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Gedreven door de potentie die de Noordoostpolder bezit, is het een enorme uitdaging om met elkaar 
de Noordoostpolder te versterken voor de toekomst. Wij gebruiken de stelling van Professor W.S.P. 
Fortuyn als ideologische leidraad voor nieuwe ideeën:  
 
“Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare”. 
 
ONS Noordoostpolder staat voor een samenleving die waardevast, innoverend en in balans is. Wij 
respecteren onvoorwaardelijk de geschiedenis van onze samenleving met zijn wortels in het 
christendom, jodendom en humanisme, en alle vrijheden die gelden zoals de vrijheid van godsdienst, 
onderwijs en meningsuiting. ONS Noordoostpolder wil u als burger, nauw betrekken bij de politiek. Wij 
bieden dan ook een korte communicatielijn waardoor wij voor u eenvoudig bereikbaar zijn. Wij nodigen 
u uit om het onderstaande lokale verkiezingsprogramma te lezen, zodat u weet waar wij voor staan.  
 
Sinds de intrede van de lokale partij ONS Noordoostpolder in 2006 in de gemeenteraad van de 
Noordoostpolder geldt voor ONS nog steeds onderstaand belangrijk citaat van de Romeinse wijsgeer 
Epictetus1:  
 
“Iedereen zei dat het niet kon. Toen kwam er iemand die daarvan niet op de hoogte was en die het 
deed.”  
 
En het bleek vaak bewaarheid te kunnen worden. Ook nu weer staat de partij ONS Noordoostpolder 
voor prachtige uitdagingen om samen met u de Noordoostpolder tot een verdere verantwoorde 
ontwikkeling te brengen.  
 
Berthoo Lammers 
Voorzitter ONS Noordoostpolder 
 
 

  

                                                           
1 De partij stelt zich ten doel het gedachtegoed van de vijf inspiratoren van de politieke vereniging, te weten: Willem van 
Oranje, Desiderius Erasmus, Johan Rudolf Thorbecke, Willem Drees en Pim Fortuyn in de praktijk gestalte te geven. De partij 
zal door middel van democratisch innoverende activiteiten en beleid zich volledig inzetten voor een veilige, gezonde en 
welvarende samenleving in de Noordoostpolder. 
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Aan de kiezers in de Noordoostpolder, 
 
Het voorliggende verkiezingsprogramma is opgesteld na gesprekken met bewoners, 
vertegenwoordigers van organisaties en besturen van verenigingen uit onze 
gemeente. Zo hebben gesprekken met bewoners uit de tien kernen van onze 
gemeente ONS geleerd dat het echt luisteren naar inwoners bovenaan hun 
verlanglijstje staat. Zij hebben behoefte aan een gesprekspartner die hen serieus 
neemt, als het gaat om hun directe leefomgeving en behoud van identiteit en 
eigenheid van de kernen.  
 
Inwoners willen volksvertegenwoordigers die de behoefte begrijpen van wat goed is 
voor de kernen, die waarde hechten aan het ondersteunen van het verenigingsleven 
en die oog hebben voor vrijwilligers en de zwakkeren in de samenleving. Het doet ons 
plezier te constateren dat veel van deze wensen en behoeften in lijn liggen met dat 
waar ONS voor staat en waar ONS invulling aan geeft. 
 
Aan onze kaderstellende en controlerende rol in de gemeenteraad hebben wij zo 
maximaal mogelijk invulling gegeven. ONS is scherp, kritisch maar beoordeelt vooral 
op feiten! Zo heeft de fractie bestaande uit Berthoo Lammers (fractievoorzitter), 
Sacha Werkman (vice-fractievoorzitter), Arjan van de Beek(raadslid) en Bert-Jan 
Aling en Martin Mulder (burgerraadsleden), ondersteund door de overige leden, de 
besluitvorming over de Centrumplannen waaronder het door het college 
gepresenteerde Openplanproces de afgelopen vier jaar zeer kritisch en inhoudelijk 
beoordeeld, op basis van feiten. ONS is kritisch geweest op het beleid van het College 
van BenW dat in de uitvoering van haar Centrumplannen vele (~20) miljoenen kosten 
heeft gemaakt zonder dat er daadwerkelijk wat is gebeurd. En dat met de 
wetenschap dat het de bevolking nóg eens miljoenen gaat kosten.  
 
Wat heeft ONS Noordoostpolder de afgelopen raadsperiode bereikt? 
De ONS-fractie heeft zich ingezet voor een verscheidenheid aan onderwerpen. Met 
wisselend resultaat. Als oppositiepartij krijgen we niet altijd de medewerking van 
andere (coalitie) partijen. Dualisme, de scheiding tussen college (bestuur) en raad 
(volksvertegenwoordigers), zien we in de dagelijkse lokale politiek weinig terug. Toch 
kunnen we stellen dat ONS Noordoostpolder al wel veel bereikt heeft.  
 
De door ons ingediende moties, amendementen, schriftelijke vragen, bijdragen en 
betogen die we de afgelopen vier jaar hebben ingediend staan op de website 

(www.onsnoordoostpolder.nl). Uiteraard kunt u ook Omroep Flevoland, De 
Flevopost, De Stentor en De Noordoostpolder raadplegen op onze bijdragen en 
resultaten. 
 
Dit programma is een fundamenteel kernprogramma voor meerdere jaren dat onze 
politieke richting bepaalt, waar wij onze politieke richting aan toetsen. Ik spreek 
namens het bestuur, de fractie en de kandidaten de wens uit dat dit programma u 
aanspreekt en dat wij uw stem mogen vertegenwoordigen in de periode 2018-2022 
in de gemeenteraad van Noordoostpolder. 
 

Berthoo Lammers 
Voorzitter ONS Noordoostpolder 

http://www.onsnoordoostpolder.nl/
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KERNWAARDEN VAN ONS NOORDOOSTPOLDER 
 
 
Vanaf 2006 heeft ONS, soms samen met andere partijen, verantwoordelijkheid genomen om onze 
beloften aan de kiezers waar te maken. ONS wil voor alle inwoners van Noordoostpolder dezelfde vaste 
en betrouwbare waarde zijn, die de partij de afgelopen 12 jaar is geweest. De kernwaarden van ONS 
gelden nog steeds en bieden ruimte, perspectief en een toekomst voor alle inwoners van 
Noordoostpolder.  
 
ONS hanteert voor haar politieke programma vijf uitgesproken kernwaarden. Deze zijn 
uitgewerkt in thema’s verderop in dit programma. 
 
 

 ONS wil dat u prettig woont in onze gemeente en dat de behoeften 
van inwoners gehoord en erkend worden;  

 
 ONS vindt het beheer van de leefomgeving in onze gemeente van 

groot belang; 
 

 ONS vindt het verenigingsleven in onze gemeente een wezenlijk en 
onmisbaar onderdeel van de samenleving en zal dat blijven 
ondersteunen; voldoende voorzieningen voor cultuur, spel en 
sport is een essentieel onderdeel hiervan. 
 

 ONS vindt dat de financiële bijdragen van de inwoners aan de 
gemeente zo laag mogelijk moeten worden gehouden en waar 
mogelijk gerelateerd aan voorzieningen voor álle inwoners; 
 

 ONS vindt dat er voldoende ruimte moet zijn voor een divers 
woningaanbod in onze gemeente, voor jong en oud, compact en 
ruim, in de sociale én in de vrije sector.   
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THEMA 1 FYSIEKE LEEFOMGEVING  
 
 

EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING 
 
Bij iedere ontwikkeling in Noordoostpolder staat het belang van een groene en schone leefomgeving in 
Emmeloord en de dorpskernen voorop. Dat was en is voor ONS een absolute basisvoorwaarde. Voor 
Noordoostpolder geldt dat herstructurering van wijken of delen daarvan dient te worden voortgezet 
om de leefbaarheid blijvend te waarborgen. Hierbij behoort (hoog)renovatie, transformatie maar ook 
sloop tot de mogelijkheden. Hierdoor blijft de woon- en leefomgeving op een hoog niveau. Op dit 
terrein dient de goede samenwerking met Mercatus te worden voortgezet. De gemeente dient op dit 
terrein haar verantwoordelijkheid te blijven nemen en dus te blijven investeren in de bestaande wijken 
en kernen.  
 
Door beheerplannen op te stellen en te maken willen we de efficiëntie straks nog verder verbeteren. 
ONS wil totaal structureel een half miljoen euro per jaar extra uitgeven aan de uitvoering van 
verbeterplannen in wijken en dorpen.  
  
Betrokkenheid en participatie van de directe bewoners bij ingrepen in de wijk/kern is voor ONS van 
heel groot belang. ONS heeft als uitgangspunt dat de gemeente haar bestaande kernen moet beheren, 
zoals een betrokken bewoner zijn huis en tuin onderhoudt. Controle, gericht op een aanpak van 
verwaarloosde tuinen, moet in samenwerking met de corporatie, eigenaren en huurders voortgezet 
worden. De wijkteams die in de wijken/kernen handhavend optreden tegen onregelmatigheden 
moeten worden gecontinueerd en mogelijk uitgebreid zodat schoonmaak- en opknapbeurten, gericht 
op zwerfvuil, onkruid en kapot straatmeubilair in samenwerking met de bewoners kan plaatsvinden. 
  
ONS wil blijvend fors investeren op beheergebied. Hierbij valt te denken aan de herstraatprojecten, in 
combinatie met vervanging van groen, aanpak verlichting, opwaarderen speelplaatsen etc., naast de 
inzet voor het schoonhouden van onze dorpen en wijken in Noordoostpolder. ONS wil dat het regel 
wordt dat bij ingrepen in de woon- en leefomgeving de inwoners aan de voorkant via inspraak bij deze 
plannen worden betrokken.  
 

MILIEU 
 
Noordoostpolder is groen en moet ook groen blijven. Het spreekt voor zich dat het verwijderen van 
hoogwaardig groen slechts in hoge uitzondering mag plaatsvinden. Voor Noordoostpolder spreekt het 
behoud van het groene karakter voor zich. ONS wil bevorderen dat er meer wordt geïnvesteerd in 
akkerranden voor flora en fauna. Zo ook meer bloeiende bermen langs de polderwegen, op rotondes, 
langs toegangswegen om de diversiteit van flora en fauna te bevorderen en het aanzien van de 
Noordoostpolder te ‘vergroenen’ en te verfraaien. Ook in het centrum van Emmeloord dient meer 
aandacht voor groen te zijn. Groen in het centrum is meer dan alleen plantenbakken. Bij 
nieuwbouwprojecten kan meer aandacht worden besteed aan het begrip duurzaam bouwen. Het 
toepassen van aardwarmte in wijken moet serieus worden onderzocht. 
 
In verband met de snelle ontwikkeling van elektrische auto’s wil ONS monitoren om eventuele realisatie 
van elektra oplaadpunten binnen Emmeloord naar behoefte te bevorderen.  
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AFVAL 
 

Gescheiden inzameling van afval en hergebruik van afvalstromen wordt gestimuleerd. Voorbeelden 
hiervan zijn het overwegen en plaatsen van ondergrondse containers. Afval is geen afval meer, maar 
een waardevolle grondstof. ONS streeft ernaar het recyclingpercentage tot de landelijke doelstellingen 
te verhogen. De afvalstoffenheffing dient kostendekkend te zijn. 
 

DUURZAAMHEID 
 
Duurzaamheid is en blijft een belangrijk uitgangpunt voor het totale beleid van de gemeente 
Noordoostpolder. Steeds meer inwoners, organisaties en bedrijven worden zich bewust van het belang 
van duurzaamheid. De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan hard en bieden grote nieuwe 
kansen. Daarvan moet Noordoostpolder optimaal gebruikmaken. Het concept van integrale 
duurzaamheid biedt interessante aanknopingspunten voor de structuurvisie. De afgelopen jaren is door 
onze gemeente geïnvesteerd in duurzaamheid en dat zal worden voortgezet. Het blijft van groot belang 
om instellingen, bedrijven en bewoners te informeren, te stimuleren en te adviseren om duurzamer te 
leven en te werken. 
De gemeente heeft een voorbeeldrol in duurzaam beheer en is het verplicht aan haar inwoners 
duurzaam en zuinig om te gaan met de leefomgeving, voertuigen en gebouwen. Door het uitwerken 
van duurzaamheidsmaatregelen, waaronder verdere invoering van energiebesparing en CO2-reductie 
kunnen kosten worden bespaard. De kostenbesparing bestaat uit lagere kosten van energie, onderhoud 
en gebruik van grondstoffen. ONS is tegen elke (proef)boring naar Schaliegas. 
 
In samenspraak met Mercatus zullen actief verbeterplannen op het terrein van duurzaamheid worden 
ontwikkeld voor alle huurwoningen, gepromoot vanuit het gemeentebestuur. 
 

WINDMOLENS 
 
Vanuit hogere overheden wordt dwingend opgelegd op welke locaties windmolens kunnen worden 
geplaatst. ONS is op zich voorstander van windenergie, maar is zeer kritisch over de plaatsing van 
windmolens binnen of aan de randen van de gemeente Noordoostpolder, als dit het woongenot van 
bewoners (verder) aantast. Waar nodig zal ONS zich stevig verzetten tegen lopende initiatieven die het 
woongenot van de omwonenden sterk negatief beïnvloedt.  
 
Overigens staat ONS als partij open voor gesprek, dialoog en inspraak vanuit de bewoners. Omdat de 
procedure rondom de plaatsing van het Windpark door het bestaande college onzorgvuldig is 
doorlopen, vindt ONS dat de gemeente Noordoostpolder haar verantwoordelijkheid dient te nemen. 
Aantoonbaar verzaken in het maken van - maatwerkvergunningen voor geluid – is ONS nog steeds een 
doorn in het oog. ONS stelt vast dat de gemeente Noordoostpolder ook haar actieve ondersteunende 
rol met betrekking tot de participatie verkwanseld heeft. Plaatsing van windmolens mag niet leiden tot 
aantasting van het woongenot en omwonenden dienen aan de voorkant nadrukkelijk te worden 
betrokken en geraadpleegd. Participatie, ook tegen kostprijs, moet nu ondanks eerdere toezeggingen 
van het college geregeld worden. 
 
Wat willen we met u bereiken: 

 Gebiedsgerichte aanpak en intensieve inspraakprocedures met bewoners. 
 Elke kern heeft haar eigen identiteit. Dit pleit ook voor een eigen programma per kern. 

Buurt/wijk- en bewonersorganisaties moeten hierbij een toegevoegde rol spelen. ONS 
staat positief tegenover ophoging van leefbaarheidsbudgetten.  
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 ONS wil preventief handelen om verpaupering van (delen van) een wijk tegen te gaan 
door het opstellen van wijkplannen. De herstructureringsaanpak van het gebied 
Emmeloord-Oost dient voor 2020 in samenwerking met Mercatus uitgevoerd te zijn. 

 De dorpen verdienen een extra impuls voor ontwikkelingsplannen. 
 ONS wil een intensieve sociale aanpak, veel fysieke ingrepen (verlichting enge plekken, 

herstraten etc., camerabewaking en intensivering van toezicht). 
 ONS wil de “verrommeling” (onnodige borden, straatmeubilair uniform) tegengaan en 

nog meer kleur in Emmeloord en de dorpen toevoegen en het bestaande 
onderhoudsregime ‘Groen’ te verhogen voor Emmeloord. 

 Ook meer “groen” in het centrum behoort hiertoe. Dit alles dient door een betere 
samenwerking tussen de gemeente, vastgoedeigenaren en winkeliers tot stand te 
komen. Dit zal een bijdrage leveren aan een aantrekkelijker en levendiger stadscentrum 
van Emmeloord.  

 Geen betaald parkeren. 
 ONS pleit voor plaatsing van ondergrondse vuilcontainers, waar mogelijk worden deze 

vuilcontainers bij nieuwbouwprojecten standaard aangebracht.  
 Een krachtige aanpak van graffiti (zowel bij het verwijderen, opsporen en verhalen van 

de schadebedragen bij de daders) wordt voorgestaan.  
 

INFRASTRUCTUUR 
 
De verbetering van de interne en externe infrastructuur blijft hoog op de agenda staan. Voor wat 
betreft de externe infrastructuur heeft ONS zich jarenlang stevig geërgerd aan de besluiteloosheid van 
het lokale openbaar bestuur. Er zijn gelukkig, na een jarenlange lobby, wel successen op dit vlak te 
melden. De aanpassingen van de N50 is hier een voorbeeld van. ONS zal blijven pleiten voor een 
Zuiderzeelijn (Amsterdam/Lelystad/Emmeloord/Heerenveen/Groningen) en een goede busverbinding. 
Daarnaast wil ONS bij het Rijk blijven pleiten dat N50 Ramspol Hattemerbroek 4-baans wordt. 
Het spreekt voor zich dat ONS zich hard maakt voor ingrepen die verkeersveiligheid en doorstroming 
bevorderen zoals rotondes. ONS pleit voor het invoeren van meer 30-kilometer zones in de wijken om 
de veiligheid van de “niet-automobilist” te vergroten, het toevoegen van rotondes om èn de veiligheid 
èn de doorstroming te bevorderen, de “groene golf” op Urkerweg. Ook bij het Jumboplein aan de 
Europalaan wil ONS een rotonde en een verlegging van de parkeerplaats ter vergroting van de parkeer- 
en de verkeersveiligheid zoals het toepassen van o.a. veilige oversteekplaatsen, vrij liggende fietsbanen, 
rotondes etc.) 
 
 
Wat willen we met u bereiken: 
 

 Meer 30-kilometer zones in de wijken om de veiligheid van de “niet-automobilist” te 
vergroten.  

 Bij de kruising Europalaan/Scandinaviëlaan (Jumbo) wil ONS een rotonde en een 
verlegging van de parkeerplaatsen. (herinrichting openbare ruimte (vijver). 

 Europalaan herinrichten met vrijliggende fietsbanen. 
 Koningin Julianastraat (kruising Pastoor Koopmanplein) veiligheid vergroten door vrij 

liggende fietspaden en rotonde. 
 Rotonde Amsterdamweg en de Lange Dreef (Rabobank). 
 Verbeterde oversteekplaatsen Emelwerda en Zuyderzeecollege. 
 Een uitbreiding van (camera bewaakte) fietsenstallingen in Emmeloord centrum bij het 

busstation. 
 Versterking openbaar vervoer. Voor Noordoostpolder betekent dit voldoende 

busverbindingen met daarnaast voldoende bereikbare en toegankelijke haltes op 
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acceptabele loopafstand binnen de dorpen of de wijk. Tevens moet gekeken worden 
naar creatieve mogelijkheden om het openbaar vervoer in de kernen te verbeteren. 
Goede, acceptabele reisverbindingen voor onze schoolgaande jeugd naar bijvoorbeeld 
Zwolle moeten worden gegarandeerd. 

 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
 
In het land neemt geweld hand over hand toe, op straat, in het openbaar vervoer en tegen mensen 
met een publieke functie. Het veiliger maken van de samenleving is een taak van gemeenten, politie en 
justitie, buurtverenigingen, burgers, ouders, scholen, horeca en detailhandel en (sport)verenigingen.  
 
Voorkomen dat jongeren al in een vroeg stadium met politie en justitie in aanmerking komen, begint al 
in de eerste levensjaren. Via overdracht van waarden en normen in het gezin, op scholen en in 
verenigingen. Ouders moeten kunnen worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Het 
veiligheidsbeleid vereist een gemeente die haar gezag gebruikt, stimuleert en ondersteunt. Burgers 
moeten vrij en veilig wonen en zich veilig kunnen verplaatsen. Daartoe moet de overheid strenger 
optreden en minder tolereren van mensen die andere burgers lastigvallen. ONS pleit voor een lik-op-
stuk beleid bij overtredingen door onder andere het opleggen van bestuurlijke boetes!  
 
ONS blijft zich inzetten voor meer veiligheid door meer “blauw” op straat. De wijkteams van de politie, 
met daarin de echte wijk- en “dorpsagent”, spelen daarbij een belangrijke rol, vooral door het 
rechtstreekse contact tussen inwoners en politie. Ook de samenwerking van de politie met de 
gemeentelijke opsporingsambtenaren (Boa’s) en andere partners moet gewaarborgd blijven en waar 
mogelijk geïntensiveerd. ONS wil de plaatselijke APV aanscherpen waardoor preventief fouilleren - 
binnen de wettelijke bevoegdheden- mogelijk wordt gemaakt.  
 

HANDHAVING 
ONS is voorstander van duidelijke regels en vanzelfsprekend het handhaven daarvan. Overtreders 
moeten streng worden aangepakt. Voor de handhaving is cameratoezicht een goed hulpmiddel. 
Daarnaast ziet ONS grote meerwaarde om het aantal BOA’s uit te breiden in de wijken en kernen. Strikte 
handhaving van wetten en voorkomen van overlast staan voor ONS hoog in het vaandel. 
 
Bewoners kunnen via wijkavonden en bijvoorbeeld enquêtes direct meedenken en meebeslissen bij 
ingrepen in de eigen woonomgeving om bijvoorbeeld de veiligheid te vergroten. Dit zal kunnen 
resulteren in maatwerk per wijk of kern. ONS pleit voor het benoemen van een wethouder veiligheid. 
Eigenaren van drugspanden en hennepkwekerijen moeten keihard worden aangepakt. De huidige 
samenwerking tussen politie, Mercatus en gemeente moet worden voortgezet, ook in de preventieve 
sfeer. ONS is voorstander van het koppelen van bestanden om overlastplegers aan te pakken en extra 
inzet om straathandel in drugs tegen te gaan. 
 
Speciale aandacht moet er zijn voor de strenge aanpak van verkeershufters in wijk, buurt, dorp of stad. 
Te vaak wordt er veel te hard gereden in de nabijheid van scholen en in wijken en dorpskernen waar 
veel kinderen spelen of wonen. Voor ONS geldt ook hier lik-op-stukbeleid. Wie niet horen wil, moet 
maar voelen. De boete kan daarbij niet hoog genoeg zijn, vindt ONS. Via de opstelling van 
wijkveiligheidsplannen wil ONS samen met de bewoners van Noordoostpolder de verkeersveiligheid 
vergroten.  
 
Wat willen we met u bereiken: 

 Een wethouder veiligheid instellen.  
 Opstellen van veiligheidsplannen voor de dorpskernen.  
 Een verscherpte aanpak van snelheidsmaniakken in woonwijken en bij scholen.  
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 Cameratoezicht op De Deel, Kettingplein.  
 Adequaat en gericht optreden tegen die elementen in de samenleving die lak hebben 

aan alle regels van normen en fatsoen en voor overlast zorgen. 
 Meer inzet op meer Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (BOA’s); ook in de wijken. 

Deze functionarissen zijn in staat om plegers van kleine overtredingen (graffiti, 
hondenpoep, aanplakken, vervuiling van de woonomgeving) te bekeuren. 

 “lik-op-stuk-beleid” De kosten die door de daders zijn veroorzaakt (bij vernielingen, 
graffiti etc.) worden op hen verhaald. 

 ONS is fel tegen de komst van een coffeeshop. Handel in drugs keihard aanpakken. Stop 
met de softe benadering. 

  
 

BOUWEN 
Noordoostpolder als groeiregio is definitief voorbij. De omslag richting beheergemeente moet in gang 
gezet worden gezet. Met andere woorden: geen (grootschalige) woningbouw, maar inzetten op 
voorzieningen en beheer van in Emmeloord en de kernen (DNA Noordoostpolder). 
Eventuele –kleinschalige- nieuwbouw dient in een passende architectuur te worden gerealiseerd en 
moet voorzien in een vraag. Dit houdt in ieder geval in: GEEN hoogbouw. 
 

WONEN 
De woonvisie van de gemeente is in samenwerking met Mercatus opgesteld en leidt tot uitvoerbare 
plannen. Die visie ondersteunt ONS. Deze bevordert de goede samenwerking met Mercatus en leidt tot 
een gezonde, gelijkmatige structuur van de bevolkingsopbouw. Het streven is het bouwen en beheren 
van gemengde, gedifferentieerde wijken. Dit betekent balans in de woningvoorraad. Er mag meer 
balans komen tussen sociaaleconomisch “sterkeren” en “zwakkeren”. Dit is belangrijk voor de lokale 
economie, de koopkracht voor het stadscentrum, maar ook voor het verenigingsleven en het culturele 
aanbod. Ook het participatiebudget en het aantal hulpbehoevenden zal zo beter in balans zijn. De 
woningen die nog gebouwd gaan worden moeten een toevoeging zijn op de bestaande 
woningvoorraad. Er moet vraaggericht gebouwd worden, rekening houdend met de demografische 
ontwikkelingen. Geen ‘Wellerwaard’ met woningbouw die niet van de grond wil komen. Zie verder 
onder Tiny Houses. 
 
De Noordoostpolder is aan het veranderen. De vergrijzing vraagt om een visie op de toekomst.  
 
Ook op het gebied van zorginstellingen staat de Noordoospolder een extra uitdaging te wachten. Het 
aantal bewoners dat behoefte heeft aan een gelijkvloerse woning neemt snel toe. Een extra 
moeilijkheid is de uitdrukkelijke en begrijpelijke wens van de oudere inwoner om in de eigen wijk of 
kern te blijven wonen. Deze behoefte moet volgens ONS een belangrijke rol spelen bij 
herstructureringsopgaven van bestaande wijken. Veel aandacht zal de komende periode verschuiven 
naar de bestaande voorraad woningen. Er is veel inzet nodig om de woningen, wijken en kernen 
aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. Hierin moet de gemeente een voortrekkersrol spelen 
in het netwerk van bewoners, eigenaren en Mercatus. Extra aandacht voor een gebiedsgerichte aanpak 
voor wijken die er het minst goed voorstaan heeft prioriteit. Met een gestructureerde aanpak wil ONS 
de leefbaarheid, nu en in de toekomst, samen met de bewoners versterken. In de kernen zal het 
kerngericht werken veel aandacht krijgen. 
 
ONS wil inzetten op het plaatsen en gebruik van Tiny Houses i.v.m. levensbestendig wonen. Tiny Houses 
zijn kleine huisjes. De huisjes zijn zelfvoorzienend en daarmee goed voor het milieu. Zo zijn Tiny Houses 
gemaakt van duurzame materialen, hebben de meeste Tiny Houses zonnepanelen op het dak en wordt 
regenwater dankbaar hergebruikt. Met een klein huis zou je het leven bereiken waar menig 



© 2018/1 ONS Noordoostpolder | Politiek Programma                11 

Nederlander van droomt; een leven waarin rust, avontuur, liefde en vrije tijd centraal staan. Ten eerste 
is het wonen in een Tiny House goedkoper. ONS stimuleert de vorm van levensloop bestendig wonen.  
 
Wat willen we met u bereiken op het gebied van wonen. 

 Inzetten op Tiny Houses. 
 Er moet vraaggericht worden gebouwd en waar mogelijk energieneutraal. 
 Bouwen op vrijkomende boerenerven versoepelen zonder de karakteristiek van het erf 

aan te tasten. 
 het DNA van de Noordoostpolder, de Delftse school staat centraal bij 

ontwikkelingsplannen. 
 Indien bebouwing in de bestaande kernen wordt toegevoegd, staat de oorspronkelijke 

stedenbouwkundige structuur centraal. Dit houdt onder andere in dat zo min mogelijk 
kwalitatief groen in de dorpen of wijken wordt aangetast; 

 De identiteit en leefbaarheid van de kernen moeten zoveel mogelijk behouden blijven. 
Het betreft oude dorpskernen die niet mogen worden aangetast. Het bevorderen van 
wooncarrière, de leefbaarheid en nieuwe aanwas van inwoners blijven echter ook een 
aandachtspunt.  

 Geen grootschalige nieuwbouw en hoogbouw in en rondom een kern. 
 Voor nieuwe planontwikkeling voor gezichtsbepalende locaties wordt een uitgebreide 

procedure van besluitvorming voorgestaan. Dit betekent dat voor dergelijke locaties 
ontwerpen van meerdere architecten moeten worden ontwikkeld waaruit een keuze kan 
worden gemaakt. Hierdoor zal de kwaliteit van de toegevoegde bebouwing toenemen. 

 De inspraakmogelijkheden voor de bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening 
blijft voor ONS van belang. Communicatie in een vroeg stadium is hierbij een belangrijke 
randvoorwaarde. 

 Als door stedelijke ontwikkeling het bestaande groen wordt aangetast moet deze 
worden gecompenseerd. Niet altijd via ‘een m2 voor een m2’, of een boom voor een 
boom, maar wel door het toevoegen van kwalitatief groen. 

 ONS wil het duurzaam bouwen in de Noordoostpolder bevorderen Bij nieuwe 
bouwprojecten wordt ingezet op het toepassen van duurzame en milieuvriendelijke 
bouwmaterialen en methoden conform de wettelijke regelgeving. 

 De bereikbare huurvoorraad in Noordoostpolder moet in stand worden gehouden, en 
waar mogelijk uitgebreid. Hierdoor krijgen jongeren meer kans om zich in één van de 
kernen te huisvesten. 

 Om herstructurering en/of verbeteringen aan eigen woningbezit door eigenaren, 
corporatie en bewoners mogelijk te maken, zullen ook innovatieve ideeën (bijvoorbeeld 
het creëren van een fonds uit de opbrengsten van verkoop erfpachtgronden, 
startersleningen) onderzocht moeten worden met een bundeling van (financiële) 
krachten met partners. 

 De samenwerking tussen en met Mercatus dient op het goede niveau te worden 
gehandhaafd. Hiertoe moeten wederom duidelijke (meerjaren) prestatieafspraken 
worden gemaakt. Bij toevoeging van nieuwe woningen in de huursector dient Mercatus 
te worden betrokken. 

 In het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente moeten afspraken worden gemaakt 
over het aanbod van de zgn. ‘bereikbare’ huurwoningen. Hierdoor blijft het mogelijk om 
passende huisvesting in Noordoostpolder te vinden. 

 ONS streeft naar balans van de woningvoorraad. Aandacht dient hierbij te zijn voor de 
doelgroepen, zoals vastgesteld in de Woonvisie.  

 In samenwerking met Mercatus, gemeente (sociale dienst) en politie wordt het beleid 
verder verscherpt ter bestrijding en voorkoming van illegale bewoning (inwoning, 
postadressen, huisjesmelkers etc.). ONS pleit hierbij onder andere voor het koppelen van 
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gegevensbestanden. Dit is voor ONS zeer aanvaardbaar, omdat hiermee de 
overlastgevers worden aangepakt; 

 ONS zal zich sterk blijven maken voor de wens van ouderen om in de “eigen” wijk of kern 
woonachtig te kunnen blijven. Bij voorkeur door aanpassingen aan het eigen huis 
mogelijk te maken (opplussen), door bij nieuwbouw het concept van de 
“levensloopbestendige” woning toe te passen. Hierbij speelt vanzelfsprekend de 
toegankelijkheid van de woonomgeving een belangrijke rol. 
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THEMA 2 SOCIALE LEEFBAARHEID  
 
 
In een vergrijzende gemeente Noordoostpolder is het van groot belang om ook jongere inwoners aan 
de stad en kernen te binden. ONS heeft verschillende speerpunten voor deze groep jongeren. In de 
eerste plaats kunnen jongeren aan de gemeente gebonden worden door voldoende woningen voor 
deze groepen te laten bouwen of creëren. Jongerenwoningen, als wel betaalbare starterswoningen zijn 
voor deze groep een wenselijk aanbod. Hiertoe worden met Mercatus afspraken gemaakt.  
 
ONS is van mening dat naast alle specifieke zorg voor kwetsbare inwoners er toegankelijke basiszorg 
voor alle inwoners van Noordoostpolder beschikbaar moet zijn. Voor ONS betekent dit dat 
eerstelijnszorg en tweedelijnszorg op orde (huisartsen, CJG) moet zijn, goede samenwerking tussen 
hulpverleners en een (basis)ziekenhuis waarbij er sprake is van 24 uur zorg. ONS is van mening dat 
inwoners recht hebben op deze zorg en zal alles doen om deze mogelijkheid te bewerkstelligen. 
 
Ten slotte verdient ook dierenwelzijn de aandacht. Het nakomen van de wettelijke taken is een 
vanzelfsprekendheid. Maar bovenop die wettelijke taken staat voor ONS extra aandacht voor 
dierenwelzijn door goede verzorgde dierenasiels, harde aanpak dierenmishandeling en aandacht voor 
educatie via de kinderboerderij. 
 

JONGERENBELEID 
Jongeren en jongerenbeleid zijn voor ONS belangrijke items. Jongeren moeten serieus worden 
genomen en betrokken worden bij beleid. Om het jongerenbeleid succesvol vorm te geven moeten de 
huidige voorzieningen in stand worden gehouden en dienen er meer activiteiten in samenspraak met 
de jongeren te worden georganiseerd. ONS vindt dat er in elke wijk of kern voorzieningen moeten zijn 
voor de jeugd. Voor kinderen moet voldoende speelruimte aanwezig zijn. Daarnaast moet er voor 
jongeren de mogelijkheid zijn om samen te komen of om uit te gaan. Om dit te realiseren vindt ONS 
het van belang dat dergelijke voorzieningen er ook zijn. Hierdoor kan overlast door hangjeugd worden 
beperkt. 
 
Het ONS-beleid voor deze groep jongeren is vooral gericht op speelplaatsen dichtbij het woonhuis.  
Belangrijk voor ONS is het ‘natuurlijk spelen’ in wijken. ONS vindt het belangrijk om deze vorm van 
spelen (met natuurlijke materialen zoals boomstammen, water enz.) op te nemen in de bestaande of 
nieuwe kinderspeelplaatsen in de woonwijken. De jaarlijkse controle op veiligheid dient gewaarborgd 
te blijven.  
 
Samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties is zeer wenselijk. Dit alles om de eerste 
levensjaren zo goed mogelijk door te komen. Uiteraard nemen de ouders daarin de belangrijkste rol op 
zich. Waar mogelijk en nodig ondersteunt de gemeente hen daarbij. Hoewel de kinderopvang onder 
druk staat, blijft dit een belangrijk aandachtspunt van ONS. Goede en toegankelijke kinder- en 
peuteropvang is het uitgangspunt.. 

 
ONDERWIJS 
De jeugd heeft de toekomst! Deze uitspraak is ook voor ONS herkenbaar en een belangrijk 
uitgangspunt. Kinderen groeien op in bijzijn van vele volwassenen. ONS hecht eraan te benoemen dat 
ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en begeleiding van hun kind. Daarnaast 
ondersteunen buren, leerkrachten, trainers, andere familieleden, vrijwilligers en de gemeente het 
opgroei- en opvoedklimaat. Om dit te bewerkstelligen hebben gemeenten in Nederland een aantal 
mogelijkheden. De onderwijshuisvesting en leerplicht, de Jeugdgezondheidszorg (Centrum voor Jeugd 
en Gezin) en de Jeugdzorg, het welzijnswerk en de inrichting en activiteiten in het sport- en speldomein. 
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Het is de mening van ONS dat we uiteindelijk met elkaar de grootste kans hebben dat de kinderen 
opgroeien tot zelfstandige, zelfredzame volwassenen met een grote kans op een goede toekomst. 
 
Voor ONS heeft een veilige en vruchtbare leeromgeving voor alle kinderen in Noordoostpolder een 
hoge prioriteit. Goede afspraken met de schoolbesturen onderling en met de gemeente zijn daarom 
van groot belang. Verbetering van de verkeersveiligheid rond scholen is de laatste jaren succesvol 
opgepakt in samenwerking met de politie en scholen. ONS pleit voor voortzetting van dit beleid.   
Het voorkomen van schooluitval is een andere mogelijkheid om kinderen een goede toekomst te 
bieden. Met een startkwalificatie op zak zijn de kansen voor die toekomst ten slotte een stuk groter. 
De leerplichtwet biedt hiervoor de mogelijkheid.  
 
ONS wil dat leerplichtambtenaren via bemiddeling en uiteindelijk het handhaven van de leerplicht 
zoeken naar een oplossing voor kinderen met verzuim. Afspraken met scholen zijn effectief om 
problemen snel te signaleren. Onderdeel van de afspraken is dat scholen verplicht zijn om bij het 
signaleren van verzuim direct contact op te nemen met de ouders. Ook wil ONS dat het gesprek wordt 
aangegaan met ouders en verzorgers bij schoolverzuim, zodat er gezocht kan worden naar een 
persoonlijke oplossing die aansluit bij de individuele problematiek.  
 

EDUCATIE VAN KUNST EN CULTUUR 
Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt 
van kunst en erfgoed en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt 
begrip voor normen en waarden. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ‘talen te 
spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand 
blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te hebben. Hiernaast is creativiteit van groot belang voor 
onze kenniseconomie. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve 
vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld. Kunst is een essentieel spel om te overleven, en daarom 
is het belangrijk dat scholen kunstonderwijs serieus nemen.  
 
De plek bij uitstek om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur is het 
basisonderwijs, vandaar de aandacht voor cultuureducatie en het belang van interne 
cultuurcoördinatoren. De cultuurcoördinator zorgt ervoor dat cultuur een vanzelfsprekende plaats 
krijgt op basisscholen. Door cultuurbeleid te formuleren, cultuureducatie te verankeren in het 
curriculum en samenwerking aan te gaan met culturele instellingen, laat de school elk kind structureel 
kennismaken met kunst, erfgoed en media. Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en 
aanschouwelijk. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. 
Leerlingen leren door het werken met cultuur beter kijken en beter vragen stellen.  
 
Muziekeducatie draagt bij aan taalontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. 
Erfgoededucatie brengt het verleden dichterbij en versterkt daarmee het historisch besef. Het omvat 
onderwijs met en over cultureel erfgoed, waaronder materiële en immateriële sporen uit het verleden. 
Monumenten, archeologische vondsten of archieven zijn voorbeelden van materieel erfgoed. Tradities, 
verhalen, rituelen en gebruiken worden immaterieel of levend erfgoed genoemd. 
 
Wat willen we met u bereiken: 
  Algemeen 

 Genoeg middelen om de vervanging van speelplaatsen mogelijk te maken. Hierbij de 
bewoners betrekken.  

 Bij de (her)inrichting van het openbare gebied dient de verkeersveiligheid voor kinderen 
een belangrijk aandachtspunt te zijn. 

 Gebruik van voorzieningen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding zoals een gymzaal, 
wijkcentrum, trapvelden etc. 
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 Het richten van beleid en uitvoering op talentontwikkeling en eventuele zorg- of 
hulpvragen van de jongeren. 

 De kinderboerderij is wat ONS betreft een basisvoorziening voor Emmeloord en verdient 
de volle ondersteuning. (ook uit educatief oogpunt). 

 Via het jongerenwerk aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit kan door met 
deze jongeren activiteiten op te zetten op speelpleinen of sportvelden. Tevens kan dit 
gerealiseerd worden door op de jongerenlocaties activiteiten aan te bieden.  

 Ook voor de jongeren die extra zorg nodig hebben, heeft ONS aandacht. De nadruk 
moet vooral liggen op het voorkomen en vroegtijdig onderkennen van problemen. 
Preventief ingrijpen heeft de voorkeur; uitgangspunt is gerichte begeleiding en uitgaan 
van talentontwikkeling om weer op het juiste pad te komen. Voor de jongeren die, 
ondanks alle inzet toch doorgaan met overlastgevend gedrag en het plegen van 
vernielingen, blijft er maar één remedie over: een harde aanpak via justitie. 

 jongeren dienen serieus en actief te worden betrokken bij beleidsvorming of het 
opzetten en uitvoeren van activiteiten. 

 ONS vindt een Jongerenpanel hiervoor een goede gespreks- en sparringpartner 
 
Onderwijs 

 Inzet van cultuurcoördinator. Gratis toegang tot museum Schokland, Poldertoren en 
toneel- en muziekvoorstellingen voor alle jongeren die op de basisschool zitten. 

 Geen leerling van school af zonder startkwalificatie. 
 Waar nodig ouders ondersteunen met oudertraining of individuele training. 
 Streng optreden tegen ongeoorloofd schoolverzuim en/of uitval. 
 Meer kunst- en cultuureducatie op scholen. Actief, receptief en reflectief 
 Verplichte invoer van het schoolzwemmen. 

 

SPORT 
Al geruime tijd loopt de groei van leden binnen veel sportverenigingen terug. Verder wordt het 
aantrekken van vrijwilligers steeds moeilijker. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om financieel en 
met een goede bemensing een sportvereniging overeind te houden. Als sportverenigingen en –
accommodaties willen samengaan, kan de gemeente dit stimuleren door bijvoorbeeld eenmalige 
subsidies voor het opzetten van de gezamenlijke accommodatie, verlenen van projectondersteuning 
en het leveren van maatwerk bij het toestaan van commerciële activiteiten. Het initiatief dient 
nadrukkelijk vanuit de verenigingen zelf te komen en te blijven. 
 
De leefbaarheid in de gemeente wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de woningen, de 
wegen en het groen, maar ook door de sociale infrastructuur. Mensen maken het dorp! Sociale 
samenhang is heel belangrijk en dient op verschillende manieren te worden bevorderd. Een bruisend 
sport- en cultureel leven via bijvoorbeeld kleinschalige activiteiten en goede voorzieningen is daarvan 
onderdeel. 
 
ONS is een partij met een groot hart voor sport, cultuur en het verenigingsleven. In haar visie zijn deze 
cruciaal voor de sociale cohesie binnen gemeenschappen. ONS wil bijdragen aan het in stand houden 
en ontwikkelen van sterke verenigingen, die de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. 
 
De (sport)verenigingen hebben ook als taak om normen en waarden te handhaven. Dit vraagt om 
informatievoorziening aan en voorbeeldgedrag richting de leden over de omgang met elkaar, met de 
tegenstander, met de accommodatiefaciliteiten en de omgeving. ONS wil de bestaande initiatieven 
koesteren en financieel ondersteunen. Subsidies zoals de jeugdsubsidieregeling en subsidies voor het 
bevorderen van normen en waarden zijn daarvoor instrumenten. Mogelijk in samenwerking met 
NOCNSF. 
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Het verenigingsleven helpt mee om de band tussen de bewoners van een wijk of kern te versterken. 
De initiatieven die wijk- en bewonersverenigingen nemen zijn talrijk en zeer waardevol. ONS realiseert 
zich dat deze veel inzet en tijd vragen van de vrijwilligers en dat ze vele mooie momenten en 
evenementen opleveren. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en zijn de smeerolie van de 
samenleving. Daarom zal de ondersteuning van de afgelopen jaren worden uitgebreid. Met 
gezamenlijke inspanning kan voor alle inwoners een prettige leefomgeving worden gecreëerd, waarvan 
het verenigingsleven een belangrijk onderdeel is. 
 
Het Zwembad is verbouwd en is een zwembad van deze tijd geworden. ONS is blij dat een belangrijke 
voorziening als het zwembad in de gemeente Noordoostpolder behouden blijft voor onze kinderen, 
jongeren, ouderen en watersportverenigingen. Een nieuw buitenbad moet tot de mogelijkheden 
behoren. 
 
ONS ondersteunt de wens van verenigingen om een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen van 
volwassenen die actief betrokken zijn bij de vereniging. ONS wil daarom een tegemoetkoming in de 
kosten van de VOG-aanvraag invoeren. Iedere vereniging met jeugdleden en leden uit andere 
kwetsbare doelgroepen moeten hier gebruik van kunnen maken. Het is niet het enige middel om te 
voorkomen dat er ongewenste situaties voorkomen, maar het draagt zeker bij. 
Kortom: De sportende jongere heeft zijn eigen doelen, mogelijkheden en wensen. ONS wil met de 
vereniging aandacht hebben voor de intrinsieke motivatie en de beweegredenen van de individuele 
jongere om te gaan sporten en dat ook te willen blijven doen. Hoe beter de match tussen vraag en 
aanbod, hoe minder kans er is dat een jongere besluit om te stoppen bij de sportvereniging. Actieve 
jeugdparticipatie! ONS wil sport lang deze weg zoveel mogelijk stimuleren en versterken door met een 
krachtig, faciliterend en aansprekend beleid jongeren te behouden voor de sport.  Geen financiële 
drempels om in clubverband te sporten. Geen verhoging van tarieven sportaccommodaties! 
 
Wat willen we met u bereiken: 

 Het stimuleren en faciliteren van het sport- en verenigingsleven. 
 Kinderen kunnen deelnemen aan sport door het mogelijk maken van een verlaagde 

contributie. Hierdoor kunnen kinderen dichter bij huis aan sport doen en de vereniging 
wordt sterker door meer leden. Tevens draagt dit bij aan het versterken van de 
breedtesport. 

 Vasthouden en verbeteren van de inzet en de opbrengsten van de afgelopen jaren bij 
het verenigingsleven. 

 Goed onderhoud van de sportaccommodaties; (nieuw buitenbad bij zwembad) 
 Optimaal gebruik van de sportvoorzieningen door specifieke doelgroepen als jongeren, 

ouderen en gehandicapten tijdens de zogenaamde daluren via een aantrekkelijke 
tariefstelling. 

 Het realiseren van vitaliteits- en beweegprogramma’s voor jong en oud in 
samenwerking met zorg- en (commerciële)sportaanbieders. 

 Verdere vergroting van de financiële ruimte van verenigingen door bijvoorbeeld in 
samenspraak met de gemeente evenementen te organiseren.  

 Actieve ondersteuning van het verenigingsleven in samenspraak met vrijwilligers en 
besturen. 

 Instandhouding van de huidige evenementen en in samenspraak met inwoners of 
verenigingen uitbreiding met nieuwe evenementen. 

 ONS wil dat de tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties alleen verhoogt 
worden indien de noodzaak daartoe is. Sport moet bereikbaar zijn en blijven voor 
iedereen.’ 
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IMMIGRATIE EN STATUSHOUDERS 
 
Dag in dag uit gaat het in de media over AZC’s en de enorme instroom van asielzoekers die Europa en 
met name de EU tot op het bot verdeelt. Brussel, Den Haag maar ook op lokaal niveau in de 
provinciehuizen en raadzalen wordt er op het scherpst van de snede gediscussieerd. Burgers laten van 
zich horen via social media, protesten op straat, spandoeken en inspraak in de gemeenteraad. 
 
Maar achter dit grote verhaal in de media sluimert iets dat op lokaal niveau minstens zo groot is en 

steeds groter gaat worden. Er is namelijk een verborgen probleem dat de komende jaren flink zal 

groeien. Aangezien de AZC’s stampvol zitten en dat nog wel even aan zal houden, is doorstroming 

gewenst. Begrijpelijk uiteraard. Mensen jarenlang in een AZC laten zitten is voor niemand goed. 

 

Momenteel krijgt de gemiddelde asielzoeker binnen negen maanden te horen of hij een tijdelijke 

verblijfsvergunning krijgt voor de duur van vijf jaar en ongeveer 70% van de aanvragen wordt 

ingewilligd. Dit gaat dus om enorme hoeveelheden statushouders die ergens een woning moeten 

krijgen om plaats te maken voor nieuwe mensen in een AZC die later ook weer een woning toegewezen 

moeten krijgen… U begrijpt het al, een groot probleem is in de maak. Een sneeuwbal die van de berg 

afrolt en steeds groter wordt om onderaan de berg de hele sociale woningbouw plat te walsen. 

 

De burger heeft geen enkele vorm van inspraak. Je kunt geen beroep aantekenen, je kunt geen 

planschade indienen, je kunt niet inspreken in de gemeenteraad. Het enige wat je mag is luisteren naar 

de woningbouwcorporatie die ook nog eens een dikke subsidie krijgt voor het plaatsen van 

statushouders. Gemeentes worden met boetes bedreigd door Den Haag en het COA wil steeds meer 

ruimte voor nieuwe asielzoekers in de AZC’S. Die drie bepalen samen onder “toeziend” oog van Den 

Haag wat er gebeurt en u heeft het nakijken. 

 

Het is hoog tijd dat we ideeën en zorgen met elkaar delen en zoeken naar oplossingen en 

samenwerking. Op middellange en lange termijn is het van belang dat de participatie/integratie op een 

goede manier verloopt. Iedereen moet prettig kunnen wonen in de gemeente Noordoostpolder. 

 

Wat willen wij met u bereiken: 

 Niet meer statushouders opnemen dan van Rijkswege opgelegd. 
 Geen activiteiten subsidiëren/ondersteunen die segregatie in de hand werken. 
 Verplichte taallessen om integratie te bevorderen en hier streng op handhaven. 
 Beter informeren en in gesprek gaan met de samenleving en hoe communicatie kan 

bijdragen aan het goed verlopen van de participatie/integratie. 
 Doelgroepen meenemen in de besluitvorming rondom de vestiging van statushouders.  

 
 

KUNST EN CULTUUR EN BIBLIOTHEEK 
ONS is al jaren de partij die Kunst en Cultuur naast recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft. Zo 
is ONS de initiatiefnemer van de succesvolle Canon De Noordoostpolder en aanvullende publicaties. 
Ook het culturele (verenigings)leven heeft de waardering van ONS. De activiteiten versterken het 
gevoel van saamhorigheid. De bouw van de diverse MFA’s en MFC’s in de kernen is een goed voorbeeld 
van gerichte ondersteuning. ONS is trots op het Theater dat na een reorganisatie zijn draai lijkt te 
hebben gevonden. Tevens geeft het theater een impuls aan het bezoek van het centrum van 
Emmeloord. Een nieuw theater acht ONS vooralsnog niet wenselijk. In de bibliotheek, gebeurt veel 
meer dan “een boek lenen”. Vele activiteiten en workshops kenmerken het jaarprogramma. ONS zal 
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dat blijven stimuleren. ONS is voor openstelling op zondagmiddag van de bibliotheek, als zij dat zelf ook 
wenselijk acht. 
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Cultuur Historisch Centrum in de Poldertoren 
ONS is enthousiast over de werkgroep CHC die vindt dat een Cultuur Historisch Centrum in de 
Poldertoren de ultieme bestemming voor het monumentale gebouw is dat het hart van de 
Noordoostpolder markeert. ONS ondersteunt de Stichting Canon de Noordoostpolder, Museum Nagele 
en de FlevoMeer Bibliotheek voor het initiatief om tot een CHC te komen. Ook andere organisaties en 
instellingen koesteren de wens voor zo’n voorziening. ONS ondersteunt de ruimte in de toren om te 
fungeren als expositieruimte, studie en toonruimte en als vergaderruimte voor historisch actieve clubs. 
ONS vindt het van belang dat polderbewoners dan een plek hebben waar ze met historisch materiaal 
naar toe kunnen.  
 

CULTUREEL ERFGOED 
ONS hecht veel waarde aan ons Cultureel Erfgoed, w.o. Schokland. 
ONS ondersteunt het programma Nieuwe Natuur en versterking van Wereld Erfgoed Schokland in 
combinatie met musea. Het project van 32 miljoen zal een megaversterking voor de Noordoostpolder 
op cultuur/historisch gebied betekenen! Mits goed gepositioneerd en met een nationale 
(internationale) uitstraling is er veel te winnen voor ons gebied inzake toerisme en recreatie. 
 
ONS staat positief tegenover de ontwikkeling en restauratie van de oude watermodellen bij het oude 
waterloopkundig laboratorium. Daarnaast bepleit ONS de komst van minimaal 1 grote 
kunsttentoonstelling in de Noordoostpolder voor haar inwoners. 
 
Wat willen we met u bereiken: 
  

 Een Cultuur Historisch Centrum in de Poldertoren. 
 Stimuleren van komst nieuw museum Werelderfgoed Schokland. 
 Ondersteunen van projecten die de Cultuur van Noordoostpolder willen versterken.  
 Tegen nieuwbouw van groot theater met Muzisch Centrum 
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THEMA 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
 
 
WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE 
ONS ziet graag dat Noordoostpolder een aantrekkelijke gemeente is voor ondernemers om te blijven 
of zich te vestigen. Detailhandel, retail en het MKB leveren immers de meeste banen binnen onze 
gemeente. ONS neemt hierin een proactieve rol. ONS is zichtbaar en bereikbaar voor ondernemers en 
beschikt over een groot netwerk onder hen. Ondernemers worden gestimuleerd te ondernemen en 
krijgen hier van de gemeente de ruimte toe. Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is erop 
gericht duurzaam, lokaal en efficiënt te zijn. Dit dient een stimulans te zijn voor het bedrijfsleven om 
op vergelijkbare wijze te acteren. De gemeente Noordoostpolder moet starters faciliteren. Passende 
en betaalbare bedrijfsruimten moeten toegankelijker en meer aanwezig zijn.  
 

WINKELS/MIDDENSTAND 
De winkelvoorzieningen in de gemeente Noordoostpolder verdienen extra aandacht. In het centrum 
van Emmeloord is er sprake van (relatief weinig) leegstand. Dit neemt niet weg dat binnen de visie van 
het Openplanproces, de winkelcentra gevuld moeten zijn. Een aantrekkelijk stadscentrum met veel 
reuring is immers voor een gemeente van deze grootte van groot belang. Daarnaast zijn de 
ondernemingen in de verschillende winkelcentra een belangrijke werkgever. Er zal o.a. via de BAN 
kennis over moeten worden gedragen aan de ambtelijke organisatie om in de toekomst de 
aantrekkelijkheid van het vestigen in Noordoostpolder te vergroten. De gemeente voert een proactief 
beleid met betrekking tot ondernemers en vastgoedeigenaren. Het centrum van Noordoostpolder kan 
méér een regiofunctie gaan vervullen en aantrekkelijk zijn voor zowel lokale ondernemers als de 
gevestigde namen. ONS vertrouwt erop dat Bedrijven Actief Noordoostpolder en de Stichting 
Centrummanagement voldoende rekening houden met de kleinere detaillisten en niet alleen hun oren 
laten hangen naar de grote winkelketens en grote supermarkten. 
 
ONS is voorstander om de markt op het Kettingplein te versterken. Evenementen zorgen voor 
levendigheid en gezelligheid in de verschillende winkelcentra. De gemeente Noordoostpolder neemt 
initiatieven, ondersteunt initiatieven en fungeert als sparringpartner. Met ondernemers, 
vastgoedeigenaren en burgers wordt gezamenlijk gewerkt aan een volle activiteitenkalender. ONS 
steunt van harte de ontwikkeling van de pas opgerichte Stichting Centrummanagament, voortkomend 
uit de business investeringszone die 1 januari 2018 van kracht is geworden. Een BIZ is een afgebakend 
gebied, in dit geval van Onder de Toren tot en met Albert Heijn, waarin bedrijven een stichting 
oprichten om meer winkelend publiek te trekken en daarnaast de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke 
kwaliteit gezamenlijk te kunnen beheersen en waarborgen. De 178 ondernemers in deze zone, van 
makelaar tot winkelier, betalen een bijdrage, afhankelijk van de WOZ-waarde van hun pand, tussen de 
300 en 900 euro per jaar, voor een periode van vijf jaar. De verwachte opbrengst in Emmeloord is ca. 
80.000 euro per jaar. De bijdragen van de ondernemers gaan 1-op-1 van de gemeente, die deze gelden 
via een heffing incasseert, naar de stichting. Gemeente (40.000 euro) levert daarnaast jaarlijks een 
extra vaste bijdrage, waardoor het bedrag dat uit de bijdragen komt bijna wordt verdubbeld. Al met al 
een uitstekende basis voor een levendig en krachtig Emmeloord-Centrum. 
 
 

WERKGELEGENHEID 
Vanzelfsprekend is de crisis ook Noordoostpolder niet voorbijgegaan, met alle gevolgen van dien. 
Voorkomen moet worden dat het aantal bijstandsgerechtigden te veel gaat groeien. (zie verder 
hoofdstuk participatie). ONS is van mening dat werk de beste sociale en economische zekerheid biedt. 
Er wordt uitvoering gegeven aan de visie dat burgers in staat dienen te worden gesteld om zelfstandig 
in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom moet er meer en forser worden ingezet op 
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intensieve begeleiding, strenge selectie aan de poort, re-integratieprojecten, scholing, een goede 
fraudebestrijding en een boetebeleid. Dit zijn enkele instrumenten die de lokale overheid ter 
beschikking staan om op deze doelstelling een succesvol beleid te voeren. ONS bepleit inperking van 
buitenlandse arbeiders zolang autochtone mensen in de bijstand van werk verschoond zijn.  
 
ONS pleit voor meer afspraken met het maatschappelijk middenveld, onderwijs en het bedrijfsleven 
hoe iedereen een bijdrage levert om werk mogelijk te maken. De doelstelling is om een ruim aanbod 
van banen te realiseren in samenwerking met regionale werkgevers. Een baan bevordert zoveel 
mogelijk de financiële zelfstandigheid van burgers en zal mensen op een zo duurzaam mogelijk niveau 
laten participeren waarbij een reguliere baan de ultieme doelstelling is. 
 

AGRARISCHE SECTOR 
Deze sector is een toegevoegde waarde voor Noordoostpolder op economisch gebied. Een sector die 
het verdient om zeer serieus genomen te worden. Er kan meer structureel overleg tussen agrarische 
vertegenwoordigers en de ‘vakwethouder’ plaatsvinden. ONS pleit voor intensivering om de wederzijde 
belangen beter te kunnen behartigen. 
 
De gemeente Noordoostpolder dient haar agrarische ondernemers daar waar nodig te faciliteren. Op 
het gebied van bestemmingsplannen moet creatief en flexibel meegedacht worden met nieuwe 
ontwikkelingen in deze sector die van invloed zijn op de bedrijfsruimte. Dit geldt wat ONS betreft ook 
ten aanzien van de bebouwingshectares en bebouwingsvolumes. Ook hier geldt dat de tijden veranderd 
zijn. ONS wil de agrarische ondernemers bijstaan en de gelegenheid bieden om te kunnen groeien. De 
trends in deze sector dienen dan ook nauwgezet gevolgd te worden en daar waar nodig te worden 
bijgesteld in beleid. Wel vraagt ONS aan de agrariërs om meer verantwoordelijkheid te dragen en meer 
inzet te tonen op behoud van flora en fauna. 
 
Wat willen we met u bereiken: 
  

 De gemeente Noordoostpolder moet starters beter faciliteren. Onder andere door het 
bevorderen van passende en betaalbare bedrijfsruimte. Hierbij kan gedacht worden aan 
bedrijfsverzamelgebouwen. Ook gemeentelijke panden of bijvoorbeeld de 
herontwikkeling van oude panden bieden mogelijkheden om starters een kans te geven, 

 Noordoostpolder dient extra inspanningen te verrichten om hoogwaardige bedrijven 
naar Noordoostpolder te halen. (Komst Lelystad Airport biedt meer mogelijkheden.) 
Opstellen Bidbook cruciaal! Enerzijds door het bieden van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat, anderzijds door bijvoorbeeld de verbetering van de bereikbaarheid 
van Noordoostpolder. 

 Inzet om de wijkeconomie te stimuleren. Kleine bedrijven en winkels maken de wijken 
meer levendig en levensvatbaar. Dit kan bij de herstructurering van wijken worden 
meegenomen. 

 Bij de uitgifte van bedrijventerreinen of andersoortige vestiging van bedrijven moet het 
werkgelegenheidsaspect een zeer belangrijke rol in de afweging spelen. 

 Bij het bouwen van woningen kan er gekeken worden naar mogelijkheden om werken 
aan huis te bevorderen. 

 ONS zal een sterk ontmoedigingsbeleid voeren voor intensieve veehouderij. 
 

Verdringing in de arbeidsmarkt door buitenlandse (veelal gerechtigde Poolse arbeiders) werknemers is 
–in principe- onwenselijk. Ondanks dat het vasthouden of nieuw vestigen van bedrijven in 
Noordoostpolder een hoge prioriteit heeft, geeft ONS er voorkeur aan om de werkcoöperatie te 
betrekken bij het werven en inzetten van het personeel hierbij . Hierdoor blijft het mogelijk om 
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uitbreiding van werkgelegenheid binnen Noordoostpolder te realiseren. Ondernemers worden 
gestimuleerd te ondernemen en krijgen hiervoor van de gemeente de ruimte.  
 

RECREATIE EN TOERISME 
 
ONS wil geen toeristenbelasting heffen. Mocht de gemeente toch toeristenbelasting willen heffen, dan 
vinden wij dat álle logiesverstrekkers (B&B) hieraan een bijdrage moeten leveren. Tevens bepleiten wij 
een ruimer terrasbeleid en verlaging van belastingen en heffingen. 
 
Een (groene) Noordoostpolder omringd met prachtige historische steden (Kuinre/Vollenhove/ 
Blokzijl/Urk/Kampen) met daaromheen een verscheidenheid aan parken en natuurgebieden zoals 
Weerribben/Giethoorn/Lemmer/Zuidwest Friesland maken van Noordoostpolder een uitstekende 
toeristische bestemming.. 
 
Voor ONS is de sector toerisme en recreatie van groot belang. Een goed onderhouden recreatiegebied 
zorgt voor levendigheid, bedrijvigheid en schoonheid in een natuurlijke omgeving. Het draagt bij aan 
het behouden van bestaande inwoners, het aantrekken van nieuwe inwoners, het aantrekken van 
bedrijven, kansen in ondernemerschap etc. 
 
ONS vindt dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren in de recreatiegebieden het kwaliteitsniveau 
teveel hebben aangetast. Voor ONS betekent dit dat het kwaliteitsniveau van de recreatiegebieden 
omhoog moet om de aantrekkelijkheid en verblijfsduur te blijven waarborgen. Creatieve 
verdienmodellen moeten worden onderzocht om dit mogelijk te maken. Ondernemers in de 
recreatieve sector moeten de kans krijgen om activiteiten te ontplooien (Wellerwaard) en ONS wil 
ervoor zorgen dat die ondernemers gefaciliteerd worden om die kansen te benutten. Hierbij staat 
voorop dat de rust en uitstraling van een recreatiegebied als uitgangspunt wordt genomen.  
 
ONS ziet ook mogelijkheden om verbindingen te maken tussen de bestaande groengebieden. Een 
Randmeer zou tot de mogelijkheden moeten behoren waarbij een open vaarverbinding van Vollenhove 
tot Lemmer mogelijk wordt. Ook het doortrekken van een vaarverbinding van Emmeloord, Kuindervaart 
naar de Linge/Tjonger juicht ONS toe. Dit biedt ook kansen voor de flora en fauna.  
 
 
Wat willen we met u bereiken: 
  

 Afschaffen van toeristenbelasting. 
 Stimuleren van ondernemers die aan toerisme/recreatie een bijdrage willen leveren. 
 Mogelijkheden van een Randmeer opnieuw onderzoeken. 
 Doortrekken van een vaarverbinding van Emmeloord, Kuindervaart naar de Linge/Tjonger  
 ONS ziet graag de VVV terug in de Poldertoren van 1 april t/m 1 oktober. Een plek voor 

informatie waar de toerist ook terecht kan. Het brengt niet alleen meer levendigheid 
aan die kant van De Deel, maar (internationale)toeristen weten ook beter de weg te 
vinden in onze polder. (Tulpenfestival, Musea, Werelderfgoed etc.). 

 Toeristenhaven bij het evenemententerrein tegenover tuincentrum Lassche om de ‘loop’ 
naar Emmeloord Centrum via de Oost Entree te vergroten. 
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THEMA 4 DIENSTVERLENEN EN BESTUREN 
 

DIENSTVERLENING + BESTUUR EN ORGANISATIE 
 
Het credo van ONS is: Open, eerlijk, kordaat en benaderbaar. 
 
Inwoners nemen in steeds hogere mate verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en voor het 
welzijn van elkaar. Initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties helpen gemeenten 
maatschappelijke opgaven op te lossen. Hoe meer verantwoordelijkheid inwoners zelf nemen voor hun 
omgeving en hoe groter het zelfsturend vermogen, hoe kleiner de rol van de gemeente kan worden. 
Dat vraagt van de gemeente een opstelling die inwoners meer de ruimte geeft, faciliteert en samen 
met hen optrekt.  
 
ONS staat voor een bestuur en met name voor een bestuursstijl die dicht bij de bewoners staat. 
Inspraak, luisteren naar de bewoners en besluitvaardigheid zijn kernbegrippen die de bestuursstijl van 
ONS kenmerken. Niet ieder besluit kan bij iedereen in goede aarde vallen. Maar echt luisteren naar 
bewoners, de besluiten durven uitleggen en beslissingen durven nemen zijn wel zaken waar ONS voor 
staat. De afgelopen 12 jaar hebben aangetoond dat door een open houding en een krachtige inzet op 
het realiseren van voorzieningen veel resultaten bereikt zijn. 
 
ONS is van mening dat de inwoners zeggenschap dienen te hebben over de leef- en woonomgeving 
waarin zij woonachtig zijn. De inspraak mag echter niet leiden tot onnodig uitstel van beslissingen. Het 
is wel mogelijk om de inspraak goed en gedegen vorm te geven. Bewoners in een vroegtijdig stadium 
laten meedenken over het gemeentelijk beleid is hiervan een voorbeeld. Regelmatig dienen enquêtes, 
onder de inwoners te worden gehouden. Daarnaast stimuleert ONS het gebruik van het burgerinitiatief. 
Referenda moeten tot de mogelijkheden behoren. ONS wil de huisbezoekservice voor gehandicapten 
en niet-mobiele inwoners versterken en de service uitbreiden voor de bewoners in de kernen van 
Noordoostpolder. Waar mogelijk dient er maatwerk te worden verricht. 
 
Raadsprogramma 
ONS ziet voordelen in een Raadsprogramma om het dualisme te bevorderen. De Raad als Raad van 
Commissarissen en het College van Burgemeester en Wethouders als een Raad van Bestuur. In een 
raadsprogramma wordt beschreven wat de gemeenteraad de komende vier jaar wil bereiken. Bij het 
opstellen ervan wordt eerst gekeken naar de punten waar zoveel mogelijk partijen het over eens 
kunnen worden. Daardoor wordt de raad bij de besluitvorming minder afhankelijk van tegenstellingen 
tussen oppositie en coalitie. Verder wordt in het raadsprogramma de coalitieverklaring uitgewerkt. 
 
Verantwoording 
ONS belooft u actieve en betrokken raadsleden en eventuele wethouders te leveren die, net als in de 
afgelopen 12 jaar, keihard werken voor de gemeente en ook zeer zichtbaar, aanspreekbaar en 
benaderbaar zijn. We staan open voor vragen en meldingen van de inwoners van Noordoostpolder, 
komen graag langs daar waar nodig op locatie en zijn bezig met uw belang. ONS zal halverwege de 
raadsperiode door middel van een overzicht verantwoording afleggen aan de inwoners van 
Noordoostpolder. Dit overzicht zal door de ONS-raadsleden, en eventuele wethouders, digitaal ter 
beschikking worden gesteld op website van de partij. 
 
Burgemeestersnorm 
ONS wil effectief uitvoering geven aan de burgemeester-norm. Bestuurders en directeuren van 
organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen of waar de gemeente zaken mee doet, mogen 
niet meer verdienen dan de burgemeester... (Motie ONS 2012) 



© 2018/1 ONS Noordoostpolder | Politiek Programma                24 

Wat willen we met u bereiken: 
  

 Inspraak en zeggenschap voor de inwoners is opgenomen in de standaardwerkwijze van 
de gemeente.; 

 Dualisme versterken door o.a. de invoering van een raadsprogramma.  
 Zakelijk besturen (Krachtige onafhankelijke uitvoerders als wethouder toestaan)  
 Betrouwbare politiek met het afleggen van verantwoording. (Zeg wat je doet en doen 

wat je zegt!)  
 Burgers betrekken bij grote projecten middels referenda. 
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THEMA 5 FINANCIEN 
 
 
Een sluitende begroting is hét uitgangspunt voor het financiële beleid. Voor wat betreft de inkomsten 
van de gemeente Noordoostpolder blijft het uitgangspunt van ONS dat de lokale lasten niet 
proportioneel mogen stijgen! Dit betekent dat de lasten slechts stijgen met het inflatiepercentage. De 
afgelopen 12 jaar heeft het beleid van het (CDA)college ertoe geleid dat de totale lokale lasten (met 
name de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) sterk zijn gestegen. ONS vindt: genoeg is genoeg. 
 
ONS wil dit beleid ombuigen en het uitgangspunt is de lokale lasten reëel niet te laten stijgen. De burger 
heeft het namelijk als gevolg van de lastenverzwaring vanuit Den Haag al zwaar genoeg!! 
 
Het zal u niet zijn ontgaan dat het kabinet van VVD en PvdA de afgelopen jaren forse bezuinigingen 
heeft doorgevoerd en dat de uitkering die gemeente Noordoostpolder van de rijksoverheid ontvangt 
behoorlijk is gedaald. We moeten het dus doen met minder geld en daarom zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden en prioriteiten worden gesteld. Ondanks de daling van inkomsten en de noodzakelijke 
bezuinigingen is en zal ONS blijven investeren in Emmeloord en de kernen. 
 
(De reden waarom de coalitiepartijen de lasten hebben laten stijgen komt door de enorme verliezen die 
zijn geleden op de grondexploitaties. Meer dan 20 miljoen is er de afgelopen jaren afgeboekt of 
verdampt. Daarnaast zijn de coalitiepartijen met haar beleid hoofdverantwoordelijk voor de 
megaverliezen op de Centrumplannen. De kosten bedragen vanaf 2006 tot ~24.5 miljoen euro. Dat is 
2000 euro per huishouden, terwijl rondom Emmeloord Centrum alleen de openbare ruimte deels is 
opgeknapt. ONS vind dit onaanvaardbaar. Door het fasegewijs afdekken van de verliezen is de burger 
misleid en bent u voor de kosten opgedraaid. Nog steeds is er geen zicht dat het Openplanproces 
waarvoor u gekozen heeft wordt uitgevoerd zoals u wenste! ONS zal zich inzetten voor een vernieuwd 
Centrum dat zowel door de ondernemers als door de burgers wordt gedragen. 
 
 
Wat willen we met u bereiken: 
  

 Een sluitende begroting, waarbij de jaarlijks terugkerende kosten gedekt zijn 
door de jaarlijks terugkerende baten. 

 Een verdere versterking van de algemene reserve teneinde tegenvallers te  
kunnen opvangen (Centrumplan). 

 GEEN verhoging van de gemeentelijke belastingen en tarieven. De gemeentelijke 
belastingen worden net als de afgelopen 4 jaar alleen verhoogd met het 
inflatiepercentage. 

 Een verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing door een efficiëntere 
Bedrijfsvoering, alsmede een betere scheiding van het huishoudelijk afval; 

 Er dient een totaalpakket aan verbetervoorstellen te worden ingevoerd voor het 
aantrekkelijker maken van het centrum van Emmeloord. Het Openplanproces is afgerond 
en de plannen moeten uitgevoerd worden zoals de burgers en ondernemers die wenselijk 
achten. 
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THEMA 6 SAMENLEVING EN ZORG 
 
VOLKSGEZONDHEID 
ONS is voorstander van een gebiedsaanpak voor de dienstverlening in zorg en welzijn, zodat de sociale 
veerkracht in de dorpen, kernen en wijken wordt versterkt. ONS heeft vertrouwen in de professionals 
die in de leefomgeving direct met de inwoners werken. Een goed voorbeeld hiervan is de kijk op de 
zorg in wijken en buurten: de wijkverpleegkundigen vormen mede de zichtbare schakel tussen zorg, 
ondersteuning en andere vormen van dienstverlening. Daarnaast zijn zij de verbinding met de 
huisartsen en kunnen waar nodig de inschatting maken dat het “Invliegen” van meerdere professionals 
nodig is. 
 

SOCIAAL DOMEIN 
In 2015 is een aantal taken bij de gemeente terecht gekomen. Zo werden de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en de Participatie wet onder één vlag gebracht, genaamd Krachtig 
Noordoostpolder. Alles bij elkaar bestrijken de uitgaven, die de gemeente op dit terrein doet, bijna de 
helft van alle gemeentelijke kosten. Na 3 jaar is het hele programma in gang gezet en zijn de eerste 
resultaten geëvalueerd. Dit is de basis voor het programma met betrekking tot deze onderwerpen 
 
Uitgangspunten van ONS bij deze onderwerpen zijn:  
 

 Het Sociaal Domein heeft een hoge prioriteit en dient als zodanig te 

worden behandeld. 

 Zorg voor de mensen die dat nodig hebben moet de best mogelijke zorg zijn. 

 We proberen zo veel mogelijk nieuwe technieken (E-Health) te gebruiken. 

 Opvoeden doen we thuis. School helpt hierbij. Veel jeugdzorg willen we 

naar school overhevelen. 

 Iedereen doet naar vermogen mee in de maatschappij. 

 Werk is belangrijk, mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn dat ook. 

 We handhaven nauwkeurig en zorgen dat klanten niet te veel, en niet te 

weinig krijgen. 

 
In de afgelopen jaren hebben we te maken gekregen met een groot aantal nieuwe gebruikers van het 
Sociaal Domein. Denk hierbij aan statushouders en arbeidsmigranten. Hierdoor worden nieuwe, 
kostbare eisen gesteld op dit vlak. We zien de druk op geld en voorzieningen toenemen door 
bijvoorbeeld een vrouwencentrum, een mannencentrum en een op Oost-Europese mensen gericht 
jeugdhulp centrum. Dit zorgt ervoor dat een kleiner deel van het geld beschikbaar is voor de autochtone 
mensen en stellen ons hierbij kritisch op. De continuïteit van de voorzieningen moet wel gewaarborgd 
kunnen blijven. 
 

ZORG 
ONS wil de best mogelijke zorg voor de mensen die dat nodig hebben. De randvoorwaarde daarbij is 
dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven. Op basis hiervan zetten we in op 
levensloopbestendige woningen, waaraan de nodige aanpassingen kunnen worden gemaakt en 
hoogwaardige E-Health oplossingen. 
 
Mensen die niet in staat zijn om thuis te blijven wonen (door geestelijke- of fysieke beperkingen moeten 
terecht kunnen in een goed functionerende instelling die op hun komst berekend is, zonder veel moeite 
of wachttijd. Er zijn nou eenmaal grenzen aan wat kan of verantwoord is.  
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De zorg die wel aan huis wordt geleverd wordt goed georganiseerd. Hieronder verstaan wij een goed 
functionerend en goed bereikbaar wijkteam waarin de thuiszorg en wijkverpleging goed samen spelen 
om een optimaal zorgresultaat te krijgen tegen aanvaardbare (standaard) kosten. We hebben gezien 
(rapport Doen!) dat er een aantal zaken verbeterd moeten worden. Zo zijn bereikbaarheid, 
automatisering en teamafbakening belangrijke aandachtspunten.  
 
Samen met de GGD Flevoland zien we de zorgvraag veranderen. Meer mensen vereenzamen en gaan 
gebukt onder een mindere gezondheid. Een deel van de oplossing is gelegen in dagbesteding. Zorgen 
dat mensen uit hun isolement komen en faciliteiten krijgen die aansluiten bij hun behoeftes. ONS wil 
dat er meer speciale aandacht zal zijn voor eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid een 
groot landelijk probleem is, dat ook in Noordoostpolder speelt. ONS ondersteunt initiatieven om dit 
probleem op te lossen en zal dit op de politieke agenda plaatsen. Er moet beleid komen gericht op het 
probleem van vereenzaming van medeburgers. Iedereen moet zich gewaardeerd voelen als belangrijk 
onderdeel van de samenleving. ONS wil daarom stevig inzetten op dagbesteding. Het geografische 
verschil tussen dorpen (met weinig vraag) en Emmeloord moet ruimhartig worden opgepakt (gemeente 
zet vervoer in) zodat er geen verschil is op basis van waar je woont.  
 
Om de denkwijze van ONS te illustreren voeren we armoedebestrijding op als een project. Hierover 
leest u verderop. 
 
Belangrijk is ook om in te zetten op handhaving. Een goede, periodieke controle over het nakomen van 
afspraken met dienstverleners is noodzakelijk. De gemeente dient veel vaker de boer op te gaan om te 
bezien of de verleende zorg nog adequaat is en of deze naar wens wordt verleend. Het is echt niet 
afdoende om dit eens in de paar jaar uit te besteden aan een derde partij. Dit dient heel anders 
aangepakt te worden.  
 
 
 

JEUGDZORG 
ONS is van mening dat de jeugdzorg op het ogenblik niet adequaat en tegen hoge kosten wordt 
verleend. In de eerste plaats is de jeugdzorg overbelast. Kinderen moeten zo veel mogelijk door de 
ouders worden opgevoed. Er zijn teveel labels en stigmatisering. Enorm veel jongeren hebben het etiket 
ADHD of ADD en vallen daarmee in de categorie zorgbehoevend. ONS vraagt zich af of dit allemaal 
gerechtvaardigd is en hoe dat dan wel komt.  
 
Veel zaken kunnen prima in het gezin worden aangepakt. Zeker met de ondersteuning door het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan een hoop worden aangepakt indien dit noodzakelijk blijkt. Ook 
de inzet op scholen kan drastisch omhoog. Naar het voorbeeld van de noordelijke provincies denkt ONS 
ook dat de inzet deels kan worden verschoven van zorg naar school. Hier kan een prima 
ondersteuningsmodel worden opgezet, waarbij een veel grotere groep tegen een set 
standaardvoorwaarden kan worden begeleid. 
 
Mocht de jeugdige uiteindelijk toch aan de zorg overgedragen worden, dan is een goede, effectieve 
behandeling noodzakelijk. Hierbij denken wij aan een korte wachttijd, een zo kort mogelijke 
doorlooptijd en een goed meetbaar resultaat. Nu zien we een variabele wachttijd, een ernstig 
oplopende doorlooptijd en een niet meetbaar resultaat. Op deze wijze worden eenvoudige problemen 
vaak langdurig en kostbaar gemaakt, terwijl dit wellicht met de juiste tijdige inzet van school en of het 
CJZ eerder en beter zou kunnen zijn afgevangen. 
Er is een vreemde figuur in de politiek geslopen, de fase van de jong volwassenen. Zonder duidelijke 
oorzaak is hier een hele nieuwe markt gecreëerd met allerlei toegespitste hulpverlening. Dit heeft in 
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beginsel een vreemde status. Blijkbaar kan iemand volwassen zijn (na de 18e verjaardag) maar niet als 
een volwassene worden behandeld. ONS pleit er sterk voor om hier mee op te houden. Er zijn, wat ONS 
betreft, twee smaken (voor meer dan 90% van deze groep): volwassenen die voor zichzelf kunnen 
zorgen of mensen die in verband met studie niet voor zichzelf kunnen zorgen. De eerste groep valt 
onder het normale regime van arbeid en verzekeringen, de tweede groep zit op school en woont thuis 
bij de ouders of bij de school of universiteit op kamers en krijgt een vorm van studiefinanciering. 
Mensen die hiervoor niet in aanmerking komen hebben recht op zogenaamd beschut werk of (indien 
de werkcapaciteit lager dan 30% is) een goed georganiseerde dagbesteding.  
 
ONS ondersteunt de ambitie dat geen jongere de school verlaat zonder startkwalificatie. Samenwerking 
tussen scholen, gemeente en andere partijen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin is hierbij van groot 
belang.  
 
 

PARTICIPATIE 
Het laatste deel van deze paragraaf gaat over participatie. Dit onderwerp is behoorlijk in beweging en 
heeft dan ook wat verdere uitdieping nodig.  
Aan participatie wordt veel geld besteed (en verdiend). Het is zaak om dit goed te doorgronden.  
De regeling bestaat uit een drietal elementen: Inkomensregelingen (de bijstand), Begeleide participatie 
(denk hierbij aan Concern voor Werk) en Arbeidsparticipatie (de Werk Corporatie). 
Met betrekking tot de bijstand zien we de gunstige ontwikkeling van economisch herstel 
gecompenseerd door de instroom van statushouders. Wat ONS betreft geldt participatie zeker ook voor 
deze groep. Er is geen enkele reden de handen niet uit de mouwen te steken. Repressief beleid dient 
te worden ingezet voor mensen die hun taalcursus niet serieus oppakken. Dit is, voor ONS, een show 
stopper. Als je niet mee wilt doen, mag je ook geen gebruik maken van de voorzieningen. Naast de 
taalcursus zijn er voor de statushouder genoeg zaken om aan deel te nemen. Denk alleen al aan 
ondersteuning van zorg, school, beheer en verkeer. Het zou in de ogen van ONS verplicht moeten zijn 
hier op in te zetten. 
 
Om de uitstroom van bijstand naar echte banen te verbeteren, zou de gemeente ieder jaar een groep 
van 5 mensen een contract voor een jaar aan moeten bieden op vacatures die de gemeente heeft. In 
die periode kan aan scholing worden gewerkt om deze baan om te zetten in een vast contract, of om 
een vast contract elders te veroveren. Onder andere in de gemeente Emmen is hiermee een succesvolle 
doorbraak gecreëerd. Het is goed voor te stellen dat ook aan de gemeente gelieerde instellingen 
(Mercatus bijvoorbeeld) tot een dergelijke regeling worden aangespoord.  
 
ONS is ook van mening dat altijd als er wordt ingehuurd bij derde partijen, er eerst moet worden 
gekeken of er ook mensen uit het bijstandsbestand op deze functie zouden kunnen werken. Het mes 
snijdt aan veel kanten: minder bijstand, meer echte banen, minder kosten, meer inkomen, meer 
levensgeluk voor de werkzoekende. Denk in dit kader aan groenvoorziening, wegenonderhoud en 
dergelijke, maar ook aan conciërges en mensen die patiënten of gebruikers van dagbesteding kunnen 
vervoeren. Het is allemaal compleet uit de bocht gevlogen en de gebruikers zijn er niet beter van 
geworden. 
 
Concern voor Werk, dit is de plek waar de mensen met wat afstand tot de arbeidsmarkt terecht komen. 
Hier zien we een slot op de instroom van mensen in de zogenaamde sociale werkvoorziening en een 
vraag naar iets dat beschut werk wordt genoemd. Hierdoor ontstaat een gat tussen de betere 
voorwaarden bij de sociale werkvoorziening (cao) en de slechtere voorwaarden bij beschut werk (geen 
cao). ONS pleit er voor om dit verschil zo veel mogelijk te overbruggen in de overeenkomsten of, indien 
nodig, in de aanvullende voorzieningen vanuit de gemeente. 
 



© 2018/1 ONS Noordoostpolder | Politiek Programma                29 

 

ARBEIDSPARTICIPATIE 
Ten slotte de arbeidsparticipatie. Hier vinden we de werkzaamheden van de WerkCorporatie. Op zich 
is hier veel op te zeggen (de structuur en de verhouding tot het ROC zijn bijvoorbeeld zorgen op dit 
gebied). Omdat we echter hebben begrepen dat het voornemen is om de WerkCorporatie op te laten 
gaan in een regionaal opgezette Social Firm, is het niet zo zinnig om hier verder op in te gaan, anders 
dan te constateren dat een zeer tijdelijke oplossing (3 jaar) een heleboel kosten en inspanning teweeg 
heeft gebracht. ONS vindt dit zorgwekkend. Het geld had beter besteed kunnen worden. 
Wat wij, ook bij de Social Firm belangrijk zullen vinden, is een goede zekering van de belangen van de 
cliënten van deze firma. De verhoudingen met de zogenaamde Buitengewone Werkgevers lijken op het 
ogenblik belangrijker dan de verhoudingen met de ingestroomde doelgroep. Het is van belang om hier 
tijdig evenwicht in te vinden.  
 
ONS vindt samenwerking tussen scholen en bedrijven daarbij van groot belang. Social Firm dient in 
overleg met het onderwijs, overheid en ondernemers te komen tot afspraken om stageplaatsen, 
leerwerkplaatsen en banen te realiseren. 
 
Wat willen wij met u realiseren? 
 

 Iedereen doet mee naar vermogen waarbij een reguliere baan de ultieme doelstelling 
is. 

 ONS bepleit een verdergaande inspanning om nieuwe bijstandsgerechtigden actief aan 
een baan te helpen.  

 Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid wordt op lokaal niveau opgepakt door de 
samenwerking tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs verder te activeren. 
Werkgevers moeten gestimuleerd worden om stageplekken en leerbanen in te zetten 
en om meer gebruik te maken van bestaande regelingen om jongeren aan te trekken. 

 Dat samen met het regionale bedrijfsleven en de agrarische sector in de kernen actief 
gezocht wordt naar arbeidsmogelijkheden voor deze specifieke doelgroepen. 

 Werkgevers moeten gestimuleerd worden mensen met een lichamelijke dan wel een 
verstandelijke beperking in dienst te nemen. 

 ONS vindt het zoeken naar werk vanuit een uitkeringssituatie geen vrijblijvende 
bezigheid. Het moet als een morele plicht gezien worden, om weer zonder 
afhankelijkheid deel uit te gaan maken van de samenleving. 

 Voor wie de stap naar werk te groot is ‘geworden’, moeten stimulerende activiteiten 
ontplooid worden in de vorm van dagbesteding.  

 
 
Schulddienstverlening moet altijd gericht zijn op het zelf weer kunnen regelen van financiële zaken en 
gaat dus veel verder dan alleen schuldbemiddeling of bewindvoering (de ouderwetse 
schuldhulpverlening).  
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THEMA 6 PROJECTEN 
 
CENTRUM EMMELOORD 
De gemeenteraad is akkoord gegaan met het zogenoemde beeldkwaliteitsplan en de financiële 
onderbouwing voor Stadshart Emmeloord. ONS stemde verdeeld tegen. Wel vindt ONS het 
beeldkwaliteitsplan een goede vertaling van het Open Plan Proces. Nu pas worden de uitkomsten met 
de ondernemers besproken. ONS vindt dat te laat. Dergelijke zaken moet je vooraf doen. Er liggen 
ernstige juridische conflicten met particulieren/ondernemers op de loer. Er geen sprake van een schone 
lei in tegenstelling tot hetgeen het college stelt. 
 
Ook de bebouwing op het Jumboplein is zeer onzeker. ONS vindt het onjuist dat daar alvast 1.000.000 
euro als opbrengst wordt ingeboekt. Voor de zomer stelde de gemeenteraad al het stedenbouwkundig 
plan en de uitwerkingsagenda voor het centrum van Emmeloord vast. Het centrumgebied kan nu verder 
door ontwikkelen naar een krachtig, economisch sterk en aantrekkelijk hart voor Emmeloord. De 
bevolking moet inspraak behouden/ of invloed kunnen blijven uitoefenen (referenda) in de 
ontwikkeling en de uitvoering van Emmeloord Centrum  
 
FINANCIËLE ONDERBOUWING NIEUWE CENTRUMPLAN 
Met de nieuwe plannen is ook het oude project financieel afgesloten. Er is niet verteld aan de burger 
dat er 19.4 miljoen kosten zijn gemaakt! Van een “schone lei” waarover het college spreekt kan dus 
ook geen sprake zijn! Het Centrumplan is de uitkomst van het Open Planproces dat in 2015 van start 
ging. Het centrumplan betekent een nieuw begin voor de ontwikkeling van het centrum van 
Emmeloord. Maar de uitvoering van dit nieuwe Centrumplan kost ook geld. Van het plan zijn de te 
verwachten kosten en de dekking (opbrengsten) voor de komende 10 jaar in beeld gebracht in een 
zogenaamde programma-exploitatie. Deze exploitatie is de financiële onderbouwing van het 
Centrumplan. De gemeenteraad heeft in juli 2016 vastgesteld dat het financiële resultaat van het 
nieuwe plan maximaal € 4 miljoen negatief mag zijn. Het college stelt dat de financiële onderbouwing 
laat zien dat het bedrag daar (ruim) binnen blijft. Dat is een aantoonbare onjuistheid!  Om de raad in 
staat te stellen de uitvoering van het Centrumplan goed te volgen, krijgt de raad elke vier maanden een 
voortgangsrapportage.  
 
Wat willen wij met u bereiken 

 Een krachtig en leefbaar, energiek centrum. 

 Uitvoering geven aan het Open Plan Proces(OPP) 

 Budgetoverschrijdingen voorleggen aan de bevolking middels enquête 

(ONS wil niet iets ondernemen wat u niet bepaald heeft!) . 

 Verplaatsing busstation naar oostelijk deel van emmellord kan tot de 

mogelijkheden behoren. 

 Versterking van Emmeloord-Oost! Geen uitsterfconstructie Emmeloord 

Oost. 

 

WELLERWAARD 
Wellerwaard is het jongste recreatie- en natuurgebied in Noordoostpolder. Het is groot, ruim van opzet 
en het is er voor iedereen die wil genieten van de natuur, die houdt van zwemmen, wil spelen op het 
strand, graag wandelt of wil uitwaaien met de hond. 
Wellerwaard is – net als de rest van Noordoostpolder – ontstaan op de tekentafel. Over het ontwerp 
van Noordoostpolder is destijds veel nagedacht. De dorpen met hun voorzieningen, scholen en kerken. 
De wegen, vaarten en tochten, maar bovenal een optimale inrichting voor de landbouw. Recreatie was 
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minder belangrijk. Nu vele jaren later, neemt de behoefte aan recreatiemogelijkheden toe. Wandelen, 
fietsen, zwemmen, paardrijden en nog veel meer, daar ging de wens naar uit. 
Mede dankzij provincie Flevoland en Europa kreeg de gemeente de kans om daar iets mee te doen. 
Sinds 2010 wordt er hard gewerkt aan een recreatiegebied dat past bij Noordoostpolder, haar inwoners 
en bezoekers. Een gebied dat aansluit op de golfbaan, de Casteleynsplas en het Burchttochtgebied en 
voor elk wat wils biedt. Wellerwaard is er om tot rust te komen en om volop te genieten en te sporten. 
Met Wellerwaard in het hart van Noordoostpolder is de polder een mooi recreatiegebied rijker. Een 
gebied van en voor inwoners en bezoekers, klaar om te gebruiken! Wellerwaard is van en voor 
iedereen. Het is vrij toegankelijk. Omdat er veel mensen zullen komen, is de inrichting robuust en stevig. 
Zo kunnen we er langer van genieten. Er staan stevige tafels en stoelen, er liggen duurzame bruggen 
en vlonders en de afvalbakken zijn ondergronds. Echter ONS ziet geen toekomst in woningbouw, in 
tegenstelling tot landgoederen. ONS wil geen Groningse “Blauwe Stad”. Begeleid de komst van 
burchten. Stop met de zinloze actie om een gehuchtje van 12 woningen tot 2030 te realiseren. 
 
 
Wat willen wij met u bereiken 

 Stoppen met geplande woningen in Wellerwaard. 

 Versterking van de natuurlijke component. 

 

NIEUWE NATUUR EN SCHOKLAND 
Het Werelderfgoed Schokland is een bijzonder gebied. De bodem bevat prehistorische resten die 
archeologisch interessant zijn. Het voormalige eiland en het nabijgelegen Ketelmeer zijn waardevolle 
natuurgebieden. En het voormalige eiland trekt, samen met het nabijgelegen Schokkerhaven en 
Schokkerstrand, veel recreanten. Momenteel is het gebied economisch in gebruik als modern agrarisch 
landbouwgebied. Tot nu toe gingen deze functies goed samen, maar het is geen duurzame combinatie. 
In de toekomst zullen er knelpunten ontstaan. Nu ligt er een kans om dit op te lossen. Een meervoudige 
kans. Een kans om de ecologische waarden te vergroten, meer bezoekers te verwelkomen én de 
bodemschatten te behouden. 
 
De gemeente Noordoostpolder heeft, gedragen door een groot aantal andere partijen, een voorstel 
ingediend om aan de zuidkant van Schokland 182 hectare grond als nieuwe natuur in te richten (nr. 3). 
Omdat waardevolle bodemwaarden bij dit werelderfgoed aan de oppervlakte dreigen te komen, is 
vernatting van dit gebied de beste keuze om verdere bodemdaling en verlies van bodemwaarden te 
voorkomen. Het gebied is dan echter niet langer geschikt voor het huidig agrarisch gebruik (hoewel 
agrarisch medegebruik mogelijk blijft). Vanuit de integrale belangenafweging scoort dit projectvoorstel 
goed op de meetlat. Dit geldt ook voor de beoogde multiplier: vanuit het programma Nieuwe Natuur 
wordt een bijdrage van 50% gevraagd, de andere helft zou door het Rijk gefinancierd worden. In 
oktober 2014 heeft het Ministerie van OC&W aangegeven dat inmiddels € 2,0 mln. cofinanciering 
gevonden is, maar het overige deel (ca. € 6 mln.) nog gevonden moet worden. Vanuit deze positieve 
grondhouding bij het Rijk wordt voorgesteld om de gevraagde 91 hectare plus inrichtingskosten en tien 
jaar beheerkosten vanuit het programma beschikbaar te stellen, onder de voorwaarde dat het Rijk 
concreet zicht gaat bieden op cofinanciering in de komende jaren. Burgemeester en Wethouders van 
Noordoostpolder hebben gevraagd of vanuit het programma Nieuwe Natuur de volledige dekking kan 
plaatsvinden, in aanvulling op de € 2,0 mln. die het Ministerie van OC&W nu beschikbaar heeft. Een 
dergelijke omvangrijke bijdrage is in een vergelijking met de andere projectvoorstellen echter niet te 
rechtvaardigen. Vanuit het programma zouden de eerste 100 ha aangekocht kunnen worden, met een 
reservering van de inrichtingskosten daarvan. De inrichting start echter pas als ook het Rijk de 
cofinanciering rond heeft. Duidelijk is wel dat het project als geheel alleen zinvol is als er zicht is op 
bescherming van de bodemwaarden in het gehele gebied. Omdat het nieuwe natuurgebied aansluit op 
Schokland, ligt het in de rede dat het Flevolandschap de eigenaar wordt. ONS staat positief tegenover 
dit initiatief. 
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Wat willen wij met u bereiken 
 Onderzoeken naar haalbaarheid Natuur Schokland en Museum Schokland. 

 Versterking van het Werelderfgoed. 

 
VERSTERKEN VAN DE FLORA EN FAUNA 
Er moet een sterkere balans tussen natuurwaarden en (economische) ontwikkeling worden gevonden. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet een balans gevonden worden tussen behoud en bescherming van 
bijzondere natuurwaarden enerzijds en het bieden van mogelijkheden voor (economische) 
ontwikkelingen anderzijds. ONS wil niet alleen inzetten op het vinden van de genoemde balans, maar 
juist ook op versterken van bijzondere flora en fauna in de Noordoostpolder. De dramatische teruggang 
van weidevolgels moet worden gestopt. ONS bepleit dat een zogenoemd Soortmanagementplan wordt 
toegepast. Hierin staat beschreven hoe vóóraf en actief leefgebieden worden aangelegd op 
alternatieve locaties en in het kader hiervan op diverse plaatsen vleermuisbunkers, nieuwe poelen, 
bosaanplant en nestkasten kunnen worden gerealiseerd, zodat instandhouding van aanwezige soorten 
geborgd is. Met daarnaast een intensievere bejaging van de vos, dit ter bescherming van de 
weidevogels.  
 
Soortenmanagementplan 
Het Soortmanagementplan is een uitwerking van het ‘nieuwe denken’ rond de Flora- en faunawet. Het 
betekent maatwerk, vroegtijdig en zorgvuldig planningen maken en rekening houden met soorten. Je 
creëert leefgebieden op plekken waar de aanwezigheid van deze soort niet leidt tot beperkingen of 
aanpassingen in je werkzaamheden. Het werken met een Soortmanagementplan vraagt om een actieve 
houding. Door bijvoorbeeld in nieuwbouw (standaard) mogelijkheden voor vleermuizen aan te bieden 
of bijvoorbeeld poelen te maken, draag je actief bij aan instandhouding van een soort.  
 
Wat willen wij met u bereiken 
 

 ONS wil investeren in natuurlijk aangelegde akkerranden, bermen, wilde 

bloemen op vluchtheuvels, rotondes en toegangswegen naar de dorpen. 

 ONS wil een zichtbaar herstel van het bestand van het haas, het ree en de 

weidevogels. 

 Werken met een Soortmanagementplan. 

 Leefgebieden creëren op plekken waar de aanwezigheid van deze soort 

niet leidt tot beperkingen of aanpassingen van de agrarische 

werkzaamheden. 

 ONS bepleit dat samen met de agrarische sector er een versterking en 

verbetering plaatsvindt van herstel van de flora en fauna. 
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ARMOEDEBELEID 
 
ONS staat kritisch ten opzichte van het gevoerde armoedebeleid. Niet alleen is het de vraag of de 
investeringen de problemen oplossen, maar ook is het de vraag of de kosten, die we in de afgelopen 
jaren sterk zagen toenemen, betaalbaar blijven. De ondersteuning start natuurlijk altijd vanuit het 
grondbeginsel van respect. En vanuit het besef dat armoede en problematische schulden kunnen leiden 
tot een hoog stressniveau, dat het (zelfstandig) functioneren van mensen ernstig kan beïnvloeden. 
 
In de eerste plaats moeten we de huidige takken van het armoedebeleid in de Noordoostpolder 
specificeren.  
 
Er gaat ongeveer 1,6 miljoen euro naar inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen 
en hun kinderen. Denk hierbij aan financiële ondersteuning, kleding en schoeisel en de 
witgoedregeling. De witgoedregeling kan wat ONS betreft op de schop. Het is goed om bijvoorbeeld 
een wasserette te openen om deze dienst centraal aan te bieden (ook aan mensen die om andere 
redenen dan armoede de was niet zelf kunnen doen, bijvoorbeeld ouderen of zieken).  
 
Er gaat ongeveer 650.000 euro naar schuldhulpverlening. Dit zijn vaak door 
echtscheiding/relatiebreuk veroorzaakte situaties. Het is goed hier aan de voorkant hulp te bieden 
zodat financiële problemen niet nodeloos groot worden. Hier ligt een taak voor de gemeente. 
Daarnaast is de voorwaarde dat er minimaal 36 maanden doorlopend een inkomen moet zijn dat 
lager is dan het minimum alvorens hulp wordt verleend ridicuul. Hierdoor stijgen de schulden alleen 
maar tot onnodige hoogte. Een veel eerdere interventie kan dit voorkomen en mensen zonder al die 
emotie tegen lagere kosten weer een perspectief bieden.  
 
Er gaat weinig geld naar de meedoenregelingen voor jongeren en ouderen. Zoals eerder bepleit 
zouden deze regelingen volledig moeten worden vervangen. De meedoenregelingen voor jongeren 
en ouderen (sport, recreatie en cultuur) zouden moeten worden afgevangen als voorwaarde voor 
subsidieverlening aan verenigingen en culturele instellingen. De organisatie krijgt subsidie en als 
tegenprestatie “vrije toegang voor minderbedeelden” wordt vervuld. In een aantal gevallen kan dit 
prima in bijvoorbeeld daluren. Deze oplossing zorgt voor toegankelijkheid en toename van de 
maatschappelijke relevantie van de vereniging en instelling. Een andere voorwaarde zou het hebben 
van een sport-kledingrecycling systeem kunnen zijn. Ook hiermee wordt, gelukkig, al 
geëxperimenteerd. 
 
De hele meedoenregeling kan worden vervangen door een pasjessysteem waarmee de faciliteiten 
kunnen worden betaald. De pasjes geven ook andere mensen dan bedoelde minima de mogelijkheid 
om tegen gunstiger voorwaarden van de sportfaciliteiten gebruik te maken. 
 
Alles bij elkaar genoeg materiaal voor volledig nieuw beleid op het gebied van armoede. ONS zal dit met 
plezier instellen en uitvoeren. 
 
Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht in het armoedebeleid. ONS wil een kindpakket2 
dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften voor levensonderhoud en meedoen in de 
samenleving.  
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Wat willen we met u bereiken? 
 

 Inzet op bestrijding van armoede bij kinderen, vooral ter stimulering van de 

ontwikkeling van kinderen en het volgen van onderwijs.  

 Inzet op schuldhulpverlening, schuldpreventie ter voorkoming van 

maatschappelijke problemen en ter bevordering van deelname aan de 

samenleving. 

 Inzet op bereiken van de doelgroep. Schaamtegevoelens of onwetendheid 

mogen niet leiden tot het ongebruikt laten van een regeling waar het 

volste recht op bestaat. 

 Ondersteuning van mensen die moeite hebben mee te doen in de 

maatschappij. 

 Het bereiken en motiveren van moeilijk bereikbare groepen met financiële 

problemen. 

 Projecten die ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor armoede en 

schulden in het sociaal domein, onder meer in de wijkaanpak. 

 Begeleiding van jongeren die vanaf hun 18e financieel zelfstandig moeten 

zijn, maar daar nog vaak moeite mee hebben. 

 Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht in het armoedebeleid. 
ONS wil een kindpakket3 dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften 
voor levensonderhoud en meedoen in de samenleving.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld op 23 december 2017 door de leden van ONS 

 

Berthoo Lammers  

Bert-Jan Aling 

Sacha Werkman 

Huib van der Wal 

Martin Mulder 

Arjan van der Beek 

Everet van Dorp 

                                                           
3 In Nederland zijn er heel veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere 
kinderen heel gewoon zijn. Zoals meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of je verjaardag vieren. Voor deze kinderen is er Kindpakket.nl! 
Via één formulier kan men - als ouder - op een eenvoudige manier vergoedingen aanvragen voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere 
dingen die belangrijk zijn voor uw kind(eren). 


