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“Altijd in de buurt”  

De Partij van de Arbeid Nissewaard staat midden in de samenleving. We weten wat er speelt doordat 

we bewoners opzoeken en bewoners ons weten te vinden. We zijn veelal trots op de buurt waar we 

wonen, maar er zijn ook problemen en zorgen over de toekomst. De Partij van de Arbeid Nissewaard 

wil samen met bewoners deze problemen en zorgen oppakken. Wij willen nieuwe verbindingen 

maken, zodat iedereen mee kan doen in Nissewaard! 

De PvdA wil zich de komende raadsperiode keihard inzetten voor de volgende speerpunten: 

1. We investeren in het onderwijs, zodat de klassen kleiner worden en kinderen meer aandacht 

kunnen krijgen van leraren. 

2. We zorgen voor voldoende ambulances die op tijd aanwezig zijn bij de patiënt en eisen 24 uur 

per dag en 7 dagen in de week spoedzorg beschikbaar in het Spijkenisse Medisch Centrum, 

zodat goede eerste opvang op ons eiland is gegarandeerd. 

3. We hebben oog voor lokale ondernemers, zodat de identiteit en gezelligheid van winkelcentra 

wordt versterkt. 

4. We leggen verkeersveilige schoolzones aan, zodat onze kinderen veilig naar school kunnen.  

5. Wij kiezen voor gemengde wijken, zodat voor iedereen in Nissewaard een plek is om te 

wonen. 

6. Ook mensen die weinig geld hebben moeten lid kunnen zijn van een sportvereniging, zodat 

de gezondheid en de sociale contacten goed blijven. 

7. We vinden de kwaliteit van het aangepast vervoer van groot belang, omdat kwetsbare 

mensen recht hebben op vervoer op maat. 

8. Mensen die (tijdelijk) geen werk kunnen vinden en daarvoor een uitkering ontvangen koppelen 

we aan mensen die zich eenzaam voelen, zodat de verplichte tegenprestatie waardevol wordt 

ingevuld. 

9. Er worden meer activiteiten met, door en voor jongeren georganiseerd, zodat jongeren graag 

in Nissewaard willen wonen. 

10. De gemeente moet meer ruimte maken en beter luisteren naar bewoners, zodat iedereen mee 

kan praten en beslissen over ontwikkelingen in de eigen buurt. 
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HOOFDSTUK 1 IN DE BUURT 

LEEFBARE BUURTEN 
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners van 

Nissewaard willen het idee hebben dat de buurt van ‘hen’ is. In zo’n buurt voel je je thuis en werk je 

samen om de buurt nog beter te maken. Leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in wijken: 

wonen, basisonderwijs, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de 

voorzieningen en de zorg. Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden. De 

ideeën achter buurtrechten maken we mogelijk. Mensen met een beperking hebben het recht om zo 

volledig mogelijk te participeren in de samenleving. Belemmeringen halen we weg, zodat onze 

buurten en dorpen toegankelijk zijn voor iedereen. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• Iedere wijk of kern heeft een buurtschool. 

• In alle buurten zijn genoeg speeltuinen en plekken om elkaar te ontmoeten. 

• De buurt (wijk/kern) zich ook verantwoordelijk voelt voor de openbare ruimte en er met elkaar voor 

zorgt dat het netjes blijft. 

• We willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. 

• We laagdrempelige integrale wijkondersteuningsteams willen invoeren. 

• De eerste parkeervergunning voor bewoners in de centrumschil gratis blijft en bewoners van 

sociale huurwoningen een aangepast parkeertarief krijgen. 

• Oudenhoorn uiteraard bij Hellevoetsluis behoort.  

NISSEWAARD BEWEEGT 
Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, voor de gezelligheid, om te leren samenwerken 

en ga zo maar door. Sport hoort toegankelijk te zijn voor alle kinderen en jongeren. Vrijwilligers zijn de 

dragers van de sportverenigingen. Juist in wijken en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang 

voor de leefbaarheid en de onderlinge binding. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van het 

kunnen omgaan met winnen en verliezen, leren incasseren. Topsport is een belangrijke 

voedingsbodem voor breedtesport. Topsporters kunnen belangrijke rolmodellen zijn voor jongeren, 

ook voor de jongeren die ongeorganiseerd sporten op trap- en speelveldjes. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• Sport en bewegen al op vroege leeftijd begint. Daarvoor zijn er in elke wijk of kern genoeg 

speelplekken en speeltuinen. 

• Kinderen kunnen meesporten op school en dat elk kind kan zwemmen vanzelfsprekend is. 

• De sportcomplexen met de beste faciliteiten uitstekend onderhouden zijn. 

• We de deelname van kinderen/jongeren aan sport van niet-draagkrachtige ouders bevorderen 

door tegemoet te komen in de kosten voor sportkleding en het lidmaatschap van de vereniging. 

• Actieve sportbeoefening ook mogelijk moet zijn voor mensen met een beperking. 

• In samenhang met de sociale – integrale - wijkteams een programma ontwikkeld wordt gericht op 

“ouderen en blijven bewegen”, zoals fietsactiviteiten en wandelprogramma’s. 

CULTUUR VOOR IEDEREEN 
De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn.  

Voor onze gemeente gaat het onder andere om bibliotheken, de muziekscholen, cultuur- en poppodia, 

de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie. Evenementen zijn van belang voor een bruisende stad. 

De capaciteit voor een groot evenement is echter beperkt. De Partij van de Arbeid pleit dan ook voor 

het beschikbaar maken van een terrein met voldoende mogelijkheden om een groot publiek te kunnen 

bereiken.  
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Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• We samenwerking tussen het onderwijs en culturele voorzieningen belangrijk vinden. 

• We culturele activiteiten in wijken belangrijk vinden. 

• We investeren in ”Cultuurmuseum Jan de Baan” over de ontstaansgeschiedenis Nissewaard. 

• We cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda plaatsen en toegankelijk en 

betaalbaar maken voor iedereen. 

• Het project “Bibliotheek Op School” (BOS) op elke basisschool aanwezig is om de woordenschat 

te vergroten en laaggeletterdheid tegen te gaan. 

• We amateurkunst waarderen en stimuleren. 

IEDEREEN TELT MEE IN NISSEWAARD 
Exclusie betekent uitsluiting en daar zijn we niet van. De Partij van de Arbeid Nissewaard wijst elke 

vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. Ongeacht de achtergrond of 

seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, 

wonen of vrijetijdsbesteding. Contact en binding tussen verschillende groepen in de bevolking is 

belangrijk. De Partij van de Arbeid staat voor rechten en participatie van LGBT'ers (lesbian, gay, 

bisexual, transgender). Wij willen dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid zijn of haar geloof 

en met respect voor elkaar moet kunnen belijden. Tegen discriminatie treden wij op, slachtoffers 

krijgen hulp en bovenal zetten we in op preventie.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• Er voldoende kennis en aandacht in de (jeugd)zorg en het onderwijs is voor LGBT-gerelateerde 

vragen. 

• Aantasting van de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting of levensovertuiging moet 

worden bestreden. 

• De openbare ruimte en voorzieningen integraal toegankelijk zijn. 

• In het onderwijs de leerkrachten belangrijke rolmodellen & rolvoorbeelden zijn. Tevens zetten wij 

in op lokale voorlichtingsprogramma’s tegen discriminatie op scholen, op sport- en culturele 

verenigingen, maar ook in verzorgingstehuizen en in het vluchtelingenwerk. 

• Onze gemeente anoniem solliciteren invoert als voorbeeldfunctie voor werkgevers in onze 

gemeente. 

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

NATUUR EN RECREATIE IN DE BUURT 
De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij hun buurt de natuur kunnen beleven 

en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de 

natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken met de aard van de landbouw 

en groei van steden. Hierdoor hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer. 

Nissewaard heeft een unieke ligging en uitstekende landschappelijke kwaliteiten. Het Bernissegebied 

biedt veel mogelijkheden voor natuurbeleving en recreatie. Meer groen en water in Nissewaard maakt 

de leefomgeving van mensen gezonder en versterkt onze natuur. Groen en water dichtbij huis geeft 

mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt 

voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. De levensverwachting in een groene wijk en 

kern is hoger. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• Milieu- en natuureducatie bevorderd wordt op school. 

• De kinderboerderij in de gemeente blijft bestaan, bezuinigingen wijzen wij af. 

• We inzetten op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om de wijken 

en kernen met voldoende mogelijkheden om te recreëren 
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• We de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting 

van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit. 

• Boeren een belangrijke rol hebben in het creëren en beleven van natuur. Duurzame landbouw is 

goed voor de biodiversiteit en ons cultuurlandschap. Kamperen bij de boer hoort hierbij. 

• Het behoud van natuur en rust centraal staan door het bouwen in natuurgebieden te voorkomen 

en het varen in de Bernisse, voortgedreven door benzine- of dieselmotoren, niet toe te staan. 

• Wij initiatieven als “Meimaand Milieumaand”, Fluisterboot, Natuurgroep Spijkenisse en “Het 

Groene Lint” ondersteunen. 

IEDEREEN PRAAT MEE 
De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap over publieke 

voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, openbaar vervoer (OV), sport en de buurt hebben. 

Burgers zijn geen klanten, maar mede-eigenaar. In de publieke sector moet ruimte zijn voor 

burgerinitiatief in de vorm van zelforganisatie. Je verantwoordelijk voelen voor je buurt of kern vergroot 

de betrokkenheid voor je leefomgeving. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• We zorgen voor betrokkenheid van ouders bij scholen. 

• We zorgen voor sterke cliëntenraden bij zorg- en andere hulpverleningsorganisaties. 

• We zorgen voor gebruikersoverleggen bij sportparken en buurthuizen. 

• We stimuleren bewoners de ruimte te nemen om eigen initiatieven in hun buurt of kern te 

ontplooien. Zij zorgen voor draagvlak binnen de buurt of kern. 

• Waar burgerinitiatieven niet vanzelf van de grond komen, helpen we met (tijdelijke) ondersteuning. 

GEZELLIG WINKELEN IN NISSEWAARD 
De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het centrumgebied om 

ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft, zodat de werkgelegenheid 

behouden blijft en waar mogelijk groeit. De gemeente verruimt de mogelijkheden voor de winkeliers en 

de vastgoedeigenaren. Diversiteit in het winkelaanbod en oog voor kleine winkels is hiervoor 

belangrijk.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• We oog hebben voor lokale ondernemers en “de kleine winkeltjes”. 

• We in een compact en sfeervol centrum investeren: 

- Inspraak verbeteren voor ondernemers (voorbeeld model Akkerhof). 

- We het winkelgebied indikken en het realiseren van ouderwets “rondje dorp”. 

- In de aanloopstraten experimenteren we met vrije bestemming (free zones) voor meer 

levendigheid. 

- We het aantal vierkante meter voor detailhandel en kantoren verminderen om verdere 

leegstand te voorkomen. 

- Om winkelcentra levendiger te maken kan herbestemming een oplossing bieden. Bijvoorbeeld 

door winkels in de periferie her te bestemmen als woningen, of door andere functies zoals 

recreatie, toerisme of horeca toe te laten. 

- Betrokken partijen stimuleren om van het Havenplein een horecaplein te maken, zoals 

oorspronkelijk bedoeld. 

- We het toerisme stimuleren. De balans tussen wonen, werken en toerisme moet goed blijven.  

- We de parkeertarieven aantrekkelijk houden met extra aandacht voor bewoners. 
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HOOFDSTUK 2 ZORG IN DE BUURT 

ZIEKENHUISZORG 
Een 24-uurs Spoedeisende Hulp afdeling in het SMC, 7 dagen in de week, is noodzakelijk op Voorne-

Putten. Op dit moment is het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) niet op acute zorgtaken ingericht. 

Voor deze zorg worden inwoners verwezen naar ziekenhuizen verder weg. Dit levert niet alleen extra 

lasten op voor de patiënt, zoals lang wachten op een ambulance voor transport, maar ook voor de 

omgeving bij bezoeken en ophalen.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• We pleiten voor 24-uursopening van de spoedpost in het Spijkenisse Medisch Centrum. 

AMBULANCE OP TIJD 
Het te lang wachten op een ambulance bij acute noodsituaties (de zogenaamde A1 spoedritten) is 

onacceptabel, niet alleen bij de spoedritten maar ook bij niet-spoedeisende ambulanceritten duurt de 

aanrijtijd te lang. Door een te klein aantal beschikbare ambulances is de wachttijd op vervoer naar 

andere ziekenhuizen, overplaatsingen en andere transporten te groot. Via deelname van het college 

aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) moet 

invloed worden aangewend om deze problematiek op te lossen. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• We bij de Veiligheidsregio blijven aandringen op verbeterde aanrijtijden van ambulances en een 

goede invulling van de spoedzorg. 

HUISARTSENPOST 
Voor Voorne-Putten en de deelgemeenten Rozenburg en Hoogvliet is slechts één huisartsenpost 

(HAP) en dienstapotheek beschikbaar. Voor het aantal inwoners in onze regio is dit onvoldoende; 

wachttijden en bereikbaarheid staan onder druk. In overleg met de betrokken instanties moet 

onderzocht worden wat nodig is voor een betere bereikbaarheid van de HAP en de dienstapotheek 

voor onze regio, zodat zorg in de buurt is gegarandeerd. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• We goede huisartsenzorg willen door aan te dringen op een goede bereikbaarheid van de 

huisartsenpost.  

DOELGROEPENVERVOER 
Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer en Leerlingenvervoer is een dienst bedoeld om gebruikers 
laagdrempelig naar diverse bestemmingen te vervoeren. In Nissewaard wordt ingezet op een nieuwe 
vorm van doelgroepenvervoer. Door samenwerken van aanbieders van regulier vervoer en 
aanbieders van doelgroepenvervoer is de verwachting dat meerwaarde kan worden gecreëerd op het 
gebied van inclusief vervoer en kostprijs. Deze ontwikkelingen moeten nauwgezet worden gevolgd en 
indien nodig moet worden ingegrepen, zodra de kwaliteit onder druk komt te staan. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• Het doelgroepenvervoer kwalitatief van een hoogwaardig niveau moet zijn, omdat kwetsbare 

mensen daar recht op hebben. 
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HUISHOUDELIJKE HULP 
Huishoudelijke hulp is een noodzakelijke ondersteuning voor inwoners die dit niet meer zelf kunnen en 
toch thuis blijven wonen. ‘Zorg op maat’ is belangrijk om te bepalen welke taken de inwoner nog zelf 
kan, welke taken familie en mantelzorgers overnemen en welke taken huishoudelijke hulp overnemen. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• Huishoudelijke hulp een noodzakelijke voorziening blijft; deze moet individueel worden beoordeeld 

door middel van persoonlijk contact. Zorg op maat is ook bij huishoudelijke hulp noodzakelijk. 

• Stapeling van eigen bijdragen voorkomen moet worden. 
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HOOFDSTUK 3   MEEDOEN IN SAMENLEVING EN BUURT 

IEDEREEN DOET NAAR VERMOGEN MEE 
Ieder mens heeft recht op de kans om volwaardig mee te doen in de samenleving. Een baan hebben 

of vrijwilligerswerk doen, lid zijn van een sportclub, mee gaan op schoolreis. Kortom: kunnen meedoen 

met de ´gewone´ dingen en zorgen voor jezelf, je gezin en je buurt. Toch zijn de kansen om 

volwaardig mee te doen niet voor iedereen even vanzelfsprekend.  

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• We kansen willen bieden die aansluiten bij de behoeften van de inwoners van Nissewaard.  

• Het niet alleen over geld gaat maar vooral over mensen.  

• We vooruitgang willen zien bij mensen voor wie ‘meedoen’ niet vanzelfsprekend is.  

• ‘Meedoen’ op basis van: je geldzaken goed geregeld, een beetje hulp waar nodig en de juiste 

kansen om mee te doen. 

 

VOORNE-PUTTEN WERKT 
Een lidmaatschap van de sportschool of een dagje uit is pas echt een optie als je alle andere lasten 

ook kunt betalen. Een betaalde baan is een belangrijke voorwaarde om financiële problemen te 

voorkomen. Arbeidsontwikkeling en –bemiddeling moet leiden tot echte banen. Deze draaien niet 

alleen om ‘aan het werk zijn’ maar vooral om goede begeleiding naar een (nieuwe) betaalde baan 

door middel van het faciliteren van een netwerk en het bieden van coaching op het gebied van 

solliciteren.  

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• Meer inzetten op ‘netwerken’ door de pilot Netwerkcafés om te zetten naar regulier beleid en 

de samenwerking te zoeken met het UWV en andere arbeidsbemiddelingsinstanties om 

werkzoekenden een groter netwerk bieden. 

• Inwoners van Nissewaard die minimaal 6 maanden hebben deelgenomen aan een werktraject 

bij Voorne-Putten Werkt recht krijgen op een aanvullende toeslag. 

  

SCHULDHULPVERLENING 
Wanneer er schulden zijn die jezelf niet kunt oplossen, helpt het wanneer je door de gemeente 

geholpen wordt met schuldhulpverlening. Om terugval te voorkomen is een degelijk nazorgtraject 

noodzakelijk. Huishoudens die net boven de inkomensgrens zitten verdienen extra aandacht. Zij 

komen vaak niet in aanmerking voor bepaalde voorzieningen en lopen het risico op het maken van 

schulden.  

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• Een nazorgtraject voor schuldenaars komt die (nog) niet in staat zijn hun financiële 

huishouding zelf op orde te houden.  

• De bovengrens voor het minimabeleid verhoogd zou moeten worden naar 130% van de 

bijstandsnorm. 

• De basistoeslag van de Individuele Minima Toeslag beschikbaar moet zijn voor inwoners met 

een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm 
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TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN 
Inwoners die niet of niet volledig kunnen ‘meedoen’ mogen rekenen op ondersteuning vanuit de 

gemeente. Voor inwoners met een uitkering die niet bemiddelbaar zijn naar werk geldt dat zij een 

tegenprestatie doen die bij hen past.  

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• Tegenprestaties uitsluitend worden ingezet om inwoners te activeren. 

• Vrijwilligers vanuit de Tegenprestatie de vrijheid krijgen zich op andere passende manieren 

nuttig te maken in Nissewaard zonder bang te hoeven zijn voor verdere verplichtingen 

opgelegd door de gemeente. 

 

KINDEREN IN ARMOEDE 
In 2016 stelde de Partij van de Arbeid in het toenmalige kabinet extra geld beschikbaar om armoede 

onder kinderen en jongeren te bestrijden. De gemeente moet deze afspraak nakomen, aangezien niet 

alle middelen voor dit doel zijn ingezet. Om kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen om 

volwaardig te participeren in de samenleving is extra ondersteuning noodzakelijk. De invoering van 

een deelnamepas voor kleding en schoolspullen is een mogelijkheid om participatie te stimuleren. 

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• Een deelnamepas uitgeven om armoede te bestrijden waarmee ouders indien nodig zaken als 

kleding en schoolspullen direct kunnen aanschaffen. 

 

WAARDERING VRIJWILLIGERSORGANISATIES 
Binnen Nissewaard zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief die inwoners ondersteunen in 

zaken die hen belemmeren volwaardig mee te kunnen doen. De gemeente moet zich verantwoordelijk 

blijven voelen voor het behoud van deze organisaties daar zij de gemeente uiteindelijk veel werk uit 

handen nemen en meer kosten besparen.  

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• We extra aandacht en ondersteuning willen voor maatschappelijke organisaties die werken 

met vrijwilligers. 

• Raadsleden van de PvdA een Pluim van de Arbeid, een financiële bijdrage uit eigen zak, 

geven aan vrijwilligersorganisaties en/ of waardevolle initiatieven. 

ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
Het minimabeleid zou moeten getuigen van inleving in de leefwereld van minima en rekening houden 

met behoeften van deze groep, met inachtneming van wettelijke mogelijkheden en oplossingen voor 

de lange termijn. Er moet daarom extra aandacht komen voor de sociale gevolgen van (langdurige) 

armoede en een beleid dat hier op inspeelt.  

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• Er gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigen bij de formulering van minimabeleid.  

• Een Netwerk Armoedebestrijding in Nissewaard wordt opgebouwd en uitgebreid om zo het bereik 

onder minima te vergroten. 

• Er aandacht is voor de niet-digitale groep inwoners in het contact met de gemeente. 
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HOOFDSTUK 4 OUDEREN IN DE BUURT 

EENZAAMHEID 
Een belangrijke en grote groep inwoners van Nissewaard zijn de ouderen. Hoewel ouderen steeds 

langer actief zijn, langer doorwerken/doorgewerkt hebben en meer mantelzorgen, mogen we niet uit 

het oog verliezen dat een deel van de ouderen ondersteuning nodig heeft om mee te blijven doen. 

Hulp bij contacten met anderen ter voorkoming van eenzaamheid, juiste woonvormen en ontlasten 

van mantelzorgers zijn belangrijke thema’s. Eenzaamheid is onzichtbaar, maar voor velen de 

dagelijkse realiteit. Overigens niet alleen onder ouderen, maar onder alle leeftijdsgroepen.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• Eenzaamheid bestrijden noodzakelijk is. Samen met Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse 

(SWO), Service Bureau Ouderen Bernisse (SBO) en anderen spannen we ons in om 

eenzaamheid te bestrijden. We gaan eropaf! 

• Ontmoetingsplekken voor ouderen met en door buurtbewoners gestimuleerd zullen worden. 

• De Tegenprestatie wordt ingezet bij de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. 

MANTELZORGERS 
Vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen zijn op veel plaatsen aanwezig en vormen een onmisbare 

groep mensen in Nissewaard. Ook mantelzorgers zijn belangrijk en onmisbaar voor hen die hulp nodig 

hebben bij allerlei dagelijkse dingen. De eigen verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren en het 

bevorderen van zelfredzaamheid is nodig maar niet altijd en voor iedereen vanzelfsprekend en 

mogelijk. Even een boodschap doen, naar de kapper of tandarts is niet voor iedereen even makkelijk. 

Ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk. Mantelzorg lijkt zo vanzelfsprekend, maar is 

onbetaalbaar belangrijk. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen actieve ondersteuning en waardering. 
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HOOFDSTUK 5 JEUGD IN  DE BUURT 

ONDERWIJS IN DE BUURT 

Kinderen en jongeren moeten de kans krijg om hun talenten, ongeacht hun afkomst en achtergrond, te 

ontplooien. Goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kind(jeugd)zorg en 

een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen zijn daarin essentiële voorwaarden. De 

gemeente moet zich verantwoordelijk voelen voor goed onderwijs voor alle kinderen en jongeren. De 

gemeente voert een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en 

leerlingen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij, evenals het bieden van perspectief en 

toekomst. Om de preventieve rol van het onderwijs te versterken, dient de gemeente extra middelen te 

investeren in het onderwijs. Door goed onderwijs in kleinere klassen krijgen kinderen meer kansen om 

gelukkig op te groeien. Er wordt ingezet op een verschuiving van middelen voor zwaardere vormen van 

jeugdhulp naar de voorkant, zodat de preventie versterkt en kinderen eerder geholpen kunnen worden. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• We investeren extra in onderwijs door middel van een lokale onderwijsagenda om 

laaggeschooldheid, lage schooladviezen, uitval en voortijdig schoolverlaten en daarmee in de 

toekomst hoge werkloosheid of zorgkosten te voorkomen.  

• We lokale middelen inzetten om de klassen te verkleinen. 

• De gemeente beschikbare middelen inzet om te zorgen dat gebouwen voldoen aan de eisen van 

de huidige tijd door renovatie en nieuwbouw. Samen met de scholen maken we een plan voor de 

schoolgebouwen. 

• Rond alle scholen veilige schoolzones zijn. In deze schoolzones is de maximumsnelheid voor 

auto’s 30 km per uur, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen/ 

jongeren, veilige fietsroutes en voldoende fietsstallingen. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van 

klaar-overs. 

• We de krachten met het bedrijfsleven bundelen door bijvoorbeeld voldoende stage- en 

leerwerkplekken voor mbo-leerlingen te stimuleren. Als gemeentelijke organisatie geven we het 

goede voorbeeld.  

 

PASSEND ONDERWIJS 
De ambitie is in alle scholen een goed aanbod te bieden voor alle kinderen/jongeren uit de wijk. Ook 

voor kinderen die aanbod op maat nodig hebben. Inclusief onderwijs is de toekomst. Ook kinderen 

met meervoudige beperkingen zouden thuis nabij welkom zijn. Onderwijs en zorg werken meer samen 

om dit mogelijk te maken (bijvoorbeeld co-teaching). 

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• Alle kinderen in de eigen buurt naar school moeten kunnen gaan. 

• We alle kinderen uit de wijk een plek willen geven door thuis nabij onderwijs mogelijk te maken. 

• De gemeente beschikbare middelen inzet om te zorgen dat gebouwen voldoen aan de eisen van 

inclusief onderwijs. 

 

JEUGDHULP IN DE BUURT 
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen/ jongeren goed. Er zijn ook kinderen/jongeren die een 

beetje hulp en zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder 

gaat. En tot slot is er een kleine groep jeugdigen die echt zwaardere zorg nodig heeft en soms te 

maken krijgen met de jeugdreclassering. De focus moet liggen op de versterking van de 

vroegsignalering en de preventie bij het CJG, sociale – integrale - wijkteams en het onderwijs. Per 

gezin is er één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de terreinen Jeugdhulp en het passend 
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onderwijs is van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente. De administratieve 

lasten van de zorgaanbieders moeten worden teruggedrongen. Door de aanbesteding van de 

jeugdhulp is veel tijd gaan zitten in administratie, terwijl de tijd voor echte hulp is beperkt. Door een 

slimmere manier van inkopen in onze regio, kunnen meer middelen worden ingezet op preventie. 

Kinderen/jongeren en gezinnen krijgen hierdoor eerder ondersteuning, om te voorkomen dat de 

problemen verergeren. 

 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

• We de administratieve lasten voor de jeugdaanbieders terug willen dringen door minder rigide 

inkoop Jeugdzorg door GR Rotterdam/Rijnmond en de vrijgekomen middelen in willen zetten voor 

meer preventie voor kinderen en gezinnen. 

• We willen zorgen voor een goede samenwerking tussen verloskundigen, kraamzorg en CJG, om 

ook al in de prenatale fase ondersteuning te kunnen bieden aan toekomstige (kwetsbare) ouders 

en kinderen. 

• We groot belang hechten aan het verschuiven van middelen vanuit de zware vormen van 

jeugdzorg naar de voorkant. Met deze middelen zijn wij in staat om de preventie te versterken om 

er daardoor voor te zorgen dat waar mogelijk problemen klein blijven. 

• We speciale aandacht vragen voor de overgang 18-/18+. 

• We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk 

geweld. Met instellingen in Nissewaard worden goede afspraken gemaakt over het naleven van 

de meldingsplicht door zorgverleners. 

• We beleid maken voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jongeren 

bij zaken die henzelf aangaan. 

• Wangedrag van kinderen en (groepen) jongeren aangepakt wordt. Niet alleen door stevige 

handhaving, maar ook met zorg en ondersteuning. 

• We ervoor kiezen om niet alleen via repressie, maar vooral met preventie probleemgedrag van 

jongeren aan te pakken. 

• We de weerbaarheid van kinderen/jongeren en gezinnen versterken door een integrale aanpak, 

die is gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social 

media, seksueel misbruik en problemen bij een vechtscheiding. 

 

ONTMOETINGSPLEKKEN IN DE BUURT 
In 2014 sloten de jeugdhonken Spijkenisse Noord en Waterland hun deuren. De jongeren die deze 

jeugdhonken bezochten zouden in het vervolg bij het jeugdhonk in het centrum terecht kunnen, 

Texmex. In 2015 sloot ook Texmex de deuren. De gemeente zei de sluiting van Texmex te 

compenseren door vijf keer per jaar een poppodium te organiseren in de kleine zaal van het nieuwe 

theater. Ondertussen is Noizes (de vervanger van Texmex) gestopt vanwege de lege zalen. Wel is er 

een nieuw platform opgericht voor lokale jonge muzikanten: Puls. Echter wat ontbreekt in Nissewaard 

zijn ontmoetingsplaatsen (jeugdhonken) voor jongeren onder de 18 jaar. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• We alles op alles zetten om nieuwe ‘vaste’ ontmoetingsplekken in de buurt te creëren voor de 

jongeren van Nissewaard, zodat zij naar tevredenheid in onze gemeente kunnen wonen. 
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HOOFDSTUK 6 EEN VEILIGE BUURT 

SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID 
Een veilige en open samenleving en de diversiteit die daarbinnen bestaat vereist inspanningen van 

alle partijen. Iedereen moet kunnen werken, wonen en leven zonder zich zorgen te hoeven maken 

over rampen of misdrijven, die het lichaam kunnen beschadigen, de geest kunnen traumatiseren of 

anderszins bedreigend zijn voor de toekomst. Veiligheid is niet alleen aan de gemeente. We willen 

ook dat er gebruik wordt gemaakt van de inzet van bewoners om onze eigen leefwereld veiliger te 

maken. Zonder medewerking van bewoners kunnen we het niet. De opkomst van Burgernet en het 

ontstaan van vele Whatsapp-groepen in buurten illustreren dat. Het elkaar aanspreken op 

grensoverschrijdend gedrag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Handhaving en optreden zijn 

taken van gemeente, politie en justitie.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• De wijkagent is bekend, zodat men bij een incident weet bij wie je moet zijn. 

• Iedereen zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid vrij kan bewegen en 

uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen we af en dient te worden aangepakt.  

• We inzetten op preventie door middel van vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, 

familie, politie en maatschappelijke organisaties. 

• De inzet van cameratoezicht in onze gemeente alleen onder strikte voorwaarden plaatsvindt. 

Mobiele camera’s worden ingezet in geval van acute veiligheidsdreiging.  

• De gemeente een onderzoek doet of het bestrijden van overlast door drugsdealers door de 

hervestiging van een coffeeshop realiseerbaar is. 

• Goede voorlichting aan jeugd over gebruik van drugs en alcohol nodig is.  

BUURTPREVENTIE  
De veiligheidsaanpak dient afgestemd te zijn op het karakter van onze wijken en dorpen. De 

gemeente stelt samen met bewoners en buurtpreventielopers een plan van aanpak op om de 

veiligheid in de wijk/ dorp te versterken. Daarbij wordt zowel met harde cijfers als met 

veiligheidsgevoelens rekening gehouden. De inzet van buurtpreventie, jongerenwerk en wijkteams 

hebben een preventieve werking. De inzet van buurtpreventielopers heeft ook een positieve invloed 

op de sociale samenhang in de buurt. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• Het belang van de inwoners bij het aanpakken van criminaliteit en leefbaarheid centraal staat.  

• Samen met inwoners en buurtpreventielopers worden buurtveiligheidsplannen opgesteld. 

• We inzetten op uitbreiding van de inbreng van buurtbewoners zelf. Buurtpreventielopers 

gewaardeerd en maximaal gefaciliteerd worden.  

ZORG VOOR ELKAARS VEILIGHEID 
Nissewaard ligt dicht bij het Botlekgebied en is kwetsbaar bij incidenten. Ervaringen laten zien dat de 

informatievoorziening via rijnmondveilig.nl door overbelasting onzeker kan zijn. Informatie moet ook 

via RTV Rijnmond verspreid worden. Naast een goede informatievoorziening is het ook als ieders 

plicht om buurtgenoten actief te informeren wanneer er een incident is.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• Als er een ongeval plaatsvindt in het Botlekgebied we goed worden geïnformeerd en voor elkaar 

zorgen, zodat iedereen in veiligheid kan worden gebracht. 
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HOOFDSTUK 7 BEREIKBAAR EN MILIEUVRIENDELIJK WONEN IN DE BUURT 

BEREIKBAARHEID 
Een goede ontsluiting van het eiland Voorne-Putten is uitermate belangrijk. Veel inwoners vinden hun 

werk elders, of zijn afhankelijk van voorzieningen die buiten het eiland zijn gevestigd. Er hoeft maar 

iets te gebeuren of er is een verkeersinfarct. Helaas kunnen we hier maar beperkt invloed op 

uitoefenen. In deze is het belangrijk dat het Openbaar Vervoer goed functioneert, ook in de kernen. In 

de kernen is soms nauwelijks openbaar vervoer, anders dan de belbus. Goed Openbaar Vervoer kan 

ervoor zorgen dat men de auto laat staan en eerder de metro of bus pakt. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• Alle wijken en dorpen zijn voor iedereen frequent bereikbaar met het Openbaar Vervoer.  

• We zetten in op verbetering en uitbreiding van fiets en wandelpaden, de (elektrische) fiets wordt 

immers steeds meer een speler in het openbaar vervoer, vooral ook in de keten bus-metro.  

• De mogelijkheden voor het beveiligd stallen van (elektrische) fietsen en scooters moet worden 

uitgebreid. 

• Door vervoer met buurt(boodschappen)bussen - gereden door vrijwilligers - de kernen goed met 

elkaar worden verbonden en bereikbaar zijn. 

• We onderzoek doen naar aansluiting bij regionale initiatieven voor gratis vervoer voor inwoners 

met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, waaronder ook ouderen met enkel AOW en een 

klein pensioen. 

GROENE BUFFER EN BERNISSE 
Nissewaard bestaat enerzijds uit een verstedelijkte omgeving (Spijkenisse) en anderzijds uit een 

uitgestrekt landelijk gebied (Bernisse). Dit betekent dat op het terrein van de ruimtelijke ordening 

keuzes zijn te maken. De groene buffer tussen stad en industrie moet gekoesterd worden. Toch zien 

we dat het steeds lastiger is een economisch gezond agrarisch bedrijf te exploiteren, zonder het 

gebied geweld aan te doen. Het Bernissegebied is een uniek stukje (aangelegde) natuur. Dit moet zo 

blijven en daarom moeten er zo weinig mogelijk activiteiten plaatsvinden die dit gebied aantasten.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• We pleiten om terughoudend te zijn met het bouwen in het "groene" landelijk gebied. We verlenen 

geen medewerking aan de bouw van windturbines in de Zuidlandse polder, noch elders waar 

geen draagvlak is onder inwoners. We blijven strijden tegen bestaande overlastgevende 

windturbines, zoals de windturbines in de nabijheid van Geervliet en Heenvliet. 

• Geen woningbouw langs de Bernisse. Bouwen alleen nabij de dorpen en stad.  

• Alleen woningbouw in de kernen als dit bijdraagt aan de leefbaarheid.  

• We ernaar streven om, samen met andere partijen, de voorzieningen in de kernen en wijken in 

stand te houden. We houden hier rekening mee bij (her)nieuwbouwplannen. 

DUURZAAMHEID EN MILIEU 
In de nabije toekomst moet Nissewaard een duurzame gemeente zijn, waarin het plezierig is om te 

wonen, te werken en te recreëren. Duurzaamheid moet in alle aspecten van het gemeentelijk beleid 

doorklinken. Hierbij kan worden gedacht aan duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid, duurzame 

vervanging van het eigen wagenpark (elektra /groen gas) en duurzaam accommodatiebeheer.  Ook bij 

organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie onderhoudt worden voorwaarden gesteld met 

betrekking tot een zo veel mogelijk duurzame inkoop en bedrijfsvoering. Een toenemend aantal 

bedrijven moet zich genoodzaakt voelt om duurzaam te ondernemen: dat wil zeggen een structurele 

koppeling te leggen tussen het financieel rendement en de prestaties op ecologisch en sociaal gebied.  
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Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• We het collectief inkopen van zonnepanelen stimuleren. 

• We de corporaties willen betrekken bij de verbetering van de duurzaamheid van woningen. 

• We voorstander zijn van opwekking duurzame energie (zonneweides, geothermie en biomassa). 

• We bij vervanging uitsluitend LED-verlichting willen toepassen.  

• We het aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto’s een vanzelfsprekendheid vinden. 

• Bij nieuwbouw wordt aangestuurd op energieneutraal (nul op de meter) bouwen. 

• Wordt gekozen voor projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de 

lokale werkgelegenheid ten goede komen.  

• Wij burgers stimuleren bij het oprichten van kleine energiecoöperaties waarin bewoners 

gezamenlijk energie opwekken. 

• De gemeente 100% duurzame energie inkoopt en het wagenpark omvormt naar elektrisch. 

• We zijn voorstander van diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector. 

WONEN IN DE BUURT 
Wonen is een basisvoorziening, een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je 

hoofd. Wonen doe je in een straat, buurt, dorp of stad samen met anderen. De directe leefomgeving is 

niet los te zien van het wonen. Iedereen moeten kunnen wonen waar hij of zij het liefste woont. Dit 

betekent dat het afbouwen van de sociale voorraad - onder andere door afbraak van de goedkoopste 

woningen - zonder vervangende nieuwbouw in hetzelfde segment, voorkomen moet worden. Wijken 

en kernen moeten zo gedifferentieerd mogelijk zijn, qua grootte van de woningen en qua 

betaalbaarheid. Het dorpse karakter van de kernen moet worden behouden. Ontwikkelingen als 

eigenbouw, waaronder “tiny-houses” (zeer kleine woningen) zorgen ervoor dat mensen zo kunnen 

wonen als ze zouden willen. Het is van belang dat iedereen die binding heeft met onze kernen of 

wijken voorrang geniet op anderen. Grondpolitiek is niet alleen een verdienmodel, maar een middel 

om wonen in de breedste zin des woord te bevorderen. Mogelijke positieve resultaten van het 

grondbedrijf zouden ten goede moeten komen aan het wonen inclusief de woonomgeving.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

• We inzetten om (in overleg met de corporaties) voldoende en beschikbare betaalbare woningen in 

alle wijken en dorpen te hebben. De sociale woningvoorraad op peil blijft.  

• We in nieuwe woningbouwplannen 25% sociaal bouwen, waaronder het goedkoopste segment. 

• Bijzondere aandacht nodig is voor de groep woningzoekenden met een inkomen rond de € 

30.000. Zij kunnen niet duur huren en er is geen koopwoning beschikbaar. 

• Voldoende jongerenwoningen in onze gemeente beschikbaar komen om te voorkomen dat 

jongeren wegtrekken of noodgedwongen te lang bij hun ouders blijven wonen. 

• We in overleg met de corporatie de negatieve effecten van het passend toewijzen, zoveel mogelijk 

willen verminderen.  

• We zoveel mogelijk differentiatie in wijken en kernen willen. Er niet alleen wordt gebouwd voor 

bepaalde groepen en waar nodig levensloopbestendig (woonkeur). 

• Eén-ouder gezinnen urgentie krijgen voor passende huisvesting, waarbij grondgebonden woning 

niet worden uitgesloten. Dit geldt eveneens voor mantelzorgers. 

• Aandacht nodig is voor de woonomgeving in de bestaande wijken en kernen om te voorkomen dat 

buurten achteruit gaan en de waarde van het vastgoed vermindert.  

• Herstructureringsplannen niet worden goedgekeurd zonder een gedegen sociaal plan. In het 

sociaal plan is een paragraaf opgenomen ten aanzien van het recht op terugkeer/ herhuisvesting. 

• Eventuele opbrengsten van het grondbedrijf, zodra dit financieel mogelijk is, ten goede komen aan 

de woningbouw/ woonomgeving. 
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HOOFDSTUK 8 BESTUUR MET EN IN DE BUURT 

OPEN GEMEENTEBESTUUR  
Om keuzes te kunnen maken, te verantwoorden en aanspreekbaar te zijn, zal het gemeentebestuur in 

gesprek moeten gaan met inwoners. Een gemeente behoort een betrouwbare partner te zijn. Om het 

vertrouwen bij bewoners te versterken, zorgen gemeentebestuur en ambtenaren ervoor dat zij in alle 

openheid samen met de bewoners van Nissewaard de beste keuze bepalen en hanteren zij die 

(bestuurlijke) kernwaarden bij al hun handelen. Samen met bewoners blijft het bestuur zoeken naar 

verbetering van de leefbaarheid in Nissewaard.  

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• Burgerinitiatieven van bewoners zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot 

meer betrokkenheid van bewoners.  

• Burgerinitiatieven uit horen te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen doen, 

niet uitsluitend werken en niet in strijd zijn met het algemeen belang.   

• De buurt bestuurt. Buurtbewoners werken samen met professionals (politie, stadsbeheer, 

welzijnsorganisaties) aan het oplossen van de problemen in de wijk. 

• We voeren zogenaamde buurtrechten in. Dit houdt in dat bewoners het recht hebben om de lokale 

overheid uit te dagen om dienstverlening van de overheid of die zij inkoopt in eigen beheer te 

gaan doen. Daarvoor wordt het oorspronkelijke budget beschikbaar gesteld. Bewoners het recht 

hebben mee te denken en te beslissen over de inrichting van de wijk en mee te dingen naar de 

overname van maatschappelijk vastgoed in een wijk. 

• We installeren een kindergemeenteraad die adviezen geeft over diverse thema’s. 

FINANCIËN 
De financiën die de gemeente tot haar beschikking heeft, kan maar één keer worden uitgegeven. Bij 

de afweging waaraan de gemeente het geld besteedt, moet elk jaar opnieuw serieus worden 

afgewogen of dit de beste manier is om het gewenste doel te bereiken. Bij deze afweging behoort het 

gemeentebestuur de lokale samenleving actief te betrekken. Door grote investeringen van de 

afgelopen jaren en de gevolgen van de decentralisaties is het risicoprofiel van de gemeente 

verzwaard. De komende raadsperiode zal de gemeente dan ook terughoudend moeten zijn met het 

aangaan van risicovolle uitgaven. Bij de verdeling van de lasten dienen de sterkste schouders de 

zwaarste lasten te dragen. 

Voor de Partij van de Arbeid betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  

• We voorzichtig omgaan 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.  

• We als uitgangspunt nemen dat de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie.  

• De overgedragen taken van Rijk en Provincie worden uitgevoerd binnen het budget dat de 

gemeente hiervoor ontvangt. Waar dit niet kan maken we keuzes vanuit de principes van een 

samenleving waar voor iedereen plaats is en sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

• Budget bedoeld voor het sociaal domein wordt besteed binnen het sociaal domein.  

• Bij elke nieuwe uitgave de gemeente aangeeft welke bestaande uitgave zij hiervoor schrapt of 

welke extra gelden van de hogere overheid zij hiervoor wil benutten.  

• We verantwoorden helder 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, de gemeente elk 

begrotingsjaar tien procent van de uitgaven die de gemeente zelf kan bepalen heroverweegt. 

• We brengen de komende periode het weerstandsvermogen weer op peil. We kijken kritisch naar 

(lang)lopende contracten/verplichtingen die de gemeente is aangegaan.   
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