

ducten zoals kleding heel normaal was, heeft nu,

leen aandacht voor warmte, maar ook voor

door de toegenomen welvaart en de lagere kosten

koeling. Hete zomers kosten veel energie.

ten gevolge van efficiënte productieprocessen,

Nieuwbouw wordt groen ingericht (dat is

de keuze voor nieuw veelal de voorkeur. Ook in de

koeler) en er wordt koel gebouwd. Bij tuinen

voedselketen vindt daardoor enorm veel verspil-

gaan tegels eruit en groen erin. Voldoende

ling plaats. Het tegengaan van de wegwerpmaat-

openbaar groen is belangrijk in het kader van

schappij wordt daarbij veelal gehinderd doordat

duurzaamheid.

de financiële prikkel ontbreekt. Bewustwording is

De gemeente biedt ruimte en ondersteuning

dan ook essentieel.

aan innovatieve vormen van energieopwekking, zoals waterstoftoepassingen en thorium.
•

•

Meer openbare oplaadpunten voor de elektrische auto’s en fietsen.

Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer
lokale waterberging.

•

Er moet een draaiboek zijn voor lange perioden van hitte en droogte.

De SGP vindt het van groot belang om de voort-

•

gang van de energietransitie steeds te monitoren
en te delen met de inwoners. Waar komen we

Er moet meer groen in gebouwde omgevingen worden bevorderd.

•

Bij de herinrichting van buitenruimte en

vandaan? Wat zijn de effecten van de verschil-

woongebieden werkt de gemeente aan beper-

lende duurzaamheidmaatregelen? Welke kosten

king van wateroverlast, droogte en hitte.

zijn daaraan verbonden? Goede monitoring, de

•

Inzetten op een circulaire economie, waarbij

energievisie en de uitvoeringsprogramma’s Ener-

hergebruik van grondstoffen en materialen

gieneutraal en Warmtetransitie.

wordt beoogd.
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Thema 4

Gezondheid en ontspanning
Zorg en welzijn. Deze twee worden zijn onlosma-

toekennen van (extra) subsidie aan verenigin-

kelijk aan elkaar verbonden. Veel aandacht gaat

gen die zich verbinden aan het leveren van

echter vaak uit naar ‘zorg’. Maar het persoonlijk

een permanente maatschappelijke betrokken-

leven moet ook in balans zijn wil er sprake zijn van

heid.

“welzijn”. De gemeente kan hierin veel betekenen
voor haar jonge en oude(re) inwoners.

Jeugdhulp
Jongeren hebben het nodig om veilig te kunnen

De SGP komt op voor de zwakkeren in de samen-

opgroeien tot burgers. Ze moeten vanuit een ge-

leving. Wij zien om naar mensen in kwetsbare om-

zond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen

standigheden. De SGP maakt zich sterk voor een

in de samenleving. Hoewel het aantal kinderen

samenleving waaraan mensen met beperkingen

en jongeren in Nederland gelijk blijft, nemen de

en ouderen zoveel mogelijk kunnen (blijven) deel-

kosten voor jeugdhulp in veel gemeenten toe.

nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat we mensen

Dat vraagt van gemeenten om kritisch keuzes te

kwalitatief goede ondersteuning en zorg kunnen

maken bij de inzet van hun budget.

bieden door middel van maatwerkoplossingen en
zorg in de buurt. Zij krijgen vanuit Bijbelse naas-

De SGP wil dat de focus ligt op preventie.

tenliefde zorg en ondersteuning of zelfs bescher-

Projecten die gericht zijn op het voorkomen van

ming. Kerken, scholen en andere maatschappe-

problemen zal de SGP dan ook voluit stimuleren.

lijke instellingen betrekken we intensief bij het

Zorgvragers in de jeugdzorg krijgen keuzevrijheid.

gemeentelijke beleid in het sociaal domein.

Zo wordt er rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren.

De inwoners zelf kunnen ook veel betekenen voor

•

De SGP wil voorkomen dat jongeren die

hun naasten. De SGP vindt het waardenvol als

jeugdhulp krijgen na hun 18e in een gat val-

ook jonge inwoners een bijdrage leveren aan de

len. De groep jongeren tussen 18 en 27 jaar

samenleving. De wijze waarop inwoners deelheb-

moet ook kunnen rekenen op hulp als zij dat
nodig hebben.

ben en deelnemen aan de samenleving en zo die
samenleving helpen vormgeven heet burgerschap.

•

De gemeente stuurt erop dat de kosten voor

Om de burgerplichten en -deugden te stimuleren

jeugdhulp niet hoger zijn dan het beschikbare

onder jongeren willen wij hun structurele bijdrage

budget, ervan uitgaand dat er komende jaren

aan de samenleving koppelen aan de toeken-

structureel extra budget voor jeugdhulp van-

ning van (extra) subsidie voor hun vereniging of

uit het rijk komt.

maatschappelijk doel. Dit om de sociale cohesie te

•

Specialistische jeugdhulp is beschikbaar voor
kinderen en jongeren. De gemeente werkt

bevorderen en te versterken.

regionaal samen met andere gemeenten om
•

•

16

Lokaal actieve maatschappelijke organisaties

deze specialistische hulp te kunnen bieden. Ze

en initiatieven op het gebied van zorg en wel-

probeert de administratieve lasten voor aan-

zijn verdienen gemeentelijke steun.

bieders van specialistische hulp te beperken.

De gemeente werkt actief aan het stimule-

•

De gemeente is verantwoordelijk voor de aan-

ren van goed burgerschap onder jongeren,

pak van kindermishandeling en huiselijk ge-

waaronder het doen van vrijwilligerswerk of

weld. Ze ziet erop toe dat meldingen bij Veilig

andere manieren om dienstbaar te zijn voor

Thuis op juistheid worden onderzocht. Indien

de samenleving. Dit willen wij doen door het

nodig zet de gemeente hulpverlening in.

Verkiezingsprogramma 2022-2026 | SGP Hoeksche Waard

Gezin als hoeksteen
De SGP ziet het gezin als hoeksteen van de sa-

Zorg en welzijn (WMO), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

menleving. Op een hoeksteen rust het gebouw.

De overheid blijft het schild voor de zwakken die in

Als het in het klein – het gezin – goed gaat, dan

hun omgeving onvoldoende hulp hebben. De SGP

gaat het ook in het groot – de samenleving –

ziet de rol van de overheid als adviserend, regis-

goed. De overheid kan de goede basis van een

serend en verwijzend. Bij keuzes in de zorg staat

gezond gezin nooit vervangen. Daarom moet de

naast financiële haalbaarheid het welzijn van de

overheid de verantwoordelijkheid van gezinnen

burger voorop. De kwaliteit van de zorg mag niet

niet overnemen, maar daar leggen waar het hoort:

onder druk komen te staan.

bij de ouders.
De SGP vindt dat iedere burger kan kiezen voor
Het opvoeden en grootbrengen van kinderen is

een zorgaanbieder die bij hen past. Wat de SGP

niet altijd eenvoudig. Voor ouders die, vanwege

betreft worden kerken, scholen en andere maat-

(psychische) problemen, niet in staat zijn een

schappelijke instellingen intensief betrokken bij

gedegen opvoeding te bieden, wil de SGP dat de

het maken van beleid voor de WMO. De SGP

gemeente ondersteuning faciliteert bij de opvoe-

stimuleert innovaties in het WMO-beleid. Te den-

ding van kinderen.

ken valt daarbij aan e-health oplossingen, vroeg
signalering en preventie.
•

De inzet van praktijkondersteuners bij de huisartsen voortzetten.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare
waarde. Alleen al in de Hoeksche Waard zijn er
naar schatting 26.000 (!) mantelzorgers.
De gemeente:
•

Ondersteunt mantelzorgers met advies;

•

Vermindert de administratieve lastendruk
voor mantelzorgers zoveel mogelijk;

•

Geeft een schouderklopje in de vorm van
een attentie om de onbetaalbare waarde van
vrijwilligers voor de samenleving te onderstrepen;

•

Besteedt aandacht aan mantelzorgers bij de
keukentafelgesprekken;

•

Houdt oog voor de dreiging van overbelasting van mantelzorgers, met name voor jonge
mantelzorgers die zich moeten kunnen blijven
ontwikkelen en ontplooien naast

Verkiezingsprogramma 2022-2026 | SGP Hoeksche Waard
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•

hun zorgtaken;

lement en eenzaamheid van ouderen. Het terug-

Zet in op goede respijtzorg, waarbij zorg

dringen van eenzaamheid wil de SGP ook bereiken

tijdelijk wordt overgenomen van de mantel-

door ondersteuning van projecten op dit gebied,

zorger; dat kan door middel van dagopvang,

onder andere van Welzijn Hoeksche Waard.

logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis.

De SGP wil bereikbare en toegankelijke (medische)
voorzieningen voor ouderen in de directe omge-

De SGP vindt het belangrijk dat burgers vrijwilli-

ving van hun woning. Dat geldt ook voor mensen

gerswerk kunnen doen voor organisaties die bij

met een fysieke beperking. Bij de inrichting van

hun levensovertuiging passen. Daarnaast wil de

de openbare ruimte moet worden nagedacht over

SGP dat deze organisaties worden betrokken bij

de gebruiksvriendelijkheid ervan voor ouderen en

het WMO-beleid. De SGP wil ook jongeren betrek-

mensen met fysieke beperkingen.

ken bij vrijwilligerswerk. Veel jongeren zijn na hun
maatschappelijke stage vrijwilliger geworden bij
de organisatie waar ze stage liepen. De SGP pleit
daarom voor een uitbreiding van de maatschappelijke stage door jongeren in de leeftijd van 15
tot 18 jaar een vervolgstage, een zgn. burgerschapsopdracht, laten lopen.
Als mensen zorg mijden, moeten de overheid en
de hulpverlening hen opzoeken om ze toch de
nodige zorg aan te bieden. De overheid is en blijft
een vangnet voor degenen die geen hulp (willen)

Sport en cultuur

hebben.

Sporten is gezond en plezierig. Het heeft een

Ouderenzorg

vormende en samenbindende werking. Het is

De SGP zet zich graag in voor ouderen. Het is voor

goed voor de sociale en fysieke ontwikkeling van

de SGP belangrijk dat er goede huisvesting en

jongeren. Wij zijn voor (ondersteuning van) vereni-

zorg voor hen is. De SGP staat positief tegenover

gingen omdat ze een belangrijk aandeel leveren in

het bouwen van levensloopbestendige woningen,

de sociaal-maatschappelijke structuren. De SGP

mantelzorgwoningen en aanleun- en meergene-

ondersteunt dat graag door goede faciliteiten en

ratiewoningen. De gemeente moet zorgen voor

accommodaties te bieden.

voldoende spreiding van senioren- en zorgwonin-

Ouderen en gehandicapten verdienen extra

gen in de verschillende kernen en wijken.

aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de

De SGP deelt de visie op zelfredzaamheid volko-

overheid in het bevorderen van breedtesport. De

men en het Thuis wonen in de kern. Maar het lan-

SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid

ger thuis wonen moet ook efficiënt zijn. Daarom

is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom

stimuleert de SGP het wonen in de directe nabij-

wijst ze zondagssport af. De SGP vindt het positief

heid van de (medische) voorzieningen.

dat gemeentelijke sportvoorzieningen zelfstandig
worden gemaakt.

Spreiding van zorgwoningen voorkomt sociaal iso-

18
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•

De gemeente stimuleert sport, spel en ge-

worden en zullen wat de SGP betreft niet gefinan-

zondheid via scholen.

cierd worden.

•

De gemeente faciliteert breedtesport.

•

Ze ondersteunt maatschappelijke initiatieven

De Hoeksche Waard zal ongetwijfeld een aan-

en sportverenigingen door voldoende, goede

trekkende werking krijgen op het gebied van rust,

en duurzame sportvoorzieningen.

recreatie en toerisme. In de Hoeksche Waard is de
mogelijkheid voor recreatie aanwezig. De SGP is er

Voorzieningen voor jonge gezinnen
maken hét verschil

geen voorstander van om grootschalige recreatie

Elke doelgroep kent zijn eigen behoefte aan voor-

is het uitgangspunt, waarbij de waarden van het

zieningen. Beschikbaarheid van kinderopvang,

gebied gerespecteerd moeten worden.

te stimuleren. Recreëren op de schaal van de kern

scholen en sportverenigingen zijn voor jonge gezinnen van groot belang. Trapveldjes met voetbal-

Omdat de SGP inzet op de combinatie van recre-

kooien vormen een kans om veilig en met plezier

atie en natuur dienen de recreatiegebieden per

te spelen in de wijk. Veilige zwemgelegenheden

fiets uitstekend bereikbaar te zijn. Het bevorderen

en recreatiefaciliteiten, verspreid over het eiland,

van aantrekkelijke fietspaden voor onze inwoners

bieden meerwaarde voor de aantrekkelijkheid van

en recreanten moet daarom de komende jaren

de Hoeksche Waard.

centraal staan.

•

Een speerpunt van de SGP is het behouden en

In de Hoeksche Waard zijn prachtige gebieden om

toegankelijk maken van zwemles voor jonge

te recreëren in de natuur en langs het water. Op

kinderen in de Hoeksche Waard, zo mogelijk

deze plekken komen mensen tot rust en maken

via de scholen.

ze kennis met wat de Hoeksche Waard te bieden

Verantwoorde uitgaans- en ontspanningsmo-

heeft. Deze plekken moeten voorzien zijn van

gelijkheden voor de jeugd vragen specifieke

voldoende noodzakelijke (basis)faciliteiten, zoals

aandacht om ook voor hen aantrekkelijk te

bankje, prullenbak en zonodig een beschikbare

zijn en te blijven.

toiletvoorziening.

•

•

Een bioscoop of theater is voor de Hoeksche
Waard overbodig en ziet de SGP niet als een

Recreatie en zorg

gemeentelijke taak.

De SGP is er voorstander van om zorg en recreatie te bevorderen. Dat begint onder meer bij het

Recreatie

aanpassen, ontwikkelen en aanleggen van wandel-

De Hoeksche waard is een gezinseiland waar het

en fietspaden voor mindervaliden. De gemeente

voor iedereen prettig moet zijn om te wonen en te

dient initiatiefnemers hierin te faciliteren. Voor het

recreëren. De balans tussen werk, wonen en recre-

kort verblijven en overnachten op het eiland door

ëren staat bij de SGP voorop. Daar passen geen

groepen die dagelijks zorg nodig hebben en van

grootschalige activiteiten en evenementen bij.

de rust komen genieten, zijn geen voorzieningen.

Recreëren en genieten van de rust en de natuur

De SGP is voorstander van het ontwikkelen van

kunnen prima samengaan. Nieuwe initiatieven wil

kleinschalige groepsaccommodaties. Dat geldt

de SGP toetsen op bereikbaarheid, gezinsvriende-

ook voor toeristen die willen kamperen. Het is

lijkheid, rust en natuur. Culturele activiteiten die

noodzakelijk om kleinschalige kampeerterreinen te

strijdig zijn met Gods Woord moeten ontmoedigd

ontwikkelen met elektriciteit en stromend water.
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Thema 5

Leren werken!
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikke-

•

De SGP wil laaggeletterdheid en taalachter-

ling van burgers en van de samenleving. Het Rijk

standen effectief aanpakken. Het bevorderen

is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor

van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij

toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente

een belangrijk middel.

heeft een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend

•

onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uit-

vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet

breiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht.

Bij afspraken over resultaten van voor- en
van scholen centraal.

•

Burgers mogen bij onderwijs-zorgarrange-

Het is goed dat de gemeente zich betrokken voelt

menten niet van het kastje naar de muur

op het onderwijs in elke kern. De SGP vindt de vrij-

worden gestuurd. De overheid is een betrouw-

heid van onderwijs absoluut leidend. Een goede

bare partner en (sociaal) vangnet. De ge-

opleiding biedt perspectief op een arbeidsplaats

meente zorgt vanwege de garantiefunctie van

in de samenleving.

de overheid dat er altijd voldoende passend
onderwijs in de openbare scholen beschikbaar

Onderwijs
•

is.

In het integraal huisvestingsplan (IHP) be-

Maatschappelijke initiatieven zoals peuter-

schrijven schoolbesturen en gemeenten de

speelzalen worden niet onnodig gehinderd

huisvestingvoorzieningen die nodig zijn.

met regels. De gemeente verstrekt ook

Daarin zoeken beide partijen naar afstemming

subsidie aan initiatieven die de voorschoolse

op beleid voor leerlingenvervoer en passend

educatie bevorderen.

onderwijs.
•

•

•

Scholen mogen niet worden gedrongen of

Het duurzamer maken van schoolgebouwen

gedwongen om zich om te vormen tot een IKC

heeft prioriteit. De gemeente en de scholen

of brede school.

zetten in op energie neutrale huisvesting bij
nieuwbouw. Renovatie is naast nieuwbouw
een nadrukkelijke optie.
•

Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege passend onderwijs soms aanpassingen
in huisvesting nodig. Daar moet ruimte voor
zijn.

•

De gemeente mag niet ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen bepalen zelf
of ze samenwerken of zelfs samengaan.

•

De gemeente heeft aandacht voor de ventilatie en het binnenklimaat in scholen. De SGP is
voorstander van gedeeltelijk meefinancieren
door de gemeente bij de investeringen voor
het binnenklimaat van de scholen.

Onderwijsachterstanden en zorg
De gemeente biedt speciale programma’s aan om
kinderen met een onderwijsachterstand te helpen.
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Beroepsonderwijs
•

•

•

Er moet een goede aansluiting tussen het

De SGP vindt een sterke lokale economie met

onderwijs en de arbeidsmarkt worden gesti-

voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor zor-

muleerd en ondersteund. Dit kan onder meer

gen we immers voor werkgelegenheid voor onze

door ondernemers en onderwijsinstellingen

inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen

te laten samenwerken en door leerlingen

voor structuur en een sociaal netwerk. Daar

actief kennis te laten maken met het regionale

heeft iedereen behoefte aan. Om de Hoeksche

bedrijfsleven.

Waardse economie evenwichtig te laten groeien,

Wij zijn voorstander van het uitbreiden van

is een intensieve samenwerking tussen betrokken

de praktijkopleidingen in het MBO/BBL in

partijen van groot belang. Voor bedrijvigheid is

samenwerking met het bedrijfsleven.

ondernemerschap nodig. Voor de overheid ligt

De gemeente stimuleert stageplekken voor de

er een belangrijke rol om ondernemerschap en

(beroeps)opleiding.

bedrijvigheid, passend bij het karakter van de
regio, te faciliteren en te stimuleren. Samen met
de ondernemersverenigingen, de dienstverlenende sector (o.a. banken en administratiekantoren)
en het onderwijs moet de handen ineengeslagen
worden.
•

De gemeente trekt bedrijven aan met werkgelegenheid die past bij de lokale beroepsbevolking.

•

Ze maakt ruimtelijke keuzes met oog voor
een goede balans tussen economie, milieu en
werkgelegenheid.

•

We zorgen voor goede communicatie tussen
de gemeente en bedrijven.

•

De gemeente voert een constante dialoog met
de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op
de nieuwe economie.

•

Een florerend ondernemerschap
Ons hele westerse samenlevingsmodel is geba-

met het bedrijfsleven bedrijvencontactdagen
•

We stimuleren innovatie door fondsen en
faciliteiten.

seerd op het kapitalistische groeimodel. De SGP
vindt economie ook belangrijk. Voor ons is de eco-

De gemeente organiseert in samenwerking

•

De gemeente trekt toekomstgerichte innova-

nomie geen doel maar een middel. De economie

tieve bedrijven aan door een regionaal samen-

is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien.

hangend beleid.

Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeester-

•

Er is meer aandacht gekomen voor streekeco-

schap is het onze verantwoordelijkheid om de

nomie. Dat is goed en blijft een aandachts-

schepping niet te laten lijden onder onze drang

punt.

naar welvaart. Economische resultaten worden bij
voorkeur met circulaire middelen behaald.
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•

Met Koop Lokaal! Moet de gemeente ook zelf

•

het goede voorbeeld geven en het voortouw

effectief wegwijzersysteem op basis van be-

nemen.
•

drijfsnummering te komen.

De gemeente heeft een bedrijfscontactfuncti-

•

onaris bij wie bedrijven al hun vragen kunnen
stellen.
•

De gemeente spant zich ook in om tot een

Regels zijn eenduidig, beschermend en terughoudend.

•

Regels zijn er om te reguleren en bedrijven te

Regiomarketing voortzetten. De Hoeksche

beschermen, niet om ondernemen te belem-

Waard op de kaart!

meren.

Koester de kernkwaliteit …
de agrarische sector

•

Lokale lasten blijven beperkt.

•

Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een
‘rode loperbenadering’, zodat zij snel alle pro-

De agrarische sector bepaalt voor een belangrijk
deel het DNA van de Hoeksche Waard. Sinds de

cedures en processen kunnen doorlopen.
•

inpoldering is dit de kracht van de regio. De kracht
van dit DNA is de robuustheid en dat willen we

tigingsklimaat voor startende ondernemers
•

koesteren. Heel veel activiteiten in de Hoeksche
Waard zijn uit die agrarische DNA-cultuur ontstaan. Innovatieve bedrijven op het terrein van

De gemeente draagt zorg voor een goed vesDe gemeente draagt zorg voor voldoende en
veilige bedrijfsterreinen

•

De gemeente stimuleert en faciliteert de
BIZ-zones.

landbouw en landbouwmechanisatie hebben
en veredeling zijn belangrijke sectoren die met

Uit de bijstand en zoveel als mogelijk
aan het werk

agrarische kennisinstituten en proefbedrijven in

De SGP heeft een groot hart voor mensen die

onze regio floreren. Samen met de sector moet

door omstandigheden niet kunnen werken.

deze kernkwaliteit worden gepromoot en gestimu-

Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt

leerd, zodat de agrarische kracht van de Hoeksche

(langdurig werklozen, gehandicapten, bijstands-

Waard zal worden onderkend.

gerechtigden) worden door de gemeente actief

zich gevormd en gevestigd. Kennisontwikkeling

Geef ondernemers de ruimte en help
ze de weg te vinden

geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw
samen met werkgevers in de gemeente en regio
en met sociale werkplaatsen. Als werken onmo-

Het vinden van bedrijfsruimte is voor een onder-

gelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de

nemer dikwijls een zoektocht en de, soms ook

gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering

tegenstrijdige, regelgeving kan daarbij hinderen.

is dus een vangnet, geen hangmat.

Natuurlijk is het van belang dat er door de gemeente en provincies zorgvuldig beleid wordt

Wij willen de lokale economie stimuleren om een

geformuleerd, dat ook het belang van de lange

sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners

termijn zorgvuldig beoogd. Dat neemt niet weg

te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale

dat de SGP van mening is dat de overheid onder-

bedrijven dat zij hun maatschappelijke verant-

nemersgezind dient te handelen en waar mogelijk

woordelijkheid nemen. Gemeenten moeten samen

de fysieke- en/ of regelruimte moet bieden.

met bedrijven die leerwerkplekken organiseren
waar burgers werkervaring kunnen opdoen.
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•

•

Van burgers die een uitkering ontvangen, mag

•

een ‘tegenprestatie’ worden verwacht. Dit kan

leid. Actieve armoedebestrijding, kwijtschel-

bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk

ding van gemeentelijke belastingen, ruim-

op een werkervaringsplek.

hartige verlening van bijzondere bijstand en

De jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking

ziektekostenverzekering voor minima behoren

met het bedrijfsleven, actief worden aangepakt.
•

tot de mogelijkheden.
•

De sociale dienst en het UWV bieden één

Burgers met een arbeidsbeperking moeten

werkgeversbenadering om werkzoekenden

in samenwerking met (speciaal) onderwijs en

aan een goede baan te helpen.

met het bedrijfsleven actief naar leerwerk-

•

De gemeente voert een ruimhartig minimabe-

•

Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en

plekken of naar een dagbesteding worden

mantelzorg, verdient een grotere waardering.

begeleid.

Alleenstaanden met jonge kinderen of men-

De gemeente stimuleert en ondersteunt een

sen met een zieke partner krijgen vrijstelling

goede aansluiting tussen het onderwijs en
de arbeidsmarkt. Dit kan onder meer door

van de sollicitatieplicht.
•

De gemeente kan armoedeval voorkomen

ondernemers en onderwijsinstellingen te laten

door werken financieel aantrekkelijker te laten

samenwerken en door leerlingen actief kennis

zijn dan een uitkering.

te laten maken met het regionale bedrijfsleven.
•

Burgers met schulden stappen niet zomaar
naar de gemeentelijke schuldhulp. De drempels kunnen lager, bijvoorbeeld via de inzet
van schuldhulpmaatjes en face to face dienstverlening.
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Tot slot
Waarom SGP stemmen?
De SGP vaart op een betrouwbaar kompas: de
Bijbel. Dit kompas wijst de richting aan voor ons
politieke handelen. Aan de hand daarvan probeert
de SGP-keuzes te maken die een constructieve
bijdrage leveren aan onze Hoeksche Waardse
samenleving. Wij hopen op uw stem bij de raadsverkiezingen van 16 maart 2022. Met uw stem wil
de SGP, bij een geopende Bijbel, bijdragen aan uw
welzijn.
Adriaan van der Wulp
Lijsttrekker van de Staatkundig Gereformeerde
Partij Hoeksche Waard

Mede namens bestuur en fractie van de
SGP Hoeksche Waard.
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Stem SGP

Woensdag 16 maart

Gemeenteraadsverkiezingen
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