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Geachte leden van de raad, 
 
 
Het is al weer de derde keer dat wij u als college een programmabegroting mogen aanbieden. 
Nu we halfweg deze collegeperiode zijn, geeft dit aanleiding om niet alleen vooruit, maar ook 
achterom te kijken naar de zaken die de afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd. Om te weten of we 
op de goede weg zitten volstaat het niet om een vast punt op de horizon in beeld te houden, maar 
moeten we ook even over de schouder kijken naar het punt waar we vandaan komen, om vast te 
kunnen stellen of we koersvast zijn. 
 
Het belangrijkste vinden we dat we gewerkt hebben aan een klimaat van vertrouwen, vanaf het 
moment dat we aan de slag gingen in mei 2006. We hebben veel geïnvesteerd in het creëren van 
een duurzame samenwerkingsrelatie met partners op velerlei terrein. We hebben gewerkt aan het 
vertrouwen van onze inwoners, door te laten zien dat wij oog hebben voor hun wensen, behoeften 
en verlangens, zowel op het gebied van onderwijs, werk en inkomen als welzijn, zorg en de 
inrichting van de publieke ruimte. Ook het vertrouwen van ondernemers in het bestuur is 
essentieel. Zij zien dat wij investeren in een goed ondernemings- en vestigingsklimaat in onze 
gemeente. We willen dat buurgemeenten en partners in de regio er op vertrouwen dat wij over 
onze eigen grenzen kijken, oog hebben voor het bredere belang en voor de ontwikkeling van de 
regio als geheel. 
 
In lijn met de toekomstvisie die in mei van dit jaar is vastgesteld, het Land van Slochteren in 2020, 
willen we dat vertrouwen ook aan onze inwoners en partners geven. Wij vertrouwen er op dat 
mensen boven het eigenbelang uit willen stijgen; mee willen denken over de toekomst van deze 
gemeente en over de inrichting van hun omgeving. De toekomstvisie daagt ons uit samen te werken 
aan de kwaliteit van onze omgeving en mogelijkheden te creëren om elkaar te ontmoeten. Waar we 
visies en plannen ontwikkelen om deze gemeente toekomstbestendig te maken, doen we dat in 
intensief overleg met de inwoners die hun dorp vertegenwoordigen of uit persoonlijke 
betrokkenheid mee willen denken. Op interactieve wijze hebben we de toekomstvisie voor het 
Schildmeer en Steendam vastgesteld, is de ruimtelijke visie voor het dorp Slochteren tot stand 
gekomen en zijn de integrale projecten Harkstede en Siddeburen zo goed als afgerond. De in 2008 
opgestelde structuurvisie vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Siddeburen. In Harkstede 
gaan we, op basis van een in 2009 op te stellen structuurvisie, er voor zorgen dat het dorp gebruik 
kan maken van de kansen die Meerstad biedt. We zullen de komende jaren vooral werken aan het 
vormgeven van de relatie van Harkstede met Meerstad en de betekenis die we daarbij geven aan 
water en groen. 
  

Contactpersoon  :  C.C.W. van den Akker 
Telefoon:  0598-425502 
Portefeuilehouder: J.J. Boersma 
 



 

Ook elders hebben we, samen met anderen, al veel geïnvesteerd in versterking van de groene en 
blauwe kwaliteiten van onze gemeente. Er is een goed evenwicht gezocht tussen de belangen van 
de landbouw en de totstandkoming van nieuwe natuur. Zo zullen we ook in het zuidwesten (rondom 
Harkstede) en het noordoosten (bij het Schildmeer) verder werken aan de totstandkoming van 
ecologische verbindingen naar waardevolle natuurgebieden buiten onze gemeentegrenzen.  
 
In het waterbeheer is, samen met partners als het waterschap en de gemeente Hoogezand-
Sappemeer, ook veel tot stand gebracht: van het plaatsen van een groot aantal IBA’s in het 
buitengebied om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren tot het opstellen van een 
nieuw water(systeem)plan en een gemeentelijk rioleringsplan, om daarmee in de nabije en verdere 
toekomst het water in kwantitatieve zin te kunnen beheersen en de kwaliteit van het 
oppervlaktewater op een nog hoger niveau te brengen. In lijn met de toekomstvisie en de watervisie 
zullen we doorgaan met het verruimen van de bergingsmogelijkheden voor water. Dat doen we in 
gebieden die recreatieve mogelijkheden bieden voor onze inwoners en die tevens uit een oogpunt 
van ecologie en natuur interessant en waardevol zijn. Het Dorpsrandpark Slochteren is een 
aansprekend en succesvol voorbeeld, dat ook in andere kernen navolging zal krijgen. 
 
Ook de WMO hebben we in nauwe samenspraak met betrokkenen, zowel hulpvragers, 
mantelzorgers, zorgverleners en maatschappelijke organisaties geïmplementeerd. De wijze waarop 
dit implementatietraject op interactieve wijze is doorlopen bleek een voorbeeld te zijn voor andere 
gemeenten. Als het gaat om de concrete uitvoering van de WMO is de klanttevredenheid over de 
dienstverlening in Slochteren significant hoger dan in veel andere gemeenten.  
 
De afgelopen jaren zijn we succesvol geweest in het bevorderen van participatie door veel mensen 
toe te leiden naar (betaald) werk. Om effectief te zijn met ons beleid hechten we veel belang aan 
een constructieve relatie met het platform werk en inkomen. Mede op basis van hun input zullen de 
in 2008 genomen maatregelen, waarmee we de financiële situatie van huishoudens met een laag 
inkomen concreet verbeteren, in 2009 worden verbreed tot het participatiebeleid. Voor dit 
participatiebeleid, met oog voor de verschillende doelgroepen, hebben we in 2009 en 2010 elk jaar 
€ 50.000 extra beschikbaar. Ook ter bevordering van cultuurparticipatie zullen we vanaf 2009 het 
budget voor cultuur structureel verruimen, vooruitlopend op het nieuwe cultuurbeleid. 
 
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs per 1 januari 2008 is een proces dat goed verlopen 
is, met veel oog voor de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen. Als vervolg daarop 
hebben we in de commissie Lokaal Onderwijs Beleid uitgebreid besproken hoe het lokaal maatwerk 
op het gebied van onderwijshuisvesting in Slochteren vormgegeven moet worden, leidend tot een 
prioriteitstelling die aansluit bij het gevoel van urgentie zoals dat door ouders, leerkrachten en 
besturen wordt beleefd. Die urgentie hebben we vertaald in een extra investering van ruim 3,1 
miljoen in de komende vier jaar, nodig om de schoolgebouwen aan te passen op de inhoudelijke 
ontwikkeling van het onderwijs in de afgelopen jaren.  
 
Voor de aanpassing van andere  gemeenschapsvoorzieningen aan de eisen van deze tijd stellen we 
structureel, dus elk jaar, € 100.000 extra beschikbaar. Hiermee maken we een kwaliteitsimpuls voor 
een aantal sport- en vrijetijdsaccommodaties mogelijk. We doen dit omdat deze voorzieningen 
ontmoeting mogelijk maken en bijdragen aan levendige dorpen. De voor dit doel beschikbare 
investeringsruimte is ruim € 1.000.000.  
 
Meerstad is een project dat landelijk aandacht trekt en tot de verbeelding spreekt, juist omdat het 
een werkelijk bestaande en geslaagde vorm van publiek private samenwerking is. De samenwerking 
met de gemeente Groningen in Meerstad krijgt een innovatieve vorm in een tijdelijke 
Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van publieke taken voor de ontwikkeling en 
realisatie van het gebied. Ook hier is er wederzijds het vertrouwen dat we de unieke kwaliteit van 
Meerstad alleen tot ontwikkeling kunnen brengen als we ons daarbij niet laten beperken door het 
bestaan van een gemeentegrens tussen Groningen en Slochteren. 
 
Daarnaast hebben we in de gemeente Hoogezand-Sappemeer een robuuste partner in de 
samenwerking op velerlei gebied, zowel in de uitvoering, ondersteuning als dienstverlening. In die 
samenwerking kunnen beide gemeenten elkaar aanvullen, met direct voordeel voor de inwoners in 
termen van kwaliteit van dienstverlening, verminderde kwetsbaarheid en lagere kosten. We zien dat 
die samenwerking zich voorspoedig en op steeds bredere gebieden ontwikkelt. 

 



 

 

 
In lijn met de ontwikkelingen die we hierboven beschrijven, zien we dat er volop vertrouwen is in 
de bestuurskracht en daadkracht van onze gemeente. Juist de inzet en betrokkenheid van velen, 
zowel inwoners, maatschappelijke organisaties, bestuurders als medewerkers bij de majeure 
ontwikkelingen in onze gemeente heeft gemaakt dat we de afgelopen jaren in staat zijn geweest 
koersvast en toekomstgericht te opereren. Dat geeft voldoende zelfvertrouwen om de uitdagingen 
van de komende jaren op eigen kracht, maar natuurlijk wel in goede samenwerking met onze 
partners in de regio, aan te kunnen. We hebben geen enkele behoefte om veel tijd en energie te 
besteden aan discussies over de schaal van de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen of 
aan theoretische verkenningen over provinciale samenwerkingsmodellen. Liever zetten we in op het 
uitbouwen van de operationele samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het laten 
functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad als één democratisch gelegitimeerd en 
daadkrachtig bestuur voor de publieke taken. Zo maken we een vroegtijdige totstandkoming van 
goede voorzieningen voor de huidige en de nieuwe inwoners van het Meerstad mogelijk, te beginnen 
met een Brede School aan de oever van het meer. 
 
Het verheugt ons te mogen vaststellen dat er sinds mei 2006 veel goede zaken tot stand zijn 
gebracht en veel positieve ontwikkelingen in gang zijn gezet. Dat is mogelijk door een gedegen 
financieel beleid, waarbij de lokale lasten zoals de ozb op een laag peil blijven. De komende jaren 
blijft er nog veel te doen. Wij gaan er van uit dat de wijze waarop we in deze periode samen aan 
het werk zijn geweest voldoende energie en enthousiasme heeft gewekt: in de gemeenteraad, in de 
lokale politiek, maar vooral ook bij onze inwoners om samen op de ingeslagen weg door te gaan. 
Samen werken we verder aan het Land van Slochteren 2020. We doen dat voor elkaar, voor onze 
kinderen maar natuurlijk ook voor alle toekomstige inwoners van deze prachtige gemeente. 
 
Wij zien daarom uit naar de bespreking van deze programmabegroting 2009 in de raad en zijn 
benieuwd naar uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren, 
 
 
 
 
 
  C.L.H.B. Verstegen  , burgemeester. 
 
 
 
  C.C.W. van den Akker  , secretaris. 
 
 
 
 
 


