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BEGINSELMANIFEST VOLKSPARTIJ OMMEN VOORUIT VOV
Beginselen, uitgangspunten, organisatie en werkwijze van de VOV

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 17 december 2014.
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INLEIDING
De VOV is in oktober 2013 opgericht door een groep inwoners van de gemeente Ommen die gehoor
wilde geven aan een veel gehoorde wens voor een ander politiek klimaat in de gemeente Ommen.
Stoppen met het negativisme en met overal tegen zijn. Stoppen met politiek bedrijven die gebaseerd
is op wie wat zegt, zonder te reageren op wat er gezegd wordt. En zonder te kijken naar het belang
voor Ommen. En daar zou het juist wel om moeten gaan.
In de ledenvergadering van 23 december 2013 is het verkiezingsprogramma voor deelname aan de
gemeenteraadsverkiezingen 2014 vastgesteld.
De VOV is inmiddels met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Voor de fractie is het verkiezingsprogramma de leidraad voor het politieke spel binnen de
gemeenteraad.

DOEL VAN DIT MANIFEST
De partij wil in dit beginselmanifest de beginselen, uitgangspunten, organisatie en werkwijze van de
partij vastleggen en toelichten. Dit wordt van belang geacht voor een goed funktioneren van de
partij. Een dergelijk manifest was ten tijde van de oprichting van de partij nog niet aanwezig.
Het manifest kan zowel intern (de leden) als extern (niet leden, belangstellenden) gebruikt worden.
Het manifest moet gezien en gehanteerd worden als een streefdocument. Sommige onderwerpen,
zoals de samenstelling van het bestuur, zijn nu nog niet ingevuld zoals daar omschreven, maar de
bedoeling van het document is de toekomstige gewenste situatie vast te leggen.
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BEGINSELEN EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VOV
ALGEMEEN
In de gemeente Ommen neemt de ontevredenheid over het huidige politieke klimaat hand over hand
toe. De teleurstelling over de wijze waarop leiding is gegeven aan een aantal voor Ommen
belangrijke projecten is groot. Er wordt in de huidige politiek een gemis gevoeld aan goede
burgerparticipatie, doorzichtige besluitvorming, een goede regierol in de promotie van Ommen, het
realiseren van een gezond ondernemersklimaat. Een gevoel van negativisme overheerst. En velen
vinden dat het mooie Ommen méér verdiend.
Een veel gehoorde uitspraak is ook: als we niet oppassen holt Ommen nog verder achteruit in plaats
van stappen voorwaarts te maken.
De keuzes in de landelijke politiek zijn niet altijd even duidelijk en zijn helaas nog steeds regelmatig
aan wijzigingen onderhevig. Maar het is zeker dat er de komende jaren door decentralisatie vanuit
het Rijk nieuwe taken onder verantwoordelijkheid van gemeentes gaan vallen. De uitdaging voor
gemeentes wordt de komende jaren daardoor alleen nog maar groter: meer doen voor hetzelfde of
zelfs met minder geld. Het wordt daarom nog belangrijker om de juiste keuzes te maken. Dit stemt
velen tot nog meer ongerustheid.
De partij heeft de ambitie om zoveel mogelijk van het verkiezingsprogramma te realiseren, zonder
dat dit leidt tot lastenverzwaring voor de burgers.
Het verkiezingsprogramma is niet alleen bedoeld om inzicht te geven waar de VOV voor staat, om
vervolgens na de verkiezingen in een la te verdwijnen. Het is voor de VOV vooral ook een
werkdocument waarin de partij zichzelf vele acties voor de komende jaren oplegt.
In het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 – 2018 zijn de kernbegrippen: sociaal en
liberaal, onafhankelijk en eerlijk, open en toegankelijk, duidelijk en direct. De VOV is een partij die
luistert naar de inwoners van de gemeente Ommen. Van de VOV mag verwacht worden dat alle
besluiten onpartijdig en altijd in het belang van de gemeente Ommen genomen zullen worden.
Een partij die opkomt voor alle inwoners van Ommen, jong en oud, ongeacht geloofsovertuiging en
achtergrond. Een partij die in haar handelen altijd het belang voor de inwoners én bedrijven voorop
stelt. Oog voor werkgelegenheid voor de inwoners maar ook voor de bedrijven. Altijd opkomend
voor de zwaksten in onze samenleving.
Niet te lang stilstaan bij het verleden, wel leren van gemaakte fouten en vooral Ommen vooruit
helpen! Tijd dus voor een eerlijke politiek in Ommen!
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De VOV hanteert daarvoor haar eigen ABC:
A. Actief.
Het signaleren van huidige en toekomstige knelpunten in onze samenleving door contacten met
belangenorganisaties, wijkplatforms, ondernemers, verenigingen en inwoners. Gesignaleerde
knelpunten voortvarend oplossen en toekomstige voorkomen. Met daadkracht optreden bij
onvoorziene gebeurtenissen en ontwikkelingen.
B. Betrokken
Heeft oog voor de wensen, behoeften en noden. Het verenigingsleven versterken en vrijwilligerswerk
bevorderen en daarmee de leefbaarheid, veiligheid van de lokale samenleving vergroten. Zorg
dragen voor een goed ondernemersklimaat. Het eigene van de dorpskernen koesteren, zonder
gewenste ontwikkelingen te belemmeren. Communiceren met de inwoners, de verenigingen, de
belangenorganisaties en de ondernemers tijdens de steunfractievergaderingen, thema-avonden en
andere mogelijkheden die zich voordoen.
C. Correct
In openheid, o.a. met hulp van leden tijdens de steunfractievergaderingen en signalen uit de
samenleving tot besluiten en standpunten komen. Ervan bewust zijn, dat een besluit voor bepaalde
groepen nadelige gevolgen kan hebben. In elk geval vermijden, dat steeds dezelfde groepen deze
gevolgen ondervinden en waar noodzakelijk en mogelijk die gevolgen repareren. Besluiten moeten
door de inwoners als redelijk en noodzakelijk ervaren te worden en moeten dan op eenvoudige wijze
verklaarbaar zijn.
Het verkiezingsprogramma dient hierbij als uitgangspunt.
Grondhouding van de VOV
De grondhouding van de VOV is: uitgaan van het positieve. Negativisme wordt afgewezen. Dat
betekent, dat de VOV in het politieke speelveld binnen de gemeenteraad de (voorgenomen)
besluiten en maatregelen en het te voeren beleid vanuit een positieve grondhouding benadert.
Immers: het gaat er niet om wie wat zegt, maar wat er wordt gezegd. Het gaat dus om de inhoud.
Dat wil niet zeggen, dat er geen kritische houding mag zijn t.o.v. deze voorgenomen besluiten en
maatregelen en het te voeren beleid c.q. het gevoerde beleid binnen de politieke arena. Er moet een
gezonde, constructieve, kritische grondhouding zijn.
Vanuit die grondhouding wordt binnen het politieke speelveld ook samenwerking gezocht met
andere politieke partijen teneinde te komen tot een zo krachtig mogelijke stem binnen de
gemeenteraad en om te komen tot een voor alle partijen acceptabel compromis. De grondbeginselen
van de VOV mogen daarbij echter geen geweld worden aangedaan.
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Solidariteit en eigen kracht
De VOV staat voor een leefbare, zorgzame en sociale samenleving gebaseerd op menselijke
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit moet ook perspectief bieden aan inwoners die
moeite hebben om op eigen kracht deel te nemen aan onze samenleving. De partij stimuleert de
zelfredzaamheid en spreekt de inwoners aan op hun kwaliteit en vermogen om zich voor zichzelf en
anderen in te zetten.
Betrokken met elkaar
De VOV stelt zich teweer tegen toenemende onverschilligheid, normvervaging, criminaliteit en
onveiligheid en stimuleert inwoners hierover mee te denken, zich uit te spreken en actief te zijn. Zij
stimuleert burgerzin, sociale samenhang, betrokkenheid en oog voor elkaar, handhaving van wet- en
regelgeving en streeft naar voortdurende aandacht hiervoor en een kordate aanpak.
Directe invloed van inwoners
De VOV hecht aan een goed werkende democratie, daarom moet besluitvorming transparant zijn. Zij
streeft ernaar dat inwoners invloed hebben op hun directe woon-, werk- en leefomgeving. Zij draagt
hieraan bij door regelmatig bijeenkomsten in de kernen te organiseren, waarin inwoners gevraagd
wordt naar hun ideeën en zorgvuldig naar meningen wordt geluisterd.
Trots op eigen karakter
We mogen trots zijn op de gemeente Ommen met haar kernen. Ommen dient wel in alle opzichten
haar mogelijkheden binnen de regio Vechtdal te kennen en zich niet te willen meten met ambities
van de omliggende grotere plaatsen in het Vechtdal. De VOV streeft ernaar dat ruimtelijke plannen
en maatschappelijke initiatieven in beginsel binnen het karakter en de schaal van de betreffende
kernen passen.
Duurzaam in kernen en buitengebied
Duurzaamheid is met alle facetten van het gemeentelijke beleid verbonden. Dat vraagt zodanig
balanceren tussen economie, sociaal beleid, mobiliteit en ecologie dat ook de toekomstige
generaties in een goed leefmilieu kunnen wonen en werken. De VOV streeft ernaar niet alleen
duurzaam de belangen van de kernen en haar inwoners te behartigen, maar heeft ook aandacht voor
het beheer van het buitengebied en dierenwelzijn.
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Levendig, leefbaar, gevarieerd
De gemeente Ommen dient met haar kernen in alle opzichten een leefbare gemeente te zijn en haar
regionale functie ook als zodanig daarvoor in te zetten. De VOV streeft ernaar dat geïnvesteerd
wordt in plezierige, veilige en goed onderhouden wijken, aantrekkelijke centra in Ommen en de
kernen binnen de gemeente Ommen, goed onderwijs, zorg op maat, een gevarieerd cultuuraanbod
en goede en betaalbare sport- en recreatievoorzieningen in alle kernen.
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ORGANISATIE EN WERKWIJZE VAN DE VOV
JURIDISCHE VORM VOV
De VOV is een vereniging, opgericht bij notariële akte van 17 oktober 2013. In de statuten van de
vereniging is het doel van de partij omschreven als volgt:

“Artikel 2 - Doel _________________________________________________________________________________
1. De vereniging heeft als doel: het – in politiek verband – actief opkomen voor het __
algemeen belang en het welzijn van de gemeente Ommen en haar inwoners, _______
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan ___
zijn. __________________________________________________________________________________________
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ___________________________
- het opstellen, verspreiden en propageren van haar politieke uitgangspunten __
zoals die in haar partijprogramma zijn verwoord; __________________________________
- het deelnemen aan lokale verkiezingen; ____________________________________________
- het organiseren van activiteiten onder de bevolking van de gemeente Ommen; _________

- alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk _
kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. _____”
LEDENVERGADERING
In een vereniging bepalen de leden het beleid, Daarvoor worden regelmatig ledenvergaderingen
gehouden.Jaarlijks wordt in elk geval een algemene jaarvergadering gehouden.
BESTUUR
Het bestuur is het dagelijks bestuur van de vereniging en legt minimaal jaarlijks verantwoording af
aan de ledenvergadering over het gevoerde of te voeren beleid. Volgens de statuten moet het
bestuur bestaan uit minimaal 4 natuurlijke personen. Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen.
Een uitbreiding van het bestuur naar 7 leden wordt wenselijk gevonden. Daarmee ontstaat meer
capaciteit en armslag om de bestuurstaken te vervullen. Ook wordt het wenselijk gevonden, dat
bestuursleden geen onderlinge familieverbanden hebben en dat bestuursleden niet tegelijk ook lid
van de fractie zijn of plaatsvervangend fractielid.
In verband daarmee zal gezocht worden naar een invulling van het bestuur met de volgende
samenstelling: Voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 gewone leden.
FRACTIE
De gemeenteraadsfractie bestaat uit de gekozen raadsleden. De fractie kan grondwettelijk haar
beleid voeren zonder “last of ruggespraak”. Het door de leden vastgestelde verkiezingsprogramma
en het beginselmanifest zijn de leidraad van het politieke beleid van de fractie. Gezien de
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grondwettelijke positie van de fractie is over het te voeren en het gevoerde beleid door de fractie
vooraf geen formele verantwoording of instemming nodig van het bestuur of de algemene
ledenvergadering. Wel wordt binnen de VOV het principe gehanteerd, dat de raadsfractie bij
belangrijke of ingrijpende besluiten en maatregelen voorafgaande aan de behandeling in de
raadscommissie of gemeenteraad het standpunt van het bestuur en - in heel bijzondere gevallen van
de algemene ledenvergadering - wordt ingewonnen. Dat kan bijvoorbeeld via de
steunfractievergaderingen, maar kan ook via incidentele bijeenkomsten van bestuur en fractie.
STEUNFRACTIE
In de cyclus van raads- en commissievergaderingen vinden er structureel zogenaamde
steunfractiebijeenkomsten plaats. Tijdens deze vergaderingen wordt de politieke koers bepaald voor
de komende raads- en commissievergadering. Aan deze steunfractievergaderingen nemen deel: de
fractie, de ondersteunende fractieleden, een vertegenwoordiging van het bestuur en alle leden, die
zich betrokken voelen bij de geagendeerde onderwerpen. Maatschappelijke- en
belangenorganisaties kunnen hierbij worden uitgenodigd als het onderwerp zich daarvoor leent. Op
deze wijze wordt de interne democratie bevorderd.
INLOOPSPREEKUUR
De fractie houdt volgens een vastgesteld schema periodiek een inloopspreekuur. Dit spreekuur is
toegankelijk voor iedereen. Doel van dit spreekuur is het zijn van een luisterend oor en het opnemen
van hetgeen er in de Ommer gemeenschap leeft.
THEMA-BIJEENKOMSTEN
Het bestuur en/of de fractie organiseert thema-bijeenkomsten over onderwerpen, waarover door
het bestuur of de fractie input wordt verlangd van de leden. Daarvoor worden de leden van de partij
schriftelijk uitgenodigd, welke uitnodiging vergezeld gaat van een schets van de problematiek of
vraagstelling en zo mogelijk een uiteenzetting van het thema wordt bijgevoegd. Ook kunnen
personen worden uitgenodigd over het aan de orde zijnde onderwerp een toelichting of
verhandeling te geven. Doel van deze thema-bijeenkomsten is – behalve het verkrijgen van input –
ook de betrokkenheid van de leden te vergroten. Deze bijeenkomsten kunnen ook worden
bijgewoond door belangstellenden/niet leden. Daartoe wordt de uitnodiging ook in de plaatselijke
media geplaatst.
EVALUATIE VAN HET GEVOERDE BELEID
Jaarlijks worden evaluatiegesprekken gevoerd tussen (een delegatie van) het bestuur en de
raadsfractieleden. Doel van deze evaluatiegesprekken is om te onderzoeken of bestuur en fractie
met elkaar in de pas lopen waar het betreft het door de VOV voorgestane beleid. Per raadsperiode
vinden dus 4 x evaluatiegesprekken gevoerd. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er wordt geen
verslag gemaakt.
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CONSULENTEN
De partij beschikt over een aantal consulenten, die op de verschillende werkvelden een adviserende
en raadgevende rol hebben voor leden van de partij maar ook voor niet leden. Op de website kunt u
vinden wie voor de verschillende werkvelden aanspreekbaar is.
De consulenten kunnen benaderd worden voor advies en raad over de verschillende onderwerpen,
die hieronder worden genoemd. Als u bijvoorbeeld wilt weten hoe en bij wie u een wijziging van het
bestemmingsplan moet aanvragen kunt u terecht bij de consulent Ruimtelijke zaken en bouwen. Als
u wilt weten hoe en bij wie huishoudelijke hulp aangevraagd moet worden kunt u terecht bij de
consulent Sociaal domein. Voor vragen omtrent de afvalstoffeninzameling of afvalstoffenheffing kunt
u terecht bij de consulent Financien en belastingen. Het gaat dus met name om advies en raad,
doorverwijzing naar de instanties die u verder kunnen helpen. U kunt bij de consulenten niet terecht
voor het invullen van een bouwvergunningaanvraag, of het invullen van uw belastingaangifte, of het
invullen van een subsidieaanvraag.
De werkvelden betreffen:
A. Sociaal domein
B. Ruimtelijke zaken en bouwen
C. Buitengebied
D. Jeugd en welzijn
E. Recreatie en toerisme
F. Financiën en belastingen
G. Kunst en cultuur

WEBSITE
Via de website van de VOV www.vov-ommen.nl kan iedereen zich op de hoogte houden van actuele
ontwikkelingen binnen de partije en het politieke speelveld.
NIEUWSBRIEF
Periodiek wordt er een nieuwsbrief uitgebracht, waarin verslag wordt gedaan van de aktiviteiteiten
van de partij, de fractie, de consulenten etc. Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd op de website en
in de beschikbare andere media (Facebooksite, plaatselijke kranten etc.)
-------------------------------

