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Inleiding.
PvdA en GroenLinks in Zuidplas slaan de handen ineen om voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 een krachtig en gezamenlijk progressiefsociaal geluid te laten horen. Beide partijen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen mee
met één kandidatenlijst, één verkiezingsprogramma en één campagne.
Het is hard nodig dat progressieve partijen samenwerken aan de toekomst van de
gemeente Zuidplas. Werken aan een samenleving waarin betrokkenheid van burgers
wordt gestimuleerd is van groot belang nu de veranderingen zich in een rap tempo
voltrekken. Inwoners nemen steeds vaker eigen initiatief en wachten niet tot anderen of de
overheid met voorstellen komen. De stagnerende economie vraagt om een herbezinning
van de rollen van overheden, ondernemingen en burgers. Zo verandert dus ook de rol van
de gemeente. Wij verwelkomen deze verandering omdat er de mogelijkheid is dat op een
sociale en duurzame wijze te doen. Dat doen wij vanuit solidariteit met kwetsbare groepen,
vanuit een progressief perspectief. Dit zien we als onze belangrijkste opdracht voor de
komende raadsperiode.
De komende jaren dragen het Rijk en de Provincies veel zorgtaken aan gemeenten over.
De veranderingen in de zorg zijn ingrijpend. De zorg zal daarbij steeds meer op de vraag
van de burgers worden afgestemd. Gemeenten krijgen de regierol om geïntegreerde zorg
te bieden aan mensen die op ondersteuning van overheid, familie en medeburgers zijn
aangewezen. Naast de instrumentele kant van de zorg is de versterking van de
samenhang in de maatschappij essentieel. Het individu bieden we de mogelijkheid om
persoonlijke contacten te onderhouden en zich optimaal te ontwikkelen. Hierin zien wij
voor de overheid een motiverende en ondersteunende rol.
Naast de zogenoemde decentralisaties van zorg en sociaal beleid hebben gemeenten de
komende jaren nog steeds te maken met fikse bezuinigingen. Dit vraagt de nodige
creativiteit en dit leidt ongetwijfeld ook tot offers. Innovatieve en duurzame oplossingen
bieden hier naar onze mening perspectieven voor de langere termijn. Het sociale netwerk
en de zorgtaken van de gemeenten moeten de effecten van de offers voor de economisch
zwakkeren afvangen.
Dit zijn dan ook de redenen dat sociale zorg en duurzaamheid onze kernpunten voor de
komende vier jaren zijn. Beide onderwerpen komen in dit verkiezingsprogramma
uitgebreid aan de orde.
Dit verkiezingsprogramma is een eerste kennismaking met de combinatie van PvdAGroenLinks in de gemeente Zuidplas.
Wij hopen en verwachten dat we hiermee uw interesse wekken en dat we op uw stem
kunnen rekenen in het belang van de toekomst van iedereen en allen die zich thuis voelen
in de dorpen van de gemeente Zuidplas.
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Wat heeft de PvdA als collegepartij in 2010 tot 2014 bereikt?
De samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks geeft ons extra energie om de
gemeente Zuidplas meer duurzaam en sociaal te maken. Daarmee bouwen we ook graag
door op wat de PvdA de afgelopen jaren als coalitiepartij in Zuidplas heeft bereikt.
Zo heeft de PvdA-wethouder een forse stap gezet in het verduurzamen van de
afvalverzameling en -verwerking. De gemeente Zuidplas heeft de beste
scheidingsresultaten van de regio en voldoet nu al aan eisen die over een aantal jaren
gerealiseerd moeten zijn.
Op die terreinen die voor ons cruciaal zijn, werken we ook samen met verenigingen en
inwoners om voor concrete verbeteringen te zorgen. Dit doen we ook buiten de raadszaal.
Onze actie bij de Julianasluis bij Gouda, waar wij samen met de Fietsersbond, Veilig
Verkeer Nederland en inwoners de fietsveiligheid hebben aangepakt, is daar een prima
voorbeeld zijn.
In onze samenwerking, ook met andere partijen, zijn we een betrouwbare partner
gebleken. Dat hebben wij ook waargemaakt in de huidige coalitie. Ondanks de
bezuinigingen zijn voorzieningen in de dorpen in stand gehouden. Het pleidooi van de
PvdA om niet te snijden in het aanbod van de voorzieningen en de lasten gezamenlijk te
delen leverde daaraan een belangrijke bijdrage.
De jeugdvoorzieningen zijn grotendeels overeind gehouden. Zo is het ambulante werk
uitgebreid en zijn er inlooplocaties in Moordrecht en Moerkapelle geopend.
De PvdA heeft een grote rol gespeeld bij het vaststellen van het bestemmingsplan Wilde
Veenen, waar een grote uitbreiding van het kassengebied dreigde. Door inzet van de
PvdA-fractie is dat zodanig omgebogen dat de bestaande bedrijven zicht houden op een
realistisch toekomstperspectief, maar grootschalige onverantwoorde uitbreiding is
voorkomen.
De PvdA heeft bezuinigingsvoorstellen op het terrein van schuldhulpverlening en
maatschappelijke ondersteuning ongedaan weten te maken. Er staan gelukkig weer
financiële middelen voor armoedebestrijding, schuldhulpverlening en de Rotterdam Pas
voor onze inwoners ter beschikking.
De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor de bouw van Brede Scholen in de dorpen
Moerkapelle en Moordrecht. De gemeenteraad van Zuidplas heeft hiermee ingestemd.
Door de nadrukkelijke inzet van de PvdA heeft het voormalig raadhuis in Moordrecht zijn
maatschappelijke functie als betaalbare huisvesting voor ouderen behouden.
De stedenband met Bückeburg is door de inzet van
de PvdA op basis van een wederzijde
maatschappelijke vriendschapsband in stand
gebleven en daarbij vervult het college haar
representatieve taken. Deze lijn willen wij in de
komende jaren voortzetten.
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Ons verkiezingsmotto: Sociaal & Duurzaam!

Kernpunt 1:

Sociaal beleid en vraaggestuurde zorg

De gemeente krijgt een grote verantwoordelijkheid op het gebied van het sociaal beleid en
de zorg. Dat geeft kansen om die inwoners van de gemeente Zuidplas die dat echt nodig
hebben beter te helpen, maar dit vraagt extra aandacht en creativiteit om het financieel
ook mogelijk te maken!
Sociaal Beleid.

We zijn voor het samenvoegen van de bijstand (WWB), de Wajong en de Sociale
Werkvoorziening tot één regeling: de participatiewet. Al jaren vragen we om één regeling
voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiermee komt een eind aan de ondoorzichtige
regelgeving, onnodige drempels en belemmeringen en ingewikkelde werkwijzen. Voor de
mensen waar het om gaat is het belangrijk dat we erkennen dat een ieder eigen talenten
heeft, waarin ze maximale ondersteuning verdienen. Nu is het zo, dat mensen die niet
zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen vaak met een bijstand- of Wajonguitkering
thuis zitten of werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening, terwijl ze zelf aangeven graag
te willen en te kunnen werken via de normale arbeidsmarkt. Dit moeten we veranderen en
dat gaan we ook doen.
De regelingen zijn onnodig complex, waardoor werkgevers risico’s
lopen en daardoor terughoudend zijn met het in dienst nemen van
mensen uit de bijstand.
Het sociale beleid heeft een wettelijke basis. Dit is enerzijds goed,
omdat dan de rechtszekerheid voor mensen in dezelfde situatie in
heel Nederland hetzelfde is. Voor gemeenten kan dit echter
betekenen dat maatwerk beperkt is, omdat het voeren van eigen beleid feitelijk niet
mogelijk is. Daarom kiezen we voor het maximaal gebruik maken van de beperkte
beleidsvrijheid die de gemeente zal krijgen. Belangrijk is om juist binnen de mogelijkheden
die gemeenten hebben tot een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering te komen.
•
•

•
•

Mensen die werkloos zijn of zijn geworden moeten snel aan een baan worden
geholpen door persoonlijke arbeidsmarkttoeleiding.
We benaderen werkgevers voor arbeidsplaatsen die nodig zijn om onze
werkzoekenden aan werk te helpen. De gemeente geeft hierbij zelf het goede
voorbeeld.
We zijn er voorstander van dat mensen in een uitkeringssituatie gaan werken,
tegen minimaal het minimumloon.
Waar mogelijk en wenselijk vragen we een tegenprestatie voor sociale
uitkeringen. Dit wordt beloond met certificaten (bijvoorbeeld Erkenning
Verworven Competenties), waarmee de werkzoekende meer kans heeft op werk
en zijn of haar motivatie wordt vergroot.
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•

•

•

•

•

•

•

We zetten in op een doelmatige ondersteuning van werkloze inwoners naar
betaald werk. Dus geen dure begeleiding voor de kansrijke werkelozen, die
zonder ondersteuning ook wel een betaalde baan zouden vinden.
We stimuleren mensen met een WSW-arbeidsovereenkomst (medewerkers van
Promen) om zo veel mogelijk bij reguliere werknemers in normale werksituaties
te werken. Alleen zij die zijn aangewezen op een beschutte werkplek
(aangepaste omgeving en intensieve begeleiding) kunnen bij het werkbedrijf
(Promen) terecht.
We willen goede plannen voor de mensen in de Wajong die vanwege de
invoering van de Participatiewet onder verantwoordelijkheid van de gemeente
gaan vallen. Dit betekent dat we goede en haalbare werk- en zorgplannen
opstellen nog voordat het Rijk deze groep jongeren aan de gemeente
overdraagt.
We stimuleren het werken met
behoud van uitkering, of met
gebruikmaking van de uitkering,
om bij organisaties, instellingen en
verenigingen maatschappelijk
nuttige werkzaamheden te
verrichten. Veel is hier mogelijk.
We zullen er dan wel op toezien
dat dit niet leidt tot verdringing van
regulier werk en dat de
werkzaamheden wenselijk en
nuttig zijn.
Het begeleiden van onze inwoners
naar werk vereist samenwerking
met andere gemeenten. De lokale
arbeidsmarkt biedt mogelijkheden
maar voor veel van onze werkzoekenden moeten we ons op de regio en soms
ook bovenregionaal oriënteren.
Gelet op de omvang van de arbeidsmarkt streven wij primair naar samenwerking
met Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Met deze
buurgemeenten richten we een gezamenlijke regionale sociale dienst op om de
regionale benadering van werkgevers voor arbeidsplaatsen te bevorderen en
om de kans voor werkzoekenden te vergroten. Ons gemeentehuis blijft daarbij
het loket waar inwoners zich eerst kunnen melden voor aanvragen, informatie
en advies over zorg, arbeid en inkomen.
Wij stimuleren het oprichten van een “Repareer-café” of andere sociale
ondernemingen, waarin werklozen of bijstandsgerechtigden nuttig werk
verrichten.

Vraaggestuurde zorg.
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen ervoor dat mensen, die
hulp en ondersteuning hard nodig hebben, deze ook krijgen. Dit aantal neemt overigens
toe. Draagkracht in financiële - en sociale zin is voor ons hierbij een leidend principe.
5

Eigen bijdragen voor zorg maken we afhankelijk van het inkomen en vermogen zonder dat
dit leidt tot een ongewenste stapeling van eigen bijdragen. Ook gaan we de zorg
vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door de zorg dicht bij de mensen te organiseren
(wijkverpleegkundigen) en door de eigen kracht van mensen en hun netwerken te
versterken.
We moeten ook bedacht zijn op de
kostenontwikkeling in de zorg. De kosten voor
zowel de zorgvrager als de overheid zijn sterk
gestegen. Het rijk is er vanuit de centrale
positie niet in geslaagd deze kosten te
beheersen. Vraaggestuurde zorg in plaats van
het aanbod van vaste zorgpakketten kan
hierbij oplossing bieden, maar vraagt ook om
een lokale aanpak. Dat is de reden waarom
de gemeenten deze taak krijgen. De PvdA en
GroenLinks maken – vanuit hun sociaal-progressieve achtergrond – deze afwegingen
binnen het systeem van Zorg op Maat. Marktwerking in de zorg heeft door het
ongebreidelde aanbod van zorgaanbieders zijn grenzen bereikt. Bovendien passen we
ervoor op dat de marktwerking zichzelf inhaalt door de komst van de accountantsterreur,
waar bonnetjes invullen belangrijker wordt dan het daadwerkelijk verlenen van passende
zorg. Vertrouwen en bedachtzaamheid zijn en blijven voor ons belangrijke uitgangspunten
als het om het aanbod van zorg gaat en niet de bureaucratische stapeling van
verantwoordingsformulieren. Juist de zorg vraagt ook om de sociale cohesie in de
maatschappij, waarbij de zorgbehoevende naast de professionele hulp ook op
ondersteuning kan rekenen van zijn eigen sociale netwerk (de relatie met het gezin of de
familie, kennissen, vrijwilligers en buren). Nu de zorgtaken naar de gemeenten komen,
hebben we juist de gelegenheid om onze zienswijze en inzet te realiseren.
Samengevat:
•

•
•

•

•

Met vraaggestuurde zorg bedoelen we dat de aanvraag van zorg en hulp meer
persoonlijk en minder ingewikkeld wordt. Dit doen we door persoonlijke
“keukentafelgesprekken” met inwoners te voeren.
Het aanbod van deze vraaggestuurde zorg moet voor iedereen duidelijk en
eenvoudig bereikbaar zijn.
We willen kansen verkennen om een deel van de hulp te organiseren met inzet van
vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan. Dit belonen we met
certificaten waarmee werkzoekenden meer kans maken op werk. De motivatie om
door te zetten vergroten we hierdoor.
We zien zorg en welzijn niet los van elkaar. De overdracht van de taken van het rijk
en de provincie naar de gemeente biedt de gemeente de kans om die verbinding te
leggen door de regierol actief op te pakken.
We gaan uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel professionals.
Preventie gaan we belonen. Gezondheidsbevordering met zorg voor je eigen
familie en de inzet van bijvoorbeeld de sociale omgeving en het verenigingsleven is
een succesvolle combinatie gebleken. We moeten samen verder kijken naar wat
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•

•
•
•
•

nodig is. Geïntegreerde inzet van verpleegkundigen, artsen of andere professionals
blijft nodig. De burger kan dus rekenen op zorg.
We kiezen voor een afgestemd zorgaanbod, omdat de vraag voor iedereen anders
is. De situatie waarin mensen zich bevinden verschilt en daardoor is er dus geen
standaardoplossing.
We zijn daarom voor een persoonsgebonden zorgbudget (PGB). Dat kan in
verschillende vormen.
We vinden het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij voor de mensen beschikbaar
is. Daarom kiezen we voor een lokale benadering.
We kijken bij de zorgvraag ook naar het voorkómen en bestrijden van
eenzaamheid.
We maken een uitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte, waardoor publieke
voorzieningen volledig toegankelijk worden. Zo zetten we het beleid voort door in
samenspraak met de belangenverenigingen stoepen te voorzien van veilige op- en
afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Met winkeliers en
opdrachtgevers maken we afspraken over toegankelijkheid.
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Kernpunt 2: Duurzame leefomgeving, open, groen en energiezuinig.
PvdA en GroenLinks willen dat de gemeente Zuidplas een open en groene gemeente blijft,
 met meer zorg voor natuur en milieu. Duurzaamheid en groen hebben een enorme
waarde, die niet in geld alleen is uit te drukken. In deze tijden van bezuinigingen en
financiële krapte kiezen we juist voor
echte kwaliteit: 'duurzame kwaliteit'. De
ernst van de recessie en van de
milieuproblematiek vraagt om innovatieve
initiatieven. Bij inwoners en bedrijven zien
we gelukkig al diverse innovatieve
initiatieven. Wij geloven dan ook in
mensen die, al dan niet gezamenlijk,
initiatieven nemen en we geven hen hier
de ruimte voor.
Zo gaan we informatie geven en hen begeleiden om hobbels te overwinnen die zij
bijvoorbeeld bij de vergunningverlening tegen komen. Ook ruimte of grond, die de
gemeente in eigendom heeft, zetten we in voor bijvoorbeeld het opwekken van duurzame
energie of (tijdelijke) natuur of volkstuinen.
Verder faciliteren we duurzame energie, zowel zon als wind en gaan we lichtvervuiling
tegen. We gaan verder met energiebesparing door het stimuleren van isolatie en het
energieneutraal maken van woningen. Ook de gemeente zelf kan zaken ter hand nemen
en het goede voorbeeld geven door zuinig met grondstoffen om te gaan, met elektrische
auto’s te gaan rijden, door het duurzame inkoopbeleid op een nog hoger plan te brengen
en het bouwbeleid verder te verduurzamen. Daarbij streven wij naar een vermindering van
de gemeentelijke CO2 emissie met 25% in 2017.
•
•
•

•
•
•

Bij investeringen in aanleg en onderhoud van infrastructuur willen we prioriteit voor
voorzieningen voor voetgangers, fietsers en Openbaar vervoer.
We willen de groene ruimten in en rond de gemeente Zuidplas zo veel als mogelijk
behouden.
We willen dat de gemeente actief inwoners en bedrijven adviseert over
energiebesparing, gebruik van
zonnepalen, het vormen van
energiecollectieven en het
tegengaan van lichtvervuiling.
Inwoners en bedrijven (zoals de
tuinbouw) moeten terecht
kunnen bij de gemeente als zij
hierbij hobbels in wet- en
regelgeving tegenkomen.
Met woningbouwcorporaties maakt de gemeente energieafspraken over
energiebesparing en duurzame energieopwekking in bestaande woningen.
We stimuleren initiatieven van bewoners(groepen) die groen willen aanleggen op
gemeentegrond.
We werken samen met het bedrijfsleven om energie te besparen en hergebruik van
8

•

•

•
•
•
•
•

•

grondstoffen te stimuleren.
We formuleren duurzame uitgangpunten voor de eigen activiteiten van de
gemeente (DEKI: duurzaam, ecologisch verantwoord, klimaatneutraal en
innovatief).
In het bouwbeleid en bij bestemmingsplannen worden ambitieuze eisen aan
duurzaamheid gesteld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het instrument
GPR-gebouw. Hierin wordt de mate van duurzaamheid van bestaande gebouwen,
nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw (bijvoorbeeld
scholen) vastgelegd.
We nemen duurzaamheid als uitgangspunt mee in het bouwbeleid en
bestemmingsplannen.
We bevorderen in de vergunningverlening duurzaam gebruik van materiaal en
materieel, bijvoorbeeld door bevordering van oplaadpunten voor auto’s en fietsen.
We willen energiezuinige straatverlichting met LED’s. Daar waar vanuit veiligheid
het mogelijk is, stellen we minder felle straatverlichting voor.
Wij willen dat de gemeente samen met de glastuinbouw en natuurorganisaties een
aanpak ontwikkelt om de lichtvervuiling van kassen te verminderen.
We willen de gemeente bewegen om een gebiedsanalyse uit te voeren, waarin de
mogelijkheden van toepassing voor de opwekking van duurzame energie (wind,
zon, biomassa etc.) nader wordt onderzocht.
We zetten het afvalbeleid voort en breiden het uit door initiatieven voor verdergaand
hergebruik van materialen en producten te stimuleren en steunen.

:
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Overige standpunten
Op andere onderwerpen, die niet direct zijn verbonden aan sociaal beleid, zorg of
duurzaamheid hebben wij de volgende plannen en standpunten.
Samenleven en veiligheid
De dorpen van de gemeente Zuidplas vormen gemeenschappen, waarin men elkaar kent,
voor elkaar zorgt en respect heeft. Zuidplas en onze dorpen blijven plaatsen waar
inwoners en bezoekers zich naast welkom vooral ook veilig voelen. Discriminatie en
uitsluiting passen daar niet bij. Tolerantie is belangrijk, maar mag niet betekenen dat we
elke gebeurtenis toelaten. Er zijn grenzen. Daarom moeten we zorg dragen voor een
veilige situatie op straat maar ook in gezinnen, op school en in verenigingsverband. Inzet
van politie, bikers en cameratoezicht tijdens risicovolle evenementen en op hot-spots blijft
gewenst. Dit cameratoezicht zetten we alleen als uiterste middel in en onderwerpen we
aan duidelijke regels rond het waarborgen van de privacy van de burgers. We continueren
de veiligheidsmonitor en verwerken de resultaten ervan in het veiligheidsbeleid.
Mobiliteit, infrastructuur, openbare ruimte en verkeersveiligheid
Veel vervoer is woon – werkverkeer en schoolverkeer. Recreatie wordt steeds belangrijker
in onze mobiliteitsbehoefte.
We willen voor het vervoer binnen en tussen de dorpen het gebruik van de fiets en het
openbaar vervoer stimuleren. Daarnaast geloven wij in de creativiteit van de burgers om
de mobiliteit te vergroten. Initiatieven die het deelgebruik van vervoersmiddelen vergroten
willen wij graag stimuleren en faciliteren. Straten en wegen moeten veilig zijn. De
gemeente heeft de taak onze infrastructuur op orde te houden. Meldingen van onveilige
inrichting of kwaliteit van wegen en straten moeten met voorrang worden afgehandeld.
Duurzaam Veilig zetten we voort. Inwoners zelf kunnen ook de verkeersveiligheid
bevorderen, bijvoorbeeld door bij sneeuw de straat voor de deur te vegen of te pekelen en
zich aan de verkeersregels te houden.
•

•

•

•

We werken aan duurzaam en
veilig vervoer, met nadruk op
fiets en openbaar vervoer.
We willen dat de gemeente zich
nog meer inspant voor de
aanpak van lucht- en
geluidshinder langs de A20,
bijvoorbeeld door
snelheidsverlaging en/of
geluidsschermen.
We realiseren kwalitatief goede en vlotte fietsverbindingen tussen de dorpen en met
Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Gouda en Zoetermeer. Fietspaden zijn
geasfalteerd, goed onderhouden en zonder gevaarlijke paaltjes of hekjes
uitgevoerd.
We ontmoedigen sluipverkeer in de dorpskernen en willen het autoverkeer rond
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•
•

•
•

•

scholen zo veel als mogelijk minimaliseren.
We hebben nadrukkelijke aandacht voor de begaanbaarheid van trottoirs en
rijstroken voor de oudere en minder valide burger.
We bestrijden de gladheid op een efficiënte en ecologisch verantwoorde manier in
de dorpen en op doorgaande routes en schoolroutes, vooral ook op de doorgaande
fietsroutes en bij centra waar ouderen wonen.
We stimuleren eigen “opruim”-initiatief van inwoners om verrommeling van de
buitenruimte tegen te gaan. Dit geldt ook voor hondenpoep.
Het gemeentelijke beleid rond dierenwelzijn breiden we verder uit door concrete
maatregelen, voorlichting op scholen, uitbreiding van milieu- en natuureducatie en
via publiciteitscampagnes.
Wij streven naar een oplossing van de verkeersveiligheid op de Moerkapelse zijde.

Jeugd
De jeugd heeft de toekomst en moet ook in staat gesteld worden om een toekomst te
hebben. Jongeren zijn net als andere inwoners verantwoordelijke burgers en moeten ook
zo behandeld worden. De kleine groep jongeren die overlast veroorzaakt moeten we
daarop aanspreken. Het jeugdwerk doet in gemeente Zuidplas goed werk. Dit willen we
graag continueren. Ook verenigingen zijn van belang en actief in het begeleiden van
jongeren. De gemeente kan en moet niet
alles zelf willen doen, maar waar
ondersteuning nodig is, zullen we zoveel
als mogelijk een steentje bijdragen.
Jongeren blijken na afronding van hun voorgezette onderwijsopleiding vooral naar de
steden te trekken. Hierdoor dreigt “vergrijzing” van onze gemeenschap. De
aantrekkingskracht van de steden als Gouda en Rotterdam is groot. Dat ontslaat ons
echter niet om hier wat aan te doen en onze dorpen aantrekkelijker te maken voor
jongeren. Daarvoor zijn naast voldoende woningbouw met starterwoningen, ook
interessant vermaak en een optimale verbinding met het nabijgelegen stedelijke gebied
van groot belang.
Meer concreet:
•
•

•
•
•

We continueren het Jeugdwerk en
initiatieven zoals Brains en ‘t Blok.
We willen dat de gemeente Zuidplas
meewerkt aan initiatieven van
scholen, bewoners en verenigingen
op het gebied van natuureducatie
en milieu, sociale cohesie en zorg.
We hebben een positieve houding ten aanzien van de jeugd en bevorderen met
nadruk preventieve initiatieven als er zich overlast gevende situaties voordoen.
We willen het schoolzwemmen in overleg met de scholen herintroduceren.
We willen de aantrekkelijkheid van de dorpskernen vergroten en bijvoorbeeld het
gebruik van het plein voor het voormalig gemeentehuis in Zevenhuizen
verlevendigen.
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Ouderen.
Het aantal ouderen neemt net als in de rest van Nederland de komende jaren toe. Aan de
ene kant doen ouderen een groter beroep op de zorg en hulpverlening. Aan de andere
kant willen veel ouderen vanuit hun kennis en ervaring bijdragen aan het verenigingsleven
en het vrijwilligerswerk. Positief daarbij is dat ouderen steeds langer actief blijven.
Ondanks de veelal gunstige financiële positie van veel ouderen, is waakzaamheid op
vereenzaming een belangrijke maatschappelijke opgave. Hierin heeft de gemeente een
belangrijke regierol.

•
•
•
•

We stimuleren dat ouderen actief kunnen participeren in de samenleving van de
gemeente Zuidplas.
We onderzoeken in hoeverre vereenzaming van ouderen in onze dorpen speelt en
nemen daarop gepaste maatregelen.
We stimuleren ouderen om een bijdrage aan het verenigingsleven te leveren en om
vrijwilligerswerk te blijven doen.
We stimuleren het inschakelen van ouderen bij het verrichten van
vrijwilligersactiviteiten.

Vitale dorpen
De gemeente Zuidplas wordt gedragen door zijn dorpen: Moerkapelle, Moordrecht,
Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Oud Verlaat is ons buurtschap dat weliswaar
door Rotterdam ligt ingesloten, maar het heeft duidelijk het karakter van een woon- en
leefgemeenschap behorende tot de gemeente Zuidplas, evenals Ver-Hitland. Het dorpse
karakter van de gemeente Zuidplas is een parel naast de Randstad die we koesteren.
Daarom ligt het wezen van onze gemeente in de eigen identiteit en cultuur van onze
dorpen. We willen geen ontwikkeling naar
een eenheidsworst, maar naar
ontwikkelingen die passen bij de structuur
en cultuur van de dorpen. Toch willen we
ons niet afsluiten voor de buitenwereld.
De gemeente Zuidplas grenst aan de
Metropool Rotterdam – Den Haag en we
krijgen daar altijd wel iets van mee. Dit
biedt ook kansen in de zin dat het gebied
van de gemeente Zuidplas goede
perspectieven biedt voor actieve en
sportieve recreatie. Daarbij kan het
nieuwe recreatiegebied in de
Eendragtspolder een goede functie hebben. Ook biedt de open en landelijke
Zuidplaspolder naar onze mening goede perspectieven voor de versterking van de
recreatieve mogelijkheden, zoals fietsroutes.
Het aanbieden van alle basisvoorzieningen in de dorpen is (financieel) niet haalbaar. Elk
dorp moet voor een vitaal en aangenaam sociaal leven kunnen terugvallen op een aantal
primaire basisvoorzieningen. Primaire voorzieningen zijn basisonderwijs, passende
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woonruimte, zorg - en sportvoorzieningen, dorpse parken en dorpsgroen.
Bij nieuwbouwplannen krijgen groepen bewoners die samen woningen willen bouwen
voorrang boven projectontwikkelaar, volgens het idee van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap.
•
•
•
•
•
•

We willen de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente versterken.
We garanderen (verbreed) basisonderwijs in elk dorp.
We streven naar voldoende woonruimte voor jongeren en ouderen.
We bouwen dorps in en aan de kernen. Kleinschalig, aangepast aan de wensen en
behoeften van de inwoners.
We bouwen huur- en koophuizen voor mensen met de smalle beurs.
We strijden voor duurzame woningbouw en streven naar optimale verduurzaming
van het bouwbeleid.

Sport en Welzijn.
Inwoners van de gemeente Zuidplas moeten kunnen sporten. Dit is goed voor de
gezondheid en voor de onderlinge band. In de gemeente Zuidplas hebben de politieke
partijen de verenigingen fors ondersteund en gefaciliteerd. Dit is een goede keuze
geweest. Recente ontwikkelingen laten een verandering zien in de wijze waarop inwoners
sport beoefenen. Ook sportbeoefening buiten verenigingsverband krijgt onze aandacht
door de buitenruimte hierop in te richten. Agressie op of rond het sportveld vinden wij niet
passen en moet waar nodig effectief worden teruggedrongen in nauwe samenwerking met
de betrokken ouders en verenigingen.
• We stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is.
• We gaan verenigingen helpen bij het vinden van sponsoring, zodat het sterke
(sport)verenigingsleven behouden blijft.
• We zoeken met verenigingen naar slimme oplossingen voor duurzame financiering
van sportaccommodaties.
• We geven nadrukkelijk aandacht aan
recreatie en toerisme (Hitland,
Eendragtspolder en de Rottemeren).
Zuidplas zetten we als aantrekkelijke
gemeente op de kaart.
• We stimuleren de deelname aan sport
en het maatschappelijk verkeer. Zo
zullen we de Rotterdampas blijven
aanbieden.
• We werken samen met inwoners aan
welzijn. Mensen dragen echter ook zelf verantwoordelijkheid voor hun welzijn en
gezondheid.
• We dringen agressie op of rond het sportveld waar nodig terug.
Veranderende rol en kwaliteit van de gemeentelijke organisatie.
De overheid is er voor de burgers. We zetten daarom in op de verbetering van de
dienstverlening en de klantgerichtheid. Maar het welzijn van de inwoners komt niet alleen
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vanuit de overheid. Ook voor ons is de participatiesamenleving belangrijk waar inwoners in
verenigingsverband en daarbuiten voor elkaar zorg dragen.
De doe-het-zelf-burger verlangt daarom een andere overheid. De burger die op zorg van
de gemeente is aangewezen, kan rekenen op vlotte en kwalitatief goede hulp.
Daarom moet de gemeentelijke organisatie compact, flexibel, snel reagerend en dienend
zijn aan de belangen van de burger. Dat betekent ook dat de gemeentelijke organisatie
netjes omgaat met de contacten met de burger. Afspraken worden nagekomen en
communicatie met inwoners vindt tijdig plaats. Dit betekent dat we de eigen gemeentelijke
servicenormen op de uitvoering en de werking ervan beoordelen. Het is volgens ons goed
om samen met de inwoners van
onze gemeente zelf verbeteringen
aan de gemeentelijke organisatie of
aan andere betrokken organisaties
te bespreken en vorm te geven.
Wij stimuleren daarom dat inwoners
zelf steeds vaker de overheid
uitnodigen aan tafel te komen zitten
als zij dat nodig vinden.
Schaalvergroting is onvermijdelijk,
samenwerken moet. Toch blijven
wij kritisch kijken naar nut en
noodzaak van schaalvergroting.
De betrokkenheid van de burger en van die van het bestuur bij de regie van
samenwerkingsrelaties moet sterk worden bevorderd. Daarnaast moet het bestuur
herkenbaar blijven. Wij kiezen daarom voor een zelfstandige gemeente Zuidplas die de
voordelen van samenwerking inzet om: de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren,
de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen of de kosten te verlagen
•
•

•
•

•

De gemeente is een compacte, flexibele, betrouwbare en integere organisatie die
dienend is aan de belangen van burgers, bedrijven en organisaties
De naleving van de eisen die de gemeente aan haar eigen dienstverlening stelt,
houden wij nauwkeurig in de gaten door regelmatig aan inwoners te vragen wat zij
van de dienstverlening vinden en invoering van het bewijs van Goede Dienst.
We willen dat de gemeente Zuidplas een zelfstandige en autonome gemeente is
met een goed bestuur met een moderne en transparante bestuursstijl.
Wij zien voordelen in samenwerking. We werken samen met andere gemeenten en
overheden als dat de kwaliteit vergroot, de kwetsbaarheid vermindert of de kosten
verlaagt.
We zoeken waar nodig samenwerking in de regio en zoeken per onderwerp de
meeste geschikte partners.
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Financiën.
Door de economische recessie zijn de financiële middelen voor het voeren van beleid
beperkt. Juist nu de economie zich langzaam herstelt, is het een goed moment voor een
verandering naar een duurzame en circulaire deeleconomie, waarin hergebruik en
hernieuwbare energie zowel als het samen delen van welvaart voor ons belangrijke
uitgangspunten zullen zijn.
De komende jaren staan we voor moeilijke keuzes met financiële gevolgen voor iedereen.
Het maken van scherpe en goeddoordachte keuzes is daarom onvermijdelijk. Onze
progressief-sociale maatschappijopvatting, waarin rekening wordt gehouden met de
draagkracht van het individu, geeft richting aan het maken van die keuzes.
•
•
•
•
•
•

Wij zijn voorstander van een gezonde financiële huishouding van onze gemeente.
We zijn zuinig met overheidsmiddelen en vergelijken de kosten en de opbrengsten
van het beleid bij de besluitvorming.
We willen werken met een moderne en compacte gemeentelijke organisatie.
We investeren in duurzaamheid en besparen door middel van duurzame en
innovatieve initiatieven.
We leggen op transparante en duidelijke wijze verantwoording af over de keuzes
die we maken en over de uitgaven van overheidsmiddelen.
Wij streven ernaar om financiële voordelen te halen uit samenwerking.
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