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ALGEMEEN.
De gemeente Midden-Drenthe bestaat uit de volgende plaatsen, buurtschappen en dorpen: Alting; Balinge; Beilen;
Beilervaart; Bovensmilde; Brunsting; Bruntinge; Drijber; Elp; Eursing; Eursinge; Garminge; Hijken; Hijkersmilde;
Holte; Hoogersmilde; Hooghalen; Klatering; Laaghalen; Laaghalerveen; Lieving; Makkum; Mantinge; NieuwBalinge; Oranje; Orvelte; Smalbroek; Smilde; Spier; Terhorst; Westerbork; Wijster; Witteveen; Zuidveld en
Zwiggelte.
Wij zijn de oudste lokaal onafhankelijke partij in Midden-Drenthe. ( sinds 1970.)
Wij hopen ook dat u ons op woensdag 21 maart 2018 zult willen steunen met uw stem.
Maak onze partij sterk en steun de Onafhankelijkheid in de Raad.
Gemeentebelangen – Smilde – Beilen - Westerbork is er voor de kiezers en inwoners in geheel Midden-Drenthe.
Regelmatige raadpleging van en overleg met de burgers vinden wij van groot belang, omdat het onze burgers zijn,
die ons van goede informatie kunnen voorzien!
Wij hebben vele malen gezien, dat de burgers niet altijd even goed gehoord worden. Wij zijn gemakkelijk
aanspreekbaar en komen op voor de belangen van alle inwoners van deze mooie Drentse gemeente.
Wij willen dat meer zaken op regionaal niveau ( in de eigen omgeving ) kunnen worden besloten en
uitgevoerd, zodat de politiek dichter bij de burger staat en voorzieningen op maat kunnen worden geleverd.
Wij vinden dat de lokale onafhankelijke politiek zelfstandig kan functioneren, zonder binding met landelijk
gebonden afspraken en opdrachten. Dit gebeurt bij landelijke partijen en wij vinden dat onafhankelijke
politiek, zeker lokaal, de voorkeur heeft.
Want dan kunnen we met elkaar een verantwoordelijkheid dragen, de gemeente, de raad en de burgers zelf.
Wij staan voor vernieuwingen en het mee gaan met de tijd, met name binnen onze eigen gemeente.
1.0

ZORG

Onder het kopje ZORG vallen diverse onderwerpen:
* Jeugdzorg
* Ouderenzorg
* Wet langdurige zorg (Wlz)
* Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
* Zorgverzekeringswet (Zvw)
* Jeugdwet.
* AWBZ zorg en begeleiding
Vanaf 1 januari 2015 heeft ook de gemeente Midden Drenthe er taken en verantwoordelijkheden bij in de zorg en
ondersteuning voor de inwoners van Midden-Drenthe.
Op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp zijn deze taken vastgelegd in drie wetten: Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet.
Wij vinden het belangrijk dat :
* Dat de rechten en plichten uit deze drie wetten goed worden toegepast voor onze inwoners
* U de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft
* U niet weken hoeft te wachten, voordat u weet waar u aan toe bent
* U professionele zorg ontvangt
* U niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd
* Op een goede manier de indicatie wordt gesteld
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* Dat er geen wachtlijsten in de zorg ontstaan
* Dat de gemeente afspraken maakt met zorgaanbieders, die kwalitatief goede zorg verlenen
Daarnaast werken we er aan mee, dat er rondom de zorg een goed beleid tot stand wordt gebracht. Waarin het
belangrijk is dat de zorgbehoevende medemens niet volledig afhankelijk zal worden van de partner en kinderen die
voor hem of haar moeten gaan zorgen. Er zal een goede verdeling tussen professional en mantelzorg moeten zijn.
Ouderen en gehandicapten, waaronder mensen die afhankelijk zijn van zorg en jeugdigen moeten zoveel mogelijk
in staat worden gesteld om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Zorgbeleid moet meer zijn dan zorg alleen. Slechts een deel van de mensen in onze samenleving is volledig
afhankelijk van zorg/verpleging. We realiseren ons wel, dat deze groep steeds groter wordt. Zorg bepaalt welzijn en
welzijn voorkomt (te vroege) zorg.
De zorgverzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds duurder geworden en de kosten voor de verzekerden daardoor
hoger. Ook moet steeds meer door de verzekerden zelf worden betaald, waaronder het eigen risico. Daarom is het
sterk verwerpelijk, dat de zorg aan de bedden nog steeds te wensen overlaat. Wij maken ons zorgen over het feit,
dat directeuren en / of managers die schatten verdienen en zelfs bij wanprestatie ook nog met dikke gouden
handdrukken vertrekken. Onze ouderen zijn daar de dupe van. Onbegrijpelijk voor de burger! Ook de Zorg dient
onder verantwoordelijkheid van de raad te vallen. Wij vinden het buitengewoon belangrijk, dat het zorggeld op de
juiste plaats terecht komt: bij de handen aan het bed!!
1.1

JEUGDZORG

De jeugdzorg en de AWBZ zorg ( Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ) heeft onze grote aandacht.
Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork doet er alles aan om kritisch te blijven kijken naar alle aspecten
van de jeugdzorg.
Wij houden de verschillende onderdelen die te maken hebben met deze zorg nauwlettend in de gaten:
Wij letten onder meer op:
* de jeugd geestelijke zorg (ggz)
* de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking
* de jeugdbescherming
* de jeugdreclassering
* handhaving bij leerplicht
* voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten
* afstemming met het onderwijs over Passend Onderwijs
* leerlingenvervoer
* de reguliere en bijzondere bijstand
* schuldhulpverlening
Vertrouwen en respect
Ieder goede hulpverleningsrelatie begint met vertrouwen. Zo is de huisarts meestal degene waar ouders het meeste
vertrouwen in hebben en die de gezinnen het beste kent.
Volgens prof. Hermanns, is praktisch iedere uithuisplaatsing overbodig, maar men dient echter wel de juiste hulp
thuis te geven.
Hulp
Als een ouder hulp vraagt, dan wenst die ouder serieus genomen te worden en verwacht gewoonweg de hulp
waarom gevraagd wordt.
Goede begeleiding en deskundige hulp, die niet over verschillende maatschappelijke medewerkers wordt verdeeld.
Dus geen 10tal hulpverleners bij één familie. 1 hulpverlener per gezin, dat moeten wij bieden!
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Ons idee over goede jeugdzorg bestaat uit:
a. Respect voor ouders en hun hulpvragen.
b. Terdege en juist onderzoek door echte deskundigen, gebaseerd op waarheidsvinding.
c. Altijd gezinnen in stand houden en familiebanden respecteren!
Hoe te realiseren: Laat de huisarts als echte vertrouwenspersoon van de gezinnen het voortouw nemen, laat
die zo nodig bepalen of een gezin kan volstaan met eenvoudige hulp om gezinnen structuur te bieden via
maatschappelijk werk of vrijwilligers.
Laat de huisarts, bij ernstige kind-gerelateerde problematiek, ouders /kinderen doorverwijzen naar een echte
kinderpsycholoog of –psychiater.
Onze stellingen zijn ontstaan door raadpleging van opvattingen van prof. J. van den Acker en drs. N.J.M. Mul.
'Laat OUDERS zélf de hulp kiezen die zij wensen voor hun kinderen desnoods in overleg met een huisarts die het
gezin kent! Goede hulp begint met GOEDE deskundigen. Ouders en kinderen dienen voorop te staan! Afrekenen
met veel gehoorde klachten zoals: Ze kunnen wel kijken, maar niet zien. Ze kunnen wel horen, maar niet luisteren.
1.2 OUDERENZORG
Onze partij pleit er voor, dat ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden, ook financieel!
Wij stimuleren een actief beleid en dragen er zorg voor, dat onze ouderen geen vergeten groep wordt,
die het moet hebben van liefdadigheid.
Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork zet zich in, om de eigen identiteit van de ouder wordende mens
te waarborgen.
Het mag en kan niet zo zijn dat de ouder wordende mens, die vaak meer dan 40 jaar hard gewerkt heeft slachtoffer
wordt van bezuinigingen en teruglopende gezondheidszorg. De ouderen dienen op goede wijze te genieten van hun
oude dag.
Het voorzieningenpakket heeft onze aandacht en aan mogelijkheid tot uitbreiding zullen wij meewerken. Dit houdt
in, dat het bevorderen van het welzijn van de ouderen een doorlopend proces is, dat permanent op de voorgrond
dient te staan. Wachtlijsten dienen te verdwijnen.
We staan als partij het volgende beleid voor:
 Ouderen en gehandicapten moeten zo veel mogelijk in staat worden gesteld actief te blijven deelnemen aan
het maatschappelijk leven.
 Op die plaatsen, waar mogelijkheden zijn om te bouwen voor senioren, heeft bijvoorbeeld de stichting
Seniorenbouw Noord Nederland, plannen ontwikkeld om samen met anderen en onder begeleiding,
levensfasebestendige woningen te realiseren op daarvoor geschikte locaties. Wij zijn erg enthousiast over
dit soort initiatieven en zullen deze daar waar mogelijk ondersteunen.
 Wij stimuleren tevens het initiatief voor de aanleg van betaalbare (brand) alarmsystemen in alle woningen
van met name ouderen en gehandicapten in onze gemeente.
 Ook dient er glasvezel voor snelle digitale verbindingen in alle woningen en bedrijven in Midden Drenthe te
komen. Dit dient z.s.m. tot stand te worden gebracht! Wij juichen de lopende initiatieven, zoals die van
Sterk Midden Drenthe dan ook van harte toe!
Als voorbeeld noemen we snelle verbindingen die uitsluitend met de aanleg van glasvezel optimaal kunnen worden
gerealiseerd en die bijvoorbeeld nodig kunnen zijn om bewoners op afstand te kunnen controleren op hun
medische gesteldheid.
Deze systemen zijn in opmars en kunnen door doktoren en ziekenhuizen zodoende goedkoper worden gebruikt om
hun patiënten te controleren op hartslag, bloeddruk, de werking van medicijnen e.d.
Wij zijn van mening, dat iedere inwoner van onze gemeente, ouder dan 65 jaar persoonlijk dient te worden
benaderd en van informatie moet worden voorzien van welke rechten en voorzieningen zij gebruik kunnen maken.
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1.2 OUDERENBELEID.
Ouderen zijn ook van groot belang voor een politieke partij! Van hun levenswijsheid en ervaring maken wij graag
gebruik en daarom stimuleren wij hun deelname in onze fractie en onze steunfractie.
1.3 ARMOEDE - en MINIMABELEID
Hoewel de economie aantrekt en de werkloosheid daalt blijven honderdduizenden Nederlandse bijstandsgezinnen
in relatieve armoede leven. Het gaat hierbij om +/- 224.000 gezinnen, dat is 3,3 procent van alle huishoudens. De
toename van armoede komt veel, omdat mensen langer in de bijstand zitten. En hoe langer in de bijstand hoe
kleiner de kans op een baan. In ons land hebben 590.000 inwoners een laag inkomen. De inkomensgrens ligt op
1030 euro voor een alleenstaande op maandbasis, 1370 euro voor een alleenstaande met één kind en 1940 euro
voor een paar met twee kinderen. In onze gemeente zien we deze armoede (helaas) ook. We zullen ons met name
voor deze inwoners inzetten. Beleid in deze dient maatwerk te zijn.
Misbruik van sociale voorzieningen worden door ons sterk veroordeeld.
Inzake aangetoond verwijtbaar gedrag, dienen direct maatregelen te worden genomen en eventueel reeds
onrechtmatig verkregen gelden moeten terstond worden teruggevorderd.
De “stille armoede”, die onze gemeenschap tegenwoordig daadwerkelijk “stilletjes” binnensluipt willen wij
bestrijden door voorlichting te geven en het bieden van een mogelijkheid om in vertrouwen hun probleem kenbaar
te maken en zo te proberen om tot een op lossing te komen.
De tendens is, dat steeds meer bedrijven, met name in de zorg, gebruik maken van vrijwilligers. Vaak
werden deze werkzaamheden door vaste medewerkers gedaan, die door functiewijziging uiteindelijk hun
vaste baan zijn kwijtgeraakt. Alles met het doel om te bezuinigen binnen de zorg.
Mensen, die momenteel afhankelijk zijn van een uitkering, maar die gemotiveerd zijn om aan het werk te komen
dienen goed te worden begeleid op weg naar werk, om uiteindelijk weer in het normale arbeidsproces te kunnen
functioneren. Ook dienen zij bij een volle werkweek minimaal het minimumloon te verdienen.
1.4 SCHULDHULP:
Wij hebben binnen de schuldhulpverlening jaren achter elkaar gewezen op het niet goed werken van de
schuldhulpverlening, zoals ondergebracht bij de GKB (gemeentelijke kredietbank) te Assen.
Wij zijn verheugd, dat door onze tomeloze en aandringende inzet de wethouder uiteindelijk ook heeft ingezien dat
de GKB niet goed werkte, dat de wachttijden te lang waren en dat echte persoonlijke hulp ontbrak. Dit alles is nu
van dit commerciële bureau overgeheveld naar de gemeente zelf. Door onze inzet is er reeds in 2017 meer dan
200.000 euro bespaard op de kosten doordat de gemeente nu zelf de mensen helpt! En de wachttijden zijn beperkt.
En zo moet het!
Wij denken dat persoonlijke hulp bieden en MAATWERK door competente ambtenaren van de eigen gemeente
meer soelaas biedt en zie daar we hebben gelijk!
1.5 DISCRIMINATIE
Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork is daar heel duidelijk over:
NEEN. Ook de zogenaamde positieve discriminatie wijzen wij af.
Mensen behoren allemaal gelijk behandeld te worden. Dat is ons uitgangspunt.
Het afwijzen van kwalitatief betere sollicitanten veroordelen wij.
Wij vinden het ook zeer onjuist, dat vrouwen in bepaalde gevallen worden achtergesteld. Hiertegen nemen
wij stelling! En dat geldt ook voor ouderen, gehandicapten en anderen.
Wij zijn tegen alle vormen van discriminatie.
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1.6 ASIELZOEKERS
Wij hebben altijd een helder en duidelijk standpunt ingenomen inzake het asielbeleid. Gelukkig hebben wij niet
voor niets die helderheid in de openbaarheid gebracht. De struisvogelpolitiek, waar wij vooral enkele landelijke
partijen van hebben beticht, is gelukkig ingedamd.
Wij zijn het eens met de stelling, dat inburgering snel en adequaat moet plaatsvinden, voor die mensen, die
legaal in ons land kunnen blijven. Problemen die zich eventueel voordoen behoren in het openbaar te worden
besproken. Wij hebben de overtuiging, dat onderwijs voor nieuwe inwoners van buitengewoon belang is.
Nieuwkomers dienen zich aan onze cultuur aan te passen en niet andersom.
2.0 ONDERWIJS
De kwaliteit van het openbaar onderwijs dient door de wethouder onderwijs strikt te worden bewaakt. De raad
moet de controlerende functie inzake onderwijs behouden.
Thans is de stichting Kits Primair verantwoordelijk voor het functioneren van het openbaar onderwijs in MiddenDrenthe. Deze stichting is op afstand geplaatst. De verantwoordelijkheid van de wethouder is een formans. Wij
vinden dat wethouder en raad te ver afstaan van de zo belangrijke controlerende functie.
Wij pleiten al jaren voor één onderwijs systeem. Eén school, waarbinnen gelegenheid wordt gegeven aan ouders
om door eigen geestelijken godsdienst les te laten geven. De kosten daarvan zijn voor de ouders zelf.
Als kinderen, jonge mensen met elkaar opgroeien en samen spelen , sporten en studeren, zal dit positieve gevolgen
hebben voor onze samenleving. Want: Kinderen discrimineren niet!!!!
Onverdeeld naar één school is onze leus. De thans in ontwikkeling zijnde brede scholen vinden wij positief, als
voorloper op het één onderwijssysteem.
Wij pleiten voor het zo veel mogelijk openblijven van de scholen in de dorpen.
Blij zijn we dan ook met de kleine scholen toeslag.
Ook als er overgeschakeld wordt op één onderwijssysteem zal het openhouden van scholen eenvoudiger blijken te
zijn. Daarnaast blijft van kracht dat het ouderlijk milieu verantwoordelijk blijft voor de primaire opvoeding en het
stimuleren van tolerantie ten opzichte van de medemens.
Onderwijs is de wortel van een cultuur. Een volk dat onderwijs verschraalt zal overvleugeld worden. Er moeten
regels zijn binnen een samenleving. Gevoel, regels en scholing zijn peilers van onze samenleving en die moeten we
koesteren.
Het is niet goed, dat door slecht functionerend onderwijs de weg naar de universiteit al op de basisschool voor onze
kinderen wordt afgesneden. Onze scholen moeten kwalitatief onderwijs leveren en wij zullen daar op toe zien! Het
is volkomen fout, dat leerlingen “afgericht” worden voor een cito toets, om de “kwaliteit” van de school op te
krikken en zo de inspectie (en de ouders!!) te misleiden. De kwaliteit van het onderwijzend personeel is van het
hoogste belang en goed onderwijs begint met een goede organisatie, die zorgt voor goede begeleiding van het
onderwijzend personeel.
Wij zijn voorstander van het onderwijzen van de Drentse Taal op de basisschool, als vak naast de Nederlandse Taal.
Het is goed dat de leerlingen de taal van hun eigen streek (leren) beheersen. Wij zijn trots op onze Drentse Taal en
dat behoort beslag te krijgen binnen de leerstof. Dat ook het Drents Volkslied op de basisschool naast het
Wilhelmus wordt , vinden wij vanzelfsprekend.
Als voorbereiding op de basisschool is een kwalitatief goed netwerk van peuterspeelzalen een vereiste. Tevens een
onmisbare factor in de huidige maatschappelijke ontwikkeling. Steeds meer zijn de beide werkende ouders
aangewezen op schoolse - en buitenschoolse kinderopvang. Dat de leiding en medewerkers op de peuterspeelzalen
en andere kinderopvang gediplomeerd en vakkundig moet zijn, spreekt voor zich. Uiteraard dienen deze
medewerkers getoetst te worden op goed gedrag.
Onze partij is van mening, dat de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk gehouden dienen te worden en de
gemeente zal waar mogelijk inspanningen moeten verrichten om dit mogelijk te maken. Dit zal ook in de
gemeentelijke begroting zichtbaar moeten worden gemaakt. Wij zullen de belangrijkheid hiervan in deze
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zittingsperiode onderstrepen.
Kinderen met geestelijke - of lichamelijke handicap verdienen ondersteuning en begeleiding en goede
communicatie met de instellingen die zich hiermee bezighouden.
3.0 OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN HANDHAVING
Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork hecht aan een degelijk en helder beleid inzake de openbare orde
en veiligheid. De politie heeft de afgelopen jaren diverse reorganisaties achter de rug.
Concentratie van politie in de grote steden heeft tot gevolg gehad, dat het platteland te maken kreeg met
verhoogde criminaliteit. Meer wijkagenten kunnen veel betekenen. Deze mogen niet verdwijnen.
Wij zijn van mening, dat organisaties van grote evenementen, waar politie moet optreden of aanwezig moet zijn de
kosten hiervan dienen mee te betalen.
Veroorzakers van geweld en dergelijke, dienen een rekening te krijgen van Justitie voor politiewerk.
Hebben niet alle burgers recht op veiligheid en bescherming van de politie?
Wij vinden dat onze gemeente, met de regio’s Smilde, Beilen, Westerbork, een veilige moet zijn!!
De inwoners, de burgers, wij , hebben hierin ook een taak. Inzake zowel verkeersveiligheid, als het bestrijden en
voorkomen van criminaliteit.
Medewerking verlenen aan de politie achten wij de basis voor het goed functioneren van de politie.
Onheus gedrag en geweld tegen politie, hulpverleners en mensen van het openbaar vervoer, dient te
worden aangepakt. Wij staan voor de leuze: Midden-Drenthe veilig voor U, door U!!!!!!!
De sociale controle en oplettendheid is een algemeen belang en er dient een goede relatie tussen overheid,
politie en burgerij te zijn.
Het is positief, dat Midden-Drenthe de Whatsapp buurten ondersteunt, zodat middels deze digitale dienst de
burger preventief betrokken wordt ter voorkoming van crimineel gedrag en soms snelle hulp kan bieden bij
spoedeisende zaken, zoals bij opsporing, fraude e.d.
Aangifteprocedures moeten sneller en eenvoudiger worden.
Het slachtoffer moet voorrang krijgen op de dader(s). De scheefgetrokken behandeling, waar gelukkig meer
aandacht voor is, waarbij het leek alsof de dader beter werd beschermd dan het slachtoffer dient blijvend te
wijzigen.
Wij zijn voorstander van plaatsing van AED (automatische externe defibrillator.) op zoveel mogelijke plekken
binnen de gemeente, buurtschappen, de politie, brandweer en hulpdiensten. Deze apparatuur dient ook na
sluitingstijd / openingstijd bereikbaar te zijn aan de buitenkant van gebouwen.
3.1 HUISELIJK GEWELD, STALKING, ZINLOOS GEWELD en CRIMINALITEIT
Wij willen, dat elke vorm van geweld aangepakt wordt. Het grote aantal meldingen van geweld tegen (onschuldige )
burgers en de neerwaartse spiraal, waar de huidige maatschappij heden ten dage mee te maken heeft, dient te
worden doorbroken. Hiervoor is het van belang, dat er een goede coördinatie komt, die het samenwerken van
verschillende instanties tot stand brengt, zodat alle kennis en mogelijkheden worden gedeeld. Een platte
organisatie met één coördinator die één hulpverlener voor een aantal verschillende zaken verantwoordelijk maakt.
Zo zijn er dan in Midden-Drenthe verschillende hulpverleners werkzaam in de plaatsen Smilde, Beilen en
Westerbork. De hulpverlener is een deskundige, die inziet welke hulp in welke situatie geboden moet worden.
Eigenlijk zou de gezinsverzorger (-ster) weer een plaats in de maatschappij moeten krijgen. Gezinnen die
ondersteuning nodig hebben voor een paar maanden om het reilen en zeilen thuis weer op orde te krijgen, kosten
minder geld dan de zorg die achteraf geboden moet worden, wanneer de situatie is ontspoord. Het is belangrijk dat
mensen met verschillende problematiek in de thuissituatie begeleiding krijgen. Daar is namelijk ook de ontsporing
ontstaan. Problemen bij de kern aanpakken en niet over allerlei schijven laten lopen.
De signalering door scholen, sportclubs, buren kan bij de coördinator worden gemeld.
Ook de rol van de burger is van groot belang. Buren en familie roepen wij op, om actief te signaleren. Onze partij
staat daarbij op vertrouwelijke basis voor u open.
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Het is buitengewoon te betreuren, dat niet meer aandacht wordt besteed aan het bestrijden van vrouwenmisbruik
en kindermisbruik. Vrouwen en minderjarigen, die gedwongen worden om tegen hun wil in o.a. de prostitutie te
werken, veroordelen wij scherp en blijven hier aandacht voor vragen.
Verminking van vrouwenlichamen, al of niet als oorzaak van geloofsovertuiging, moet hard worden aangepakt. Een
geloofsovertuiging mag geen wetgeving worden in Nederland!
Evenals het gedwongen uithuwelijken hoort dit in Nederland niet thuis en mag absoluut niet onder
“andere cultuur “ worden weggeschoven. Ons standpunt is, dat nieuwe Nederlanders, dus ook nieuwe MiddenDrenthen, kennis moet worden bijgebracht over onze Nederlandse normen en waarden. Hierbij is van belang dat in
Nederland geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen wat betreft hun leefmogelijkheden en
mobiliteit. Hierbij is aanpassen aan de nieuwe leefomgeving in Drenthe noodzakelijk om zich hier als nieuwe
burger een nieuw thuis eigen te maken. Het kan niet zo zijn, dat de leefwijze of leefomstandigheden waarvoor
mensen gevlucht zijn, worden overgebracht naar Nederland. Wanneer nieuwe burgers tot de conclusie komen, dat
Nederland niet het gewenste land is om een nieuw thuis op te bouwen, dan dienen deze mensen gebruik te maken
van het recht om hun leefwijze op een door hen gekozen wijze buiten Nederland voort te zetten.
3.2 KINDERMISHANDELING
In Nederland worden jaarlijks meer dan 100.000 kinderen mishandeld. Dat komt neer op gemiddeld
één mishandeld kind per Nederlandse schoolklas. Als we dit vertalen naar onze gemeente Midden-Drenthe,
dan zou dat toch gaan over een groot aantal kinderen. Het kan daarbij ook gaan om emotionele en fysieke
verwaarlozing of getuige zijn van huiselijk geweld. Wij willen niet alleen de aandacht hier op vestigen, maar ook
vanuit de gemeente daadwerkelijk deskundige hulp inzetten en de signalering met name ook op scholen door het
onderwijzend personeel benadrukken.
3.3 ALCOHOL en DRUGS
Uit onderzoek is gebleken dat de Drentse jongeren meer alcohol en drugs gebruiken dan het landelijk
gemiddelde. Dit geldt ook voor de jeugd in Midden-Drenthe. Jongeren verkeren in een ontwikkelingsfase, waarvan
experimenteren deel uitmaakt. Daarom moeten zij al op jonge leeftijd goed op de hoogte worden gebracht van de
verschillende (grote ) risico’s.
Samenwerking met onderwijs, politie en CJG ( Centrum voor Jeugd en Gezin ) is onontbeerlijk.
Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork maakt weinig onderscheid tussen harddrugs en softdrugs.
Beiden, zowel soft - als harddrugs kunnen na verloop van tijd, hele gezinnen ontwrichten. Wanneer softdrugs
worden gebruikt blijkt de stap van soft - naar harddrugs vaak aanleiding tot het toetreden tot het criminele
circuit. Wij vinden dat voorlichting in het jaarplan op de scholen een vast onderdeel moet zijn.
Ook moeten ouders bij de voorlichting worden betrokken. Daarbij dienen er op de scholen klip en klare
regels te worden gesteld over wat wel en niet is toegestaan. Ouders blijven verantwoordelijk voor de daden
van hun kinderen en als kinderen zich misdragen, dan moeten de ouders daar op worden aangesproken.
Het moet duidelijk worden en vanzelfsprekend zijn, dat ( verboden ) middelengebruik en leren absoluut niet
samengaan.
Alcoholmisbruik en excessief drugsgebruik, zijn vaak de basis voor toenemend geweld op straat. En zelfs in het
verkeer.
Wij zijn voorstander van het aanpakken van geweld op straat en staan samenwerking voor tussen gemeente, politie
en horeca.
Wij zijn tegen het vestigen van koffieshops. Ordeverstoring, vernieling en wangedrag dient te worden aangepakt.
Zij die vernielingen plegen moeten de schade betalen.
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4.0 ECONOMIE & PLATTELAND
Het gemeentelijk beleid moet erop zijn gericht, dat er meer werkgelegenheid voor met name jongeren komt. Ook
voor middelbaar - en hoger opgeleiden. Daartoe dient er gezorgd te worden voor een uitstekende aansluiting van
het onderwijs op de arbeidsmarkt, want dit verdient zeker de aandacht en is een pré.
De MKB -er, de kleine ondernemer, is de motor van de economie en moet de ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen. De gemeente kan zo nodig faciliteren en voorwaarden scheppend handelen. Het ongebreideld
aanleggen van allerhande bedrijventerreinen wijzen wij af!!!
Beter is het de vele mogelijkheden om de bestaande bedrijventerreinen te verdichten aan te grijpen.
Vestiging van bedrijven en bedrijfjes in vrijgekomen boerderijen vinden wij een goede zaak.
Het bedrijvige aspect op het platteland moet worden gestimuleerd. Vooral nu de aanleg van glasvezel door de
stichting Sterk Midden Drenthe vorm krijgt, kunnen eigenlijk alle bedrijven, ook die reeds in het buitengebied
aanwezig zijn, zich hier vestigen.
Onze partij heeft goede verhoudingen met vele middenstanders en bedrijven in Midden-Drenthe en is daarom goed
op de hoogte van de problematiek rondom het bedrijfsleven.
Van belang is, dat de lasten voor het bedrijfsleven niet onevenredig zwaar zijn.
Wij zijn voorstander van een bedrijvenloket voor advies en aanvraag van bedrijfsmatige vergunningen, alsmede het
uiten van klachten en tips.
Bij de inrichting van bedrijven, zowel nieuwe als bestaande, moet uiteraard aandacht worden besteed aan de
veiligheid en het milieu. Aan nieuwe bedrijven horen zodanige eisen te worden gesteld, dat situaties zoals met het
bedrijf Noblesse, waarbij sprake was van langdurige stank voor omwonenden, niet meer kunnen voorkomen.
Samenwerking met ondernemers, ondernemersverenigingen en MKB Nederland ontslaat de gemeente niet van een
stuk primaire verantwoordelijk met betrekking tot de veiligheid.
Gemeentelijke opdrachten dienen voor zover mogelijk in eerste instantie naar bedrijven te gaan binnen de eigen
gemeente.
4.1 BEDRIJVEN
Strenge controle op de afvalverwerking – en de afval gelieerde bedrijven – is nodig en noodzakelijk om de
naam van Midden-Drenthe voor recreatie en toerisme op de kaart te houden.
Wij roepen de bedrijven op, om in deze tijd inventief te zijn en met alternatieven te komen om de
werkgelegenheid te borgen en wij zullen ons inspannen om goede regelingen te bewerkstelligen. Zowel
economisch, planologisch en bestemmingsplantechnisch dient de gemeente te zorgen voor een correcte gang van
zaken. Ook hier geldt, dat “regeren is vooruit zien” en als er problematiek terecht wordt gesignaleerd, dan dienen er
adequate maatregelen te worden genomen. Een afwachtende overheid is in onze ogen een falende overheid!
De lasten voor de bedrijven mogen niet zodanig hoog worden, dat daardoor de concurrentiepositie onnodig
wordt bemoeilijkt. Immers zal dit de werkgelegenheid schaden!
De bewegwijzering dient duidelijk te zijn en die bedrijven, die achteraf liggen moeten ook te vinden zijn!
Inspanningen om bedrijven naar onze gemeente te halen zijn toe te juichen, daarbij dient goed gekeken te
worden, dat mooie verhalen niet tellen, maar alleen echt onderzoek maatgevend is.
De aanleg van glasvezel in alle buitengebieden is in volle gang en zal er in resulteren dat er een snelle
internetverbinding via glasvezel komt, welke nu en toekomstig onontbeerlijk is voor alle bedrijven ook die buiten de
industrieterreinen! Door deze inspanningen wordt de werkgelegenheid bevorderd.
4.2 AGRARISCHE ZAKEN
De agrarische sector is een belangrijk en toonaangevende sector in onze gemeente.
Moderne vormen van milieuvriendelijke landbouw moeten worden gestimuleerd. De bedrijven, die willen
omschakelen, zullen daadwerkelijke ondersteuning moeten krijgen. Het meewerken en meedenken van de
overheid is een voorwaarde. Belastingtechnische voordelen zullen al een duw in de goede richting zijn.
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Het voeren van een goed milieubeleid dient in samenwerking met de landbouw te geschieden. Ook het
omgaan met gewasbestrijdingsmiddelen, denk aan de lelieteelt, zal overeenkomstig de voorschriften moeten
gebeuren. De milieuraad kan hier een goede rol vervullen en wij zullen die rol ondersteunen.
Richtlijnen vanuit en in Europees verband zijn daarbij noodzakelijk en dienen te worden opgevolgd.
Wij zijn van mening dat vaccinatie gaat boven het ruimen van vee en pluimvee. Tijdig inenten kan veel leed voor
mens en dier voorkomen. Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork zet zich in voor een stimuleringsbeleid
tot behoud en versterking van de landbouwsector.
De boeren, die al generaties lang hun bedrijven hebben, moeten ook voor hun kinderen de mogelijkheid krijgen, de
ouderlijke bedrijven hier voort te zetten.
Wat de ontwikkeling van de intensieve veehouderij betreft zal deze slechts mogelijk zijn onder strikte
randvoorwaarden. Het aantal landbouwbedrijven krimpt in, daardoor vindt herverdeling plaats.
Binnen onze gemeente zullen nieuwe dragers voor het platteland gevonden moeten worden, maar één en
ander mag niet gaan ten koste van beschikbare landbouwgrond.
Onze landbouwbedrijven moeten voldoende lucht hebben om op een concurrerende markt te kunnen
opereren.
4.3 LANDBOUW.
De productielandbouw, die bijna 24 uur per dag het land bewerkt, is noodzakelijk voor de exploitatie van het
bedrijf. Gebeurt dat niet, dan kan de kost niet worden verdiend. Dit gaat echter ten koste van flora en fauna. Wij
vinden dat naast deze landbouw agrarische bedrijven moeten komen, die laat maaien, beperkt vee houden en
eigenlijk het ouderwetse gemengde bedrijf uitoefenen. De overheid dient te zorgen dat voor deze bedrijven een
redelijk inkomen ontstaat. Het is een investering in onszelf en natuur, flora en fauna, toerisme, milieu en inwoners
zullen hier wel bij varen. Het alleen maar land aankopen en dat vervolgens doorgeven aan
natuurbeschermingsorganisaties heeft lang genoeg plaatsgevonden en dient te worden gestopt en te worden
opgevolgd door een nieuw beleid.
4.4 BIOLOGISCHE LANDBOUW
De biologische landbouw dient ook gemeentelijk waar mogelijk te worden ondersteund. Met name in de
voorlichting kan de gemeentelijke rol worden bevestigd. Wij pleiten voor een goede overgang van natuurlandschap
naar cultuurlandschap.
De boerengemeenschap in onze gemeente Midden-Drenthe moet gewaardeerd worden voor hun nspanning
waarmee zij het cultuurlandschap onderhouden.
Dit landschap, samen met de boerenstand mogen niet verloren gaan.
Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork zal deze visie door laten klinken in het politieke bestel.
4.5 NATUURBEHEER.
We zien, dat ecologische zones ontstaan en dat is goed.
Natuurbeheer dient op een realistische wijze te worden ingevuld. Wij maken ons grote zorgen inzake de
terugloop van onze weidevogels. Dit geldt ook voor de verdwijning van fazant, patrijs, haas en konijn. Had
onze provincie tot voor kort nog de naam één der wildrijkste van Nederland te zijn, thans is het omgekeerde
het geval. De stelling van: “Laat de natuur maar op zijn beloop”, delen wij niet. Waar zijn onze bodembroeders,
waar is het wild, waar Drenthe beroemd om was? “Zeg mij waar de bloemen zijn, waar zijn ze gebleven?” Als ooit
een lied de spijker op de kop sloeg, dan is het helaas dit lied.
Het doet ons pijn en het is verontrustend, om in het voorjaar ’s nachts alleen maar de angstige roep van de
kieviet te horen, omdat hongerig roofwild, zoals de vos de laatste eieren van de weidevogels opeet. Het
buitensporig beschermen van predatoren leidt o.a. tot het verstoren van het zo zwaar bepleite natuurlijk
evenwicht. Men is op de verkeerde weg en wij zullen ons inspannen om dat te veranderen.
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Er dient aandacht te zijn, voor een zo groot mogelijke diversiteit aan wildsoorten, die thuis horen in ons
Drentse landschap. Er moeten voorwaarden worden geschapen om de bodembroeders weer in de
gelegenheid te stellen, zich te vermeerderen. De vos dient bijvoorbeeld normaal bejaagd te worden.
Exoten zoals muskusrat, nijlgans, wasbeerhond, dienen zoveel mogelijk uit onze fauna te verdwijnen.
4.6 RUIMTELIJKE ORDENING
Is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij
wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed mogelijk aan
elkaar aanpassen van samenleving en ruimte. De gemeente heeft hierin zelf de primaire regie. Dus ligt er een grote
verantwoordelijkheid bij de raad. Wij willen geen delegatie naar een college, dus finale verantwoordelijkheid bij de
raad.
Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork pleit ervoor dat bij de toewijzing van bouwkavels o.a. in de
dorpen, rekening wordt gehouden met de sociale- en economische gebondenheid van de dorpsbewoners. Jongeren
moeten ook in de dorpen kunnen blijven wonen. De brede overleggroep kleine dorpen heeft (BOKD) heeft onze
steun en sympathie.
Het zogenaamde welstandstoezicht is een verouderde en overbodige instelling. Wij pleiten al jaren voor
afschaffing en zullen dat blijven doen.
Bouwaanvragen moeten zo snel en adequaat mogelijk worden behandeld.
Het ontwikkelen van nieuwbouwgebieden moet op andere leest worden geschoeid. De kleine lokale
aannemer moet ook aan de bak kunnen komen.
Dictaten van grote projectontwikkelaars dienen te worden doorbroken. De inrichting en uitgifte van
industriegebieden moet drastisch veranderen. Verdichting van de bestaande (industrie)gebieden dient eerst plaats
te vinden alvorens dat nieuwe gebieden verdicht worden ontwikkeld. Hectares moeten gespaard worden, want
groene ruimte is ons Drentse handelsmerk!!!
Het is van belang, dat we thans gebieden aanwijzen, waar niet gebouwd mag worden en zo de “groene zones” veilig
stellen voor de toekomst. Het is echter ongewenst, om bijvoorbeeld bomen te laten staan, die buitengewoon veel
overlast voor de burgers veroorzaken. ( mits geen historisch of beschermd erfgoed.)
Een boom die volgroeid is gaat in de kruin in de breedte en krijgt wortels die voor ongemak en onnodige
kosten kunnen leiden.
Wij vinden dat een Evenemententerrein in de dorpskern, zoals te Smilde moet blijven. Ook dit is een open ruimte,
die in stand moet blijven. Wij steunen de aanwonenden, die ook hebben aangegeven dat dit niet moet veranderen.
4.7 WONINGBOUW
In Midden Drenthe is 54% van de bevolking ouder dan 55 jaar en in 2035 zal dat naar verwachting zijn opgelopen
tot 65%, waarvan 25% ouder zal zijn dan 75 jaar! (cijfers 2017). Wij kunnen dus rustig stellen dat onze gemeente
vergrijst. Dit zal dus van grote invloed zijn op de woningbehoefte.
De meeste ouderen beginnen rond de leeftijd van 70 jaar te kijken waar zij het liefste willen gaan wonen als laatste
woonverblijf. Beter is het om eerder te kijken en wij raden de inwoners dan ook aan om dat te doen.
Er zullen meer sociale woningen moeten komen indien de economische ontwikkelingen in de huidige trent
doorzetten. Als 55 plussers minder goed aan het werk kunnen komen zal de verdiencapaciteit van deze groep er toe
leiden dat er meer sociale woningen benodigd zullen zijn. Immers het inkomen bepaalt de hoogte van de op te
hoesten huurprijs.
Tevens zetten wij ons in om naast appartementen, die bijvoorbeeld in winkelgebieden kunnen ontstaan uit
leegstand van winkelbedrijven, voorts levensbestendige woningen te bouwen.
Ook uitbreiding van bestaande woningen dienen die mogelijkheid te krijgen, zodat ouders in de directe omgeving
van hun familie kunnen blijven wonen. Ook de aanleunwoningen naast zorgcentra dienen weer te worden
ontwikkeld.
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Privé initiatieven om tot levensloopgebouwen te komen, waar meerdere ouderen bij elkaar kunnen wonen dienen
van de grond te komen, waarbij de zorg wordt geïntegreerd.
Verder dient de gemeente zelf de sociale woningbouw te ontwikkelen. Ook omdat er een toename is van
(gescheiden) eenpersoons huishoudens, waardoor er toenemend vraag is naar sociale woningen. Onze voorkeur
gaat uit naar het afschaffen van de woningstichtingen in de huidige opzet. Wij vinden dat die moeten verdwijnen.
De huidige structuur met daarbij de veelal belachelijke salarissen aan de top zijn misdadig! Daarbij is een stichting
ongrijpbaar en oppermachtig. De gemeente moet het heft weer in eigen hand nemen en zo snel mogelijk de
verantwoordelijkheid weer onder de gemeenteraad brengen. Dan kan een wethouder de uitvoering ter hand nemen
en de raad heeft de regie en controle die hen toekomt. Eigen, gemeentelijke organisaties van kleine omvang, hebben
in het verleden bewezen goed te functioneren. Wij willen deze vorm terug.
Wij schreven het al onder 4.6: Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork pleit ervoor dat bij de toewijzing
van bouwkavels o.a. in de dorpen, rekening wordt gehouden met de sociale- en economische gebondenheid van de
dorpsbewoners. Jongeren moeten ook in de dorpen kunnen blijven wonen.
Daartoe dienen er goedkope projecten te worden ontwikkeld, zoals de bij alleenstaanden en jongeren gewenste Tiny
houses of een iets grotere variant daarvan die aan het bouwbesluit voldoet.
Het opzetten van de hofjes, zoals die jaren geleden binnen de muren van dorpen en steden ontstonden, kunnen een
voorbeeld zijn om ook gemengd wonen tussen jongeren, alleenstaanden en ouderen mogelijk te maken tegen
redelijke prijzen.
Wij geven de voorkeur aan het bestemmen van woningen in recreatieparken voor permanente bewoning.
Het is achterhaald om nog langer te gedogen dat er permanent in vakantiewoningen wordt gewoond.
Middels een afkoopsom of baatbelastingprocedure de bestemming wijzigen. In overleg met parkbeheer en
eigenaar.
4.8 RECREATIE EN TOERISME
De Gemeente Midden-Drenthe maakt deel uit van één van de mooiste provincies van het noorden van
Nederland. Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork is van mening dat het handelsmerk van MiddenDrenthe RUIMTE, RUST, FIETSEN, WANDELEN en NATUUR moet zijn.
Drenthe heeft de uitstraling landschappelijk en toeristisch te zijn.
Het fietspadennetwerk is van groot belang en dient goed te worden onderhouden en waar mogelijk te worden
uitgebreid. Een activiteit zoals de Drentse Fietsvierdaagse moet door onze gemeente blijvend worden ondersteund.
We moeten stimuleren dat het Noorden van het land, met Drenthe als belangrijke peiler, als product
verkocht wordt en daarom moet Midden-Drenthe ervoor zorgen dat onze gemeente steeds aan de eisen van
de tijd wordt aangepast en dat belangrijk onderhoud van wegen, bermen, natuur e.d. behouden blijft.
(Bewegwijzering, infrastructuur etc.) Wij vinden de toeristenbelasting al jaren een onvriendelijke belasting, die we
moeten afschaffen! We zullen ons standpunt hierover in de raad handhaven!
Dit, omdat volgens onderzoek is gebleken, dat steeds meer Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Een
onverwachte tegenvaller in het besteedbaar budget kan dan de opslag van een onnodige belasting zijn, die
toeristenbelasting wordt genoemd! De kans dat vakantiegangers daardoor een afweging maken om naar
elders te gaan wordt door deze toeristenbelasting alleen maar groter, met name in deze tijd.
Onze gemeente, waarin een aanmerkelijk deel mensen hun inkomen verdienen in de recreatieve sector, kan dit niet
hebben. Zet dus de deur wijder open en nodig ze uit om naar Midden-Drenthe te komen.
Een Midden-Drenthe, die je als gast binnenhaalt en waar geen extra onnodige kosten ( lasten ) worden
doorberekend als je weer naar huis gaat. Wij kunnen u verzekeren dat zo'n domper blijft hangen en een
volgend bezoek aan onze mooie provincie daardoor op losse schroeven kan komen te staan.
Waarom moet de toerist die rare belasting betalen, als gast! De ondernemer moet innen en weer afdragen.
Dan moet de gemeente weer administreren en controleren. (Over bureaucratie gesproken!). Wat kost dat de
gemeente wel niet!
Die energie kan veel beter gebruikt worden, dus geef de ondernemers zelf de promotietaken.
Een goede band met de recreatiebedrijven is van groot belang.
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De recreatieondernemers kunnen veel beter de werkzaamheden zelf doen. Dat hoeft de overheid niet voor
hen te doen.
Waken voor een overdaad aan mini campings. Was de minicamping van origine een aanvulling op het inkomen van
de boer, die door veranderde omstandigheden andere bronnen moest aanboren, nu doet zich het feit voor dat
andere mensen zich ook geroepen voelen om zich in deze bedrijfstak te begeven. Met alle respect, maar dit is een
overdaad, die de spoeling wel erg dun maakt.
Voorts dient er naar de wens van de gast te worden geluisterd! De gast wenst in deze moderne tijd ook digitaal
contact te houden met de achterban via internet!
Dat gaat met op sommige plekken in onze gemeente nog met beperkte technische mogelijkheden, waarbij het
digitale signaal wordt getransporteerd via een koperkabel. Gelukkig wordt nu met ondersteuning van de provincie
en de gemeente ook in de buitengebieden, waar vele recreatieondernemers zich bevinden, met voortvarendheid
door de coöperatie Sterk Midden Drenthe snel internet d.m.v. glasvezel aangelegd.
Weer blijkt dat wij onze recreatiesector op dit gebied moeten ondersteunen! De aanleg van glasvezel naar deze
bedrijven om hun gasten een prima internet verbinding aan te kunnen bieden is van groot belang. De koperen
telefoon en Ziggo kabel kan het aantal internetters anders niet aan en verstopt, waardoor slechte en langzame
verbindingen optreden, met irritatie tot gevolg. Bij glasvezel heeft men daar geen last van! Immers de snelheid van
het licht brengt superieure mogelijkheden.
Steeds meer gasten kijken of er internetmogelijkheid op de recreatiebedrijven is en dit weegt heel veel mee
in de beslissing om bij de camping te boeken! Met name daar waar het binnen een gezin gaat om de jeugd.
De jeugd kan niet meer zonder internet en zijn onze gasten van de toekomst.
5.0 FINANCIËN
We willen een gezonde gemeente zijn, die de belastingdruk zo laag mogelijk houdt en een helder beeld weergeeft
van de financiële stand van zaken. Eenvoudige overzichten met één rekening en geen potjes met allerhande
“geoormerkt “geld. De raad dient veel meer zeggenschap te krijgen over de bestedingen.
Wij waren tegen de opdracht aan de stichting Jade, die thans in zwaar weer verkeerd, om het onderwijs te
verzorgen voor de kinderen van de asielzoekers in Oranje. Er werd niet naar ons geluisterd en nu kan er een strop
uit voort komen van 1,7 miljoen euro. Hoe kon het college in zee gaan met een stichting met nog zeven stichtingen.
Thans blijkt overduidelijk dat het geld in de noodlijdende stichtingen van één persoon werd rondgepomt.
Wij zijn tegen gemeenschappelijke regelingen.
Het meedoen met gemeenschappelijke regelingen, zoals de RUD en Alescon brengt tevens financiële risico’s met
zich mee.
DE RUD heeft aangegeven dat zij tegen een tekort aanlopen van minstens een half miljoen en Alescon is, zoals
duidelijk is geworden, veroordeeld tot een nabetaling aan honderden medewerkers, die ook ons als gemeentelijke
deelnemer naar verwachting gaat treffen. We moeten de afgevaardigden in de besturen veel scherper controleren
en verslag laten doen. Zeker over de voorgenomen bestuurlijke beslissingen waar geld mee gemoeid is.
Alescon komt in een sterfhuisconstructie en wij willen niet, dat er een samenwerkingsverband komt met andere
gemeenten, maar dat Midden-Drenthe zelf de organisatie van de ongeveer 200 arbeidsplaatsen op zich neemt.
Het gaat om de belangen van de mensen die er bij betrokken zijn en niet om opnieuw in de oude spanningsvelden
te raken. Wethouder verantwoordelijk, raad controleert. Zo simpel is het.
5.1 DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
Wij staan voor een kundige en actieve ambtelijke organisatie. Die ambtelijke organisatie moet dienstbaar zijn aan
de inwoners. Soms wordt de indruk gevestigd dat dit anders om is en dat dient uitdrukkelijk te worden vermeden.
Thans is de situatie zo, dat het ambtenaren apparaat ten dienste staat van het college.
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De voorstellen aan de raad zijn één zijdig en wij vinden, dat de keuzemogelijkheid meer aan de raad moet worden
geboden. Dat de werkplekken voor de ambtenaren aan de moderne voorwaarden voldoen is prima, maar een hal
van het gemeentehuis te verbouwen voor driehonderdduizend euro wijzen wij met klem af!
Een competente organisatie kan veel aan en deskundigheid moet de eerste plaats innemen bij een sollicitatie.
Zo is de schuldhulpverlening, die door onze inzet nu in eigen gemeentelijke hand is, daar een voorbeeld van.
Helaas heeft de raad niets te zeggen over het beleid van het college inzake de ambtenaren. Maar wij pleiten voor
Regelmatig overleg inzake kwaliteit en resultaat. Hier heeft de burger recht op, wij zijn de gekozen
volksvertegenwoordigers en het ambtelijk apparaat wordt door de belastingbetaler betaald.
5.2 BEZUINIGINGEN
Daar waar mogelijk is het goed dat er bezuinigingen in de komende periode gaan plaatsvinden.
Gemeenten zullen minder rijksbijdrage krijgen.
Hier past een zorgvuldige, zakelijke afweging, op elk onderwerp.
Hoe verdelen we de te besteden gelden aan: zorg, onderhoud wegen en bruggen, sport, onderwijs, culturele
zaken, wettelijke verplichtingen, hulpdiensten etc. Belangrijk hierbij is de concrete vaststelling van de kerntaken
van de gemeente.
Ook de subsidies dienen steeds weer nader te worden beschouwd. De rapportage hierover naar de raad moet
ongevraagd plaatsvinden. Motivatie van het college hoort daar bij.
5.3 SUBSIDIE
Subsidieaanvragen dienen correct te worden beoordeeld en over subsidiegeld dient altijd een afrekening
plaats te vinden met verantwoording door de verkrijger(s). Oneigenlijk aangewende of bestede subsidiegelden
dienen te worden terug betaald.
De raad bepaalt, welke subsidies worden verstrekt en niet het college, zoals thans het geval is. Subsidies moeten een
tijdelijk karakter hebben. Het is goed, om subsidies van tijd tot tijd te herzien. Taakstellend vinden wij een bedrag
van 3 miljoen euro al heel veel. Uiteindelijk betaalt de burger en wij vinden vijf miljoen euro aan subsidie in onze
gemeente, opgebracht door 33 000 inwoners een verkeerde verhouding.
5.4 ONROEREND ZAAKBELASTING (OZB)
De onroerend zaakbelasting wordt geheven over gronden en opstallen.
In onze gemeente wordt al jaren gepoogd, ondanks lagere verkoopwaarden deze belastinginkomsten op tenminste
hetzelfde peil als in de voorgaande jaren te houden.
De verkoopwaarde is de afgelopen jaren vaak naar beneden gegaan en door het percentage te verhogen bleven de
inkomsten voor de gemeente ongeveer gelijk. Dat is voor vele inwoners een doorn in het oog.
Immers het wordt als niet eerlijk ervaren.
Daarom dient er te worden onderzocht of het percentage nu weer naar beneden kan, nu de woningmarkt weer
aantrekt en de prijzen weer stijgen.
6.0 MILIEU
Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork heeft de overtuiging dat ook de volgende generaties moeten
kunnen beschikken over een goede kwaliteit van bodem, water en lucht. Dit is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en daarom is tevens een goede en adequate milieuvoorlichting van gemeentewege
noodzakelijk. Er dient stevig te worden opgetreden tegen diegenen die milieuvervuilend opereren.
Het dumpen van afvalstoffen, zoals slib, bermafval en restafval moet worden tegengegaan.
Onze partij zet zich in om de kosten van de afvalverwerking op een aanvaardbaar niveau te houden.
Wij willen dat de gemeente de contracten met afvalverwerkers zo scherp mogelijk tot stand brengt.
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Wij staan positief tegenover initiatieven van inwoners, om gevraagd en ongevraagd adviezen en meningen te geven
aan de gemeenteraad. (Zoals bijvoorbeeld buurtverenigingen, sportverenigingen en milieuraad.)
Onze mooie gemeente moet een mooie gemeente blijven !!!
En daarom zijn wij tegen het betalen van huisvuil per gewicht. Wij tegen elke vorm van Diftar!! Werkt
zwerfafvalverhogend. Ook is reeds aangetoond dat nascheiden van afval, meer en een groter positief effect heeft op
het milieu. Wij moeten ons glas, papier en plastic afval, naast het bestaande afval blijven inzamelen en tevens het
statiegeld op blikjes en plastic flesjes bewerkstelligen. Dit om nieuwe producten uit dit afval te herwinnen en om
zodoende onder meer het oliegebruik te verminderen. Ook moeten bewoners van maandag tot en met zaterdag
terecht kunnen op de gemeentelijke milieustraat. Grof vuil moet gratis worden gestort.
6.1

ZON, WIND en ALTERNATIEVE ENERGIE

Energiebronnen die niet opraken hebben onze voorkeur zoals wind, zon, aardwarmte en biomassa.
Biomassa is een verzamelnaam voor organisch materiaal. Zoals dood plantenmateriaal, groente, fruit en tuinafval
en snoeihout. Maar ook bijvoorbeeld frituurvet, mest, rioolslib of landbouwgewassen. Wij zijn voor het 100%
CO2 neutraal verbranden van bijvoorbeeld houtsnippers met het doel energie op te wekken.
Windenergie wijzen wij af, met name de grote molens, temeer omdat de windmolens meer lawaai veroorzaken dan
velen denken en heel veel vogels dodelijk laten verongelukken (wel tien tot twintigduizend per jaar) en de
vervolgkosten van het onderhoud onredelijk hoog kunnen oplopen. Her en der windmolens plaatsen is horizon
vervuilend en past niet in ons Drentse landschap.
Zonenergie en aardwarmte hebben onze voorkeur. Maar wat zonnecollectoren betreft, wel op plaatsen die daarvoor
geschikt zijn en waar geen overlast is voor de omwonenden.
Op alle daken van gemeentelijke gebouwen kunnen zonnepanelen komen. Leningen in dit kader moeten op
voorwaarden mogelijk zijn.
Platte daken met groen beplanten is mede op ons initiatief in onderzoek.
7.0 HET GEMEENTEHUIS te BEILEN
Onze partij heeft reeds lang geleden gepleit, voor herinrichting van de raadzaal. Het is onbeleefd om met je rug
naar de publieke tribune te zitten. Tevens zorgen dat er life uitzending is van de vergaderingen van commissies en
raad. In 2013 werd er anders ingericht.
Nu wil men de hal verbouwen en daar zijn wij sterk tegen. ( 3 ton is veel en veel te veel)
Wij zijn tegen sluiting van de dependances in Westerbork en Smilde.
8.0 TOEKOMST
Het college kan worden geformeerd door wethouders, die door de hele raad worden geselcteerd.
Wij kunnen ook competente wethouders voordragen.
Onze voorkeur is een Raadsprogramma, breed gedragen door de hele raad.
De Griffie dient goed georganiseerd te zijn en dient te beschikken over alle middelen om adequaat te kunnen
werken.
Een herziene taakomschrijving van de organisatorische werkwijze van college en ambtenarenapparaat is
noodzakelijk. Het moet helder en duidelijk zijn, waar de verantwoordelijkheden liggen. Verantwoordelijkheden
dragen is iets anders dan tijdige inlichting en samenspraak over belangrijke zaken.
Het seniorenconvent kan meer invulling krijgen en het instellen van een presidium is bespreekbaar.
De kiezer stemt niet voor niets en op deze wijze heeft de kiezer de meeste invloed en kan de gekozenen daar later
zeker op aanspreken.
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8.1 INVULLING VAN DE KOMENDE VIER JAAR.

Met wie heeft u te maken?
Binnen onze partij zijn verschillende persoonlijke overtuigingen aanwezig.(Humanisme, ongebonden, katholiek,
liberaal, gereformeerd etc.)
Het is heel leerzaam om de onderlinge discussie mee te maken en vaak ontwikkelt zich maatschappelijk een
zeer bruikbaar standpunt. (Wij kennen trouwens geen verplichtende fractiediscipline, ieder
mag de eigen mening kenbaar maken, in debat en ook middels stemverklaring en persoonlijke stemming)
Onze partij is van mening, dat geloofspartijen niet in de politiek aanwezig hoeven te zijn.
Geloof is een persoonlijke zaak en geloofsovertuigingen kunnen prima uitgedragen worden in de persoonlijke sfeer
en bij elke gelegenheid, 24 uur per dag.
Hoe zou het moeten gaan?
Burgers dienen in een zodanig vroegtijdig stadium bij belangrijke beleidsplannen betrokken te worden, dat
men nog invloed uit kan oefenen op de te nemen beslissingen.
Wat regelmatig aan de overheid te verwijten valt is het tijdstip waarop zogenaamde informatie – en
inspraakavonden worden gehouden.
Gemeentebelangen Smilde - Beilen - Westerbork kiest voor een beleid in voortdurende samenspraak met de
burgers. Dat is werkelijke inspraak!!.
Een gemeente, die bereid is hieraan loyaal te werken, bewijst dat het haar ernst is om opvattingen en gevoelens uit
de plaatselijke samenleving vroegtijdig te laten meewegen in de uiteindelijke besluitvorming door de raad.
De gemeente dient er voor te zorgen dat de burgers vroegtijdig begrijpelijke informatie krijgen!
Wij willen dat er duidelijk wordt voorgelicht en dat suggesties en voorstellen vanuit de burger serieus worden
genomen.
Er zijn lokaal weinig belangrijke beleidszaken te noemen, of te bedenken, die een benadering vanuit de
verschillende landelijke partij- ideologieën zelfs maar rechtvaardigen!
Er zijn wel zaken te bedenken waar de landelijke en de lokale politiek behoorlijk kunnen botsen! De
herindeling heeft volledig gefaald. Er is geen enkele doelstelling gehaald. Hoe groter hoe beter is ook hier
niet bewezen. Het argument inzake kostenbesparing is helemaal niet waar gebleken.
Bemoeien wij ons ook met landelijke politiek?
Ja, en niet alleen met landelijke politiek, maar ook met provinciale politiek.
Wij vinden, dat politiek vanuit de burger, vanuit de bevolking moet komen. Van onder naar boven!! En niet van
boven naar beneden. Wij hebben zeker een mening over de landelijke items en benoemen die ook. Het
asielzoekersbeleid werd door ons als één der eersten openlijk veroordeeld. Voorts: Het wegenbeleid van de
provincie. De landelijke aanpak van de onderwijspolitiek. Het beleid en functioneren van de waterschappen. Deze
geldverslindende en in onze ogen onnodige instellingen moeten wat ons betreft direct onder de vleugels van de
provinciën komen.
Zo nodig communiceren we schriftelijk en mondeling met de politiek in den Haag.
Wij strijden tegen onrecht, tegen bureaucratie, tegen gebrek aan handhaving en maken ons net zo kwaad als
ieder weldenkend mens over het feit, dat rechters vrouwenhandelaren en kinderverkrachters laten
ontsnappen of hun misdaden verzachten.
Maar wij proberen waar mogelijk die kwaadheid terecht te laten komen op plaatsen, waar er effecten
kunnen ontstaan.
De menselijke maat moet terug in de economie, de zorg, het onderwijs en de bestuurlijke verhoudingen.
Wij zullen ons als lokale onafhankelijke partij inzetten om te voorkomen dat nog meer winkels, huisartsen,
bibliotheken, scholen etc. verdwijnen uit de dorpen.
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Wij zullen proberen oplossingen te bedenken als het verdwijnen van (fijnmazig) openbaar vervoer aan de orde
komt, in de kleinere woonkernen, waardoor ouderen en jongeren minder mobiel worden.
De kleinschaligheid is ook cruciaal in de commerciële sector: lokale bedrijven moeten zich kunnen weren
tegen de concurrentiekracht van grote ondernemingen en winkelketens. Met landelijke distributiesystemen
en internationale producten dringen de grote winkelketens de kleine winkels uit de markt, verdwijnen
typische lokale producten en daardoor vervlakt de regionale (voedsel)cultuur. Bovendien speelt hier een
milieuaspect.
Wij, als lokale partij willen ons hard maken voor het behoud van regionale en lokale culturele en
sportvoorzieningen, zoals de plaatselijke voetbalvereniging, kleine theaters, muziekpodia en het
verenigingsleven.
Ook op het gebied van de veiligheid – het belangrijkste, politieke onderwerp voor veel burgers – is
kleinschaligheid cruciaal. Kleinere gemeenschappen, waar mensen elkaar kennen en waar de sociale
controle groter is, zijn veiliger en leefbaarder dan grote steden met bewoners die elkaar niet kennen of groeten.
De werkgelegenheid moet zo veel mogelijk worden behouden in de kleine dorpen en steden en op het platteland.
8.2 ORGANISATIE
De politieke partij Gemeentebelangen Smilde – Beilen – Westerbork is een vereniging. Het hoogste
orgaan in de vereniging is de algemene ledenvergadering. De oprichting vond plaats op 15 mei 1970.
De ledenlijst is alleen toegankelijk voor het bestuur, omdat de privacy van de leden hierdoor wordt
gewaarborgd. De contributie bedraagt minimaal € 15,-per jaar en vele leden doteren naar eigen inzicht. Alle
vergaderingen zijn openbaar. Het bestuurlijk gedeelte van de algemene ledenvergadering kan besloten zijn.
De samenstelling van de kieslijst geschiedt door een autonome commissie, die bestaat uit door het bestuur
aangewezen vertrouwenspersonen. (Vertrouwenscommissie, kiescollege.)
Voorafgaande aan de gemeentelijke commissie – en Raadsvergaderingen vergadert de fractie. Leden zowel
als belangstellenden zijn welkom op deze openbare bijeenkomsten, kortweg genoemd de steunfractie.
Binnen de fractieleden bestaat volledige vrijheid van stemmen in de Raad over enig onderwerp. Dit
onderstreept het respect voor elkaar en elkaars mening.
Vanuit de fractie wordt geregeld gebruik gemaakt van het recht om schriftelijke - en mondelinge vragen te
stellen aan het College. Het stellen van vragen is een belangrijk middel om invloed uit te oefenen en
informatie te krijgen over politiek belangrijke zaken.
Ook is dit een goed instrument om binnen het kader van de controlerende functie van raadsleden zaken te
benaderen.
Na beantwoording is dan de mogelijkheid om punten te agenderen en ter discussie te stellen.
8.3

KIESLIJST

lijst 5

Onderstaand treft u de kieslijst van
aan:
Het kiescollege heeft namens de partij de kieslijst vastgesteld. Het bestuur is verheugd, dat deze goed
bezette kieslijst een afspiegeling is van onze inwoners. Mannen en vrouwen, praktisch gelijk
vertegenwoordigd en variërend in alle leeftijden.
Veel verschillende beroepen en zo blijven we dicht bij de
mensen en krijgen daardoor optimale informatie, die zo belangrijk is voor een lokale partij als de onze. Het
verleden heeft bewezen, dat de fractie ook de accenten legt door die goede informatie.
Het bestuur heeft recentelijk bekend gemaakt, dat de partij Gemeentebelangen Smilde - Beilen - Westerbork de
laatste jaren veel ledenwinst heeft geboekt. Het magische getal van 100 is ver overschreden.
Onze kieslijst getuigt hiervan.
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LIJST 5
Gemeentebelangen Smilde - Beilen - Westerbork:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

de Haas, Charles
Koning-Jager, Ina
Geers, Hans
Radix-Feijen, Gineke
Maagd, Niels
Warners, Arjen
Kuik-de Haas, Joyce
Bosma, Ramona
Daalman, Peter
Oldenkamp, Ruud
Daling, Ruurd
Speelman, Jan
Wals, Agnes
van Breen-Edwards, Mable
Eising, Jan
van der Meer-Laning, Karin
van Veen, Mieke
Emmens, Henk
van de Braak, Mirella
Moulijn, Joke
Smink, Koob
Hoogeveen, Jan
Middelbos-Flinkert, Femmie
Schreuder, André
Ros-Spans, Frouni
Radix, Jan
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Smilde
Bovensmilde
Bovensmilde
Smilde
Beilen
Bovensmilde
Smilde
Hoogersmilde
Smilde
Beilen
Smilde
Westerbork
Bovensmilde
Westerbork
Hijken
Smilde
Smilde
Smilde
Hoogersmilde
Smilde
Beilen
Smilde
Bovensmilde
Bovensmilde
Smilde
Smilde
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8.4 SLOT
U heeft nu het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Smilde - Beilen - Westerbork gelezen.
Wij hopen dat één en ander u heeft aangesproken. Onze partij maakt al heel lang deel uit van de Gemeenteraad.
Wij zijn de oudste lokaal onafhankelijke partij in Midden-Drenthe. ( sinds 1970.)
Wij hopen ook dat u ons op woensdag 21 maart 2018 zult willen steunen met uw stem.
Maak onze partij sterk en steun de Onafhankelijkheid in de Raad.
Wij leggen vaak de vinger op de wonde en wijzen de partijbelangen op lokaal niveau van de landelijke partijen af.
Gemeentebelangen Smilde - Beilen - Westerbork heeft een enthousiast team van mensen, dat ook deze
periode, 2018-2022, voor uw belangen wil opkomen. De burger staat centraal en niet het partijbelang.
Wij worden niet gehinderd door partijpolitieke dogma’s;
Wij hoeven niet te volgen in landelijke dictaten;
Wij staan midden tussen de mensen in de straat en wij luisteren naar de burgers!!!!!
Wij gaan bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg en kunnen competente wethouder(s) leveren!
Mogen wij op uw steun rekenen?
U kunt op ons rekenen!

Gineke Radix, voorzitter
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Charles de Haas, lijsttrekker

