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10. 
Bouwen aan Veenendaal doen we
als inwoners en bestuur samen!

De SGP staat voor een samenleving waarin iedereen zoveel als mogelijk is zijn eigen verantwoordelijkheid kent en 

neemt. En daarbij verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn gedrag, voor zijn medemens, voor de schepping 

en voor de (lokale) samenleving. Veenendalers zijn goed voor elkaar. En de lokale overheid is goed voor haar burgers. 

We werken aan een daadkrachtige, efficiënte overheid die alleen dat doet wat niet gedaan kan worden door de 

samenleving. Vanuit het besef dat er een enorme kracht in de Veense samenleving zit. De overheid stimuleert 

en faciliteert maatschappelijke organisaties, kerken en verenigingen de ruimte te nemen om vanuit ieders rol en 

verantwoordelijkheid bij te dragen aan een betrokken samenleving. De gemeentelijke overheid doet hier volop aan 

mee door haar verantwoordelijkheid te nemen en haar plaats te weten.

De SGP heeft een duidelijke visie op de verhouding en samenwerking tussen inwoners en het bestuur van Veenendaal. 

Deze relatie typeren we met vijf kernwoorden: 
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1. Interactief

Het gemeentebestuur zoekt actief het gesprek met de samenleving en moedigt aan tot co-creatie en participatie. 

Concreet:

- SGP: voor werkbezoeken, wijkbezoeken en wijkavonden om burgers, ondernemers en het maatschappelijk 

middenveld te ontmoeten.

- SGP: voor passende inspraakmogelijkheden voor burgers, organisaties en adviesorganen. Inspraak wordt zeer 

gewaardeerd en zeer serieus genomen. We leggen ook uit waarom niet alle inbreng omgezet kan worden in 

beleid.

- SGP: voor een gemeentebestuur wat de samenleving uitdaagt om initiatieven te ontplooien of om deel te 

nemen aan die initiatieven. De gemeente creëert ook ruimte voor deze initiatieven, faciliteert en verbindt. 

2. Duidelijk

Het gemeentebestuur maakt duidelijk welke rol en verantwoordelijkheid zij heeft. We doen er alles aan om geen 

onrealistische verwachtingen te wekken. De SGP-fractie in de gemeenteraad werkt binnen een duaal bestel. Dit 

betekent dat ze onafhankelijk van het college van Burgemeester en Wethouders opereert, maar dit doet vanuit 

een betrokken en constructieve houding, gericht op samenwerking met het college en de andere partijen in de 

gemeenteraad.

Concreet:

- SGP: voor voorlichting over de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente op de gemeentelijke website.

- SGP: voor een duidelijke taak- en rolverdeling, juist ook in raadsvoorstellen. 

3. Zichtbaar en merkbaar

Inwoners en bestuur hebben elkaar nodig. Over en weer. De gemeente is het overheidsorgaan wat het dichtst bij de 

burger staat. Het gemeentebestuur is zichtbaar, bekend en benaderbaar. De gemeentelijke organisatie is er voor de 

samenleving. Dat is merkbaar in de dienstverlening. 

Concreet:

- SGP: voor heldere communicatie en uitwisseling, elkaar aanspreken en aangesproken worden, zichtbaar zijn, 

kennen en gekend worden.

- SGP: voor raadsleden die weten wat er speelt in de Veenendaalse samenleving door wijkbezoeken, 

werkbezoeken, inzet van social media en benaderbaarheid.

- SGP: voor een moderne, dienstverlenende gemeente die zich actief en open opstelt naar de burgers
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4. Integer

College- en raadsleden staan in de schijnwerpers en vervullen een voorbeeldfuncties. Integer gedrag en handelen is 

dan ook vereist. Er is ruimte binnen Veenendaal voor gewetensvrijheid. 

Concreet:

- SGP: voor politici die eerlijk en oprecht bereid zijn tot het afleggen van verantwoording.

- SGP: voor politici die op een respectvolle en eervolle wijze het politieke debat voeren vanuit een gezamenlijk 

ideaal: het goede zoeken voor Veenendaal en haar inwoners. 

- SGP: voor ruimte voor minderheidsstandpunten in uitzonderlijke gevallen binnen het college van B&W.

- SGP: voor ruimte voor gewetensbezwaarde medewerkers binnen de gemeente Veenendaal en bereidheid om 

praktische oplossingen te vinden in zulke situaties. 

5. Coöperatief 

Gemeentelijke belangen overstijgen de gemeentelijke grenzen. Samenwerking met andere gemeenten is van groot 

belang om de complexe taken die in toenemende mate op het bordje van de gemeente komen goed uit te kunnen 

voeren. 

Concreet:

- SGP: voor samenwerking vanuit een gezond zelfbewustzijn, beseffend wie we zijn en wat we als Veenendaal te 

bieden hebben. 

- SGP: voor (ambtelijke) samenwerkingsvormen met andere gemeenten om efficiënter en goedkoper te kunnen 

werken.

- SGP: voor verdere uitbouw en intensivering van de samenwerking met de omliggende gemeenten en de 

provincies Utrecht en Gelderland. 

- SGP: voor verdere samenwerking met de gemeenten in Food Valley-verband. Hierbij is aandacht voor 

ieders eigen karakter en identiteit. Ook is bij samenwerkingsvormen helder welke toegevoegde waarde de 

samenwerking heeft voor de gemeente Veenendaal.


