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INLEIDING	  
	  
	   	  
LEVEN	  IN	  EEN	  SOCIALE	  GROENE	  GEMEENTE.	  
	   	  
Sociaal	  samenleven	  en	  werken	  in	  een	  gezond	  milieu	  is	  waar	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  
voor	  staat.	  	  

De	  gemeente	  De	  Ronde	  Venen	  heeft	  een	  bestuur	  nodig	  dat	  gericht	  is	  op	  Het	  Groene	  Hart,	  
waar	  deze	  gemeente	  onderdeel	  van	  uit	  maakt.	  Hier	  wonen	  heeft	  veel	  voor	  op	  wonen	  in	  de	  
nabijgelegen	  grote	  steden.	  	  

	  
Een	  prettige	  woonplek	  is	  voor	  mensen	  de	  belangrijkste	  factor	  die	  hun	  geluk	  beïnvloedt,	  na	  
een	  gelukkig	  gezinsleven	  en	  een	  goede	  gezondheid.	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  verstaat	  
onder	  een	  goede	  plek	  om	  te	  leven:	  een	  plek	  waar	  iedereen	  zich	  thuis	  voelt,	  ook	  mensen	  die	  
gezondheidsproblemen	  hebben,	  die	  arbeidsproblemen	  hebben	  of	  die	  zich	  eenzaam	  voelen.	  
Een	  plek	  waar	  mensen	  de	  zorg	  kunnen	  krijgen	  die	  ze	  nodig	  hebben	  en	  een	  plek	  waar	  ze	  zich	  
veilig	  voelen.	  	  
	  
Leven,	  werken	  en	  recreëren	  vloeien	  in	  onze	  gemeente	  in	  elkaar	  over.	  De	  mensen	  in	  onze	  
dorpen	  kennen	  elkaar	  en	  dragen	  vanouds	  hun	  landelijke	  omgeving	  een	  warm	  hart	  toe.	  Het	  
gevoel	  dat	  ieder	  in	  zijn	  eigen	  dorp	  woont,	  maar	  dat	  we	  samen	  in	  het	  Groene	  Hart	  wonen	  
wordt	  versterkt	  door	  een	  goed	  kernenbeleid.	  Dit	  is	  een	  belangrijke	  opgave	  voor	  de	  
gemeente.	  Door	  een	  actief	  kernenbeleid	  kunnen	  knelpunten	  getraceerd	  worden	  en	  
verbeteringen	  voorgesteld.	  Dit	  veronderstelt	  een	  actieve	  participatie	  van	  de	  bewoners,	  die	  
met	  verbetervoorstellen	  komen	  waar	  naar	  geluisterd	  wordt.	  
	  
De	  komende	  jaren	  worden	  niet	  gemakkelijk.	  Onze	  gemeente	  krijgt	  er	  vele	  taken	  bij	  door	  
veranderingen	  in	  de	  jeugdzorg,	  door	  de	  Participatiewet	  en	  de	  overgang	  van	  taken	  uit	  de	  
Algemene	  Wet	  Bijzondere	  Ziektekosten	  (AWBZ)	  naar	  de	  gemeente.	  Deze	  overheveling	  van	  
taken	  door	  de	  rijksoverheid	  gaat	  gepaard	  met	  kortingen	  op	  de	  gelden	  die	  onze	  gemeente	  
hiervoor	  van	  het	  rijk	  ontvangt.	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  vindt	  dat	  onze	  inwoners	  zo	  
weinig	  mogelijk	  moeten	  merken	  van	  deze	  kortingen.	  Wij	  zullen	  ons	  ervoor	  inzetten	  dat	  er	  
voor	  de	  meest	  kwetsbare	  inwoners	  oplossingen	  geboden	  worden.	  	  
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0.	   HOOFSTUK	  NUL	  
	  
HET	  INWONERS	  HOOFDSTUK.	  
	  
Dit	  is	  uw	  hoofdstuk	  !	  
	  
Dit	  verkiezingsprogramma	  is	  tot	  stand	  gekomen	  vanuit	  onze	  visie	  op	  de	  samenleving	  en	  
vanuit	  onze	  contacten	  met	  leden,	  niet-‐leden,	  inwoners	  en	  tal	  van	  maatschappelijke	  
organisaties	  in	  onze	  gemeente.	  Helaas	  kunnen	  we	  niet	  met	  iedereen	  in	  gesprek	  en	  zo	  alle	  
goede	  ideeën	  van	  onze	  inwoners	  oppikken.	  
	  
Daarom	  dit	  hoofdstuk.	  Hier	  kunt	  u	  uw	  ideeën	  en	  plannen	  kwijt.	  De	  beste	  ideeën	  en	  
voorstellen	  voor	  verbetering	  komen	  vaak	  van	  onze	  inwoners,	  uit	  hun	  eigen	  omgeving,	  waar	  
ze	  wonen,	  werken,	  recreëren	  of	  bijvoorbeeld	  ondernemer	  zijn.	  
	  
Laat	  ons	  uw	  plannen	  weten.	  Dorps	  omvattend	  of	  een	  klein	  verbeterpunt,	  alles	  kan	  en	  mag.	  
Goede	  plannen	  die	  passen	  bij	  de	  democratische	  beginselen	  van	  
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  krijgen	  een	  plaats	  in	  dit	  hoofdstuk.	  
	  
	  

	   	  



4	  
	  

1. SOCIAAL	  DE	  CRISIS	  DOOR	  
	  

1.1 ZORG,	  WELZIJN	  &	  JEUGD	  
	  
Terugblik	  
Wie	  hulp	  nodig	  heeft	  moet	  dat	  krijgen,	  vindt	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal.	  De	  
afgelopen	  raadsperiode	  hebben	  wij	  dat	  georganiseerd	  op	  een	  klantvriendelijke,	  
efficiënte	  en	  betaalbare	  manier.	  Dit	  hebben	  we	  gedaan	  door	  onder	  andere	  de	  
servicepunten	  uit	  te	  breiden	  en	  te	  verbeteren.	  Daarnaast	  hebben	  we	  ervoor	  gezorgd	  
dat	  de	  samenwerking	  tussen	  het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  en	  organisaties	  voor	  
Jeugd	  &	  Jongeren	  efficiënter	  en	  effectiever	  is	  geworden.	  
Op	  deze	  manier	  hebben	  we	  de	  toegang	  tot	  de	  zorg	  toegesneden	  op	  toekomstige	  taken	  
die	  vanuit	  de	  rijksoverheid	  naar	  de	  gemeente	  worden	  overgeheveld.	  	  
	  
Toekomst	  
Er	  gaat	  veel	  veranderen	  de	  komende	  jaren.	  De	  participatiewet	  wordt	  ingevoerd.	  Dit	  
betekent	  dat	  de	  Wet	  Werk	  en	  Bijstand	  (WWB),	  de	  Wet	  op	  de	  Sociale	  Werkvoorziening	  
(WSW)	  en	  een	  deel	  van	  Wet	  arbeidsongeschikte	  jongeren	  (Wajong)	  worden	  
samengevoegd	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  gemeente.	  Ook	  taken	  vallend	  
onder	  de	  Algemene	  Wet	  Bijzondere	  Ziektekosten	  (AWBZ)	  gaan	  over	  naar	  de	  gemeente,	  
waardoor	  begeleiding	  en	  mogelijk	  ook	  persoonlijke	  verzorging	  via	  de	  WMO	  naar	  de	  
gemeente	  komen.	  Tot	  slot	  wordt	  de	  jeugdzorg	  van	  de	  provincie	  overgeheveld	  naar	  de	  
gemeente.	  Gedachte	  daarachter	  is	  dat	  de	  gemeente	  dichter	  bij	  de	  mensen	  zit.	  
	  
Deze	  decentralisaties	  vragen	  straks	  veel	  van	  de	  gemeente,	  maar	  bieden	  ook	  kansen.	  
Het	  grote	  voordeel	  is	  dat	  de	  gemeente	  meer	  maatwerk	  kan	  leveren,	  een	  beter	  
antwoord	  kan	  geven	  op	  de	  zorgvraag	  van	  onze	  inwoners.	  Ons	  uitgangspunt	  is	  dat	  zorg	  
en	  welzijn	  het	  beste	  inhoud	  krijgen	  als	  zij	  worden	  gedragen	  door	  de	  eigen	  omgeving.	  
Soms	  is	  professionele	  hulp	  nodig,	  omdat	  de	  eigen	  omgeving	  deze	  hulp	  niet	  kan	  bieden.	  
Dan	  moet	  deze	  beschikbaar	  zijn.	  
	  
Voor	  een	  goede	  uitvoering	  hiervan	  is	  het	  essentieel	  dat	  de	  gemeente	  de	  regie	  zelf	  in	  
handen	  neemt.	  Er	  moeten	  goede	  contracten	  met	  zorgaanbieders	  gesloten	  worden.	  
Zorg	  moet	  dicht	  bij	  huis	  georganiseerd	  worden,	  de	  vraag	  van	  onze	  inwoners	  moet	  
centraal	  staan	  en	  niet	  het	  aanbod.	  We	  gaan	  uit	  van	  de	  eigen	  kracht	  van	  de	  
zorgontvanger.	  

	  
Onze	  plannen	  
• Streven	  naar	  24-‐uurs	  zorg	  in	  alle	  kernen.	  Zorg	  dicht	  bij	  huis	  en	  waar	  dat	  kan	  op	  dorps-‐	  
en	  wijkniveau	  georganiseerd.	  
• Realiseren	  en	  behoud	  van	  dagbesteding	  voor	  ouderen	  in	  de	  kernen.	  
• 	  Voorkomen	  van	  verschraling	  van	  de	  thuiszorg.	  Niet	  automatisch	  kiezen	  voor	  de	  
laagste	  inschrijver	  bij	  aanbesteding.	  
• Faciliteren	  van	  kleinschalige	  woonvormen	  en	  zorginstellingen.	  	  
• Zorgen	  voor	  een	  toegankelijke	  en	  laagdrempelige	  mantelzorgondersteuning	  
(mantelzorgloket).	  	  
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• Handhaven	  van	  een	  persoonsgebonden	  budget	  (PGB).	  Fraude	  met	  PGB	  wordt	  echter	  
hard	  aangepakt.	  
• Gebruik	  van	  dorpshuizen	  voor	  meerdere	  doeleinden	  en	  doelgroepen	  WMO.	  
• Stimuleren	  en	  ondersteunen	  vrijwilligerswerk.	  
• Actief	  betrekken	  van	  jongeren	  bij	  beleid	  dat	  hen	  aangaat.	  Niet	  over	  jongeren	  praten	  
maar	  met	  jongeren,	  als	  het	  gaat	  over	  de	  inrichting	  van	  speel-‐	  en	  ontmoetingsplekken,	  
het	  jongerenwerk,	  het	  voorkomen	  van	  overlast	  en	  de	  gevolgen	  van	  de	  decentralisatie	  
van	  de	  Jeugdzorg.	  
• Hangplekken	  realiseren	  waar	  de	  jongeren	  dit	  wensen,	  zonder	  dat	  dit	  tot	  overlast	  leidt	  
voor	  anderen.	  
• In	  samenspraak	  met	  lokale	  ondernemers	  en	  de	  KvK,	  zoveel	  mogelijk	  stage	  
mogelijkheden	  voor	  jongeren	  realiseren.	  
• Het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  dichtbij	  en	  laagdrempelig	  maken.	  Hier	  wordt	  een	  
integrale	  aanpak	  van	  de	  hulpverlening	  geboden.	  Het	  gezin	  krijgt	  te	  maken	  met	  één	  
contact-‐	  of	  vertrouwenspersoon	  die	  alle	  hulp	  coördineert.	  
	  
	  

1.2 ONDERWIJS	  
	  
Terugblik	  
Naast	  de	  veranderingen	  in	  het	  sociale	  domein	  blijft	  goed	  onderwijs	  mede	  de	  basis	  voor	  
een	  gelukkig	  en	  succesvol	  leven.	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  heeft	  er	  door	  
deelname	  aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  voor	  gezorgd	  dat	  ook	  in	  
de	  kleine	  kernen	  de	  basisschool	  behouden	  blijft.	  Wij	  hebben	  uitgedragen	  dat	  onderwijs	  
in	  dienst	  moet	  staan	  van	  de	  samenleving	  en	  jongeren	  goede	  kansen	  hebben	  in	  deze	  
maatschappij.	  
	  	  
Toekomst	  
Wij	  willen	  dat	  de	  gemeente	  de	  verantwoordelijkheid	  neemt	  voor	  goed	  onderwijs	  voor	  
alle	  kinderen.	  Daarom	  voert	  de	  gemeente	  een	  eigen	  lokaal	  onderwijsbeleid,	  gericht	  op	  
het	  goed	  presteren	  van	  scholen	  en	  leerlingen.	  Daar	  hoort	  een	  fijne	  leer-‐	  en	  
leefomgeving	  bij	  voor	  onze	  jeugd.	  
	  
In	  2014	  wordt	  een	  nieuw	  stelsel	  voor	  passend	  onderwijs	  ingevoerd.	  Centraal	  daarin	  
staat	  de	  aandacht	  die	  kinderen	  nodig	  hebben	  en	  de	  extra	  hulpmiddelen	  die	  daarvoor	  
nodig	  zijn.	  Het	  is	  straks	  verplicht	  een	  passend	  onderwijsarrangement	  aan	  te	  bieden.	  
Zoveel	  mogelijk	  op	  reguliere	  scholen,	  aan	  leerlingen	  die	  extra	  ondersteuning	  nodig	  
hebben.	  	  
	  
Onze	  plannen	  
• Een	  blijvend	  goede	  spreiding	  van	  basisscholen	  over	  alle	  kernen,	  zodat	  deze	  zoveel	  
mogelijk	  in	  de	  woonomgeving	  van	  het	  kind	  liggen.	  
• Wij	  voeren	  een	  effectief	  beleid	  om	  vroegtijdig	  schoolverlaten	  tegen	  te	  gaan.	  
• Scholen	  worden	  gehuisvest	  in	  multifunctionele	  gebouwen	  die	  meegroeien	  met	  de	  
groei/krimp	  van	  de	  school.	  Daarbij	  passen	  zij	  in	  de	  eisen	  van	  deze	  tijd:	  schoon,	  veilig,	  
comfortabel	  en	  groen.	  
• Aansluiting	  bij	  de	  Groene	  Hart	  Academie	  in	  Nieuwkoop	  



6	  
	  

• Gebruik	  van	  gebouwen	  van	  de	  gemeente	  voor	  betaalbare	  buitenschoolse	  opvang.	  
Elke	  school	  moet	  een	  Kindcentrum	  kunnen	  worden	  waar	  onderwijs,	  ondersteuning	  
en	  vrije	  tijd	  samenkomen.	  
• Rond	  scholen	  creëren	  we	  veiligheidszones.	  In	  deze	  schoolzones	  is	  de	  maximum	  
sneldheid	  30	  km/u,	  zijn	  er	  parkeerverboden,	  veilige	  in-‐	  en	  uitstapplaatsen	  en	  veilige	  
fietsroutes.	  
• Ondersteuning	  van	  scholen	  met	  programma’s	  als	  LEA,	  VVE	  en	  Brede	  School.	  	  
	  

	  
1.3 WERK,	  INKOMEN	  &	  ECONOMIE	  

	  
Terugblik	  
Werk	  geeft	  zelfrespect,	  brengt	  zelfstandigheid	  mee	  en	  is	  de	  aanjager	  van	  integratie	  en	  
participatie.	  De	  afgelopen	  jaren	  zijn	  veel	  mensen	  hun	  werk	  kwijtgeraakt.	  
Landelijk	  is	  het	  aantal	  mensen	  in	  de	  bijstand	  met	  6%	  gestegen.	  Mede	  door	  onze	  
deelname	  aan	  het	  college	  in	  de	  afgelopen	  drie	  jaar	  is	  het	  aantal	  mensen	  in	  de	  bijstand	  
in	  de	  gemeente	  De	  Ronde	  Venen	  in	  2013	  met	  2%	  gedaald.	  Dit	  betekent	  dat	  er	  minder	  
inwoners	  aangewezen	  zijn	  op	  het	  vangnet	  van	  de	  bijstand	  en	  dat	  meer	  inwoners	  via	  
betaald	  werk	  een	  inkomen	  kunnen	  verwerven.	  Hierdoor	  zijn	  in	  onze	  gemeente	  bijna	  
40%	  minder	  kinderen	  van	  ouders	  in	  de	  bijstand	  aangewezen	  op	  jeugdzorg.	  We	  hebben	  
dit	  bereikt	  door	  uit	  te	  gaan	  van	  de	  mogelijkheden	  die	  lokale	  en	  regionale	  werkgevers	  
bieden	  en	  hieraan	  de	  juiste	  werkzoekenden	  te	  koppelen.	  
	  
Toekomst	  
Het	  blijkt	  dat	  het	  hebben	  van	  werk	  en	  het	  daarbij	  behorende	  inkomen	  een	  belangrijke	  
voorwaarde	  is	  om	  porblemen	  op	  andere	  gebieden	  te	  voorkomen	  (zoals	  ziekte,	  
schulden,	  jeugdzorg	  en	  dergelijke).	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  zal	  haar	  succesvolle	  
beleid	  de	  komende	  jaren	  voortzetten,	  zodat	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  aan	  werk	  worden	  
geholpen	  of	  hun	  werk	  kunnen	  behouden.	  
	  
Bedrijven	  horen	  zich	  thuis	  te	  kunnen	  voelen	  in	  onze	  gemeente.	  Daarom	  zorgen	  we	  
voor	  een	  mooie	  gemeente,	  die	  goed	  bereikbaar	  is	  en	  waar	  onderwijs,	  overheid	  en	  
bedrijfsleven	  nauw	  samenwerken.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  ondernemers	  kunnen	  
ondernemen	  en	  niet	  verzand	  raken	  in	  bureaucratie.	  Ook	  moet	  de	  zorg	  en	  de	  lokale	  
detailhandel	  gefaciliteerd	  worden	  om	  zo	  de	  werkgelegenheid	  te	  stimuleren.	  
	  
Onze	  plannen	  
• Continueren	  van	  de	  succesvolle	  samenwerking	  met	  werkgevers	  om	  mensen	  aan	  het	  
werk	  te	  helpen.	  

• Lokale	  bedrijven	  krijgen	  zoveel	  als	  mogelijk	  voorrang	  bij	  opdrachten	  van	  de	  gemeente	  
ook	  als	  zij	  niet	  de	  laagste	  prijsstelling	  hanteren,	  maar	  wel	  vergelijkbare	  kwaliteit	  
leveren.	  

• Wij	  maken	  het	  starters	  makkelijker	  om	  een	  bedrijf	  aan	  huis	  te	  beginnen	  door	  
bijvoorbeeld	  bestemmingsplannen	  hiervoor	  te	  verruimen.	  	  

• Startende	  ZZP’ers	  ondersteunen	  we.	  Wij	  willen	  dat	  zij	  altijd	  kunnen	  meedingen	  naar	  
opdrachten	  die	  de	  gemeente	  in	  de	  markt	  zet	  als	  zij	  aan	  de	  gestelde	  eisen	  voldoen.	  

• De	  basis	  voor	  de	  detailhandel	  ligt	  in	  sterke	  winkelcentra	  in	  het	  centrum	  van	  het	  dorp.	  
Hierbij	  passen	  geen	  Mall-‐achtige	  ontwikkelingen	  op	  bedrijventerreinen,	  tenzij	  deze	  
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aantoonbaar	  versterkend	  werken	  voor	  de	  centra.	  Vestiging	  in	  het	  overgangsgebied	  
tussen	  kern	  en	  bedrijventerrein	  is	  wel	  mogelijk.	  

• Winkels	  mogen	  op	  zondag	  open.	  
• De	  gemeente	  speelt	  een	  actieve	  rol	  bij	  het	  koppelen	  van	  werkzoekenden	  aan	  de	  
vraag	  naar	  werk	  in	  de	  zorg.	  

• In	  Vinkeveen	  wordt	  het	  accent	  gelegd	  op	  bedrijvigheid	  rondom	  waterrecreatie.	  	  
	  
	  

1.4 ARMOEDEBELEID	  
	  
Terugblik	  
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  heeft	  zich	  altijd	  sterk	  gemaakt	  voor	  de	  meest	  
kwetsbare	  mensen	  in	  onze	  samenleving.	  Ook	  in	  de	  afgelopen	  raadsperiode	  zijn	  wij	  met	  
voorstellen	  gekomen	  om	  de	  positie	  van	  kwetsbare	  inwoners	  te	  verbeteren.	  
	  
Toekomst	  
Een	  inkomen	  zorgt	  voor	  zelfstandigheid	  en	  creëert	  kansen.	  In	  Nederland	  groeien	  bijna	  
driehonderdduizend	  kinderen	  op	  in	  armoede.	  Juist	  in	  deze	  tijd	  van	  economische	  
malaise	  willen	  we	  kwetsbare	  mensen	  blijven	  ondersteunen	  door	  een	  activerende	  
armoedeaanpak.	  In	  onze	  gemeente	  moeten	  185	  huishoudens	  gebruik	  maken	  van	  
schuldsanering	  en	  leven	  meerdere	  gezinnen	  onder	  het	  minimum	  niveau.	  Wij	  vinden	  
dat	  onacceptabel.	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  wil	  dit	  aantal	  omlaag	  brengen.	  Ook	  
voor	  mensen	  die	  het	  even	  minder	  goed	  gaat,	  die	  hun	  baan	  kwijt	  zijn	  of	  die	  gewoon	  
pech	  hebben,	  moet	  een	  plaats	  worden	  ingeruimd.	  Wij	  laten	  deze	  mensen	  niet	  vallen.	  
Ook	  als	  je	  langer	  aangewezen	  bent	  op	  hulp	  moet	  je	  toch	  de	  regie	  over	  je	  eigen	  leven	  
kunnen	  houden.	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  vindt	  dat	  bijstand	  in	  beginsel	  
ruimhartig	  moet	  zijn.	  Het	  is	  daarbij	  prima	  om	  een	  tegenprestatie	  te	  vragen.	  Deze	  moet	  
echter	  zinvol	  zijn	  en	  passend.	  
	  
Onze	  plannen	  
• PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  wil	  extra	  investeren	  in	  hulp	  bij	  schuldsanering.	  
• Wij	  ondersteunen	  ZZP-‐ers	  die	  schuldhulpverlening	  nodig	  hebben,	  zonder	  dat	  zij	  hun	  
bedrijf	  moeten	  stoppen.	  

• Succesvolle	  programma’s,	  zoals	  de	  Stichting	  Jongeren	  Actief,	  worden	  blijvend	  
ondersteund.	  

• Mensen	  die	  langdurig	  van	  een	  minimaal	  inkomen	  leven,	  krijgen	  extra	  steun	  o.a.	  in	  de	  
vorm	  van	  een	  collectieve	  aanvullende	  ziektekostenverzekering.	  

• Een	  huishouden	  met	  meerder	  problemen	  krijgt	  één	  (coördinerende)	  hulpverlener.	  
• Met	  woningbouwcorporaties,	  deurwaarders	  en	  nutsbedrijven	  maken	  we	  goede	  
afspraken	  om	  problematische	  schulden	  en	  huisuitzettingen	  te	  voorkomen.	  

• De	  gemeente	  voert	  een	  actief	  en	  creatief	  beleid	  bij	  het	  kwijtschelden	  van	  lokale	  lasten	  voor	  
mensen	  met	  een	  minimuminkomen	  tot	  110	  procent	  van	  het	  bijstandsniveau.	  

• Mensen	  die	  (nog)	  geen	  werk	  hebben	  worden	  uitgedaagd	  om	  vrijwilligerswerk	  te	  doen,	  niet	  
verplicht.	  
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2. WERK	  AAN	  DE	  WIJKEN	  EN	  DURF	  IN	  DE	  DORPEN	  
	  
	  

2.1 WIJKEN	  EN	  DORPEN	  
	  
Terugblik	  
Na	  de	  herindeling	  heeft	  de	  gemeenteraad	  Kernenbeleid	  ontwikkeld	  en	  heeft	  het	  
college	  actief	  de	  dorpen	  bezocht.	  Dit	  heeft	  geleid	  tot	  meer	  inzicht	  in	  de	  wensen	  van	  en	  
meer	  samenspraak	  met	  de	  inwoners.	  	  
Inmiddels	  bestaan	  er	  al	  veel	  wijk	  en	  buurtcomités	  die	  goed	  werk	  verrichten	  en	  waar	  
het	  gemeentebestuur	  een	  positieve	  en	  actieve	  feedback	  van	  heeft	  gekregen.	  
	  
Toekomst	  
De	  bestaande	  proactieve	  samenwerking	  met	  de	  wijk-‐	  en	  buurtcomités	  willen	  wij	  
verder	  versterken.	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  wil	  graag	  dat	  de	  inwoners	  van	  elke	  
wijk	  en	  elk	  dorp	  samen	  met	  de	  gemeente	  hun	  eigen	  jaarprogramma	  kunnen	  
samenstellen.	  Voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  programma	  moet	  een	  budget	  beschikbaar	  
worden	  gesteld.	  Dit	  budget	  is	  vraaggericht,	  want	  niet	  elke	  wijk	  of	  elk	  dorp	  heeft	  
hetzelfde	  nodig.	  
	  
Onze	  plannen	  
• Opstellen	  jaarprogramma	  per	  wijk/dorp	  in	  samenspraak	  met	  de	  inwoners.	  
• Instellen	  van	  een	  wijk-‐/dorpsbudget	  op	  basis	  van	  de	  jaarprogramma’s.	  
• De	  uitvoering	  van	  het	  algemeen	  beleid	  wordt	  toegesneden	  op	  dorps-‐	  en	  wijkniveau.	  
• PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  geeft	  de	  volgende	  onderwerpen	  per	  kern	  prioriteit:	  
ABCOUDE:	   Het	  zwembad	  blijft	  open	  /	  geen	  vrachtverkeer	  in	  de	  Hoogstraat.	  
BAAMBRUGGE	   Geen	  130	  km	  op	  de	  A2	  /	  een	  buslijn	  naar	  station	  Abcoude.	  
VINKEVEEN	   De	  N201	  wordt	  geen	  4-‐baans	  weg	  /	  uitbreiding	  parkeerterrein	  

Zuiderwaard.	  
WAVERVEEN	   De	  Hoofdweg	  wordt	  veilig.	  
MIJDRECHT	   Meer	  woonruimte	  voor	  jongeren	  /	  oplossen	  gevaarlijke	  situaties	  voor	  

fiets-‐	  en	  voetgangers.	  
WILNIS	   Meer	  groen	  en	  speelvoorzieningen	  in	  de	  wijken	  /	  aanleggen	  veilige	  

rotonde	  N201/Pastoor	  Kannelaan.	  
AMSTELHOEK	   Irenebrug	  blijft	  open	  voor	  doorgaand	  verkeer.	  
DE	  HOEF	   Nieuwe	  woningen	  voor	  gezinnen	  met	  kinderen	  /	  30	  km/u	  langs	  de	  

Kromme	  Mijdrecht.	  
	  
	  

2.2 RUIMTELIJKE	  ONTWIKKELINGEN	  
	  
Terugblik	  
De	  vraag	  naar	  woningen	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  sterk	  veranderd.	  Uit	  de	  woonvisie	  die	  de	  
gemeente	  heeft	  opgesteld	  in	  samenspraak	  met	  de	  woningbouwcorporatie	  wordt	  
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duidelijk	  dat	  doorstroming	  op	  de	  woningmarkt	  van	  toenemend	  belang	  is,	  maar	  
tegelijkertijd	  ook	  lastig	  te	  realiseren	  is.	  
	  
Het	  open	  landelijk	  gebied,	  het	  Groene	  Hart	  draagt	  in	  grote	  mate	  bij	  aan	  het	  
woongenot	  in	  onze	  gemeente.	  Het	  beleid	  is	  er	  de	  afgelopen	  jaren	  op	  gericht	  geweest	  
dit	  gebied	  te	  behouden	  en	  alleen	  te	  bouwen	  binnen	  de	  zogenaamde	  “rode	  contour”.	  	  
	  
Toekomst	  
De	  woningbouwcorporaties	  en	  projectontwikkelaars	  zullen	  moeten	  inspelen	  op	  de	  snel	  
veranderende	  vraag	  naar	  een	  bepaald	  type	  woningen.	  Wij	  willen	  dat	  mensen	  zo	  lang	  
mogelijk	  zelfstandig	  kunnen	  blijven	  wonen.	  Dit	  vraagt	  om	  woningen	  die	  aanpasbaar	  
zijn.	  Bouwplannen	  zullen	  daarom	  flexibel	  moeten	  zijn	  in	  de	  toekomst.	  Bestaande	  
bouwplannen	  moeten	  opnieuw	  bekeken	  worden	  en	  zo	  nodig	  worden	  aangepast.	  
Nieuwe	  bestemmingsplannen	  moeten	  daar	  rekening	  mee	  houden.	  Dit	  biedt	  tevens	  de	  
kans	  tot	  het	  bouwen	  van	  mantelzorgwoningen,	  waardoor	  we	  zorgverlening	  van	  
naasten	  stimuleren	  of	  tot	  het	  ombouwen	  van	  bedrijfspanden	  ten	  behoeve	  van	  werk	  en	  
woonruimte	  voor	  jongeren.	  
	  
De	  woningbouwcorporatie	  moet	  zich	  meer	  toeleggen	  op	  het	  bouwen	  van	  betaalbare	  
(huur)woningen.	  Hierbij	  blijft	  het	  uitgangspunt	  dat	  we	  alleen	  bouwen	  binnen	  de	  rode	  
contouren	  in	  het	  Groene	  Hart	  als	  de	  bevolkingsgroei	  dat	  nodig	  maakt.	  Jongeren	  die	  
terugkeren	  naar	  hun	  geboortedorp	  horen	  daar	  ook	  toe.	  	  
Daarnaast	  wil	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  bereiken	  dat	  er	  alleen	  nog	  
energieneutrale	  woningen	  worden	  gebouwd.	  Hierin	  passen	  maatregelen	  om	  
toepassing	  van	  zonnepanelen,	  groene	  daken	  en	  extra	  isolering	  te	  bevorderen.	  
	  
Leegstand	  van	  bedrijfspanden	  moet	  voorkomen	  worden.	  In	  een	  tijd	  waarin	  
commercieel	  vastgoed	  moeilijk	  te	  verhuren	  is,	  moet	  er	  op	  creatieve	  wijze	  gekeken	  
worden	  naar	  de	  mogelijkheden	  om	  deze	  panden	  een	  andere	  bestemming	  te	  geven.	  
Bijvoorbeeld	  t.b.v.	  werk-‐	  en	  of	  woonruimte	  voor	  jongeren,	  waardoor	  deze	  in	  onze	  
gemeente	  kunnen	  blijven	  wonen	  en	  werken	  
	  
De	  openheid	  van	  het	  Groene	  Hart	  blijft	  behouden.	  Hierin	  passen	  geen	  grootschalige	  
agrarische	  bedrijfsontwikkelingen.	  Wel	  moet	  het	  mogelijk	  zijn	  voor	  agrariërs	  om	  
duurzame	  recreatie	  als	  (neven)activiteit	  te	  ontwikkelen.	  
	  
Onze	  plannen	  
• Wij	  willen	  dat	  er	  in	  toekomstige	  bouwplannen	  een	  maximaal	  aantal	  energieneutrale	  
woningen	  worden	  gebouwd.	  	  
• Bij	  bouwplannen	  van	  voldoende	  grootte	  wordt	  nadrukkelijk	  de	  mogelijkheid	  van	  
toepassing	  van	  koude-‐/warmteopslag	  of	  gebruik	  van	  aardwarmte	  onderzocht	  en	  
toegepast.	  
• Bouwplannen	  worden	  zo	  samengesteld	  dat	  deze	  de	  doorstroming	  bevorderen.	  
• In	  de	  bouwplannen	  worden	  voldoende	  betaalbare	  woningen	  gerealiseerd	  voor	  
jongeren,	  jonge	  gezinnen	  en	  ouderen	  die	  zelfstandig	  willen	  blijven	  wonen.	  
• Jongeren	  die	  (na	  studie)	  terugkeren	  naar	  hun	  geboortedorp	  komen	  in	  aanmerkingen	  
voor	  een	  woning.	  
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• Leegstaande	  panden	  kunnen	  mogelijk	  creatieve	  hotspots	  worden	  voor	  jongeren,	  
door	  henzelf	  beheerd,	  waar	  zij	  kunnen	  ondernemen,	  muziek	  maken	  of	  elkaar	  
ontmoeten	  of	  worden	  omgebouwd	  tot	  woningen.	  De	  gemeente	  kan	  dit	  stimuleren	  
door	  met	  eigenaren	  in	  overleg	  te	  gaan	  hierover.	  
• In	  de	  gemeente	  wordt	  geen	  intensieve	  veehouderij	  toegestaan,	  ook	  niet	  als	  er	  
speciale	  milieumaatregelen	  worden	  getroffen.	  

	  
	  

2.3 VERKEER	  &	  VERVOER	  
	  
Terugblik	  
Het	  is	  niet	  vanzelfsprekend	  dat	  iedereen	  een	  auto	  heeft.	  Vooral	  de	  meer	  kwetsbare	  
inwoners	  van	  onze	  gemeente	  zijn	  aangewezen	  op	  openbaar	  vervoer.	  Ook	  kiezen	  
steeds	  meer	  inwoners	  ervoor	  geen	  auto	  te	  gebruiken.	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  
heeft	  de	  afgelopen	  periode	  gehamerd	  op	  het	  verbeteren	  van	  de	  bereikbaarheid	  van	  de	  
dorpen	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  en	  hiervoor	  voorstellen	  gedaan.	  
	  
In	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  de	  druk	  op	  ons	  wegennet	  toegenomen.	  Vooral	  de	  hoeveelheid	  
vrachtverkeer	  door	  onze	  dorpen	  zorgt	  voor	  toenemende	  overlast.	  Vooral	  de	  veiligheid	  
van	  de	  voetgangers	  en	  fietsers	  staat	  hierdoor	  onder	  druk.	  
	  
Toekomst	  
Onze	  prioriteit	  ligt	  bij	  veilig	  lokaal	  verkeer	  met	  nadruk	  op	  openbaar	  en	  
milieuvriendelijk	  vervoer.	  We	  streven	  ernaar	  het	  aantal	  verkeersbewegingen	  niet	  te	  
laten	  groeien	  en	  ons	  te	  concentreren	  op	  het	  bestemmingsverkeer.	  	  

Dat	  betekent	  ontmoediging	  van	  het	  doorgaand	  verkeer	  en	  beperking	  van	  doorgaande	  
verkeersstromen	  op	  N201	  en	  andere	  N-‐wegen.	  Daarnaast	  beperking	  van	  snelverkeer	  
langs	  riviertjes	  als	  Amstel,	  Gein,	  Angstel,	  Holendrecht	  etc.	  door	  het	  afsluiten	  van	  één	  
kant	  voor	  autoverkeer	  (zoals	  langs	  de	  Waver	  bv).	  	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  wil	  
verbetering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  voet-‐	  en	  fietspaden	  voor	  inwoners	  en	  ten	  behoeve	  
van	  de	  recreatie.	  	  

In	  de	  komende	  raadsperiode	  worden	  de	  busverbindingen	  door	  een	  andere	  
vervoersmaatschappij	  uitgevoerd.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  nu	  het	  moment	  is	  om	  het	  
netwerk	  van	  buslijnen	  opnieuw	  vorm	  te	  geven.	  Wij	  willen	  komen	  tot	  het	  realiseren	  van	  
een	  netwerk	  van	  minibusjes	  in	  de	  dorpen,	  dat	  aansluit	  op	  de	  doorgaande	  buslijnen.	  
	  
Het	  (vracht)verkeer	  neemt	  toe.	  Dit	  betekent	  meer	  overlast,	  een	  extra	  belasting	  voor	  
ons	  wegennet,	  waardoor	  het	  wegdek	  slechter	  wordt	  en	  er	  meer	  gevaar	  voor	  vooral	  
voetgangers	  en	  fietsers	  ontstaat.	  Het	  is	  noodzakelijk	  dat	  er	  maatregelen	  worden	  
genomen	  die	  de	  overlast	  van	  dit	  verkeer	  inperken	  en	  de	  veiligheid	  van	  voetgangers	  en	  
fietsers	  verhogen.	  Hierbij	  horen	  ook	  maatregelen	  die	  het	  sluipverkeer	  tegen	  gaan.	  
	  
Meer	  auto’s	  betekent	  ook	  meer	  uitstoot	  van	  Co2	  en	  fijnstof.	  
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  wil	  dit	  zoveel	  mogelijk	  beperken.	  Lagere	  maximum	  
snelheden	  op	  ons	  wegennet	  dragen	  hiertoe	  bij	  en	  zijn	  bovendien	  veiliger.	  60	  km/u	  
buiten	  de	  bebouwde	  kom	  is	  genoeg.	  
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Onze	  plannen	  
• Realiseren	  van	  een	  netwerk	  van	  minibusjes	  tussen	  en	  in	  de	  dorpen.	  
• Terugdringen	  van	  sluipverkeer	  (door	  vrachtwagens)	  door	  onze	  dorpen,	  zo	  nodig	  door	  
het	  afsluiten	  van	  wegen.	  
• We	  zullen	  blijvend	  bezwaar	  maken	  tegen	  130	  km	  op	  de	  A2.	  
• Wij	  werken	  niet	  mee	  aan	  procedures	  om	  van	  de	  N201	  een	  4-‐baans	  weg	  te	  maken	  in	  
onze	  gemeente.	  
• Wij	  maken	  sluitende	  afspraken	  met	  de	  busmaatschappij	  over	  een	  buslijn	  langs	  station	  
Abcoude.	  
• Het	  aanleggen	  van	  extra	  voorzieningen	  om	  het	  fietsen	  veiliger	  te	  maken.	  
• Instellen	  van	  schoolzones	  rondom	  scholen	  met	  een	  maximum	  snelheid	  van	  30	  km/u.	  
• Wij	  nemen	  snelheids	  beperkende	  maatregelen	  op	  onze	  eigen	  wegen	  en	  gaan	  met	  de	  
provincie	  in	  gesprek	  om	  dat	  ook	  te	  realiseren	  voor	  provinciale	  wegen.	  
• Er	  worden	  in	  samenwerking	  met	  marktpartijen	  in	  onze	  gemeente	  meer	  oplaadpunten	  
voor	  electrische	  auto’s	  aangelegd.	  

	  
	  

2.4 RECREATIE	  
	  
Terugblik	  
Onze	  gemeente	  is	  een	  recreatiegemeente.	  De	  afgelopen	  jaren	  is	  het	  nog	  niet	  gelukt	  
om	  De	  Ronde	  Venen	  als	  zodanig	  op	  de	  kaart	  te	  zetten.	  De	  Vinkeveense	  plassen	  zijn	  
bekend,	  maar	  niet	  goed	  bereikbaar	  en	  de	  samenwerking	  tussen	  gemeente	  en	  de	  
recreatieondernemers	  was	  niet	  optimaal	  en	  heeft	  onvoldoende	  opgeleverd.	  
	  
Toekomst.	  
Als	  Groene	  Hartgemeente	  maken	  wij	  deel	  uit	  van	  de	  groene	  long	  van	  de	  Randstad.	  
Veel	  Randstedelingen	  komen	  hier	  recreëren.	  Onze	  ondernemers	  hebben	  baat	  bij	  de	  
recreatieve	  sector.	  Hiertoe	  is	  begin	  2014	  een	  recreatievisie	  opgesteld.	  
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  ondersteunt	  deze	  visie.	  Uitgangspunt	  daarbij	  is	  een	  
goede	  samenwerking	  en	  verstandhouding	  tussen	  inwoners,	  gemeente	  en	  
ondernemers.	  	  
Onze	  gemeente	  moet	  recreanten	  voldoende	  te	  bieden	  hebben	  op	  het	  gebied	  van	  
recreatie,	  zowel	  in	  de	  natuur	  (fietsen,	  wandelen),	  als	  over	  water.	  Daarvoor	  is	  een	  
goede	  promotie	  van	  groot	  belang,	  ook	  van	  ons	  cultuurhistorisch	  erfgoed.	  Vooral	  de	  
waterrecreatie	  verdient	  meer	  aandacht.	  

Onze	  plannen	  
• Prioriteit	  geven	  aan	  duurzame	  recreatievoorzieningen.	  
• Het	  leggen	  van	  een	  recreatieve	  route	  langs	  de	  forten.	  
• Aantrekkelijkheid	  van	  landschap	  vergroten	  (Groene	  Hart,	  Botshol,	  Vv	  plassen,	  
Abouder	  meer,	  waterlinies,	  leisure	  lakes).	  
• Toegankelijkheid	  van	  Groene	  Hart	  verhogen	  door	  aanleg	  van	  doorgaande	  fiets-‐	  en	  
wandelpaden.	  
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• De	  gemeente	  zet	  zich	  in	  voor	  het	  zichtbaar	  en	  toegankelijk	  maken	  van	  de	  Oude	  
Hollandse	  Waterlinie.	  
• Actieve	  promotie	  van	  de	  recreatiemogelijkheden	  in	  onze	  gemeente.	  
• Ondernemers	  kansen	  bieden	  en	  hun	  creativiteit	  de	  ruimte	  geven.	  

3. NATUUR	  &	  MILIEU	  
	  
Terugblik	  
Landelijke	  en	  mondiale	  ontwikkelingen	  hebben	  de	  druk	  op	  natuur	  en	  milieu	  doen	  
toenemen.	  Hierdoor	  zijn	  ingrijpende	  maatregelen	  steeds	  noodzakelijker	  geworden	  om	  
onze	  fossiele	  brandstoffen	  te	  sparen.	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  ondersteunt	  al	  
jaren	  initiatieven	  die	  bijdragen	  aan	  het	  verminderen	  van	  de	  druk	  op	  ons	  milieu,	  zoals	  
kleinschalige	  windenergieprojecten,	  mestvergisting	  op	  lokaal	  niveau,	  verwarming	  door	  
middel	  van	  warmte-‐/koudeopslag	  installaties	  en	  energienota-‐loos	  bouwen.	  
Daarnaast	  heeft	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  zich	  de	  afgelopen	  jaren	  sterk	  gemaakt	  
om	  zoveel	  mogelijk	  natuur,	  bomen	  en	  groen	  in	  onze	  gemeente	  te	  behouden.	  
	  
Toekomst	  
Een	  groene	  gemeente	  is	  ook	  een	  duurzame	  gemeente.	  De	  Ronde	  Venen	  hoort	  thuis	  in	  
de	  kopgroep	  van	  gemeentes	  die	  maatregelen	  nemen	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid.	  
Hierbij	  horen	  minder	  licht	  en	  geluidshinder,	  energiezuinige	  (straat)verlichting,	  
toepassing	  van	  geluidsarm	  asfalt,	  voorkomen	  van	  waterverspilling	  en	  strenge	  eisen	  aan	  
veehouderij.	  In	  onze	  visie	  blijft	  De	  Ronde	  Venen	  inzetten	  op	  minder	  gebruik	  van	  
fossiele	  brandstoffen	  en	  de	  productie	  en	  toepassing	  van	  zoveel	  mogelijk	  duurzame	  
energie.	  Afval	  is	  ook	  een	  grondstof,	  waaruit	  weer	  energie	  gewonnen	  kan	  worden.	  De	  
gemeente	  neemt	  het	  voortouw	  in	  dit	  proces	  wat	  ons	  betreft.	  	  
	  
We	  zullen	  initiatieven	  die	  meer	  duurzaamheid	  in	  de	  (land)bouw	  opleveren	  
ondersteunen.	  Intensieve	  veehouderij	  past	  daar	  niet	  in.	  
	  
Bij	  een	  prettige	  woonomgeving	  hoort	  een	  goed	  beheer	  van	  de	  gezamenlijke	  openbare	  
ruimte.	  Het	  is	  de	  buitenruimte	  die	  ons	  verbindt,	  letterlijk	  en	  figuurlijk.	  We	  gebruiken	  
deze	  ruimte	  met	  ons	  allen	  elke	  dag.	  Voor	  werk,	  school	  en	  in	  onze	  vrije	  tijd.	  Het	  is	  
daarom	  belangrijk	  de	  openbare	  ruimte	  schoon	  te	  houden.	  Samen	  met	  de	  inwoners	  van	  
onze	  wijken	  gaat	  dat	  het	  best.	  Zij	  zijn	  er	  immers	  direct	  bij	  betrokken.	  	  
	  
Hondenpoep	  en	  zwerfvuil	  vormen	  de	  twee	  grootste	  ergernissen	  in	  onze	  woonwijken.	  
Speelvelden	  in	  de	  wijken	  zijn	  voor	  kinderen	  om	  op	  te	  spelen	  en	  geen	  toilet	  voor	  
honden.	  Van	  hondenbezitters	  mogen	  we	  verwachten	  dat	  ze	  de	  poep	  van	  hun	  eigen	  
hond	  opruimen.	  Hierop	  moet	  effectief	  gehandhaafd	  worden,	  zodat	  onze	  openbare	  
ruimte	  schoon	  blijft.	  	  
	  
Onze	  plannen	  
• Winnen	  van	  energie	  uit	  afvalstoffen	  waaronder	  mestvergisting	  (kleine	  schaal)	  willen	  
wij	  stimuleren.	  
• Een	  deel	  van	  het	  overschot	  op	  de	  afvalstoffenheffing	  wordt	  ingezet	  om	  energie	  te	  
winnen	  uit	  afval	  en	  zo	  geld	  voor	  onze	  inwoners	  terug	  te	  verdienen.	  
• Het	  stimuleren	  van	  groene	  bedrijfsvoering	  van	  alle	  bedrijven	  in	  onze	  gemeente.	  
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• De	  gemeente	  gaat	  inwoners	  stimuleren	  bewust	  met	  water	  om	  te	  gaan	  en	  start	  een	  
regentonnenactie.	  
• De	  gemeente	  koopt	  alleen	  nog	  groene	  elektriciteit.	  
• Ruimhartig	  meewerken	  aan	  de	  aanleg	  van	  (velden)zonnecollectoren.	  
• De	  biogasinstallatie	  op	  het	  terrein	  van	  Waternet	  wordt	  ook	  ter	  beschikking	  gesteld	  
voor	  particulieren.	  
• Langs	  onze	  wegen	  planten	  we	  meer	  bomen,	  ter	  verfraaiing	  maar	  ook	  om	  meer	  
fijnstof	  op	  te	  vangen.	  
• Maximale	  inzet	  om	  de	  Ecologische	  Hoofdstructuur	  te	  realiseren.	  Waar	  mogelijk	  
creëren	  we	  extra	  groene	  ruimte	  in	  de	  bebouwde	  kom.	  	  
• Onze	  groenvoorzieningen	  maken	  we	  schoon	  en	  veilig.	  Er	  komen	  meer	  
hondentoiletten	  en	  afvalbakken	  rondom	  speelveldjes.	  
• Er	  wordt	  geëxperimenteerd	  met	  het	  beheer	  van	  de	  openbare	  ruimte	  door	  
bewonersinitiatieven.	  Dit	  betekent	  een	  kostenbesparing	  voor	  de	  gemeente	  en	  een	  
vergroting	  van	  de	  zelfredzaamheid	  van	  de	  inwoners.	  Hierbij	  worden	  goede	  afspraken	  
gemaakt	  over	  resultaat,	  vergoeding	  en	  aansprakelijkheid.	  

	  

	  

4. OPENBAAR	  BESTUUR	  &	  FINANCIËN	  
	  
Terugblik	  
Door	  regelmatig	  met	  de	  bewoners	  in	  gesprek	  te	  gaan	  heeft	  het	  college	  zich	  de	  
afgelopen	  3	  jaar	  een	  goed	  beeld	  gevormd	  van	  wat	  er	  leeft	  onder	  onze	  bevolking.	  
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  heeft	  onder	  andere	  door	  de	  inbreng	  van	  onze	  
wethouder	  bijgedragen	  aan	  deze	  visie	  om	  te	  besturen	  vanuit	  resultaat	  voor	  de	  
inwoners.	  Met	  een	  realistische,	  niet	  dogmatisch	  kijk	  op	  zaken.	  
	  
Toekomst	  
De	  inkomsten	  van	  de	  gemeente	  uit	  de	  uitkering	  van	  het	  rijk	  zullen	  de	  komende	  jaren	  
afnemen.	  Weliswaar	  ontvangt	  de	  gemeente	  straks	  ca.	  20	  miljoen	  euro	  meer	  uit	  het	  
gemeentefonds,	  maar	  daarvoor	  moet	  zij	  heel	  veel	  nieuwe	  taken	  uitvoeren.	  Het	  geld	  
dat	  de	  gemeente	  ontvangt	  is	  minder	  dan	  dat	  het	  rijk	  er	  nu	  voor	  uitgeeft.	  Kortom	  de	  
gemeente	  moet	  een	  bezuiniging	  realiseren.	  
	  
Voor	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  staat	  een	  financieel	  gezonde	  gemeente	  voorop	  
met	  een	  sluitende	  begroting	  en	  meerjarenperspectief.	  Als	  er	  bezuinigd	  moet	  worden	  
zal	  onze	  partij	  kritisch	  kijken	  naar	  de	  omvang	  van	  de	  eigen	  organisatie.	  
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  wil	  dat	  de	  sterkste	  schouders	  de	  zwaarste	  lasten	  
dragen.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  kwetsbaren	  in	  onze	  gemeenschap	  bij	  bezuinigingen	  zullen	  
worden	  ontzien.	  	  
	  
Uiteraard	  moeten	  de	  gemeentefinanciën	  daarbij	  transparant	  en	  inzichtelijk	  zijn	  voor	  
iedereen.	  Wij	  verantwoorden	  door	  helder	  te	  verwoorden	  wat	  is	  bereikt,	  hoe	  het	  is	  
bereikt	  en	  met	  inzet	  van	  welke	  middelen.	  Transparantie	  vooraf	  en	  achteraf.	  De	  
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kernbegrippen	  voor	  ons	  gemeentebestuur	  zouden	  daarbij	  moeten	  zijn:	  effectief,	  
zichtbaar	  en	  verantwoordelijk.	  	  
	  
Digitale	  communicatie	  wordt	  steeds	  belangrijker.	  De	  gemeente	  zal	  op	  dit	  terrein	  de	  
informatievoorziening	  aan	  haar	  inwoners	  sterk	  moeten	  verbeteren.	  Daarnaast	  zal	  er	  
meer	  aandacht	  moeten	  zijn	  voor	  de	  vraag;	  wie	  welke	  informatie	  wanneer	  krijgt.	  Nog	  te	  
vaak	  krijgen	  belanghebbende	  informatie	  te	  laat	  of	  incompleet.	  Het	  uitgangspunt	  moet	  
zijn	  dat	  iedereen	  snel	  en	  compleet	  de	  informatie	  krijgt	  die	  gewenst	  is.	  Dat	  betekent	  
een	  brede	  en	  ruime	  levering	  van	  informatie.	  Met	  breed	  bedoelen	  we:	  niet	  alleen	  aan	  
de	  direct	  betrokkenen,	  maar	  aan	  alle	  partijen	  die	  dat	  wensen.	  Met	  ruim	  bedoelen	  we;	  
meer	  dan	  wat	  wettelijk	  moet.	  Het	  college	  moet	  zich	  steeds	  afvragen	  wie	  wanneer	  
welke	  informatie	  nodig	  heeft.	  
	  
Regelgeving	  wordt	  complexer	  en	  niet	  iedereen	  is	  even	  handig	  in	  het	  vergaren	  van	  
informatie	  of	  heeft	  daar	  de	  middelen	  voor.	  Veel	  inwoners	  weten	  niet	  waar	  ze	  met	  hun	  
vragen	  of	  problemen	  naar	  toe	  moeten	  en	  kunnen	  hulp	  gebruiken	  bij	  het	  zoeken	  naar	  
een	  oplossing.	  Hiervoor	  biedt	  een	  gemeentelijke	  ombudsman/-‐vrouw	  uitkomst.	  Een	  
proactieve	  gemeente	  heeft	  zo’n	  “vraagbaak”	  die	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  is.	  
	  
De	  gemeente	  krijgt	  veel	  taken	  overgedragen	  vanuit	  de	  rijksoverheid.	  Die	  taken	  moeten	  
allemaal	  effectief	  en	  efficiënt	  worden	  uitgevoerd.	  Dit	  verhoogt	  de	  druk	  op	  de	  
gemeentelijke	  organisatie	  in	  een	  tijd	  waarin	  bezuinigingen	  onontkoombaar	  zijn.	  Een	  
goede	  samenwerking	  op	  bedrijfskundig	  niveau	  met	  andere	  gemeenten	  kan	  ons	  in	  staat	  
stellen	  de	  vereiste	  kwaliteit	  aan	  onze	  inwoners	  te	  leveren	  en	  goede	  uitvoering	  te	  
geven	  aan	  de	  extra	  taken	  die	  moeten	  worden	  uitgevoerd.	  
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  staat	  hier	  in	  beginsel	  positief	  tegenover.	  
	  
Onze	  plannen	  
• De	  kosten	  voor	  de	  gemeentelijke	  organisatie	  worden	  zo	  laag	  mogelijk	  gehouden.	  
Hiertoe	  wordt	  blijvend	  kritisch	  naar	  de	  omvang	  van	  de	  organisatie	  gekeken.	  
• Er	  wordt	  geen	  automatische	  verhoging	  (indicering)	  vergoeding	  raadsleden	  
doorgevoerd.	  
• De	  mogelijkheden	  voor	  bedrijfskundige	  samenwerking	  met	  andere	  gemeenten	  om	  
kosten	  te	  besparen	  worden	  verder	  uitgewerkt.	  Dit	  mag	  niet	  leiden	  tot	  een	  nieuwe	  
herindeling.	  
• Er	  wordt	  kritisch	  gekeken	  naar	  externe	  inhuur.	  Als	  die	  nodig	  is	  dan	  krijgen	  lokale	  
bedrijven	  /	  ZZP-‐ers	  voorrang	  bij	  gelijke	  kwaliteit.	  
• Waar	  mogelijk	  worden	  stageplaatsen	  aangeboden	  aan	  werkzoekenden	  uit	  onze	  
gemeente.	  

• Het	  gemeentebestuur	  verantwoordt	  wat	  zij	  met	  inspraak	  van	  haar	  inwoners	  doet	  of	  
heeft	  gedaan.	  


