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Voorwoord 
 
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.  
De PvdA wil zo sterk mogelijk uit de bus komen om sociaaldemocratisch het verschil te kunnen 
maken.  
De gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal wordt steeds duidelijker zichtbaar 
dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt. Steeds meer taken die eerst bij de Rijksoverheid of de 
Provincie lagen, liggen nu bij de gemeente.  
 
Voor de PvdA is een rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een 
gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap.   
Een land waar kinderen zonder angsten kunnen opgroeien en allemaal dezelfde kansen krijgen.  
Zorg is voor iedereen toegankelijk, sport en cultuur zijn voor iedereen bereikbaar en betaalbaar.  
Het hebben van werk is cruciaal. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf 
verder te ontwikkelen.  
 
Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven.  
De overheid of de politiek kunnen niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het 
makkelijker maken om mee te doen in de samenleving. Als PvdA geloven we dat solidariteit een 
belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. 
 
Met veel mensen gaat het goed.  
Maar een te grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken. Er zijn groeiende 
verschillen in inkomen, vermogen, opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, levensduur en  
in de toegang tot de woningmarkt.  
Als PvdA bestrijden we de gevolgen van kansongelijkheid. We willen nadrukkelijk investeren in wat 
ons bindt en zoeken dat in de kracht van mensen,  met de steun van een beschermende overheid.  
 
De PvdA staat voor een  lokale samenleving die verbonden is. Een lokale samenleving waarin je erop 
kunt vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt en waar iedereen gelijke rechten en kansen 
heeft. 
 
 
Doet u met ons mee? 
Stem dan op 21 maart LIJST 5 
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1. Leven in een verbonden samenleving 
 
Zorg en welzijn 
Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen  en 
voor een verbonden  samenleving.  Voor ons  is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en niet 
langs de zijlijn hoeft te staan.  
In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig 
moet zijn. Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en 
sociale samenhang realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en samenleving 
te signaleren, te benoemen en op te lossen. Met preventieve maatregelen willen we voorkomen dat 
problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. 
 
De zeggenschap van cliënten en medewerkers vergroten we, zodat zij ook echt kunnen meepraten  
en -besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het borgen van werknemers- en cliëntenbelangen  
en de toekomst van zorg en welzijn in de eigen gemeente. 
 
In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit, niet om concurrentie. De dialoog met 
mensen die hulp nodig hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en doelmatige 
besteding van de middelen staan voorop. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. Maatwerk en persoonlijk contact zijn het  
 uitgangspunt zijn voor onze zorg. Op die manier krijgen onze inwoners de zorg die zij nodig  
 hebben. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt  
 de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal. Het aanvragen van zorg wordt zo  
 eenvoudig mogelijk gemaakt en het is voor elke inwoner duidelijk bij wie je terecht kunt met  

welk probleem of welke ondersteuningsvraag. 
- We besteden de zorg niet aan op basis van alleen de prijs. In de aanbestedingen stellen we  
 eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste  

dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact. 
We kiezen daarom niet voor een vast percentage aan overheadkosten maar willen dat de 
zorg verlenende organisatie over de hoogte van deze kosten verantwoording aflegt aan de 
gemeente. Waarbij we streven naar zo veel mogelijk regelarme zorg en vertrouwen in de 
werkvloer ! 

- De bureaucratische rompslomp wordt zo klein mogelijk gehouden.  
Controle is nodig, maar niet leidend. 

- We stellen eisen aan de transparantie van zorginstellingen. Niet alleen op het gebied van  
 financiën, maar ook met betrekking tot de samenwerkingsbereidheid, de tevredenheid  
 van cliënten en medewerkers en de salariëring van bestuurders.  
- Zorg is betaalbaar. De eigen bijdrage in de Wmo geldt alleen voor mensen met een inkomen  
 dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon.  Deze kan bovendien nooit meer zijn dan de  
 kostprijs van een voorziening of dienst. 
-      We investeren  in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie. 
- De gemeente brengt de groep laaggeletterden in kaart en voert de regie in de aanpak van 
 laaggeletterdheid.  
- Eenzaamheid  is één van de grootste problemen in onze samenleving is. We laten eenzame   
 mensen niet aan hun lot over. Wij bestrijden eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten te  
 faciliteren. Maatschappelijk meedoen, ook van GGZ-patiënten, is de norm, en waar nodig   
 moet beschermd of begeleid  wonen mogelijk zijn.  
- De toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking is maximaal.   
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Armoede en schuldhulpverlening 
Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Opgroeien in armoede staat  
ontwikkelingskansen in de weg. Opgroeien in een arm gezin bepaalt iemands kijk op de  
maatschappij en kan het omgaan met anderen bemoeilijken.  
Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we. Waar nodig bezien we de 
schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Het sociaal wijkteam neemt 
hierin de regie en zorgt voor afstemming in de hulpverlening en tussen de verschillende gebieden 
(wonen, werk, uitkering, maatschappelijke deelname, zorg en begeleiding). Eigen 
verantwoordelijkheid en het leveren van maatwerk vormen het uitgangspunt. Daarbij is het 
belangrijk dat naast professionele ondersteuning ruimte is voor ondersteuning door vrijwilligers om 
permanente maatschappelijke inpassing te bevorderen. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Onze gemeente voert een armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen die  
 opgroeien in armoede. Elk kind kan meedoen met sport en cultuur, kan mee op 
 schoolreisje, kan naar verjaardagen en beschikt over goede kleding. Kinderen mogen nooit de  
 dupe mogen worden van ouders die schulden hebben.  
- Er komen speciale schuldhulpverleningsprogramma’s voor laaggeletterden. Op die manier 

kunnen zij op eigen kracht voldoen aan de zo eenvoudig mogelijk gehouden voorwaarden 
van de schuldhulpverlening.  

- De toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen wordt vereenvoudigd. 
-      Wij wijzen marktwerking in de schuldhulpverlening af. 
-      In onze gemeente wordt de voedselbank ruimhartig ondersteund. 
 
Wonen 
Wonen is een eerste  levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een 
ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen treden van de 
wereld. Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen. 
Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens 
beschikbaar moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het 
besteedbaar inkomen. 
 
Wonen is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en de eigen woonomgeving: als 
bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op die manier een 
directe invloed op hun woonomgeving hebben. Zeggenschap gaat daarom ook over de invloed die 
huurders en  gemeenten hebben op het beleid van de woningcorporatie. Huurdersparticipatie en 
-medezeggenschap zijn hierom noodzakelijk. 
 
Om de toegankelijkheid waar te kunnen maken zullen er méér huizen moeten worden gebouwd, 
namelijk daar waar mensen graag wonen, en ontworpen worden op basis van woonwensen.  
Bouwen in bestaand stedelijk gebied, inclusief de transformatie van leegstaande panden, heeft hierbij 
voorrang. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten.  
En wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming (o.a. door nul op de meter), 
veiligheid en de relatie met zorg.  
 
Wij streven naar gemengde wijken en dorpen. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit, 
jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een 
familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde wijken passen bij het idee van een  
inclusieve samenleving. Wij staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar de 
buitenwijken of zelfs buiten onze gemeente. Als passend toewijzen gemengde wijken in de weg 
staat, dan dienen we dat in overleg met de corporaties op te lossen. 
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Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
-      Wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor  
 alle doelgroepen van de sociale huur. 
- We maken in onze regio afspraken maken over voldoende aanbod van betaalbare  
 huurwoningen. Iedere gemeente in de regio levert een eigen bijdrage. 
- De gemeente wijst in overleg met de corporatie de voorraad goedkoopste huurwoningen  
 aan en draagt er zorg voor dat die goedkope huurwoningen  verspreid over de verschillende  
 wijken (of dorpen) liggen. Zo worden de negatieve effecten van passend toewijzen zoveel  
 mogelijk beperkt. 
- Wij leggen ons niet neer bij het idee dat éénoudergezinnen niet in aanmerking kunnen  
 komen voor een grondgebonden woning (dit is een woning op de begane grond die vaak een  
 tuin heeft). 
- In alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars vormen gemengde wijken en dorpen het  
 uitgangspunt. 
- In onze gemeente wordt  minimaal  [aantal]  % van alle koopwoningen aangeboden tot een  

koopprijs van € 180.000. Dat doen we door harde convenanten te sluiten met 
projectontwikkelaars. 

- In onze gemeente worden er [aantal] sociale huurwoningen bijgebouwd, vooral in de wijken:  
 [hier wijken noemen]. Er komt een verkoopverbod op sociale woningen. Hierover maken we  
 prestatieafspraken met de corporaties. 
-  Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd. Hierover maken we bindende  

afspraken  met  corporaties. De netto woonlasten mogen dan niet omhoog gaan. 
- We zorgen samen met ontwikkelaars voor meer woningen in de middenhuur  (€ 750 - € 950).  
- Er komen meer woningen of woningen worden aangepast in het kader van  
 levensloopbestendig wonen. 
- Er zijn voldoende woningen beschikbaar voor toetreders op de woningmarkt, de mensen die  
 vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders. 
- Groepen bewoners die panden in eigen beheer willen nemen of een wooncoöperatie willen  
 starten, worden ondersteund en krijgen hiervoor de ruimte. 
- Wij helpen deze groepen bij het opstellen van een plan van aanpak en het rondkrijgen van de  
 financiering van deze wooncoöperatie. 
- Verloedering en verkrotting pakken we aan door notoire huisjesmelkers stevig op de huid te  
 zitten: meer budget voor opsporing, actief aanschrijven en beheerovername. 
- We stellen een leegstandsverordening op waardoor we leegstand effectiever kunnen   
 aanpakken: actief aanschrijven en met (dreiging van) dwangsom. Leegstand mag nooit  
 lonend zijn. 
- We maken afspraken met corporaties, zodat zij niet meer met leegstandsbeheerders in zee  
 gaan, maar  gebruik maken van de mogelijkheden voor tijdelijke huur.  Bij tijdelijke huur   
 krijgen de huurder namelijk wel huurbescherming. 
- We pakken overlast aan door de overlastgever sneller uit huis te zetten. 
- Wij zien het grondprijsbeleid als sturingsinstrument voor de ontwikkeling van woningbouw in  
 onze gemeente en willen geen risico’s lopen door onze grondprijzen. 
- Het idee van zelf kunnen bouwen (zelfrealisatie) wordt mogelijk gemaakt. 
- Wij kiezen voor versneld bouwen van kleinere (tijdelijke) woningen in gemengde wijken en  
 dorpen om de wachtlijsten voor de sociale huur op te lossen en mensen versneld te  
 kunnen huisvesten. Deze woningen zijn toegankelijk voor iedereen die in aanmerking komt  
 voor sociale huur en zijn niet voorbehouden aan specifieke doelgroepen. 
-      Wij versterken de rol van huurdersverenigingen en stimuleren die van particuliere  
 huurdersverenigingen. We doen dit door de verenigingen te faciliteren in het opdoen van 

kennis en scholing en hen bij te staan bij het inhuren van ondersteuning. 
- Wij kennen in onze gemeente de eigenaren in de particuliere sector en ook in deze sector is 

er toezicht op onderhoud en kwaliteit. Hiervoor voeren wij een woning-apk in. 
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- Woningen die worden verhuurd door particuliere beleggers/aan- bieders onder de sociale  
 huurgrens worden ook in het toewijzingssysteem opgenomen. 
- Mobiliteit in je eigen buurt behoort tot de mogelijkheden. Dit betekent automatisch dat  er  
 een gedifferentieerd aanbod moet zijn, zowel naar kwaliteit van huur- en koopwoningen als  
 naar geschiktheid voor verschillende levensfasen. 
- Wij kiezen voor gemengde wijken. In wijken met een grote voorraad sociale woningbouw  
 kan scheefwonen bijdragen aan de diversiteit in de wijk. Scheefwonen kan dan een bijdrage  

leveren aan een divers samengestelde wijk. Het inzetten op het verminderen van  
scheefwonen moet niet leiden tot eenzijdig samengestelde wijken. 

- Diversiteit in wijken en dorpen is nodig om segregatie te voorkomen. 
- Voor de verduurzaming van woningen wordt een fonds ingericht van waaruit 

voorfinanciering mogelijk is. De meeropbrengsten van de besparingen kunnen (deels) in dit 
fonds worden teruggestort, zodat er een soort revolvingfonds ontstaat.  

- Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te  
 treffen. Door middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het  
 energiegebruik. 
- Het is bij lagere energielasten door verduurzaming geen automatisme dat de huur omhoog  
 gaat. 
- Herbestemming en transformatie van kantoren kan een oplossing bieden om een tekort aan  
 goedkope woningen voor doelgroepen op te lossen. Daarmee wordt de leegstand opgelost   
 en een impuls aan de woningmarkt gegeven. 
- Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en  
 levensloopbestendig wonen worden bevorderd. 
 
Specifiek voor de krimpgemeenten: 
- Juist in krimpgemeenten en in landelijke gebieden is er meer behoefte aan  
 levensloopbestendig wonen of het combineren van meerdere huishoudens onder één dak. 
- In de landelijke gebieden is het mogelijk is te bouwen, zodat meerdere generaties in de buurt  
 van het oorspronkelijke bedrijf kunnen blijven wonen. 
- Leegstand moet worden voorkomen. In overleg met corporaties, wijk- en dorpsraden en  
 particuliere eigenaren zal er een plan worden ontwikkeld om de leefbaarheid te behouden.   
 Dit vergt maatwerk. Een gericht aankoop- en sloopbeleid voor verouderde en onverkoopbare   
 woningen of bedrijfsgebouwen kan hier deel van uitmaken. In dat geval wordt er een  
 sloopfonds gecreëerd. 
- Met name voor jongeren (20-25 jaar) in de kleine kernen willen we nieuwe mogelijkheden 

creëren voor betaalbare woonruimte, vergelijkbaar met het wonen op kamers in 
bijvoorbeeld Enschede of Nijmegen. Het gereed komen van het nieuwe traject Groenlo – 
Enschede kan voor een aantal van deze jongeren een reden zijn om vanwege studie niet naar 
Enschede/Hengelo te verhuizen omdat de reistijd aanzienlijk verkort wordt. Er dienen dan 
uiteraard wel mogelijkheden voorhanden te zijn om vergelijkbare/betaalbare woonruimte te 
vinden in eigen dorp. Dit is een aanbeveling uit de Leefbaarheidsvisie van de Kleine Kernen. 
Gedacht wordt hierbij aan een lokale wooncorporatie waarbij het dorp zelf de regie houdt. 

 
Leefbare buurten 
Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen.   
Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door de overheid.  
Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de 
samenleving; wij halen beperkingen weg zodat onze dorpen toegankelijk zijn voor iedereen. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Een leefbare wijk is veilig, zowel feitelijk als in de beleving. Een leefbare wijk  
 is verkeersveilig: 30 km per uur is het regiem en rond scholen zijn veilige kindzones. 
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- We richten wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer  
zo in dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Samen met het bedrijfsleven 
en de middenstand zorgen we ervoor dat winkels en kantoren voor mindervaliden 
toegankelijk zijn. De gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties 
trekken samen op bij het uitvoeren van die plannen.  

- We investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. In elke buurt zijn  
 voldoende speeltuinen, groen, parken en bankjes.  
 
Sport 
Sport  is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de 
gezelligheid, voor de ontwikkeling, voor ontspanning en ga zo maar door. Onze verenigingen zijn van 
groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding.  
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Wij zetten in op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van  
 sport. De sportcomplexen zijn goed onderhouden. 
- We bevorderen de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders   
 (minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum) middels het kindpakket.  
- Actieve sportbeoefening is ook mogelijk voor mensen met een beperking. 
- Wij vergroten het gebruik van voorzieningen door deze multifunctioneel te maken. We 

stimuleren het gezamenlijk gebruik van voorzieningen en parken. Bij de inrichting van de  
publieke ruimte houden we hier rekening mee. 

- Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Sport moet toegankelijk zijn voor alle 
kinderen. Elke wijk kent voldoende speelplekken. 

- Elk kind moet leren zwemmen. Als dit niet door de ouders wordt geregeld, dan kan dit via  
 het kindpakket, zodat alle kinderen tussen de 6 tot 12 jaar een A en B zwemdiploma halen.  
 
Cultuur 
Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen. Wij vinden het belangrijk dat alle vormen 
van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente in het kader van leefbaarheid  
 en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Wij bezuinigingen niet verder op culturele  
 voorzieningen. 
- Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Hier wordt een 

bijdrage geleverd aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid.  
- We moedigen samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs aan.  
- Culturele instellingen gaan bij voorkeur zelf actief op zoek gaan naar bronnen van 

financiering. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap.  
De muziekverenigingen behouden hun subsidie.  

 
Iedereen doet mee 
Wij staan voor een open samenleving waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. In deze 
samenleving is plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie, sekse of seksuele geaardheid. 
Iedereen doet mee, draagt bij naar eigen mogelijkheden en heeft dezelfde kansen als het gaat om 
onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Binnen onze gemeentelijke organisaties en de organisaties waarmee wij samenwerken,  
 worden eisen gesteld aan de diversiteit in het personeelsbeleid. 
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- De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Aantasting van de vrijheid van godsdienst, van  
 de vrijheid van meningsuiting of van levensovertuiging wordt bestreden. Seksuele diversiteit  
 moet zichtbaar kunnen zijn op straat, scholen, werk, zorginstellingen en waar dan ook in  
 onze maatschappij. Verder willen we dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid zijn  
 of haar geloof moet kunnen belijden. 
- Wij zijn voorstander zijn van asielzoekerscentra die passen bij de omvang van onze  
 gemeente. 
- Wij faciliteren taalonderwijs en begeleiden (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen. 
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2.  Aan het werk 
 
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een  
rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot 
deelname aan de samenleving. Werk biedt perspectief: met werk zijn mensen in staat een zelfstandig 
bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen.  
Voor de PvdA is werk betaald. Het minimumloon is echt het minimum. Lukt het hebben van een baan 
niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen.  
 
Alle ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen is maatwerk. 
Mensen die kunnen werken maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden 
respectvol behandeld.  Niemand hoort kansloos te zijn op de arbeidsmarkt. We realiseren ons wel 
dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. Werken 
met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op het verhogen van de perspectieven op het 
krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te doen die noodzakelijk zijn in 
de veranderende arbeidsmarkt.  
 
Flexibilisering zorgt ervoor dat mensen vaker werken op basis van tijdelijke contracten en er steeds 
meer (al dan niet gedwongen) zzp’ers zijn. Goed werk en een fatsoenlijk loon zijn en blijven onze  
uitgangspunten. Lokaal betekent dit dat we ook voor deze groepen moeten zorgen voor voldoende 
zekerheid en kwaliteit van het werk. Payroll of andere vormen van schijnconstructies passen wij niet 
toe in onze gemeente. De overheid geeft immers het goede voorbeeld. Onze gemeente maakt 
hierover afspraken met gesubsidieerde en aanbestedende organisaties en met bedrijven die zich in 
de gemeente willen vestigen. Dit geldt ook voor zaken als het toepassen van cao’s en toepassing van 
de  Wet Arbeid Vreemdelingen. Met bestaande bedrijven worden in regionaal verband afspraken 
gemaakt. 
 
Doorgaande automatisering en robotisering zullen de arbeidsmarkt verder beïnvloeden. Met name in 
de productiebedrijven en maakindustrie gaan hierdoor traditionele banen verdwijnen. Dit zal 
gevolgen hebben voor banen en beroepsgroepen, zoals die van caissières of van lagere 
administratieve, financiële of juridische functies. Tegelijkertijd ontstaat er ook ruimte voor werk dat 
nu nog niet bestaat of wordt gedaan. We stimuleren deze innovatie, maar waken voor het effect van 
tweedeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze gemeente innovatie bij bedrijven ondersteunt, maar 
tegelijkertijd in de gaten houdt waar er grote veranderingen ten aanzien van het personeelsbestand 
plaatsvinden. We blijven mensen scholen, begeleiden naar werk en creëren in samenwerking met 
het bedrijfsleven nieuwe functies. Jobcarving is één van de methoden waarmee we dat voor elkaar 
krijgen. Zo helpen we bedrijven en overheidsinstellingen om invulling te geven aan de 
participatiewet. 
Jobcarving is het splitsen van werk. Je splitst bestaande functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Ongeschoolde 
taken kunnen samengevoegd worden tot een volwaardige baan voor iemand met een beperking. En de gespecialiseerde 
medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden 

 
Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen 
komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. 
Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort. Het minimuminkomen zou  
voldoende moeten zijn om van te kunnen leven. In de praktijk is dit zonder gebruik te maken van 
toeslagen echter niet mogelijk. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Wij investeren in een economisch klimaat in de regio waar iedereen van profiteert en er op  

alle niveaus werk is. Dit vraagt om een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid. 
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-     De kenniseconomie is de motor voor werk op vele niveaus. Daarom is het niet zinvol om te  
 investeren in óf de kenniseconomie, óf de maakindustrie óf de dienstverlening. Investeren is  
 alleen zinvol als dit in samenhang gebeurt. 
- Wij maken afspraken met kennis- en opleidingsinstellingen om te voorkomen dat we onze 

jongeren opleiden voor werk dat er straks niet meer is. Dit betekent bijvoorbeeld minder  
administratieve en economische opleidingen en meer opleidingen in de techniek en ict. 

- Wij bekijken met onze regionale partners (vakbeweging, werkgevers, mkb, onderwijs en  
 overheid) hoe we jongeren en werkzoekenden het beste kunnen toerusten voor de  
 arbeidsmarkt in onze regio. 
- Wij brengen onderwijs en werkgevers/ondernemers met elkaar in contact brengen om de  
 aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. 
- In het verband van de arbeidsmarktregio worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt  
 gevolgd. Op die manier kunnen we mensen in beroepen waar de werkgelegenheid krimpt,  
 verleiden om zich tijdig om te scholen naar beroepen waar de werkgelegenheid in de regio  
 naar verwachting zal stijgen. 
- Wij zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus.   
 Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is hierbij een extra aandachtspunt. Door een gebrek aan  
 leerplekken bestaat het risico dat jongeren die meer gebaat zijn bij vier dagen werken en een  

dag leren toch kiezen voor de beroepsopleidende leerweg (bol) en daar eerder uitvallen. Dit  
willen we voorkomen. 

- Leerlingen moeten leren van hun stage. Stagiairs zijn geen goedkope arbeidskrachten. 
- Onderwijs, gemeente en lokaal bedrijfsleven werken meer en gestructureerd samen om de 

kansen van mbo’ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen we samen  
een lokale/regionale mbo-agenda op. In deze agenda maken we ook concrete afspraken over  
het aantal stageplaatsen.  

- Wij gebruiken onze inkoopmacht als overheid gebruiken om banen voor mensen in een 
uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door social return on investment

 als voorwaarde op te nemen voor de aanbestedende partij. Dus niet op een specifiek project.  
Op die manier ondervangen we het risico dat werk niet duurzaam  is. De gemeente geeft 
hierbij zelf het goede voorbeeld. 

- Wij zetten het re-integratiebudget vooral inzetten voor de meest kwetsbare groepen, zoals  
 bijvoorbeeld mensen met beperkingen of statushouders. Als we hen niet intensief  
 ondersteunen is het risico groot dat ze nooit meer aan het werk komen en dat is een  
 verspilling van talent. 
- Beschut werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een  
 betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. 
- We creëren de komende periode [aantal] beschutte werkplekken in de gemeentelijke  
 organisatie. Van bedrijven waar we zaken mee doen als gemeente verlangen we dezelfde  
 inspanning. We blijven waakzaam voor eventuele verdringing van werkgelegenheid. 
- We reserveren jaarlijks €  [...] voor garantiebanen  bij reguliere bedrijven. Via de Wmo  
 stimuleren we training en bijscholing voor deze groep kwetsbare mensen. Waar nodig  

organiseren we vervoer naar bedrijven verderop, zodat de afstand geen belemmering vormt  
voor mensen om te gaan werken in een garantiebaan. 

- Het werkgeversservicepunt (gemeente) brengt de mogelijkheden van jobcarving actief onder  
 de aandacht van werkgevers in de regio. Hiermee worden nieuwe banen gecreëerd die goed  
 uitgevoerd kunnen worden door mensen met een arbeidsbeperking. 
- We zetten het re-integratiebeleid in op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk 

betaalde banen. Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven we loonkostensubsidie of bieden 
we een baan aan bij het sociaal werkbedrijf. Voor hen waarvoor ook dat niet of nog niet in 
het bereik ligt, is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding. Niemand wordt aan zijn 
lot overgelaten en iedereen krijgt een kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 
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- De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de  
 arbeidsmarkt wordt ook verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf. 
- Ons re-integratiebeleid is erop gericht is om mensen zo snel mogelijk naar werk te  
 begeleiden. Als een opleiding of herscholing het beste perspectief geeft op werk en er geen  
 andere mogelijkheden tot financiering zijn, kan de gemeente door een lening of een gift 

hierin voorzien. 
- De menselijke maat is leidend in ons bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het toepassen van  
 de hardheidsclausule. Dat betekent dat wij in bijzondere gevallen de kostendelersnorm en de  
 vermogensgrens voor bijstand niet toepassen. 
- Wij zorgen voor goede voorzieningen voor opvang van kinderen, zodat ouders geen  
 belemmering voelen om te gaan werken. 
- Voor mensen  met een onregelmatig inkomen (zzp’ers) verlagen we de drempel verlagen om  
 vanuit de bijstand bij te verdienen. Dit doen we door de administratieve last van een  
 wisselende bijstandsuitkering te verlagen en meer uit te gaan van vertrouwen. 
- Wij stimuleren sociaal ondernemerschap. Dit kan bijvoorbeeld via het aanbestedingsbeleid.  
 Maar ook via allerlei andere faciliteiten die de overheid biedt, zoals het organiseren van  
 netwerken of het regelen van opstartfinanciering. 
-      We stellen eisen aan het soort contracten bij aanbesteden, bijvoorbeeld in de zorg. Dus geen  
 0-urencontracten en payrolling meer. Dit betekent  dat we niet gaan voor de goedkoopste   
 aanbieder, maar voor degene die goed met zijn werknemers omgaat én kwaliteit levert. 
- We gaan ervan uit dat de bestaande cao’s worden nageleefd, medezeggenschap van  
 werknemers geborgd is, de beloning van de bestuurders past binnen de Wet normering    
 topinkomens (WNT) en de flexibele schil niet groter is dan 30%. Dit geldt voor alle  
 werknemers, ongeacht hun land van herkomst. 
- Wij zorgen ervoor dat organisaties die werken met gemeenschapsgeld een fatsoenlijke   
 salariëring en  beloning hanteren (cao). Bovenin de organisatie worden geen exorbitante  
 salarissen betaald of beloningen uitgekeerd.  De Wet normering topinkomens wordt  
 nageleefd. Lokaal letten we er bij aanbestedingen en bij verbonden partners op dat  
 inkomens van bestuurders conform regelgeving zijn. Dat kan ook met terugwerkende kracht. 
- Jongeren ontvangen vanaf 18 jaar het minimumloon. Ook bij aanbestedingen wordt gelet op  
 de hantering hiervan. 
- Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet toelaatbaar. Bij bezuinigingen   
 of reorganisaties kijken we naar de gevolgen voor de werknemers. Oneerlijk werk wordt  
 aangekaart en aangepakt. 
- Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale  
 bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie. 
- Wij zijn ook medeverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten en  
 nieuwe Nederlanders (denk aan statushouders). Misstanden brengen we aan het licht, zodat  
 arbeidsmigratie door slechte omstandigheden niet leidt tot inhumane situaties en verdere  
 verdringing. 
- We vinden dat werkzoekenden en statushouders zelf hun eigen plan moeten kunnen trekken  
 in hun zoektocht naar betaald werk. Dit plan ondersteunen we waar mogelijk. Het verwerven  
 van de Nederlandse taal door statushouders is daar onlosmakelijk aan verbonden. De  
 gemeente geeft als werkgever zelf het goede voorbeeld. 
- Wij zorgen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en VSO. Voorheen stroomden  
 zij rechtstreeks door naar de Wajong of de Wsw. Nu dreigen ze buiten beeld te raken en  
 krijgen we ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en regelgeving. Wij vinden dat  
 de gemeente zich in moet zetten om samen met de scholen alternatieve leerroutes te  
 creëren. Op die manier kunnen we ook deze jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de  
 arbeidsmarkt. 
- In de regionale arbeidsmarktkamer en in regionaal verband werken we samen met het UWV  
 en branches om mensen actiever van werk naar werk te leiden. De O&O-fondsen (geld voor  
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 opleidingen) die nu sectoraal geregeld zijn, willen we in de toekomst ook in kunnen zetten  
 voor de regionale aanpak. 
- Wij vinden dat het UWV weer echt een partner moet zijn voor mensen bij het vinden van  
 werk. Dat houdt in dat het UWV persoonlijk contact met de werkzoekende onderhoudt en  
 fysiek weer in onze gemeente benaderbaar  is. 
- Iedereen verdient een gelijke en eerlijke kans om aan een stageplaats of werk te komen.  
 We gaan de strijd aan met werkgevers die (on)bewust discrimineren op zaken als leeftijd,  

afkomst, geloof, geslacht of geaardheid. Anoniem solliciteren is daarbij een goed hulpmiddel.  
 
 
 

Detailhandel 
- De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren investeert in de kwaliteit van het  
 centrumgebied om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft en   
 de werkgelegenheid daar behouden blijft. 
- De gemeente verruimt de mogelijkheden voor winkeliers en vastgoedeigenaren om te zorgen  

voor een aantrekkelijk winkelgebied. Diversiteit in het winkelaanbod is van belang. 
-      We steunen het mkb door: 

• de openingstijden te verruimen / hard te handhaven. 
• een stagefonds voor vmbo-stagiaires in te stellen, waarmee een deel van de 

stagevergoeding wordt gefinancierd. Dat is immers goed voor de bedrijven en goed voor 
de (v)mbo’ers. 

• In zowel Groenlo als Lichtenvoorde willen we winkelruimte faciliteren voor de verkoop 
van streekeigen biologische producten 

 
 
Ruimte 
- We investeren in een compact en sfeervol centrum.  
- Om  winkelcentra levendiger te maken kan herbestemming een oplossing bieden. 

Bijvoorbeeld door winkels in de periferie her te bestemmen als woningen, of door andere  
functies zoals recreatie, toerisme of horeca toe te laten. 

- We stimuleren het toerisme. De balans tussen wonen, werken en toerisme moet goed 
blijven. 
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3. Kinderen 
 
Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst of achtergrond. 
Daarom zetten we in op kwalitatief goed onderwijs, goede opvang, sportvoorzieningen, kindzorg en 
op een jeugd die niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.  
Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. Afkomst en achtergrond lijken steeds  
meer de kansen in het leven te bepalen. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Dat zijn in 
Nederland maar liefst 421.000 kinderen. Voor de PvdA is dit onaanvaardbaar. 
 
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar school 
en vullen hun vrije tijd met spelen, sport en cultuur. Er zullen echter altijd kinderen zijn die een vorm 
van jeugdhulp nodig hebben. Soms een milde vorm, soms een meer intensieve vorm. Wij vinden dat 
binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de  persoonlijke omgeving het uitgangspunt van de hulp 
of ondersteuning moet zijn. Ouders hebben daar idealiter de regie in. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
 
Onderwijs 
- Kleine  dorpsscholen hebben bestaansrecht. Zij geven invulling aan de sociale verbondenheid  
 in onze dorpen. Kinderen moeten in de eigen buurt naar school kunnen gaan. 
- Veiligheid in en rondom de scholen en bij verenigingen is voor kinderen belangrijk. Het gaat  
 dan zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal  
 maatschappelijke veiligheid.  
- Wij investeren in bereikbare en voor iedereen toegankelijke voorzieningen, zoals de  
 peuterspeelzaal, de scholen en de bibliotheek.  
 
Jeugdzorg 
-      Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Oost Gelre) is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders  
 de basis én verbindende schakel tussen alle voorzieningen, zoals kinderopvang, scholen, 

jeugdgezondheidszorg en huisartsen en kinderartsen. 
- Er is voldoende expertise in de wijkteams is op het gebied van kindermishandeling, jeugd- 
 GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking. 
- Mee kunnen en mogen doen de norm is. We ondersteunen kinderen en gezinnen die 

onvoldoende financiële middelen hebben om mee te doen met school, sport en cultuur.  
- We zorgen voor voldoende groen en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen.  
- Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur en één (ondersteunings-) plan, dat vooral ook  
 het plan van ouders en kinderen is.  
- Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig en adequaat  

Ingegrepen. Er zijn goede voorzieningen voor jeugdhulp beschikbaar. 
 
Jongeren 
- Er is een plan van aanpak om alcohol-  en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen.   

Een drankkeet (zuipkeet) vraagt om een actieve inzet van de gemeente. 
-      Jongeren die gebruik maken van jeugdhulp laten we op hun 18e verjaardag niet eensklaps in 

de steek. Vanaf hun 17e wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar  
zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdhulp door 
tot de 23e verjaardag. 

 
  



14 
 

4. Leven in een duurzame en groene omgeving 
 
Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de 
CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het 
verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling 
nodig. De gemeente richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de  
woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties  
en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) 
aanwijsbaar financieel profijt. De luchtkwaliteit moet zowel in de stad als op het platteland 
verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. Nederland  heeft verder 
een gevarieerd landschap.  Elke streek heeft unieke landschappelijke kenmerken die de streek een 
eigen identiteit geven en die we koesteren. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. 
 
De agrarische sector is de economische drager van het buitengebied en is daarom belangrijk voor 
Oost Gelre. Ruim 80% van de oppervlakte van de gemeente in gebruik is als agrarische cultuurgrond. 
Er zijn ca. 200 zelfstandige agrarische bedrijven actief. Inclusief de bedrijven in de periferie 
(toelevering, verwerking en dienstverlening) goed voor vele honderden arbeidsplaatsen in onze 
gemeente. 
De steeds toenemende schaalvergroting (meer dieren per bedrijf, grote stallen) botst regelmatig met 
andere functies van het buitengebied. Om het buitengebied aantrekkelijk te houden voor zowel de 
eigen bewoners als toeristen zullen er planologisch goede keuzes moeten worden gemaakt. 
Landschappelijke inpassing heeft daarom grote prioriteit. Als PvdA willen we met onze agrarische 
ondernemers  periodiek in gesprek (proactief) en gaan werken met een accountmanager 
buitengebied namens de gemeente. Doelstelling hierbij is: MVO (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen). Elkaar uitdagen, versterken moet hierbij de leidraad zijn. 
Als PvdA vinden we  dat biologische landbouw  een grote bijdrage kan leveren aan een duurzaam 
buitengebied. Daarnaast is deze vorm van landbouw van groot belang voor de versterking van de 
biodiversiteit. Agrariërs die willen omschakelen van gangbaar naar biologisch willen we daarom 
hierbij ondersteunen. 
 
Duurzame energie 
Bij duurzame energie gaat het vaak over lastig te begrijpen termen als megawatts, petajoules  en 
percentages  energieneutraal.  Dat is meer dan jammer, want het gaat juist om een onderwerp dat 
iedereen aan- gaat.  Met de verduurzaming  van de energie  wordt energie  lokaal: bedrijven en 
inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarm- te of zonnepanelen. Wij vinden dat onze 
gemeente  samen  met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van 
opwarming van de aarde en klimaatverandering. Het in Parijs bereikte en door alle landen 
ondersteunde, Klimaatakkoord onderstreept de urgentie van de energietransitie.  Wij geloven ook, 
dat duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale 
bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. Als meer bedrijven volgen, kan onze gemeente de 
bakermat zijn van een duurzame, energieneutrale gemeente. 
 
De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten  
onderzoeken  in onze  gemeente,  dus ook wind- en zonne-energie. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Wij stellen een lokale klimaatverordening of agenda  op. Daarin stellen we concrete doelen  
 ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen  
 en onderwijs- en zorginstellingen. 
- Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2030 een CO2- neutrale gemeente is. 
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- Om het draagvlak voor windmolens op land te vergroten, willen wij energiecoöperaties  
 voorrang geven bij de vergunningverlening. De deelnemers aan deze coöperaties zijn actieve  
 burgers die hun omgeving en de gevoeligheden goed kennen en die niet de weerstand   
 kennen die projectontwikkelaars bijvoorbeeld wel oproepen. 
- We nemen besluiten door goed na te denken over en te overleggen met bewoners en  
 ondernemers. We houden daarbij rekening met het draagvlak voor welke vorm op welke  
 locatie past (bijvoorbeeld op industrieterreinen of nabij grote wegen). 
- Wij stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen stimuleren door  
 voorlichtingscampagnes te organiseren, subsidies te verstrekken en daken van publieke  
 gebouwen ter beschikking te stellen aan particulieren voor het plaatsen van zonnepanelen. 
- Ook in bijzondere stadsgezichten en op monumenten mogen, onder voorwaarden,  
 zonnepanelen worden geplaatst. 
- Zonneparken vinden we een ongewenste ontwikkeling. Cultuurgrond is principieel voor de 

teelt van voedsel/veevoer. Soms kunnen zich geschikte locaties aandienen in de vorm van 
b.v. voormalige vuilnisstorten of overhoeken op een industrieterrein. Goede landschappelijke 
inpassing is dan wel een vereiste. We willen eerst de daken van de agrarische bebouwing in 
het buitengebied zo veel mogelijk inzetten voor  het opwekken van groene stroom. Een goed 
voorbeeld hiervan is Zonnig Zieuwent dat werkt middels het postcoderoosconcept. Omdat 
we verwachten dat veel agrariërs in de nabije toekomst zelf hun daken willen exploiteren om 
in hun elektriciteitsbehoefte te voorzien willen we ook inzetten op oudere stallen/gebouwen 
en dan in combinatie met asbest eraf – zonnepanelen erop. Dit in combinatie met nieuwe 
functies voor deze voor de agrarische sector overbodige gebouwen. 

- Wij maken met de corporaties afspraken maken kleinschalige energieopwekking  voor  en   
 door  huurders. Zo  stimuleren we  het gebruik van zonnepanelen bij huurders. 
- Wij stimuleren eigen initiatief en coöperaties  voor decentrale energieopwekking stimuleren  
 via ons lokale energieloket. 
- Als bewoners investeren in verduurzaming of afvalscheiding belonen we dit met 

energievouchers. 
-      Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaargoed geïsoleerd. Hierover  maken  we  bindende   
 afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan. 
-      Wij willen een informatiepunt binnen onze gemeente. Particulieren en  organisaties kunnen  

daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid. 
- Wij stimuleren de totstandkoming van energiecoöperaties stimuleren waarin bewoners  
 gezamenlijk energie gaan opwekken. Dat doen we door inhoudelijke ondersteuning  
 (bijvoorbeeld  juridisch)  te  leveren, maar ook door subsidies op zonnepanelen, warmte- 
 koude-opslag (WKO) en voor andere veelbelovende duurzame energietechnologie. De  
 toegang tot dit type coöperaties en initiatieven moet ook geborgd zijn voor mensen die niet  
 direct zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen leggen. 
- We plaatsen in ons dorp een dorpsmolen waarmee we samen energie opwekken voor  
 onze huizen. De meeropbrengsten besteden we aan het behoud van voorzieningen, zoals  
 bijvoorbeeld het dorpshuis. 
- De gemeente zal 100%  duurzame stroom inkopen of zelf opwekken. Ook onze leveranciers 

en subsidieontvangende organisaties zullen hiertoe worden aangezet/verplicht. 
- Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen nemen we duurzaamheid en  
 energie(voorziening) op  als eis. Net als het gebruik van energiebesparende maatregelen bij  
 nieuwbouw. 
- We stimuleren duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente.  

Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van  
Energiebesparende technologieën zoals warmte-koude-opslag en ledverlichting. 

- De techniek van mestverwerking/vergisting is volop in ontwikkeling. Meer duidelijkheid is 
gewenst omtrent de definitieve vorm van de processen en bijbehorende apparatuur waarin 
dit gestalte krijgt: Centraal en grootschalig zoals voorzien op de Laarberg, decentraal op 
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boerderijniveau, mobiele installaties ? Kortom het kan nog alle kanten op. Echter wil de 
veehouderij een duurzame toekomst (en dus bestaansrecht) hebben vanwege het 
mestoverschot en de hiermee gepaard gaande kosten dan zullen er (betaalbare) oplossingen 
moeten komen. 

- Wij begrijpen dat voor alternatieve energiebronnen er soms concessies gedaan moeten  
 worden in relatie tot de inpassing hiervan in het landschap. 
 
Luchtkwaliteit 
Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht op sommige  
plekken onvoldoende. Dit moet verbeteren. 
 
Het openbaar vervoer is voor ons waardevol. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden 
en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan 
van luchtvervuiling. Het openbaar vervoer van de toekomst  zal minder uitgaan van een type vervoer 
(bus,  trein) maar meer van de behoefte  van reizigers. Om die reden willen we de budgetten voor 
openbaar vervoer en die voor het vervoer van bijzondere doelgroepen samenvoegen in onze regio. 
 
Luchtkwaliteit heeft in de landelijke gebieden ook te maken met de veehouderij. De intensieve 
veehouderij heeft naast alle risico’s voor de volksgezondheid ook andere nadelige effecten zoals 
stankoverlast en de mestproductie. Wij zijn tegen megastallen. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- We ontwikkelen en houden een hoogwaardig OV-netwerk met een goede bereikbaarheid  
 van belangrijke  voorzieningen, zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en scholen, in stand.   
- Elke vorm van openbaar vervoer is toegankelijk voor mensen in een rolstoel. 
- We stimuleren buurtbussen en bussen die worden gereden door vrijwilligers om daarmee   
 de kernen in onze gemeente  goed met elkaar verbonden en bereikbaar te houden. 
- Door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers stimuleren we het gebruik van elektrische  
 auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen  
 elektrische wagenpark. 
- We brengen de uitstoot van fijnstof terug zodat op alle plaatsen in de gemeente/in de  
 (binnen)stad wordt voldaan aan de Europese normen. 
- We kiezen binnen de bebouwde kom voor 30 km-zones en veilige schoolroutes. Fietser en  
 wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. 
- Wij gaan de omvang van de veestapel in onze gemeente controleren met dierrechten. Met  
 als uitgangspunten dat de volksgezondheid moet zijn gegarandeerd, er geen overlast  
 ontstaat en dat duurzaamheid en dierenwelzijn worden gediend. 
- Wij werken niet mee aan de vestiging van megastallen in onze gemeente. Het advies van de  
 GGD is hierin doorslaggevend. De gezondheid van mensen is altijd leidend. 
- Wij vinden dat het aantal dieren in onze gemeente in de intensieve veehouderij moet dalen. 

Daarom vinden we dat de bestemmingsplanen voor de realisatie van nieuw te vestigen 
intensieve veehouderijen in LOG gebied Zieuwent (aan de Schurinkweg en de Kroosdijk) 
moeten worden ingetrokken.  

 
Water(beheer) 
Wij willen schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in onze gemeente. Daarvoor is het nodig dat de 
chemische en ecologische waterkwaliteit verbetert. In een groot deel van ons oppervlaktewater zit 
bijvoorbeeld nog teveel meststof, bestrijdingsmiddelen, PAK’s (teerachtige stoffen) en zware 
metalen als koper en zink. Het waterschap pakt dit aan met brongerichte maatregelen. De gemeente 
draagt hieraan bij bijvoorbeeld door de glastuinbouw en andere bedrijven aan te sluiten op de 
riolering en illegale lozingen aan te pakken. In samenwerking met de LTO en regionale 
uitvoeringsdiensten zoals de inspectie werken we aan de bewustwording over het belang van het  
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stoppen van deze illegale lozingen. Landbouwers moeten afvalwater zuiveren voor zij het afvoeren 
via het riool. We investeren in regionale uitvoeringsdiensten, zodat er voldoende handhavers  zijn in 
met name het buitengebied. 
 
 
 
 
Er zullen er meer mogelijkheden voor waterberging moeten komen om het water uit de lucht en  
rivieren op te kunnen  vangen op hoogtijdagen. Daarnaast zullen er ook maatregelen moeten worden 
genomen om door droogte veroorzaakte problemen aan te kunnen. De PvdA zoekt zoveel mogelijk 
de verbinding tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie en energieopwekking. 
  
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

- We stellen in samenwerking  met  het waterschap  een plan van aanpak op, gericht op de  
 verbetering van de waterkwaliteit en het opvangen van regenwater.  (is al bestaand beleid) 
- Er is een op de maat van de problematiek afgestemde handhavingcapaciteit in regionaal  
 verband. 
- De openbare ruimte wordt natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen  
 beheerd. 
- We maken onze  stad/dorp  rainproof door  een  waterdoorlatend straatwerk, de afvoer van  
 schoon  hemelwater naar de bodem  of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen,  
 rainproof daken, meer oppervlaktewater en meer groengebieden in de stad. 
- Er wordt bij nieuwbouwplannen,  herbestemming en transformatie een watertoets  

uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd. 
- Meer groen in de stad is onze inzet. Dit bereiken we door het aanleggen van stadsparken, de  
 aanleg van klimaatbossen,  het stimleren  van  ‘groene  daken’  bij nieuwbouwplannen  en   
 rainproof bouwen. 
- Wij moedigen burgers aan  om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan  
 bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten en door de regenpijp  
 niet naar de riolering te  leiden,  maar  naar  eigen  grond  of een  regenton/- reservoir. 
 
Natuur en recreatie 
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners  dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur 
in de omgeving gemakkelijk bereik- baar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur en de 
bio- diversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard van de landbouw  en  groei van 
steden.  Hierdoor  hebben  verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer. 
 
Meer groen  en  water in de  stad maakt  de  leefomgeving  van  mensen   gezonder  en  versterkt  
onze natuur. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en 
te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder  stress  en meer 
ontspanningsmogelijkheden. De levensverwachting in een groene wijk is hoger, omdat  mensen  met 
een lagere sociaal-economische positie  vaker in wijken met  weinig groen wonen, is hier het meeste 
te winnen. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Boeren hebben een belangrijke rol in het creëren van natuur  als onderdeel van de transitie  
 van de gangbare landbouw richting een meer duurzame  landbouw. Dat is goed voor de  
 biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap. 
- We zetten in op goede wandelpaden,  fietsnetwerken en een groene omgeving in en om de  
 steden. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en  
 landschap. 
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- Het verzanden van verharde wegen is voor ons een serieuze optie op locaties waar dit past. 
- We stellen bij nieuwbouw in het landelijk gebied de voorwaarde dat dit landschappelijk 

robuust wordt ingepast. 
- We beheren de openbare  ruimte door natuurlijk en ecologisch bermbeheer,  variatie in  
 beplanting  van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de  
 biodiversiteit is hierbij belangrijk. 
 
Afval 
De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt zoveel mogelijk moet worden 
teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan 
worden. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. 
 
Het scheiden van afval is de basis van hergebruik en recycling. Het systeem van DIFTAR 
(gedifferentieerd tarief ) is behulpzaam bij het streven naar duurzaamheid. DIFTAR bevordert zowel 
het scheiden van afval als het verminderen van het aanbod aan afval. Wij zijn dan ook voorstander 
van het handhaven van dit ophaalsysteem.  
 
DIFTAR kent echter ook risico's. Het principe is: de vervuiler betaalt. Niet iedereen kan kiezen voor 
het aanbieden van minder afval. Als je kleine kinderen hebt  (luiers) (luiers kunnen gewoon gratis en 
voor niets ingeleverd worden op bepaalde plekken in een dorp – zoals bij het gezondheidscentrum 
of een kinderopvang – in elk dorp zou een luiercontainer moeten staan) of bij bepaalde ziekten 
(medicatie en ondersteunende artikelen) kan de inwoner niet kiezen voor het beperken van het 
aanbod aan afval. Mensen met een krappe beurs kunnen hierdoor in de problemen komen. Dit 
wordt opgelost door het kwijtscheldingssysteem. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- We maken afspraken met de afvalcentrale om het scheiden van afval te stimuleren en de  
 hoeveelheid afval te beperken. 
 
 
 
5. Veiligheid 
 
Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en we koesteren de 
diversiteit die daarbinnen bestaat. Een veilige omgeving begint dichtbij huis en is een zaak voor 
iedereen. Wederkerigheid en respect voor elkaar vormen het uitgangspunt. Veiligheid vereist 
inspanning van alle partijen, samen zorgen we ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Iedereen in onze gemeente kan zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele 

geaardheid vrij bewegen en uiten.  
Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en pakken we aan. 

- We pleiten voor een veilige leefomgeving, een omgeving die heel en schoon is en er verzorgd  
 uitziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid. 
-  Wij pleiten voor legalisering van medicinale wietteelt.  
- Goede voorlichting aan schooljeugd over gebruik van drugs en alcohol is nodig. 
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6. Bestuur 
 
De taak- en rolopvatting van de overheid en de verwachtingen die burgers hebben veranderen. Het 
aantal burgerinitiatieven neemt toe. Als PvdA omarmen wij initiatieven die leiden tot meer 
betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie.   
Voorts krijgt de lokale overheid steeds meer taken. De PvdA is voorstander van de decentralisaties in 
het sociale domein. De bijdrage van de overheid is afhankelijk van de vraag die voorligt. Die kan 
normerend, regelgevend, handhavend, financieel of faciliterend zijn. Soms is er zelfs helemaal geen 
rol meer. Samen met burgers, organisaties en bedrijfsleven wordt invulling gegeven aan de nieuwe 
verhoudingen. 
In onze gemeente is integriteit een grondhouding. Integriteit kan het vertrouwen van de burgers 
maken of breken. Belangenverstrengeling, misbruik van positie en bevoegdheden, discriminatie, 
corruptie en fraude worden niet getolereerd. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 
- Burgerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund. Dit leidt tot meer 

betrokkenheid van bewoners. De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en 
onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. 

-      Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Als er geen duidelijke reden meer voor is,  
 worden regels afgeschaft. Daar waar regels conflicterend zijn, worden ze aangepast. 
- De gemeente heeft haar eigen dienstverlening op orde en checkt haar eigen service 

regelmatig op doelmatigheid en houdbaarheid.  
- De PvdA is voorstander van het invoeren van zogenaamde buurtrechten (zie ook onder het 

kopje ‘leefbare buurten’).  
Dit houdt in dat bewoners het recht hebben om: 
• de lokale overheid uit te dagen om publieke dienstverlening in eigen beheer uit te gaan  
voeren. Daarvoor wordt het oorspronkelijke budget beschikbaar gesteld. 
• mee te denken en te beslissen over de inrichting van de wijk. 
• mee te dingen naar de overname van maatschappelijk vastgoed in een wijk. 

- Onze politieke ambtsdragers zijn 24 uur per dag alert op handelingen of gedragingen die het  
 aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden. We spreken elkaar aan op  

gedrag en handelen. 
 
10 december 2017. 


