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Inleiding
De SGP, de oudste politieke partij in ons land, heeft in de afgelopen jaren
getoond een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het openbaar
bestuur, zowel in vertegenwoordigende, als besturende organen. De
publieke taak in de samenleving ziet zij als een grote verantwoordelijkheid.
In die bijdrage wil de SGP zich laten leiden door Gods Woord, omdat zij
ervan overtuigd is dat juist Gods geboden heilzaam zijn voor alle burgers
van Nederland.
Politiek bedrijven is kiezen. Natuurlijk, op landelijk niveau kiest de
overheid. Vaak hebben gemeenten daarop geen invloed en moeten ze
alleen maar uitvoeren wat Den Haag opdraagt. Maar als er plaatselijk iets
te kiezen valt, heeft de SGP een duidelijke mening:
Belangrijkste speerpunten zijn:
1. Geen Zeejachthaven
2. Geen bebouwing op voormalig Vliegveld Valkenburg
3. Zondag is rustdag en daarom geen koopzondagen
4. Optimale keuzevrijheid in de zorg
5. Centrale bibliotheek zonder theater
6. Behoud eigenheid van de kernen
7. Goede inpassing Rijnlandroute is absolute must
8. Ondertunneling N206 ter hoogte van Duinvallei heeft onze voorkeur
9. Onderzoek naar identiteitsgebonden woonvorm voor ouderen
10. Ruimte voor gewetensbezwaarde ambtenaren
11. instellen meldpunt geluidsoverlast
12. Goede ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

De SGP gaat de verkiezingen in met het motto:

’t Kan anders! Stem SGP.
Na deze inleiding wordt dit motto toegelicht!
Spreken de herkenbare keuzes van de SGP u aan?
Aarzel niet en stem SGP! Voor Schrift Gebonden Politiek.
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Motto:
’t Kan anders! SGP!
De SGP heeft Gods Woord als basis. Daarin klinkt de oproep: "Gij geheel
anders!" Dat vertaalt zich in de keuzes die gemaakt worden. Dat heeft ook
gevolgen voor Katwijk. Het is al eens eerder gezegd: "In Katwijk is alles
anders!"
Kijkend naar de afgelopen jaren vindt de SGP als oppositiepartij dat het
anders kon en kan in Katwijk. Het kàn ook anders als de SGP weer een
waardevolle collegepartij wordt. Ook met een nieuwe lijsttrekker wordt de
boodschap anders voor het voetlicht gebracht, maar het is en blijft wel
vanuit dezelfde inspiratiebron, namelijk Gods Woord. Want juist dàt maakt
ons anders!
De SGP is een partij, die in Katwijk een grote, gevarieerde achterban heeft.
Allerlei verschillende kerkelijke achtergronden, een partij van en voor jong
en oud, met mensen uit verschillende culturen. Maar ondanks deze
variaties is de partij vaak eensgezind door het geloof in de levende God. Ja,
de partij is toch anders dan men vaak denkt!
Nog nooit eerder op de SGP gestemd? Echt, 't kan anders, deze keer dus:
SGP!

Wat kan anders of beter in Katwijk?
 Geen zeejachthaven.
 Betere financiële beheersing en discipline van de gemeentelijke
projecten.
 Een andere keus die wij zouden hebben gemaakt was de komst van
een kleinere parkeergarage in de duinen, zodat er geen onnodige
meerkosten van miljoenen nodig waren en er een betere exploitatie
mogelijk is.
 Geen bebouwing op het vliegveld.
 Eerst de eigen, binnenstedelijke bouwlocaties ontwikkelen. Dat is
beter voor onze financiële positie en voor het behoud van groene
en vrije ruimte van ons eigen groene hart.
 Geen verandering van bestemmingsplan van het Zeehosterrein.
Financiële problemen zijn voor zorgorganisatie het Raamwerk, maar
de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit is voor de
gemeente. Nu komt er een wangedrocht aan de Boulevardzijde.
 Wij waren niet voor een aantal bezuinigingen bij Scherp aan de
wind, zoals de bezuiniging op schoolbegeleidingsgelden,
schoolzwemmen en het Jeugdwerk.
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Met de SGP in het college zou er meer proactief actie ondernomen
zijn door de gemeente om op zondag geen (of zo min mogelijk)
werkzaamheden voor het Kustwerk te laten verrichten.
Meer aandacht om geluidsoverlast bij evenementen aan te pakken.
Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een nieuwe bibliotheek,
maar in ieder geval zonder theater.
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Burger en bestuur
 Wijkgericht werken met een duidelijke inbreng van burgers.
 Snelle, doelgerichte en oplossingsgerichte dienstverlening door de
gemeente.
 Ruimte voor gewetensbezwaarde ambtenaren.
 Geen verdere fusies met andere gemeenten.
Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. De
burger kiest niet voor niets de gemeenteraad. Raadsleden
vertegenwoordigen de burgers in het bestuur van de gemeente en
behartigen hun belangen.
De SGP vindt dat de bestuurlijke taken zo dicht mogelijk bij de burgers
moeten worden uitgeoefend. Immers, juist in een lokale democratie komt
de identiteit van een gemeente het meest tot haar recht. Daarom mag
worden verondersteld dat hogere overheden de gemeentelijke overheid
erkennen als een volwaardige bestuurslaag met een eigen
verantwoordelijkheid.
Het gemeentebestuur: de gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan van de gemeente. De
raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente en dienen
hun belangen. Daarom moeten zij goed voeling houden met wat er in de
samenleving leeft en speelt. De raad neemt de uiteindelijke besluiten,
voordat er tot uitvoering wordt overgegaan. Daarnaast controleert de raad
of besluiten door het college worden uitgevoerd.
Concreet:
 Wijkgericht werken.
 Het promoten van het minimaal eenmaal per jaar in elke woonkern
organiseren van een contactbijeenkomst door (of namens) het
college van B&W.
 Belangrijk is een klachtenregeling, die regelmatig kritisch wordt
geëvalueerd.
 Informatiebijeenkomsten van de gemeente ten behoeve van
burgers beleggen.
 Actief de burger opzoeken door middel van werkbezoeken.
 Een signaalfunctie vervullen.
 Heldere en uitlegbare besluiten nemen.
 Meetbare en objectieve doelen formuleren in de begroting.
 Onafhankelijk van het college opereren.
 Het college vragen stellen.
 De uitvoering van het college controleren.
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Het gemeentebestuur: de organisatie
Burgers hebben regelmatig te maken met de ambtenaren van de
gemeente. De organisatie werkt voor het college en de gemeenteraad en
daarom voor de burger. Van ambtenaren mag professionaliteit verwacht
worden. Vakkennis is belangrijk, maar ook moeten ambtenaren een
boodschap goed kunnen overbrengen. Ambtenaren zijn geen 'loopjongens',
maar werken wel ten diensten van de burgers. Hierbij staan gerichtheid
naar burger en oplossingsgerichtheid centraal.
Concreet:
 Welwillend, voorkomend en vriendelijk zijn naar de burger.
 Snelle en doelgerichte dienstverlening bieden (oplossingsgericht
zijn).
 Proactieve benadering nastreven: vooruit denken, informatie
verstrekken, zorgen voor de juiste voorlichting op het juiste
moment (via internet, e-mail, telefoon en andere
communicatiemiddelen).
 Goede loketfunctie, ook via internet, waarbij diverse standaard
aanvragen snel kunnen worden verwerkt.
 Goede doorverwijzing naar organisaties die bij de identiteit van de
individuele burgers passen.
 Openingstijden van het gemeentehuis afstemmen op de plaatselijke
situatie.
 Goede afwikkeling van reacties via de klachtentelefoon en/of email.
 Ontvangstberichten sturen.
 Afspraken nakomen.
Het gemeentebestuur: het college
Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het handelt
binnen de beleidsruimte van de gemeenteraad alle zaken af. Het is nodig
dat het college kan rekenen op een ruim politiek draagvlak in de
gemeenteraad. Voor de inwoners is een toegankelijk college een pluspunt.
De SGP staat dan ook een college van Burgemeester en Wethouders voor,
dat een afspiegeling vormt van de politieke verhoudingen in de raad. De
SGP staat voor een open en constructieve verhouding tussen het college en
de raadsfracties.
Een collegebeleidsprogramma dient als leidraad voor het gemeentelijk
beleid in de komende raadsperiode. Bij de opstelling ervan is voor de SGP
van doorslaggevend belang dat de inrichting van de samenleving
overeenkomstig de Bijbelse richtlijnen is.
Concreet:
 Betrouwbaar, zorgvuldig en helder werken.
 Kwaliteit van de organisatie garanderen en controleren.
 Zorgvuldig en transparant zijn bij de uitvoering van wettelijke
procedures (bijvoorbeeld subsidiebeleid en ruimtelijk beleid).
 Duidelijkheid verschaffen in (het nakomen van) afspraken.
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De burgemeester houdt spreekuur voor burgers.
De wethouders zijn toegankelijk voor burgers.
Burgerparticipatie bevorderen door interactief te werken
(bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een ruimtelijke visie, nieuw
woongebied en nieuwe voorzieningen, zoals bibliotheek of
zwembad).

Het gemeentebestuur: verlengd lokaal bestuur
Regionale samenwerking is nodig om de dienstverlening van een gemeente
goed tot haar recht te laten komen (bijvoorbeeld GGD, Regionaal Bureau
Leerplicht Holland Rijnland). Uiteraard is samenwerking wel afhankelijk van
de omvang van de gemeente. Motto is: doe lokaal wat kan, doe regionaal
wat moet.
Concreet:
 Een positief-kritische opstelling bij regionale samenwerking.
 Een goed evenwicht bereiken tussen lokale en regionale belangen
binnen een samenwerkingsverband.
 Een goede verantwoording bieden aan de gemeente(raad).
 Goede voorlichting geven aan de gemeenteraad.
 Samenwerking met andere gemeentes met behoud van
zelfstandigheid. (dus zonder fusie).
Personeelsbeleid
De SGP vindt dat elke ambtenaar ruimte moet krijgen om zich te kunnen
ontwikkelen in overeenstemming met zijn of haar, door God gegeven,
bekwaamheden. Hiervoor moet hem of haar voldoende gelegenheid
worden gegeven. Dat kan door het laten volgen van cursussen, trainingen,
et cetera.
In het benoemingsbeleid moet de bekwaamheid van de sollicitanten het
belangrijkste criterium zijn. Lokale betrokkenheid is een pre.
Zondagsarbeid in gemeentelijke diensten moet zo veel mogelijk worden
voorkomen; slechts in geval van calamiteiten staat de SGP noodzakelijke
zondagsarbeid toe.
Ambtenaren moeten niet verplicht worden gesteld om tegen hun
overtuiging in op zondag werk te verrichten. Ook mogen ambtenaren niet
verplicht worden gesteld om tegen hun overtuiging huwelijken tussen
partners van gelijk geslacht te sluiten.
Bij personeelsreductie moet de kwaliteit hetzelfde blijven en de
dienstverlening leidend zijn.
Concreet:
 Marktconforme voorwaarden voor personeel aanbieden.
 Gehandicapten verdienen een zo volwaardig mogelijke plaats in
onze maatschappij.
8





Gewetensbezwaarden, die tegen het sluiten van een huwelijk
tussen personen van hetzelfde geslacht zijn, worden bij de werving
van ambtenaren van de burgerlijke stand niet van werving en
selectie uitgesloten.
Bezwaren hebben bij onnodige zondagsarbeid mag geen negatief
criterium zijn in de selectieprocedure en mag voor een ambtenaar
nooit een reden zijn voor ontslag.
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Veiligheid









Ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen.
De wijkagent moet blijven.
Schade van vandalisme op de dader verhalen.
Mishandeling/dwarsbomen van hulpverleners hard aanpakken.
Optreden tegen geluidsoverlast.
Instellen meldpunt geluidsoverlast
Handhaven van de tweejaarlijkse publiekscampagne tegen
vloeken en taalverruwing.
Alcoholleeftijd van 18 jaar streng handhaven.

Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente draagt hierin
een grote verantwoordelijkheid. In de eerste plaats gebeurt dat door het zo
veel mogelijk voorkomen van onveilige situaties. Dan gaat het bijvoorbeeld
om de controle van de brandveiligheid van gebouwen, maar ook om de
handhaving van de sociale veiligheid in buurten en wijken. Daarnaast is de
gemeente medeverantwoordelijk voor het tegengaan van onveiligheid en
de zorg voor mensen en dieren die hulp nodig hebben. Goed toegeruste
hulpdiensten zijn hierbij van groot belang.
Integraal veiligheidsbeleid
Veiligheidsbeleid vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen,
variërend van het vandalismebestendig inrichten van de openbare ruimte
tot het maken van afspraken over de inzet van politie en brandweer.
Gemeenten leggen hun lokale prioriteiten op het vlak van de openbare
orde en veiligheid vast in een integraal veiligheidsplan. Dit wordt eens in de
vier jaar vernieuwd en jaarlijks geëvalueerd met de gemeenteraad.
Het is van belang dat over het veiligheidsbeleid adequate (goede)
voorlichting wordt gegeven, en met name aan de jeugd.
Concreet:
 Actualiseren van het lokaal integraal veiligheidsplan en waar nodig
diverse wijkveiligheidsplannen.
 Bij de totstandkoming hiervan moeten inwoners, bedrijven en
maatschappelijke instellingen (zoals woningcorporaties en
welzijnsinstellingen) worden betrokken.
Overlast, vernieling en criminaliteit
De SGP blijft zich sterk maken voor voldoende blauw op straat om krachtig
op te kunnen treden tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en
criminaliteit. Jongeren die overlast geven zijn in de eerste plaats zelf
verantwoordelijk voor hun wangedrag. Maar ook ouders moeten
aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen. Op hen rust de
taak hun kinderen moreel te vormen. Inwoners kunnen vaak ook zelf een
bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen
leefomgeving.
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Wijkgerichte aanpak kan de leefbaarheid bevorderen. In de visie van de
SGP neemt de vrijwillige politie een belangrijke plaats in. In het kader van
buurtpreventie kunnen de burgers, in samenwerking met de
wijkcoördinator, fungeren als aanspreekpunt in de wijk. Hiermee zijn
inmiddels goede ervaringen opgedaan.
Het gebruik van (en de handel in) soft- en harddrugs moet worden
bestreden. Er moet gerichte opsporing plaatsvinden naar plaatsen waar
gedeald wordt. Ook moet het dealen door passende maatregelen worden
tegengegaan. De burgemeester moet niet schromen zijn bevoegdheden te
gebruiken om panden te sluiten van waaruit verdovende middelen worden
verhandeld.
Concreet:
• De wijkagenten blijven behouden en zijn duidelijk zichtbaar op
straat aanwezig.
• De politie participeert actief in het lokale zorgnetwerk (een netwerk
van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals die als het ware
om de kwetsbare burgers, zowel kinderen, jongeren als mensen aan
de onderkant van de samenleving, staan om hen op te vangen en
verder te helpen).
• om bij te dragen aan preventief handelen.
• Actieve deelname van burgers moet gestimuleerd worden via
Burgernet of SMS-alert.
• De inzet van politievrijwilligers bevorderen.
• In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de
aanpak van overlast gevende jongeren.
• Evalueren van cameratoezicht in risicogebieden. Naar aanleiding
van de evaluatie eventueel cameratoezicht uitbreiden.
• Schade als gevolg van vandalisme zo veel mogelijk verhalen op de
dader.
• Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden
van een vandalismemonitor (Een vandalismemonitor is een
overzicht van meldingen en opvolging na melding).
• In samenwerking met de woningcorporaties bevorderen van het
verkrijgen van het politiekeurmerk Veilig Wonen bij nieuwe
woningen en grootschalige renovaties.
• Openstaan voor buurtpreventieprojecten.
• Middelen voor buurtbemiddeling beschikbaar stellen, waarbij zo
veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers.
• Bevorderen van het doen van (elektronische) aangifte.
Bedrijvigheid en veiligheid
Ook bedrijven hebben te maken met overlast en vernielingen. Samen met
de gemeente worden afspraken gemaakt over het tegengaan van deze
problematiek. Bedrijvigheid is van groot belang voor de lokale economie.
De gemeente moet zich echter wel bewust zijn van de risico’s die bepaalde
bedrijven met zich meebrengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijven
die met gevaarlijke stoffen werken, tankstations en chemische opslag.
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Concreet:
• Samenwerken met een ondernemersvereniging of collectief van
bedrijven om inbraken terug te dringen.
• Afspraken maken met het bedrijfsleven over de beveiliging van
bedrijventerreinen in het kader van het keurmerk Veilig
Ondernemen.
• Zorgen dat de vergunningverlening en handhaving op orde is; in het
bijzonder ten aanzien van de risico’s van bedrijven voor de
omgeving. De afspraken daarover met brandweer en milieudienst
moeten regelmatig worden geëvalueerd.
Brandweerzorg en hulpverlening
De hulpdiensten, brandweer en ambulancezorg zijn voldoende toegerust
om hun taken goed te kunnen vervullen. De brandweer investeert, naast
de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken.
Katwijk mag zich gelukkig prijzen met haar brandweerkorps, dat met veel
inzet werkt. De SGP heeft daar veel waardering voor.
Concreet:
• De (verplichte) regionalisering van de brandweer mag niet leiden
tot een uitholling van de vrijwillige brandweer.
• De brandweer gaat zich meer toeleggen op preventie, onder andere
door de uitreiking van brandmelders en het geven van voorlichting
aan specifieke groepen en op scholen.
• De brandweer moet op basis van een afgestemd plan ook bij
reanimatie worden ingezet.
• De AED-punten in kleine kernen uitbreiden, in samenwerking met
EHBO-verenigingen.
• Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrijtijden liggen binnen
de landelijke norm en ook voor de nachtelijke uren moet men
kunnen rekenen op een effectieve inzet van de ambulance.
• Overlast veroorzakende personen, die de inzet van de brandweer
en andere hulpverleners blokkeren, moeten hard worden
aangepakt.
Crisis- en rampenbestrijding
De gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is
voorbereid op een crisis en dat zij in staat is daadkrachtig op te treden om
de negatieve gevolgen ervan te beperken. Samenwerking met omliggende
gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij een eerste
vereiste.
Concreet:
• Het regionaal crisisplan jaarlijks evalueren en actualiseren.
• Voldoende middelen reserveren voor het opleiden, trainen en
oefenen van bestuurders en medewerkers in de crisisorganisatie.
• Voldoende aandacht hebben voor specifieke situaties, zoals
bijvoorbeeld bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en
vervoersveiligheid.
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Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag zorgt voor gezondheidsrisico’s,
openbare orde problemen, milieuvervuiling, financiële schade en een
gevoel van onveiligheid.
De SGP wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de overlast door
vuurwerk te verminderen.
Concreet:
• Onderzoek naar vermindering overlast door vuurwerk.
• Onderzoek naar instellen vuurwerkvrije zones.
• Onderzoek naar vuurwerkverbod.
• Onderzoek naar mogelijkheden om het afsteken van vuurwerk
centraal te regelen.
• Schade van vuurwerkoverlast verhalen op daders.
Optredens en geluidsoverlast
Zowel de regels van het evenementenbeleid als de geluidsnormen moeten
worden uitgevoerd. Zowel bij het openbaar optreden van muziekgroepen
als bij horecaondernemingen moet strikte controle en handhaving
plaatsvinden. De SGP wil vooral in de woonomgeving de geluidsoverlast bij
evenementen zo veel mogelijk blijven beperken. Zo nodig moeten de
geluidsnormen naar beneden worden bijgesteld.
Horecaondernemers en organisators van evenementen, feesten of andere
manifestaties moeten aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid
voor bezoekers, zowel in als buiten de locatie, maar ook in de directe
omgeving daarvan.
Concreet:
 Stappenplan en actief beleid ontwikkelen om geluidsoverlast terug
te dringen (bijvoorbeeld door het instellen van een meldpunt).
 Afstemmen van de programmering van evenementen onderling.
 Geluidsoverlast bij evenementen op de Boulevard en bij
najaarsfeesten in Katwijk aan den Rijn terugdringen.
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De Algemene Plaatselijke Verordening biedt ruimte om regels op de
plaatselijke situatie en identiteit af te stemmen. Een voorbeeld is dat de
ontheiliging en het misbruik van Gods Naam moet worden tegengegaan. In
de APV kan dit worden geregeld. Het gemeentebestuur moet als norm
stellen dat misbruik van Gods Naam ongewenst is en dit standpunt actief in
de gemeente uitdragen en stimuleren. Dit geldt eveneens voor ander
kwetsend taalgebruik.
Concreet:
 Het stellen van de norm dat misbruik van Gods Naam en ander
kwetsend taalgebruik ongewenst is en dit als gemeente actief
uitdragen.
 Een andere manier om vloeken en kwetsend taalgebruik tegen te
gaan is het handhaven van de tweejaarlijkse publiekscampagne in
samenwerking met de Bond tegen het Vloeken.
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Van groot belang is een nauwgezette controle op de veiligheid van
opslag, verkoop en controle van vuurwerk door brandweer en
politie.
Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om een nuloptie
binnen het prostitutiebeleid voor te staan. De voorschriften in
zowel de APV als in leefmilieuverordeningen en
bestemmingsplannen die daartoe dienen, moeten worden
gehandhaafd.
Verstrekking van alcoholische dranken onder 18-jarigen en
alcoholgebruik op de openbare weg moeten met alle beschikbare
middelen worden bestreden.
Ten aanzien van de vestiging van coffeeshops is de SGP voor
continuering van de zogenaamde ‘nul optie’; dat wil zeggen dat er
geen coffeeshops zijn binnen de gemeentegrenzen.
Gokken - op welke wijze dan ook - doet geen recht aan het
verantwoord omgaan met de ons gegeven middelen van bestaan en
leidt vaak tot crimineel gedrag.
Voor gokken zijn strenge regels binnen de wettelijke normen
noodzakelijk. Het exploiteren van gokgelegenheden moet worden
verboden.
Het gemeentebestuur moet de bestaande bepalingen rond de
volksgezondheid, de openbare eerbaarheid en zedelijkheid
handhaven, en zeker niet te verruimen.

De SGP vindt dat de gemeentelijke overheid de wettelijke mogelijkheden
om ontoelaatbare reclame-uitingen tegen te gaan, blijvend moet benutten.
Bij het afsluiten van (nieuwe) contracten moeten privaatrechtelijke
mogelijkheden worden onderzocht en gebruikt om aanstootgevende,
kwetsende en/of godslasterlijke reclame uit te sluiten.
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Zorg en welzijn








Goede ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.
Optimale keuzevrijheid in de zorg.
Gelijkstelling van alle vrijwilligersorganisaties.
Kinderen met achterstanden worden ondersteund.
Gelijkschakeling van algemeen en christelijk jeugd- en
jongerenwerk.
Gelijkschakeling van identiteitsgebonden en nietidentiteitsgebonden werk.
Onderzoek naar een identiteitsgebonden woonvorm voor
ouderen.

De SGP wil omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. De SGP
pleit dan ook voor een ruimhartig beleid van de gemeente, dat
voorwaarden schept voor burgers om (waar mogelijk) hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn met medemensen. De
basis vormt daarbij de ondersteuning vanuit de familie, het sociale
netwerk, de kerk, het onderwijs en andere maatschappelijke verbanden.
Waar deze basis tekortschiet, wil de SGP dat mensen in Katwijk vanuit
Bijbelse naastenliefde ondersteuning, zorg of zelfs bescherming van de
gemeente ontvangen.
Wet maatschappelijke ondersteuning
Vanaf 2015 krijgen gemeenten de belangrijke taak om
maatwerkoplossingen te bieden aan burgers die thuis behoefte hebben
aan dagbesteding, begeleiding en op participatie gerichte geestelijke
gezondheidszorg. Deze vormen van ondersteuning komen bovenop taken
als huishoudelijke hulp, maatschappelijke opvang en de openbare
geestelijke gezondheidszorg, waarvoor burgers nu al terecht kunnen bij de
gemeente.
De SGP wil zich sterk maken voor een samenleving waarin mensen met
beperkingen en ouderen zo veel mogelijk kunnen (blijven) deelnemen.
Hoewel ook Katwijk daarvoor minder geld van de regering krijgt, is de SGP
ervan overtuigd dat mensen met maatwerkoplossingen nog steeds
kwalitatief goede ondersteuning en passende zorg kan worden gegeven.
Dat vraagt wél om creativiteit van iedereen! De SGP ziet veel kansen in het
verbinden van cliënten, hun sociale netwerk, vrijwilligers en professionals.
Ook kerken en maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar. De SGP wil
een royaal vangnet bieden aan mensen die ook met steun van de omgeving
niet (meer) zelfredzaam kunnen zijn. Daarbij vindt de SGP het
vanzelfsprekend dat mensen kunnen kiezen voor een zorgaanbieder die bij
hen past.
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Concreet:
• De SGP zet zich in voor een breed aanbod van algemene
voorzieningen die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen.
Daarmee kan een verslechtering van de situatie van mensen, en
daarmee een stijgend beroep op professionele voorzieningen, vaak
nog lang worden uitgesteld. Te denken valt aan het bieden van
goede informatie en laagdrempelig advies via een (digitaal)
zorgloket, maar ook aan een boodschappenbus, een
maaltijdservice, een was- en strijkservice, een vrijwillige
boodschappenhulp, dagrecreatie voor ouderen,
inloopvoorzieningen voor mensen met een psychiatrische ziekte en
contactmiddagen voor verstandelijk gehandicapten. Niet iedere
inwoner die ondersteuning nodig heeft, meldt zich zelf bij de
gemeente. De SGP wil daarom investeren in actieve sociale
wijkteams, die de oren en ogen van de gemeente in de wijk vormen.
Samen met wijkverpleegkundigen zorgen zij voor de noodzakelijke
verbinding tussen zorg en welzijn, waardoor zwaardere
ondersteuning in de toekomst voorkomen kan worden.
• Als de algemene voorzieningen onvoldoende soelaas bieden om de
burger deel te laten nemen aan de samenleving, bespreekt een
consulent van de gemeente samen met de burger en zijn
mantelzorgers welke aanvullende ondersteuning nodig is. Daarbij
worden de ondersteuningsvragen van de cliënt op alle terreinen van
het leven als uitgangspunt genomen en niet het gecontracteerde
aanbod van de gemeente met de zorgaanbieders.
• Voor het vinden van een maatwerkoplossing verkennen de cliënt en
de mantelzorgers samen met de consulent wat de cliënt nog op
eigen kracht kan, waar het eigen sociale netwerk, kerken en
maatschappelijke organisaties kunnen bijspringen en waar
eventueel aanvullende professionele ondersteuning nodig is.
• Burgers kunnen een beroep doen op onafhankelijke
cliëntondersteuning als dat voor het verduidelijken van de
ondersteuningsvraag nodig is.
• De regering bezuinigt fors op het geld dat beschikbaar is voor
huishoudelijke hulp. Omdat huishoudelijke hulp ervoor kan zorgen
dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, vindt de SGP dat de
gemeente huishoudelijke hulp moet blijven bieden aan mensen die
dat echt nodig hebben, geen mantelzorgers hebben en het niet zelf
kunnen betalen.
• De SGP zet zich in voor een goede maatschappelijke opvang. Door
een persoonsgerichte benadering, het bieden van een tijdelijk
verblijf aan daklozen, gekoppeld aan zorg en begeleiding, ziet de
SGP kansen om mensen zo goed mogelijk te helpen.
• Maximale ruimte bieden aan het persoonsgebonden budget of een
vergelijkbare systematiek
• Ouderen en gehandicapten de mogelijkheid bieden om zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te wonen; daarbij moet wel gewaakt
worden voor een sociaal isolement en eenzaamheid.
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• Algemene voorzieningen en welzijnsdiensten goed spreiden, zodat
deze ook voor de minder mobiele medemens bereikbaar en
toegankelijk zijn. Voorzieningen moeten aan minimale
kwaliteitscriteria voldoen.
• Zo veel mogelijk het niveau van collectieve en individuele
voorzieningen in stand houden.
• Zorgen voor een goede spreiding van voldoende seniorenwoningen
met bereikbare en (ook voor gehandicapten) toegankelijke
voorzieningen in de directe omgeving (‘woonservicezone’).
• Onderzoek doen naar een identiteitsgebonden woonvorm voor
ouderen.
• Voorzieningen spreiden om een sociaal isolement en eenzaamheid
te voorkomen.
• Zorgen voor de aanwezigheid van een maatschappelijk werkende bij
de voedselbank, die samen met de gebruikers kijkt hoe het
probleem is ontstaan en hen helpt om daar weer bovenop te
komen. De SGP betreurt het dat voedselbanken nodig zijn.
• Goede informatie, advies en ondersteuning geven via een (digitaal)
zorgloket. Bijvoorbeeld door opvoedcursussen te bieden aan
ouders, zodat zij beter in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor
de opvoeding waar te maken.
• Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving benutten door burgerparticipatie, een Wmo-adviesraad en
klanttevredenheidsonderzoeken.
• In de Wmo-adviesraad ook plaats inruimen voor een afvaardiging
vanuit de kerken (diaconieën).
• Zorg dragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid zo veel
mogelijk te voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te
dringen en overlast door verslaving, huiselijk geweld en dergelijke
te verminderen.
Jeugd
Een goed gezin is het halve werk! In gezinnen wordt als het goed is een
stevige basis gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij.
Ouders dragen daarbij de eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden
van hun kinderen, maar ook een betrokken sociale omgeving kan een
belangrijke rol vervullen. Desondanks kan het voorkomen dat extra
ondersteuning wenselijk of zelfs noodzakelijk is. De SGP ziet het daarbij als
een kans dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden gesteld voor
àlle vormen van jeugdzorg. De SGP wil zich er met veel energie voor
inzetten dat zo veel mogelijk jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien.
Het is daarbij vanzelfsprekend dat de professionele jeugdzorg en pleegzorg
zo veel mogelijk aansluiten bij de godsdienstige, levensbeschouwelijke en
culturele achtergrond van het gezin.
Concreet:
• Vroegtijdige begeleiding van ouders en hun kinderen is van groot
belang. De gemeente moet alles op alles zetten om preventie,
ondersteuning, opvoedcursussen en hulp op maat tot een succes te
maken.
17

• De SGP vindt het belangrijk om ouders, familieleden en andere
direct betrokkenen, zoals scholen en kerken, actief te betrekken bij
de zorg voor de jeugd. Zij moeten - ook in de preventieve fase - de
kans krijgen om mee te denken over, en bij te dragen áán een
oplossing.
• Relatieproblemen van ouders hebben vaak negatieve effecten op
kinderen. De SGP zet zich er daarom voor in dat (escalatie van)
relatieproblemen die negatieve effecten op kinderen hebben, waar
mogelijk, te voorkomen. Bij relatieproblemen van ouders met
kinderen worden, waar nodig, ondersteuningsprogramma’s voor
ouders en kinderen aangeboden.
• Als er extra aandacht voor een jongere nodig is, wordt er eerst
gekeken of er passende begeleiding kan worden gevonden om via
een lichte vorm van zorg de problematiek hanteerbaar te maken
(zoals bijvoorbeeld via een plaats op een zorgboerderij).
• Als professionele jeugdzorg nodig is, zet de SGP zich ervoor in dat
ouders en kinderen die zorg zo veel mogelijk ontvangen in hun
natuurlijke omgeving en het eigen netwerk (tenzij dat dit niet in het
belang is van het kind).
• Wanneer meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn, moet
de gemeente ervoor zorgen dat één persoon het overzicht houdt en
de regie voor de zorgverlening in handen heeft (één gezin, één
plan).
• Helaas is het niet altijd mogelijk om kinderen of jongeren in het
eigen gezin te laten blijven. Soms zijn de opgroei- en
opvoedproblemen zo groot, dat een vrijwillige of gedwongen
uithuisplaatsing noodzakelijk is. Het is dan van groot belang dat er
christelijke pleeggezinnen en gezinshuizen zijn die deze jeugdigen
kunnen opvangen en hen voor korte of langere tijd een nieuw
‘thuis’ bieden. De gemeente moet kerkelijke gemeenten betrekken
bij het bevorderen van een christelijk ‘thuis’ voor pleegkinderen.
• Jaarlijks raken veel tieners en jonge vrouwen ongewenst zwanger.
De situatie rondom een onbedoelde zwangerschap is vaak complex.
De SGP wil daarom dat de gemeente actief samenwerkt met
organisaties die zich inzetten voor het voorkomen van ongewenste
zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de opvang
van tienermoeders.
• Bij de ondersteuning van de ouders van geadopteerde kinderen is
specifieke deskundigheid over adoptienazorg noodzakelijk. Daarom
zoekt de gemeente actief de samenwerking met specialisten op het
gebied van adoptienazorg, zoals de Stichting adoptievoorzieningen
en Basic Trust.
• Voldoende accommodatie voor de opvang van jongeren realiseren,
maar ook jeugdvoorzieningen zoals van sportclubs en sport- en
ontmoetingsplekken op straat.
• Een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin in stand houden,
met een goede samenwerking en afstemming tussen de partijen,
waarbij gebruikgemaakt wordt van het Elektronisch Kinddossier en
de verwijsindex. Sluit hierbij zo veel mogelijk aan bij het SGP-ideaal
van de normen en waarden van het gezin.
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• Steunen van een actief lokaal jeugdbeleid. De gemeente heeft
hierin een regiefunctie, waarbij onderlinge samenhang en
samenwerking tussen diverse instellingen wordt nagestreefd,
zonder dat er sprake is van een organiserende en bestuurlijke rol
van de gemeente.
• Het jeugdbeleid kan een belangrijk instrument zijn om jongeren
goede ontwikkelingsmogelijkheden te bieden in de samenleving en
om ongewenst individuele en maatschappelijke verschijnselen
(zoals criminaliteit, vandalisme, overlast en achterstandsituaties)
tegen te gaan.
• Het kinderwerk (5 tot en met 11 jaar) krijgt voornamelijk gestalte in
het christelijke clubwerk, in de wijkverenigingen en in de
jeugdhonken van de sportverenigingen. De SGP steunt voortzetting
van het huidige beleid.
• Tienerwerk. De tienergroep (12 tot en met 16 jaar) kent, relatief
gezien, het grootste aantal problemen (puberteit) en is dan ook het
meest kwetsbaar. De SGP gaat er vanuit dat de opvoeding in de
eerste plaats een oudertaak is, wat echter de verantwoordelijkheid
van de overheid voor het ondersteunen van bepaalde vormen van
tienerwerk niet uitsluit.
• De SGP staat voor verantwoorde vormen van jongerenwerk. De SGP
pleit dan ook voor meer gelijkschakeling van christelijk en algemeen
jeugdwerk
• Voldoende accommodatie realiseren voor de opvang van jongeren
en jeugdvoorzieningen van sportclubs regelen, evenals skate- en
skeelerbanen om meer bewegen op straat te stimuleren.
Keuzevrijheid
De SGP vindt het erg belangrijk dat burgers zelf de regie kunnen voeren
over de ondersteuning die zij van de gemeente ontvangen. Onlosmakelijk
daarmee verbonden is dat zij de keuzevrijheid hebben om te kiezen voor
een zorgaanbieder die aansluit bij de zorginhoudelijke, godsdienstige,
levensbeschouwelijke en culturele wensen. Dat is niet alleen winst voor de
burger; het bespaart de gemeente bovendien nog eens veel onnodige
kosten. De kans dat ondersteuning succesvol is, wordt namelijk aanzienlijk
groter als de burger ervaart dat hij een hulpverlener kan vertrouwen en dat
de ondersteuning aansluit bij zijn belevingswereld. De SGP maakt zich
daarom hard voor de keuzevrijheid en eigen regie van de cliënt en zijn
sociale netwerk.
Concreet:
• Als een cliënt of een gezin recht heeft op een maatwerkvoorziening,
biedt de gemeente de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen
van een aanbieder naar keuze. Doordat aanbieders alleen geld
ontvangen als cliënten voor hen kiezen, worden zij maximaal
gestimuleerd om cliënten een flexibel en vernieuwend
ondersteuningsaanbod te bieden.
• Om ervoor te zorgen dat cliënten écht wat te kiezen hebben,
contracteert of subsidieert de gemeente zorgaanbieders die
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voldoen aan de door de gemeente opgestelde kwaliteitscriteria én
die ondersteuning kunnen leveren voor een reële prijs.
Als de gemeente (nog) geen contract heeft afgesloten met een door
de cliënt gewenste aanbieder, kan de cliënt ervoor kiezen om de
ondersteuning zelf in te kopen met een persoonsvolgend budget (.
Persoonsvolgend budget is een budget dat aan een zorgvrager
wordt toegekend, zodat ze zelf hulp kunnen inkopen, maar dat
budget wordt niet aan hen uitgekeerd en dus niet in hun handen
geven zoals bij persoonsgebonden budget, maar zij kunnen wel zelf
hulp inkopen op declaratiebasis bij de gemeente tot het maximale
van hun budget.
De gemeente mag een persoonsvolgend budget weigeren als de
cliënt en hun mantelzorgers niet over voldoende vaardigheden
beschikken om zelf ondersteuning in te kopen of als de kwaliteit van
de ondersteuning onder de maat is.
Als een zorgaanbieder de ondersteuning niet kan leveren voor de
prijs die de gemeente stelt, biedt de gemeente cliënten de
mogelijkheid om het verschil in prijs zelf bij te betalen.
De gemeente zet zich ook in voor keuzevrijheid als burgers liever
gaan voor vormen van zorg en ondersteuning waarvoor Katwijk met
andere gemeenten samenwerkt.

Mantelzorgers en vrijwilligers
De SGP koestert de vele mantelzorgers en vrijwilligers die Katwijk rijk is.
Zonder hun tomeloze inzet zou de professionele zorg in Katwijk al binnen
een uur krakend en piepend vastlopen. Zij verdienen daarom veel
waardering en steun. De sleutels tot succes zijn daarbij: versterken,
verbinden en verlichten.
Concreet:
• De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente niet alleen vraaggestuurde maatwerkoplossingen biedt aan cliënten, maar ook aan
hun mantelzorgers.
• De SGP zet zich in voor een adequate informatievoorziening,
steunpunten voor mantelzorgers en vrijwilligers,
lotgenotencontacten en de inzet van mantelzorgmakelaars.
• De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers, als het hen even te
veel wordt, terug kunnen vallen op vrijwillige of professionele
respijtzorg. Hierdoor kunnen zij hun waardevolle zorgtaken langer
volhouden.
• Mantelzorgers en vrijwilligers die veel professionele zorgtaken op
zich nemen, kunnen bij de gemeente in ruil daarvoor ondersteuning
in de huishouding aanvragen.
• De SGP is ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen
zorgprofessionals en mantelzorgers cruciaal is voor het slagen van
de veranderingen in de zorg. Zorgaanbieders die deze
mantelzorgers en vrijwilligers op een innovatieve manier actief bij
de zorg betrekken en hen daarbij goed ondersteunen, worden voor
hun inzet financieel beloond met een extra aantrekkelijk contract.
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• Patiënten en cliënten moeten regelmatig (opnieuw) opgenomen
worden in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of een andere
zorginstelling, omdat de zorg thuis voor een groot deel neerkomt op
onvoldoende toegeruste mantelzorgers. De gemeente zoekt
daarom actief contact met deze zorgaanbieders en stimuleert hen
werk te maken van goede mantelzorgondersteuning rond tijdelijke
opnames.
• Zorgverzekeraars worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de
persoonlijke verzorging, verpleging en geestelijke gezondheidzorg
van mensen. Om te voorkomen dat hun mantelzorgers tussen wal
en schip vallen, roept de SGP de gemeente op om actief met
zorgverzekeraars samen te werken.
• Het opzetten van vrijwilligersnetwerken en het inzetten van
vrijwilligers, gaat niet vanzelf. De gemeente zet daarom betaalde
vrijwilligerscoördinatoren in, die een belangrijke aanjaagfunctie
hebben in het verbinden van professionele en informele zorg.
• De gemeente biedt mantelzorgers en vrijwilligers opleidingen,
lezingen of cursussen aan die hen handvatten geven bij hun
zorgtaken.
• De autonomie van verenigingen moet gewaarborgd blijven, ook al
krijgen zij gemeentelijke subsidie.
• Identiteitsgebonden en interkerkelijke hulpverleningsorganisaties
moeten ook een plek krijgen in het lokale zorgnetwerk.
• De SGP pleit voor gelijkschakeling van christelijk en algemeen
vrijwilligerswerk.
• Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving.
Daarom is een gemeentelijk schouderklopje (bijvoorbeeld een
bijeenkomst één keer per jaar) gewenst.
Kerken en maatschappelijke organisaties
Kerken, maatschappelijke organisaties en scholen hebben vanwege hun
wortels in de Katwijkse samenleving goud in handen. De SGP vindt hen
daarom een onmisbare en gelijkwaardige partner van de gemeente.
Concreet:
• De SGP roept de gemeente op om kerken, maatschappelijke
organisaties en scholen intensief bij (de totstandkoming van) het
gemeentelijke beleid te betrekken.
• Kerken moeten zich de nood in de wereld aantrekken. Dat doen ze
niet als verlengstuk van de overheid, maar vanuit de christelijke
roeping om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.
De SGP-fractie gaat daarom in gesprek met de Katwijkse kerken om
na te gaan welke rol zij hierin concreet voor zichzelf zien weggelegd.
• De SGP vindt dat de WMO-adviesraad een belangrijke bijdrage
levert bij het sociale beleid. Ook een afvaardiging vanuit de
kerkelijke diaconieën is daarin onmisbaar.
• De gemeente benut ervaringsdeskundigheid uit de samenleving
door burgerparticipatie en klanttevredenheidsonderzoeken.
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• De gemeente moet zich ervoor inspannen dat identiteitsgebonden
en (inter)kerkelijke hulpverlenings- en vrijwilligersorganisaties
ingebed worden in het lokale zorgnetwerk.
Volksgezondheid
Een goede gezondheid levert veel op: voor mensen zelf, voor hun sociale
netwerk, maar ook voor de maatschappij. Een goed gezondheidsbeleid
loont dus op vele fronten! Hoewel de SGP gezond leven in eerste instantie
de verantwoordelijkheid van burgers zelf vindt, wil de partij wel actief
bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te
bevorderen. De SGP ziet daarvoor een aantal uitdagingen: te weinig
beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik.
Daarnaast vragen zaken als depressiviteit en diabetes de aandacht.
Concreet:

• Als het aan de SGP ligt worden het bestrijden van overgewicht,
diabetes, depressies, roken en overmatig alcoholgebruik de
speerpunten van het beleid. Een belangrijk middel daarvoor is
voorlichting geven aan kinderen op scholen.
• De gemeente investeert in voor iedereen toegankelijke, preventieve
zorgvoorzieningen in de buurt of maakt die via e-Health
toepassingen digitaal bereikbaar.
• Zorg en preventie moeten meer op elkaar worden afgestemd. De
gemeente werkt samen met de GGD, het bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties, onderwijs en zorgverleners aan een
goede volksgezondheid. Ook eerstelijnsvoorzieningen, zoals de
huisartsenzorg, zijn een onmisbare partner van de gemeente.
• Voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van
eerstelijnsvoorzieningen zo veel mogelijk stimuleren, waaronder de
continuïteit van de huisartsenzorg.
Verslaving
Verslavende middelen maken de tongen los. Dat blijkt gelukkig niet alleen
als lallende cafégangers het straatbeeld bepalen na een avondje stappen,
maar óók uit de toenemende aandacht voor de maatschappelijk
ongewenste gevolgen van verslavingen. De SGP wil het (overmatig) gebruik
van verslavende middelen ontmoedigen door stevig in te zetten op
preventie en handhaving.
Concreet:
• Contact met het lokaal platform verslavingszorg (Kocon)
onderhouden waarin verschillende maatschappelijke partijen,
kerken (diaconieën) en deskundige organisaties (zoals GGD, politie
en verslavingszorg) deelnemen.
• Een integraal verslavingsbeleid vaststellen of actualiseren, in
samenspraak met het platform en de burgers en de uitvoering via
het platform coördineren.
• Adequaat handhaven, omdat preventie en zorg alleen dàn effectief
zijn.
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• Zorgen voor voldoende capaciteit in de handhaving op alcoholverkoop vanaf 18 jaar (gewijzigde wetgeving).
• Afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging en
sluitingstijden. Hierbij wil de SGP dat er gekozen wordt voor een
oplossing die het meeste recht doet aan de zondagsrust
(bijvoorbeeld glijdende sluitingstijden).
• Coffeeshops weren uit de gemeente.
• Wettelijke beperkingen betreffende het roken goed naleven.
• Voordat er ook maar gesproken wordt over overheid of horeca,
moet duidelijk zijn dat het ontmoedigen van het gebruiken van
verslavende middelen begint bij de opvoeding. De gemeente
informeert ouders daarom op allerlei manieren over de schadelijke
effecten van verslavende middelen.
• De gemeente motiveert scholen om in hun lesprogramma aandacht
te besteden aan de risico’s en gevaren van verslavende
(genots)middelen.
• De SGP doet een appel op de kerken, om - als dat nog niet gebeurt binnen catechese of kerkelijk jeugdwerk aandacht te besteden aan
de thema’s alcohol en verslaving.
• Het gebeurt nog te vaak dat jongeren onder de 18 jaar alcohol en
tabak kunnen kopen. De SGP wil daarom een actieve handhaving
van de wettelijke verkoopleeftijd van alcohol en tabak. Jongeren
onder de 18 jaar, die alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte,
krijgen een boete.
• Ondernemers die alcohol verkopen hebben een belangrijke rol in
het voorkomen van het gebruik van (te veel) alcohol. De gemeente
gaat daarover met hen in gesprek. Als zij desondanks drie keer
betrapt worden op het verkopen van alcohol aan minderjarigen,
krijgen zij een tijdelijk verkoopverbod van alcoholische dranken.
• Met name minderjarigen zijn gevoelig voor prijsacties met alcohol,
omdat ze én heel voordelig aan alcohol kunnen De SGP wil daarom
dat er een verbod komt op prijsacties, zoals ‘happy hours’,
stuntprijzen in supermarkten en verkoop onder de kostprijs.
• Jongeren die met een alcoholvergiftiging opgenomen worden in het
ziekenhuis, krijgen samen met hun ouders een intensief
nazorgtraject aangeboden, waarin ze gewezen worden op de risico’s
van alcoholmisbruik.
• Het alcoholgebruik van jongeren in hokken en keten is zorgelijk. De
gemeente moet hokken en keten daarom actief bestrijden.
• Coffeeshops moeten uit de gemeente geweerd worden.
• Kansspelen moeten zo veel mogelijk teruggedrongen worden.
Educatie
Gezien de uitgesproken pedagogische doelstelling van de peuterspeelzaal
mag deze niet in de knel komen. Financiering moet afdoende zijn, ook
wanneer het gaat om identiteitsgebonden peuterspeelzalen.
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Concreet:
• De gemeente respecteert de pedagogiche vrijheid van
peuterspeelzalen en scholen bij de keuze van Voor Vroegschoolse
Educatie (VVE)-programma’s en onderwijsaanbod.
• De SGP vindt dat je kritisch moet zijn op de besteding van middelen
voor Voor- Vroegschoolse Educatie (VVE) en bestrijding van
ontwikkelingsachterstanden. De SGP wil scherp afbakenen welke
kinderen écht ondersteuning nodig hebben en welke niet. Gezien de
natuurlijke ontwikkeling van het jonge kind moeten achterstanden
niet te snel geproblematiseerd worden. Kinderen die door hun
culturele achtergrond te weinig met de Nederlandse taal in
aanraking komen, verdienen bijzondere aandacht.
• De SGP vindt het belangrijk dat opvoedkundige problemen van
leerlingen vroeg gesignaleerd worden via onder andere het
zorgadviesteam en dat er hulp geboden wordt via onder andere
schoolmaatschappelijk werk (en zo nodig een gezinscoach).
• De SGP zet zich ervoor in dat jongeren pas met een diploma het
onderwijs kunnen verlaten (startkwalificatie). Middelen voor het
voorkomen van voortijdig schoolverlaten worden ook ingezet om
stageplekken bij werkgevers mogelijk te maken.
Zorg voor de vreemdeling
Naar Bijbelse opdracht zal gastvrijheid worden betoond aan de
vreemdeling die binnen onze poorten is.
De problematiek van de vluchtelingen of asielzoekers is ingewikkeld. Vaak
is er sprake van traumatische ervaringen, waarbij goede begeleiding vereist
is. Begeleiding van deze mensen (zoals door Stichting Medelanders)
verdient dan ook de steun van de SGP.
Allochtonen die zich in Katwijk blijvend mogen vestigen zullen Nederlands
moeten leren, in eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien en zich
aan de Nederlandse samenleving moeten aanpassen.
Begraafplaatsen en lijkbezorging
Het gemeentebestuur moet zorgen voor voldoende en waardige
gelegenheid voor het begraven van gestorvenen. De SGP hecht hier veel
waarde aan omdat zij begraven, in navolging van de Heere Jezus, als enige
Bijbelse mogelijkheid ziet voor overledenen. Binnen deze voorwaarde
probeert het gemeentebestuur uit overwegingen van piëteit en ten
behoeve van de rouwverwerking het ruimen van graven zo lang mogelijk
uit te stellen.
Concreet:
• De grafrusttermijn moet minimaal 15 jaar zijn.
• De hoogte van grafrecht kosten mogen geen belemmering zijn om
te begraven.
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• De SGP is van mening dat het gemeentebestuur geen enkele
medewerking aan de stichting en exploitatie van crematoria mag
verlenen.
• De SGP pleit voor voldoende (ook kerkelijke) begraafplaatsen in de
dorpskernen, met name in Katwijk aan Zee en Valkenburg, waar
uitbreiding noodzakelijk is.

25

4

Lokale economie, werk en
inkomen







Stimuleren van een gevarieerd winkelaanbod in alle winkelcentra.
Handhaven van industriegebied Katwijkerbroek.
Stimuleren van de aanleg van een sloepenhaven.
Kortingskaart voor mensen met een sociaal minimum.
Zondag is de rustdag en daarom komen er geen koopzondagen.
Detailhandel Katwijk is kernoverstijgend. In andere kernen
moeten ook winkels voor de eerste levensbehoefte komen.

Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor het
opdoen en onderhouden van contacten. Wie werkt vereenzaamt
doorgaans niet. Maar wie dat niet kan verdient ondersteuning van de
overheid, die zorgt voor haar burgers.
Zondagsrust
Conform de Bijbel en de christelijke traditie is de zondag een dag waarop
de mens niet alleen moet, maar vooral ook màg rusten. In de inleiding van
dit programma is al ingegaan op de waarde van de zondag. Daarom is de
SGP principieel tegen commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en de
openstelling van winkels. Daarnaast is het vanuit sociale motieven en uit
oogpunt van welzijn/gezondheid van belang om wekelijks te rusten. Daar
komt bij dat het veelal ten koste gaat van ondernemers uit het midden- en
kleinbedrijf als grotere winkelketens op zondag opengaan.
Concreet:
• Geen 24-uurseconomie.
• Zondag is rustdag.
• Geen koopzondagen.
Werk!
De SGP wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij ook
grenzen. Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de
maatschappij en het verwerven van inkomen. Werk is geen
vanzelfsprekendheid, zeker niet sinds het aanbreken van de economische
crisis. Banen creëren vraagt om een betrokken samenwerking tussen
gemeenten en bedrijfsleven.
Concreet:
• Een goede relatie tussen gemeente en ondernemers nastreven.
• Industriegebied(jes) ontwikkelen of revitaliseren.
• De gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers
beperken.
• Mogelijkheden creëren voor bedrijfsactiviteiten in combinatie met
woonhuis
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• Het scheppen van goede infrastructurele voorzieningen, zoals een
goede verbinding tussen de A44 en de A4. Voor bedrijven als Flora
Holland is dit van vitaal belang.
• Het regelmatig onderhouden van contact met het bedrijfsleven via
het Economisch Platform, waarin de Katwijkse Ondernemers
Vereniging (KOV), de middenstandsorganisaties, de Horeca en
Vereniging van strandexploitanten en de Kamer van Koophandel
vertegenwoordigd zijn (en eventueel ook andere organisaties die de
werkgelegenheid bevorderen).
• Continu doorwerkende bedrijven, die hun werknemers nietnoodzakelijke zondagsarbeid laten verrichten, moeten worden
geweerd.
• Stimuleren van een gevarieerd aanbod voor alle winkelkernen.
• Bij het tot ontwikkeling brengen van nieuwe gebieden (ter
bevordering van de werkgelegenheid) moet het gemeentebestuur
er naar streven de afstand tussen wonen en werken zo klein
mogelijk te houden.
• Uitbouw van de ‘hitech’ bedrijvigheid rond Estec en het Bio Sciencepark bij knooppunt Leiden-West moet worden bezien op
haalbaarheid.
• In het economisch beleid van de gemeente moeten de belangen van
het midden- en kleinbedrijf (MKB) een verantwoorde plaats
innemen. Voorkomen moet worden dat hun positie zwakker wordt.
Industrie
Binnen de kaders van de milieuwetgeving en rekening houdend met de
belangen van omwonenden - actief en creatief - moet het
gemeentebestuur bedrijven die stank- en andere vormen van overlast
veroorzaken, helpen bij het zoeken naar een voor alle partijen
bevredigende oplossing. Voor verplaatsingen van bedrijven uit
woonbebouwing moeten gunstige randvoorwaarden en geschikte locaties
worden gecreëerd. Bij het oplossen van milieuproblemen moet het verlies
aan werkgelegenheid zo veel mogelijk worden voorkomen.
Concreet:
 Kleine, ambachtelijke bedrijven kunnen in de woongebieden
gehandhaafd blijven. Bij het aantrekken van industriële bedrijven
gaat de voorkeur uit naar ‘schone industrie’.
 Door het wegvallen van enkele oude industrieterreinen (zoals Prins
Hendrikkade, Haven, Haringkade en Industrieweg) moet
vervangende werkgelegenheid worden gevonden. Het gebruik van
de verschillende industrieterreinen moet worden geoptimaliseerd.
Herstructurering en transformatie van de bestaande
bedrijfsterreinen is daarom van belang, onder andere het
opknappen van het ‘t Heen.
 Een nauwe samenwerking tussen de gemeentelijke overheid en het
bedrijfsleven is van groot belang voor de ontwikkeling van Flora
HollandHandhaven van industrieterrein Katwijkerbroek.
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De glastuinbouw
Er zijn zorgen over de afname van de hoeveelheid vierkante meters
glastuinbouw in de Duin- en Bollenstreek. Ook in Katwijk staat de
glastuinbouw onder druk. De SGP is van mening dat de gemeente een
verdere teruggang moet tegengaan. Het behouden van de glastuinbouw in
Katwijk is van groot belang voor bloemenveilig Flora Holland, die binnen de
gemeentegrenzen ligt. Een belangrijk deel van de beroepsbevolking is
werkzaam in de tuinbouwsector en economische bedrijvigheid die aan deze
sector is verbonden. Doordat uitbreidingsmogelijkheden ontbreken en
bestaande glastuinbouw onder druk staat, dreigen er
glastuinbouwbedrijven te worden gesloten. De SGP is van mening dat alles
in het werk moet worden gesteld om deze ontwikkeling een halt toe te
roepen.
Concreet:
 Het behouden van de Zijlhoek voor de glastuinbouw en het
scheppen van reële uitbreidingsmogelijkheden in de nabijheid van
dit gebied.
 Schaalvergroting in de glastuinbouw mogelijk maken door
revitalisatie van oude glastuinbouwgebieden en het uitbreiden van
bestaande locaties.
 Wanneer er glastuinbouw om redenen van maatschappelijk belang
moet verdwijnen, moet elders binnen de gemeentegrenzen
compensatie worden gezocht;
 Samenwerking zoeken met andere gemeenten om gezamenlijk te
zorgen voor voldoende voedingsgebied voor de bloemenveiling
Flora Holland.
 De gemeente staat voor vernieuwende en duurzame glastuinbouw,
zodat met de beperkte ruimte en mogelijkheden een maximaal
rendement kan worden behaald.
 Er moet alles in het werk worden gesteld om Flora Holland als
grootste werkgever binnen de gemeentegrenzen te behouden. De
SGP vindt daarom dat Flora Holland de ruimte moet krijgen om zich
te ontwikkelen.
Visserij
Het gemeentebestuur moet in het beleid het belang van de visserij en de
visverwerkende industrie behartigen, omdat die van betekenis is voor het
gemeentelijk economisch welzijn.
Concreet:
 De betrokkenheid van de gemeente Katwijk bij het visserijbeleid
moet worden geïntensiveerd. De SGP stelt zich krachtig op om de
bestaande werkgelegenheid in deze bedrijfstak te handhaven.
 De SGP vindt dat de opleiding voor de visserij- en maritieme sector
voor Katwijk behouden moet blijven.
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Diensten
De winkelfunctie in Katwijk aan Zee is kernoverstijgend. Elke woonkern
moet minimaal haar eigen winkelgebied hebben voor het doen van de
dagelijkse boodschappen.
Concreet:
 In de woonkern Katwijk aan Zee moet het Andreasplein, aan de
zuidzijde van het winkelgebied Badcentrum, nadrukkelijk worden
geprofileerd, waarbij de pleinfunctie als zodanig gehandhaafd blijft.
Dit geldt eveneens voor het Castellumplein in de woonkern
Valkenburg.
 Ook moet het Rijnsburgse winkelcentrum haar aantrekkelijkheid
behouden en in een behoefte blijven voorzien.
 Het beleid op het gebied van branchering van alle winkelkernen
moet worden onderzocht en zo nodig verbeterd.
 Het Katwijkse winkelcentrum moet een belangrijke regionale rol
vervullen. De SGP staat een goede marketing en promotie voor om
deze rol uit te bouwen.
 De SGP is voor de verplaatsing van de weekmarkt naar het centrum
(Zeezijde/Zwaaikom).
 Onderzoek doen naar de uitbreiding/versterking van de
winkelvoorziening in Katwijk-Noord en versterking van het
winkelgebied Hoornesplein.
 De SGP vindt het ’t meest ideaal als het sluitingsuur van de horeca
op 24.00 uur zou liggen.
 De SGP vindt het verantwoord om binnen de sector van de zachte
horeca enige uitbreiding van restauratieve voorzieningen te laten
plaatsvinden.
 Om de gemeente Katwijk leefbaar te houden, staat de SGP geen
uitbreiding voor van harde horeca, waarmee gelegenheden als bars
en discotheken worden bedoeld. Beperking van overlast is hierbij
het uitgangspunt.
 De citymanager vervult een bindende rol tussen ondernemers,
verenigingen en de politiek. Dit moet worden gecontinueerd en
waar nodig uitgebreid. Voor de SGP is het van essentieel belang dat
de citymanager zich houdt aan de randvoorwaarden die zijn gesteld
als het gaat om de christelijke identiteit van Katwijk (wat met name
tot uitdrukking komt in de handhaving van de zondagsrust). Van
belang is verder dat, om het voortbestaan van citymarketing te
garanderen, de gemeente niet alleen opdraait voor de financiën,
maar ook de ondernemers naar rato bijdragen. De lokale VVV moet
samen met de citymanager zorgen voor de promotie van Katwijk.
Toerisme
Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede
faciliteiten nodig ter ondersteuning van het toerisme. De SGP pleit voor
aantrekkelijke toeristische voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud
van het eigen karakter en de zondagsrust. Een toeristisch beleidsplan moet
één keer in de vier jaar worden opgesteld.
29

Concreet:
 Versterking van het eigen imago door toeristische evenementen,
die verwijzen naar de lokale cultuur(historie), zoals visserijdagen,
vlootschouw, maritieme activiteiten, klederdracht,
haringschoonmaken et cetera.
 Instandhouding van de toeristenmarkt en paardenmarkten.
 Realisatie van slechtweervoorzieningen (bijvoorbeeld overdekte
speelvoorzieningen en musea).
 Katwijk promoten als familiebadplaats met rust en ruimte.
 Het toerisme moet in overeenstemming zijn met het Katwijkse
karakter van familiebadplaats, namelijk: kleinschalig, met behoud
van de zondagsrust. Dit is een van de redenen waarom de SGP
tegen het realiseren van een zeejachthaven is.
 Van de citymarketing die er voor de hele bevolking is, mag worden
aangenomen dat zij in haar promotiebeleid rekening houdt met de
gevoelens van de burger. Dit uit zich in het eerbiedigen van de
zondag en het niet laten plaatsvinden van aanstootgevende
recreatieactiviteiten.
 De aard van de evenementen moeten zodanig zijn dat
geluidsoverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen.
 Enige toename van het verblijfstoerisme wordt door de SGP
voorgestaan. Hierin past een zekere uitbreiding van
hotelaccommodaties, terwijl op de campings het hele jaar toerisme
verder kan worden gestimuleerd door de uitbreiding van huisjes.
Met het oog op de uitbreiding van hotels spreekt de SGP haar
voorkeur uit voor een kwalitatief en hoogwaardig hotel.
 Het strand is een plaats waar op gezonde wijze kan worden
gerecreëerd. Nauwlettende bewaking van de hygiëne van strand en
zee, ook buiten het badseizoen, is daarom van groot belang. Ten
behoeve van de recreant is voldoende toezicht vereist. Om een
meer bewuste omgang met de schepping te bevorderen pleit de
SGP voor een voorwaardenscheppend beleid als het gaat om de
realisatie van mogelijke particuliere initiatieven voor natuur- en
milieu-educatie en een kinderboerderij, wellicht in samenwerking
met de verschillende natuur- en milieubeheerorganisaties
(Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Rijnland, Dunea en
dergelijke). Ook zou de mogelijkheid bekeken kunnen worden om
de dierenweide en de speeltuin in Panbos uit te bouwen tot een
kinderboerderij. Particulier initiatief, zoals bijvoorbeeld de aanleg
van een overdekt speelterrein, moet worden gestimuleerd.
 Bij de eventuele ontwikkeling van het Marinevliegkamp Valkenburg
tot een woongebied moet voldoende rekening worden gehouden
met gezinsrecreatie, een jeugdherberg of groepsaccommodatie.
 Plaats maken voor varend erfgoed in het Prins Hendrikkanaal
(passend bij de identiteit van Katwijk).
 Realiseren van een sloepenhaven in het Prins Hendrikkanaal.
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Kansen op werk
Het hebben van werk biedt volgens de SGP de beste sociale zekerheid.
Huishoudens zijn er daarom in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor
dat er voldoende brood op de plank komt. Maar voor sommige mensen is
betaald werk (nog) een brug te ver. Voor hen is een actieve ondersteuning
vanuit de gemeente cruciaal om toch zo veel mogelijk mee te kunnen doen
in de samenleving. Daarbij ligt de nadruk, wat de SGP betreft, meer op de
mogelijkheden van mensen dan op hun beperkingen. Om mensen zo veel
mogelijk kansen op werk te bieden, werkt de gemeente intensief samen
met werkgevers in de gemeente en met de sociale werkvoorzieningen.
Voor mensen die door omstandigheden niet (meer) in staat zijn om (voor
een deel) te werken, blijft er een adequaat sociaal vangnet.
Concreet:
• Als het mensen niet (direct) lukt om zelf werk te vinden, zoekt de
gemeente naar nieuwe en creatieve manieren om mensen naar
werk te begeleiden. Daarbij neemt de gemeente de persoonlijke
situatie van een werkzoekende als uitgangspunt. Als het de kansen
op werk vergroot, biedt de gemeente mensen opleidingen en
mogelijkheden om werkervaring op te doen.
• Het bedrijfsleven is een onmisbare partner van de gemeente. De
gemeente werkt daarom actief met bedrijven samen rond het reintegreren op de werkvloer. Bedrijven die werk maken van werk,
leer- en stageplaatsen, krijgen voor hun inspanningen een beloning.
• De gemeente wil samenwerken met meerdere aanbieders van reintegratie-trajecten die kwalitatief goed werk leveren. De gemeente
neemt waar mogelijk ‘Social Return On Investment’ (SROI) op als
contractvoorwaarde. Dit betekent dat ook mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt begeleid moeten worden.
• De SGP zet zich in voor ruimhartige individuele ontheffingen van de
arbeidsplicht van alleenstaande ouders met jonge kinderen.
• Om te voorkomen dat mensen weer terugvallen in een uitkering,
kan de gemeente ervoor kiezen om mensen die vanuit een
uitkeringssituatie weer aan het werk gaan, een nazorgtraject aan te
bieden.
• Als mensen echt niet meer kunnen werken, kunnen zij een uitkering
krijgen. Van uitkeringsgerechtigden wil de SGP naar vermogen een
tegenprestatie vragen in de vorm van maatschappelijk nuttige
activiteiten.
• Het ontvangen van een uitkering is niet vrijblijvend. Daarom wil de
SGP dat de gemeente strikter toeziet op het niet nakomen van
afspraken rond arbeids- en re-integratieverplichtingen.
• De SGP laat er geen misverstand over bestaan: wie misbruik maakt
van de regelingen moet passend gestraft worden en te veel
ontvangen geld terugbetalen. Daarom juicht actieve bestrijding
hiervan door het inzetten van sociaal rechercheurs toe.
Financiële ondersteuning
De gemeente heeft volgens de SGP een belangrijke taak op het gebied van
armoedebestrijding. Zeker door de economische crisis komen steeds meer
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mensen financieel in een lastig parket. De SGP voert daarom een krachtig
pleidooi om de wettelijke mogelijkheden voor het bestrijden van armoede
maximaal te benutten. Daarbij zal de SGP de gemeente oproepen zich niet
te beperken tot mensen in een uitkeringssituatie, want ook mensen die
werken kunnen het financieel zwaar hebben. De SGP zet zich daarom in
voor financieel maatwerk, vanuit de overtuiging dat de financiële,
persoonlijke en maatschappelijke situatie van de gezinnen daarmee het
meest gediend is.
Concreet:
• Kortingskaart invoeren voor mensen op het sociaal minimum.
• Realisatie van een goede en betaalbare aanvullende
ziektekostenverzekering.
• Vooral aandacht hebben voor kinderen.
• Fraude met uitkering actief bestrijden door de inzet van een sociaal
rechercheur.
• De SGP vindt het belangrijk om het sociale netwerk, diaconieën,
voedselbanken en maatschappelijke organisaties actief te betrekken
bij het gemeentelijk armoedebeleid. Zij moeten - ook in de
preventieve fase - de kans krijgen om mee te denken over, en bij te
dragen ààn een oplossing.
• Kerken moeten zich de nood in de wereld aantrekken. Dat doen ze
niet als verlengstuk van de overheid, maar vanuit de christelijke
roeping om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.
De SGP-fractie gaat daarom in gesprek met de Katwijkse kerken om
na te gaan welke rol zij hierin concreet voor zichzelf zien weggelegd.
• Voordat mensen financieel maatwerk van de gemeente krijgen, wil
de SGP dat de gemeente eerst onderzoekt of mensen nog recht
hebben op landelijke tegemoetkomingen en toeslagen.
• De SGP zet zich in voor een ruimhartige verlening van bijzondere
bijstand. Daarbij heeft de SGP extra oog voor gezinnen met
kinderen, werkenden met een laag inkomen, chronisch zieken en
gehandicapten en ouderen met een klein pensioen.
• De SGP wil zich inspannen om het niet-gebruik van lokale
tegemoetkomingen terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld via
wervende teksten in huis-aan-huisbladen, gericht folderen in
bepaalde wijken, voorlichting geven in zorginstellingen en het actief
benaderen van mensen in plaats van afwachten.
• Inkomen is voor chronisch zieken en gehandicapten niet het enige
relevante criterium voor het bepalen van de draagkracht. Dat is
zeker niet het geval als er een stapeling is van zorguitgaven. Daarom
wil de SGP dat gemeenten financieel maatwerk leveren in de
bijzondere bijstand als werkelijk gemaakte kosten de draagkracht
van een huishouden te boven gaan.
• Bij het zoeken naar maatwerkoplossingen in de Wmo onderzoekt de
gemeente niet alleen wat nodig is aan ondersteuning, maar óók wat
in financiële zin aan maatwerk noodzakelijk is in het kader van de
individuele bijzondere bijstand.
• Als mensen de gemeentelijke belasting door omstandigheden niet
kunnen betalen, kunnen zij in aanmerking komen voor
32

kwijtschelding daarvan. Ook ondernemers kunnen daar een beroep
op doen.
Schuldhulpverlening
Door de economische crisis raken helaas steeds meer mensen in financiële
problemen. Schulden zijn de afgelopen jaren hoger geworden en het aantal
schuldeisers per schuldenaar is gestegen. Waar vroeger met name mensen
met lage inkomens of een uitkering te maken hadden met problematische
schulden, treft het nu ook hogere inkomensgroepen, bijvoorbeeld mensen
die hun baan verliezen terwijl ze een hoge hypotheek hebben. De SGP wil
zich daarom sterk maken voor goede schuldhulpverlening. Daarbij is het
motto: preventie waar mogelijk, ondersteuning waar nodig.
Concreet:
• Met hulpverleners afspraken maken over het vroeg signaleren van
schuldenproblematiek.
• Burgers die onvoldoende financieel besef tonen begeleiden.
• Verschil maken tussen schulden en schulden: wie zelf
verantwoordelijk is voor zijn schuld moet anders ‘aangepakt’
worden dan wie er niets aan kan doen.
• Bij dreigende huisuitzetting van gezinnen met kinderen moet met
voorrang een schuldhulpverleningstraject worden gestart.
• De gemeente zoekt creatieve manieren om problematische
schulden te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld met gerichte
budgetvoorlichting en het begeleiden van burgers met onvoldoende
financiële kennis.
• De SGP wil dat de gemeente met hulpverleners, maar ook met
energiebedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties,
afspraken maakt over het vroeg signaleren en uitwisselen van
informatie over betalingsachterstanden en (mogelijk)
problematische schulden.
• Om het effect van schuldhulpverlening zo groot mogelijk te laten
zijn, wordt niet alleen gekeken naar de schulden van iemand, maar
ook of er nog meer ondersteuning nodig is op andere terreinen van
het leven.
• De SGP wil (ook bij het weer grip krijgen op het huishoudboekje)
sociale netwerken van de inwoner inschakelen. Als dat niet kan
moet een ‘schuldhulpmaatje’ worden ingeschakeld.
• Mensen die hulp ontvangen hebben van de gemeente, kunnen
nazorg krijgen om daarmee te voorkomen dat zij opnieuw
problematisch hoge schulden opbouwen.
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5

Educatie





Kwalitatief goede onderwijshuisvesting realiseren.
Vroeg signaleren van stagnering in de ontwikkeling van kinderen
en adequate hulpverlening.
Centrale bibliotheek zonder theater.
Onderzoek doen naar het nut van de terugkeer van
schoolzwemmen.

Het belang van kwalitatief goed onderwijs kun je makkelijk onderschatten.
De rol van de gemeenten - het creëren van optimale raadvoorwaarden
hiertoe - is beperkt, maar niet onbelangrijk. Zaken als huisvesting, lokaal
onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen immers onder de
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De vrijheid van onderwijs
is leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.
Onderwijsbeleid
Onderwijs moet de mens in staat te stellen de door God geschonken
talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Gods eer en de dienst aan de
naaste horen daarbij voorop te staan. Volgens de SGP hangt het onderwijs
nauw samen met de opvoedingstaak van de ouders. Zij zijn in de eerste
plaats verantwoordelijk voor het ‘onderwijzen of te doen (en te helpen)
onderwijzen’ van hun kinderen. De afstand tussen ouders en schoolbestuur
moet niet groot zijn.
Het lokale onderwijsbeleid wordt vastgelegd in een nota ‘Lokaal
Onderwijsbeleid’ of ‘Lokale c.q. Regionale Educatieve Agenda’. De
ontwikkelingen rondom het passend onderwijs vormen een belangrijk
agendapunt. De SGP is van mening dat een goede verstandhouding tussen
de verschillende partners (schoolbesturen, directies en gemeente) van
groot belang is.
Concreet:
• Goed onderwijs bij het licht van Gods Woord moet een blijvende
zorg zijn van de gemeentelijke overheid.
• Het bevoegd gezag als serieuze partners zien, om samen te komen
tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid dat afgestemd wordt
op de ondersteuningsplannen voor passend onderwijs.
• Een integrale aanpak van ondersteuning en zorg realiseren, in en
buiten de school.
 Zich onthouden van actieve inmenging in de inhoud van het
onderwijs en de identiteit van de school.
• In overleg met het onderwijsveld maatregelen nemen ter
voorkoming van vroegtijdige schooluitval.
• Het leerlingenvervoer adequaat regelen, zodat ouders in staat zijn
hun kinderen passend onderwijs te laten volgen dat aansluit bij de
gewenste identiteit. In bepaalde gevallen kan dependancevorming
de kosten van het leerlingenvervoer minimaliseren.
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Het is van belang dat kinderen al op jonge leeftijd kunnen
zwemmen. De SGP pleit daarom voor een lokaal onderzoek naar de
zwemvaardigheden van de jonge kinderen. Afhankelijk van dit
resultaat moet het schoolzwemmen weer gestart worden.
• De zorg voor veilige routes naar scholen veilige schoolroutes vindt
de SGP van het grootste belang.
• Ambachtelijk onderwijs nieuw leven inblazen en faciliteren.
Huisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs.
Het schoolgebouw moet er kwalitatief goed onderhouden uitzien, waarbij
ook de veiligheid een belangrijke factor is. De schoolbesturen hebben
daarin eveneens een grote verantwoordelijkheid.
Concreet:
• Niet bezuinigen op het onderwijshuisvestingsbudget ten koste van
het primair en voortgezet onderwijs.
• Rekening houden met het levensbeschouwelijk karakter en de
identiteit van de school bij gebruikmaking van het vorderingsrecht
op leegstaande lokalen.
• Zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij
binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben.
• De onderwijsgebouwen zodanig inrichten dat zo veel mogelijk
tegemoetgekomen kan worden aan een toenemende diversiteit van
leerlingen als gevolg van passend onderwijs.
Onderwijsachterstand
De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding
van onderwijsachterstanden en neemt de aanpak hiervan voortvarend ter
hand. De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) moet worden uitgevoerd.
Concreet:
• School is een belangrijke vindplaats voor diverse maatschappelijke
en psychosociale problemen (leerachterstanden, probleemsituaties
thuis, schooluitval enzovoort). Een adequaat zorgnetwerk, zoals
Multidisciplinaire Zorgteams op school, is zeer waardevol. Het moet
mogelijk zijn dat bijzondere scholen hulpverleningsinstellingen van
hun eigen identiteit in dit netwerk kunnen opnemen.
• Bij de bestrijding van achterstanden op scholen moet de identiteit
van de scholen door het gemeentebestuur te allen tijde worden
erkend. Bij het inschakelen van ondersteunende instanties hebben
de ouders de keuze welke instanties daarbij betrokken zullen
worden.
• Beschikbare gelden voor voorschoolse educatie en schakelklassen
moeten ook daadwerkelijk ter beschikking worden gesteld aan het
onderwijsveld. Ook moet de overgang tussen voorschoolse educatie
en basisscholen worden gewaarborgd.
• Achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart brengen.
Dat kan bijvoorbeeld door een goede samenwerking tussen
consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen.
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• Kinderen die nog niet leerplichtig zijn niet verplichten om een
bepaalde vorm van onderwijs te volgen.
• Initiatieven om te komen tot schoolgebonden peuterspeelzaalwerk
ondersteunen en faciliteren.
Brede School
De Brede School (samenwerkende partijen die zich bezighouden met
opgroeiende kinderen. Hierbij hoort in ieder geval onderwijs en welzijn,
maar vaak ook kinderopvang, cultuur, sport, de bibliotheek) kan een goed
instrument zijn voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het
bevorderen van sociale cohesie in de buurt. In Katwijk zijn er Brede
Scholen, maar meer in dynamische zin en minder in de fysieke
verschijningsvorm. Kunst, cultuur, sport en zorg zijn al in relatie tot scholen
gebracht.
Concreet:
• Een Brede School wordt vormgegeven vanuit scholen en/of
instellingen.
• De mogelijkheid van een breed zorgnetwerk binnen een Brede
School optimaal benutten (consultatiebureau, fysiotherapie,
logopedie enzovoort).
• Geen dwang uitoefenen op scholen of instanties om te participeren
binnen een Brede School.
Bibliotheek
De SGP streeft in de huidige beeldcultuur de bevordering van de
leescultuur onder jong en oud na. De openbare bibliotheek vervult hierbij
een belangrijke rol; zeker ook als ‘informatiemakelaar’.
Concreet:
• De aangeboden boeken en andere informatiebronnen kennen geen
godslasterlijke, aanstootgevende en gezagsondermijnende
uitingsvormen, maar bevorderen goede zeden.
• De internetcomputers in de openbare bibliotheek zijn voorzien van
een adequaat filter of zijn zo geplaatst dat misbruik bemoeilijkt
wordt.
• De bibliotheek is zo optimaal mogelijk bereikbaar, maar blijft op
zondag gesloten.
• Bij de samenstelling en uitbreiding van het assortiment is er
aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden, en
verschillende denominaties binnen de gemeente.
• De SGP is voor een goede Centrale Bibliotheek in het centrum van
Katwijk aan Zee (ter versterking van de centrumfunctie) met
voldoende steunpunten in de overige kernen. De SGP is tegen het
realiseren van een theaterzaal bij een eventuele nieuwbouw van de
bibliotheek en is kritisch ten aanzien van de hoogte van een
dergelijke investering. Er moet gezocht worden naar de
goedkoopste adequate oplossing om te komen tot een
toekomstbestendige bibliotheekvoorziening.
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De SGP is voor nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad bij de
ontwikkeling van de nieuwe huisvesting en de opzet van de Centrale
Bibliotheek.
• De SGP steunt de inzet voor de combinatie van bibliotheek en
school.
Kinderopvang
Het oprichten en in stand houden van mogelijkheden voor kinderopvang is
volgens de SGP geen gemeentelijke taak. Als echter voor kinderopvang op
basis van medische of sociale indicatie op de gemeente een beroep wordt
gedaan, moet hier op constructieve wijze mee worden omgegaan.
Ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk dat bedoeld is voor de
ontwikkeling van het kind, kan er ruimte bestaan voor aandacht in het
bevorderen van bepaalde vaardigheden (zoals taal door middel van Vooren Vroegschoolse Educatie: VVE). Ook kunnen de peuterspeelzalen
vindplaatsen zijn voor kinderen met problemen (vroeg-signalering).
Bij subsidiëring mag een christelijke grondslag geen belemmering zijn.
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Cultuur, recreatie en sport




Openstelling van bunkers in de duinen.
Behoud van de eigenheid van de kernen.
Versterken van het eigen imago van Katwijk.

De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel leert, de
eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan
de invulling van cultuur, recreatie en sport. Het karakter van de lokale
samenleving geeft vaak herkenning en heeft een samenbindende functie.
Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar.
De SGP wil een samenleving bereiken, en niet een naast-elkaar-leving.
Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen, evenals
het op verantwoorde wijze samen recreëren en sporten.
Cultuur
De SGP hecht grote waarde aan de beleving van cultuur. Het stimuleren
van (sociaal-)culturele activiteiten en structuren kan hieraan bijdragen.
Primair moeten culturele activiteiten voortkomen uit particulier initiatief,
maar de gemeente vervult hierbij een stimulerende en ondersteunende
rol. Kunstuitingen in de publieke ruimte moeten in overeenstemming zijn
met de Bijbel .
De lokale cultuurgeschiedenis geeft inzicht in de plaatselijke ontwikkeling
van zowel de omgeving als het individu. De plaatselijke genootschappen
‘Oud Katwijk’, ‘Oud Rijnsburg’ en de vereniging ‘Oud Valkenburg’ en hun
musea, het Spinozahuis en het Nationaal Smalspoor Museum verdienen de
steun van de SGP. Ook het uitdragen van het werk van kunstschilders van
de Katwijkse kunstenaarskolonie, die in de vorige eeuwen een voor ons
dorp kenmerkend ‘vissersgenre’ voortzette, heeft de support van de SGP.
Concreet:
• Het bevorderen van actieve of passieve deelname aan kunst en
cultuur voor alle inwoners van Katwijk.
• Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen
(bijvoorbeeld het ‘Kunstmenu’, dat basisschoolleerlingen in contact
brengt met professionele kunst). Hierbij moet wel rekening worden
gehouden met de identiteit van de scholen.
• Openstellen van de bunkers.
• Het realiseren van een educatief centrum rond natuur en milieu.
• De cultuurmanager moet het aanbod en de samenhang van kunst
en cultuur bevorderen.
• Beeldende kunst in de openbare ruimte, als uitingsvorm van
identiteit en cultuur(beleving), stimuleren en realiseren.
• Ten aanzien van de ontwikkeling van cultuur schept de gemeente
mogelijkheden, ordent en beschermt. Het gemeentebestuur is in
principe echter niet de eerst aangewezene voor het bevorderen van
38

culturele activiteiten. Financiële steun kan daarom aanvullend zijn
op het particulier initiatief.
• Het gemeentebestuur moet kunstuitingen uit de publieke ruimten
weren die tegen de christelijke normen en zeden in gaan.
Cultuurhistorie
Naast cultuurbeleving is ook de waardering van de cultuurhistorie erg
belangrijk. De geschiedenis hangt uiteraard nauw samen met de lokale
identiteit. De SGP maakt zich sterk voor het behoud en herstel van
cultuurhistorische waarden. De gemeente schept mogelijkheden, ordent en
beschermt.
Concreet:
• Cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten)
behouden en op de kaart zetten.
• Katwijk heeft een relatief gering aantal monumenten. Voortdurende
aandacht voor het behoud van deze monumenten is dan ook zeker
geboden, zo nodig moet er actief gezocht worden naar financiële
ondersteuning hiervoor.
• Musea als zichtbare dragers van de lokale geschiedenis steunen.
• Cultuurhistorische waarden inzetten om de toeristische en
recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente te bevorderen.
• De SGP pleit voor het behoud van het eigen karakter van de kernen
(Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg).
Recreatie
De hoge woningdichtheid en veeleisende arbeidsomstandigheden
veroorzaken een behoefte aan ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen
aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak bestaat vooral in het
scheppen van goede randvoorwaarden.
Concreet:
• Zorgen voor een goed voorzieningenniveau van
vrijwilligersverenigingen die een verantwoorde vrijetijdsbesteding
bieden.
• Recreatievoorzieningen realiseren die passen bij het karakter van de
gemeente en de zondagsrust niet aantasten.
• Behouden en/of ontwikkelen van recreatieterreinen, zoals natuuren groengebieden.
• Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en
wandelroutes.
• Recreatievoorzieningen mogen geen inbreuk maken op het
buitengebied en de belangen van agrariërs.
• Zorgen voor een evenwichtige spreiding van veilige
speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en omwonenden
betrekken bij de ontwikkeling ervan (uitvoering van het
speelplaatsenbeleid).
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Evenementen
Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid
van de gemeente. De SGP staat open voor gezellige activiteiten die de
sociale cohesie bevorderen. Wel zijn duidelijke spelregels nodig, onder
andere om overlast voor omwonenden te voorkomen.
Concreet:
• De eindtijd voor geluidsoverlast bij buitenevenementen op 23.00
uur stellen en duidelijk meetbare normen voor geluidsoverlast
hanteren.
• Geen vergunningen verlenen voor evenementen met een verhoogd
risico op drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die
in strijd zijn met de goede zeden.
• Geen vergunningen afgeven voor evenementen die op zondag
plaats moeten vinden.
• Voor grootschalige evenementen uitwijken naar terreinen buiten de
bebouwde kom.
Toerisme
Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede
faciliteiten nodig ter ondersteuning van het toerisme. De SGP pleit voor
aantrekkelijke toeristische voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud
van het eigen karakter en de zondagsrust. Een toeristisch beleidsplan moet
geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd worden.
Concreet:
• Versterken van het eigen imago door toeristische evenementen die
verwijzen naar de lokale cultuur(historie), zoals de Visserijdagen.
Volgens de SGP moet de gemeente bij deze evenementen
faciliteren.
Recreatieve sport
Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en
gezondheid van de jeugd, aan de volksgezondheid in het algemeen en aan
sociale verbanden. Veel vrijwilligers zijn op dit terrein actief, en ook ouders
tonen vaak grote betrokkenheid.
De SGP onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze
ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te
bieden. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht; niet alleen
in het voor hen mogelijk maken van sport en beweging, maar ook in het
bevorderen van sociale contacten. Helaas heeft sport ook negatieve
kanten, zoals sportverdwazing, zondagssport en taalverruwing.
Concreet:
 Evaluatie van de nota sportbeleid en zo nodig actualiseren.
• Leerlingen stimuleren tot meer bewegen door
kennismakingsprogramma’s voor sport in te voeren.
• Bij deze kennismakingsprogramma’s ook aandacht besteden aan
‘fair play’: het stimuleren van sportief gedrag en het ontmoedigen
van sportverdwazing.
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• Sport mogelijk maken door het behouden of realiseren van goede
faciliteiten en accommodaties.
• Het sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en
gehandicapten.
• Streven naar evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere
bijdragen.
• Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines.
• Zondagsport niet subsidiëren.
• Voldoende spreiding van sportaccommodaties.
• Sportvoorzieningen afstemmen op de omvang van de
bevolkingsgroei.
• Evenwicht vinden in de subsidiëring van de verschillende sporten.
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Leefomgeving





Geen windmolenpark dat zichtbaar is vanaf de kust.
Goede en evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen.
Goed verzorgde, aantrekkelijke en uitnodigende openbare
ruimtes.
Onderzoek naar de komst van een ondergronds
vuilophaalsysteem.

De mens moet zorgvuldig omgaan met de natuur. Een schoon milieu, waar
ook het openbare groen en het water onder valt, moet de aandacht
hebben. Hierin geldt bij uitstek dat rentmeesterschap hoog in het vaandel
staat.
Groen
Het groen - bomen, struiken, parken en perken - bevordert de leefbaarheid
van de gemeente. Het gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk
om energie te besparen, geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit
te verbeteren. De SGP vindt een hoog kwaliteitsniveau belangrijk, omdat
het groen in sterke mate het beeld bepaalt van de omgeving waar mensen
wonen en werken. Bij de inrichting van de openbare ruimte wil de SGP dat
de aspecten van verkeersveiligheid en sociale veiligheid in voldoende mate
worden meegenomen, zodat onoverzichtelijke en onveilige situaties
kunnen worden voorkomen.
Concreet:
• Inventariseren en beschermen van beeldbepalend groen.
• Geregeld actualiseren van het groenbeleidsplan.
• Goede aansluiting van de ecologische omgeving (zoals duingebied)
met de randgebieden van de gemeente.
• Het creëren van meer samenhang tussen de verschillende kernen
door het aanbrengen van verbindende groene (hoofd)structuren.
• Aandacht hebben voor parken en groenstroken, die meer stijl geven
in de gemeente.
• Het aanbrengen van groenaccenten, met onderhoudsarme en
leefbare beplanting en aandacht voor kleur en fleur in de
verschillende kernen.
• Door middel van een groenplan voorzien in het planten en
onderhouden van een brede variatie bomen en planten.
• Solitaire objecten en bedrijventerreinen goed landschappelijk
inpassen (parkmanagement).
• Aandacht hebben voor de veiligheid(sbeleving) van burgers bij de
inrichting van groenstroken.
• De toepassingsmogelijkheden van integraal technisch groen
inventariseren. Daaronder wordt verstaan: het plaatsen van bomen,
struiken en groenwallen om daarmee fijnstof in de lucht te
verminderen en ook een groene, prettige leefomgeving te creëren.
• Technisch groen bij bedrijventerreinen en langs doorgaande wegen
stimuleren.
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Speelplaatsenplan
Met het speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en toestellen op een
goede manier over de gemeente worden verdeeld. Het verdient
aanbeveling om rekening te houden met geografische
ontwikkelingen in de gemeente.
Concreet:
• Speelvoorzieningen voor kinderen evenwichtig in de gemeente
spreiden (omwonenden hierbij betrekken).
• Speelplaatsen afstemmen op diverse doelgroepen (leeftijden).
• Bij de inrichting en keuze rekening houden met minder-valide
kinderen.
• Veiligheid bevorderen en vandalisme, overlast en criminaliteit door
hangjongeren voorkomen.
• Betrokkenheid van omwonenden is van belang.
• Met wijk- en buurtverenigingen afspraken maken over gezamenlijk
beheer en toezicht.
• Voorzieningen voor ouderen realiseren, ten behoeve van
ontmoeting en beweging
• Voor de opgroeiende jeugd locaties aanwijzen waar duidelijke
spelregels gelden, om overlast en vernielingen zo veel mogelijk te
voorkomen.
• In iedere nieuwe wijk is een percentage van de oppervlakte
bestemd voor speelplaatsen.
Water en afvalwater
Water wordt een steeds belangrijker onderwerp voor gemeentelijk beleid.
De overheid is verplicht een Waterplan op te stellen. Watersystemen en
problemen van wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij
een gemeentegrens. De SGP is daarom van mening dat overleg met het
waterschap Rijnland en de omliggende gemeenten noodzakelijk is.
Concreet:
• Het grond- en oppervlaktewater zuiver houden.
• In overleg met het waterschap Rijnland moet een integraal
Waterplan opgezet worden waarin rekening wordt gehouden met
de belangen van burgers. Een dergelijk Waterplan is van groot
belang voor het bereiken van afwisseling in de woonomgeving en
natuurgebieden, voor recreatiemogelijkheden, voor economie
(landbouw en visserij) en voor de veiligheid (waterberging).
• Natuurontwikkeling binnen de ecologische hoofdstructuur
stimuleren.
• Recht doen aan de belevingswaarde van water in de omgeving
water recht doen.
• De culturele eigenheid van het landschap en waterwegen in stand
houden en zo mogelijk versterken.
• De kustveiligheid voor Katwijk en omgeving hoge prioriteit geven.
Gemeentelijke riolering op een goed niveau beheren.
• De gemeentelijke riolering op een goed niveau beheren.
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• Land- en tuinbouwgrond alleen opofferen als er geen andere opties
zijn.
• Uitvoering geven aan het Waterplan.
Milieubeleid
Het milieubeleid vraagt om een integraal plan. In zo’n beleidsplan komen
de kwaliteit van de openbare ruimte, duurzaamheid, geluid, licht en
afvalstoffenbeleid aan de orde. De SGP vindt dat de gemeente in het kader
van rentmeesterschap zelf ook het goede voorbeeld moet geven in zaken
als energiebesparing en CO2-reductie.
Concreet:
• Geen windmolenpark dat zichtbaar is vanaf de kust.
• Vervuiling door en uitputting van grondstoffen voorkomen door
duurzaam te bouwen.
• Overtollige warmte of energie slim benutten (zowel bij industrie,
tuinbouw als huishoudens).
• Een pilot ‘0-energiewoning’ invoeren ( Een nul-energiewoning is dus
een woning die zijn eigen elektriciteit opwekt met hernieuwbare
energie en zelf zorgt voor warm water bijvoorbeeld door middel van
windmolen, zonnepanelen en dergelijke. Een nul-energie-woning
streeft naar een volledige CO²-neutraliteit).
• Een stimuleringsregeling voor de isolatie van oudere woningen
vaststellen.
• Klimaatbeleid opstellen (dat ingaat op energiebesparing, vergroting
van het gebruik van duurzame energie en CO2-reductie).
• Een actief beleid voeren om flora en fauna nieuwe impulsen te
geven.
• Gemeentevoertuigen laten rijden op aardgas of elektra.
• Regenwater afkoppelen (de afvoer van regenwater gaat niet via de
gebruikelijke riolering naar de zuivering maar wordt afgevoerd naar
het oppervlaktewater via een apart systeem).
Afvalstoffenbeleid
Het afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare
ruimte tegen te gaan. Burgers en bedrijven moeten zich bewust worden
van de geweldige hoeveelheid afval die geproduceerd wordt. Voor de SGP
geldt het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Vanzelfsprekend is er goed
toezicht nodig op de naleving van de regels. Duurzaamheid is ook hier
belangrijk.
Concreet:
• Optimale scheiding van afvalstromen stimuleren en hierin een
bovengemiddeld ambitieniveau nastreven.
• Bij hoogbouw en winkelcentra milieuparkjes inrichten, waar de
burger glas, papier, textiel, blik en kunststof kan inleveren.
• Het inzamelen van oud papier door verenigingen en stichtingen
stimuleren.
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• Tarieven laten variëren (hoe meer afval burgers of bedrijven
aanbieden, hoe hoger de rekening is), maar hierbij wel rekening
houden met de gezinsgrootte.
• Het milieurendement verbeteren en zorgen voor aanvaardbare
kosten voor de burger (zo mogelijk vermindering) en een goed
serviceniveau bieden.
• Onderzoek doen naar een afvalinzamelingssysteem met centrale
ondergrondse inzamelingspunten.
Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK)
De SGP staat voor een verzorgde, aantrekkelijke en uitnodigende openbare
ruimte. Aantrekkelijk voor eigen inwoners en toeristen, met duidelijke
keuzes in kwaliteit en betaalbaarheid. Samen met de burger wil de SGP
hieraan werken.
Concreet:
- Kwalitatief onderhoud plegen aan wegen en fiets- en wandelpaden.
- Terughoudend zijn in het aantal reclame-uitingen en de aard van de
Reclame uitingen in de openbare ruimte.
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Ruimtelijke ordening en
wonen





Geen bebouwing op voormalig vliegveld Valkenburg.
Eerst eigen gronden in exploitatie nemen.
Wijk De Horn niet in de ijskast zetten.
Geen zeejachthaven.

Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor
ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het om verduurzaming (bijvoorbeeld
duurzaam bouwen). Ook gaat het om een verantwoorde indeling van de
openbare ruimte, in het besef dat er grenzen aan de groei zijn. Door de
decentralisatie van taken naar lagere overheden worden de
verantwoordelijkheden voor gemeenten steeds groter.
Structuurvisie
De SGP pleit voor een integrale langetermijnvisie in structuurvisies. Hierin
moeten volkshuisvesting, werkgelegenheid, economie, natuur en recreatie
afgewogen in beeld worden gebracht.
Concreet:
 Aandacht hebben voor diversiteit en leefbaarheid in de wijken.
 Behoud van de ecologische structuur.
 Er moet voldoende waterberging en oppervlaktewater zijn.
 Ontspanningsmogelijkheden bieden voor kinderen en volwassenen.
 Aandacht hebben voor voorzieningen, onderwijs en leefbaarheid.
 Bij nieuwbouw van bedrijven en woningen eerst kijken naar en
herstructurering boven uitbreiding.
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan legt de vormgeving van de ruimte vast, nu en in de
nabije toekomst. Een goede afstemming met de provinciale
omgevingsvisie, met direct betrokkenen en belangenorganisaties, kan het
proces versnellen. Bij de overdracht van taken aan de omgevingsdienst (in
het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht: WABO) moet
de klant centraal staan. De afstand tussen bestuur en burger mag daardoor
niet worden vergroot.
Bij de opzet van nieuwbouwplannen en bij de beschrijving van het
bestemmingsplan pleit de SGP ervoor nadrukkelijk aandacht te besteden
aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Belanghebbenden moeten tijdig en adequaat ge nformeerd worden bij de
vaststelling en wijziging van bestemmingsplannen. Met ingediende
reacties en zienswijzen moet zorgvuldig worden omgegaan.
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Concreet:
 Flexibel zijn in het vaststellen van bestemmingen en ervan af
durven wijken om in te kunnen spelen op de vraag naar woningen
of bedrijven.
 Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan moet gezorgd
worden voor betrokkenheid van onderaf en draagvlak gecreërd
worden.
 Bij overdracht van WABO-taken moet het klantbelang voorop
worden gesteld en de afstand tussen bestuur en burger moet
worden geminimaliseerd.
 De SGP zal al het mogelijke doen om prostitutie en winkels met
verkoop van seksartikelen te weren.
 De SGP vindt dat de beeldkwaliteitsplannen en de
cultuurhistorische aspecten maatgevend moeten zijn voor de
stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling van Katwijk.
 Voor het ruimtelijke ordeningsbeleid wordt de beschikbare grond
zodanig bestemd dat er ruimte is voor een evenwichtige,
natuurlijke groei van de bestaande woonkernen.
 Duurzame tuinbouw in de Zijlhoek moet gehandhaafd blijven. De
SGP is voor het behoud van de glastuinbouw in de Woerd als
belangrijk voedingsgebied voor Flora Holland. Als dit onverhoopt
niet haalbaar blijkt, moet er een compensatiegebied aangewezen
worden binnen het voedingsgebied van Flora.
Welstandsnota
De welstandsnota schrijft voor waaraan bouwactiviteiten getoetst worden
en is mede bepalend voor de beleving van de openbare ruimte. De SGP
vindt dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij de historische en
culturele waarden (identiteit) van de woon- en leefomgeving.
Concreet:
 Rekening houden met de identiteit en uitstraling van de woon- en
leefomgeving.
 Een (deel van een) wijk ontwerpen waarbij de stadsbouwmeester
niet hoeft te worden geraadpleegd en waar welstandsvrij bouwen
mogelijk is.
 In het welstandsbeleid moeten onnodige beperkingen voor burgers
en bedrijven voorkomen worden.
Monumentenbeleid en archeologie
Nederland heeft een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis komt tot uiting
in de aanwezigheid van oude gebouwen met diverse bouwstijlen,
archeologische vondsten en cultuurlandschap. Beeldbepalende
bouwwerken, monumenten en de inrichting van het (cultuur)landschap
geven karakter aan een gemeente en het landelijk gebied. De SGP vindt het
belangrijk dat geschiedenis aandacht krijgt (door middel van educatie) en
wil de cultuurhistorische waarden bewaren voor de toekomst.
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Concreet:
 Inventariseren van de mogelijkheden om monumentwaarden van
het interieur te beschermen (met het oog op
subsidiemogelijkheden en blijvende bruikbaarheid).
 Beschrijven en ontwikkelen van integraal erfgoed (dat zijn
beeldbepalende gebouwen, monumenten, bodemschatten en
cultuurlandschappen).
 De hoogte van de financiële middelen in overeenstemming brengen
met het ambitieniveau.
Woningbouw en leefmilieu
Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door een variatie in woon- en
leefmilieus. Er moeten verschillende woningen staan: sociaal, huur,
middelduur en duur, senioren en gezinswoningen. De SGP vindt evenwicht
in het woningaanbod belangrijk. Dit is te bereiken door vraaggericht in
plaats van aanbodgericht te bouwen. Mede door de aanwezigheid van
verschillende bouwstijlen krijgt een gemeente karakter. Het is mogelijk om
via bestemmingsplannen en grondexploitaties hierin sturend op te treden.
In de Woonvisie wordt het woningbouwbeleid geformuleerd. Op grond
daarvan worden prestatieafspraken met woningcorporaties gemaakt.
Concreet:
 Voldoende starterswoningen garanderen. Dit houdt in dat de
mogelijkheden voor subsidie of maatschappelijk gebonden
eigendom, Koopgarant of SVn-producten (starterslening) moeten
worden onderzocht.
 Zorgen voor voldoende aanbod van woningen voor (grote)
gezinnen.
 Gezien de beperkte woningbouwmogelijkheden in
Katwijk bepleit de SGP de voortzetting van het
volkshuisvestingsbeleid, namelijk: woningbouw primair voor de
ingezetenen en economisch gebondene.
 Een belangrijk aandachtspunt in het kader van het
volkshuisvestingsbeleid is de (financi le) bereikbaarheid van
woningen voor starters en eenverdieners. Voor de samenstelling
van een nieuwe woonwijk is het van belang dat in de
woningdifferentiatie (sociaal, middelduur en duur) een balans
gevonden wordt.
 Startersleningen verstrekken.
 Voorzien in levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.
 Samen met woningcorporaties de doorstroming op de woningmarkt
stimuleren.
 De mogelijkheid van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen)
opnemen in bestemmingsplannen.
 Bij de ontwikkeling van in- of uitbreidingslocaties nagaan hoe
duurzaamheid (energie, materiaalgebruik) bereikt kan worden.
 Bij woningbouw de voorkeur geven aan inbreidingslocaties of
transformatie van oude bedrijfslocaties boven uitbreidingslocaties.
 Werken aan huis binnen bepaalde kaders mogelijk maken.
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De kwaliteit van wonen is erg belangrijk. Een optimale benutting
van de beschikbare ruimte speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij
onder andere gelet wordt op de verkeersstromen, het landschap,
of er voldoende voorzieningen per wijk zijn, energiezuinigheid,
geluidsisolatie en een doelmatig onderhoud.
Het realiseren van voldoende en veilige groen- en
speelvoorzieningen bij woningbouwprojecten.

Grondzaken
De gemeentelijke overheid hoort het particuliere eigendom te respecteren.
Ze kan alleen in de eigendomsverhoudingen ingrijpen als dat in het
algemeen belang is.
Concreet:
 De SGP vindt dat er altijd voldoende grond beschikbaar gesteld
moet worden om het kerkelijk leven zijn voortgang te laten vinden,
 Aspecten van speculatieve aard moeten bij de uitgifte van grond
worden tegengegaan.
 Geen bebouwing op vliegveld Valkenburg, maar eerst de andere
locaties binnen eigen gemeente en regionale gemeenten
ontwikkelen.
 Als de ontwikkeling van vliegveld Valkenburg onverhoopt toch
doorgaan, dan wil de SGP dat de gemeente hierover de regie voert.
 ‘Kwaliteit boven kwantiteit’ moet een van de belangrijkste kaders
zijn voor het te ontwikkelen gebied van Marinevliegkamp
Valkenburg. Kwetsbare en financieel minder draagkrachtige
functies als water, natuur en landschap moeten even goed tot hun
recht komen als woningbouw.
 Voordat er (eventueel) aan woningbouw op het voormalige
vliegkamp begonnen wordt, moeten eerst de wegen gereed zijn.
Eerst bewegen en dan bouwen.
 Voor het ruimtelijk beleid is het grondbeleid een belangrijk
ordenend en sturend instrument voor de gemeentelijk overheid. De
SGP is op dit moment, gezien de economische situatie, zeer
terughoudend met eventuele grondaankopen.
 Een belangrijk standpunt van de SGP is dat er rekening wordt
gehouden met de belangen van de
betreffende burger/belanghebbende van wie grond
verworven/onteigend moet worden. Redelijkheid, billijkheid
en zorgvuldigheid zijn in dit kader belangrijke trefwoorden.
Zeejachthaven

De SGP is tegen de realisatie van een zeejachthaven. Zo’n grootschalig
project is een aanslag op de rust en ruimte waar Katwijk voor staat. Het
weidse uitzicht over zee zal enorm aangetast worden. Het is een illusie te
denken dat er een kleinschalige, pittoreske zeejachthaven kan worden
gerealiseerd. Daarbij komt dat de investeringskosten torenhoog zullen zijn
om zo’n haven mogelijk te maken. Kostendragers zijn onvermijdelijk en de
kans is groot dat er veel huizen bij de haven gebouwd moeten gaan
worden. Het is ook een reële verwachting dat de toename van het publiek
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en de bijbehorende activiteiten in de haven op gespannen voet zullen staan
met de identiteit van Katwijk. De zondagsrust en de sociale structuur zullen
er zeker onder gaan lijden.
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Verkeer en openbaar
vervoer




Goede inpassing van de Rijnlandroute is een absolute must.
Ondertunneling van de N206 ter hoogte van de Duinvallei heeft de
voorkeur.
Goede en toeristisch interessante fiets- en wandelpaden.

Verkeer
Het verkeer zal voortdurend de aandacht van de politiek blijven vragen.
Het aantal auto’s groeit nog steeds. De bestaande lokale (en regionale)
wegen kunnen de groei doorgaans niet aan. De SGP vindt dat belangrijke
doorgaande verkeersstromen zo veel mogelijk buiten de gemeente om
moeten worden
geleid om de kern te sparen. De SGP is een warm voorstander van de
Rijnlandroute. Een goede inpassing van deze weg, ter hoogte van
Valkenburg en rondom de Molentuinweg, zijn een absolute must.
Verbetering van de bestaande situatie is hierbij het uitgangspunt. Ook kan
het fietsverkeer nog beter worden gestroomlijnd. De SGP hecht groot
belang aan veilige voet- en fietspaden.
Concreet:
 Terugdringen van zwaar vrachtverkeer in de bebouwde kom.
 Een beter leefklimaat realiseren door overslag goederen buiten de
bebouwde kom en routesignalering.
 Mogelijkheden zoeken voor parkeerplaatsen voor vrachtauto‘s en
grotere bedrijfsauto‘s buiten de bebouwde kom.
 Ontbrekende schakels in het fietspadennet aanvullen en blijvende
aandacht geven aan de fietsveiligheid.
 Wachttijd verkorten voor fietsers bij verkeerslichten.
 Klachten over voet- en fietspaden snel aanpakken.
 Goede aansluitingen in het openbaar vervoer vraagt om blijvende
aandacht.
 Een verantwoord kwaliteitsniveau van alle wegverhardingen in
Katwijk garanderen.
 Verkeerscontrole en -handhaving is een speerpunt.
 Hoge prioriteit geven aan de mobiliteit en veiligheid van kwetsbare
verkeersdeelnemers.
 Goed onderhouden van veilige voet- en fietspaden.
 De inrichting van 30 km-zones mogen geen ontoelaatbare
belemmeringen zijn voor hulpdiensten.
 Regelmatige actualisering van de verkeersmilieukaart
(onderzoeksrapport waarin de verkeersintensiteit- en
bewegingen worden vastgelegd waardoor de verkeersstroom in
relatie tot milieuaspecten kunnen worden gemeten en de effecten
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hiervan gebruikt kunnen worden bij aanleg van wegen, fietspaden
en dergelijke) van Katwijk is noodzakelijk.
Bij ingrijpende verandering van de verkeerssituatie is vroegtijdig
overleg met betrokkenen wenselijk.
Een goed ecologisch verantwoord beleid voeren met betrekking tot
de ontsluiting van de kernen, met onder andere de Rijnlandroute
en de Noordelijke Randweg.
Vanuit de Zanderij-Westerbaan zijn goede verbindingen met de
andere dorpskernen noodzakelijk. Ook ter bevordering van de
toegankelijkheid en ontsluiting van de gemeente moet de
Westerbaan spoedig doorgetrokken worden naar de Laan van
Nieuw Zuid.

Openbaar vervoer
De SGP is voorstander van goed openbaar vervoer, zowel binnen de
eigen gemeente als in regionaal verband.
Concreet:
 Hoogwaardig openbaar vervoer voor alle kernen.
 Goede vervoersverbindingen tussen de kernen en omliggende
gemeenten.
 Goede bereikbaarheid van treinstation en ziekenhuizen.
Parkeren
De SGP bepleit een parkeerbeleid waarbij goede parkeerregulering
plaatsvindt. Met de komst van de parkeerrage in de kustversterking is er
ruimte om een autoluw centrum te creëren.
Concreet:
 De toegankelijkheid van parkeergarages voor verschillende
catergorieën gebruikers evenwichtig tegen elkaar afwegen.
 Goede en veilige fietsstallingsmogelijkheden bij winkelcentra,
bushaltes en op de Boulevard bevorderen.
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Financiën en risico’s
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Goed projectmanagement en -beheersing.
Vooraf financiële kaders stellen.

Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen nodig. Die
middelen worden verkregen door uitkeringen van het rijk of via
belastingheffing door de gemeente zelf. Gemeentelijke financiën zijn dus
gemeenschapsgeld. De SGP staat voor een verantwoorde besteding van dat
gemeenschapsgeld.
Concreet:
• Besteden van gemeenschapsgeld aan de juiste doelen, tegen een
prijs die niet hoger is dan noodzakelijk.
• Reserves opbouwen van gemeenschapsgeld is geen doel op zich
voor een gemeente.
Het huis op orde
Ook in financiële zin hoort een gemeente ervoor te zorgen dat het huis op
orde is. Dat betekent dat ze inzicht moet hebben in wat nodig is voor een
solide begroting.
De kortingen op het gemeentefonds (of budgettaire kortingen die
gerelateerd zijn aan decentralisaties) vragen om een expliciete keuze: óf
beleid aan de nieuwe financiële mogelijkheden aanpassen óf extra
begrotingsruimte vinden.
In de commissie Technisch Overleg Planning en Control vindt overleg plaats
tussen financiële specialisten uit de fractie, de wethouder Financiën en de
griffie. Dit technische overleg is belangrijk en komt de discussie en de
besluitvorming in de raad ten goede.
Concreet:
• Beheerplannen maken die inzicht geven in onderhoudskosten om
alle kapitaalgoederen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te
houden.
• Een kritische evaluatie doen van lopende uitgaven (takendiscussie).
• De reservepositie is voldoende om mogelijke risico’s op te vangen.
• In stand houden van de commissie Technisch Overleg Planning en
Control.
Risicomanagement
‘Het huis op orde’ betekent ook inzicht hebben in alle risico’s. Jaarlijks
worden die risico’s, zowel conjuncturele als beleidsrisico’s, in beeld
gebracht. Het gaat hierbij om:
• De grootte van de risico’s en de kans dat een risico zich voordoet.
• Datgene wat gedaan moet worden om de risico’s te voorkomen of
de effecten te verminderen.
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De mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeentelijke financiën vragen om
een strategische visie voor de komende beleidsperiode en voor de lange
termijn.
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(apart hoofdstuk in de jaarrekening waarin
risico’s expliciet worden benoemd die niet direct in financiële zin zichtbaar
zijn in de balanspositie) is een essentieel onderdeel van deze
verantwoording.
Financieel beleid
De SGP streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na.
Concreet:
• Een structureel sluitende begroting.
• Terughoudendheid betrachten als er een belastingverhoging moet
worden ingevoerd.
• Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing et cetera zijn
kostendekkend.
• De hoogte van de begraafrechten moeten zodanig zijn dat het voor
iedereen mogelijk is zich te laten begraven.
• Burgers die van een laag inkomen moeten rondkomen kunnen van
gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden.
• Duidelijke financiële kaders stellen bij nieuwe projecten en
financieel ingrijpende besluiten.
• Budgetbeheer en budgetbeheerders moeten worden aangesteld.
Treasury
De verplichting tot schatkistbankieren maakt beleggen voor een gemeente
onmogelijk.
Subsidiebeleid
Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen beoogt
doelstellingen van publiek belang te ondersteunen.
Concreet:
• Het identiteitsgebonden-zijn van de subsidieontvanger is geen
reden maar zeker geen belemmering om te subsidiëren.
• Subsidies hebben een aanvullend karakter.
• Doelstelling en activiteiten van de subsidieontvanger mogen niet
strijdig zijn met Gods Woord.
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