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Inleiding 
De SGP baseert zich in haar politieke bezig-zijn op Gods Woord en de belijdenissen die daarop 
gegrond zijn. De Bijbel is richtinggevend, ongeacht tijd en plaats. Zij behoort verweven te zijn 
met en drager te zijn van het praktische handelen in de politiek. 
 
In dit verkiezingsprogramma komen de bekende thema’s aan de orde: bestuur en ondersteuning, 
veiligheid, volkshuisvesting met ruimtelijke ordening, economie, het sociaal domein met 
participatie, onderwijs, sport en welzijn, en de financiële kant van het besturen. Het aantal 
onderwerpen laat zien dat gemeentebestuurders en -vertegenwoordigers geacht worden zich over 
veel beleidsterreinen uit te spreken en verantwoordelijk te zijn. Per thema zijn deelonderwerpen 
benoemd met concrete punten. Het zijn punten die beschrijven wat we willen bewaren en 
waaraan we willen bouwen.  
 
Hiermee levert de SGP een inhoudelijke bijdrage aan het besturen van de gemeente. Ook dit 
werk is slechts een middel. De Heere geve dat dit middel tot zegen van onze burgers is. De Heere 

belooft de zegen als in de samenleving gehandeld wordt 
overeenkomstig Zijn Woord en Zijn geboden. 
 
Dit verkiezingsprogramma heeft als titel ‘Bouwen en bewaren’ 
meegekregen. Dat is een Bijbelse opdracht. In het eerste Bijbelboek, 
Genesis, staat de schepping van en de opdracht aan de mens  
beschreven: Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in 
den hof van Eden om dien te bouwen en dien te bewaren. Helaas 
leven we niet meer in de hof van Eden (het paradijs), omdat we God 

uit eigen beweging verlaten hebben. We leven nu buiten het paradijs, en dat is aan alles te 
merken. Daarom is een overheid nodig, ook gemeentelijk.  
 
Van onze kernwaarden en beweegredenen leggen we ook verantwoording af in het inleidende 
hoofdstuk.  
 
We hopen dat dit verkiezingsprogramma bijdraagt aan een goed besturen van en leven in de 
gemeente Neder-Betuwe. 
 
We bidden de Heere daarin om wijsheid voor alle bestuurders en inwoners en wensen dat Gods 
zegen op het bedrijven van politiek zoals hierboven beschreven, mag rusten. 
 
 
Namens de Gemeente Afdeling van de Staatkundig Gereformeerde Partij in Neder-Betuwe, 
 
 
 
D. Hendriks van Warbij 
 
Namens de fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij in Neder-Betuwe, 
 
 
 
N. van Wolfswinkel  

We leven nu buiten 
het Paradijs, en 
dat is aan alles te 
merken. Daarom is 
een overheid nodig. 
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0. Kernwaarden en drijfveren 
 
De SGP vindt dat óók in de politiek, dus ook in de gemeentelijke politiek, de Bijbel de beste 
basis is om te werken aan het welzijn van de samenleving. 
De Bijbel beschrijft de overheid als dienares van God. Als dienares van God zet de overheid zich 
in voor het belang van iedere burger. Dat belang wordt dus vooral gediend door in 
gehoorzaamheid naar Gods geboden te leven. Daarmee erkennen we dat God onze Schepper en 
Onderhouder is.  
De op de Bijbel gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften behoren eveneens tot de 
grondslag van de SGP. Hiermee onderscheiden we ons van andere politieke partijen die zich 
beroepen op de Bijbel als norm voor hun politiek handelen. In deze belijdenisgeschriften staat 
ook beschreven de taak van de overheid, zoals die in de praktijk gestalte behoort te krijgen. 
Het christelijke geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel 
kunnen we lezen wat God van ons vraagt in ons gedrag ten opzichte 
van Hem en van onze medemensen. Wat God van ons vraagt is niet 
alleen goed voor SGP-ers, maar voor iedereen. De SGP gaat er daarom 
voor om op democratische wijze een samenleving in te richten op de 
wijze zoals God die van ons vraagt. Als we dat niet doen, zal dat 
gevolgen hebben. God zegt Zelf dat wie Hem verlaat smart op smart 
heeft te vrezen. Maar het is geen angst voor straf die de SGP ertoe 
brengt om op te roepen tot een leven naar Zijn Woord, de Bijbel. Hij 
is het als onze Schepper en Onderhouder waardig om gehoorzaamd te 
worden en iedere burger heeft daar profijt van.  
Met de Bijbel als norm heeft de SGP een aantal kernwaarden geformuleerd. SGP-bestuurders zijn 
op deze kernwaarden aan te spreken. Deze kernwaarden vormen de drijfveren om politiek te 
bedrijven. Als deze kernwaarden in de praktijk handen en voeten krijgen, zal de gemeente daar 
wel bij varen. 
De kernwaarden zijn allen terug te voeren naar de liefde tot God en de naaste. Daarmee sluiten 
ze aan bij de Tien Geboden, die door God zijn gegeven om in liefde tot Hem en tot de naaste te 
leven. 
In dit hoofdstuk worden de kernwaarden omschreven en indien nodig concreet gemaakt. 
 
Liefde tot God en elkaar 
Liefde is een centraal thema in het christelijke geloof. Wie God liefheeft boven alles en zijn/haar 
naaste als zichzelf zal daar zegen op ontvangen. Bewijzen daarvoor zijn niet alleen in de Bijbel te 
vinden, maar ook in de geschiedenis van ons land. Een leven volgens christelijke normen en 
waarden is goed voor de gehele samenleving.  
De Naam van God mag daarom niet in diskrediet gebracht worden. 
Tegelijkertijd kan door het liefhebben van onze naaste ieder mens als individu tot zijn recht 
komen. De SGP vindt een respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk. Dat betekent 
dat de SGP de ander niet als lustobject ziet, maar als een waardevol individu. Reclame mag 
daarom geen seksuele gevoelens oproepen of versterken. 
 
Wat vindt de SGP belangrijk? 

 Er is binnen onze gemeentegrenzen geen plaats voor bordelen en seksinrichtingen. 
 Aanstootgevende reclame is niet toegestaan. 
 In de Algemene Plaatselijke Verordening wordt een vloekverbod opgenomen. 

 
 
 
 
 
 
 

De kernwaarden 
zijn allen terug 
te voeren naar 

de liefde tot God 
en onze naaste. 
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Liefde voor de dienst aan God 
De SGP staat voor een dienende overheid. Dat is een overheid die God dient en vanuit de liefde 
voor de dienst aan God vanuit christelijke waarden en normen werkt en bouwt aan het welzijn 
van burgers. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke waarden. Deze waarden 
betekenen echter niet dat alle godsdiensten zich op dezelfde manier in de openbare ruimte 
kunnen uiten. Andere godsdiensten dan de christelijke kunnen veel betekenen voor een goede 
levenshouding, maar dragen door hun on-Bijbelse opvattingen niet bij aan het dienen van God. 

Dan kunnen we ook geen zegen verwachten voor het welzijn van onszelf 
en onze naaste. De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn bovendien  
gestempeld door het christendom.  
Onze gemeente heeft vanouds een christelijk karakter. Dat behoort niet 
alleen uiterlijk merkbaar te zijn door de aanwezigheid van kerken. De 
Tien Geboden die in de kerken zondag aan zondag worden voorgelezen, 
hebben ook betrekking op de dagelijkse praktijk. Zo wordt gewerkt aan 

het bewaren van en bouwen aan de christelijke identiteit, die voor alle inwoners heilzaam is. 
 
De SGP hecht grote waarde aan … 

 … het blijvend christelijke karakter van onze gemeente. 
 
Liefde voor de dag van God 
God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en 
elkaar te dienen. De zondag is in de christelijke traditie een rustdag. Daarom is de SGP 
principieel tegen (sport)evenementen, horeca- en winkelopenstelling op zondag. De overheid 
moet zorgen voor de randvoorwaarden van de zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag 
van afzondering kan gebruiken. Om de Heere op zondag te dienen is het noodzakelijk dat de 
kerkgang ongestoord kan plaatsvinden. Dit geldt ook op en rond de christelijke feestdagen. Ook 
vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Daardoor 
nemen ons welzijn en onze gezondheid toe. Omdat vooral de grotere winkelketens op zondag 
opengaan, neemt ook nog eens de keuzevrijheid van werknemers en ondernemers uit het midden- 
en kleinbedrijf af. 
 
Waar zet de SGP zich voor in? 

 Grond- en wegwerkzaamheden vinden niet op zondag plaats. 
 Op zondag vinden geen (sport)evenementen plaats. 
 Op en rond de christelijke feestdagen vinden geen evenementen plaats die strijdig zijn 

met het christelijke karakter van de gemeente. 
 De sluitingstijden van de horeca en van evenementen zijn zodanig, dat de zondagsrust niet 

wordt verstoord. 
 Voor koopzondagen is geen ruimte in de gemeente. 
 Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven is nadrukkelijk aandacht voor de in onze 

gemeente gewenste zondagsrust. 
 
De overheid in dienst van God 
De SGP gelooft dat het gemeentebestuur Gods goede geboden inhoud moet geven in het 
maatschappelijke leven. De SGP wil daarom geen gemeenschapsgeld besteden aan zaken die 
haaks staan op de Bijbelse boodschap. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de burger de 
mogelijkheid heeft om indien nodig te kiezen voor maatschappelijke instellingen die zich op de 
Bijbel gronden. 
 
Welke speerpunten heeft de SGP? 

 Voor sportactiviteiten op zondag wordt geen subsidie gegeven. 
 De doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de 

Bijbel. 
 
 

Onze gemeente 
heeft vanouds 
een christelijk 
karakter. 
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Respect voor de lichamen van gestorven medemensen 
De SGP is principieel voor begraven en wil respect voor de lichamen van gestorvenen. Het 
gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid om te begraven. 
 
Wat is voor de SGP van belang? 

 Algemene begraafplaatsen worden goed onderhouden. De dienstverlening vanuit de 
gemeente rondom begrafenissen blijft op niveau. 

 Tarieven voor de begraafrechten zijn betaalbaar en niet 
hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 

Liefde voor mensen in nood 
De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor 
vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van vluchtelingen 
moet in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking. Draagvlak onder de inwoners acht de 
SGP van belang. 
 
Wat wil de SGP? 

 In voorkomende gevallen biedt de gemeente (tijdelijk) onderdak aan vluchtelingen.  
 Opvang van vluchtelingen past bij aard en schaal van de gemeenschap. 
 Er vindt vroegtijdig overleg met buurtbewoners plaats, als er sprake is van (tijdelijke) 

opvang. 
 Het maatschappelijk middenveld wordt betrokken bij de opvang van vluchtelingen. 
 Er wordt zorg gedragen voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen. 
 De veiligheid van vluchtelingen en burgers wordt gewaarborgd. 

 
Rentmeesterschap 
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed 
rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar 
moeten de natuurlijke bronnen niet uitputten. We willen als goede beheerders zorgen voor de 
schepping. 
 
Wat vindt de SGP belangrijk? 

 De gemeente investeert in duurzaamheid. 
 Het integraal klimaat- en milieubeleid wordt uitgerold. 

 
 
  

Tarieven voor de 
begraafrechten zijn 

niet hoger dan het 
landelijk gemiddelde. 
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1. Bestuur en dienstverlening 
Interactie met de burger 
In onze gemeente wordt door kiesgerechtigden bovengemiddeld gebruik gemaakt van de mogelijk 
tot het stemmen op personen voor de gemeenteraad. Om te voorkomen dat de afstand tussen 
burger en bestuur groter wordt, vindt de SGP dat bestuurders zorgvuldig moeten luisteren en 
actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. Een gemeentelijke herindeling zou de 
afstand tussen bestuur en burger onnodig groot maken. Wat de SGP betreft een ongewenste 
ontwikkeling. 
 
Wat vindt de SGP van belang? 

 Het hoogste orgaan van het gemeentebestuur (de gemeenteraad) is democratisch gekozen. 
Referenda zijn niet nodig. 

 De gemeente tolereert geen acties die de kernwaarden van onze democratie ondermijnen 
dan wel onder druk zetten. 

 Het gemeentebestuur weet zich afhankelijk van God de Heere. Om daarvan iets tot 
uitdrukking te laten komen wordt aan het begin van de raadsvergadering en ter afsluiting 
daarvan een openbaar ambtsgebed uitgesproken. 

 Het gemeentebestuur (het college van burgemeester en wethouders) heeft contact met de 
samenleving, houdt rekening met gevoelens en luistert naar 
argumenten van haar burgers. 

 Het college van B&W is allereerst verantwoordelijk voor het 
’algemeen belang’ dat in strijd kan zijn met individuele belangen. 

 Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving 
welke keuzes het maakt. 

 Het ambtenarenbestand vormt een afspiegeling van de 
bevolking qua identiteit. Invoelingsvermogen met het karakter van 
de gemeente is belangrijk voor ambtenaren. Inwoners voelen zich 
dan eerder begrepen. Bij het personeelsbeleid is daarom naast 

kwaliteit, ook affiniteit met de lokale gemeenschap een beoordelingsfactor. 
 Er wordt alleen samengewerkt met buurgemeenten en de regio waar blijvende 

meerwaarde zichtbaar is. Een herindeling is niet nodig. 
 
Besturen mét de samenleving 
Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen kerntaken van de gemeente. Dienstverlening staat 
hoog in het vaandel. Maar het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te 
oefenen. De overheid hoeft de burger niet uit de handen te nemen wat deze zelf kan. Particulier 
initiatief vindt de SGP belangrijk.  
 
Waar zet de SGP zich voor in?  

 Het college van B&W oefent zijn kerntaken uit mét de samenleving. 
 Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt maatschappelijke en particuliere 

initiatieven bij de uitoefening van deze kerntaken. 
 Het gemeentebestuur biedt ruimte voor het ‘zelf-organiserend vermogen’ van de 

samenleving bij deze kerntaken. 
 Wanneer een aanvraag wordt afgewezen, denken de ambtenaren op een positieve manier 

en oplossingsgericht mee over mogelijke alternatieven. 
 De bestuurlijke druk wordt zo laag mogelijk gehouden. Onnodige regelgeving en 

controleprocedures worden voorkomen. 
 Voortdurend is er aandacht voor efficiency.  

Een gemeentelijke 
herindeling is geen 
middel om de 
kloof tussen 
burgers en politiek 
te verkleinen. 
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Verbinden 
Onze samenleving is heel gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van een 
samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet zich in voor vreedzaam 
samenleven. 
 
Wat vindt de SGP belangrijk?  

 Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving. Het algemeen belang gaat boven het 
persoonlijke belang.  

 Het college van B&W streeft naar veiligheid voor iedereen. 
 Het gemeentebestuur maakt zich hard voor de meest kwetsbaren.  
 Het gemeentebestuur zoekt naar verbindingen. Het brengt initiatieven vanuit de 

samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling van 
standpunten tussen burgers met uiteenlopende meningen. 

 Kerken en verenigingen worden betrokken bij het versterken van verbindingen. 
 
Zichtbaarheid 
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het college van B&W is daarom 
zichtbaar, bekend en benaderbaar. 
 
Wat vindt de SGP belangrijk?  

 Er is heldere communicatie en uitwisseling tussen de gemeente en burgers. 
 Het gemeentebestuur is zichtbaar in de samenleving. 
 De website is zo opgezet dat iedere burger zo snel mogelijk kan vinden wat hij of zij nodig 

heeft.  
 Ook burgers die geen toegang tot internet hebben worden zo volledig mogelijk 

geïnformeerd. Voor deze burgers moet ook alle informatie beschikbaar zijn. 
 

Integriteit 
Vaak wordt gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer 
handelen of niet. Ook voor de SGP is integriteit een belangrijk speerpunt. 
Er is een krachtig lokaal bestuur nodig om niet integer handelen te 
voorkomen. 
 
Wat betekent dit voor de SGP?  

 Bestuurders zijn eerlijk en oprecht en willen zich altijd verantwoorden. 
 Besturen spreken regelmatig over de integriteit van hun leden. 
 Een vaste bestuurskoers is nodig. Er wordt niet vernieuwd om te vernieuwen. 

 
Samenwerking zoeken 
Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen de gemeentegrenzen. Daarom is 
samenwerking met andere gemeenten voor sommige zaken nodig en/of wenselijk. 
Gemeenten hebben niet het alleenrecht op het publieke gezag. De samenleving verandert sterk. 
Daardoor zijn gemeenten steeds vaker een (belangrijke) deelnemer in een breed maatschappelijk 

netwerk. 
Gemeenten worden meegenomen in een trend van 
schaalvergroting. Er ontstaan krachtige regio’s die zich sterk 
naast en soms ook tegenover zelfstandige gemeenten laten 
gelden. Dat vraagt om een zorgvuldige positiebepaling.  
Voor de SGP zijn daarbij de volgende uitgangspunten 
belangrijk: bewaking van de identiteit, bundeling van 
krachten en verbondenheid met netwerken. Deze drie 
uitgangspunten worden hieronder benoemd en concreet 
gemaakt. 

 

Samenwerking wordt 
met name gezocht bij 
omliggende 
plattelandsgemeenten 
met een gelijksoortig 
karakter. 

Bestuurders 
behoren 

integer te 
zijn. 
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Bewaking van de identiteit 
Iedere gemeente heeft zijn eigen karakter. Daarmee onderscheidt een gemeente zich van de 
omgeving. Inwoners herkennen zich in tradities en eigenschappen en willen deze behouden. Dat 
moet zo blijven. 
 
Waar zet de SGP zich voor in?  

 Samenwerkingsvormen waardoor de gemeentelijke identiteit verloren gaat, worden niet 
gesteund. 

 Als samenwerking tot gedeeltelijke schaalvergroting leidt, wordt de eigenheid van de 
kleine gemeenschap zoveel mogelijk behouden.  

 Samenwerking wordt met name gezocht bij omliggende plattelandsgemeenten met een 
gelijksoortig karakter. 

 Neder-Betuwe profileert zich meer en meer als de gemeente van rust en (groene) ruimte 
in de regio met een actieve ondernemerszin.  

 
Bundeling van krachten 
Krachten worden gebundeld om er beter en sterker van te worden. Die meerwaarde moet 
aantoonbaar zijn of mag worden verwacht. 
 
De SGP vindt samenwerken alleen nodig als …. 

 … er problemen mee opgelost worden. 
 … het niet tot nieuwe problemen leidt. 
 … het duidelijke maatschappelijke en/of economische voordelen heeft. 
 … inlevering van autonomie in balans is met de winst aan bestuurlijke kracht. 
 … het ten goede komt aan de uitvoering van de kerntaken van de gemeente. 

 
Verbonden in netwerken  
De gemeente is een belangrijke partij in het plaatselijke netwerk van maatschappelijke 
organisaties. Het is een trend dat gemeentebesturen meer en meer een terugtrekkende beweging 
maken om meer ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven. 
 
Wat vindt de SGP belangrijk?  

 Het gemeentebestuur faciliteert en stimuleert netwerken van onze samenleving als 
daarmee het algemeen belang gediend wordt. 

 
Samen met de regio en de provincie 
Doelen die de gemeente Neder-Betuwe samen met de regio of met de provincie beter op kan 
pakken, geven we in gezamenlijkheid vorm en inhoud. Zo kunnen we onze lokale doelen en 
ambities betere realiseren. 
 
Samen met de regio en de provincie wil de SGP bijvoorbeeld …  

 … blijvend lobbyen bij Rijk en Provincie voor een veilige en verbrede A15. Er wordt 
immers een grote toename van (vracht)verkeer vanuit Rotterdam en als gevolg van groei 
op onze regionale bedrijfsterreinen verwacht. 

 … Rivierenland als centrum op wereldformaat op het gebied van agribusiness en als 
FruitDelta promoten. 

 … aandringen op oplossingen op korte en lange termijn voor onze logistieke verbindingen 
met de overzijde van de Rijn (de huidige Rijnbrug is in de huidige vorm niet 
toekomstbestendig). 

 … blijvend zoeken naar goed aansluitende OV-verbindingen. Zowel de oost-west- als de 
noord-zuidverbindingen dienen daarbij uitdrukkelijk de aandacht te hebben.  
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2. Openbare orde en veiligheid 
Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in hun 
huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Zorgdragen voor veiligheid is één van 
de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid. 
De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid. 
Toch staat de gemeente daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen, ondernemers en 
burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De SGP vindt het 
belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het 
veiligheidsgevoel worden verbeterd. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen 
om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die meehelpen 
aan meer veiligheid binnen de wettelijke kaders. 
 
Politie 
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die de veiligheid van de burgers 
ondermijnt. Criminaliteit verschuift van de stad naar het 
platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en 
ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen 
nemen toe. De SGP vindt dat de doelen van de Nationale 
Politie moeten worden gebundeld met gemeentelijke 
doelstellingen; daardoor nemen de lokale mogelijkheden 
toe. Het is noodzakelijk om met alle partners samen te 
werken. De gemeente zorgt voor voldoende inzet van 
ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.  
 
De toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en de langer 
thuiswonende ouderen leveren nieuwe zorgvragen op. De gemeente werkt bij veiligheid en zorg 
samen met het Veiligheidshuis. Daardoor kunnen tijdig beschermingsmaatregelen worden 
toegepast. Verwarde personen hebben extra aandacht van de gemeente en hulpverlening. 
 
Wat zijn speerpunten van de SGP? 

 Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken. 
Het gemeentebestuur zet zich in voor minimaal één wijkagent per 5000 inwoners. 

 De gemeente heeft minimaal één steunpunt waar burgers de wijkagenten kunnen spreken. 
 De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe. 
 Er komt meer ruimte voor de opsporing van criminaliteit in samenwerking met 

wijkagenten. 
 De gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van de aanrijtijden van politie, 

ambulance en brandweer. 
 Bij daarvoor van toepassing zijnde vergunningverlening wordt streng getoetst op het 

(crimineel) verleden van de aanvrager. 
 Er wordt zorg gedragen voor vuurwerkvrije zones. 
 De politie zorgt voor handhaving van het verbod voor motorrijders op de dijken op de 

vastgestelde dagen.  
 In de dorpskernen wordt de maximale snelheid gehandhaafd. 

 
 

Brandweer en ambulancezorg 
Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor burgers. De 
gemeente Neder-Betuwe ligt strategisch voor wat betreft transport en logistiek. We moeten niet 
vergeten dat de Betuwelijn, de Waal en de A15 risicofactoren zijn. Er zijn regionale 
samenwerkingsverbanden, maar de gemeente moet volop aandacht aan dit thema blijven geven.  
 
 
Wat is volgens de SGP van belang? 

De gemeente zorgt 
voor voldoende inzet 

van ambtenaren op het 
terrein van openbare 

orde en veiligheid. 
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 Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert 
werving van nieuwe vrijwilligers. 

 Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken.  
 Voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht. 
 Er komt meer aandacht binnen de veiligheidsregio voor de vrijwilligers bij de brandweer. 
 De jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor toekomstige 

brandweervrijwilligers. De SGP is daarom voor behoud van de jeugdbrandweer. 
 
Preventie openbare orde en veiligheid 
Preventie staat voorop, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar 
communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd. 
 
Waar zet de SGP zich voor in? 

 Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten. 
 Bijzondere opsporingsambtenaren nemen politietaken waar en 

zetten zich vooral preventief in voor lokale prioriteiten. 
 Er wordt voorlichting over sociale veiligheid op de scholen 

georganiseerd. 
 Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen. 
 Er is intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door 

voorlichting en controle. 
 Alcoholgebruik op straat is verboden.  
 Er wordt actief meegedacht met ex-gedetineerden voor wonen en werk om recidive te 

voorkomen. 
 Campagnes tegen taalverruwing worden gepromoot en volledig gesteund. 
 Op basis- en middelbare scholen wordt goede voorlichting over de schadelijke gevolgen 

van alcohol en drugsgebruik gegeven, op een wijze die past bij de identiteit van de school. 
 Er wordt actief samengewerkt met kerken en verenigingen om preventie maximaal in te 

zetten. 
 
 

  

Er wordt 
intensief 
ingezet op 
buurtpreventie. 
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3. Fysieke leefomgeving 
De SGP vindt het van groot belang dat onze burgers in een goede leefomgeving wonen. De basis 
voor het ruimtelijke beleid wordt gevormd door Bijbels rentmeesterschap. De geschiedenis van 
onze gemeente weerspiegelt zich in historische gebouwen (zoals kerkgebouwen en 
begraafplaatsen) en archeologische vondsten. Blijvende aandacht daarvoor is nodig. Vanuit het 
verleden kennen we het heden en richten we ons op de toekomst. 
Tot het rentmeesterschap behoort ook de zorg voor het milieu. Ons nageslacht mag niet worden 
opgezadeld met een slordig milieugedrag van onze generatie. Milieuregels worden bij voorkeur 
(inter)nationaal gemaakt.  
Wonen, leren en werken benadert de SGP integraal. 
 

Verkeer en vervoer 
Het verkeer blijft de aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat 
de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen moeten 
worden geleid. Het openbaar vervoer (ov) moet op peil blijven of verbeteren. Het fietsverkeer 
kan worden geoptimaliseerd. De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.  
 
Wat zijn de SGP-speerpunten in het algemeen? 

 Actuele verkeersknelpunten worden met spoed aangepakt om de bereikbaarheid te 
vergroten. Ook knelpunten voor goede doorstroming van het autoverkeer worden 
aangepakt. 

 Er worden snelle en goede ov-verbindingen vanuit de kernen gerealiseerd. Woonwijken en 
bedrijventerreinen moeten optimaal toegankelijk zijn via het ov; 

 Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen zijn vanaf de eerste oplevering goed verbonden 
via het ov. 

 Er zijn voldoende parkeerplaatsen in nieuwe woonwijken. 
 Fietsen wordt gestimuleerd door een optimale ontsluiting van 

woonwijken. Ontbrekende schakels in het fietspadennet worden 
ingevuld. Wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten worden 
zoveel mogelijk beperkt. 

 Er is speciale aandacht voor veilige fiets- en wandelroutes van 
en naar de scholen en andere belangrijke centra, waarbij ook gedacht wordt aan ouderen 
en mindervaliden. 

 Verkeersveiligheid wordt gegarandeerd door wegen duurzaam en veilig in te richten. 
 Vervoer buiten de spits wordt gestimuleerd in samenwerking met bedrijven en 

organisaties. 
 Er worden (snel)laadpalen in de openbare ruimte geplaatst om elektrisch vervoer te 

stimuleren. 
 Er worden oplaadpunten voor elektrische fietsen in de kernen geplaatst.  

 
Welke speerpunten heeft de SGP in het bijzonder? 

 De gemeente blijft lobbyen voor een lange-termijnoplossing voor de Rijnbrug. 
 Er is aandacht voor meer en betere (fiets- en voetganger)verbindingen tussen 

nieuwbouwwijk Casterhoven en het centrum van Kesteren. 
 Er komen meer recreatie-zitgelegenheden / picknicktafels in het buitengebied. 
 Rond plaatsen waar veel senioren en mindervaliden wonen wordt in overleg met 

betrokkenen gewerkt aan betere (rollator- en rolstoelvriendelijke) 
voetgangersverbindingen 

 Er komt een bushalte bij de nieuwbouw van Pantarijn / nieuwbouwwijk Casterhoven. 
 Bij winkelcentra zijn goede parkeervoorzieningen. 
 Het ABC-terrein wordt in westelijke richting ontsloten.  
 De trottoirs worden goed onderhouden, ook in brandgangen (incl. verlichting 

brandgangen). 

Er wordt 
gezorgd voor 

voldoende 
parkeerplaatsen

. 
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 Er is aandacht voor ruimte voor hulpdiensten, ook op wegen die soms vast staan.  
 Verloedering rond treinstations (met name het rijksmonumentaal stationsgebouw in 

Kesteren) wordt tegengegaan. 
 Bij het rijk en de provincie wordt blijvend gelobbyd voor een veilige en verbrede A15. Dat 

is zeker van belang in verband met de komst van grote sorteercentra op Medel en omdat 
het (vracht)verkeer vanuit Rotterdam toeneemt. 
 

Beheer van openbare ruimte 
Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer 

van openbare ruimte vallen water, verhardingen, 
openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het 
beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij 
werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en 
riolering moet de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls 
krijgen. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de 
leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen 
extra aandacht. 
 

Waar zet de SGP zich voor in? 
 Er wordt onderzocht hoe de inrichting van de openbare ruimte zo effectief en efficiënt 

mogelijk kan worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt betrokkenheid van lokale 
ondernemers en burgers gestimuleerd. 

 Wateroverlast wordt op een goede manier voorkomen. 
 Openbare verlichting wordt duurzamer. 
 Waardevolle natuur blijft behouden. 
 Er komt specifiek bomenbeleid met aandacht voor bestaande bomen, kapbeleid, 

onderhoud en soortkeuze. 
 De bestrijding van de hondenoverlast wordt doorgezet en heeft prioriteit. Bij overtreding 

van het honden(poep)beleid wordt gehandhaafd. 
 Speelterreinen en speeltoestellen worden op een goede manier over de gemeente 

verdeeld zodat kinderen op loopafstand kunnen spelen en bewegen. 
 

Archeologie en erfgoed 
Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van de gemeente in het algemeen 
en de verschillende kernen in het bijzonder. Wanneer monumenten en cultuurhistorisch erfgoed 
worden behouden, wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke 
geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het 
cultuurlandschap.  
 
Wat is volgens de SGP van belang? 

 Om waardevolle (kerk)historische elementen en plaatsen te behouden en zichtbaar te 
laten zijn is een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie nodig. 

 Het monumentenbeleid wordt in samenwerking met de gemeenschap vastgesteld. 
 Cultuurhistorische verenigingen worden ondersteund door de gemeente. 
 Cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden door middel van herbestemming. 
 In oude en authentieke wijken en straten wordt gebouwd met oog voor de geschiedenis. 

 
 
 
 
 

 

Speelvoorzieningen 
worden op een goede 
manier verdeeld zodat 
kinderen op loopafstand 
kunnen spelen  
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Milieu en leefomgeving 
Tot het rentmeesterschap behoort het zorgvuldig omgaan met de natuur. We hebben de taak om 
wat nog over is van Gods goede schepping te bouwen en te bewaren. Een schoon milieu heeft 
daarom onze aandacht. We kunnen immers lokaal het grootste verschil maken. 
 
Waar zet de SGP zich voor in?  

 Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging. 
 Er wordt meer groen in gebouwde omgevingen bevorderd. 
 Agrarische bedrijven worden gestimuleerd om stallen en 

kassen te verduurzamen. 
 Samen met TCO wordt de laanboomteelt versterkt. Dat 

gebeurt door te benadrukken dat onze regio door levering van 
bomen en ander groen de ‘hittestress’ in steden en dorpen in 
ons land en ver daar buiten kan verminderen.  

 
Afval 
In het kader van rentmeesterschap en achterlaten van de aarde voor latere generaties wordt ons 
afval zoveel mogelijk gerecycled en wordt het echte restafval tot een minimum beperkt. 
Scheiden van afval loont. Het recyclen van afval naar zoveel mogelijk grondstoffen moet krachtig 
doorgaan. 
Burgers en bedrijven produceren enorm veel afval. Daar moeten ze zich van bewust zijn. De SGP 
vindt dat de vervuiler moet betalen. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en 
regels. 
 
Wat vindt de SGP belangrijk? 

 Bij afvalinzameling wordt het milieurendement verbeterd. Daarom worden afvalstromen 
tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal gescheiden. Het serviceniveau voor 
gescheiden afval blijft minimaal gelijk. 

 Afvalscheiding wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. 
 We behouden een tarief voor de afvalstoffenheffing dat lager of ten hoogste gelijk is aan 

het landelijk gemiddelde.  
 Bij nieuw beleid vindt monitoring op groei van zwerfafval plaats en worden passende 

maatregelen genomen om zwerfafval tegen te gaan. 
 
Duurzame energievoorziening 
De vraag naar energie stijgt. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de SGP een 
actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Ook willen we rendabele, duurzame 
energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester. 
Ook voor de energievoorziening geldt: de vervuiler betaalt. 
 
Welke speerpunten heeft de SGP? 

 Door middel van landelijk en lokaal klimaatbeleid wordt een integrale aanpak van 
duurzaamheid vormgegeven. 

 De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door aandacht voor duurzame gemeentelijke 
gebouwen en scholen en door andere initiatieven. 

 Burgers worden betrokken bij de verduurzaming door middel van stimuleringsregelingen 
voor energiebesparing in bestaande woningbouw. 

 Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om duurzamer te worden. 
 Investering in duurzame energiebronnen is nodig, waarbij oog is voor eventuele negatieve 

effecten voor de burgers. Ook wordt de ruimtelijke omgeving duurzaam ingericht. 
 Er wordt volop ingezet op gebruikmaking van zonne-energie. 
 Het opwekken van windenergie gebeurt alleen op locaties waar het geen overlast bezorgt. 
 Er wordt ruimte gemaakt voor alternatieve energievoorziening, zolang er draagvlak is 

onder de bevolking. 

Samen met TCO 
wordt de 

laanboomteelt 
versterkt. 
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Ruimtelijke ordening 
Naar verwachting wordt in 2021 de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om lokale 

beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten 
meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor 
nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige 
ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, vindt de SGP 
regionale samenwerking een voorwaarde. Wij willen als 
rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte. 
 

 
Wat wil de SGP? 

 De omgevingsvisie wordt snel opgesteld. De SGP wil maximale benutting van 
mogelijkheden voor ondernemersvriendelijk beleid. 

 Ondernemers krijgen de ruimte om nieuwe en verantwoorde ontwikkelingen mogelijk te 
maken. 

 Er komt meer ruimte voor winkels en groeimogelijkheden van bestaand winkelbestand. 
Concentratie in centrumgebieden wordt bevorderd. 

 Bij nieuwbouw is grote aandacht voor energieneutraal bouwen. 
 Bij het uitrollen van nieuwbouwprojecten is aandacht voor voldoende speelvoorzieningen. 
 Bij nieuwe wijken wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van openbaar 

vervoer. 
 Bestaande verouderde bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, uitbreiding van 

bedrijventerreinen blijft mogelijk. 
 Coffeeshops, seksinrichtingen e.d. worden niet toegestaan. 
 Duurzame uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven worden gecontinueerd.  

 
Volkshuisvesting 
Er hoort evenwicht te zijn om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Afstemming met de 
omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij 
de gemeentegrenzen. Diversiteit en bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen zijn in 
balans of worden in balans gebracht. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de 
woonwensen van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen worden 
verduurzaamd en nieuwe woningen worden energieneutraal gebouwd. Structureel leegstaande 
kantoren kunnen onder voorwaarden herbestemd worden als woonruimtes voor bijvoorbeeld 
seizoenarbeiders, studenten of statushouders. 
 
 
Waar zet de SGP zich voor in? 

 Met woningcorporaties worden concrete afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van 
voldoende betaalbare huurwoningen. 

 Er is een intensievere aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te 
maken. 

 Er is extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met een laag inkomen, 
seizoenarbeiders en statushouders. 

 De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus, maar zorgt zo veel mogelijk voor 
passende woonruimte, al dan niet een zelfstandige woning. 

 Doordat ouderen langer zelfstandig wonen is ondersteuning vereist, zodat preventief de 
juiste zorg verleend kan worden. 

 De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt 
maximaal ondersteund. Er is een redelijke toets op de 
zorgbehoefte van betrokkenen. 

 Doorstroming op de woningmarkt wordt in samenwerking 
met woningcorporaties optimaal gestimuleerd. 

 Sociale huurders die er voor willen betalen, kunnen hun 

De SGP wil als 
rentmeester altijd zuinig 
omgaan met de open 
ruimte. 

 

De ontwikkeling van 
mantelzorgwoningen 

wordt maximaal 
ondersteund. 
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voortuin compleet opgeleverd aanvaarden. 
 Bij nieuwbouwprojecten is voldoende ruimte voor vrije bouwkavels. 
 De SGP streeft naar nieuwbouw in alle kernen,waaronder ook de kleine buurtschappen. 
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4. Economie  
Economie is voor de SGP een belangrijk thema. Ons hele westerse samenlevingsmodel is 
gebaseerd op het kapitalistische groeimodel. Voor ons is de economie geen doel maar een 
middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels 

perspectief van rentmeesterschap is het onze 
verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden 
onder onze drang naar welvaart. Economische resultaten 
worden bij voorkeur behaald door maximale 
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen, met 
minimale waarde-vernietiging. De SGP vindt een sterke 
lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. 
Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze 
inwoners. En verantwoord werk is een van de dingen die 

zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan.  
 
Wat wil de SGP? 

 Er worden bedrijven aangetrokken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking. 
 Ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund bij het aanvragen van 

investeringsfondsen. Daarvoor wordt het ondernemersloket ingezet.  
 De gemeente stimuleert en faciliteert een optimale door-ontwikkeling van de vier 

winkelkernen op een krachtige wijze.  
 Innovatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd. 
 Uitbreiding van bedrijfsterreinen blijft mogelijk. 
 De huisvesting van buitenlandse arbeiders is menswaardig, en voldoet in alle opzichten 

aan het bouwbesluit. 
 Bij het maken van ruimtelijke keuzes is er oog voor een goede balans tussen economie, 

milieu en werkgelegenheid. 
 Er wordt gezorgd voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven. 

 
De economie van de toekomst 
De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden 
aan de structuren van het heden en het verleden. De SGP zet zich er voor in om op tijd de bakens 
te verzetten en nieuwe ontwikkelingen blijvend te volgen. Voorbeelden daarvan zijn nieuwe 
vormen van energie, vraaggericht 3D-printen, ‘big data’en ‘internet of things’. Het is belangrijk 
dat de lokale economie zich vroegtijdig bezint op deze ‘derde industriële revolutie’. 
Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaler. Daarom is het van 
belang om een regionaal afgestemd beleid te hebben. Daarmee kan op deze ontwikkelingen 
worden ingespeeld.   
 
Welke speerpunten heeft de SGP hierbij? 

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

 Door fondsen en faciliteiten stimuleert de gemeente innovatie. 
 Toekomstgerichte en innovatieve bedrijven worden door een regionaal samenhangend 

beleid aangetrokken. 
 Glasvezel en toegang tot zakelijk internet wordt voortvarend uitgerold op 

bedrijventerreinen en in de buitengebieden. 
 Er is ruimte voor streekeconomie: wat je dichtbij haalt, is lekker en vaak duurzamer. 

 
 
 
 
 

De SGP vindt een 
sterke lokale economie 
met voldoende 
bedrijvigheid 
belangrijk. 
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Agrarische sector 
De agrarische sector is van groot belang voor de gemeente Neder-Betuwe. Het bepaalt voor een 
substantieel deel de economische groei en werkgelegenheid. De SGP is van mening dat we deze 
sector optimaal moet faciliteren. Er moet genoeg ruimte zijn 
voor ontwikkelingen van de laanboom- en fruitteelt.  
De ontwikkeling rondom het Agro Business Center is in volle gang 
en de SGP blijft deze ondersteunen. De realisatie van een 
ontsluitingsweg voor het ABC is van groot belang voor ontlasting 
van de verkeersdruk op de kern Opheusden en voor de 
verkeersveiligheid in het algemeen. 
Voor de bestaande intensieve veehouderijen zullen er 
ontwikkelingsmogelijkheden moeten worden geboden. Daarmee wordt continuïteit van deze 
ondernemingen gewaarborgd en innovaties op het gebied van duurzaamheid, diervriendelijkheid, 
milieuvriendelijkheid en het verlagen van de emissie-uitstoot bevorderd. Een proactieve, 
oplossingsgerichte overheid ten aanzien van de agrarische sector is van essentieel belang voor het 
ondernemersklimaat en de daaruit voortkomende economische groei.  
De agrarische sector en voornamelijk de fruit- en de laanboomteelt hebben te maken met 
seizoensarbeid. Dit wordt deels ingevuld door buitenlandse arbeidskrachten. Een goede 
huisvesting van deze mensen is noodzakelijk. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 
ondernemers.  
 
Waar zet de SGP zich voor in? 

 Er is een soepel beleid voor boomkwekers, fruittelers, en (intensieve) veehouderij. 
Daardoor wordt de rol in de voedselvoorziening en onze internationale rol op het gebied 
van laanbomen behouden en zo mogelijk versterkt. 

 Het ABC-terrein wordt gepromoot en gefaciliteerd zodat de invulling voortvarend 
plaatsvindt. 

 Er komt een ontsluitingsweg ten behoeve van het ABC-terrein in westelijke richting. 
 De gemeente blijft ruimte voor de ontwikkeling in de agrarische sector bieden. 
 De gemeente draagt zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen. 
 De gemeente denkt mee met de ontwikkelingen van Greenport Gelderland. 

 
Stimuleren en faciliteren ondernemers 
Zelfstandige ondernemers in het midden – en klein bedrijf zijn de ruggengraat van de 
gemeentelijke economie. Zij verdienen de steun van het gemeentebestuur. Dat kan door hen te 
faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook worden ze voorzien van goede locaties om 
stabiele groei mogelijk te maken.  
Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren - niet om ze te belemmeren. Dat 
is de insteek van alle regelgeving.  
Boomkwekers, fruittelers, boeren en tuinders verdienen gemeentelijke steun. Zij zijn belangrijk 
voor onze voedselvoorziening en spelen een goede rol in natuurbeheer en het behoud van onze 
landschappen. Er worden mogelijkheden geboden om hun bedrijf economisch gezond te houden. 
Regelgeving is een steun in de rug in plaats van een stok tussen de spaken. 
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Wat vindt de SGP belangrijk? 
 Bedrijven kunnen al hun bedrijfsspecifieke vragen stellen aan een 

bedrijfscontactfunctionaris. 
 Aanvragen van bestaande bedrijven voor bijvoorbeeld uitbreiding worden door de gemeente 

met een positieve grondhouding benadert. Dus: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. 
 Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loper 

benadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen 
doorlopen. 

 Regels zijn eenduidig, beschermend en terughoudend. 
 Lokale lasten worden beperkt. 
 Er wordt meegewerkt aan een logistiek hotspot in 

Rivierenland, waarbij ons streven is de Biezenburg groen en 
open te houden. 

  

Nieuwe 
bedrijven 
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ontvangen met 
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5. WMO, Jeugd en Participatiewet 
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Het is een van de belangrijkste  taken 
van de lokale overheid om om te zien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij behoren 
vanuit Bijbelse naastenliefde, zorg en ondersteuning of bescherming te ontvangen. Het is goed 
en onmisbaar om kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen intensief te betrekken 
bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein. Er wordt op een rechtvaardige manier 
gebruik gemaakt van gemeenschapsgelden. Oneigenlijk gebruik daarvan wordt tegengegaan.Door 
de decentralisaties van een aantal zorgtaken is het belang van een goede uitvoering op 
gemeentelijk niveau fors toegenomen. Dit vraagt om een kundige, objectieve en pro-actieve 
lokale overheid, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van de samenleving. 
 
Algemeen  
De SGP vindt het in het algemeen belangrijk om …. 

 … zorgvragers keuzevrijheid te bieden. Er wordt dus rekening gehouden met de 
levensovertuiging van de zorgvrager. Het college ziet erop toe dat er niet ‘gestuurd’ wordt 
op de keuze van de zorgaanbieder.  

 … de mogelijkheid te behouden om te kiezen voor een zorgaanbieder die niet door de 
gemeente is gecontracteerd. 

 … bezuinigingen op budgetten niet ten koste te laten gaan van zorgkwaliteit. Geld dat 
bedoeld is voor zorg, wordt daar ook voor ingezet.   

 … zich in alle communicatie- en informatievoorzieningen te realiseren dat er een groep 
(en niet alleen ouderen!) is die geen / beperkt gebruik maakt van internet. 

 …waar mogelijk de dienstverlening aan te laten sluiten op de (veranderende) zorgvraag en 
uitvoeringskosten tot een minimum te beperken, waarbij een efficiente 
uitvoeringsorganisatie een doel op zich is. 

 … lokale actieve maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg en welzijn, zoveel 
mogelijk te ondersteunen. 

 
Jeugdzorg  
Jongeren behoren gezond en veilig op te kunnen groeien. Vanuit een gezond 
verantwoordelijkheidsbesef doen ze volop mee in de samenleving. Daarom investeert de SGP in 

de jeugd. De basis ligt in het gezin als hoeksteen van de samenleving. 
Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden van 
hun kinderen, maar ook een betrokken sociale omgeving (gevormd door 
kerken, scholen en verenigingen) vervult een belangrijke rol. 
Desondanks kan het voorkomen dat extra ondersteuning wenselijk, of 
zelfs noodzakelijk is. 
Goede voorzieningen en netwerken zijn onmisbaar. Daardoor is meer 
preventie, innovatie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en (vooral) 
gebruik van de ‘eigen ontvangen kracht’ van jongeren en hun ouders 
mogelijk. Zelfredzaam waar kan, professionele hulp waar nodig, 
waarbij de (professionele) zorg zoveel mogelijk aansluit bij de  

godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van het gezin. 
 
Waar zet de SGP zich voor in? 

 Zorgvoorzieningen komen daadwerkelijk dichter bij de burger. 
 Er wordt meer ingestoken op preventie. Risicogroepen worden in kaart gebracht en 

daarvoor worden preventieprogramma’s ontwikkeld 
 Jeugd- en jongerenwerk wordt ondersteund. Kerken en verenigingen worden gestimuleerd 

te kijken welke vormen van preventie zij (willen) aanbieden. 
 Zorgvragers in de jeugdzorg hebben keuzevrijheid. Daarmee wordt rekening gehouden met 

de levensovertuiging van ouders en jongeren. 

Jongeren 
behoren gezond 
en veilig op te 
groeien tot 
volwaardige 
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 Er wordt zorgvuldig omgegaan met de financiële risico’s van de vanuit het Rijk naar de 
gemeente overgehevelde zorgtaken. De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te 
staan omdat een zo groot mogelijke korting moet worden behaald. 

 Er is een stevige aanpak van alcohol- en drugsmisbruik, mede omdat ze vaak een grote 
negatieve rol spelen bij de jeugdzorgproblematiek. 

 Juist bij jeugdzorg zorgt de gemeente ervoor dat er geen wachtlijsten zijn bij 
zorgaanbieders, die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen. 

 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de 
burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de 
gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.  
De SGP pleit voor een ruimhartig beleid. Er worden voorwaarden geschapen waardoor de burger 
zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een (psychische) handicap 
en/of langdurige zorgbehoefte.  
 
Wat vindt de SGP belangrijk? 

 De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan 
kiezen die bij hem past. 

 Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven (zoals van kerken en 
verenigingen) op het gebied van zorg en welzijn worden ondersteund. 

 Om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen, zijn er laagdrempelige en 
toegankelijke sociale wijkteams, die dicht bij de mensen werken en direct ondersteuning 
en hulp kunnen bieden. 

 Voor zover het geen zorgverzekeringswerk is, worden voor directe hulp en ondersteuning 
van hulpbehoevenden wijkverpleegkundigen ingezet. 

 Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund.  
 Er zijn goede voorzieningen voor psychosociale hulp. Daarbij is keuzevrijheid, zodat kan 

worden gekozen voor een instelling die past bij de levensbeschouwing. 
 Veel inwoners voelen zich eenzaam. Er worden initiatieven gestimuleerd of ontwikkeld om 

gevoelens van eenzaamheid te verminderen. 
 WMO-raad vervult een belangrijke rol in onze gemeente en is een evenwichtige 

afspiegeling van de lokale samenleving. 
 

Werk en inkomen  
De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Al aan het begin van de schepping geeft God de 
opdracht om  de aarde te bouwen en te bewaren. Verantwoord werk is 
dus een Goddelijke roeping.  
Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Niet alleen 
betaald werk is waardevol. Zorg (ook de moederrol in het gezin), 
ondersteuning, vrijwilligerswerk en mantelzorg worden als even nuttige 
maatschappelijke bijdragen gestimuleerd en gewaardeerd. De 
arbeidsparticipatie wordt dan ook niet met allerlei regelingen 
opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 
inkomen.   
De SGP wil omzien naar mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. De SGP pleit voor 
een ruimhartig beleid van de gemeente, dat voorwaarden schept voor mensen om waar mogelijk 
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn met medemensen. De basis vormt 
daarbij de ondersteuning vanuit de familie, de kerk, het onderwijs, het sociale netwerken andere 
maatschappelijke verbanden. Waar deze basis tekortschiet, wil de SGP dat mensen in Neder-
Betuwe vanuit Bijbelse naastenliefde ondersteuning, zorg of zelfs bescherming van de gemeente 
ontvangen. 
Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (zoals langdurig werklozen, gehandicapten en 
bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente 
nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als werken 
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onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, voorziet de gemeente in een inkomen. Een 
uitkering is dus een (waar mogelijk tijdelijk) vangnet, geen ‘sleepnet’.  
Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar. Zij kunnen 
bij de SGP rekenen op een ruimhartig minimabeleid. De SGP wil alle wettelijke mogelijkheden 
maximaal benutten. Werken mag echter niet financieel minder aantrekkelijk zijn dan een 
uitkering. Stimuleringsmogelijkheden naar werk worden maximaal benut en op lokaal niveau 
opgepakt 
 
Wat zijn speerpunten voor de SGP? 

 Gemeente Neder-Betuwe organiseert samen met bedrijven leerwerkplekken, waar burgers 
werkervaring kunnen opdoen.  

 Ondernemers en instellingen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk mensen, die van 
uitkeringen moeten leven, zinvol aan het werk te krijgen. 

 Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' worden verwacht. Dit 
kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk op een werkervaringsplek. 

 De jeugdwerkloosheid wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven, actief aangepakt. 
 Burgers met een arbeidsbeperking worden in samenwerking met (speciaal) onderwijs en 

met het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een 
dagbesteding begeleid. 

 Er wordt een goede aansluiting tussen het onderwijs en 
de arbeidsmarkt gestimuleerd en ondersteund. Dit kan onder 
meer door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten 
samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten maken 
met het regionale bedrijfsleven. 

 Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig. 
Maatschappelijke organisaties die daarin actief zijn, moeten 

worden ondersteund, evenals de sociale netwerken van de burger zelf om ervoor te zorgen 
dat het huishoudboekje weer op orde geraakt; 

 Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en 
eenzaamheid verdienen ondersteuning.  

 Gemeenten (sociale dienst) en UWV kennen één werkgeversbenadering om werkzoekenden 
aan een goede baan te helpen. 

 Onbetaald werk, zoals de zorg van moeders in het gezin, vrijwilligerswerk en mantelzorg, 
verdient een grotere waardering. 

 In het traject van bijstand naar werk (in het geval van alleenstaande ouders met kinderen 
tot en met 12 jaar) wordt de gezinssituatie nadrukkelijk een primaire rol gegeven. Dat is 
niet alleen om de alleenstaande ouder te vrijwaren van arbeidsverplichtingen en van 
mogelijkheden, maar om te zorgen dat kinderen niet ten koste van alles opgeofferd 
worden aan de participatiegedachte. 

 Een armoedeval wordt voorkomen door werken financieel aantrekkelijker te laten zijn dan 
een uitkering. 
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6. Onderwijs en Welzijn 
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. Het 
Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De 
gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De 
gemeente heeft daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, 
leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van 
onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. Het is goed dat de gemeente zich 
betrokken voelt op het onderwijs in de dorpen. De professionele ruimte van scholen moet 
daarbij voorop blijven staan. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend. 
Naast de kennisontwikkeling is aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling middels bewegen van 
belang. Recreatieve sport levert daar een bijdrage aan. 
De SGP heeft vanuit het oogpunt van historie veel oog voor de 
cultuur. Deze is onlosmakelijk verbonden aan de identiteit van 
de gemeente. Cultuuruitingen worden ondersteund, tenzij ze 
ten doel hebben om de mens los te koppelen van zijn 
Schepper. 
Er is niet alleen oog voor het welzijn van onze eigen inwoners. 
Ook onze verre naaste die door ontwikkelingen in andere 
landen zich genoodzaakt ziet hier hulp te zoeken kan rekenen 
op opvang en ondersteuning. 
Het welzijn van onze burgers wordt gediend door het hebben 
van een collectieve rustdag. De zondag is daarvoor uitermate geschikt.  
 
Onderwijshuisvesting 
De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en 
uitbreiding van scholen.  
 
Wat vindt de SGP belangrijk? 

 De gemeente en de scholen vormen samen een visie op de onderwijshuisvesting, vorm 
gegeven in een integraal huisvestingsplan. Thuisnabijheid en passend onderwijs zijn daarin 
kernbegrippen. Daarin wordt ook gezocht naar afstemming op beleid voor 
leerlingenvervoer en passend- en bewegingsonderwijs. 

 Het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit. 
 In geval van krimp springt de gemeente tijdig in via het huisvestingsbeleid. 
 Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege passend onderwijs soms aanpassingen in 

huisvesting nodig. Daar werkt de gemeente aan mee. 
 De gemeente mag niet ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen bepalen zelf 

of ze samenwerken of zelfs samengaan. 
 
Onderwijsachterstanden tegengaan 
De gemeente biedt speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te 
helpen. Ze krijgt daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil laaggeletterdheid en 
taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is 
hierbij een belangrijk middel.  
 
Waar zet de SGP zich voor in? 

 Bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet van 
scholen centraal. De gemeente schrijft geen 
leeropbrengsten of didactische middelen, zoals een 
Citotoets, voor aan scholen. 

 Er vindt een effectieve en lokale besteding van 
gelden ten behoeve van onderwijs- en 
taalachterstanden plaats. Concrete projecten worden 

gestimuleerd, gefaciliteerd en na evaluatie met positieve uitkomst verder ondersteund. 

De SGP vindt dat het 
welzijn van de burgers 
gediend wordt door de 
zondag als collectieve 

rustdag te houden.  
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Leerlingenvervoer 
De gemeente betaalt onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. Dit 
geldt voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of 
voor leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de 
buurt is. De SGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk (richting gebonden 
leerlingenvervoer). Door de komst van passend onderwijs hoeven leerlingen soms minder ver te 
reizen.  
 
De SGP wil dat … 

 … de gemeente zich welwillend opstelt en voortvarend meewerkt bij de vergoeding van 
leerlingenvervoer aan ouders of pleegouders. Dat geldt zeker in het kader van een 
maatregel van de kinderbescherming of vanuit jeugdzorg. 

 
Onderwijs en zorg 
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze 
kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijs-
zorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school. 
 
Wat is volgens de SGP belangrijk? 

 Gemeente en onderwijs werken nauw samen bij de vormgeving van onderwijs-
zorgarrangementen. De overheid is een betrouwbare partner en vangnet.  

 Zorgaanbieders passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt niet 
alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg. 

 Maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen worden niet onnodig gehinderd met 
regels.  

 
Recreatieve sport 
Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd.  
Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de 
overheid in het bevorderen van de mogelijkheid van voldoende bewegen voor iedere burger. De 
SGP vindt dat (top)sport geen taak van de overheid is. Omdat de SGP hecht aan zondagsrust 
wordt zondagssport afgewezen. De SGP vindt het positief dat gemeentelijke sportvoorzieningen 
zelfstandig worden gemaakt. Soberheid, doelmatigheid, veiligheid en duurzaamheid blijven 
belangrijke uitgangspunten bij het realiseren van sportaccommodaties. 
 
Welke speerpunten heeft de SGP? 

 Speelterreinen en speeltoestellen worden op een goede manier over de gemeente 
verdeeld zodat kinderen op loopafstand kunnen spelen en bewegen. 

 Via scholen wordt recreatieve sport, spel en gezondheid gestimuleerd. 
 Bij sportprogramma’s wordt veel aandacht besteed aan ‘fair play’: het stimuleren van 

sportief gedrag en het ontmoedigen van sportverdwazing en fanatisme (en daarmee 
gepaard gaand misbruik van Gods Naam (vloeken). 

 Agressieve vechtsporten, gevaarlijke sporten en sporten, die tot doel hebben het lichaam 
onnatuurlijk te vormen (bodybuilding) worden niet gefaciliteerd. 

 Sportaccommodaties worden geprivatiseerd en mogen geen kostenpost meer voor de 
gemeente zijn. 

 Er wordt gewerkt aan minimalisering van gemeentelijke bijdragen door meer 
samenwerking en efficiënter gebruik van de sportaccommodaties. 

 Het alcoholgebruik in sportkantines wordt ontmoedigd. 
 Op zondag vinden geen sportevenementen plaats. 
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Cultuur 
De SGP vindt cultuurbeleving belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan 
daar aan bijdragen. Culturele activiteiten die ontstaan uit particulier initiatief hebben de 
voorkeur. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. 
Evenementen en cultuuruitingen passen altijd bij de goede zeden. Ze zijn niet aanstootgevend. 
 
Wat wil de SGP? 

 Er wordt gezorgd voor een voor iedereen toegankelijke bibliotheek Er staan geen boeken 
die tegen Gods geboden ingaan. Er is een filter op internet. 

 Scholen worden ondersteund bij natuur- en cultuureducatie. Scholen krijgen daarbij 
ruimte voor een eigen invulling die bij de identiteit van de school past. 

 Accomodatiebeleid; de SGP streeft naar een sober en doelmatig accomodatiebeleid, 
waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de inzet en inbreng van de lokale 
samenleving 

 
Volksgezondheid 
De volksgezondheid is een punt van aanhoudende zorg van de overheid. Het is voor ons bruto 
nationaal geluk belangrijk dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeentelijke 
overheid kan veel voor zijn burgers betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren.  
 
Wat vindt de SGP van belang? 

 Er komt een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en 
voor het stimuleren van een gezonde levensstijl. 

 Er is voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving. 
 
Asielbeleid 
De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente voor uitdagingen. Er zal worden gezorgd dat er 
plaats is voor vergunninghouders. De SGP vindt dat 
begeleiding van deze nieuwe inwoners door de gemeente 
serieus hoort opgepakt te worden. Vrijwilligers kunnen 
helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding. Ook de 
plaatselijke kerken moeten omzien naar deze inwoners 
met hun kinderen.   
 
De SGP wil … 

 … christelijke barmhartigheid voor vluchtelingen en vergunninghouders.  
 … vroegtijdig overleg met buurtbewoners. 

 
Zondagsrust 
Economie is zeer belangrijk voor de welvaart, maar wel ondergeschikt aan zondagsrust en 
welzijn. Bij de lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter 
gezegd op Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment 
gegeven, de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. Immers, een 
uitgerust mens produceert en functioneert beter. En God verbindt Zijn zegen aan de heiliging van 
de zondag. 
 
Speerpunt van de SGP is …. 

 … dat de zondag een collectief rustmoment in onze economie is. 
  

De SGP wil christelijke 
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7. Algemene dekkingsmiddelen 

(financiën, vermogen en 

risicobeheersing) 
Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen nodig. Middelen die worden verkregen 
door uitkeringen van het Rijk of via belastingheffing door de gemeente zelf. Gemeentelijke financiën 
betreffen dus gemeenschapsgeld. De SGP staat voor verantwoord besteden. 
 
Concreet: 

• Verantwoord: besteden aan de juiste doelen, tegen een prijs die niet hoger is dan 
noodzakelijk; 

• Besteden: de weerstandscapaciteit is te allen tijde voldoende om de risico’s te dekken en 
bedraagt minimaal 1,0; 

• Er vindt een adequate risicobeheersing plaats  
 

Het huis op orde 
Ook in financiële zin behoort een gemeente er voor te zorgen het huis op orde te hebben. Dat 
betekent, inzicht hebben in wat nodig is voor een solide begroting. Het huis op orde betekent ook 
inzicht hebben in alle risico’s.  
 
Concreet: 

• Beheerplannen die inzicht geven in onderhoudskosten om gemeentelijke kapitaalgoederen 
op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden. 

• Doorlopende kritische evaluatie van lopende uitgaven. 
• De reserve positie is voldoende om mogelijke risico’s op te vangen. 
• De grootte van de risico’s en de kans dat een risico zich voor doet worden jaarlijks in beeld 

gebracht en geactualiseerd. 
• Een duidelijk beleid voeren om risico’s te voorkomen en effecten te minimaliseren 

 

Transparantie 
De SGP streeft naar maximale transparantie, ook op financieel gebied. Transparant zijn betekent 
inzicht geven in de financiële mogelijkheden, maar ook duidelijk zijn in de verantwoording van de 
bestede financiële middelen. De risicoparagraaf is een essentieel onderdeel van deze 
verantwoording. 
 

Financieel beleid 
De SGP streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na.  
 
Concreet:  

• Een structureel sluitende begroting. 
• Belastingdruk terugbrengen naar maximaal 100%; geen stijging OZB. 
• Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing etc. zijn kostendekkend (maar ook niet meer 

dan dat). 



 

Verkiezingsprogramma SGP Neder-Betuwe 2018-2022 
 

28 

• De hoogte van de begraafrechten dienen niet hoger te zijn dan het landelijk gemiddelde. 
 

Subsidiebeleid 
Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen kan een middel zijn om doelstellingen van 
publiek belang te ondersteunen. De SGP streeft ernaar om dit middel alleen in te zetten voor 
kerntaken van de gemeente. 
 
Concreet: 

• Eventuele subsidies hebben een stimulerend en aanvullend karakter en zijn nooit 
structureel. 

• De identiteitsgebonden aanpak van de subsidieontvanger is geen reden maar zeker geen 
belemmering om te subsidiëren. 

• Doelstelling en activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet strijdig zijn met Gods 
Woord. 

• Afbouwen van niet-wettelijke subsidies. 


