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Iedereen doet mee, Zwartewaterland sterk en sociaal

Inleiding/ PvdA lokaal

Zwartewaterland is een gemeente waarin het voor veel inwoners nog steeds goed gaat. We leven in een 
landschappelijk fraai gebied in een rijk land, waarvan de voorzieningen, zoals onderwijs en zorg, op een heel 
hoog peil staan. We sluiten echter de ogen niet voor problemen die zich in onze gemeente voordoen. Er is 
sprake van werkloosheid, stille armoede en uit wijkbezoeken komt naar voren dat ook eenzaamheid en 
uitsluiting in onze gemeente  voor komt. Niet iedereen in Zwartewaterland  heeft dezelfde mogelijkheden om 
het leven zin en inhoud te geven. Nog steeds geldt in ons land: hoe hoger het inkomen, des te beter de 
gezondheid. De traditionele waarden, waar de Partij van de Arbeid naar streeft blijven daarom ook 
onverminderd gelden.

We willen in Zwartewaterland een samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Daarbij 
sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten; solidariteit. Het is voor ons 
vanzelfsprekend dat van ieder een bijdrage naar vermogen wordt gevraagd om Zwartewaterland sterker en 
socialer te maken.

We willen geen samenleving waarin mensen elkaar negeren, we willen een samenleving waarin werkelijk 
samen wordt geleefd. Onze samenleving is een samenleving waarin iedereen actief deelneemt naar eigen 
mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam, maar als dat even, of voor langere tijd, niet lukt, krijgen ze een 
steuntje in de rug. Waar dat kan vanuit de eigen omgeving, maar als dat niet lukt, vormt de lokale overheid een 
vangnet. Die ondersteuning is erop gericht zoveel als mogelijk is weer de eigen kracht te herwinnen. Belangrijk 
is dat mensen actief meedoen in de samenleving; participatie.

Wat we wel willen is een samenleving, waarin mensen oog hebben voor elkaar. Een samenleving waarin verder 
wordt gekeken dan de dag van vandaag. Een samenleving waarin zorg voor natuur en landschap 
vanzelfsprekend is, waarin keuzes niet uitsluitend gemaakt worden op grond van economische berekeningen.  
Een samenleving waarin wat zwak is niet terzijde wordt geschoven, maar juist extra zorg krijgt. Waarin 
behoedzaam wordt omgegaan met grondstoffen en hergebruik wordt gestimuleerd. En die zorg houdt niet op 
bij de grenzen van Zwartewaterland, maar heeft betrekking op alles en iedereen wat kwetsbaar is op aarde; 
duurzaamheid.

De Partij van de Arbeid wil een samenleving waarin zorg niet alleen een taak van de overheid is. Iets voor elkaar 
betekenen en elkaar helpen is een onderdeel van ons ideaal van solidariteit. Daarbinnen is plaats voor iedereen 
en moeten voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Goed onderwijs vormt een basis  die het mensen 
mogelijk maakt een volwaardige plek binnen de samenleving in te nemen. Maar ook cultuur en sport brengen 
mensen bij elkaar. Investeren in sport en beweging betekent ook investeren in gezondheid van mensen en 
tegelijkertijd het bevorderen van sociale samenhang. Cultuur draagt ook bij aan het versterken van de lokale 
identiteit.

Goede en betaalbare woningen voor elke leeftijdscategorie versterken de leefbaarheid. In alle kernen moeten 
voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor de inkomensgroepen, waarvoor deze bestemd zijn. Ook 
eigen woningbezit moet voor brede groepen bereikbaar blijven.

In de raadsperiode 2014-2018 moet onze gemeente belangrijke nieuwe taken gaan uitvoeren, op het gebied 
van de jeugdzorg, zorg voor de onderkant van de arbeidsmarkt (participatiewet) en de uitvoering van delen van 
de AWBZ. De PvdA vindt dat de gemeente, omdat ze de overheid is die het meest directe contact met haar 
inwoners heeft, het best kan weten waar die inwoners behoefte aan hebben. We zijn daarom voorstander van 
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deze grote decentralisaties. Die decentralisaties moeten niet misbruikt worden om bezuiniging op bezuiniging 
te stapelen; daar worden de zwakste groepen in de samenleving, zoals ouderen en gehandicapten, de dupe van.

Meer dan ooit dwingt het economische tij ons tot het stellen van prioriteiten. Dat betekent dat ook zaken die 
we in de achterliggende jaren als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, opnieuw ter discussie worden gesteld. 
Dat kan pijn doen maar biedt ook vooral kansen om, met participatie van zoveel mogelijk inwoners, de 
samenleving nieuwe impulsen te geven. Daarbij zal veel minder een beroep gedaan kunnen worden op de 
gemeentelijke organisatie of gemeentelijke subsidies. Dat heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de omvang 
en manier van werken van die gemeentelijke organisatie.

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

- We willen een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt

- We willen zoveel mogelijk gebruik maken van betrokken bewoners en instellingen. Voor 
onverschilligheid is in Zwartewaterland geen plaats. Burgers worden zo vroeg mogelijk betrokken bij 
het maken van keuzes

- De gemeente heeft een verbindende rol; bewoners, bedrijven en organisaties worden bij elkaar 
gebracht.

- De schaal van Zwartewaterland  maakt regionale samenwerking noodzakelijk op tal van gebieden. Het 
ligt voor de hand die samenwerking te zoeken met gemeenten waarop Zwartewaterland toch al sterk 
georiënteerd is. Dat zijn  vooral Zwolle en Kampen

Werk, inkomen en werkgelegenheid

We vinden dat kansen in onze regio ( de arbeidsmarkt houdt echt niet op bij de gemeentegrens) benut moeten 
worden. Ondernemers worden snel en efficiënt geholpen bij het vinden van werknemers ( bijvoorbeeld door 
een vacaturebank bij te houden) en we zorgen voor een snelle en klantvriendelijke afhandeling van aanvragen 
voor vergunningen. De gemeente vervult een rol als werkmakelaar. De mogelijkheden voor werkgevers om in 
aanmerking te komen voor subsidies of premies bij het aantrekken van personeel, moeten goed kenbaar 
worden gemaakt.

Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk in contact te brengen met mogelijke werkgevers. Zolang dat niet 
lukt verwachten we dat die werkzoekenden zich blijft ontwikkelen door stages, scholing of het verrichten van 
onbetaald werk. De werkzoekende maakt daarvoor zelf een plan. Wie daar niet zelfstandig in slaagt kan een 
beroep doen op ondersteuning door een gemeentelijke werkmakelaar. Onbetaald werk dient daarbij in de 
eerste plaats om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Werk is meer dan alleen maar een manier om aan inkomen te komen. Het bevordert zelfstandigheid en 
zelfrespect en draagt bij aan integratie en participatie. Daarom moeten zoveel mogelijk Zwartewaterlanders aan 
het werk. De gemeente werkt vanzelfsprekend samen met organisaties die zich inzetten voor burgers of 
groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals In Balans. Extra inspanning is gericht op het terugdringen 
van jeugdwerkloosheid. De gemeente zoekt daartoe samenwerking met werkgevers en onderwijs.  
Het zijn echter niet alleen de jongeren die moeilijk een baan vinden; ook voor de wat oudere werkzoekenden  
en voor de groeiende groep burgers die met een psychosociale problematiek worstelen, is de arbeidsmarkt 
moeilijk. Zij worden vanuit de gemeente eveneens  gestimuleerd en gesteund bij het vinden van werk. 
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De gemeente realiseert zich dat ze weinig recht van spreken heeft als ze niet zelf het goede voorbeeld geeft. 
Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om burgers met een arbeidsbeperking en jongeren te plaatsen 
binnen de gemeentelijke organisatie (ook als stagemogelijkheid of werkervaringplek). De buitendienst biedt 
daartoe ook zeker mogelijkheden

Voor ondernemers zijn snelheid van handelen en daadkracht kwaliteiten die ze terug willen zien in hun 
contacten met de gemeente. Goede en makkelijk bereikbare contactpersonen versterken de band tussen 
ondernemer en gemeente. De rol van externe adviseurs moet worden beperkt waar dat mogelijk is; zij 
vertragen besluitvormingsprocessen en werken kostenopdrijvend.

Het gemeentelijke aanbestedingsbeleid wordt gebruikt als instrument om de aannemende partij te bewegen 
langdurig werklozen, jongeren of arbeidsgehandicapten in te zetten bij de uitvoering van het aangenomen 
werk. Bouwprojecten worden, waar mogelijk, uitgevoerd als ‘ leerling-bouwplaatsen’.

Het gemeentelijke aan- en uitbestedingbeleid  heeft oog voor kansen voor lokale ondernemers. Dat beleid moet 
zo zijn geformuleerd dat naast organisaties die zich al hebben bewezen er ook volop mogelijkheden liggen voor 
kleine ondernemers. Lokaal aanwezige kennis en kunde wordt benut.

In regionaal verband zoeken we overleg met bedrijfsleven en ROC’s. Doel daarvan is om jongeren vooral op te 
leiden voor beroepen in sectoren waarvan het werkgelegenheidsperspectief gunstig is.

Er is een duidelijke relatie tussen het niet kunnen vinden van werk of het verliezen van een baan en armoede. 
De PvdA wil een armoedebeleid dat is gericht op het voorkomen van armoede, juist omdat armoede makkelijk 
kan leiden tot uitsluiting, ook van kinderen. Werk helpt een armoedeval te voorkomen. Begeleiding bij het 
zoeken naar werk vormt daarom een speerpunt.

Wie werkelijk ondersteuning nodig heeft kan rekenen op onze solidariteit; voor hen is ons stelsel van sociale 
zekerheid ook ontwikkeld. Om dit stelsel betaalbaar te houden staan ook bestrijding van misbruik en fraude 
hoog op onze politieke agenda.

De PvdA vindt dat er meer ruimte dient te komen voor het voeren van een eigen minimabeleid. Te gemakkelijk 
wordt dit gefrustreerd uit angst dat gemeenten zich zouden bemoeien met inkomensbeleid. Als er wel ruimte is 
voor verschillen in voorzieningen en belastingniveau per gemeente moet ook niet krampachtig worden gedaan 
over een ruimhartig minimabeleid. Armoedebestrijding helpt uitsluiting te voorkomen. De toegang tot 
sportieve en culturele activiteiten en tot goed onderwijs moet ook voor de mensen met de laagste inkomens 
mogelijk blijven. Daarop is het gemeentelijk minimabeleid gericht. Kinderen verdienen daarbij bijzondere 
aandacht.

We blijven ons inzetten om gemeentelijke regelingen op het gebied van kwijtschelding van belastingen maar 
ook een computer- en fietsregeling voor studerende kinderen, onder de aandacht te brengen van de burgers 
voor wie die regelingen bedoeld zijn.

Economie

We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat door het bieden van voldoende , aantrekkelijke en goed 
ontsloten bedrijventerreinen, zowel voor kleinere als grote ondernemingen. De gemeente bevordert vooral de 
vestiging van bedrijven die relatief veel arbeidsplaatsen bieden. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen 
gaat voor uitbreiding van industrieterrein. Leegstand van bedrijf- of kantoorpanden moet waar mogelijk worden 
voorkomen. Flexibel bouwen, ook van kantoor- en bedrijfsruimtes, draagt bij aan de vitaliteit van een 
bedrijventerrein. .
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Ruimte is, ook in Zwartewaterland, beperkt. De gemeente durft over haar directe eigen belang heen te kijken 
door bedrijven met een regionale of bovenregionale functie, die naar hun aard beter passen op een regionaal 
bedrijventerrein als Hessenpoort, ook nadrukkelijk op dergelijke mogelijkheden te wijzen.

De basis voor detailhandel ligt is aantrekkelijke, geconcentreerde winkelcentra/ - gebieden, zoveel mogelijk in 
het centrum of de onmiddellijke nabijheid daarvan, van onze kernen. In nieuwbouwwijken worden , gelet op de 
schaal van onze kernen,  geen winkelvoorzieningen gepland.

Bestemmingsplannen bieden ruimte voor het beginnen van bedrijven (geen detailhandel) aan huis, zolang deze 
geen overlast voor de buurt met zich brengen. Ondernemers worden gestimuleerd eventueel vrijkomende 
bedrijfsruimtes in kleine units te verhuren aan startende bedrijfjes. 

Kleine ondernemers zorgen voor veel werkgelegenheid; hun belangen mogen niet uit het oog worden verloren.

Een ondernemersfonds kan worden gevormd met een bijdrage vanuit de OZB.  Lokale ondernemers bepalen 
zelf op welke wijze dit fonds wordt benut voor versterking van het economisch klimaat in Zwartwaterland. 

Naast traditioneel belangrijke werkgevers, zoals de tapijtindustrie, de bouw, de zorg en het onderwijs vormen 
ook scheepsbouw en toerisme kansrijke sectoren. Zwartewaterland is gebaat met een verdere diversificatie van 
werkgelegenheid.

Zo  rg  

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We blijven, ook in economisch lastige tijden, zorgen voor de 
mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is daarbij het uitgangspunt; ook voor ouderen geldt dat 
ze naar vermogen bijdragen aan de kosten van de zorg.

De gemeente krijgt de mogelijkheid om zorg dichter bij de mensen te brengen en minder ingewikkeld te maken. 
De eigen kracht van mensen en hun netwerken vormen de basis voor aanvullende zorg. Zorg en welzijn moeten 
wel dicht bij de inwoners beschikbaar zijn. Sluiting van ‘ de Schans’ kan in strijd zijn met dat uitgangspunt als 
niet voor een goed alternatief in Zwartsluis kan worden gezorgd. Kleinschalige woonvormen kunnen daarbij, in 
combinatie met moderne voorzieningen, zoals spreek-luisterverbindingen en camera’s,  en inzet van 
wijkverpleegkundigen een oplossing bieden. De mogelijkheid tot ontmoeting voor ouderen verdient daarbij 
extra aandacht.

De decentralisatie van (delen van) de AWBZ grijpen we aan om zorg en welzijn, vooral voor ouderen, meer met 
elkaar te verbinden.

Ouderen vormen echter niet de enige groep die zorg nodig heeft. Dementeren op jonge leeftijd, spierziekten, 
het syndroom van Korsakov, in toenemende mate brengen ook deze en soortgelijke problemen een groeiende 
vraag naar zorg , dagvoorzieningen en aangepaste huisvesting in Zwartewaterland met zich mee. Blijven 
meedoen is ook hier het uitgangspunt.

De PvdA wil de manier om aan noodzakelijke zorg te komen minder ingewikkeld maken. Minder regels en 
formulieren en meer direct contact. Een goed gesprek vooraf om de werkelijke behoefte vast te stellen vormt 
een investering die zich snel terugbetaalt.

Indicatiestelling moet objectief plaatsvinden. Daarbij moet wel de kennis van huisartsen en andere 
zorgverleners zorgvuldig worden betrokken; zij zijn als regel het best op de hoogte van de situatie van de 
zorgvrager en van zijn of haar sociale omgeving.
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Van mensen, die op zoek zijn naar een baan en een uitkering ontvangen vragen we om hulp te bieden/ 
vrijwilligerswerk te doen, waar dat mogelijk is. Maar ook ouderen, die een vorm van zorg nodig hebben, zijn 
vaak heel goed in staat nog anderen te helpen. Op deze manier kunnen mantelzorgers, die het vaak ontzettend 
zwaar hebben, enigszins worden ontlast. 

Wanneer een tegenprestatie wordt gevraagd moet daarbij aansluiting worden gezocht bij de capaciteiten, het 
opleidingsniveau en de interesses van degene van wie die inzet wordt verwacht.

De PvdA wil dat een inspanning gedaan wordt om bureaucratie en overdreven verantwoording uit te bannen en 
een eind te maken aan marktwerking in de zorg.

Het voorkomen van een zorgvraag is altijd beter dan zelfs de beste verleende zorg. Dat geldt zeker op het 
gebied van de gezondheidszorg. Daarom stimuleert de gemeente activiteiten die gericht zijn op beweging, 
gezonde voeding, alcoholmatiging en het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en depressies

Onderwijs, jeugd en zorg

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. De PvdA wil graag dat zoveel mogelijk kinderen binnen het 
gewone onderwijs zich kunnen ontplooien, maar voor een beperkt aantal kinderen zal speciaal onderwijs 
noodzakelijk blijven.

Schoolgebouwen moeten plekken vormen waar kinderen graag komen; het moet er schoon en veilig zijn. Het 
onderwijs moet het beste uit kinderen naar boven halen. Samenwerking met andere organisaties, zoals 
kinderopvang en sport- of muziekverenigingen moet vanzelfsprekend worden. 

De leefbaarheid van kleine kernen hangt sterk samen met het behoud van een school. Scholen worden niet 
uitsluitend op financiële gronden gesloten.

Taalachterstand kan een mens zijn leven lang achtervolgen; ouders worden daarom aangespoord hun kinderen 
deel te laten nemen aan vroeg- en voorschoolse educatie.

We willen graag dat scholen onderdeel uitmaken van een netwerk waaraan onder meer ook 
welzijnsorganisaties, wijkverpleegkundigen, het Centrumvoor Jeugd en Gezin, huisartsen meewerken. Een 
dergelijk netwerk kan problemen bij kinderen vroegtijdig signaleren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt de 
spil van zo’n netwerk. Vroegtijdig signaleren en werken vanuit de aanpak: één gezin, één plan.

De school hoort een afspiegeling te zijn van de samenleving. Het Nederlandse onderwijssysteem, met haar 
wortels in de verzuiling, werkt scheiding, op vooral religieuze grondslag in de hand. De PvdA erkent de vrijheid 
van onderwijs, maar vindt niet dat dit zo ver moet gaan dat de gemeente fors moet bijdragen aan de kosten van 
het vervoer van leerlingen als aan een schoolkeuze uitsluitend religieuze redenen ten grondslag liggen.

Door terugloop van het kinderaantal kan in sommige schoolgebouwen leegstand ontstaan. Tegelijkertijd kan bij 
een andere school in dezelfde kern behoefte ontstaan aan extra lokalen. In dergelijke gevallen vindt geen 
nieuwbouw plaats maar wordt samenwerking tussen scholen gestimuleerd. Verschil in levensbeschouwing mag 
samenwerking niet in de weg staan.

Vanaf 2015 wordt de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil dat daarbij meer de 
nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid; beleid waarin we uitgaan van preventie en minder inzetten op 
repressie. Het ambulant jongerenwerk speelt hierbij een belangrijke rol.

5



Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zwartewaterland, periode 2014-2018

Vaak hebben gezinnen en kinderen te maken met meerdere vormen van hulp, geboden door verschillende 
organisaties. De PvdA wil ook hier vereenvoudiging, samenwerking en het in eerste instantie uitgaan van de 
eigen kracht van de jongeren en de gezinnen. Dit moet leiden tot een enkel plan van aanpak voor een gezin.

De schaal van Zwartewaterland maakt samenwerking met andere gemeente, zeker waar het om meer complexe 
situaties gaat, noodzakelijk. De gemeente regisseert de samenwerking tussen de aanbieders van jeugdzorg. 
Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht.

De PvdA wil jongerenbeleid maken met betrokkenheid van de jongeren zelf. We betrekken jongeren bij en 
maken ze mee verantwoordelijk voor zaken die hen zelf aangaan.

Alcohol- en drugsmisbruik blijven om aandacht vragen, waarbij de gemeente een preventie aanpak voorstaat. 
Wangedrag van (groepen) jongeren wordt niet geaccepteerd. Hiervoor is een stevige aanpak nodig

Wonen

Het is belangrijk dat iedereen binnen een redelijke termijn een geschikte, betaalbare woning kan vinden. Goede 
samenwerking tussen de gemeente en Wetland Wonen is een voorwaarde om te komen tot een voor alle 
inkomensgroepen toereikend woningaanbod. De positie van starters op de woningmarkt verdient daarbij 
bijzondere aandacht, zeker nu banken terughoudender zijn in het verstrekken van hypotheken. Starterleningen  
vormen een goed middel om deze groep een steun in de rug te geven.

De PvdA wil dat aan het energiezuiniger maken van zowel huur- als koopwoningen veel aandacht wordt 
gegeven. Vooral bij de goedkope woningen, die vaak relatief slecht zijn geïsoleerd, valt veel winst te behalen. 

De gemeente dient een mogelijk toenemende vraag naar sociale huurwoningen nauwlettend te volgen en zo 
nodig hiervoor plannen te ontwikkelen, samen met de corporatie en bewonersorganisaties. 

De leges voor nieuw- en verbouw van woningen in Zwartewaterland zijn hoog. De PvdA streeft ernaar deze 
gaandeweg terug te brengen naar het gemiddelde niveau van de Overijsselse gemeenten. Het terugdringen van 
de kosten van het welstandstoezicht kan daartoe een middel zijn.

Bovenwettelijke eisen aan nieuw- en verbouw, die belemmerend werken op betaalbaar bouwen, worden 
opnieuw tegen het licht gehouden en indien mogelijk afgeschaft. Vraaggericht bouwen wordt steeds 
belangrijker op de woningmarkt. Daarbij horen ook mogelijkheden tot zelfbouw of vormen van collectief 
particulier opdrachtschap. De rol van projectontwikkelaars wordt waar mogelijk teruggedrongen. Wel moet 
ervoor worden gewaakt dat het karakter van een woonwijk hiermee geen geweld wordt aangedaan. In haar 
plannen geeft de gemeente de kaders aan, waarbinnen dit alles vorm kan krijgen.

Bouwen op inbreidingslocaties verdient de voorkeur omdat grond schaars is, maar ook om het ontstaan van 
leegstand en verpaupering te voorkomen. De centra van Genemuiden en Zwartsluis krijgen op dit punt extra 
aandacht. De leefbaarheid aan de Kamperzeedijk is gebaat bij mogelijkheden tot nieuwbouw.

Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de snel veranderende huisvestingsbehoefte van ouderen. In 
Zwartsluis moet in samenwerking met Wetland Wonen en IJsselheem een moderne oplossing worden 
gevonden voor ouderen met een duidelijke zorgbehoefte. Wat de PvdA betreft kan dat prima in een, aan de 
eisen van de tijd aangepaste Schans. Als dat voor IJsselheem of een andere zorginstelling niet haalbaar blijkt, 
wil de PvdA in ieder geval dat kwalitatief goede zorg voor ouderen in Zwartsluis gegarandeerd blijft.

Bijzondere doelgroepen, zoals inwoners die langdurig opgenomen zijn geweest in een zorginstelling , jongeren 
die zelfstandig willen wonen maar een laag inkomen hebben of ex-gedetineerden vragen soms om bijzondere 
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vormen van (tijdelijke) huisvesting. Verwijzen naar voorzieningen in de centrumgemeente Zwolle is niet altijd 
een optie. In samenspraak met Wetland Wonen wordt gezocht naar maatwerkoplossingen.

De PvdA wil betrokkenheid van bewoners bij hun eigen omgeving. Dat kan ondermeer door budget beschikbaar 
te stellen voor wijkonderhoud en wijkinitiatieven terwijl tegelijkertijd het gemeentelijk onderhoud in een wijk 
die voor deze aanpak kiest, kan worden afgebouwd.

De bevolking van Zwartewaterland ontwikkelt zich anders dan in het verleden werd aangenomen. Plannen zijn 
daardoor vaak te optimistisch opgezet. In plaats van gematigde groei is soms zelfs sprake van krimp. Dit dwingt 
de gemeente tot herbezinning op het te voeren volkshuisvestings- en ruimtelijk beleid. Of sprake is van groei of 
krimp verschilt per kern, maatwerk is daarom op zijn plaats. Plannen moeten nadrukkelijk afgestemd zijn op de 
toekomstige bevolkingssamenstelling. Voor overspannen optimistische verwachtingen is geen plaats.

We willen een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speelplaatsen, groen en bankjes nodigen uit om 
elkaar te ontmoeten. Wel verwachten we dat bewoners ook zelf hun steentje bijdragen aan het leefbaar 
houden van hun buurt. Voor het onderhoudsniveau van de openbare ruimte gelden als uitgangspunten 
soberheid, degelijkheid en eenvoud.

Iedereen die in onze gemeente woont en werkt heeft recht op goede huisvesting. Dat kan worden bedreigd 
door verhuurders die uit zijn op gewin op korte termijn en daar de leefbaarheid van straten of buurten aan 
ondergeschikt maken. Zodra de gemeente hiervan signalen krijgt wordt de huiseigenaar hierop aangesproken.

Sport en cultuur

Sport en spel kunnen een grote bijdrage leveren aan het gemeenschapsgevoel binnen een samenleving. 
Sportverenigingen vervullen belangrijke maatschappelijke functies die veel verder gaan dan uitsluitend 
sportieve recreatie. Ze vormen in hoge mate het sociale cement van een samenleving.

De PvdA wil daarom dat sportbeoefening mogelijk wordt of blijft voor heel veel burgers, ongeacht leeftijd of 
economische positie. Sport is er voor iedereen.

Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken of de herontwikkeling van oude buurten wordt bij het opstellen van 
een bestemmingsplan altijd rekening gehouden met voldoende speelruimte. Voor jongeren zijn er voldoende 
speelterreinen of trapveldjes.

We kijken hoe bestaande sportaccommodaties meer optimaal kunnen worden gebruikt voor verschillende 
doelgroepen. Sportverenigingen werken op dit gebied samen met o.a. scholen en jongerenwerk. Door de 
gemeente gesubsidieerde accommodaties moeten ook overdag beschikbaar zijn voor kinderopvang, onderwijs 
en activiteiten in het kader van de participatiewet. Als tegenprestatie worden mensen, met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, ingezet bij onderhoudswerkzaamheden.

De schoolsportaccommodaties in Zwartewaterland zijn van een prima niveau, zeker als straks in Zwartsluis ook 
het nieuwe Agnietencollege gereed is. Scholen moeten worden gestimuleerd deze accommodaties ook 
optimaal te gebruiken; op die manier kan een bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van obesitas op 
jonge leeftijd.

Zwartewaterland heeft een rijk geschakeerd aanbod op cultureel gebied. Dat varieert van musea en 
monumenten tot muziekverenigingen en bibliotheekwerk. De betaalbaarheid van dat voorzieningenpakket 
staat onder druk. Wij spannen ons in om een verdere verschraling van het culturele aanbod te vermijden.
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De moderne tijd heeft grote invloed op de bibliotheek. Tegelijkertijd vormt laaggeletterdheid een grote 
bedreiging voor deelname aan de samenleving. We willen dat de bibliotheek zich ontwikkelt tot een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar naast boeken en tijdschriften ook de gehele multimediale wereld 
binnen handbereik is. Bibliotheken vormen, waar mogelijk samen met scholen en lokale musea podia voor 
cultuureducatie en culturele evenementen. Organisaties als SCAB, SCEG en SAKZ  hebben op dit gebied hun 
waarde al bewezen. Kennis over ons culturele erfgoed helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit. Het Olde 
Stadhuus in Genemuiden en de Sluuspoort in Zwarsluis, allebei in de achterliggende raadsperiode gerealiseerd, 
bieden volop kansen…

Natuur, milieu en landschap

Steeds meer mensen, ook in Zwartewaterland, onderstrepen het belang van duurzaamheid. Ook op dit punt 
moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Dat kan door eens kritisch te kijken naar het gebruik van het 
gemeentelijke wagenpark. Als vervanging noodzakelijk is, wordt gezocht naar de minst vervuilende variant. Ook 
ontwikkelt de gemeente een eigen elektrisch of door ‘ groen gas’ aangedreven wagenpark. Binnen de kernen 
wordt van ambtenaren verwacht dat ze gebruik maken van de fiets.

Onze gemeente beschikt over een groot areaal aan platte daken, vooral op industrieterreinen, die zich 
uitstekend lenen voor het plaatsen van zonnepanelen. De PvdA wil dat de gemeente burgers en bedrijven 
stimuleert om te komen tot een coöperatie die deze capaciteit gaat benutten voor het opwekken van zonne-
energie. Subsidies, die nu beschikbaar zijn voor particulieren, moeten ook door zo’n coöperatie kunnen worden 
aangevraagd.

Duurzame alternatieven voor verlichting en verwarming van openbare gebouwen en openbare ruimte moet 
vanzelfsprekend zijn. Led-verlichting (of nieuwe, nog zuiniger varianten)  wordt de norm en planmatig 
doorgevoerd in de gehele gemeente.

Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch. Daarbij zijn ecologisch bermbeheer en variatie van 
beplanting vanzelfsprekend. Een terughoudend maai- en kapbeleid  kan onder die voorwaarden de beleving van 
de kwaliteit van het openbaar groen versterken.

Het ‘willen behouden van natuurwaarden’ mag geen holle kreet zijn. Dat betekent dat grenzen van woonwijken 
en bedrijfsterreinen, die raken aan waardevolle natuurgebieden ‘hard’ moeten zijn. Verdere uitbreiding is daar 
niet mogelijk.

Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid dient het accent sterk te liggen op revitalisatie en inbreiding, 
voordat uitbreiding van woon- en bedrijfsgebieden wordt overwogen. 

Openbaar groen dat ook op lange termijn geen strategisch belang heeft voor de gemeente kan worden verkocht 
aan particulieren, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de groenbestemming behouden blijft.

Het gevarieerde en open landschap van Zwartewaterland leent zich er uitstekend voor om al wandelend of 
fietsend te worden genoten. De bestaande wandel- en fietspaden moeten dan wel goed worden onderhouden. 
De gemeente ontwikkelt ook plannen voor uitbreiding van het padennet, zodat, zodra zich kansen aandienen 
om samen met partners nieuwe mogelijkheden aan te grijpen, de plannen al op de plank liggen.

We accepteren dat het Nationaal Landschap IJsseldelta van de polder Mastenbroek geen openluchtmuseum wil 
maken. De boeren moeten daar hun bedrijven economisch rendabel kunnen exploiteren. De PvdA maakt zich 
echter zorgen over de wildgroei aan grote, halfopen stallen, die de laatste jaren in de omgeving van de 
boerderijen verrijzen. De weidsheid van het landschap dreigt daardoor te worden aangetast. Inpassing in het 
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landschap dient bij een aanvraag voor de bouw van een dergelijke uitbreiding zwaar te worden meegewogen in 
de beoordeling. Streekeigen beplanting kan hierbij mogelijk een oplossing bieden.

 Vormen van intensieve veehouderij zijn in Zwartewaterland niet welkom. De polder biedt alleen ruimte voor 
grondgebonden veehouderij. De koeien horen daarbij zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in het landschap.

Het is moeilijk het openbaar vervoer op peil te houden. Daarbij baart vooral de bereikbaarheid van 
Genemuiden in de weekenden ons zorgen. Een zorgcentrum, zoals de Meente, dient elke dag ook met het 
openbaar vervoer bereikbaar te zijn, zowel uit de richting Kampen als vanuit Zwolle. Hier schort veel aan. Een 
buurtbus kan hier een oplossing bieden.

Het getouwtrek over de kosten van het pontveer is de PvdA een doorn in het oog, temeer daar dit samen is 
gevallen met een sterk verminderde dienstverlening. De PvdA wil een serieus onderzoek om te bezien of het 
mogelijk is het pontveer en de exploitatie van het veerhuis te combineren tot een dagbestedingproject voor 
mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, al dan niet met een verstandelijke beperking. Zo kunnen drie 
vliegen in een klap worden geslagen; een attractieve invulling van het nu verpauperende veerhuis, een mogelijk 
meer rendabele exploitatie van het pontveer met ruimere openingstijden en een dagbestedingproject, passend 
binnen de uitgangspunten van de participatiewet.

Langparkeerders horen niet in de centra van onze kernen. Maar dan dient er, aan de rand van de kern wel 
voldoende parkeergelegenheid te zijn. In de kernen zelf is parkeerruimte schaars. Van burgers en personeel van 
ondernemingen in de kern wordt verwacht dat ze hun voertuigen niet parkeren op die plaatsen, die bestemd 
zijn voor winkelend publiek. Heldere bewegwijzering maakt duidelijk waar langparkeren mogelijk is en welke 
parkeerplaatsen bestemd zijn voor mensen die inkopen doen.

De gemeente brengt voortdurend het belang van natuureducatie onder de aandacht van de scholen. Ook 
verenigingen zoals scouting leveren hun bijdrage aan de bewustwording bij jongeren van de prachtige, maar 
kwetsbare omgeving, waarin wij leven.

De gemeentelijke financiën en organisatie

Door de economische situatie waarin ons land verkeert worden ook de financiële mogelijkheden van de 
gemeente steeds kleiner. Dat dwingt tot herbezinning op het totale gemeentelijke takenpakket en tot het 
zoeken van slimme samenwerkingsverbanden.  Maar vooral ook moet het vanzelfsprekend worden dat steeds 
de vraag wordt gesteld welke bijdrage vanuit burgers en organisaties mag worden verwacht.  Daarbij is het voor 
de PvdA vanzelfsprekend dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De menselijke maat mag niet uit 
het oog worden verloren. Voor stapeling van bezuinigingen, die steeds dezelfde doelgroep treffen moet worden 
gewaakt.

De PvdA wil buurtinitiatieven stimuleren door in het geval van een verlaging van gemeentelijke 
onderhoudsuitgaven, middelen aan buurten beschikbaar te stellen om zelf het door hen gewenste niveau te 
realiseren.

De PvdA kent een rijke traditie als het gaat om behoedzaam omgaan met beschikbare overheidsmiddelen. Een 
strakke budgetdiscipline is voor ons vanzelfsprekend. We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de 
inflatie. Indien belastingverhoging niet te vermijden valt, moet daar een aantoonbare verbetering van de 
kwaliteit van diensten of dienstverlening tegenover staan.
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De gemeentelijke organisatie levert tenminste een evenredige bijdrage aan bezuinigingen. De reorganisatie 
moet leiden tot een afslanking maar tegelijkertijd de slagkracht van de organisatie versterken. Communicatie 
met burgers en bedrijven is vanzelfsprekend.

Lastenverzwaring voor burgers tast koopkracht aan. De PvdA zet zich in voor  het behoud en het benutten van  
de kwijtscheldingsmogelijkheid van lokale lasten voor mensen met een minimuminkomen.

De gemeente hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden; vaak is veel deskundigheid voorhanden bij provincie of 
rijk. Zwartewaterland streeft nauwe banden na met medeoverheden om deskundigheid te delen maar ook om 
op de hoogte te zijn van cofinancieringkansen. Dit geldt zowel voor medewerkers als bestuurders.

We vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om voorzienbare risico’s af te dekken en tegenvallers 
op te vangen. Reserves vormen echter geen doel op zich. En dat geldt ook voor gemeentelijke eigendommen, 
zoals gebouwen of landerijen. Wanneer duidelijk is dat deze ook op de lange termijn voor de gemeente geen 
strategisch belang hebben, kunnen ze worden afgestoten. De vrijvallende gelden kunnen worden gebruikt om 
onder meer :

- gewenste voorzieningen in stand te houden

- voorzieningen of subsidierelaties, die worden afgebouwd ‘ een zachte landing’ te laten maken

- noodzakelijk onderhoud aan wegen e.d te verrichten

- een ruimhartig minimabeleid overeind te houden
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