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Voorwoord 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in de gemeente Nissewaard. Samen met 
bewoners en betrokken organisaties hebben wij invulling gegeven aan dit programma om zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij wat er leeft in onze nieuwe gemeente Nissewaard, bestaande uit de gemeente Spijkenisse en Bernisse. 
Naast dat wij de afgelopen jaren intensief persoonlijk contact hebben gezocht met onze inwoners, hebben wij 
voor het samenstellen van dit verkiezingsprogramma op unieke wijze de mogelijkheid geboden om digitaal input 
te leveren. Dit programma staat dan ook vol met “quotes” van betrokken inwoners om hun mening te vertolken 
refererend aan ons programma. In de verschillende hoofdstukken zijn onze standpunten aangevuld met goede en 
vooral praktische voorbeelden uit de praktijk. 
 
Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen van ons verkiezingsprogramma en wij hopen dat u de PvdA Nissewaard 
wilt steunen op 19 november 2014! 
 
PvdA Nissewaard, 2014 
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Hoofdstuk 1: PvdA Nissewaard 
 

“Solidair is onze samenleving, zelfredzaam zijn onze burgers en ondersteunend is de overheid” 
 

Gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. We staan in 
nauw contact met bewoners, maken waar mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring en leggen over standpunten 
en besluiten voortdurend verantwoording af. De afgelopen vier jaar hebben wij als PvdA Nissewaard dan ook meer 
dan vijftig buurtonderzoeken gehouden in verschillende wijken en kernen. Door de gesprekken met bewoners 
hebben wij een beter beeld gekregen van persoonlijke situaties. We hebben gemerkt dat het met veel inwoners 
van onze gemeente goed gaat. We leven in een rijk land en in een rijk deel van de wereld. Maar we sluiten onze 
ogen niet voor problemen die zich in onze gemeente voordoen. Nog steeds groeien kinderen op in armoede. 
Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze gemeente voor. Niet iedereen in Nissewaard heeft 
dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Wij willen bewoners en maatschappelijke instellingen op 
buurtniveau met elkaar verbinden en werken aan een samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft 
en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we 
niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. 
Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, 
verbindingen te maken. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een 
samenleving waarin we mét elkaar leven. Daarom hopen we op uw stem voor de Partij van de Arbeid in de 
gemeente Nissewaard, want onze idealen zijn ook na 2014 hard nodig! 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
 
1. De PvdA blijft buurtonderzoek doen om uw mening te horen!   
 
2. Veilig naar school door aanleg schoolzones  
 
3. Een Plan van de Arbeid ter bevordering van de werkgelegenheid 
 
4. Investeren in bereikbaarheid 
 
5. Inzet voor volledig terugbrengen spoedeisende hulp 
 
6. Een Rechtswinkel voor Nissewaard 
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7. Aanpassen betaald parkeren ter bevordering lokale economie  
 
8. Wijk- en dorpspanels als adviesorgaan voor de gemeente 
 
9. Elke wijk of dorp een eigen ontmoetingsplek 
 
10. Elke wijkagent is bekend 
 
11. A-status voor gezinnen in armoede 
 
12. Zomerschool voor kinderen met taalachterstand 
 
13. Zonnecellen op  gemeentelijke gebouwen 
 
14. De PvdA neemt het initiatief tot de ontwikkeling van het Nisselab 
 
15. Bezuinigen op vergoedingen van wethouders en raadsleden 
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Hoofdstuk 2: Werk, inkomen en economie 

Werk 
De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. De PvdA Nissewaard is dan ook van mening dat kansen in de 
regio voor onze inwoners benut moeten worden. Daarom willen wij, in samenwerking met de overige gemeenten 
op Voorne-Putten, de mogelijkheden op werk voor onze inwoners binnen de regio Rotterdam en Den Haag 
verbeteren. Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. 
Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente aan het werk. De PvdA Nissewaard wil daarbij 
vooral de jeugdwerkloosheid verminderen en voorkomen. Samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en 
het onderwijs is daarbij nodig ter bevordering van kennisinnovatie en een betere afstemming tussen opleidingen 
en beschikbare banen. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• Het opstellen van een Plan van de Arbeid voor onze regio. 
 

Plan van de Arbeid 
De PvdA wil in samenwerking met gemeenten in de regio een plan opstellen dat werkgelegenheid creëert, waarbij 
gezorgd wordt voor: 
• het realiseren van leerwerkplaatsen en stageplaatsen; 
• een gemeenschappelijke en gecoördineerde werkgeversbenadering in onze regio; 
• bij aanbestedingen dient de aannemende partij minimaal vijf procent van de aanneemsom te gebruiken    voor 
inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten; 
• de gemeente heeft hierin niet alleen de regie, maar vervult ook een voorbeeldfunctie. 

 
• Extra ondersteuning voor jongeren bij het verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt:  
- het behalen van een startkwalificatie is cruciaal om toegang te verkrijgen op de arbeidsmarkt; 
- het verrichten van stages en/of werk moet ook kunnen leiden tot het behalen van een erkende startkwalificatie; 
- ter ondersteuning van jongeren die speciale aandacht nodig hebben maken we een actieplan samen met 
onderwijs, agrariërs en bedrijfsleven; 
- in samenwerking met ondernemers en het onderwijs (MBO) stimuleren we de belangstelling voor technische 
studies en beroepen. 

“Investeer in echte 
banen.” 
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• Extra ondersteuning voor inwoners die, bijvoorbeeld vanwege een arbeidsbeperking, moeilijk of geen werk 
kunnen vinden. De ondersteuning is gericht op het vinden van werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van 
onze burgers: 
- rekening houdend met de mogelijkheden van de betrokkenen wordt een aanbod gedaan voor scholing, stage of 
onbetaalde arbeid, dit om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren; 
- van bijstandsgerechtigden verwachten we, op basis van eigen plannen en rekeninghoudend met iemands 
mogelijkheden, een tegenprestatie; 
- inwoners zonder of met zeer beperkte kansen behouden recht op het vangnet van de bijstand. 
 

Spijkenisse Werkt 
In Spijkenisse kennen we een goed voorbeeld van de wijze waarop mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
ondersteund worden in hun weg naar re-integratie en arbeidsparticipatie. De re-integratietrajecten bestaan uit 
een deel werk en een deel training. Spijkenisse Werkt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente 
Spijkenisse en de sociale werkvoorziening de Welplaat. Inmiddels zijn ook de gemeenten Bernisse, Brielle en 
Westvoorne aangesloten. Voor meer informatie: www.welplaat.nl 

Inkomen 
Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in een periode van economische crisis willen we 
kwetsbare mensen blijven ondersteunen door een activerende armoedeaanpak. We willen vooral aandacht voor 
kinderen die opgroeien in armoede. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• De gemeente Nissewaard maakt stevige afspraken met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven 
om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. 
• Mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op het wettelijk minimumloon en uitzicht op doorgroei via CAO-
schalen. 
• De inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid wordt vastgesteld door de gemeente op honderdtwintig 
procent van het bijstandsniveau. 
• De gemeente Nissewaard draagt er zorg voor dat de gelden, die zijn vrijgemaakt door de landelijke overheid voor 
kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens, optimaal worden ingezet en daadwerkelijk aan die gezinnen en 
kinderen ten goede komen. 
• De Gemeente Nissewaard kent geen functie sociaal raadsman. Minder draagkrachtige inwoners willen wij alsnog 
toegang geven tot juridische bijstand. Door de toenemende kosten voor rechtsbijstand dreigen zij daarvan 

“Een “A-status” 
voor kinderen die 

opgroeien in 
armoede.” 

 

“Steun minima!” 
 

“’Spijkenisse werkt!’ 
inzetten voor klaar-

overs.” 

http://www.welplaat.nl/
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verstoken te blijven. De PvdA pleit voor aansluiting van de gemeente Nissewaard bij de Rechtswinkel Voorne-
Putten.  
 

Rechtswinkel Voorne-Putten 
De Rechtswinkel Voorne-Putten is een vrijwilligersorganisatie opgericht op eigen initiatief door twee 
rechtenstudenten. Bij de Rechtswinkel geven rechtenstudenten, juristen in spé, op vrijwillige basis gratis juridisch 
advies aan mensen die minder draagkrachtig zijn. 

Economie 
Ondernemerschap stimuleert de economie, het bevordert de werkgelegenheid en maakt bijvoorbeeld het centrum 
van Spijkenisse (’t Dorp) aantrekkelijker voor bezoekers. Om ondernemerschap te stimuleren is het niet alleen van 
belang om ondernemers aantrekkelijke opstartmogelijkheden te bieden, maar ook om een goed vangnet te 
creëren voor ondernemers die in financiële moeilijkheden komen. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• Nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers om regionale economische kansen te benutten, 
waarbij bestaande bedrijventerreinen optimaal worden benut alvorens zij worden uitgebreid.  
• Nauwe samenwerking tussen agrariërs en de gemeente ter bevordering van de economische betekenis van de 
sector, maar met oog voor duurzaamheid. 
• Een goed imago van de gemeente Nissewaard is essentieel: om de positie van de detailhandel te versterken en 
onze gemeente beter en positiever op de kaart te zetten is het noodzakelijk om een plan op te stellen hoe het 
parkeren in ons stadscentrum positiever kan worden uitgedragen.  
 

Actieplan Betaald Parkeren 
De PvdA wil een actieplan lanceren om een optimaal parkeerbeleid te ontwikkelen in het centrum van Spijkenisse. 
Het parkeerbedrijf streeft naar kostendekkendheid en het tarief nodigt consumenten uit ons winkelcentrum te 
bezoeken. Door samenwerking met de partners in het centrumgebied kan een breed gedragen plan worden 
neergelegd dat onze lokale economie zal stimuleren. De gemeente heeft hierin een regierol. 

 
• Tot behoud van en waar mogelijk ter versterking van de leefbaarheid in de kernen dienen er gunstige 
voorwaarden te zijn voor vestiging van kleine zelfstandigen. 
• De aantrekkelijkheid van het stadshart dient versterkt te worden door een gericht horecabeleid, waarbij de 
gemeente een duidelijke regiefunctie heeft om te zorgen voor een betere afstemming. 

“Na twee uur 
gratis parkeren.” 
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• De huidige leegstand in winkelgebieden dient te worden bestreden door overleg tussen winkeliersvereniging, 
verhuurders en gemeente, waarbij een halt wordt toegeroepen aan de vestiging van discounters of outlets. 
• Leegstaande panden worden (al dan niet tijdelijke) creatieve hotspots voor jongeren, door henzelf beheerd. In 
die panden is het mogelijk tegen gunstige voorwaarden te ondernemen. 
• Ondernemers  worden ondersteund bij het beëindigen van hun onderneming en de sanering van de 
overblijvende schulden. 
• Bij grootschalige openbare werken (bijvoorbeeld het openbreken van wegen) worden belangrijke toetscriteria 
(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) gehanteerd opdat burgers en ondernemers niet 
onnodig worden gehinderd. 

ZZP 
De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen als zelfstandige zonder personeel (ZZP/ freelance) gaan werken. De 
PvdA vindt het belangrijk dat ook zij gebruik kunnen maken van voorzieningen.  

 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• Ondernemers (ZZP’ers) met een levensvatbare onderneming, die in financiële moeilijkheden terecht zijn 
gekomen, worden ondersteund bij het oplossen van een schuldenlast via een speciaal (Bbz-)krediet, waardoor de 
onderneming kan worden voortgezet. 
• Startende  ZZP’ers worden ondersteund door hen te laten meedingen naar door de gemeente in de markt 
geplaatste opdrachten. 
• ZZP’ers komen in aanmerking voor het minimabeleid; indien schuldhulpverlening nodig is, leidt dit niet meer tot 
verplichte stopzetting van het bedrijf. 

  

“Grote leegstand 
kantoren en winkels 

terugdringen met 
alternatieve 

bestemmingen.” 
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Hoofdstuk 3: Zorgen voor meedoen 

Alle zorg dicht bij mensen 
Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Wanneer het lukt dit 
te regelen, maken mensen mogelijk later en minder gebruik van hulp. Daarom regelen we zorg of hulp zoveel 
mogelijk op maat en zo dichtbij mogelijk. We laten ruimte voor wie zelf zijn ondersteuning wil inrichten, en regelen 
alles goed voor wie dat niet kan. Zorg is namelijk geen product, maar het is een band tussen mensen. De mens 
staat centraal en het stelsel staat daaraan ten dienst. Dat is voor de PvdA het uitgangspunt. Zorg dichtbij huis zoals 
de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers, de wijkverpleging, huisartsen en zorg op scholen, leidt tot prettige en 
vertrouwde zorg, en een kleiner beroep op duurdere medische handelingen. Goede zorg, de zorg die wij gewend 
zijn en die wij allemaal verwachten, is kostbaar. Op gezondheid mag geen financiële drempel liggen. Dat is een 
principekwestie. De PvdA vindt dat de overheid toegankelijke, betaalbare en goede zorg moet garanderen. Daar 
waar mensen zelf invloed hebben op hun gezondheid moeten we een gezonde levensstijl stimuleren waar we 
kunnen. 
 

Buurtzorg 
Kleine zelfsturende teams bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden én een nauwe 
samenwerking met andere partijen zoals huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten, dat is het idee achter 
buurtzorg Nederland. Hierbij gaan de kosten niet naar het management en de administratie, maar wordt er 
gestreefd naar effectieve oplossingen in kleine en zelfsturende teams. Cliënten hoeven niet meer voor iedere 
aandoening naar een andere verpleegkundige, maar ontvangen zorg op maat.  
Meer informatie via: www.buurtzorgnederland.com 

 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• De hulpvraag is groot en de budgetten voor de zorg zijn beperkt. Daarom mag aan mensen – indien daartoe in 
staat - gevraagd worden ook iets terug te doen. Wederkerigheid dus. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen 
voor een ander of te helpen om de eenzaamheid van een ander te beperken. Om maatwerk mogelijk te maken, is 
het onvermijdelijk een beroep op de directe omgeving (familie, buren of vrienden) te doen. We moeten uitgaan 
van de kracht van het eigen netwerk.  
• Het is goed dat mensen zelf invloed krijgen op de eigen zorg. Indien sprake is van persoonsgebonden budgetten, 
dient er meer hulp beschikbaar te zijn bij administratie, verantwoording en fraudepreventie. Vaak komen mensen 
in financiële problemen door een gebrekkige administratie, ook al zijn ze volstrekt te goeder trouw. 

“Geef mantelzorgers 
de komende jaren 

extra steun.” 
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• Er is één centraal loket waar inwoners terecht kunnen met (zorg)vragen. Daarnaast wil de PvdA dat de gemeente 
de mensen die hulp nodig hebben in beeld heeft en weet welke zorg- en ondersteuningsvraag er leeft. Samen met 
lokale maatschappelijke organisaties wordt vervolgens passende ondersteuning geboden. Geen hulpbehoevende 
wordt (een) (zorg-)woning ontnomen. 

Voor als je een zetje in de rug nodig hebt  
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat er, ondanks de bezuinigingen en ondanks het 
toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. 
Daarom is het nodig dat hulpverleners ruim baan krijgen hun werk goed te doen en zo weinig mogelijk worden 
belast met administratieve rompslomp. We laten de hulpverlener in zijn professionele waarde. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• Hulp, ondersteuning en zorg - bij ouderen, jongeren en gezinnen -  zijn gericht op het voorkomen van het uit de 
hand lopen van problemen. Dit vereist dat de dienstverlening snel op gang komt. Om dat tempo op te kunnen 
brengen, dienen professionals doortastend te kunnen optreden. Degenen die in wijk of dorp verantwoordelijk zijn 
voor de hulpverlening, worden voorzien van een helder maar vooral uitvoeringsbestendig mandaat. Betutteling is 
uit den boze en vrijblijvendheid in de samenwerking tussen hulpverleners en instanties wordt met kracht 
bestreden.  
 

Ombudsteam PvdA Nissewaard 
Het Ombudsteam is een initiatief van de PvdA Nissewaard. Heeft u een vraag of een probleem en u komt er zelf 
niet meer uit, dan helpen wij u graag. Wij brengen daarvoor niets in rekening. Wij staan open voor alle vragen. Het 
Ombudsteam heeft een verwijzende functie. We gaan niet zelf met de inhoud aan de slag. Dat laten we aan de 
desbetreffende instanties over; die hebben daar ook de deskundige medewerkers voor. Wij gaan vertrouwelijk met 
de informatie om. Hoe bereikt u ons? U kunt ons telefonisch bereiken via: 06-34429399.  
Ook via mail zijn wij bereikbaar:  ombudsteampvdanissewaard@gmail.com. 

 
• Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening moeten worden teruggedrongen. Ook hier is doortastendheid de sleutel 
voor succes. Door tijdig naar schuldhulpverlening te verwijzen, wordt vermeden dat problemen onbeheersbaar 
worden. Bij armoedebestrijding moet de focus gericht zijn op de kern, namelijk schulden terugdringen niet alleen 
maar geld toestoppen. Administratieve verplichtingen die geld kosten om in aanmerking te komen voor 
schuldhulpverlening worden vermeden. 

“Waarborg de 
kwaliteit in de zorg.” 

 

mailto:ombudsteampvdanissewaard@gmail.com.
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• Indien er een keuze mogelijk is, wordt de voorkeur gegeven aan hulpverlening in natura. Dit vermindert het 
rondpompen van geld en dus de administratieve lastendruk. 
• Zorg en welzijn dicht bij de mensen brengen, laagdrempelig. Dat betekent dat we kiezen voor een dorps- en 
wijkgerichte benadering. Dit sluit aan op de huidige visie van de gemeente Spijkenisse en ook op het kerngerichte 
werken in de gemeente Bernisse. De mensen krijgen meer regie over zorg in eigen dorp en buurt. 
• In samenwerking tussen organisaties voor (geestelijk) gehandicapten, woningbouwcorporaties en gemeente 
wordt gestreefd om in de kleinere kernen in ieder geval supermarktachtige voorzieningen in stand te houden. In 
Simonshaven en Oudenhoorn is dit al een succesvol concept gebleken. 
 

Buurtsupermarkt: Simon Heijn en Oude Heijn 
De buurtsuper als ontmoetingsplek. Bewoners kunnen er boodschappen doen en mensen met een zorgindicatie of 
uitkering doen er werkervaring op. Met dit concept wordt ingezet op kleinschalige service en (streek-)producten 
van uitstekende kwaliteit én het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen 
op maat gesneden leer- werktrajecten of een zinvolle dagbesteding in een normale werkomgeving aangeboden. 
Het dorp krijgt een buurtsuper. 

Gezondheidszorg 
Als gevolg van het disfunctioneren van de organisatie moest het Ruwaard van Putten de deuren sluiten. Het 
demonstreerde pijnlijk de geringe invloed van lokale overheden op het voortbestaan van zo’n voorziening. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• Ondanks de geringe invloed van de gemeente blijven we ons inzetten voor goed bereikbare en laagdrempelige 

zorg, zodat met name de spoedeisende zorg, in Nissewaard gewaarborgd wordt. 

 
 
 
 
 

  

“Verdwijnen van 
ziekenhuiszorg is 

zeer kwalijk. Vooral 
in een grote 

gemeente is dat 
belangrijk.” 

“Verstrekking 
hulpmiddelen is altijd 

gecombineerd met 
een instructie aan de 

gebruikers.” 
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Hoofdstuk 4: Onderwijs, jeugd en zorg 

Geef het beste voor de toekomst 
De hoofdtaak van onderwijs is kinderen voorbereiden op het functioneren in de samenleving en op hun 
ontwikkeling tot burger. Goede relaties leggen en prestaties leveren, daar gaat het om. Goed onderwijs sluit aan bij 
de ontwikkeling van leerlingen en daagt ze ook uit. De leerling mag niet verdwijnen achter cijfers en observaties. 
Scholen laten zien dat meten en verbeteren hand in hand gaan met aandacht voor de persoon van de leerlingen, 
hun talenten en aandachtspunten en hun verschillende leerstijlen. Opvoeden is in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van ouders. Ouders moeten kunnen vertrouwen op goede zorg en opvang van hun jonge 
kinderen. Ze moeten weten dat hun kinderen in een veilige omgeving goed onderwijs krijgen, en dat er na hun 
opleiding werk is. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• PvdA maakt zich sterk voor de jeugdgezondheidszorg voor zuigelingen en peuters (voorheen de 
consultatiebureaus). Eén van de taken is het vaccineren van baby’s en peuters/kleuters en het controleren van de 
groei. Daarnaast hebben Centra voor Jeugd en Gezin een belangrijke rol als het gaat om het beantwoorden van 
vragen over de ontwikkeling van kinderen en opvoeding. Negentig procent van de ouders hebben wel eens een 
vraag over de opvoeding van hun kinderen. De PvdA wil dat alle ouders voelen dat ze hier terecht kunnen met 
kleine en grote vragen over opvoeding. 
• De PvdA wil een goede en toegankelijke kinderopvang. Kinderopvang van goede kwaliteit geeft kinderen de kans 
om te kunnen spelen en leren met leeftijdsgenootjes.  Kinderopvang is betaalbaar voor iedereen. 
• Meer en betere voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Te veel kinderen beginnen met een achterstand aan de 
basisschool. Daarom moeten we taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk signaleren en 
verhelpen. VVE  is voor hen onmisbaar. Ouders zijn cruciaal voor de ontwikkeling van hun kind. Hun betrokkenheid, 
zowel bij de voorschoolse educatie als in het basisonderwijs, is onmisbaar. Scholen moeten ouders stimuleren 
betrokken te zijn bij school- en voorschoolse activiteiten. 
 

Onzichtbare ouders zichtbaar maken 
Onzichtbare ouders laten hun kinderen van ’s ochtends negen tot ’s avonds elf op straat rondhangen. Van kinds af 
aan hebben ze geleerd grof en brutaal te zijn en hun is geen enkel gevoel voor ritme en structuur bijgebracht. Met 
behulp van mensen op Centra voor Jeugd en Gezin, in peuterspeelzalen en in de kinderopvang zullen we de ouders 
zichtbaar moeten maken. Onze samenleving kan het zich niet veroorloven dat er langzaam maar zeker een 
onderklasse ontstaat die er niet meer bij hoort, waar talenten verspild worden en problemen zich opstapelen. 

“Zomerschool 
voor kinderen met 
taalachterstand.” 

 

“We kunnen niet van 
alle kinderen grote 

sterren maken, maar 
we kunnen ze wel 

allemaal laten 
schitteren.” 
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• De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat het schoolgebouw  een plek is 
waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. 
• Veilig naar school. De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving van de scholen, een aantal moet van 
verder komen. Op de straten rondom de school ontstaan regelmatig zeer onveilige situaties. De PvdA bezoekt de 
scholen met verkeersveiligheidacties. De ouders wordt dringend gevraagd om de kou of de regen te trotseren en 
de auto, wanneer dat mogelijk is, thuis te laten. Auto’s worden altijd geparkeerd in de parkeervakken! Dit 
voorkomt parkeerchaos bij de scholen en het is gezond en gezellig om lopend in een grote groep naar school te 
gaan. 
 

Viermaal daags spitsuur 
Kinderen stappen uit auto’s. Leerlingen komen aanlopen. Fietsen schieten voorbij. Bij basisscholen is het vier keer 
per dag spitsuur. Het in goede banen leiden van al het verkeer, is voor directeuren een zorg. Drie scholen en hun 
aanpak: - St. Gerardusschool in Glanerbrug: Oversteken met behulp van verkeersarmen (over de weg). 
                - De Oase in Den Haag: kiss-and-ride (niet de straat bij de school inrijden). 
                - De Lindenhage in Zevenaar: Parkeren op eigen terrein (aanleggen van parkeerplaatsen). 

 
• School als kloppend hart van de (dorps)gemeenschap. De PvdA vindt een kleine school in een kleine 
gemeenschap van onschatbare waarde. Leefbaarheid is belangrijk, en net als het verdwijnen van de supermarkt en 
de pinautomaat, is het sluiten van de laatste dorpsschool slecht voor de leefbaarheid. We moeten echter ook geen 
zwakke scholen openhouden ter wille van de leefbaarheid. De kwaliteit staat altijd voorop. Volgens de PvdA moet 
er een financiële tegemoetkoming komen voor de laatste school in een dorp, mits de kwaliteit op orde is.  
• Spijbelen wordt actief tegengegaan doordat de school als een kind niet aanwezig is direct contact opneemt met 
de ouders en desnoods op het woonadres langs gaat. Tussenuren worden op school vermeden. 
• Een goede doorstroming van vmbo naar mbo is van groot belang. Er moet extra aandacht komen voor de 
leerlingen die wel kunnen doorstromen, maar die meer begeleiding nodig hebben. Voor elke leerling wordt een 
variëteit aan mogelijkheden ontwikkeld om werken en leren te combineren. PvdA wil een beperkt aantal 
studierichtingen, meer afgestemd op het bedrijfsleven en op vakmanschap. 
• Dat vijfentwintig procent van de leerlingen zonder diploma het mbo verlaat, is onacceptabel. Er moeten 
opvangklassen komen voor die leerlingen die uitvallen, omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Zo 
blijven ze in beeld en kunnen ze worden geholpen bij het maken van een nieuwe, betere studiekeuze. 
• School en opvang komen steeds dichterbij elkaar, maar sluiten nog niet naadloos aan. Goede tussenschoolse 
opvang is op elke school mogelijk. De school van de toekomst is een school, die behalve verantwoordelijk is voor 
goed onderwijs ook opvang, sport en cultuur aanbiedt buiten schooltijden. 

“Veilige 
schoolzones.” 

 

“Van vieze lucht word 
je suf en maakt het 

verschil tussen een 6,5 
en een 8” 

 

“Alle scholen worden 
gevolgd en gecheckt 

op kwaliteit.” 
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• Leren zwemmen is belangrijk voor alle kinderen. Het is gezond, leuk en goed voor de lichamelijke ontwikkeling, 
maar vooral ook: belangrijk voor de veiligheid van kinderen. Als gemeente faciliteren wij schoolzwemmen voor 
leerlingen vanaf 8 jaar die nog niet kunnen zwemmen. 
• Geef vakmanschap de plek die het verdient. De PvdA Nissewaard beschouwt vakmensen als verbindende 
krachten binnen de samenleving. Een goede vakman of vakvrouw is vanuit zijn hart gemotiveerd om zijn of haar 
bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit betekent dat vakmanschap altijd gericht is op een gemeenschappelijk 
goed. Vakmensen scheppen iets van waarde en dragen ieder op een eigen manier bij aan de gemeenschap. Maar 
de vakmensen hebben hier ook iets aan. Ze hebben het gevoel dat ze nuttig zijn en zinvol werk verrichten. Het 
geeft ze een gevoel van eigenwaarde. De PvdA Nissewaard ziet voor zichzelf de plicht om het belang van 
vakmanschap, ten behoeve van een krachtige en vitale gemeenschap, uit te dragen. 
 

 
• Onderwijs op topniveau moet worden uitgebouwd. Talentontwikkeling op het vwo wordt gestimuleerd met 
onder meer tweetalig onderwijs (TTO). 
• Samenwerking tussen schoolbesturen wordt gestimuleerd door een prominente rol van de gemeente in het 
lokale en regionale overleg om, naast de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor goede huisvesting, een 
verbetering van de schoolprestaties af te dwingen.  

Jeugd en zorg 
Gelukkig is uit onderzoek gebleken dat het met vijfentachtig procent van de kinderen, jongeren en hun families 
goed gaat. Maar er zijn ook situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 
een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op 
positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. Niet alleen 
voor die vijftien procent van kinderen, jongeren en ouders waarbij het ontwikkelen en opvoeden niet volgens de 
norm verloopt, maar ook voor alle kinderen, jongeren en ouders die vragen hebben. Ook voor die ouders en hun 
kinderen wil de PvdA Nissewaard zich sterk maken. Omdat we geloven in  voorkomen, versterken en bevorderen.  
 

Vakmanschap 
De schoolmeester voor zijn klas met leerlingen. De verpleegkundige aan het bed in haar ziekenhuis. De kok in de 
hectische, maar o zo geordende keuken van zijn restaurant. De meubelmaakster in haar karakteristieke en 
sfeervolle atelier. Het zijn allemaal vakmensen. Maar wat maakt nu een goede vakman of vakvrouw? Waarom zijn 
ze onmisbaar in onze samenleving? En wat maakt het waardevol een vakman of vakvrouw te zijn? 

“Geef vakmanschap 
de plek die ze 

verdient.” 
 

“HBO-
onderwijsin
stelling op 

Voorne 
Putten.” 
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Sommige gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties 
moeten meer samenwerken. Per gezin is er één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de terreinen WMO, 
AWBZ en Jeugdzorg. Ook het passend onderwijs is daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de 
gemeente. De PvdA Nissewaard wil de vrij toegankelijke zorg groter maken en de geïndiceerde zorg kleiner. Niet te 
lang door blijven lopen met problemen, niet nog even aankijken, maar hulp durven en kunnen vragen. De PvdA 
Nissewaard maakt zich sterk voor de ‘huisartsen’ in de Jeugdzorg: de consultatiebureaus, de Centra voor Jeugd en 
Gezin, maar ook de scholen. 
 

Klassengrootte bepaalt succes Passend onderwijs 
In grote klassen lukt het niet om meer zorgleerlingen op te vangen. Nu al voelen leerkrachten zich overvraagd, zo 
blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijs Bond onder vijfendertighonderd leerkrachten. In hun klassen 
zitten gemiddeld vijf zorgleerlingen, terwijl ze er maximaal drie aankunnen. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van ouders en 
kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige etikettering en waar mogelijk 
ontzorgen en normaliseren. Gezinnen moeten gezien worden en het besef krijgen dat er aandacht voor hen is. 

• Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van 
Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht. De PvdA 
Nissewaard wil aansturen op hulpverleners die integraal denken. We hebben dus iemand nodig die de juiste 
vragen stelt, doorvraagt, de gezinnen laat vertellen en een passende houding laat zien. 

• Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak komt. Er moet iemand 
zijn die het overzicht houdt, zodat ouders niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Iemand die, samen  
met de ouders, de regie in handen heeft en prioriteiten kan stellen. 

• Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties. 
Professionals spelen hier een rol in, maar belangrijker nog zijn de burgers zelf. De PvdA Nissewaard wil streven 
naar een samenleving waarin mensen weer voor elkaar zorgen en zich om elkaar bekommeren. Dus een 
voetbalcoach die net een tandje extra bijzet om de jongen uit zijn team met gedragsproblemen in het team te 
houden, een leerkracht die opvoedvragen van ouders met hen bespreekt, een leidster op de peuterspeelzaal die, 
naar aanleiding van signalen vanuit het kind, met de ouders overlegt, jongeren die een medeleerling die minder 
goed in de groep ligt, opnemen in hun vriendengroep en een sportvereniging die een oplossing zoekt voor 
gezinnen die de contributie niet kunnen betalen. 

“In een grote klas kun 
je geen recht doen 

aan een zorgleerling, 
al ben je nog zo’n 

goede docent.” 
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• We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de gaten door een goede 
samenwerking tussen de verschillen instanties en mensen rondom de gezinnen. 

 

Veilig thuis 
Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn er goede 
opvangvoorzieningen beschikbaar. De PvdA Nissewaard staat voor een veilige leefomgeving, ook thuis. Geweld 
en misbruik achter de voordeur moet worden voorkomen en bestreden. 

 

• We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We bevorderen het naleven van de 
meldingsplicht door zorgverleners. Daarnaast willen we ook dat mensen elkaar weer proberen aan te spreken, hoe 
moeilijk dat ook is. Openheid en transparantie is voor de PvdA Nissewaard een voorwaarde voor vertrouwen. 

• Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jongeren bij zaken die 
henzelf aangaan. 
 

Debatten op scholen 
De PvdA Nissewaard heeft vanuit het cluster Jeugd een project opgezet met drie middelbare scholen in Spijkenisse 
om hen te informeren en te enthousiasmeren met betrekking tot politiek. Ook de leerlingen worden hier zelf bij 
betrokken, ze worden uitgenodigd om mee te denken en een actieve rol te vervullen. 

 

• Wij willen dat ook migrantenjongeren en hun gezinnen worden bereikt vanuit de vrijwillige jeugdzorg. In een 
vroeg stadium signaleren van problemen, een  gerichte ouderbenadering en specifieke preventieprogramma’s zijn 
noodzakelijk om oververtegenwoordiging van migrantenjongeren in de jeugdgevangenissen te voorkomen. 

 

Jongerencentra vaker open 
De PvdA Nissewaard wil dat jongerencentra vaker open zijn, ook in het weekend en in vakanties, mede dankzij 
vrijwilligers, waaronder ouders. Om overlast van jongeren te bestrijden, komt er geld om snel hangplekken te 
realiseren, waarbij afspraken met de buurt worden gemaakt om overlast te voorkomen . 

 

• Wij maken een plan van aanpak om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen. Een drankkeet 
(zuipkeet) vraagt om een actieve, handhavende, inzet van de gemeente en het bieden van alternatieven aan de 
jongeren. 

• We tolereren wangedrag van jongeren en groepen jongeren niet. Hiervoor is een stevige aanpak nodig. 

• Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie belangrijker dan repressie. 
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Hoofdstuk 5: Wonen, Kernen en Wijken   

Wonen 
De PvdA Nissewaard wil in de kernen en wijken voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Dit geldt voor de 
sociale huursector als ook voor de (startende) koper. Er zijn verschillen tussen de schaarsere bereikbaarheid van 
betaalbare woningen in de kernen en het  brede aanbod in Spijkenisse.  Spijkenisse heeft voor alle groepen 
woningzoekenden een passend type woning. Van senior- eengezinswoning tot jongerenwoning voor starters 
jonger dan 23 jaar. Voor alle doelgroepen geldt dat er in de woningvoorraad voldoende levensloopbestendig 
wordt gebouwd. Regelgeving mag het bouwen van meergeneratiegezinswoningen niet in de weg staan. Daar waar 
in de kernen  schaarste aanwezig is in de voorraad vindt de PvdA het te rechtvaardigen dat voor de inwoners van 
die kernen maatregelen genomen worden om hen in staat te stellen in de eigen kern een passende woning te 
vinden. Voor inwoners in de wijken willen wij dit ook mogelijk maken. Voor bewoners die zich maatschappelijk 
inzetten voor hun eigen  buur(t) worden daarvoor stimulerende maatregelen ingezet. 
 

Buurtwerk in ruil voor een woning 
Als sociale ondernemer wil de Academie van de Stad studenten laten bijdragen aan maatschappelijke projecten. In 
ruil voor het opzetten en uitvoeren van projecten in bepaalde wijken mogen studenten tegen aantrekkelijke 
voorwaarden in de betreffende wijk wonen. Meer informatie via: www.academievandestad.nl 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

• De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en kernen en daarmee de leefbaarheid 
vergroten. Daartoe worden wijk –en kernontwikkelingsplannen gemaakt voor de korte en middellange termijn.   
Daarbij betrekt de gemeente de woningcorporaties, bewoners, ondernemers en andere partners. 

• Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het huisvesten van doelgroepen zoals mensen uit 
zorginstellingen, (voormalig) dak- en thuislozen en jongeren. 

• Bouw- en herstructureringsprojecten worden afgestemd op de noodzakelijke voorraad en het ontbrekende 
segment binnen de kernen en wijken. 
 

Verordening tegen verkamering 
Het verbouwen van een normale woning in zoveel mogelijk kleine kamers en die verhuren aan stellen, complete 
gezinnen of groepen arbeidsmigranten wordt streng gereguleerd. Een speciale verordening moet zorgen dat 
kamerverhuur niet ongebreideld plaatsvindt in onze gemeente. De verordening moet zorgen voor slechts een 
bepaald aantal kamerverhuringen in een wijk of straat. 

“Meer 
jongerenwoningen.” 

“Tuinen opknappen 
(zoals gelijke 

schuttingen) door 
samenwerking met 

corporaties.” 
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• We geven voorrang aan renovatie boven sloop, we slopen alleen als bewoners het daarmee eens zijn en 
nieuwbouw een betaalbaar alternatief biedt. 

• Als door vastgestelde  urgentie bewoners  moeten verhuizen proberen we daar zoveel mogelijk binnen de eigen 
kern of wijk een oplossing te bieden. 

• Het verlenen van mantelzorg wordt een extra urgentiecriterium bij woningtoewijzing. 

Ontwikkelplannen 
De komende jaren worden ontwikkelplannen gemaakt voor de wijken en kernen. Daarin wordt de visie op de wijk 
of kern vastgelegd. Een uitvoeringsplan geeft aan wat er de komende jaren moet gebeuren om de wijken en 
kernen toekomstbestendig te houden. Voor de kernen en wijken betekent dit dat het onderhoud van de openbare 
ruimte moet voldoen aan de eisen schoon, heel en veilig.  Maar tegelijkertijd zal dat met de middelen moeten die 
ons ter beschikking staan.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• We willen investeren in een veilige openbare ruimte. Speeltuinen, groen,(wijk) parkjes nodigen uit om elkaar te 
ontmoeten. 

• Wij betrekken wijkbewoners en kernbewoners bij het onderhoud van hun eigen buurt door wijkbudgetten voor 
de openbare ruimte ter beschikking te stellen, waarvan de buurtbewoners deels zelf mogen beslissen waaraan dit 
besteed wordt. 
 

Wijkbudgetten 
Inwoners weten als geen ander waar behoefte aan is en wat er mis gaat in hun wijk. Daarom is er in verschillende 
steden gestart met wijkbudgetten die de burger op kleine schaal de mogelijkheid geven om inspraak te hebben in 
wat er in hun wijk gebeurt. Wijkorganisaties of dorpsraden beheren het geld en bepalen of een idee in aanmerking 
komt voor het wijkbudget. Naast het oplossen van problemen en knelpunten in de wijk, heeft deze wijkaanpak ook 
een sociale dimensie. Bewoners kunnen elkaar beter leren kennen en de sfeer in de wijk wordt beter door deze 
wijkaanpak. Meer informatie via: www.verrijkjewijk.nl 

Ontmoeten 
Het is belangrijk dat buurtbewoners elkaar kennen en ontmoeten. Waar dit traditioneel vooral in buurthuizen of 
bij  (sport)clubs gebeurde, zal in de toekomst zeker gezien de betaalbaarheid van eigen accommodaties (door 
krimp en vergrijzing) naar nieuwere vormen van onderkomen gezocht moeten worden, waarbij medegebruik leidt 

“De openbare ruimte 
in oudere wijken moet 

beter worden 
onderhouden en er 
moet regelmatiger 

gecontroleerd worden 
op hondenpoep.” 
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tot lagere huisvestingskosten. Veel zal door bewoners samen georganiseerd (blijven) worden. De gemeente helpt, 
middels combinatiefunctionarissen, de verenigingen of groepen bewoners bij het opstarten van hun activiteiten.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Alle wijken en kernen zijn per openbaar vervoer bereikbaar. 

• Wijken en kernen behouden hun eigen identiteit en er zijn voldoende voorzieningen waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. 

• Wij vinden het bundelen van voorzieningen en het bedenken van nieuwe concepten om in wijken en kernen 
onderwijs, zorg, sport en cultuur te behouden belangrijk. Daar is aangepaste regelgeving en maatwerk voor nodig. 
Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en (tijdelijk) gefaciliteerd. 

• Wijk- of dorpspanels geven adviezen richting het gemeentebestuur over de leefbaarheid in wijken en kernen. 
Opbouwwerkers geven wijk- en kernraden steun bij de opstart. Binnen het college van B&W worden wijk- en 
kernwethouders aangewezen. Elke wethouder is ambassadeur van een kern. 

• Combinatiefunctionarissen ondersteunen verenigingen bij het organiseren van activiteiten. 
  

“Elke dorpskern een 
eigen ontmoetings-

gelegenheid.” 

“Introduceren van 
wijk- en 

dorpspanels.” 
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Hoofdstuk 6: Veilige kernen, wijken en buurten 
In Nissewaard voelt iedereen zich veilig, dat is voor de PvdA dé doelstelling op het gebied van veiligheid. Iedereen 
is zich ervan bewust dat veilig voelen inhoudt dat je je veilig gedraagt. De gemeente geeft hierin een voorbeeld. 
We doen als plaatselijke overheid hierin geen loze beloftes en we koppelen terug wat we afspreken in een heldere 
en open communicatie. Alle betrokkenen moeten bereid zijn om grenzen los te laten en creatief bij te dragen aan 
een doeltreffend lokaal veiligheidsbeleid. De gemeente faciliteert als regisseur deze betrokkenheid. Wanneer het 
om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet. We werken samen als 
gemeente, politie, gemeenteraad, scholen,  bedrijven, corporaties, (jeugd)zorginstellingen  en burgers. We 
bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag, zowel op straat als 
binnenskamers. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie(s), brandweer, gemeente, politie en anderen 
om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te 
voorkomen. We zorgen daarbij voor een meldpunt woongerelateerde overlast. 

• Als er cameratoezicht wordt ingezet zijn wij voorstander van mobiele camera’s omdat deze snel en doeltreffend 
kunnen worden ingezet waar (tijdelijk) nodig. 

• Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de 
uitvoering ervan. Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten 
worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. Daarnaast worden directe contacten en sleutelfiguren 
(zoals buurtpreventielopers) in de wijk gevraagd om hun bevindingen op het gebied van veiligheid te delen. 
 

De buurt bestuurt 
Op initiatief van de gemeente wordt samen met bewoners een prioriteitenlijstje gemaakt van zaken die zij graag 
veranderd zien in de wijk op het gebied van veiligheid. Samen met de politie (en andere partners) wordt hier 
uitvoering aan gegeven. 
 

• Wij stimuleren burgerbetrokkenheid door burgers aan te laten sluiten bij AmberAlert en Burgernet. 
 

Openbare vergadering veiligheidsdriehoek 
Dit experiment in Rotterdam geeft inwoners de mogelijkheid om vier keer per jaar mee te kijken in het overleg van 
burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie. Op deze manier kunnen inwoners hun veiligheidswensen- en 
maatregelen kenbaar maken. Wijkbewoners krijgen een grotere betrokkenheid bij hun wijk. Ze zijn oplettender en 
ze  weten waar ze met hun wensen naartoe kunnen. 

“Eén euro uitgeven 
aan zelfredzaamheid 
levert twee euro op in 

de zorg.” 
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• Het doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. Heb je aangifte gedaan, dan word je op de hoogte 
gehouden van het verloop hiervan.  

• Iedere kern of wijk heeft een eigen wijkagent en burgers weten wie dat is. 

• Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere boetes. Als je binnen een 
lokale samenleving rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt. 
 

Grote broerproject 
Het grote broerproject in Breda richt zich op jongeren tussen de 17 en 23 jaar en hun ‘broertjes’ van 8 tot 15 jaar. 
De grote broers zijn minimaal 5 dagdelen op straat, herkenbaar aan hun gele jassen, in de middag en in de avond. 
Meer informatie via: www.grote-broer.com 
 

• We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: via de thuiscultuur 
(aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders voor schade veroorzaakt door 
kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval). 

• Wij vinden een actieve aanpak van gemeente, politie en openbaar ministerie tegen veelplegers belangrijk. 
Daarbij neemt de burgemeester de bevoegdheid om in geval van ernstige overlast panden te sluiten en 
bestuurlijke boetes  op te leggen. 

• We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste verantwoordelijkheid. Wij 
verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven 
wij streng. We tolereren uitgaansgeweld niet. Politie en horeca treden hierin gezamenlijk op. 

• De PvdA vindt het belangrijk om wietteelt te reguleren, de coffeeshops willen we thuis brengen onder het 
reguliere horecabeleid. De coffeeshop bevindt zich in het centrum van de gemeente op veilige afstand van scholen. 

• Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de aanpak/signalering van 
huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eergerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen 
homo’s en de loverboy-problematiek. 
 

Gay alert – Utrecht 
Samen met politie en andere instanties snel kunnen ingrijpen in geval van intimidatie of pesterijen vanwege 
seksuele voorkeur, dat is het doel van de gay-alert lijn. Door het gay-alert moet voorkomen worden dat dergelijke 
pesterijen escaleren. 
 

•Als er sprake is van ernstige calamiteiten in de openbare ruimte verzorgen we de communicatie indien 
noodzakelijk meertalig. 

• Beter zorgen voor slachtoffers. Elk slachtoffer moet direct hulp kunnen krijgen. We tolereren geen wachtlijsten.  

“Politie moet meer 
zichtbaar zijn in 

Akkers.” 

http://www.grote-broer.com/
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Hoofdstuk 7: Sport en Cultuur 

Sport 
Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en gehandicapten: sport stimuleert dat niemand buitenspel staat en dat 
iedereen gezond en actief kan meedoen in de samenleving. Sportverenigingen vervullen een belangrijke 
maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale cement van de samenleving. Teamsport 
draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het idee van fairplay. Breedtesport is dé voedingsbodem voor 
topsport. Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid. 
Topsport kan bijdragen aan de positieve uitstraling van de gemeente. Topsporters hebben een voorbeeldfunctie 
voor jongeren in de gemeente. 
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De PvdA wil een sportstimuleringsfonds inrichten voor minima en dit actief onder de aandacht brengen. Sport is 
er voor iedereen. 
• Voor bestaande en nieuwe wijken passen we de Jantje Betonnorm toe voor sport en spel, zodat drie procent van 
de oppervlakte van een plangebied moet worden ingericht voor sport en spel. Kinderen uit de buurt worden 
betrokken bij de invulling van speellocaties. 
• Gemeentelijke (buurtsport-)coaches versterken de sociale functie van sportverenigingen door verbindingen te 
leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, wijkcentra en/of dorpshuizen. Ze ondersteunen bij 
het opbouwen van een vrijwilligerskader. Zij zorgen voor sportactiviteiten in dorpen en buurten waar 
sportdeelname achterblijft en bevorderen de integratie en sociale samenhang, waarbij de verenigingen gesterkt  
worden in hun pedagogische vaardigheden. 

 

• We ontwikkelen samen met onder andere de GGD, de provinciale sportkoepel, scholen en maatschappelijke 
organisaties projecten om overgewicht tegen te gaan. 

Naschoolse Sport Educatie 
Ingezet wordt op het realiseren van een sport – en bewegingsaanbod voor en door jeugdigen onder – tussen en 
naschooltijd. Samenwerking tussen de medewerkers in de school die verantwoordelijk zijn voor het sport – en 
bewegingsaanbod, de sportaanbieders en wijkverenigingen wordt gestimuleerd en ondersteund.  Op wijkniveau 
worden samenwerkingsverbanden ingericht waarbij naast de sportaanbieders, de scholen en de sportverenigingen 
tevens zorg – en welzijnsinstellingen en de politie betrokken worden. Deze brede samenwerkingsverbanden op 
wijkniveau dragen naast de zorg voor een doorlopend sport – en bewegingsaanbod tevens zorg voor signalering, 
registratie en aanpak van eventuele problemen. 
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• Voor ons is multifunctioneel gebruik van gymlokalen, sportparken en accommodaties het uitgangspunt. Wij 
willen dat deze overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding van 
doelgroepen (binnen Wmo- en preventiebeleid) gericht op een leven lang bewegen.  
• Bij onderwijshuisvesting zorgen we voor goede sportaccommodaties. De gymnastiekles in het basisonderwijs 
wordt bij voorkeur gegeven door een vakleerkracht lichamelijke oefening. Het liefst meer dan één keer per week. 
• De PvdA wil een verdergaande integratie tussen de reguliere sport en de gehandicapten sport voor een 
algemene maatschappelijke erkenning van de gehandicapten. 
• Wij willen dat de gemeente een actief beleid voert ter bevordering van de acceptatie van minderheden op 
sportverenigingen. 
• Wij bieden lokale toppers, talentvolle kinderen en jongeren die wel of niet worden ondersteund door NOC*NSF, 
mogelijkheden voor talentontwikkeling. In ruil voor die steun verwacht de PvdA een maatschappelijke inzet van 
topsporters en verenigingen. 

Cultuur 
In Nederland is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, 
muziekscholen, theaters, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Juist deze voorzieningen en hun 
toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Door de inzet van middelen zoals een (jeugd)cultuurfonds 
willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk en deelgenomen blijft. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De PvdA wil een cultuurfonds inrichten voor minima en hen stimuleren hier gebruik van te maken. 
• Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. De toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van culturele voorzieningen, met name de muziekschool, (amateur)orkesten en bibliotheek, staan 
onder druk door bezuinigingen. De grenzen hiervan zijn bereikt. Samenwerking met andere culturele instellingen 
zoals het theater De Stoep kan hier een uitkomst zijn, waarbij de gemeente inspraak wil bevorderen bij een 
dergelijk samenwerkingsverband. 
• De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt een laagdrempelige en prominente 
ontmoetingsplaats waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk wordt gemaakt.  

Gezonde School- en Sportkantine 
De gemeente kan in samenwerking met schoolbesturen en sportverenigingen werken aan gezondere voeding in 
school- en sportkantines om overgewicht tegen te gaan en zodoende de gezondheid te bevorderen. De 
verantwoorde kantine wordt beloond met een gezondheidslabel. 

“Openluchtconcerten 
op pleinen in het 

Centrum.” 
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• Ook het theater past zich aan de moderne tijd aan en wordt naast een ontmoetingsplaats voor theaterbezoekers 
een creatieve hotspot voor artiesten en kunstenaars vanwege de multifunctionele kwaliteiten van het gebouw. 
• Wij willen jonge startende kunstenaars in hun bestaan als ZZP’er ondersteunen en stimuleren tot cultureel 
ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een economische spin-off. 

 

•  De PvdA wil verdergaande samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs. 
• Wij willen aan subsidie voor professionele culturele instellingen de voorwaarde verbinden dat zij educatie als 
kerntaak hebben. Daarnaast gaan culturele instellingen zelf actief op zoek naar bronnen van financiering, de 
gemeente is cofinancier. 
 

Geefwet 
Particulieren kunnen middels de Geefwet fors belastingvoordeel genieten indien zij cultuurprojecten ondersteunen 
van instelling die geregistreerd zijn als een instelling met een ANBI-status. Er kunnen verschillende thema’s worden 
gekoppeld aan een dergelijke vorm van crowdfunding. In Duitsland is bijvoorbeeld “Jedes Kind ein Instrument” een 
succesvol educatieproject gebleken. 
 

• De PvdA wil toonaangevende activiteiten en festivals ontplooien die een bijdrage leveren aan de kennis over ons 
culturele erfgoed - waar komen we vandaan – en bijdraagt aan de identiteit van Nissewaard. Het Spijkenisse 
Festival moet jongeren uitdagen om deel te nemen aan culturele activiteiten en de mogelijkheid bieden voor de 
ontwikkeling van lokaal talent. 

De Boekenberg als Ontmoetingsplaats 
De bibliotheek als ontmoetingsplaats. Dat is waar De Boekenberg naar streeft. Het is een inspirerende omgeving 
waar je niet alleen boeken leent, maar ook games, films, muziek en kunst. Ook is er een uitgebreid 
educatieprogramma, zijn er regelmatig culturele activiteiten en kun je er genieten van een heerlijk kopje koffie. 
Een bibliotheek met een multifunctionele invulling. (Vergelijkbaar met de gemeente Delft: www.dok.info) 

Nisselab 
Het Nisselab is een atelier voor ontmoeting, een lab voor creatieve ideeën, een broedplaats voor vernieuwing om 
Nissewaard innovatiever, spannender, cultureler en bruisender te maken. Dit virtuele lab bruist van activiteiten 
met als doel ‘versterking van de creatieve gemeente Nissewaard’. Iedereen kan meedenken over nieuwe projecten. 
Op Nisselabavonden worden brainstorms georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen of zijn eigen ideeën aan 
voor kan leggen. Particulieren en bedrijven kunnen aandeelhouder worden in Nisselab en zo mee investeren in de 
projecten en dus in een creatief Nissewaard. (Voorbeelden: Stadslab Leiden en de Ideeënbrouwerij in Gouda) 

“Bidbook opstellen om 
het Glazen Huis naar 
Spijkenisse te halen!” 

“Spijkpop weer terug 
of meer ruimte 

bieden voor punk/ 
rock/ skamuziek op 

het Spijkenisse 
Festival.” 
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Hoofdstuk 8: Natuur en Milieu, Landschap en Recreatie en Verkeer 

Natuur en Milieu 
De PvdA wil een duurzame samenleving. We willen aansluiten op de behoefte van deze tijd zonder het 
welvaartsniveau van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dat betekent dat wij onze omgeving schoon en 
gezond moeten houden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, overweegt bij elk beleidsonderwerp hoe dit 
groener en duurzamer kan, en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren om hun steentje bij te 
dragen aan een duurzame gemeente. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van 
perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.  
 

Voedseltuin 
Een groene plek in een stadsdeel dat in ontwikkeling is. De voedseltuin heeft als doel om groente en fruit te 
produceren voor de cliënten van de voedselbank. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet om 
de tuinen te onderhouden. Hiermee wil de voedseltuin mensen een perspectief bieden op een baan op de reguliere 
arbeidsmarkt. Door de tuinen in te richten als park is het tegelijkertijd een verbindende factor voor bewoners, 
organisaties en tuinliefhebbers. Meer informatie via: www.voedseltuin.com of www.vakmanstad.nl. 

 
• Er komt een compact plan met prioriteiten om tot een duurzame gemeente te komen. 
• De natuur in de gemeente willen we beschermen en verstevigen door het opstellen van een ecologische 
hoofdgroenstructuurkaart. 
• Als door bepaalde omstandigheden groen moet verdwijnen wordt dat elders in de stad gecompenseerd. 
Bewoners worden betrokken bij de inrichting van het openbaar groen in hun wijk. 
• Er wordt een streng doch rechtvaardig hondenpoepbeleid gevoerd. 
• Er zal actief beleid worden gevoerd om aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s te stimuleren. 
• Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw bevorderen. Bij aanbestedingen en 
bestemmingsplannen nemen we dit op als eis. 
• Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren, zoals warmte-koude-
opslag en ledverlichting. 
• Wij zijn voorstander van diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector. Megastallen, 
varkenflats en dergelijke zijn niet welkom. 

“Bijenlint ter 
bevordering van de 

biodiversiteit.” 

“Start ‘Idylle’ of ‘Fleur 
Op’ projecten in de 

gemeente Nissewaard.” 

http://www.voedseltuin.com/
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• De jeugd wordt betrokken bij natuur en milieu, bijvoorbeeld door het subsidiëren van milieu- en natuureducatie 
voor kinderen. 
• We zetten in op vergaande afvalscheiding. Stimulering van participatie van de inwoners zal daarbij leidend zijn. 
Daarbij letten we er goed op dat het afvalbeleid positief uitpakt voor zowel natuur als milieu. 
• Huishoudens kunnen hun groot afval gratis bij het afvalscheidingstation afgeven om illegale stort te voorkomen. 
 

De Recycle Bank 
Nederlandse huishoudens produceren veel afval. Dit afval zit vol met bruikbare grondstoffen en daarom wil Ryck 
de inwoners van Pijnacker Nootdorp stimuleren om hun afval te recyclen. In ruil voor het gescheiden aanleveren 
van afval (papier, verpakkingsplastic, textiel en kleine elektrische apparaten) bij één van de Ryck verzamelpunten 
ontvangen de inwoners een kleine vergoeding. Inmiddels levert 40 procent van de huishoudens in Pijnacker 
Nootdorp het afval in via de verzamelpunten van Ryck. www.afvalloont.nl 
 

• Gebruik van alternatieve energiebronnen zal worden gestimuleerd door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van 
zonnepanelen. 
• Wij stimuleren duurzaam ondernemen. We zetten in op  regionaal overleg en afspraken over milieuproblematiek 
van het Europoort gebied. 

Landschap en Recreatie 
Onze gemeente heeft landschappelijke kenmerken die wij waarderen en willen behouden. De natuurgebieden 
functioneren als een buffer tussen de bebouwde gebieden en geven rust en ruimte voor de bewoners. Deze 
gebieden moeten daarom vrij toegankelijk zijn en mogelijkheden bieden voor recreatie en toerisme. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• Dat beheersing/onderhoud van de buitengebieden doelmatig en in samenspraak moet zijn met de bewoners en 
ondernemers in het gebied.  
• Bij bebouwing in het landelijk gebied de voorwaarde wordt gesteld dat dit landschappelijk ingepast wordt, 
bijvoorbeeld door toepassing van “rood-voor-rood-regelingen”. 
• Recreatie moet milieuvriendelijk en inpasbaar zijn in het landschap. De recreatieve activiteit mag geen overlast 
opleveren voor de rust en de natuur in het gebied. 
• Creëren van een goed wandelpadennetwerk met rustpunten dat bijdraagt aan de toegankelijkheid van natuur en 
natuurgebieden. Daarbij bevorderen van het aanleggen van meer Toeristische overstappunten met aandacht voor 
de ligging ten opzichte van OV-haltes. 
• Er worden verbindingen gemaakt tussen recreatiegebieden (zoals de Uitwaayer) en het Bernissegebied.  

“Zonnecellen op alle 
gemeentelijke 
gebouwen.” 

“Groen blijft groen.” 

“Straatverlichting 
tussen 00:00 – 

06:00 uur op 50%.” 

“Speciale afgekaderde 
uitloopstroken voor 

honden met 
opruimplicht.” 
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• Naast de fietsroute – rondje Voorne-Putten – worden goede fietsverbindingen gemaakt in het middengebied. 
• Inzetten voor een betere samenwerking en afstemming met andere overheden, zoals het waterschap en 
regionale en provinciale recreatieschappen. Nissewaard bevordert de samenwerking in de afvalwaterketen tussen 
waterschap en gemeenten zodat besparingen of tariefreducties bereikt kunnen worden. 

Verkeer 
Een dynamisch en bedrijvig Nissewaard moet van alle kanten en voor iedereen goed bereikbaar zijn. Veel inwoners 
werken buiten onze gemeentegrens en zijn voor hun inkomen afhankelijk van goede vervoers- en 
verkeersvoorzieningen. Een goede verkeersvoorziening zorgt er voor dat de gemeente zowel economisch als 
sociaal gezond kan blijven. Helaas kunnen we constateren  dat het eiland ernstig wordt gehinderd door een slechte 
ontsluiting.  Naast het probleem van de ontsluiting van het eiland staat het (gratis) openbaar vervoer onder druk 
door landelijke bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen. Wij blijven scherp op de betaalbaarheid en 
bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Eveneens stimuleren wij duurzaam vervoer zoals de fiets en elektrische 
auto’s. Dat betekent dat er zowel voor de fiets, de auto als het openbaarvervoer goede verbindingen moeten zijn. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• Ontsluiting van Voorne-Putten heeft bij ons een hoge prioriteit. Aanleg van de A4-Zuid, voor een betere 
ontsluiting staat  voorop en de komst van de Blankenburgtunnel ondersteunen wij om de doorstroom te 
bevorderen. 
• Verkeer stopt niet bij de gemeentegrens. Wij gaan ons inzetten voor goed overleg en intensieve samenwerking in 
de regio voor een betere ontsluiting en attractief openbaarvervoer.  
• Wij zetten in op attractief openbaarvervoer: veilig, frequent, snel, comfortabel, laagdrempelig en bereikbaar.  
• We verzetten ons tegen verdere verschraling van het openbaar vervoer. Door inzet van buurt- en belbussen 
willen wij een fijnmazig OV-netwerk op ons eiland behouden en bevorderen. 
• De PvdA wil meer mogelijkheden voor het stallen van fietsen/scooters in het centrum en bij 
openbaarvervoersknooppunten. Verlenging van de openingstijd van de bewaakte fietsenstalling bij de 
metrostations hoort hier ook bij. Ook bij carpoolplaatsen zijn goede faciliteiten voor fietsers. 
• Het parkeerbeleid in wijken richten we zodanig in dat de veiligheid wordt gegarandeerd en overlast zoveel 
mogelijk wordt beperkt. Er volgt handhavinginzet in gebieden waar parkeeroverlast hinderlijk en gevaarlijk is. 
• Bij de (her-)inrichting van wijken en centra houden we rekening met gebruikers van rolstoelen en scootmobielen. 
• De aanleg van rotondes verdient de voorkeur boven kruispunten met verkeerslichten. Daarbij biedt de gemeente 
de mogelijkheid om de rotondes te adopteren voor commerciële doeleinden.  
• Wij zetten in op verbetering en onderhoud van fiets- en wandelpaden.  

“Niemand heeft zin om 
naar en van het werk in 

de file te staan.” 

“Gratis Openbaar 
Vervoer voor 65-
plussers in heel 

Rijnmondgebied.” 

“Mobiliteit geeft 
senioren de mogelijkheid 

tot zelfstandig leven.” 

“Bewaakte 
fietsenstalling: 20 min. 
voor eerste metro tot 20 
min. Na laatste metro.” 
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Hoofdstuk 9: Financiën en organisatie van de gemeente 

Sociaal en realistisch 
Politiek is keuzes maken. Dat is zeker het geval bij de huidige financieel-economische crisis en de bezuinigingen van 
de landelijke overheid. Ook het geld dat de gemeente tot haar beschikking heeft, kan maar één keer worden 
uitgegeven. Wij vinden dat bij de afweging waaraan zij het geld besteedt, de gemeente elk jaar opnieuw zich 
serieus behoort af te vragen of dit de beste manier is om het gewenste doel te bereiken.  Bij deze afweging 
behoort zij de lokale samenleving actief te betrekken.  Bij de verdeling van de lasten kiezen wij ook op lokaal 
niveau ervoor om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. 
 

Buurtonderzoeken PvdA Nissewaard 
De Partij van de Arbeid in de gemeente Nissewaard houdt elke maand een buurtonderzoek in een wijk of een kern 
in Nissewaard om aan de bewoners te vragen wat zij belangrijk vinden. Deze buurtonderzoeken vormen de basis 
voor het politiek bedrijven in de gemeenteraad en helpt bij het maken van keuzes ten aanzien van de belangrijkste 
opgaven voor de gemeente Nissewaard. Uiteindelijke zijn het de inwoners die als beste weten wat er mis is, wat 
beter kan of waar meer aandacht aan besteed moet worden. Om er achter te komen wat er bij onze inwoners in de 
buurt speelt, komen we graag langs! 

Dienstbare overheid 
De gemeente richt haar dienstverlening op haar inwoners en bedrijven. Zij zorgt dat zij eenvoudig en snel 
bereikbaar is en dat verzoeken en aanvragen binnen redelijke termijn worden afgedaan. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De PvdA gaat voorzichtig om met het geld dat de gemeente ter beschikking heeft. Dit doen we door de uitgaven 
binnen de perken te houden, wij sturen op de doelen die zijn gesteld op basis van de beschikbare middelen. Ook 
zijn wij terughoudend bij het aangaan van risico’s. 
• Bij elke nieuwe uitgave geeft de gemeente aan welke bestaande uitgave zij hiervoor schrapt of welke extra 
gelden van de hogere overheid zij hiervoor willen benutten. 
• Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke 
middelen. 
• Om een goede afweging te kunnen maken tussen oud en nieuw beleid, heroverweegt de gemeente elk 
begrotingsjaar tien procent van de uitgaven die de gemeente zelf kan bepalen. 
• Voor het vergroten van het draagvlak voor de moeilijke keuzes waarvoor wij staan, betrekt de gemeente de 
lokale samenleving actief in dit afwegingsproces. 

“De gemeente maakt 
een sluitende 

begroting inclusief een 
reserve van 2% voor 
uitzonderlijke en niet 
voorziene uitgaven.” 
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Burgerbegroting 
In Enschede zijn ze al gestart met het betrekken van burgers bij de inrichting van de gemeentelijke begroting. 
Stellingen over de gemeente worden voorgelegd aan panels met burgers en een motiemarkt geeft burgers de 
mogelijkheid ideeën te presenteren aan raadsleden om ze op deze manier in een raadsdebat behandeld te krijgen. 
Meer informatie via: www.koers053.enschede.nl 

 

• Wij nemen als uitgangspunt dat de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie. 
• De gemeente houdt rekening met de koopkracht van haar inwoners. Daarom streeft de PvdA naar het 
voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet zich actief in voor het behoud van kwijtschelding van lokale 
lasten voor inwoners met een inkomen tot honderdtwintig procent van het bijstandsniveau. 
• De overgedragen taken van Rijk en Provincie naar de gemeente worden uitgevoerd binnen het budget dat de 
gemeente hiervoor ontvangt. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie afwijkt van de gemiddelde normen, maakt 
de PvdA keuzes vanuit de principes van een samenleving waar voor iedereen plaats is, waar iedereen meedoet en 
waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
• Bij openbare aanbestedingen wordt niet alleen gestuurd op de prijs, maar staat juist de kwaliteit centraal. 
• Lokale belastingen waar duidelijk een tegenprestatie tegenover staat, worden kostendekkend doorberekend. 
Om de lasten eerlijker te verdelen kan van dit principe worden afgeweken in combinatie met een verhoging van de 
OZB-heffing. 
• De gemeente stimuleert burgers en ondernemers zoveel mogelijk om zaken met de gemeente te doen via de  
computer. Daartoe breidt zij haar online dienstverlening uit. Voor diensten die alleen nog  via een publieksbalie 
kunnen aangeboden, zorgt de gemeente dat deze voorziening toegankelijk is en in de nabijheid wordt 
gerealiseerd. 
• De gemeente stelt servicenormen op waaraan haar dienstverlening minimaal moet voldoen en maakt deze op 
grote schaal bekend. 
 

Servicenormen Gemeente Rotterdam 
In de gemeente Rotterdam golden in 2012 de volgende servicenormen: 
1) Afspraak is afspraak. 
2) Onze informatie is actueel in begrijpelijk Nederlands. 
3) Binnen 5 werkdagen ontvangt u antwoord op uw vraag, idee of klacht. Is het een lastige of meervoudige klacht 
dan krijgt u uiterlijk binnen 4 weken een antwoord. Halen wij dit niet? Dan informeren wij u tijdig. 
4) Onder de eerste zoekresultaten op Rotterdam.nl wordt altijd verwezen naar een relevant product van de 
gemeente Rotterdam 
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5) Wij nemen binnen 30 seconden de telefoon op en verbinden maximaal 2 keer door. 
6) Is de juiste medewerker niet aanwezig als u belt? Dan wordt u binnen een dag teruggebeld. 
 

• De gemeente legt jaarlijks in haar burgerjaarverslag verantwoording af over haar dienstverlening. 
• Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een lokale overheid nodig die 
slagvaardig is, die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Dit kan betekenen dat er meer regionale 
samenwerking nodig is. Op heel veel terreinen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, economische zaken, de 
woningmarkt en de bereikbaarheid, mogen gemeentegrenzen geen belemmeringen vormen maar is een regionale 
aanpak op Voorne-Putten of met de gemeente Rotterdam gewenst. De PvdA is echter geen voorstander van een 
wildgroei van nieuwe gemeenschappelijke regelingen of andere vormen van regelingen die niet direct 
democratisch zijn gelegitimeerd. 

• De inwoners van de kern Oudenhoorn krijgen de komende raadsperiode de mogelijkheid om een zwaarwegend 
advies te geven aan de gemeente Nissewaard over een grenscorrectie. De PvdA houdt zich aan de afspraken die 
voor het fusieproces zijn gemaakt tussen Oudenhoorn en de gemeente Bernisse. De mogelijke consequenties 
dienen daartoe nauwkeurig te worden uitgewerkt. 

Bezuinigen 
De gemeente Spijkenisse en Bernisse hebben al flink bezuinigd. Voorzieningen staan onder druk en veel van onze  
inwoners merken dit in hun portemonnee. Toch gaat de PvdA geen moeilijke keuzes uit de weg indien er meer 
bezuinigd moet worden door een gebrek aan inkomsten of door grote uitgaven. De financiële stabiliteit van de 
gemeente Nissewaard moet gewaarborgd blijven. Als PvdA vinden wij dat bestuurders en overheid daarin het 
goede voorbeeld moeten geven en daarom kiezen wij voor het snijden in ons eigen vlees.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De PvdA wil een bezuiniging doorvoeren van vijftig procent op de onkostenvergoeding van wethouders en 
raadsleden. 
• De fractiebudgetten worden afgeschaft. 
• Het aantal wethouders wordt beperkt tot vier. 
• De PvdA wil dat raadsuitjes/ -bijeenkomsten worden versoberd. 
• De gemeente Nissewaard gaat accommodaties afstoten of stuurt aan op medegebruik om exploitatielasten en 
beheerskosten te besparen. 
• De PvdA wil dat de gemeente Nissewaard gaat bezuinigen op uiterlijk vertoon (hardware) en dit geld investeert in 
inhoud (software). De PvdA wil daarom ook vijftig procent op het budget voor citymarketing bezuinigen. 
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Hoofdstuk 10: PvdA Nissewaard Actief!   
 
De Partij van de Arbeid Nissewaard wil in de gemeenteraad van Nissewaard de idealen realiseren die zijn 
opgeschreven in dit verkiezingsprogramma. Daarnaast willen wij niet alleen praten over onze idealen, maar vooral 
ook waar het kan zelf de daad bij het woord voegen. Als partij willen wij laten zien waar we voor staan en het 
goede voorbeeld geven. Om die reden hebben wij verschillende initiatieven ontplooit waar invulling aan wordt 
gegeven door enthousiaste PvdA-leden in Nissewaard.  

Buurtonderzoeken (canvassen) 
Als PvdA willen wij persoonlijk contact leggen met de bewoners van Nissewaard. We trekken daarom de wijken in 
om aan de bewoners te vragen wat er bij hen in de buurt leeft. Deze buurtbezoeken, waarbij aan bewoners enkele 
vragen worden gesteld, worden ook teruggekoppeld naar de bewoners. De PvdA gebruikt de resultaten, die volgen 
uit het buurtonderzoek, om erachter te komen wat er leeft in de wijken. Dit heet ‘canvassen’. De PvdA vindt het 
belangrijk om altijd in gesprek te zijn met de inwoners van haar gemeente. Alleen dan kunnen wij op een scherpe 
en duidelijke manier politiek bedrijven waarin de inwoners én de PvdA-stemmers zich herkennen. Heb jij ideeën 
voor de gemeente Nissewaard?  
Mail ons via: watwiljijmetnissewaard@gmail.com 

Ombudsteam PvdA Nissewaard 
De PvdA Nissewaard heeft een Ombudsteam. Dit Ombudsteam signaleert individuele problemen en helpt mensen 
deze problemen op te lossen door te luisteren, te verwijzen en de voortgang te bewaken in de afhandeling. 
Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam zijn netwerk in: 
raadsleden, wethouders, statenleden, Tweede- en Eerste Kamerleden en zelfs onze mensen in het Europees 
parlement, als het moet! Het Ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen, zoals 
sociale raadslieden, de rechtswinkel of de vakbond. 
U kunt ons telefonisch bereiken via: 06-34429399. 

Markt 
De PvdA wil zich tussen de mensen begeven. Wij vinden het daarom belangrijk om aanspreekbaar te zijn. 
Wij profileren ons dan ook middels publieksacties in winkelcentra en op marktpleinen. Zo staan wij elke eerste 
koopzondag van de maand op het Uitplein in Spijkenisse. U kunt dan altijd bij ons terecht. 

http://www.pvda-spijkenisse.nl/joomla175/files/Canvassen/Canvasenquete_Spijkenisse.pdf
http://www.pvda-spijkenisse.nl/joomla175/files/Canvassen/Canvasenquete_Spijkenisse.pdf
http://nu.pvda.nl/berichten/2011/01/Canvassen-en-gecanvast-worden.html
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Maatschappij   
De PvdA is betrokken. Om dit te laten blijken, ondersteunen wij activiteiten die een positieve maatschappelijke 
bijdrage leveren aan de gemeente Nissewaard. We onderschrijven het belang van vrijwilligerswerk en dragen zo 
direct ons steentje bij aan maatschappelijke initiatieven. 

Jeugd 
Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en zodoende een positieve bijdrage te 
kunnen leveren aan onze samenleving. De PvdA wil een bijdrage leveren aan alle activiteiten die er op gericht zijn 
deze ontwikkeling te ondersteunen. De PvdA organiseert, participeert en ontwikkelt activiteiten voor en door 
jongeren van alle leeftijden. Te denken valt aan de Nationale Voorleesdag, de Dag van Respect, de 
Kinderboekenweek en debatten op scholen.   

Quizzen 
Omdat de PvdA een vereniging is, willen wij investeren in de binding van onze leden. Het quizzen zorgt voor 
ontspanning en draagt bij aan teambuilding. Verschillende teams beantwoorden allerlei soorten vragen. Zo leren 
de leden elkaar op een andere manier kennen. Verder is het quizzen een laagdrempelige manier om contact te 
komen met de PvdA. De PvdA is altijd aanwezig bij benefietquizzen voor goede doelen, zoals voor de Stichting 
Roparun en Serious Request.   

Politiek Café 
De PvdA is een partij die het debat niet uit de weg gaat. Het afwegen van argumenten draagt bij aan 
de meningsvorming van individuen. Het politiek café wil aan deze mensen een plek bieden om verschillende 
argumenten ten tonele te spreiden. 

Sport   
Het Sportteam PvdA Nissewaard doet mee met waardevolle sportieve evenementen om onze steun daarvoor uit 
te spreken. Zo doen wij mee aan spinningmarathons voor goede doelen, de marathon van Spark, de Nightwalk, 
sponsoravond bij Hockeyvereniging Spijkenisse en nog vele andere sportieve activiteiten.  

Media 
De PvdA wil duidelijk communiceren met de buitenwereld. Dit doen we door onze public relations goed te 
onderhouden. Op die manier brengen wij mensen op de hoogte van wat er speelt en wat wij als PvdA belangrijk  
vinden. 

http://www.pvda-spijkenisse.nl/joomla175/index.php/jeugd/41-clusters/jeugd/45-dag-van-respect-2011
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Ledenmanagement 
De PvdA Nissewaard bestaat uit een groot aantal leden en vrijwilligers. Omdat wij hen erg waarderen doen wij 
graag iets terug. Al onze leden krijgen van ons een verjaardagskaart en een kerstkaart. Daarnaast organiseren wij 
activiteiten om elkaar te kunnen ontmoeten zoals een jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie en de 1 mei-viering.  
 
 
 
 
 
 
  


