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Voorwoord 

Gelukkig gaat het met veel mensen in Zwartewaterland gewoon goed. Maar een nog te grote en 

bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken en dus is er werk aan de winkel. De 

PvdA is namelijk pas tevreden als de voedselbanken overbodig zijn. 

Rechtvaardig 

De PvdA in Zwartewaterland staat voor een samenleving, waarin je kunt vertrouwen op gelijke 

kansen, rechten en behandeling voor iedereen. Een rechtvaardige samenleving is er één van eerlijk 

delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, emancipatie, toegang tot scholing en recht op 

medezeggenschap. Een samenleving met bestaanszekerheid voor iedereen. 

Sociaal 

Nu het rijk de verantwoordelijkheid voor sociale voorzieningen steeds meer richting gemeenten 

schuift, zorgen wij ervoor dat mensen, voor wie bestaanszekerheid alles behalve een zekerheid is, 

niet in de verdrukking, maar in een goed sociaal vangnet komen. Wij vinden het bijvoorbeeld 

onaanvaardbaar dat in onze gemeente ruim vierhonderd kinderen in armoede opgroeien. 

Ouderen 

Nu het economisch beter gaat moeten wij allemaal profiteren van de welvaart. Ook de met het oog 

op de vergrijzing groeiende groep ouderen die moeten rondkomen van de AOW al dan niet 

aangevuld met een klein pensioentje. Voor deze groep zien wij vaak de zorgkosten stijgen en de 

mobiliteit verminderen. En dus stimuleren en ondersteunen wij initiatieven om voldoende 

laagdrempelige voorzieningen en vrijetijdsbestedingen voor deze mensen te realiseren. 

Leefbaarheid 

Iedereen moet kunnen wonen in een leefbare buurt met goede voorzieningen waar je je niet alleen 

thuis, maar ook veilig voelt. De leefbaarheid van onze buurten is een zaak van gemeente, inwoners, 

ondernemers en instellingen samen. Wij geven inwoners alle ruimte voor initiatieven in hun buurt te 

ontplooien, waarbij niemand wordt uitgesloten, maar iedereen mee kan en mag doen. 

Maatwerk 

Wij vinden het belangrijk dat mensen het heft van hun leven zelf in handen nemen. Daar waar 

ondersteuning nodig is, moet dit altijd via maatwerk mogelijk zijn. De bureaucratische rompslomp 

moet daarbij zo klein mogelijk gehouden worden.  

Menselijke zorg 

Voor ons staat in de zorg de mens en niet de markt centraal. Lange tijd heeft de markt te weinig oog 

voor de menselijke maat gehad. Zorgverleners voelden zich opgejaagd en patiënten kregen niet 

voldoende aandacht. Dat is onmenselijk en dus willen wij de stopwatchcultuur verder bestrijden. 

Roer om 

In onze ogen moeten de gemeenteraad en het college een afspiegeling van onze samenleving zijn. 

Op dit moment overheersen de rechtse partijen, maar het is tijd dat links weer mee gaat doen. De 

PvdA is een partij voor iedereen. In dat licht gaan wij voor een gemeenteraad, waarin iedere burger 

zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. 
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Samenvatting 

In dit verkiezingsprogramma passeren diverse thema’s de revue. Thema’s waar wij ons als PvdA de 

komende jaren sterk voor maken. Deze samenvatting bestaat uit een overzicht van de speerpunten 

die wij hebben geformuleerd. 

Leven in een verbonden samenleving 

Zorg en welzijn 

Zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen en dus geldt de eigen bijdrage in de Wmo alleen voor 

mensen met een inkomen boven de 130 procent van het minimumloon, waarbij deze niet hoger kan 

zijn dan de kostprijs voor een voorziening of dienst. 

Armoede en schuldhulpverlening 

Kinderen mogen nooit de dupe zijn van schulden van hun ouders en dus zijn huisuitzettingen en/of 

afsluiting van nutsvoorzieningen onacceptabel in situaties waarbij kinderen betrokken zijn. Voor alle 

kinderen in armoede geldt een meer concrete inzet en monitoring van de Klijnsma-gelden, zodat 

cultuur, sport, goede kleding, schoolreis en verjaardag ook voor deze kinderen bereikbaar worden. 

Wonen 

Wonen is een eerste levensbehoefte en dus zorgen wij voor voldoende betaalbare woningen en 

(sociale) huurwoningen met een duurzaam karakter, zodat iedereen goed kan wonen voor een eerlijk 

deel van het besteedbare inkomen. 

Sport 

Het bevorderen van deelname aan sport voor mensen met een beperking, voor niet-draagkrachtige 

volwassenen en voor kinderen van niet-draagkrachtige ouders afhankelijk van minder dan 130 

procent van het wettelijk minimumloon. 

Cultuur 

Het niet verder bezuinigen op culturele voorzieningen en evenementen om de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van onze gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken. 

Inclusie 

Een snelle doorstroming van statushouders naar definitieve woningen, waarbij wij bij gebrek aan 

woningen tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen bouwen voor zowel statushouders als 

mensen die op de wachtlijst staan. 

Aan het werk 

Zorg voor werk 

Investeren in het economische klimaat van onze regio met een goede aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt en een effectieve koppeling tussen economisch en sociaal beleid, zodat jongeren en 

werkzoekenden al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van werk op alle niveaus. 
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Ruimte voor detailhandel 

Het verruimen van de mogelijkheden voor winkeliers en vastgoedeigenaren om te zorgen voor een 

aantrekkelijk winkelcentrum in iedere kern en daarmee voor het behoud van werkgelegenheid. 

Kinderen 

Onderwijs 

Het investeren in optimaal bereikbare en toegankelijke peuterspeelzalen, scholen, bibliotheken en 

andere voorzieningen om de voor- en vroegtijdige educatie te stimuleren, lees- en taalvaardigheid te 

verbeteren en ontmoeting tussen kinderen te bevorderen. 

Jeugdzorg 

Het versterken van preventieve jeugdzorg en verbeteren van de samenwerking tussen gemeente, 

verloskundigen, consultatiebureaus, scholen en andere betrokken partijen om daadwerkelijk aan 

vroegsignalering te kunnen doen en kinderen en jongeren tijdig de juiste hulp te kunnen bieden. 

Jongeren 

Het niet alleen via repressie, maar vooral via preventie aanpakken van probleemsituaties en -gedrag 

onder jongeren, waarbij hun toekomst altijd centraal staat. 

Leven in een duurzame en groene samenleving 

Duurzame energie 

Het opstellen van een lokale klimaatagenda met energiebesparende en -opwekkende maatregelen 

die leiden naar een CO₂ neutrale gemeente in 2040.  

Luchtkwaliteit 

Het binnen onze gemeente stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden, fietsen en wandelen 

om het negatieve effect van auto’s op onze luchtkwaliteit te verminderen. 

Water(beheer) 

Het regenproef maken van onze gemeente door het gebruik van regenproef daken, waterdoorlatend 

straatwerk en regentonnen te stimuleren, de afvoer van hemelwater naar bodem of oppervlakte 

water te bevorderen en meer oppervlakte water en groene gebieden in de kernen te creëren. 

Natuur en recreatie 

Het inzetten op een groene omgeving met goede wandel- en fietspaden in en om onze kernen voor 

een betere toegankelijkheid van natuur en landschap.  

Afval 

Het realiseren van jaarlijks één of twee gratis stortingen van grofvuil en een uitbreiding van het 

aantal gratis stortingen van grof tuinafval, wat ieder jaar al een paar keer mogelijk is. 
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Veiligheid 

Het aanpakken van elke vorm van belediging en discriminatie, geweld en andere vormen van 

misbruik om ervoor te zorgen dat iedereen zich, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele 

geaardheid, vrij bewegen en uiten kan. 

Bestuur  

In onze gemeente kunnen inwoners hun ‘buurtrechten’ gebruiken, wat inhoudt dat zij de gemeente 

kunnen uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren, dat zij betrokken zijn bij 

de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor de openbare ruimte en dat zij mee kunnen doen bij 

de verkoop van maatschappelijk vastgoed. 
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1. Leven in een verbonden samenleving 

 

1.1 Zorg en welzijn 

Ons speerpunt 

Zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen en dus geldt de eigen bijdrage in de Wmo alleen voor 

mensen met een inkomen boven de 130 procent van het minimumloon, waarbij deze niet hoger kan 

zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst. 

Onze visie op zorg en welzijn 

 

Voor PvdA Zwartewaterland geldt dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen niet acceptabel 

zijn en dat maatwerk en persoonlijk contact de uitgangspunten voor onze zorg zijn. Zo krijgen onze 

inwoners altijd de zorg die zij nodig hebben. Die zorg moet betaalbaar en zo eenvoudig mogelijk aan 

te vragen zijn. Daarbij geldt dat inwoners weten waar zij met al hun zorgvragen terecht kunnen. 

 

Ook in onze lokale samenleving komt eenzaamheid voor en niet alleen onder ouderen. In een 

zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten wij eenzame mensen niet aan 

hun lot over. Zo verdienen ook alle mantelzorgers onze steun en waardering. Zij zijn namelijk van 

onschatbare waarde voor hun naaste(n) en de samenleving als geheel.   

 

Maatschappelijk meedoen is voor ons de norm. Ook voor GGZ-patiënten en dus moet beschermd en 

begeleid wonen – het liefst dicht bij huis – waar nodig mogelijk zijn. Ook moeten er meer 

waarborgen komen voor mensen met verward gedrag. Uitgangspunt in de totale zorg is een 

verschuiving van zware naar lichtere zorg, waarbij preventie altijd voorop staat. 

Onze overige inzet op zorg en welzijn 

• Het bieden van mogelijkheden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties ook 

voor mensen met lage inkomens toegankelijk te maken, waarbij te denken valt een 

knarrenhof voor de kleine beurs en woonprojecten voor jongeren. 

• Het verder bestrijden van de stopwatchcultuur door zorg niet alleen aan te besteden op basis 

van de prijs, maar ook op basis van kwaliteit, persoonlijk contact, medezeggenschap van 

cliënten en mantelzorgers, goed werkgeverschap en eisen ten aanzien van de verdeling van 

geld naar de directe uitvoering en de overhead van instellingen. 

• Het bestrijden van eenzaamheid door ontmoetingsfaciliteiten te faciliteren. 

• Goede ondersteuning voor mantelzorgers in de vorm van dagopvang en respijtzorg om de 

zorg te ontlasten, maar ook in de vorm van emotionele hulp in het contact met lotgenoten 

en praktische trainingen in bijvoorbeeld de omgang met dementie. 

• Het maken van afspraken met de GGZ over hoe zij in samenwerking met welzijn kunnen 

werken aan beschermd of begeleid wonen voor GGZ-patiënten.  
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• Het beter trainen van politie en hulpdiensten in het herkennen en omgaan met mensen die 

verward gedrag vertonen. 

• Het blijvend investeren, initiatief nemen en regie voeren in de aanpak van laaggeletterdheid. 

• Het investeren in preventieprogramma’s gericht op het voorkomen drugs-, alcohol- en 

gokverslaving.  

• Het maximaal maken van de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een 

beperking. 

 

1.2 Armoede en schuldhulpverlening 

Ons speerpunt 

Kinderen mogen nooit de dupe zijn van schulden van hun ouders en dus zijn huisuitzettingen en/of 

afsluiting van nutsvoorzieningen onacceptabel in situaties waarbij kinderen betrokken zijn. Voor alle 

kinderen in armoede geldt een meer concrete inzet en monitoring van de Klijnsma-gelden, zodat 

cultuur, sport, goede kleding, schoolreis en verjaardag ook voor deze kinderen bereikbaar worden.  

Onze visie op armoede en schuldhulpverlening 

Het is niet aanvaardbaar dat in onze lokale samenleving ruim vierhonderd kinderen opgroeien in 

armoede. Wij zijn dan ook blij met het door onze gemeente vastgestelde armoedebeleid met 

specifieke aandacht voor kinderen in armoede. Zij hebben namelijk geen enkele schuld aan de 

financiële thuissituatie.  

Wij hebben oog voor mensen die hun baan kwijt zijn of raken. Het vergroot namelijk de kans op 

schulden, die op hun beurt de kans vergroten dat de huur of hypotheek niet meer betaald kan 

worden. Zo leiden schulden vaak tot nog meer schulden. In dat licht willen wij benadrukken dat 

geldgebrek niet met boetes op kunt lossen.  

Eenmaal in de schulden kennen en halen weinig schuldenaren hun recht. De wanpraktijken bij 

incassobureaus en marktwerking voor deurwaarders maakt het er niet beter. Wij pleiten voor één 

deurwaarder op één gezin en voor meer samenhang door ook als gemeente met één gezicht naar 

buiten te treden. 

Onze overige inzet op armoede en schuldhulpverlening 

• Het verder uitvoeren, evalueren en – indien nodig – tijdig bijstellen en intensiveren van het 

armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen in armoede. 

• Het creëren van een hardheidsclausule in het armoedebeleid, zodat er bij onvoorzien 

nadelige en onredelijke gevolgen voor onze inwoners van afgeweken kan worden. 

• Een minimabeleid met een inkomensgrens van 130 procent van het minimumloon. 

• Het maximaal inzetten op het voorkomen van problematische schuldenproblematiek door 

samen met corporaties en sociale wijkteams meer op vroeg signalering in te steken.  

• Het voor iedereen vereenvoudigen van de toegang tot de schuldhulpverlening. 
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• Meer mensen een perspectief op een schuldenvrij bestaan, waarbij de schone lei sneller in 

zicht moet komen. 

• Het doorbreken van vicieuze cirkels die ontstaan als iemand werkloos of dakloos wordt.  

• Het overbodig maken van de voedselbank met tot die tijd ruimhartige ondersteuning. 

• Het nooit ter discussie stellen van het kwijtscheldingsbeleid aangaande afvalstoffenheffing 

en waterschapsbelasting voor minima. 

• Een halt toeroepen aan het beboeten van armoede. 

• Het aanpakken van wanpraktijken bij incassobureaus en terugdraaien van de marktwerking 

voor deurwaarders. 

 

1.3 Wonen 

Ons speerpunt 

Wonen is een eerste levensbehoefte en dus zorgen wij voor voldoende betaalbare woningen en 

(sociale) huurwoningen met een duurzaam karakter, zodat iedereen goed kan wonen voor een eerlijk 

deel van het besteedbare inkomen. 

Onze visie op wonen 

Betaalbaar en duurzaam wonen in gemengde wijken en kernen waar ouderen, gezinnen met 

kinderen, jongeren, alleenstaanden en statushouders met elkaar leven, indien gewenst zelfs met 

meerdere generaties onder één dak. Dit laatste dient het belang van langer zelfstandig thuis kunnen 

wonen, net als de diverse mogelijkheden voor levensloopbestendig wonen. 

Duurzaam wonen is oog hebben voor de kwaliteit van de woning en de wereld om ons heen. Wij 

dagen bewoners dan ook uit energiebesparende maatregelen te bedenken en vervolgens te treffen. 

Ook spreken wij corporaties aan om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en ook (sociale) 

huurwoningen een meer duurzaam karakter te geven. 

Onze overige inzet op wonen 

• Voldoende, beschikbare sociale huurwoningen voor alle doelgroepen van de sociale huur. 

• Het maken van afspraken met corporaties om binnen tien jaar alle sociale huurwoningen 

goed te isoleren, waarbij de netto woonlasten niet omhoog gaan. 

• Het in samenspraak met ontwikkelaars realiseren van meer huurwoningen in de 

middensegment met een huurprijs van 750 tot 950 euro huur per maand.  

• Voldoende woningen voor toetreders op de woningmarkt als statushouders, ouderen en 

mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen. 

• Het aanpakken van overlast door de overlastgever sneller uit huis te zetten. 

• Meer woningen aanpassen en realiseren in het kader van levensloopbestendig wonen. 

• Het creëren van mogelijkheden om meerdere huishoudens onder één dak te combineren 

met ook een ruimhartige opstelling ten aanzien van kangeroo- of (mantel)zorgwoningen. 

• Het idee van zelfrealisatie, het zelf kunnen bouwen, mogelijk maken. 
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• Het voor de verduurzaming van woningen inrichten van een fonds, waarbij voorfinanciering 

via de SVN mogelijk is en besparingen (deels) in het fonds worden teruggestort.  

• Het geven van een impuls aan de woningmarkt met herbestemming en transformatie van 

kantoren, winkels en dergelijke. 

 

1.4 Sport 

Ons speerpunt 

Het bevorderen van deelname aan sport voor mensen met een beperking en voor niet-draagkrachtige 

volwassenen en kinderen van niet-draagkrachtige ouders afhankelijk van minder dan 130 procent van 

het wettelijk minimumloon. 

Onze visie op sport 

Sporten is op vele fronten belangrijk en dus moet sport voor alle inwoners van onze gemeente 

toegankelijk zijn. Bewegen en sporten begint al op jonge leeftijd op en rond de speelplekken in de 

eigen woonwijk, wat voor de meesten een vervolg krijgt bij één van de vele sportverenigingen die 

onze gemeente telt.    

Lidmaatschap van een sportvereniging is echter niet vanzelfsprekend voor mensen met een smalle 

beurs of een beperking. Hetzelfde geldt ook voor het behalen van de zo belangrijke zwemdiploma’s. 

Iedereen moet leren zwemmen en kunnen sporten. Het draagt per slot van rekening bij aan ieders 

gezondheid, welzijn en veiligheid. 

Onze overige inzet op sport 

• Het realiseren van voldoende speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen in elke woonwijk. 

• Het bevorderen van deelname aan sport voor kinderen van niet-draagkrachtige ouders 

afhankelijk van minder dan 130 procent van het wettelijk minimumloon middels het 

sportfonds en/of als onderdeel van de regeling Kindpakket. 

• Het verbreden van onder andere het sportfonds voor kinderen door deze ook open te stellen 

voor niet-draagkrachtige volwassenen afhankelijk van minder dan 130 procent van het 

wettelijk minimumloon. 

• Het stimuleren en faciliteren van verenigingen die extra investeren in sportbeoefening voor 

mensen met een beperking.  

• Het beschikbaar stellen van de sportpas en/of regeling Kindpakket om ook kinderen voor wie 

zwemles niet door de ouders zelf geregeld kan worden hun diploma A en B te laten halen.  

• Het onderzoeken en vervolgens realiseren van mogelijkheden om het schoolzwemmen terug 

te brengen. 
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1.5 Cultuur 

Ons speerpunt 

Het niet verder bezuinigen op culturele voorzieningen en evenementen om de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van onze gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken. 

Onze visie op cultuur 

Cultuur is van waarde voor iedereen en moet dus ook toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. 

Het is belangrijk dat ons cultureel erfgoed voor volgende generaties behouden blijft. Kennis van ons 

cultureel erfgoed – het waar wij vandaan komen – helpt onze jongeren namelijk bij het vinden van 

hun identiteit. Goede samenwerking tussen culturele voorzieningen en onderwijs is dus van belang. 

Ook hechten wij veel waarde aan cultuureducatie voor kinderen en jongeren, waarbij wij intensief 

optrekken met (basis)scholen. Ook de bibliotheek speelt een belangrijke rol. Wij zien de bibliotheek 

als een laagdrempelige leer- en ontmoetingsplaats waar allerlei vormen van informatie te vinden zijn. 

Bovendien steunen wij het voortbestaan van de lokale omroep. 

Onze overige inzet op cultuur 

• Een substantieel bedrag op onze investeringsagenda voor kunst met ook binnen grote 

projecten een bijdrage in de vorm van kunst.  

• Het waarderen en investeren in culturele diversiteit. 

• Het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid en 

het spelen van een verbindende rol bij het faciliteren van andere (culturele) activiteiten 

vanuit de bibliotheken.  

• Het ook binnen de regeling Kindpakket bekostigen van culturele activiteiten. 

• Het stimuleren van cultureel ondernemerschap, waarbij culturele instellingen zelf actief op 

zoek gaan naar bronnen van financiering. 

• Het ondersteunen van jonge startende kunstenaars in hun bestaan als zzp’er door te helpen 

bij het zoeken naar publiek of private financiering en regelgeving te vereenvoudigen.  

• Het stimuleren en waarderen van amateurkunst. 

 

1.6 Inclusie 

Ons speerpunt 

Een snelle doorstroming van statushouders naar definitieve woningen, waarbij wij bij gebrek aan 

woningen tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen bouwen voor zowel statushouders als mensen 

die op de wachtlijst staan. 
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Onze visie op inclusie 

Ook lokaal staan wij voor een open samenleving waar iedereen de ruimte heeft zich naar eigen wens 

te ontplooien. Ook staan wij voor een diverse samenleving waar plek is voor en verbondenheid met 

iedereen, ongeacht achtergrond, sekse en seksuele geaardheid. Het spreekt dan ook voor zich dat er 

in onze gemeente geen ruimte is voor belediging en discriminatie in welke vorm dan ook. 

Gelukkig werken in onze gemeente de verschillende partijen die zich bezighouden met de opvang 

van vluchtelingen goed samen. Ook de komende jaren blijven wij ons inzetten voor een nóg betere 

integratie en zelfredzaamheid van vluchtelingen in onze lokale samenleving, waarbij een warm 

welkom en goede begeleiding in de beginfase van groot belang is. 

Onze overige inzet op inclusie 

• Het jaarlijks op 11 oktober hijsen van de regenboogvlag op gemeentelijke gebouwen. 

• Het organiseren van taalonderwijs en begeleiden van (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen. 

• Het openstaan voor asielzoekerscentra en/of opvanglocaties die passen bij de omvang van 

onze gemeente. 
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2. Aan het werk 

 

2.1 Zorg voor werk 

Ons speerpunt 

Investeren in het economische klimaat van onze regio met een goede aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt en een effectieve koppeling tussen economisch en sociaal beleid, zodat jongeren en 

werkzoekenden al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van werk op alle niveaus. 

Onze visie op zorg voor werk 

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Voor wie het hebben 

van betaald werk (nog) niet lukt, zijn er andere manieren om volwaardig mee te kunnen doen in onze 

samenleving. Zo biedt beschut werk, dat in onze ogen moet blijven bestaan, mensen die anders geen 

kans hebben op een betaalde baan de mogelijkheid een eigen bestaan op te bouwen.  

Op de weg van bijstand naar werk is de menselijke maat leidend. Ons re-integratiebeleid is gericht op 

het zo snel mogelijk begeleiden van mensen naar regulier en fatsoenlijk betaald werk. Het budget 

gaat vooral naar de meest kwetsbare groepen als statushouders en mensen met een beperking. Bij 

ons wordt niemand aan zijn lot overgelaten en krijgt iedereen de kans zijn talenten te ontwikkelen. 

Onze overige inzet op zorg voor werk 

• Het samen met onze regionale partners binnen de regio Zwolle onderzoeken hoe jongeren 

en (oudere) werkzoekenden het beste kunnen worden toegerust voor de arbeidsmarkt in 

onze regio. 

• Het met elkaar in contact brengen van onderwijs en werkgevers/ondernemers. 

• Het vergroten van kansen voor mbo’ers op de regionale arbeidsmarkt door gestructureerde 

en meer samenwerking tussen gemeente, onderwijs en het lokale bedrijfsleven. 

• Het volgen van de regionale arbeidsmarkt om mensen in krimpberoepen tijdig te verleiden 

tot omscholing naar beroepen met naar verwachting een stijging van de werkgelegenheid.  

• Het benutten van de gemeentelijke inkoopmacht, door bijvoorbeeld social return on 

investment als voorwaarde te nemen voor de aanbestedende partij, om (leer)banen voor 

jongeren en mensen met een uitkering te stimuleren, waarbij de gemeente zelf het goede 

voorbeeld geeft. 

• Het re-integratiebudget wordt vooral ingezet voor de meest kwetsbare groepen als mensen 

met een beperking en statushouders. 

• Het – met een waakzaam oog voor eventuele verdringing van werkgelegenheid – creëren van 

in ieder geval vijf extra beschutte werkplekken in de gemeentelijke organisatie, waarbij van 

bedrijven waar de gemeente zaken meedoet dezelfde inspanning wordt verlangd. 

• De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt wordt ook verstrekt aan het midden en kleinbedrijf. 
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• Het voorzien in een lening of gift als een opleiding of herscholing het beste perspectief op 

werk geeft en er geen andere mogelijkheden tot financiering zijn. 

• Het in bijzondere gevallen niet toepassen van de kostendelersnorm en vermogensgrens in de 

bijstand dankzij een hardheidsclausule.  

• Goede voorzieningen voor opvang van kinderen, zodat ouders geen belemmering voelen om 

te gaan werken.  

• Een lagere drempel voor mensen met een onregelmatig inkomen om vanuit de bijstand bij te 

verdienen door op basis van meer vertrouwen de administratieve last van een wisselende 

bijstandsuitkering te beperken. 

• Het stimuleren van sociaal ondernemerschap via het aanbestedingsbeleid, organiseren van 

netwerken en andere faciliteiten die de gemeente te bieden heeft. 

• Het verdringen van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet toelaatbaar. 

 

2.2 Ruimte voor detailhandel 

Ons speerpunt 

Het verruimen van de mogelijkheden voor winkeliers en vastgoedeigenaren om te zorgen voor een 

aantrekkelijk winkelcentrum in iedere kern en daarmee voor het behoud van de werkgelegenheid. 

Onze visie op ruimte voor detailhandel 

Iedere kern van onze gemeente verdient een aantrekkelijk winkelcentrum waar inwoners graag 

komen en kopen. Wij juichen het dan ook toe dat de gemeente en vastgoedeigenaren investeren in 

de kwaliteit van onze winkelcentra, waarmee ook de werkgelegenheid behouden blijft. Initiatieven 

gericht op een gevarieerd winkelaanbod in iedere kern verwelkomen en faciliteren wij van harte.  

Onze overige inzet op ruimte voor detailhandel 

• Het desgewenst faciliteren en ondersteunen van ondernemersverenigingen bij het behouden 

en/of versterken van levendige winkelstraten in onze kernen. 

• Het met herbestemming bieden van een oplossing voor het levendig houden van onze 

winkelcentra door bijvoorbeeld winkels in de periferie als woningen her te bestemmen of 

andere functies als recreatie, toerisme en horeca toe te laten. 

• Het stimuleren van toerisme om een goede balans tussen wonen, werken en toerisme te 

behouden en waar nodig te versterken. 
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3. Kinderen 

 

3.1 Onderwijs 

Ons speerpunt 

Het investeren in optimaal bereikbare en toegankelijke peuterspeelzalen, scholen, bibliotheken en 

andere voorzieningen om de voor- en vroegtijdige educatie te stimuleren, lees- en taalvaardigheid te 

verbeteren en ontmoeting tussen kinderen te bevorderen.  

Onze visie op onderwijs 

Ieder kind moet ongeacht afkomst en achtergrond de kans krijgen om zijn of haar eigen talenten 

optimaal te ontplooien. Alle reden dus om te investeren in uitstekend onderwijs en daaraan 

gerelateerde voorzieningen als peuterspeelzalen, kinderopvang en bibliotheken. Een educatieve 

keten, waarin niet alleen aandacht is voor kennis en kunde, maar ook voor welzijn en veiligheid.  

Naast onderwijs bieden ook (sport)verenigingen alle ruimte onze kinderen en jongeren iets bij te 

brengen. Zo staan wij achter projecten als ‘samen op gezond gewicht’, waarbij onder andere school- 

en sportkantines met het aanbieden van gezonde voeding een gezonde levensstijl stimuleren. Actief 

lidmaatschap van een sportvereniging past natuurlijk in datzelfde plaatje. 

Onze overige inzet op onderwijs 

• In onze gemeente is de ‘laatste school’ een openbare school. 

• Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk, ook voor leerlingen met 

een fysieke beperking. 

• Een goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, agenten en boa’s om de 

sociaal maatschappelijke, persoonlijke en fysieke veiligheid van kinderen in wijken, op 

scholen en bij (sport)verenigingen te bevorderen. 

• Het betrekken van scholen, kinderopvang, huisartsen en jeugdgezondheidszorg bij de aanpak 

van overgewicht en het stimuleren van een gezonde levensstijl, waarbij gedacht kan worden 

aan gezonde school- en sportkantines. 

• Het aanbieden van zoveel mogelijk gezonde voeding op scholen en in kantines van  

(sport)verenigingen aangevuld met een zero-tolerance beleid ten aanzien van prestatie 

verhogende middelen, roken, alcohol en drugs. 

• Het stimuleren van sporten, meedoen en lid worden van een sportvereniging. 

• Het stimuleren van cultuureducatie in het onderwijs. 
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3.2 Jeugdzorg 

Ons speerpunt 

Het versterken van preventieve jeugdzorg en verbeteren van de samenwerking tussen gemeente, 

verloskundigen, consultatiebureaus, scholen en andere betrokken partijen om daadwerkelijk aan 

vroegsignalering te kunnen doen en kinderen en jongeren tijdig de juiste hulp te kunnen bieden. 

Onze visie op jeugdzorg 

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen en jongeren goed. Ook in onze gemeente zijn er echter 

kinderen en jongeren die opgroeien in armoede of om andere redenen wel wat extra hulp en zorg 

kunnen gebruiken. Een kleine groep heeft echt jeugdzorg nodig, waarbij wij groot voorstander zijn 

van het principe één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan. 

Wij kiezen voor een positief jeugdbeleid, waarbij mee kunnen en mogen doen de norm is. Daarbij 

werken wij met alle betrokken partijen samen om achterstanden en problemen op alle leeftijden 

tijdig te signaleren en bestrijden. Voor ouders en kind vormt het Centrum voor Jeugd en Gezin de 

basis en verbindende schakel tussen alle voorzieningen zoals kinderopvang, school en (huis)arts. 

Onze overige inzet op jeugdzorg 

• Voldoende expertise in de wijkteams op het gebied van kindermishandeling, jeugd-GGZ en 

kinderen met een verstandelijke beperking. 

• Het ondersteunen van kinderen en gezinnen die zelf de financiële kracht missen om mee te 

doen met school, sport en cultuur.  

• Een positief jeugdbeleid door de eigen mogelijkheden van ouders en kind te versterken, 

gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid te stimuleren, het onnodig etiketteren van 

kinderen een halt toe te roepen en waar mogelijk te ontzorgen en normaliseren. 

• Een integraal jeugdbeleid van -9 maanden tot 23 jaar, inclusief prenatale zorg dus, om 

mogelijke problemen eerder te signaleren. 

• Ouders en kind zijn zelf eigenaar van het ondersteunings- en/of zorgplan, waarvan alleen 

afgeweken wordt als de veiligheid en/of gezondheid van het kind in het geding komt. 

• Het onder verantwoordelijkheid van de gemeente versterken van de samenwerking tussen 

aanbieders van jeugdzorg door hierover in samenwerkingsovereenkomsten bindende 

afspraken vast te leggen.   

• Extra aandacht en bescherming voor kinderen van ouders die (psychisch) ziek of verslaafd 

zijn, waarbij hun veiligheid altijd voorop staat. 
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3.3 Jongeren 

Ons speerpunt 

Het niet alleen via repressie, maar vooral via preventie aanpakken van probleemsituaties en -gedrag 

onder jongeren, waarbij hun toekomst altijd centraal staat. 

Onze visie op jongeren 

Ook al wordt met sterke preventie veel jeugdproblematiek voorkomen, ook in onze gemeente zullen 

altijd jongeren zijn die jeugdzorg nodig hebben. Binnen die jeugdzorg vormen het gezin, de jongere 

en persoonlijke omgeving altijd het uitgangspunt van de ondersteuning, waarbij de ouders en 

jongere idealiter zelf de regie in handen hebben. 

Onze overige inzet op jongeren 

• Het niet op hun achttiende in de steek laten van jongeren die gebruik maken van jeugdzorg 

door vanaf hun zeventiende samen te werken aan een zorgvuldige overgang naar 

zelfstandigheid of blijvende zorg en ondersteuning met de mogelijkheid jeugdzorg door te 

laten lopen tot hun drieëntwintigste verjaardag. 

• Het bundelen van de krachten met het bedrijfsleven in het regionaal arbeidsplatform door 

bijvoorbeeld voldoende stage- en leerwerkplekken voor mbo-leerlingen te creëren, waarbij 

de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. 

• Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door samen te werken met het onderwijs. 

• Het begeleiden van jongeren uit het praktijk of speciaal onderwijs naar vervolgonderwijs of 

werk en leren. 

• Het geven van een gezicht en vervolgens niet loslaten van onzichtbare jongeren, die niet op 

school zitten en niet werken, om te voorkomen dat zij buiten beeld raken. 

• Actieve inzet van de gemeente op een drank- en zuipkeet. 
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4. Leven in een duurzame en groene omgeving 

 

4.1 Duurzame energie 

Ons speerpunt 

Het opstellen van een lokale klimaatagenda met energiebesparende en -opwekkende maatregelen 

die leiden naar een CO₂ neutrale gemeente in 2040.  

Onze visie op duurzame energie 

Duurzame energie gaat iedereen aan. De gemeente, inwoners en ondernemers spelen samen een rol 

in het duurzaam opwekken en besparen van energie om klimaatverandering en verdere opwarming 

van de aarde tegen te gaan. Wij overleggen met onze inwoners en ondernemers, zodat wij in onze 

besluiten rekening kunnen houden met welke vorm van duurzaamheid op welke locatie past.   

Wij hechten veel waarde aan energiecoöperaties en initiatieven van actieve burgers die met kennis 

van hun omgeving en mogelijke gevoeligheden, maar zonder de weerstand die projectontwikkelaars 

vaak wel oproepen, tot duurzame energie komen. Belangrijk is dat deze coöperaties en initiatieven 

ook zijn geborgd zijn voor mensen die niet direct zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen leggen. 

Onze overige inzet op duurzame energie 

• Het stellen van concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, 

bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. 

• Het als eis opnemen van duurzaamheid en energie(voorziening) bij aanbestedingen, 

kaveluitgifte en bestemmingsplannen, evenals het gebruik van energiebesparende 

maatregelen bij nieuwbouw. 

• Het plaatsen van windmolens op het grondgebied van onze gemeente. 

• Het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen stimuleren door voorlichtingscampagnes 

te organiseren, subsidies te verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te 

stellen voor zonnepanelen. 

• Al onze gemeentelijke gebouwen met geschikte daken voorzien van zonnecollectoren. 

• Het optuigen van een gemeentelijke subsidieregeling voor een grote inzet van 

zonnecollectoren. 

• Het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen bij huurders door met de corporaties 

afspraken te maken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. 

• Binnen tien jaar zijn alle sociale woningen goed geïsoleerd. 

• Het via ons lokale energieloket stimuleren van eigen initiatief en coöperaties voor decentrale 

energieopwekking. 

• Het stimuleren van energiecoöperaties, waarin bewoners gezamenlijk energie opwekken, 

door ze inhoudelijke ondersteuning en subsidies voor veelbelovende duurzame 

technologieën te bieden. 
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• De gemeente koopt honderd procent duurzame stroom in en stimuleert en/of verplicht onze 

leveranciers en subsidie ontvangende organisatie hetzelfde te doen. 

• Het stimuleren van duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen, waarbij de 

gemeente in haar eigen gebouwen voor energiebesparende technologieën zoals warmte-

koude-opslag en ledverlichting kiest. 

 

4.2 Luchtkwaliteit 

Ons speerpunt 

Het binnen onze gemeente stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden, fietsen en wandelen 

om het negatieve effect van auto’s op onze luchtkwaliteit te verminderen.   

Onze visie op luchtkwaliteit 

Aangezien schone lucht cruciaal voor onze gezondheid is, is het van belang dat de luchtkwaliteit goed 

is. De luchtkwaliteit wordt mede bepaald door de wijze waarop ook wij onze veehouderij inrichten en 

de keuze die wij maken voor ons vervoer. Een mede door ons ingediende motie heeft al geleid tot 

extra structureel budget voor goede wandel- en fietspaden, wat een stap in de goede richting is. 

Onze overige inzet op luchtkwaliteit 

• Het stimuleren van door vrijwilligers gereden (buurt)bussen om onze kernen verbonden en 

bereikbaar te houden. 

• Het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s en scooters door het aanleggen van 

oplaadpunten en/of snelladers, waarbij de gemeente met haar eigen elektrische wagenpark 

het goede voorbeeld geeft. 

• Het niet meewerken aan de bouw van megastallen, omdat wij intensieve veehouderij als 

vorm van industrie zien. 

• Het aannemen van een kritische houding ten aanzien van (de effecten van) de uitbreiding 

van vliegveld Lelystad. 

 

4.3 Water(beheer) 

Ons speerpunt 

Het regenproef maken van onze gemeente door het gebruik van regenproef daken, waterdoorlatend 

straatwerk en regentonnen te stimuleren, de afvoer van hemelwater naar bodem of oppervlakte 

water te bevorderen en meer oppervlakte water en groene gebieden in de kernen te creëren. 
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Onze visie op water(beheer) 

Ook in onze gemeente worden wij geconfronteerd met de gevolgen van het veranderende klimaat en 

dus moeten wij met elkaar maatregelen treffen om enerzijds droogte en anderzijds wateroverlast het 

hoofd te bieden. In dat licht maken wij ons onder andere zorgen over de verstening van (particuliere) 

tuinen, wat een negatief effect op de afvoer van regenwater heeft. Ook daar gaan wij iets aan doen.  

Onze overige inzet op water(beheer) 

• Het natuurlijk, ecologisch en zonder gebruik van giftige stoffen beheren van de openbare 

ruimte. 

• Het behoud van de geplande stadsweide in Hasselt om de Weede. 

• Het meenemen van voldoende groen bij grotere nieuwbouwplannen als de herontwikkeling 

van het Agnietenterrein. 

• Het bij nieuwbouwplannen, herbestemming en transformatie uitvoeren van een watertoets, 

waarvan de aanbevelingen worden opgevolgd. 

• Het aanmoedigen van inwoners om hun regenwater af te voeren op eigen terrein door 

bijvoorbeeld minder tegels te gebruiken, meer groen te planten, de regenpijp niet naar de 

riolering, maar naar eigen grond, regenton of ander reservoir te leiden. 

 

4.4 Natuur en recreatie 

Ons speerpunt 

Het inzetten op een groene omgeving met goede wandel- en fietspaden in en om onze kernen voor 

een betere toegankelijkheid van natuur en landschap. 

Onze visie op natuur en recreatie 

Een groene omgeving in en om onze kernen heeft een positief effect op de gezondheid van onze 

inwoners. Niet alleen zetten wij in op die groene omgeving, ook investeren wij in een goed wandel- 

en fietspadennetwerk om de toegankelijkheid van natuur en landschap te verbeteren. Zo bieden wij 

inwoners de mogelijkheid om te bewegen, recreëren en ondernemen in hun eigen omgeving.   

Binnen de transitie van de gangbare landbouw naar meer duurzame landbouw hebben onze boeren 

een belangrijke rol in het creëren van natuur. Een positieve ontwikkeling die goed is voor het behoud 

van ons cultuurlandschap en de biodiversiteit die ook in onze gemeente onder druk staat. En dus is 

ook bij het beheer van de openbare ruimte de bescherming van biodiversiteit belangrijk.  

Onze overige inzet op natuur en recreatie 

• Gedegen beheer van de openbare ruimte door met groenbeheer van het huidige, in onze 

ogen povere beeldkwaliteit C naar een hoger niveau te tillen. 
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• Het beheren van de openbare ruimte met natuurlijk en ecologisch bermbeheer, een goede 

variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. 

• Het bij bebouwing in het landelijk gebied als voorwaarde stellen dat deze landschappelijk 

wordt ingepast. 

• Het in aansluiting op het Natuurbeheerplan Overijsssel 2018  behouden van de weidsheid 

van het IJsseldelta gebied. 

• Extra bescherming van de oeverlanden langs het Zwarte Water ter behoud van onder andere 

de kievitsbloem in de half natuurlijke graslanden aldaar.  

 

4.5 Afval 

Ons speerpunt 

Het realiseren van jaarlijks één of twee gratis stortingen grofvuil en een uitbreiding van het aantal 

gratis stortingen van grof tuinafval, wat ieder jaar al een paar keer mogelijk is.  

Onze visie op afval 

Ieder huishouden produceert afval. Onvermijdelijk, maar in onze ogen kan de hoeveelheid gestorte 

en verbrande afval nog verder worden teruggebracht. In onze gemeente blijven wij het scheiden van 

afval dan ook stimuleren. Het draagt namelijk bij aan een circulaire economie, waarin afval succesvol 

als grondstof wordt hergebruikt. 

Onze overige inzet op afval 

• Vasthouden aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ met uitzondering van enkele gratis 

stortingen grofvuil en grof tuinafval. 
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5. Veiligheid 

Ons speerpunt 

Het aanpakken van elke vorm van belediging en discriminatie, geweld en andere vormen van misbruik 

om ervoor te zorgen dat iedereen zich, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid, 

vrij bewegen en uiten kan.  

Onze visie op veiligheid 

Veiligheid is een basisbehoefte en vereist inspanningen van iedereen. Wij zijn dan ook blij met de 

initiatieven op het gebied van buurtpreventie. Graag werken wij samen met inwoners aan plannen 

om de veiligheid in de eigen wijk te versterken. Dat vraagt ook om een leefomgeving die er goed 

verzorgd uitziet, want de inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid.  

Voor ons is de veiligheid van opgroeiende kinderen of partners thuis een absolute prioriteit. Wij 

dulden dan ook geen huiselijk geweld of andere vorm van misbruik. Ook zijn wij niet mild over 

harddrugs. Bij deze en andere vormen van misdrijven vinden wij preventie van het grootste belang. 

Wat niet gebeurd, hoeft per slot van rekening ook niet bestreden te worden.  

Onze overige inzet op veiligheid 

• Het behoud van de wijkagenten.  

• Het investeren in de relatie tussen politie en inwoners en verhogen van de bereidheid tot 

aangifte, wat ook altijd in persoon moet kunnen worden gedaan. 

• Het inzetten op preventie in de vorm van fysieke zaken als het politiekeurmerk wonen en 

een goede inrichting van de buitenruimte als mede het jeugd- en gezondheidszorgbeleid. 

• Het stimuleren van elke aanpak gericht op het tegengaan van huiselijk geweld en andere 

vormen van misbruik. 

• Het alleen onder strikte voorwaarden toestaan van vast cameratoezicht, evenals mobiele 

camera’s om de veiligheid te vergroten, waarbij altijd zorgvuldig met de verkregen dat wordt 

omgegaan. 

• Goede voorlichting aan schooljeugd over gebruik van drugs en alcohol. 

• Een keiharde aanpak van harddrugs, de infrastructuur en iedereen die de productie en 

verspreiding van harddrugs op de markt mogelijk maakt. 

 

 

 

 

 

 



Gemeentelijk verkiezingsprogramma 2018 
23 

6. Bestuur 

Ons speerpunt 

In onze gemeente kunnen inwoners hun ‘buurtrechten’ gebruiken, wat inhoudt dat zij de gemeente 

kunnen uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren, dat zij betrokken zijn bij 

de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor de openbare ruimte en dat zij mee kunnen doen bij de 

verkoop van maatschappelijk vastgoed. 

Onze visie op bestuur 

De PvdA Zwartewaterland kiest voor een verbonden samenleving. Een samenleving, waarin op dit 

moment de rol en taken van de overheid en de verwachtingen van de inwoners veranderen. Wij 

omarmen initiatieven als referenda, panels en buurtraden die leiden tot meer betrokkenheid van 

inwoners bij de lokale democratie.  

Daarnaast zijn wij groot voorstander van burgerinitiatieven, die ook in onze gemeente steeds meer 

van de grond komen. Wij pleiten voor het zoveel mogelijk ondersteunen van deze initiatieven, die 

een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de betrokken van onze inwoners. En als de gemeente 

zelf plannen maakt, moeten inwoners en andere partijen aan de voorkant betrokken worden. 

Onze overige inzet op bestuur 

• Burgerinitiatieven zijn niet in strijd met het algemeen belang, werken niet uitsluitend en gaan 

uit van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen doen. 

• Het stellen van een duidelijk kader inclusief voorwaarden, waarbinnen burgerinitiatieven 

ondersteund kunnen worden. 

• Burgerinitiatieven blijven van inwoners en worden niet door de gemeente overgenomen. 

• Burgerinitiatieven gebonden aan doel, locatie, groep, leeftijdsfase en vaak tijdelijk van aard 

zijn geen alternatief voor de representatieve democratie, waarbij de gemeenteraad zich 

moet laten leiden door het algemeen belang. 

• Regels zijn altijd ondersteunend en geen doel op zich.  

• Het afschaffen van regels als er geen duidelijke reden meer voor is.  

• De gemeente toetst haar eigen regels, waarbij conflicterende regels worden aangepast. 

• Een gemeente met de eigen dienstverlening op orde, wat betekent dat de telefoon binnen 

zes keer overgaan wordt opgenomen door de receptie van het gemeentehuis en dat brieven 

en mails binnen de daarvoor geldende termijnen worden beantwoord. 

 

 


