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Solidariteit en Binding
De Rijksoverheid legt in de komende periode steeds
meer taken rond het sociale domein neer bij gemeenten.
De WMO, Bijstand en AWBZ zijn voorbeelden hiervan. In
2015 komt bovendien de Jeugdzorg naar de gemeenten
toe.
Voor een sociale gemeente is daarom belangrijker dat er
een krachtige PvdA in de gemeenteraad zit.

Welke keuzes we ook maken, we dit doen vanuit onze
visie. Een visie van hoop, zekerheid en optimisme, juist
in deze tijden van bezuinigingen en economische stil-
stand. Alleen zo zijn we als burgers in staat met zijn
allen aan een Zwijndrecht te werken, waarin iedereen
mee kan doen en het prettig wonen en leven is voor
iedereen.

Overigens hebben wij als partij de afgelopen tijd gepro-
beerd goed te luisteren naar alle ideeën en wensen van
onze burgers.

Als middel daartoe hebben een PvdA ideeënfabriek opge-
zet, wat een groot succes was omdat daar iedereen zijn
idealen of ideeën over de komende jaren in Zwijndrecht
aan ons konden vertellen. Wie ons programma leest zal
zien dat we ons daardoor mede hebben laten inspireren.

En over inspiratie gesproken! Als PvdA’ers nemen wij be-
sluiten vanuit onze Sociaal-democratische waarden. Deze

waarden zijn: bestaanszekerheid, goed werk, ontplooi-
ing, binding en duurzaamheid. In dit verkiezingspro-
gramma leest u helder en concreet waar we naar toe
willen met Zwijndrecht en met de Drechtsteden. Daarbij
zijn onze PvdA waarden en normen leidend.

Ons verkiezingsprogramma daarom
logisch ingedeeld in drie delen:
Als eerste deel laten wij onze idealen zien, we noemen
de waarden en normen waar we voor staan en waar we
erg aan gehecht zijn. Maar ook wat ze concreet beteke-
nen voor ons.

In het tweede deel beschrijven we wat we willen berei-
ken in het sociaal domein. We geven al onze beleidsvoor-
nemens op het gebied van werkgelegenheid, jeugd en
onderwijs, armoedebeleid, voorzieningen en zorg.

Het derde deel staat de ruimte centraal, waarin ook ver-
keer en vervoer en milieu een plaats hebben.

Doordat al deze onderwerpen met elkaar samenhangen,
hebben we ze geclusterd.

Voordat wij u – namens de PvdA afdeling Zwijndrecht –
als lezer veel leesplezier toewensen en hopen dat u door
onze tekst geïnspireerd raakt om op ons te gaan stem-
men, geven wij u ons motto mee waar wij voor staan in
Zwijndrecht:
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MOTTO

De Partij van de Arbeid wil een samenleving waar Solidariteit en
Binding centraal staat, een samenleving waar we voor elkaar zorgen
en samen besluiten nemen.

Beste lezer,

Woensdag 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor uw gemeenteraad. Een sterk en sociaal bestuur van Zwijn-
drecht is hard nodig, juist in deze tijd. We staan voor de uitdaging te zorgen dat iedereen een inkomen heeft
waar hij mee rond kan komen. Dat iedereen zijn steentje bijdraagt en dat kosten eerlijk verdeeld worden. In
dit programma leest u wat wij als Partij van de Arbeid willen bereiken en hoe we dat willen aanpakken.

INLEIDING



Uitgebreid hebben wij in onze partij gesproken over
de waarden en normen waar wij als PvdA voor staan.
Daar zijn ideeën en standpunten uitgekomen die we
gemeenschappelijk delen en die ons ook geïnspireerd
hebben om dit verkiezingsprogramma te schrijven.

We staan ergens voor en bedrijven gemeentepolitiek
vanuit onze opvattingen over de samenleving. We
beginnen ons programma dan ook met het weergeven
van deze concrete waarden en normen:

• Bestaanszekerheid
• Goed werk
• Ontplooiing
• Solidariteit en binding
• Duurzaamheid

Ze zijn ons kompas voor het handelen van de partij, en
daarmee ook de inspiratiebron, waarmee de toekomstige
gekozen PvdA fractie zijn werk zal gaan uitvoeren als u
op hen gaat stemmen. Iets wat wij u natuurlijk van harte
aanbevelen.

• BESTAANSZEKERHEID
Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan.
Voor de PvdA betekent dit dat er voor iedereen een plek
is om te wonen en te werken. En dat mensen die zorg of
ondersteuning nodig hebben kunnen rekenen op de inzet
van de overheid. Zelfredzaamheid is belangrijk. De
gemeente is er om haar inwoners te helpen om het voor
zichzelf goed voor elkaar te krijgen. Problemen los je
met elkaar op en bewoners kunnen rekenen op een
actieve houding van de overheid om hen daarin bij te
staan.

Wat zijn onze idealen?
• Alle huishoudens hebben een inkomen boven de

armoedegrens.
• Iedereen, jong oud, man, vrouw, heeft een zinvolle

dagbesteding in de vorm van (vrijwilligers)werk,
scholing of mantelzorg.

• Iedereen heeft een dak boven het hoofd. Er zijn geen
daklozen in Zwijndrecht.

• Iedereen doet mee en is onderdeel van een sociaal
netwerk. Als gezondheid een beperking is dan helpen
we elkaar. De gemeente biedt hierin ondersteuning.

• Kinderen groeien veilig en gezond op.
• De zorg voor jeugd is van goede kwaliteit.
• Iedereen ontvangt toereikende zorg en begeleiding op

maat. Daarbij is er extra aandacht voor kwetsbare
groepen.

• De gemeente is een betrouwbare overheid die bewo-
ners helpt hun wettelijke rechten uit te oefenen.

• GOED WERK
De Partij van de Arbeid is de partij van werk, werk en...
werk. Werkgelegenheid is onze prioriteit en dat is het
altijd geweest. Er liggen in onze regio nog kansen om de
werkgelegenheid te vergroten. Meer banen in diverse
sectoren, voor jong en voor oud. Dat is belangrijk voor
onze toekomst. De PvdA komt daarom met een nieuw
Plan van de Arbeid voor de Drechtsteden. Dit is niet
alleen een plan voor extra banen, maar ook voor betere
arbeidsomstandigheden. Uitbuiting en slechte werkom-
standigheden komen nog steeds voor in onze regio. Daar
moet een einde aan komen, want iedereen verdient goed
werk.

Wat zijn onze idealen?
• Iedereen, jong oud, man, vrouw, levert een bijdrage

aan onze samenleving in de vorm van werk, scholing,
mantelzorg of vrijwilligerswerk.

• Voldoende werkgelegenheid voor iedereen die betaald
werk kan en wil verrichten.

• We behouden en versterken de maritieme en logis-
tieke sector die van oudsher veel werkgelegenheid
aan de regio biedt.

• In Zwijndrecht werken mensen met goede arbeids-
voorwaarden.

• De sociale werkvoorziening biedt mensen de mogelijk-
heid om in of nabij de eigen sociale omgeving te wer-
ken.

• In Zwijndrecht komen uitbuiting en illegale arbeid niet
meer voor.

• ONTPLOOIING
Iedereen verdient een eerlijke kans om zich te kunnen
ontplooien. We zien als Partij van de Arbeid dat niet voor
iedereen dezelfde kansen zijn weggelegd. Daarom vinden
we het de taak van de overheid om meer kansen te creë-
ren voor mensen die dat nodig hebben. We willen men-
sen stimuleren om zichzelf te ontwikkelen en zo te
ontplooien. Met kennis en vaardigheden krijgen mensen
meer grip op hun eigen leven. We zetten ons bij de Partij
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DEEL I - ONZE WAARDEN EN NORMEN

MOTTO
Ieder mens heeft recht op een mens-
waardig bestaan. Voor de PvdA betekent
dit dat er in Zwijndrecht voor iedereen
een goede plek is om te wonen en te
werken.

MOTTO
De Partij van de Arbeid is de partij van
werk, werk en… werk. Werkgelegenheid
en goede arbeidsomstandigheden zijn
onze prioriteit en zijn dat altijd geweest.
Er liggen in onze regio nog kansen om de
werkgelegenheid te vergroten.



van de Arbeid in voor een gelijkere verdeling van kennis,
inkomen en macht. Door kennis te delen en financiële
barrières weg te nemen bereiken we dat.

Wat zijn onze idealen?
• Niemand gaat van school af zonder (praktijk)diploma.
• Iedereen in Zwijndrecht heeft toegang tot een compu-

ter en internet.
• Er is voor iedereen een plek in Zwijndrecht waar hij in

alle rust kan leren.
• Sport, kunst en cultuur zijn voor iedereen/ieder kind

bereikbaar.
• Er zijn geen sociaal economische gezondheidsverschil-

len meer.
• Bewoners in Zwijndrecht kennen hun rechtspositie en

weten ’hoe het werkt’. Ze kennen de regels en kunnen
voor hun belangen opkomen. Denk aan gedoe met
gemeente, woningstichting, zorginstellingen, energie
en water.

• SOLIDARITEIT EN BINDING
Onze samenleving draait om binding. Contacten met
familie, vrienden, clubgenoten. We zorgen voor elkaar en
nemen samen besluiten. Mensen die bijna niemand meer
hebben lijden vaak onder eenzaamheid. Dan kunnen
buren en vrijwilligers het verschil maken. De gemeen-
schap heeft hier een belangrijke taak, maar de gemeente
ook. De gemeente zorgt ervoor dat bewoners basale zorg
en begeleiding krijgen. Zorg en welzijnswerk moeten
goed aansluiten bij bestaande netwerken. Solidariteit
komt niet alleen van de overheid. Wij willen een samen-
leving waar we meer aandacht hebben voor elkaar.
De gemeente is een betrouwbare partner die samen met
haar bewoners problemen oplost. We staan voor een be-
trokken samenleving. Vanuit het gemeentehuis moeten
ambtenaren en politici minder gaan sturen en meer gaan
ondersteunen en faciliteren. Dit bereiken we door bewo-
ners zeggenschap te geven over hun wijken en buurten,
cliënten invloed te geven op hun zorg, ouders mee te
laten beslissen op scholen en samenwerking tussen
ondernemers te versterken.

Wat zijn onze idealen?
• De buurt bepaalt mee. Wanneer het niet ten koste

gaat van het algemene belang nemen bewoners van
Zwijndrecht beslissingen die hun wijk of buurt aan-
gaan.

• Bewoners hebben een stem bij belangrijke beslissin-
gen in Zwijndrecht en voelen zich daardoor verbonden
met de uitkomsten.

• Cliënten van zorg- en welzijnsorganisaties hebben
invloed op de dienstverlening.

• Professionele instellingen zoeken aansluiting bij
vrijwilligers en werken samen op basis van gelijkwaar-
digheid.

• Mensen die zich organiseren om zich voor een maat-
schappelijk doel in te zetten kunnen rekenen op
ondersteuning van de gemeente.

• Ondernemers werken samen en profiteren samen van
de opbrengst van een sterker Zwijndrecht. Zij spelen
een actieve rol in de organisatie van herkenbare
evenementen.

• DUURZAAMHEID
Het bruist van nieuwe initiatieven voor een duurzamere
gemeente. We juichen dat als Partij van de Arbeid toe,
maar vinden dat er nog meer nodig is. Een duurzamere
samenleving is belangrijk, omdat we willen dat onze
mooie leefomgeving, onze economie en ons sociale stel-
sel houdbaar zijn in de toekomst. Zodat onze kinderen
en kleinkinderen ook nog kunnen genieten van de over-
vloed die we nu als samenleving kennen. Daarom kiezen
we voor lange termijn oplossingen en niet voor snelle
winsten. Bedrijvigheid moet hand in hand gaan met zorg
voor veiligheid en milieu. De PvdA wil vernieuwend om-
gaan met ruimte door ervoor te zorgen dat leegstaande
panden een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld
voor stadslandbouw. En de polders? Die blijven groen.

Wat willen we bereiken?
• In 2025 is 50% van onze energie afkomstig van duur-

zame bronnen. Het bedrijfsleven verandert productie-
processen en komt met nieuwe producten die de
schade voor mens en milieu beperken.

• Er zijn betere alternatieven voor vervoer van gevaar-
lijke stoffen door woongebieden.

• De luchtkwaliteit verbetert tot deze aan alle (interna-
tionale) normen voldoet.

• Zwijndrecht heeft een schone bodem en schoon water.
• Het gebruik van bestaande gebouwen gaat voor

nieuwbouw.
• De polders blijven groen.
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MOTTO
Iedereen moet zijn eigen levensplannen
kunnen nastreven. De gemeente moet
daar elke burger de ruimte voor geven.
Armoede mag nooit erfelijk worden.

MOTTO
Iedereen participeert mee in zijn eigen
omgeving met zorg voor elkaar, de
gemeente is daarin een warme
bondgenoot.

UITDAGING
Zwijndrecht wordt de duurzaamste
gemeente van de provincie Zuid-Holland.



Hier aangekomen in ons programma hebben we het
vooral over de sociale taak die de PvdA in de Zwijn-
drechtse lokale politiek heeft. Ze is de hoeder van een
gemeentepolitiek die wil dat het iedereen in Zwijn-
drecht beter gaat! Naast rijk ook arm, naast de intel-
lectueel met een goede baan ook de bijstandsmoeder.
Iedereen heeft recht op respect en op een zinnig
leven in onze gemeente.

Wij voelen ons niet alleen de bewaker van dit gemeen-
schapsideaal, we zijn ook de club die een actief beleid
voert om voor iedereen in de gemeente een toekomst-
perspectief te schetsen. Dat is niet zo vanzelfsprekend.
Er gebeurt op dit moment heel veel in Nederland, en dat
gaat Zwijndrecht niet zomaar voorbij. Tijd dus om onze
inzet voor de komende jaren op dit terrein te laten zien:

• Werk en inkomen
• Regionale economie
• Jongeren en werk
• Hulp
• Armoede bestrijding
• Participeren
• Voorzieningen op maat
• Goede zorg
• Mantelzorg
• Gezondheidszorg
• Onderwijs
• Onderwijsachterstandbeleid
• Jeugd
• Ouderen

GOED WERK, INKOMEN EN EEN BLOEIENDE
ECONOMIE
De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens.
Wij vinden dat ook de kansen in de Drechtsteden voor
onze inwoners benut horen te worden. We helpen werk-
gevers bij het vinden van werknemers en het aanvragen
van vergunningen, en we maken het ondernemen
gemakkelijker door minder bureaucratische regels daar
waar mogelijk. Uiteraard houden we er daarbij rekening
mee dat gezondheid en veiligheid nooit in het geding
mogen komen. Werkzoekenden proberen we zo snel
mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan,
zoeken we naar andere activiteiten.

Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van
de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief
blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van on-
betaald werk of het volgen van scholing. Kortom, mee-
doen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar
(betaald) werk.

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is
de aanjager van integratie en participatie. Daarom moe-
ten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze
tijd. Onze droom is voor iedereen een baan. Maar wel
goed werk met een loon volgens de CAO en betrokken-
heid bij het eigen bedrijf. Andersom verwachten we van
het bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale
samenleving. We spannen ons, samen met ondernemers,
extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te
voorkomen. Hiervoor is een goede samenwerking nodig
tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zo verbeteren we de
afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen,
gericht op uitbreiding van lokaal sterke sectoren.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• Zoals reeds gemeld, wil de PvdA dat er een Plan van
de Arbeid voor de Drechtsteden komt.
Hierin worden alle groepen betrokken: jongeren,
ouderen, mensen met een beperking en mensen die
vrijwilligerswerk doen. Samen met de mensen zelf,
het bedrijfsleven, het MKB, uitzendorganisaties en
andere instanties wordt dit plan gemaakt.

• De gemeenten zorgen ook voor voldoende werk voor
de werkbedrijven van Drechtwerk (bijvoorbeeld door
inbesteding bij sociale werkplaats).

• De grenzen van de arbeidsmarkt stoppen niet bij de
gemeentegrens. Met een gemeenschappelijke werk-
geversbenadering in de Drechtsteden ondersteunen
we werkgevers en maken hun taak lichter.
Werkgevers pakken ook hun eigen verantwoordelijk-
heid door bijvoorbeeld het in dienst nemen van
arbeidsgehandicapten.

• We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voor-
waarde dat de aannemende partij minimaal 5 procent
van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van lang-
durig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten.
Dit heet Social Return on Investment.

• De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast
dat het voor lokale ondernemers aantrekkelijk is om in
te schrijven op aanbestedingen.

• Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld
geeft door voldoende stageplekken en werkervarings-
plaatsen (10 procent ten opzichte van het aantal me-
dewerkers) aan te bieden binnen de eigen organisatie
en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren
voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
Zo kan zij ook beter afspraken hierover maken met
andere bedrijven in de regio om stage- en werkplek-
ken op MBO-niveau te creëren.

Idee uit werkbank economie van de PvdA
Zwijndrecht Ideeënfabriek:
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DEEL 2 - HET SOCIALE DOMEIN
WAT WILLEN WE BEREIKEN?



Bij de aanbesteding van lokaal initiatief voor
bouwprojecten (o.a. zonnepanelen) vooral reke-
ning houden met lokale ondernemers.

REGIONALE ECONOMIE

Gerichte inzet voor de regionale economie
De groei en bloei van Zwijndrecht is van oudsher verbon-
den met de rivieren. Deze sterke band zal ook in de toe-
komst van groot belang blijven. Aan deze rivieren zijn
grote industrieën gevestigd waarvan de betekenis ver
boven de lokale economie uitgaat. Deze bedrijvigheid –
aangevuld met het maritieme cluster en het aanverwante
bedrijfsleven – blijft zeer belangrijk voor onze gemeente.

Er werken veel mensen en deze bedrijven dragen voor
een aanzienlijk deel bij aan onze regionale welvaart.
Voor de PvdA is voldoende werkgelegenheid en wel-
vaartsbevordering een belangrijk doel. Het is belangrijk
dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand
raken in bureaucratie. Werkgeversvereniging Drecht-
steden heeft 9 speerpunten benoemd voor het economi-
sche versterken van de regio. Deze speerpunten zijn in
de onderstaande punten meegenomen.

Het is goed dat de gemeente een open oog en oor heeft
voor dit bedrijvencluster. Dit betekent niet dat de ge-
meente te gemakkelijk als belangenbehartiger van het
lokale bedrijfsleven optreedt, maar wel dat er een goede
afweging plaatsvindt tussen de belangen van deze
bedrijven in relatie tot de belangen van hun omgeving,
zoals het tegengaan van stank- en milieuoverlast.

Op de diverse bedrijfsterreinen is helaas ook de nodige
leegstand. Het ziet er naar uit dat de behoefte aan kan-
toren en bedrijfsterreinen beperkt blijft en soms ook flink
terugloopt. Daarom moet zoveel mogelijk worden ingezet
op benutting van onbenutte en leegstaande percelen in
plaats van het uitgeven van nieuwe bouwkavels. Omdat
verloedering en leegstand voor de gemeente aanzienlijke
kostenposten vormen, zou over een ‘borgsom’ nagedacht
moeten worden bij de bouw van nieuwe bedrijfsgebou-
wen en -terreinen. Dit voorkomt dat na een aantal jaren
gebruik de exploitant zich door een (kunstmatig) faillis-
sement of herstructurering eenvoudig aan de sanerings-
kosten kan onttrekken.

De detailhandel beleeft zware tijden en het is voorzien-
baar dat een deel van de winkels in Nederland de deuren
zal sluiten of in zal krimpen. Natuurlijk blijft er behoefte
aan detailhandel van goede kwaliteit, maar leegstand zal
steeds vaker aan de orde zijn. Voor zover de gemeente
hier regie over kan uitoefenen, kan worden gedacht aan
versterking van de grotere winkelgebieden. Minder le-
vensvatbare locaties zullen verantwoord moeten worden
afgewikkeld, waarbij invulling van leegstand om crea-
tieve oplossingen vraagt. Vestiging van detailhandel op
industrieterreinen en andere decentrale locaties moet
worden tegengegaan.

Ook voor kleine ondernemers moeten Zwijndrecht en
Heerjansdam aantrekkelijke vestigingsplaatsen blijven.
Deze vaak spontaan groeiende bedrijven behoeven niet
te veel overheidsbegeleiding.
Waar nodig kan de gemeente actief meedenken om on-
nodige obstakels weg te nemen. Een goede en deskun-
dige invulling van het ondernemersloket blijft een prima
zaak.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil een nauwe samenwerking met lokale en

regionale ondernemers om regionale economische
kansen te benutten. Wij beschermen het onderne-
mersklimaat. De gemeente brengt ondernemers en
bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de
lokale economische agenda.

• Het bedrijfsleven is altijd gebaat bij goede infrastruc-
tuur, in de breedste zin van het woord. Verbetering
hiervan zal altijd bedrijven helpen beter te kunnen
functioneren, dat wil zeggen groeien. Verbetering van
wegennet (aan- en afvoerwegen), openbaar vervoer
voor de bereikbaarheid van het personeel, dataver-
keer (glasvezel), communicatie met de overheid.

• We maken actief reclame voor onze mooie gemeente.
Trots en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Ook wil-
len wij het imago van de regio Drechtsteden verder
versterken.

• De basis voor de detailhandel ligt in sterke winkelcen-
tra in het centrum van onze gemeente.

• Door de ruimere mogelijkheden van de Winkelslui-
tingswet mogen in onze gemeente de winkels ook op
zondag open.

• Ondernemers die investeren in de lokale economie/-
samenleving krijgen bij ons een warm onthaal.

• Wij vinden het belangrijk dat er één loket is voor alle
dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat altijd
bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en
melding van calamiteiten.

• Wij maken het voor starters makkelijker om een be-
drijf aan huis te beginnen, bijvoorbeeld door bestem-
mingsplannen hiervoor te verruimen.

• Wij vinden dat revitalisering van bestaande bedrijven-
terreinen vóór nieuwbouw of uitbreiding van bedrij-
venterreinen gaat. Leegstand op bedrijventerreinen en
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MOTTO
Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandig-
heid mee en is de aanjager van integratie
en participatie. Daarom moeten zoveel
mogelijk inwoners aan het werk; juist in
deze tijd. Onze droom is voor iedereen
een baan. Maar wel goed werk met een
loon volgens de CAO en betrokkenheid bij
het eigen bedrijf. Andersom verwachten
we van het bedrijf betrokkenheid bij werk-
nemers en de lokale samenleving.



van kantoorpanden willen we voorkomen. Voor nieuwe
bedrijfspanden kan van de initiatiefnemer geëist wor-
den oude te slopen als dit zou leiden tot nieuwe leeg-
stand. Ook kan samen met de Kamer van Koophandel
gekeken worden naar financieringsalternatieven voor
de kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen.

JONGEREN EN WERK
Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de
arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan is het begin van
je verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economi-
sche crisis, is het vinden van die eerste baan die goed
aansluit op de opleiding moeilijk. De startkwalificatie
helpt daarbij, maar soms is dit niet voldoende. Als het
niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij
je helpen. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief
blijven. Belangrijk daarbij is een goede aansluiting van
onderwijs en arbeidsmarkt.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• Voor de PvdA is de aanpak van de jeugdwerkloosheid

van het grootste belang. Hiervoor ontwikkelen we in
onze regio samen met jongeren, onderwijs en be-
drijfsleven een Aanvalsplan tegen de Jeugdwerk-
loosheid als onderdeel van het Plan van de Arbeid.

• Het behalen van een startkwalificatie is cruciaal. Het
verrichten van stages en/of werk moet kunnen leiden
tot een erkende startkwalificatie. De huidige route
naar het behalen van een startkwalificatie is niet voor
iedereen haalbaar, alternatieven moeten worden ont-
wikkeld.

• Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben
een baan of combineren onderwijs met werk. Het uit-
gangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is
‘school eerst’.

• De versnippering van opleidingen in het VMBO/MBO
gaan we tegen. Experimenten die de aansluiting on-
derwijs en arbeid oplossen, stimuleren en ondersteu-
nen we.

• Samen met bedrijven en MBO’s zorgen we ervoor dat
jongeren naar technische beroepen gaan, door vroege
voorlichting op scholen en stages en bijvoorbeeld een
Techniekservicepunt met de taken: bemiddeling,
scholing, voorlichting en facilitering voor de techniek-
branche. Zoals bijvoorbeeld Techniekdoc in de
Duurzaamheidsfabriek en het Educatief Havenpro-
gramma.

• Van belang is ook de ontwikkeling van de doorlopende
leerlijn in de techniek van VMBO, MBO naar HBO.Hier-
bij stimuleren wij ook de verdere ontwikkeling van
LOC’s. Ook is extra inzet nodig voor het consequent
aanpakken van schoolverzuim.

ALS JE HULP NODIG HEBT
Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk,
soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn omdat je
een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vin-
den of in een sector zit die zwaar te lijden heeft onder de
economische crisis. Onze ondersteuning is gericht op het
vinden van (ander) werk en het vergroten van de zelf-
redzaamheid van onze burgers.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij

het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van
elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aanslui-
ting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing,
stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te ver-
beteren.

• Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bij-
stand een tegenprestatie (wederkerigheidsprincipe).
Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt,
vinden we dat de gemeente daarbij kan helpen.

• Bijstandsgerechtigden werken, als dat mogelijk is,
een aantal uren onbetaald als tegenprestatie voor hun
uitkering.

• Overheid moet voor banen zorgen, bijvoorbeeld; vrij-
willigersvacature bank, gemeenten moeten daarbij het
goede voorbeeld geven. Verdringen van reguliere
banen moet worden voorkomen.

• Soms is het niet gemakkelijk om een baan te krijgen.
Die mensen gaan we ondersteunen met extra training
of het opdoen van werkervaring doormiddel van stage
of vrijwilligerswerk.

• Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, kan worden
gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand
afspraken over het volgen van scholing, re-integratie,
werk of vrijwilligerswerk niet nakomt. Uiteraard ge-
beurt dit zorgvuldig.

• Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt.
Voor degenen zonder kansen of met zeer beperkte
kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Men-
sen met veel kansen op de arbeidsmarkt kunnen zelf
actief op zoek gaan naar een baan. De groep er tus-
senin ondersteunen we actief.

• Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indica-
tie is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We
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MOTTO
Een sterke economie in de Drechtsteden is
goed voor Zwijndrecht. Lokale economie
ondersteunen als gemeente is nog beter
voor Zwijndrecht. Zwijndrecht zal voor de
maak- en logistieke economie een uitda-
gende lokale economie moeten worden
voor startende en zittende bedrijven.
Zwijndrecht is dé binnenvaartstad van
Europa.

MOTTO
Geen jongeren in Zwijndrecht zonder een
diploma van school en allemaal een
werkperspectief door een goede oplei-
ding. Jonge talenten alles uit zichzelf
laten halen.



gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan wer-
ken in een reguliere baan bieden we een beschermde
arbeidsplaats binnen het regionale leerwerkbedrijf en
ontwikkelen wij lokale leerwerkbedrijven, zodat zij
zoveel mogelijk in de eigen omgeving aan de slag
kunnen gaan.

• Medewerkers in de uitvoering, zoals bijvoorbeeld
thuishulpen (Alfahulpen), hebben recht op goede
arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens
CAO-normen, ook als zij dit werk als ZZP’er doen. Wij
vinden dit een belangrijk criterium in aanbestedings-
procedures.

• Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben,
stellen we niet meer altijd de voorwaarde dat zij hun
bedrijf stop zetten. ZZP’ers komen in aanmerking voor
het minimabeleid.

• Bijstandsgerechtigden die tijdelijk werk aannemen,
moeten op soepele wijze hun uitkeringsrechten kun-
nen laten herleven.

INKOMEN, ARMOEDEBESTRIJDING EN HULP
BIJ SCHULDEN
Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kan-
sen. Juist in deze tijd van economische malaise willen we
kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder
andere een activerende armoede-aanpak. Het is onac-
ceptabel dat er in Nederland ongeveer 300.000 kinderen
opgroeien in armoede.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil activerend armoedebeleid, gericht op het

voorkomen van armoede. Bijvoorbeeld door vrijwilli-
gerswerk te stimuleren met een vrijwilligerspremie.

• Actief budgetbeheer door bonafide bureaus voor men-
sen die hun geld niet zelf kunnen beheren. Preventief
budget beheer inzetten als middel, ook voor mensen
die niet in de bijstand zitten.

• Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbe-
drijven maken we stevige afspraken om problemati-
sche schulden en huisuitzettingen te voorkomen.
Convenanten met deurwaarders moeten exorbitante
incassokosten voorkomen.

• Mensen die langdurig van een minimaal inkomen
leven krijgen extra steun, onder andere in de vorm
van een collectieve ziektekostenverzekering.

• Ook mensen met een arbeidsbeperking mogen niet
onder het wettelijk minimumloon betaald worden. Ook
voor deze groep is het uitzicht om door te groeien
naar de CAO-schalen belangrijk.

• Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit.
Om dit overeind te houden staan fraudebestrijding en
handhaving hoog op onze agenda. Sociale Dienst
Drechtsteden moet misbruik van regels handhaven,
tegelijkertijd ook oog hebben voor de omstandigheden
en zeker daar waar kinderen betrokken zijn maatwerk
leveren.

• Het MKB is belangrijk voor ons. Veel kleine onderne-
mers hebben schulden en een laag inkomen. Wij gaan
meer schuldentrajecten met kleine ondernemers op-
zetten, zodat zij snel uit de problemen komen en zich
weer kunnen richten op het eigen bedrijf.

• Door als gemeente het goede voorbeeld te geven is
het makkelijker om van ondernemers en instellingen
hetzelfde te vragen.

• Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pap-
pen en nathouden geen oplossing. We pakken dan de
oorzaak van armoede aan: de schulden. Wachtlijsten
bij de schuldhulpverlening vinden we uit den boze.
Binnen maximaal vier weken start het traject voor
schuldhulpverlening. Waar mogelijk worden werkge-
vers hier ook bij betrokken.

• Bij hulp bij schulden is niet alleen maar de financieel-
technische kant belangrijk. Het gaat ook om het vin-
den van manieren om weer te leren omgaan met geld.
Leren budgetteren: het op orde houden van de basis
(vaste lasten) en het voorkomen van schulden.

• Als het nodig is, helpen we mensen door hun inkom-
sten en uitgaven voor ze te beheren.

• Met maatschappelijke organisaties en kerken maakt
de gemeente afspraken hoe mensen – die zij kennen
maar onbekend zijn bij de gemeente – kunnen worden
geholpen.

• De vele stichtingen, particuliere initiatieven en instel-
lingen die zich met armoedebestrijding bezighouden,
komen met de gemeente regelmatig bijeen om kwali-
teit te handhaven, efficiënter samen te werken en
kennis uit te wisselen.

PARTICIPEER: IEDEREEN MOET MEE
KUNNEN DOEN
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We
zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks het
toenemend aantal mensen met een ondersteunings-
vraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst
nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend
principe. Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal
opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen inkomensaf-
hankelijk te zijn. De gemeente heeft de kans om zorg
minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organi-
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MOTTO
De Partij van de Arbeid is de partij van
werk, werk en… werk. Werkgelegenheid is
onze prioriteit en dat is het altijd geweest.
Er liggen in onze regio nog kansen om de
werkgelegenheid te vergroten. Samen
gaan we die kansen opzoeken.

MOTTO
De PvdA wil iedereen die een armoede-
val meemaakt actief helpen bij het vin-
den van werk en inkomen. En zoekt daar
bondgenoten bij. Participerende ideeën,
plannen maken en uitdagingen aangaan,
is daarbij onze invalshoek.



seren, bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen en de
eigen kracht van mensen en hun netwerken te verster-
ken.

Zorg bij je thuis en ouder worden in je eigen buurt
Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je
ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat vinden wij belang-
rijk. Zorgmedewerkers moeten weer ‘aanklampbaar’ en
zichtbaar zijn in de wijk. Het gaat niet alleen om zorg,
maar juist ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen
van mensen of het schoonmaken van een huis ben je
niet klaar. Het gaat erom dat mensen daarna iets kunnen
gaan doen.

IDEE UIT DE PVDA IDEEËNFABRIEK:
Zorg voor een sociale wijkdienst
Zorg voor een zorgcoördinator

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dicht-

bij mensen beschikbaar is. Dat betekent dat we kiezen
voor een wijkgerichte benadering en in sociale wijk-
teams.

• Bij nieuwbouw wordt er rekening gehouden met de
aanpassingsmogelijkheden voor het levensloopbesten-
dig maken van woningen. Er worden voldoende le-
vensloopbestendige woningen gebouwd. Ook andere
kleinschalige woonvormen horen daarbij zoals de 3
generatiewoning.

• De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om
zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We
gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie,
buurt en eventueel professional. Preventie wordt be-
loond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar,
wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is
ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor
mensen.

• We zijn voor een persoonsgebonden budget (PGB).
Dat kan in verschillende vormen. Fraude met PGB’s
pakken we hard aan.

• Er komt een toegankelijkheidsprogramma. De open-
bare ruimte en publieke voorzieningen worden volledig
toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen vier
jaar voorzien van op- en afritjes op die plekken waar
dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgan-
gersoversteekplaatsen worden zo afgesteld dat je met
een rollator niet een sprintje hoeft te trekken.

• Voor eenzame ouderen ontwikkelen we specifieke
programma’s om te voorkomen dat zij in een sociaal
isolement raken en om te zorgen dat zij de weg leren
kennen naar de zorginstellingen.
Ook zal er in alle wijken een netwerk van vrijwilligers
moeten komen, ondersteund met geld en middelen.
Ook zal nabuurschap verder gestimuleerd moeten
worden, o.a. d.m.v. We Helpen en Zorg voor Elkaar.

VOORZIENINGEN OP MAAT
Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastre-
ven. Als dat niet lukt omdat je op de één of andere ma-
nier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld
omdat je niet kunt lopen of omdat je je eigen huis niet
kunt schoonmaken, zoeken wij met je naar een oplos-
sing. Soms is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen
omgeving of je eigen familie. Soms moeten we samen
verder kijken naar wat nodig is. Omdat iedereen anders
is, volstaat daarbij geen kant en klare oplossing. Maat-
werk is nodig.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil de manier om aan zorg te komen veel

minder ingewikkeld maken. Minder regels, meer direct
contact met degene die zorg vraagt. We investeren in
het gesprek vooraf.

• We zetten vrijwilligers en mensen die op zoek zijn
naar een baan in om hulp te bieden waar mogelijk.
Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij
klussen in huis.

• Waar mogelijk worden inwoners ook gevraagd om een
bijdrage te leveren. Zo kun je voor een scootmobiel in
aanmerking komen, maar tevens anderen helpen met
het invullen van belastingformulieren.

SAMEN WERKEN AAN GOEDE ZORG
Er verandert veel in de zorg. Samenwerking, communi-
catie met en tussen zorggebruikers en zorgaanbieders is
belangrijk, evenals het voorkomen van valse verwachtin-
gen, eerlijk zijn over wat er wel en niet geboden kan
worden. Aan marktwerking in de zorg en accountantster-
reur als het om verantwoording gaat, heeft de PvdA een
enorme hekel. We willen experimenteren met gebiedsge-
richte financiering.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil dat zorgaanbieders en gemeente een plan

maken om versnippering in de dienstverlening uit te
bannen. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk
helpen van de zorgvragers.
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MOTTO
De overheid wil geen verzorgingsstaat
maar een participatie maatschappij.
Iedereen die kan participeren moet mee-
doen. Achterblijvenden zullen we de weg
wijzen. Niemand valt buiten de boot.

MOTTO
We blijven de partij van Vader Willem
Drees die eens de AOW aan ouderen gaf.
Op onze sociale waarden zijn we altijd
aanspreekbaar. Met elkaar en maatwerk
voor elk individu, daar staan we als PvdA
voor.



• Gemeente en zorgverzekeraar maken samen afspra-
ken over het centraal stellen van preventie, het inko-
pen van zorg op basis van de integrale hulpvraag van
mensen.

• Bureaucratie, marktwerking en overdreven verant-
woording bannen wij uit. Wij gaan experimenteren
met wijkbudgetten voor zorg en welzijn.

• Wij ondersteunen zorgvragers in het opkomen voor
hun belangen.

• Waar mogelijk bieden we hulp en bijstand aan ouders
en patiënten wanneer zij zelf zorgvoorzieningen willen
gaan starten, bijvoorbeeld bij het vinden van een
locatie.

MANTELZORG
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 pro-
cent gedaan door mensen die daarvoor niet betaald krij-
gen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun
gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar ver-
zorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We
noemen dat mantelzorg. Het helpen en verzorgen van
iemand van wie je houdt is natuurlijk geweldig. Zoiets
doe je met liefde. Maar vaak is het ook ontzettend zwaar.
Soms gaat het zelfs om hele jonge kinderen die complete
verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of
hoogbejaarden die hun partner verzorgen. Om mantel-
zorgers te helpen en af en toe rust te geven, zetten wij
de komende jaren extra in op het ondersteunen van
mantelzorgers.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners extra capa-

citeit krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te
helpen met praktische oplossingen.

• Jonge en bejaarde mantelzorgers willen we extra on-
dersteunen om ook hun eigen leven te kunnen blijven
leiden.

• Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehou-
den met mantelzorgtaken.

• We blijven verlichting van de mantelzorg via logies in
bijvoorbeeld het weekend ondersteunen.

GEZONDHEIDSZORG
Als je vraagt aan mensen wat ze het belangrijkste vinden
noemen ze vaak als eerste: mijn gezondheid. Niet zo
verwonderlijk natuurlijk. Als je ziek bent kun je veel din-
gen niet meer. De gezondheidszorg in Nederland behoort
gelukkig tot een van de beste van de wereld en veel
mensen worden elke dag goed geholpen. Toch zien we

dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in ons
land groter worden. Mensen met een lager inkomen zijn
vaak dikker, hebben een slechter onderhouden gebit,
hebben vaker last van ziektes en worden minder oud.
Uiteraard geldt dat lang niet voor iedereen. Maar de ver-
schillen worden steeds groter. Wij vinden dat onaccepta-
bel en gaan daar wat aan doen.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• In de gezondheidscentra werken huisartsen, apo-

thekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers,
wijkverpleegkundigen en andere medici uit de eerste-
lijnsgezondheidszorg samen voor patiënten in hun
wijk/dorp.

• Deze gezondheidscentra sluiten aan bij de buurtge-
richte zorg.

• Er komt een levensstijlcampagne met een jaarlijks uit-
voeringsprogramma om de sociaaleconomische ge-
zondheidsverschillen in onze gemeente te verkleinen.

• In dit uitvoeringsprogramma hebben we onder andere
aandacht voor het stimuleren van bewegen, gezond
eten, alcoholmatiging en het voorkomen en bestrijden
van depressies.

• Scholen, woningbouwcorporaties, detailhandel en
horeca maken afspraken in het kader van dit uitvoe-
ringsprogramma.

• We zetten ons in voor het behoud van bereikbare zie-
kenhuiszorg in onze regio.

• Wij willen dat mensen met dementie en hun mantel-
zorgers zo lang en zo goed mogelijk mee kunnen blij-
ven doen in onze gemeente. Daarom wordt onze
gemeente in 2015 een dementievriendelijke gemeen-
schap. Wij werken aan het doorbreken van het taboe,
bieden de juiste informatie en dragen bij aan de parti-
cipatie van mensen met dementie en hun mantelzor-
gers.

ONDERWIJS, JEUGD EN ZORG
Voor de PvdA staat centraal dat kinderen optimaal hun
talenten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis.
De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid
voelt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom
voert de gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid,
gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen.
Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze
jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst.
Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk.

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen
graag komen, waar het schoon en veilig is. De school
moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De
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MOTTO
Mantelzorg ontwikkelt zich alleen maar
als er in een gemeente een goed sociaal
klimaat is. Wij staan als PvdA voor solida-
riteit onder de mensen en zullen dat altijd
bevorderen. We zijn trots op de mantel-
zorgers en die zullen we koesteren als
PvdA.

MOTTO
We zullen de gezondheidszorgcentra en
alle andere arrangementen van welzijn
aan elkaar gaan koppelen, zodat men
elkaar kan gaan versterken.



school werkt samen met de buurt en andere instanties
die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig hou-
den.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare midde-

len inzet om te zorgen dat gebouwen voldoen aan de
eisen van deze tijd. Daarbij gaat het niet alleen om de
fysieke kwaliteit van een gebouw, maar ook om de
luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en per-
soneel veel tijd doorbrengen. We zijn verantwoordelijk
voor de kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen.

• Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze school-
zones is de maximum snelheid voor auto’s 30 km/u,
zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen
voor kinderen, veilige fietsroutes en voldoende fiets-
stallingen.

• ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd.
• Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in

het verkeer kunnen bewegen en zijn een voorstander
van verkeerseducatie en de toepassing van verkeers-
veiligheidslabels voor scholen.

GEEN LEERLING OP ACHTERSTAND
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht
het gezin waarin je opgroeit of de buurt waar je woont.
De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk
om zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot
hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal
kinderen zal bijzonder onderwijs noodzakelijk blijven.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil waar nodig extra tijd investeren in kinde-

ren. Een aantal kinderen hebben bij aanvang van de
basisschool een taalachterstand. Een volgende gene-
ratie kinderen behoort geheel zonder achterstanden
op te groeien. Middelen die we hiervoor in gaan zetten
zijn bijvoorbeeld: de voorschool, de verlengde school-
dag, extra begeleiding, of een zomerschool.

• Samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de
school en het onderwijs vinden wij belangrijk, de
gemeente heeft hierin een stimulerende rol.

• Ouders worden aangespoord om kinderen deel te
laten nemen aan de vroeg- en voorschoolse educatie-
activiteiten.

• Wij zijn voorstander van integrale kindcentra. Maat-
schappelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk geconcen-
treerd in de wijk waarmee een bundeling van
voorzieningen en kennis ten goede kan komen aan de
ontwikkeling van kinderen.

• Wij willen dat alle scholen gevolgd en gecheckt wor-
den op kwaliteit. Dit kan in de vorm van gesprekken
met ouders, quick scans, het volgen van citoscores,
eindtoetsen, doorstroomgegevens enz. Presteren
scholen onder de maat, dan volgen verbetervoorstel-
len.

• Bij goed onderwijs past ouderbetrokkenheid. Ouder-
betrokkenheid kent vele varianten, in de klas, in de
school of bij buitenschoolse activiteiten. Leraren, leer-
lingen en ouders/verzorgers moeten meer zeggen-
schap krijgen over hun school.

• Een school staat in een buurt. Welzijn, buurtagent,
wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, het Centrum
voor Jeugd en Gezin, huisartsen enz. horen allemaal
betrokken te zijn bij de school.

• Wij vinden het niet acceptabel dat kinderen van ver-
schillende etnische achtergronden gescheiden van
elkaar naar school gaan. De school hoort een afspie-
geling van de buurt te zijn.

• We maken een permanent Plan van Aanpak gericht op
het voorkomen en bestrijden van vroegtijdige school-
verlaters.

JEUGD EN ZORG
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun
families goed. Maar er zijn ook situaties waarin er sprake
is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf
2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. De
PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te
liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uit-
gaan van preventie en minder op repressie inzetten.
Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meer-
dere vormen van hulp. De betrokken organisaties moe-
ten meer samenwerken. Dit kan door verschillende
regelingen bij elkaar te brengen. We benutten de eigen
kracht van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er
één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de ter-
reinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het passend onder-
wijs is daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke
regie van de gemeente.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uit-

gaan van versterking van de eigen kracht van ouders
en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoorde-
lijkheid, ophouden met onnodige etikettering, en waar
mogelijk ontzorgen en normaliseren.
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MOTTO
In 2018 is in elke wijk een centraal punt
van voorzieningen, bestaande uit een
buurtplek, brede buurtschool. Hier kunnen
ouders en leerlingen elkaar ontmoeten en
terecht voor vragen en ondersteuning.

MOTTO
Geen leerling in Zwijndrecht op achterstand.

Geef het beste voor de toekomst. Voor de PvdA

staat centraal dat kinderen optimaal hun

talenten kunnen ontwikkelen, zowel op school

als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de ver-

antwoordelijkheid voelt voor goede zorg en

onderwijs voor alle jongeren.



• 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.

• Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er
per gezin/kind één plan van aanpak komt.

• Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen
van het uit de hand lopen van problemen en situaties.

• We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek
zijn of verslaafd extra in de gaten.

• Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is,
wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn er goede op-
vangvoorzieningen beschikbaar.

• 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.

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

• We accepteren wangedrag van jongeren en groepen
jongeren niet. Hiervoor is een stevige aanpak nodig
(zie ook bij Veiligheid).

• Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag ver-
tonen is preventie belangrijker dan repressie.

• De PvdA vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015
in één keer gedecentraliseerd wordt. Wij zetten in op
preventie, ombuigingen binnen het budget van cura-
tief naar preventief, ontschotting, betere samenwer-
king en afstemming van de activiteiten van
Jeugdzorgaanbieders.
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MOTTO
Veilig en goed opgroeien in Zwijndrecht
is een recht voor elk kind; daar moeten
we garant voor staan.



Een gemeente is een fysiek gebied dat bestuurlijke
grenzen kent. De inrichting van dit gebeid bepaalt de
kwaliteit van de leefomgeving van haar burgers. Hoe
beter ingericht hoe beter er in te leven valt. De PvdA
vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de
kwaliteit hiervan te verbeteren.

Een gelukkige samenleving kan nooit ontstaan in een
slechte omgeving. En wij als PvdA staan nu eenmaal
voor een betere toekomst voor de burgers, dus maken
wij ons natuurlijk druk over de leefomgeving.
In het onderstaande leest u wat wij van plan zijn, en
waarom u niet alleen op ons hiervoor kunt stemmen
maar ook mee kunt doen in de komende veranderingen.

• Schone en groene wijken
• Wijkaanpak
• Duurzaamheid
• Buitengebied
• Veiligheid
• Sport
• Zwembad
• Cultuur
• Lokaal en regionaal

SAMENLEVEN IN VEILIGE SCHONE EN
GROENE WIJKEN
Samen wonen en leven in goede, betaalbare huizen in
een ongedeelde samenleving. De Partij van de Arbeid wil
investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en
een goede bereikbaarheid. Wij willen terug naar een
evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende
sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woning-
bezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij
ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige
manier plaatsvindt. De PvdA wil dat er meer betaalbare
woningen komen voor met name de middeninkomens.
Vooral starters op de woningmarkt hebben door lange
wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een
woning te komen. De veranderende woningmarkt met
strengere inkomenseisen moet leiden tot een grotere
diversiteit in het aanbod van huurwoningen boven de
huurtoeslag. De (financiële) positie van corporaties baart
veel zorgen. Wij willen dat gemeente en corporaties
samen met bewoners en ondernemers afspraken maken
over welke projecten de komende jaren wel/gefaseerd/-
vertraagd of niet worden uitgevoerd. Braakliggende ter-
reinen met een ‘desnoods tijdelijke’ bestemming
accepteren we niet.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen binnen een

redelijke termijn een geschikte, betaalbare woning
kan vinden. De manier waarop je in onze gemeente/-

regio voor een woning in aanmerking komt, wordt
hierop ingericht.

• Wij stimuleren het vraaggericht bouwen dat steeds
belangrijker op de woningmarkt wordt. Hierbij hoort
ook het mogelijk maken van zelfbouw van woningen
(bijvoorbeeld door collectief particulier opdrachtgever-
schap). We willen hiervoor maatwerk in het wel-
standsbeleid mogelijk maken.

• We willen leegstaande bedrijfspanden voorkomen. Dit
kan bijvoorbeeld door het pand een andere bestem-
ming te geven of aan te bieden als kluswoning op de
woningmarkt.

• Wij handhaven de gemaakte afspraken binnen de
regio met corporaties om een gezamenlijk woning-
bouwprogramma te realiseren en deze woningen re-
gionaal te verdelen. De regionale afspraken moeten
afdwingbaar zijn.

• Bouwen op inbreidingslocaties heeft onze voorkeur
boven het ontwikkelen van nieuwe wijken/uitleggebie-
den.

• De PvdA wil dat corporaties, gemeenten, bewoners
(organisaties) en ondernemers in regionaal verband
concrete afspraken maken over:

- het aantal te bouwen woningen
- investeringen in de leefbaarheid van wijken
- het signaleren van, en reageren op huurproblemen en

overlast
- slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse

doelgroepen
- kwaliteit van de woningen
- totale woonlasten (incl. gas, water, licht en service-

kosten)
- bestrijden van extreme woningoverlast
- de mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd
- de invloed van huurders op nieuwe en te renoveren

woningen
- de mate waarin corporaties doelgroepen huisvesten.
• De Partij van de Arbeid wil de lokale betrokkenheid

van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen
voor hun eigen omgeving stimuleren door bewoners
zelf bij te laten dragen in de vormgeving en het on-
derhoud van hun omgeving.

WIJKAANPAK
De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resul-
taten opgeleverd voor leefbaarheid, kwaliteit van wonin-
gen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk is een
belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende bevol-
kingsgroepen. Het blijft essentieel dat we investeren in
wijken om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en
veilig blijft ons uitgangspunt

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil per wijk een wijkontwikkelingsplan en
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ervoor zorgen dat verschillende projecten in dezelfde
wijk elkaar versterken. De gemeente, bewoners,
ondernemers, corporaties en andere organisaties trek-
ken bij het uitvoeren van die plannen samen op.

• De PvdA wil behoud van de dorpsraad en versterking
van de wijkplatforms met bijzondere aandacht voor de
wijken die te maken hebben met achterstand. Dorps-
raden en wijkplatforms zetten zich in om de leefbaar-
heid in hun eigen dorp of wijk te verbeteren. Zij zijn
een belangrijke schakel tussen de gemeente aan de
ene kant, en bewoners, bedrijven en organisaties aan
de andere kant. Dorpsraden en wijkplatforms zijn
geen actiecomités en ook geen vooruitgeschoven post
van de gemeente, maar onafhankelijke en betrokken
groepen bewoners die zich inzetten voor het algemeen
belang van hun dorp en wijk.

• Wij stellen wijkbudgetten in waar bewoners in een
wijk zelf kunnen kiezen welke middelen zij in hun wijk
willen inzetten. We verwachten dat bewoners ook hun
steentje bijdragen aan het leefbaar houden en onder-
houden van de wijk.

• Wij willen investeren in een veilige en goed onderhou-
den openbare ruimte. Speeltuinen, groen, wijkparkjes
en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.

• Onze openbare ruimte beheren we vanuit de principes
soberheid, degelijkheid en eenvoud.

• Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid.
Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de
uitvoering ervan. We vragen wijkbewoners welke pro-
blemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten wor-
den aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen.
Elke wijk wordt gevolgd met een wijkveiligheids-
monitor.

DUURZAAMHEID NATUUR EN MILIEU
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van
het belang van duurzaamheid. De PvdA wil bereiken dat
Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie
is. Regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambi-
tie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te
houden. Hierbij is het van belang dat iedereen binnen de
regio zich hiervoor inzet. De gemeenten geven het goede
voorbeeld en stimuleren bedrijven en inwoners op ver-
schillende manieren hun steentje bij te dragen aan een
duurzame gemeente.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil vervuiling door auto’s in de gemeente zo-

veel mogelijk tegen gaan. Auto’s zijn nog steeds één
van de grootste vervuilers. In de gemeente wordt de
fiets en het openbaar vervoer daarom maximaal gefa-
ciliteerd onder andere door busbanen en fietspaden.

• Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we
het gebruik van elektrische auto’s en scooters. De ge-
meentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met
haar eigen elektrische wagenpark.

• Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij

nieuwbouw bevorderen we. Bij aanbestedingen en
bestemmingsplannen nemen we dit als eis op.

• Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2050
een CO2-neutrale gemeente is.

• Wij willen de uitstoot van fijnstof binnen de Europese
normen brengen in 2050. Wij maken het huidig wo-
ningbestand energiezuiniger, bijvoorbeeld door in de
prestatie-afspraken met woningcorporatie(s) duur-
zaamheid als doel op te nemen of door subsidie te
verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende
maatregelen en woningisolatie.

• Met publiekscampagnes wijzen we bewoners erop dat
woningisolatie bijdraagt aan een schoner milieu en
stookkosten bespaart.

• Duurzame alternatieven voor de verwarming van ge-
bouwen in de gemeente stimuleren we. Zo willen we
dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik
maakt van energiebesparende technologieën zoals
warmte-koude-opslag en ledverlichting.

• We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de
vorm van kleinschalige coöperatieve of gemeentelijke
energiebedrijven voor decentrale duurzame energie-
opwekking.

• 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 belang-
rijk.

• Wij willen Zwijndrecht groen houden. Dit bereiken we
door het aanleggen van stadsparken, de aanleg van
klimaatbosjes en het stimuleren van ‘groene daken’ bij
nieuwbouwplannen.

• Kinderen betrekken we bij natuur en milieu. Bijvoor-
beeld door het subsidiëren van milieu-educatie voor
kinderen en het aanleggen van natuurlijke speelbos-
sen.

• Dierenwelzijn is een kwestie van beschaving. De PvdA
vindt dat respect voor dieren hoort in een fatsoenlijke
samenleving. Daarom willen wij regels om het welzijn
van dieren te verbeteren.

• We maken afspraken met de afvalcentrale om het
scheiden van afval te stimuleren of de hoeveelheid
afval te beperken.

• Huishoudens kunnen hun afval gratis bij het afval-
scheidingstation afgeven om illegale stort te voorko-
men

ZWIJNDRECHTS BUITENGEBIED
Nederland heeft een gevarieerd landschap. Elke streek
heeft eigen landschappelijke kenmerken die we koeste-
ren en de streek een eigen identiteit geven. Ook in
Zwijndrecht horen natuur en natuurgebieden toeganke-
lijk te zijn. Een groen recreatief aantrekkelijk gebied.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA zet zich in voor goede wandelpaden en een

groene omgeving in en om de gemeente. Een goed
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wandelpaden netwerk draagt bij aan de toegankelijk-
heid van natuur en landschap.

• Meer recreatiemogelijkheden ontwikkelen.
• Geen woningen erbij, tenzij deze bijdragen aan de

groene recreatieve belevingsmogelijkheden van het
gebied.

• Geen glastuinbouw verspreid door het gebied.

VEILIG EN PRETTIG ONDERWEG
Zwijndrecht ligt gunstig langs de snelweg, het spoor en
de rivier. Dat betekent dat goede verbindingen beschik-
baar zijn, maar ook dat er de nodige overlast is. Binnen
onze gemeente is er zowel behoefte aan een goede door-
stroming voor het auto- en vrachtverkeer als aan aan-
trekkelijke voorzieningen voor het fiets- en langzaam
verkeer. Daarnaast dient verkeersveiligheid altijd een
punt van aandacht te zijn.

In de achterliggende periode is de stationsomgeving op-
geknapt. Het beheer van het station en de omliggende
omgeving blijft belangrijk voor het aantrekkelijk houden
van de openbaar vervoersvoorzieningen. Hierbij hoort
ook het periodiek opruimen van zwerffietsen en ander
afval in en bij de fietsstallingen. Waar nodig wordt actief
met de OV-aanbieders overlegd om een goede overstap
tussen de verschillende bus- en treindiensten te bevor-
deren. Het exploiteren van buurt- of streekbussen door
vrijwilligers wordt als een goede aanvulling gezien op het
reguliere OV-netwerk. De gemeente moet hier een be-
langrijke faciliterende rol in (blijven) spelen.

Het systeem van waterbussen is voor veel mensen een
prettige manier om lopend of per fiets de andere Drecht-
steden te bereiken. Het onderhouden van een goede en
comfortabele verbinding met Dordrecht blijft een speer-
punt van het vervoersbeleid. Daarnaast is het veer naar
Puttershoek een belangrijke schakel tussen het fietsrou-
tenetwerk in de Hoeksche Waard en de Zwijndrechtse
Waard.

Vanzelfsprekend is een goede doorstroming van het
auto- en vrachtverkeer van groot belang. Vrachtverkeer
zal zoveel mogelijk op de hoofdroutes buiten de woon-
wijken moeten plaatsvinden. Betaald parkeren blijft een
belangrijk ordeningsinstrument om de populairste be-
stemmingen bereikbaar te houden.

Een integraal onderdeel van alle verkeersinspanningen
zal gericht moeten zijn op de veiligheid. Bij herinrichting
van kruisingen, rotondes etc. zullen altijd de mogelijke
gevolgen voor de verkeersveiligheid mee moeten worden
genomen in de plannen en hun uitwerking.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil fietsenstallingen bij OV-locaties en goede

mogelijkheden voor het stallen van de fiets in het
centrum.

• De PvdA wil graag meedoen met de competitie om
fietsstad te worden in 2016.

• Bij de inrichting van de verkeersstructuur geven we
prioriteit aan fietsers en het scheiden van snel en
langzaam verkeer. Op alle rotondes in de regio geldt
eenzelfde voorrangsregeling.

• Bij de inrichting van wijken en centra houden we reke-
ning met de gebruikers van rolstoelen en scootmobie-
len.

• We verzetten ons tegen verdere verschraling van het
openbaar vervoer en betrekken reizigers bij het op-
nieuw vormgeven van het netwerk.

• We willen hoogwaardig openbaar vervoer tussen de
belangrijkste kernen in de regio.

• We stellen als eis bij de aanbesteding van het open-
baar vervoer dat de voertuigen duurzaam zijn en dat
arbeidsvoorwaarden en de veiligheid van personeel
worden gerespecteerd.

• In elke bus/trein en op elk platform is videobewaking.
Op lijnen met veel incidenten vinden we inzet van
extra personeel noodzakelijk. De Pvda blijft aandrin-
gen op een spoedige realisatie van ATB-w systeem,
(nieuw automatisch trein beïnvloedingssysteem) op
het spoor langs Zwijndrecht door Prorail. Hierdoor
kunnen ernstige terinongevallen – veroorzaakt door
het missen van een rood sein – worden voorkomen.

VEILIGHEID
Blijvende inzet is nodig. Een kleine groep buurtbewoners
veroorzaakt soms zoveel overlast dat andere inwoners
zich onveilig voelen. We willen deze vorm van overlast
een halt toeroepen met een gezamenlijk optreden van
verhuurders, politie, welzijnorganisaties en de gemeente.

Huiselijk geweld, kindermishandeling, vrouwenmishande-
ling tolereren we niet. De PvdA vindt dat de burgemees-
ter meer bevoegdheden moet krijgen in crisissituaties.
Ook als dit betekent dat de ‘overheid achter de voordeur’
komt.

SPORT
Sport en spel zijn belangrijke middelen voor binding in
de maatschappij. Sportverenigingen vervullen een be-
langrijke 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 voedingsbo-
dem voor topsport.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• Bij de renovatie van wijken passen we minimaal de

Jantje Betonnorm toe voor sport en spel. Dit betekent
dat 3 procent van het voor wonen bestemde gebied
voor (informele) speelruimte wordt gereserveerd. In
bestaande wijken streven we naar inpassing van deze
norm.

• Jongeren bereiken we op een laagdrempelige manier

15



in hun directe woonomgeving met trapveldjes, Cruijff-
courts enz. Samenwerking tussen jongerenwerk,
jeugdzorg en sportverenigingen vinden we belangrijk.

• We ontwikkelen samen met de GGD, de provinciale
sportkoepel, scholen en maatschappelijke organisaties
projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan.
JOGG gemeente blijven investeren in de combinatie-
functionarissen Toppies en Matties.

• Wij willen de sociale functie van sportverenigingen
versterken door verbindingen te leggen met scholen,
buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, wijkcentra
en/of dorpshuizen.

• Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken
en accommodaties het uitgangspunt. Wij willen dat
deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs
en activiteiten in het kader van de begeleiding –
AWBZ.

ZWEMBAD
Al jaren komt de discussie over het zwembad aan de
orde. Het is de afgelopen 25 jaar niet gelukt in de lokale
politiek om een oplossing te vinden voor het zwembad.
Dat moet nu afgelopen zijn. Zwijndrechters hebben het
recht op optimale functioneren zwembadvoorzieningen.
De PvdA wil het zwembad bij voorkeur in Zwijndrecht
houden. De PvdA wil eerst de kosten van een renovatie
voor de komende 10 a 15 jaar weten. We vinden het niet
verantwoord om in deze tijd zoveel miljoenen voor een
nieuw zwembad uit te geven. Mee betalen aan een
zwembad in H.I.-Amacht is voor de PvdA geen optie.

CULTUUR
De PvdA vindt dat cultuuronderwijs op school begint.
Onderwijs in kunst en cultuur heeft een enorme beteke-
nis voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Cul-
tuureducatie heeft bovendien grote maatschappelijke
betekenis. Cultuureducatie betekent ook: actief zelf leren
deelnemen aan cultuur, het prikkelen van nieuwsgierig-
heid en experimenteren.
Kunstenaars en culturele instellingen kunnen door
diverse vormen van samenwerking een impuls geven aan
het kunst- en cultuuronderwijs. Cultuureducatie kan al-
leen succesvol en betaalbaar zijn als de gesubsidieerde
culturele instellingen hier mede verantwoordelijk voor
zijn. Cultuur moet niet alleen om geld gaan, onderne-
merschap is belangrijk maar daartoe moet de discussie
niet versmald worden. De PvdA blijft ook aandacht vra-
gen voor de waarde van kunst en cultuur voor iedereen,
voor de maatschappij als geheel.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
• De PvdA wil goede contacten en samenwerking stimu-

leren tussen de culturele verenigingen en onderwijs.
• Er is behoefte aan actieve stimulering van projecten

op het terrein van nieuwe media en e-cultuur.
Digitalisering draagt bij aan cultuureducatie en
cultuurparticipatie en moet daarom gestimuleerd

worden, voornamelijk in de bibliotheeksector.
• De PvdA vindt dat bibliotheekvestigingen en steun-

punten in scholen behouden moeten worden.
• De PvdA wil de cultuur beleving betaalbaar houden,

daarom vindt de PvdA stimulering en ondersteuning
van vrijwilligers in de cultuur belangrijk.

• Ook de wijkplatforms kunnen met hun middelen en
kracht de cultuur in de wijk stimuleren en ondersteu-
nen.

• Cultureel erfgoed in Zwijndrecht moet worden
beschermd en behouden.

PVDA KIEST VOOR LOKAAL EN REGIONAAL
Onze gemeente werkt al jaren samen met de andere
gemeenten van de Drechtsteden. De PvdA is voor die sa-
menwerking, maar let daarbij wel op dat lokale belangen
goed vertegenwoordigd blijven. Daarom maken we met
onze partijgenoten in de regio afspraken over alles wat
voor de bewoners van onze Drechtsteden samen willen
regelen. Die afspraken hebben we ook in dit verkiezings-
programma opgenomen.
Zo maken we helder wat bewoners van de PvdA in de
Drechtsteden kunnen verwachten.

Voor de toekomst van de Drechtsteden
staan voor ons drie zaken voorop:
• De Drechtsteden moeten democratischer. Het bestuur

van de Drechtsteden staat te ver van bewoners af.
Bewoners hebben te weinig invloed op de besluiten
die genomen worden. Daarom wil de PvdA dat de be-
woners van Zwijndrecht hun vertegenwoordigers in de
Drechtraad rechtstreeks kunnen kiezen.

• De PvdA wil samenwerken met de Drechtsteden als
het meerwaarde heeft. Soms is het beter en goedko-
per om dingen samen te doen. Dan zien we de kracht
van de samenwerking.

• Wij zijn voor meer samenwerking in de Drechtsteden,
waarbij de lokale autonomie van de gemeenten
voorop staat.
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Kunst verrijkt je leven.



We zijn de partij van Willem Drees; we zijn sociaal en
we passen heel goed op de centjes. Daar staan we
voor. Maar we zijn ook de partij van Den Uyl, we
vinden dat de sterkste schouder de zwaarste lasten
moeten nemen. We zijn dus ook van de solidariteit.
Maar er kan niets als onze gemeente financieel ach-
teruit gaat. Goed op de gelden passen is nu nog nood-
zakelijker, omdat er steeds meer taken via de centrale
overheid onze kant op komen maar er worden geen
ruime budgetten meegeleverd.

We moeten dus slim en sociaal met de schaarse midde-
len omgaan. Ons handelsmerk Willem Drees komt weer
uit de kast. We zijn echt van plan een financieel gezonde
gemeente te blijven, ondanks alles wat op ons afkomt.
En we blijven een sociale goed leefbare gemeente. Des-
ondanks moeten we aan het eind van ons programma
wel nadrukkelijk inzoomen op de financiële beheer, om te
laten zien hoe we dat willen aanpakken.

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigin-
gen van de landelijke overheid worden de financiële mo-
gelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De
PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders
de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor
de WMO. De PvdA vindt dat, daar waar eigen kracht
meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor
het meewegen van de eigen financiële kracht (vermo-
gen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden,
maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA doordacht
benutten.
Daar waar er eerst een situatie was van verdeling van
schaarste over nieuwe initiatieven, staan bestaande
voorzieningen nu vaak onder druk. Door de crisis in de
vastgoedsector en woningmarkt hebben veel lokale over-
heden grote risico’s en/of verliezen op hun grondbedrijf
geleden. De verwachting is dat de lokale overheden ook
in de komende periode bezuinigingen moeten doorvoe-
ren, dan wel de komende jaren terughoudend moeten
zijn in het doen van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat
de PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De
PvdA kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te reali-
seren, zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren
raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden.
Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage
leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit kan door

kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisves-
ting en de inhuur van externen. Het aantal werkplekken
kan worden teruggebracht door toepassing van ‘het
nieuwe werken’. Ook moet gekeken worden waar samen
gewerkt kan worden in de regio.

Dat betekent voor de komende
raadsperiode:
• De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare

overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons
eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budget-
discipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van
vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terug-
houdend met betrekking tot het aangaan van risico’s.

• Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is
bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke
middelen. Transparantie vooraf en achteraf.

• De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan
de bezuinigingen.

• We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de
inflatie.

• De lokale overheid moet rekening houden met de
koopkracht van haar inwoners. De Partij van de Arbeid
streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwa-
ringen. De PvdA zet zich actief in voor – met behoud
van kwijtschelding van lokale lasten – mensen met
een minimuminkomen.

• In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde
taken binnen het ontvangen gedecentraliseerde bud-
get plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale
situatie niet overeenkomt met de gemiddelde normen,
maakt de Partij van de Arbeid keuzes vanuit onze
principes van een samenleving waar voor iedereen
plaats is, waar iedereen mee doet en ‘de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen’.

• Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie
tegenover staat (afvalstoffenheffing, rioolretributie en
sommige leges) worden kostendekkend doorberekend.

• Afhankelijk van de lokale situatie kan om de lasten
eerlijker te verdelen van dit principe worden afgewe-
ken. Dit in combinatie met een verhoging van de OZB-
heffing. Zo dragen ook op lokaal niveau de sterkste
schouders de zwaarste lasten.

• Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves
heeft om tegenvallers te kunnen opvangen maar het
is geen doel om op zich om reserves op te bouwen.

• We vinden dat de gemeente terughoudend hoort te
zijn met het aankopen van grond.

Als laatste een welwillend advies aan u als
lezer!
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TOT SLOT - DE FINANCIEN

MOTTO
Sociaal en realistisch. Door de financieel-
economische crisis en de bezuinigingen
van de landelijke overheid worden de
financiële mogelijkheden van de lokale
overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat
ook op lokaal niveau de sterkste schou-
ders de zwaarste lasten dragen.

MOTTO
Doorgaan! Stem op de PvdA Zwijndrecht.



De PvdA afdeling Zwijndrecht organiseerde een PvdA
Ideeënfabriek. Daarin werd elke burger van Zwijn-
drecht uitgenodigd om mee te denken over de PvdA-
inzet in de komende gemeenteraadperiode. De PvdA
vond het absoluut noodzakelijk om juist in deze tijden
van
crises en bezuinigingen de Zwijndrechters zelf goed te
horen over wat zij wensten dat hun gemeente de
komende jaren voor beleid zou gaan voeren.

In deze bijlage staan enige van de vele ideeën die we
gehoord hebben en die nadrukkelijk ons verkiezingspro-
gramma hebben geïnspireerd.

DE PVDA ZWIJNDRECHT IDEEËN FABRIEK

Ideeën uit de Zwijndrechtse samenleving voor het
Verkiezingsprogramma 2014- 2018 van de PvdA
Zwijndrecht:

Werkbank Openbare en Groene Ruimte,
de fiets voorrang:
• Verschuiving mobiliteit, meer fietsen, ook elektrisch,

meer oplaad automaten.
Een win/win situatie, nl. beter voor de gezondheid en
milieu.

• Hoofdfietsroutes uitbreiden. Goede en beheersbare
fiets parkeergelegenheid bij het station en belangrijke
bushalten.

• Veiligheid bij rotonden evalueren en verbeteren.
• Zwaar vrachtverkeer buiten de stadskern. Stadsland-

bouw in open plekken.
• Buitengebied koesteren en behoud van natuurschoon.

Werkbank Scholing en Economie,
juist nu van het allergrootste belang:
• Bij lokaal initiatief voor bouwprojecten (o.a. zonnepa-

nelen), dan bij aanbesteding vooral rekening houden
met lokale ondernemers.

• Onafhankelijke rekenkamer (leden geen gemeente-
bestuurders).

• Vrijwilligerswerk niet ten koste van betaald werk.
• Opleiding, richting sturend naar gegarandeerd betaald

werk.
• Betaalbare woningen bouwen voor starters met

behulp van lokale ondernemers.
• Onderwijs: vak invoeren leren omgaan met geld,

Nibud.
• Onderwijs initiatief: opleiding logistiek, weg, water en

voedingsindustrie.
• Werklozen en werkloze ZZP’ers zonder werk stimule-

ren tot omscholing naar werk waar wel vraag naar is.

Werkbank Zorg en WMO, alles wat wij als
gemeente sociaal moeten gaan doen:
• Zorg voor een sociale wijkdienst.

Zorg voor een zorgcoördinatoor.
• Regels maar ook handhaving.
• Kijk naar de vraag achter de vraag.
• Het gaat niet om woorden maar om daden (trajecten

zijn/duren te lang).

Werkbank Wonen, Schoon, Heel en Veilig:
• Wat gaan de woningcorporaties doen in onze

gemeente. Hoe veilig is Zwijndrecht.
• Rol wijkplatforms.
• Toenemende armoede, hoe gaan we die bestrijden.
• Gemeente moet prestatieafspraken maken met

WOCO.
• Meer sociale woningbouw voor starters.
• Levensloopbestendige woningen. Stimulerende maat-

regelen woningmarkt.
• I.v.m. vergrijzing, toegankelijkheid straatmeubilair,

overal toegankelijkheid scootmobiel, rollator, etc.
• Terugkeer professionele ondersteuning wijkplatforms,

vergoeding voor de leden.
• Meer bekendheid geven.
• Open plekken in de gemeente, opvullen met groen,

(o.a. bij van Yperen).
• Meer inzet jongerenwerkers, inzetten preventie teams

bij overlast.
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BIJLAGE - DE IDEEËNFABRIEK



1. Werk boven alles! PvdA Zwijndrecht streeft naar een Plan van de Arbeid voor de
Drechtsteden die goed werk en de werkgelegenheid in onze regio zal stimuleren.
Er moeten meer banen komen, goede banen!

2. PvdA Zwijndrecht blijft knokken voor een modern eigen zwembad in Zwijndrecht. Dat
betekent dat zwembad De Hoge Devel moet worden gerenoveerd.

3. PvdA Zwijndrecht streeft naar een zo duurzaam mogelijke gemeente. We streven naar
een CO2-neutrale gemeente in 2050.

4. Alle huishoudens in Zwijndrecht boven de armoedegrens. Dat is wat wij als PvdA
nastreven. We helpen deze gezinnen bij het vinden van werk en/of het krijgen van
extra ondersteuning.

5. Gezond en welzijn gekoppeld in elke wijk. De PvdA wil gezondheidscentra en andere
activiteiten aan elkaar gaan koppelen zodat die elkaar kunnen versterken. De PvdA wil
in elke wijk een sociaal wijkteam met zorgcoördinator. Extra ondersteuning voor man-
telzorgers en de invoering van wijkbudgetten waarbij de bewoners van een wijk zelf
kunnen kiezen welke middelen er in hun wijk zouden moeten worden ingezet.
Daarvoor heeft elke wijk een volwaardig wijkcentrum nodig.

6. De PvdA wil een positief jeugdbeleid. Daarbij gaan we uit van eigen kracht van ouders
en kinderen. Geen onnodige etikettering en gedeelde opvoedingsverantwoordelijk-
heid, maar investeren in preventie.

7. Cultuur is voor iedereen in Zwijndrecht. De PvdA in Zwijndrecht wil cultuur in de
breedste zin beschikbaar maken voor de Zwijndrechtenaren.

8. Niemand van School zonder diploma. Als het aan de PvdA ligt gaat er niemand van
school af zonder (praktijk)diploma. Geen leerlingen meer op achterstand. Bovendien
vind de scholing zoveel mogelijk plaats dicht bij huis.

9. De PvdA houdt de gemeentelijke financiën op orde. Er komen veel uitvoerende taken
van het rijk naar de gemeente. Dat maakt het extra belangrijk dat de financiële huis-
houding op orde is.

10. Zwijndrecht heeft veel belang bij samenwerking van de Drechtsteden. De PvdA onder-
kent dit en investeert in deze samenwerking. Echter, wat lokaal kan, lokaal doen.
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