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Verkiezingsprogramma gemeenteraad 2018 

 

 

 

 

1. Iedereen leeft in een fijne omgeving 

Wij stellen de mens en zijn leefomgeving centraal 

 

2. We hebben betaalbare woningen in veilige buurten 

Er is een huis voor iedereen, jong of oud, arm of rijk, sterk of zwak. 

 

3. Iedereen krijgt de juiste zorg 

Niemand valt buiten de boot. Iedereen is welkom. Iedereen  hoort er bij 

 

4. Kinderen zijn onze toekomst  

Wij zorgen goed voor onze kinderen 

 

5. Kunst, Cultuur en Sport is er voor iedereen  

Kleur aan het bestaan 

 

6. Duurzaamheid voor mensen met een kleine beurs 

Naar een duurzame gemeente voor iedereen 

 

7. Meer echte banen  

Iedereen kan hier werken  

 

8. De gemeente is er voor de inwoners  

De gemeente luistert en laat bewoners meedenken 
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Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en wij koesteren de 

diversiteit die daarbinnen bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid en respect voor elkaar uitgangspunt. Wij 

willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over rampen of 

misdrijven, die ons lichaam kunnen beschadigen, onze geest kunnen traumatiseren of anderszins onze 

toekomst kunnen bedreigen. Wij nemen het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus, zonder de 

objectieve wereld van de cijfers uit het oog te verliezen. De veiligheidsaanpak is afgestemd op het 

karakter van onze kernen. Per kern is een eigen aanpak nodig die rekening houdt met bijzondere 

kenmerken van die kern.  

 

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt, of dit nu in een groot of een 

klein dorp is. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hen’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn 

goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd 

omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, 

sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg. 

 

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen. Wij willen iedereen 

verbinden om samen te komen tot een plan, waarin aandacht is voor al deze facetten en dat is 

toegesneden op de specifieke situatie in de kern. Initiatieven van bewoners worden met warmte 

tegemoet getreden door de gemeentelijke overheid. 

 

We gaan alle voorstellen toetsen aan “De mens en zijn leefomgeving staat centraal”. Alles wat hier niet 

aan voldoet vinden wij geen goed voorstel. 

 

 

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het 

volgende: 

• Behoud kwaliteit, bescherming open landschap, 

versterking en behoud groen in dorpskernen, 

niet bouwen aan kust en duin. We respecteren 

de afspraken uit het Kustpact. Uitbreiding van 

het aantal recreatiewoningen op de kop van 

ons eiland is een bedreiging voor het 

uitgangspunt van “recreatie, rust en ruimte”. De 

PvdA vindt dat de grens bereikt is en pleit voor 

geen verdere uitbreiding. 

• Verschillende vormen van dag- en 

verblijfstoerisme moeten gestimuleerd worden, 

met name in het midden en het oosten van ons 

eiland. 

• Met betrekking tot de zondagsrust gaan we de 

dialoog aan met bevolking. Wat voor de één 

een vanzelfsprekendheid is, is voor de ander 

Iedereen leeft in een fijne omgeving 

Wij stellen mens en zijn leefomgeving centraal  

 



PvdA GO - verkiezingsprogramma 2018 - v10 - definitief Pagina 4 

een belemmering, vandaar de dialoog. Ons 

uitgangpunt is wel, dat het zwembad in 

Stellendam op zondag open moet en er meer 

ruimte moet komen voor experimenten met 

evenementen op zondag.  

• Wij willen alleen windmolens als er voldoende 

draagvlak is bij de bevolking. Windmolens en 

zonneparken zijn bij voorkeur eigendom van de 

bewoners. Op zijn minst profiteren de bewoners 

hier meer van dan tot nu toe het geval is. 

Bewoners die te maken krijgen met hinder  van 

windmolens of met windmolens binnen een 

straal van 2 kilometer, krijgen korting op hun 

energierekening of delen mee in de 

opbrengsten. 

• Wij zorgen ervoor dat iedereen in onze 

gemeente zich ongeacht afkomst, geloof, 

geslacht en seksuele geaardheid vrij kan 

bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en 

discriminatie wijzen wij af en pakken wij aan. De 

gemeente als werkgever loopt hiermee in de 

voorhoede. 

• Een leefbare wijk is een verkeersveilige wijk : 30 

km per uur is het regime en rond de scholen 

zijn veilige kindzones. 

• We willen wijken, openbare gebouwen, scholen, 

sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo 

inrichten dat deze toegankelijk zijn voor 

mensen met een beperking. We zorgen samen 

met het bedrijfsleven en de middenstand 

ervoor  dat winkels en kantoren voor 

mindervaliden toegankelijk zijn. 

• De bus komt in iedere kern minimaal 1 keer per 

uur.  

• Wij maken ons sterk voor het vergroten van de 

veiligheid van de N57, N59 en N215. 

• We pleiten voor meer wijkagenten. Een 

wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die 

voor verbindingen zorgt; ook door zijn of haar 

zichtbaarheid. Wij willen dat ook in onze 

gemeente de norm van één wijkagent per 5.000 

inwoners wordt gehandhaafd. 

• Verbindingen tussen overheid en inwoners 

realiseren dan wel versterken door het gebruik 

van social media. Iedereen heeft toegang tot 

snel internet via bij voorkeur glasvezel. 

Speeltuinen, groen, parken en bankjes nodigen 

uit om elkaar te ontmoeten. Daarom moeten er 

alle buurten genoeg ontmoetingsplaatsen zijn. 

• We beheren onze openbare ruimte vanuit de 

principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijkheid, 

kwaliteit en eenvoud. We beheren de openbare 

ruimte ook door natuurlijk en ecologisch 

bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes 

en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. 

We staan voor bescherming van de 

biodiversiteit. 

• Onze gemeente maakt voor elke kern samen 

met bewoners een kernveiligheidsplan . Daarin 

staan de gezamenlijke doelstellingen voor 

veiligheid en leefbaarheid. Bewoners bepalen zo 

hun eigen prioriteiten. 

• De softdrugmarkt is  voor ons een markt die 

reeds overal aanwezig is. Wij pleiten daarom 

voor onderzoek naar mogelijke regulering van 

de aanvoer en verkoop via coffeeshops.  

• Actief natuurbeleid en natuurontwikkeling. 

Boeren hebben een belangrijke rol  in het 

creëren van natuur als onderdeel van de 

transitie van de gangbare landbouw richting 

een meer duurzame landbouw. Dat is goed 

voor de biodiversiteit en het behoud van ons 

cultuurlandschap.  

• We zetten in op goede wandelpaden, 

fietsnetwerken waar fietsers voorop gaan (roze 

fietspaden), en een groene omgeving in en om 

de woonkernen. Een efficiënt fietsnetwerk 

draagt bij aan duurzaam woon- werkverkeer en 

veilige verkeersdeelname van scholieren 

onderweg van en naar de scholen en is 

aantrekkelijk voor de fietsende toerist en 

dagjesbezoeker.  

• Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan 

de toegankelijkheid van natuur en landschap. 
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Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een ankerpunt 

van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen treden van de wereld. Echte 

mensen wonen in een buurt, wijk, dorp, te midden van en samen met anderen. Echte mensen wonen niet 

in een visie.  

 

De PvdA wil dat er meer huurwoningen in verschillende prijscategorieën worden gebouwd zodat de 

doorstroming op de woningmarkt verbetert en de wachtlijsten korter worden. Huren doen we naar 

draagkracht. 

 

De PvdA wil corporaties laten doen waarvoor ze zijn opgericht; betaalbare woningen aanbieden aan 

mensen met een lager inkomen. 

 

De PvdA wil actief investeren in leefbaarheid waarbij bewoners als ze dat willen meer in eigen beheer 

kunnen uitvoeren en waarbij corporaties kunnen blijven investeren in leefbare buurten. Leefbare dorpen, 

wijken en steden ontstaan niet vanzelf. Bewoners, corporaties en overheid moeten hier samen aan 

werken. Huisjesmelkerij pakken we stevig aan.  

 

 

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het 

volgende: 

• Wij gaan zorgen voor voldoende en 

beschikbare sociale huurwoningen voor alle 

doelgroepen van de sociale huur. 

• Wij zien grondprijsbeleid als sturingsinstrument 

voor de ontwikkeling van sociale woningbouw. 

• Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaar goed 

geïsoleerd en hebben minimaal energielabel B, 

maar bij voorkeur nog beter. Hierover maken 

we bindende afspraken met corporaties. De 

netto woonlasten mogen dan niet omhoog 

gaan. 

• We spreken met ontwikkelaars af dat er meer 

woningen komen in de middenhuur (€ 750 - € 

950). 

• Er komen meer levensloopbestendige 

woningen. 

• Er zijn voldoende woningen beschikbaar voor 

toetreders op de woningmarkt, de mensen die 

vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan 

wonen, ouderen en statushouders. 

• Groepen bewoners, die panden in eigen beheer 

willen nemen of een wooncoöperatie willen 

starten, worden ondersteund en krijgen 

hiervoor de ruimte. Wij helpen deze groepen bij 

het opstellen van een plan van aanpak en het 

rondkrijgen van de financiering van deze 

wooncoöperatie. 

• We gaan een leegstands- en 

verloederingsverordening opstellen, waardoor 

we leegstand effectiever kunnen aanpakken: 

actief aanschrijven en met (dreiging van) 

dwangsom. Leegstand mag nooit lonend zijn. 

• Verstening van tuinen is door het toenemende 

regenwater een probleem. Wij willen stimuleren 

dat er maatregelen getroffen om dit tegen te 

gaan. 

• Experimentele vormen van woningbouw voor 

ouderen, woon- en leefgroepen en 

levensloopbestendig wonen worden bevorderd.  

• Wij willen dat er meer woonzorgzones komen. 

• Recreatiewoningen kunnen gewone woningen 

worden, onder specifieke voorwaarden die per 

locatie worden vastgesteld. 

We hebben betaalbare woningen in 

veilige buurten  

Er is een huis voor iedereen, jong of oud, arm of rijk, 

sterk of zwak 
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Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, voldoende inkomen, 

goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een 

gemeente, waar kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, 

creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. 

 

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur 

dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien 

in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen 

bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn 

basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de politiek kan niet voor geluk 

zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving. 

 

Wij kiezen er als PvdA voor, om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te laten ontmoeten en te 

verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet dé belangrijkste bouwsteen van onze 

samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben en discriminatie 

bestreden wordt. Een samenleving waar we onderling het vertrouwen versterken. 

 

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Een 

verbonden en inclusieve samenleving waar plek is voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele 

geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. 

 

Bij een inclusieve samenleving hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. De PvdA wijst 

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

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

of vrije tijdsbesteding. Daarom willen wij brede scholen, gemengde wijken en dorpen. 

 

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het 

volgende: 

• Stoppen met kaalslag in de zorg. Thuiszorg en 

bijvoorbeeld zorgvervoer worden afgestemd op 

de werkelijke behoefte van onze burgers. 

• Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. In 

de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen 

een persoonlijk gesprek en beperkt de 

dienstverlening zich nooit tot alleen maar 

digitaal.  

• Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig 

mogelijk  gemaakt. Verschillende manieren zijn 

beschikbaar. Dat kan via de huisarts, het 

wijkteam, of op een andere manier. Inwoners 

Iedereen krijgt de juiste zorg 

Niemand valt buiten de boot. Iedereen is welkom. 

Iedereen hoort er bij 
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kunnen het zelf aanvragen. Mantelzorgers en 

buren kunnen ook zorgaanvrager zijn. 

• Het is voor elke inwoner duidelijk  bij wie je 

terecht kunt met welk probleem of 

ondersteuningsvraag. 

• Wij willen meer hulp voor mensen die het nodig 

hebben; eenouder gezinnen, begeleiding jeugd, 

mensen in de bijstand, ouderen en 

gehandicapten. 

• Wij gaan de zeggenschap van mensen in de 

zorg vergroten, zowel bij de aanbieders als bij 

de gemeente zelf. Wij ondersteunen 

patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en 

ledenraden.  

• In de aanbestedingseisen worden eisen 

opgenomen ten aanzien van de verdeling van 

geld dat naar de directe uitvoering gaat en geld 

dat bestemd is voor de overhead van 

instellingen. De kantoorkosten maximeren we 

op 10%. We doen alleen zaken met 

zorginstanties die zich aan de Wet Normering 

Topinkomens houden.  

• Wij heten mensen op leeftijd die komen wonen 

op Goeree-Overflakkee van harte welkom. Wij 

zorgen voor onze ouderen.  

• Er wordt een actief armoedebeleid gevoerd met 

specifieke aandacht voor kinderen die 

opgroeien in armoede. Kinderen mogen nooit 

de dupe  worden van ouders, die schulden 

hebben. Ook niet als deze ouders hardleers zijn 

en ondanks hulp toch weer schulden aangaan. 

Vroegsignalering wordt onderdeel van het 

beleid. We gaan proactief mensen in armoede 

opsporen. De toegang tot de 

schuldhulpverlening voor iedereen wordt 

vereenvoudigd. 

• We gaan actief het gesprek aan met jongeren 

en luisteren naar wat zij willen. 

• Eenzaamheid is één van de grootste problemen 

in onze samenleving. In een zorgzame en 

inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om 

en laten we eenzame mensen niet aan hun lot 

over. Eenzaamheid is er niet alleen onder 

ouderen. Jongeren die voor het eerst 

zelfstandig wonen hebben hier ook vaak mee te 

maken. Wij bestrijden eenzaamheid door 

ontmoetingsactiviteiten te faciliteren, door 

onder andere samen te werken met  het JAC, 

ouderenbonden, sportverenigingen, dorpsraden 

en maatschappelijk werk. 

• De PvdA staat voor rechten en participatie van 

LHBT'ers (lesbian, gay, bisexual, transgender).  

Seksuele diversiteit zien we als een verrijking en 

moet zichtbaar kunnen zijn op straat, scholen, 

werk, zorginstellingen en waar dan ook in onze 

maatschappij.  

• Binnen onze gemeentelijke organisaties en de 

organisaties waarmee wij samenwerken, stellen 

wij eisen aan de diversiteit in hun 

personeelsbeleid op allerlei terreinen. 

• Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk 

kunnen doorstromen naar definitieve woningen. 

Dat moet gebeuren zonder hen voorrang te 

geven op andere woningzoekenden met een 

urgentie. Wanneer deze woningen er niet zijn, 

bouwen we tijdelijke en kleinschalige 

woonvoorzieningen voor zowel de mensen op 

de wachtlijst als de statushouders. 

• De PvdA daagt inwoners uit gebruik te maken 

van hun “Right to challenge”. Daag de 

gemeente uit als u het beter kunt. 

 

  



PvdA GO - verkiezingsprogramma 2018 - v10 - definitief Pagina 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is wat 

wij willen en wat wij doen. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke 

sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen. Wij 

maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. Afkomst en achtergrond lijken steeds meer de 

kansen in het leven te bepalen. De cijfers liegen er niet om. Eén op negen kinderen groeit op in armoede. 

Dat zijn landelijke maar liefst 421.000 kinderen. Uiteraard is ieder kind dat opgroeit in armoede er één 

teveel.  

 

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind ontwikkelt zich 

sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot gedeelte 

wordt echter bepaald door verschillen in sociaaleconomische achtergrond. 

 

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het 

volgende: 

• Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht, 

omdat zij invulling geven aan de sociale 

verbondenheid in kleinere 

leefgemeenschappen. Door dorpsscholen te 

verbreden tot brede kindcentra voor 0 tot 12 

jarigen kunnen we het bestaansrecht versterken. 

• In ieder dorp is een basisschool. Ook als dat 

betekent dat scholen samen moeten gaan 

werken, ongeacht de overtuiging. De ‘laatste 

school’ in een kern in onze gemeente is een 

openbare school. 

• Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en 

volledig toegankelijk. Oók voor leerlingen met 

een fysieke beperking.  

• Wij kiezen voor het investeren in bereikbare en 

toegankelijke voorzieningen, zoals het 

peuterspeelzaalwerk, de scholen en ook de 

bibliotheek. Op die manier verbeteren we de 

lees- en taalvaardigheid van onze kinderen en 

zorgen we dat kinderen elkaar meer en beter 

kunnen ontmoeten. 

• Problemen worden vroeg gesignaleerd. Er vindt 

op een centraal punt een intake plaats door 

mensen met expertise en ervaring. Mensen 

krijgen de hulp die ze nodig hebben, met korte 

of geen wachttijden. De gemeente is hierin de 

regisseur. 

• Wij zorgen ervoor dat er voldoende expertise is 

op het gebied van kindermishandeling, jeugd-

GGZ en kinderen met een verstandelijke 

beperking. Wij stellen het belang van het 

opgroeiende kind centraal en stellen dit boven 

het eigen instellings- of deelbelang. 

• Om mogelijke problemen eerder te signaleren 

wordt ingezet op integraal jeugdbeleid van 

geboorte tot 23 jaar. Dit is dus inclusief de 

prenatale zorg. 

• Wij geven ouders het recht op een 

familiegroepsplan, zodat zij zelf samen met hun 

netwerk de regie houden over de hulpverlening 

voor hun kind en regelen waar nodig de juiste 

en professionele begeleiding.  

• Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur en 

één ondersteuningsplan, dat vooral ook het 

plan van ouders en kinderen is. 

• De jeugdzorg gaat niet goed op Goeree-

Overflakkee. De aanpak van de problemen 

moet prioriteit hebben. De gemeente is 

verantwoordelijk om de samenwerking tussen 

aanbieders van jeugdzorg te versterken.  

• Hulp en ondersteuning zijn gericht om mensen 

zodanig te ondersteunen dat zij opnieuw in 

staat zijn hun leven op te pakken en om te 

voorkomen dat problemen en situaties uit de 

hand lopen. 

Kinderen zijn onze toekomst 

Wij zorgen goed voor onze kinderen 
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Kunst en Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan, 

en over onze drijfveren en motieven. Kunst en Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en 

steden. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om 

bibliotheken, de muziekscholen, cultuur- en poppodia, de musea, cultuureducatie en alle andere vormen 

van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur 

toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. 

 

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, 

om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren en te leren samenwerken.  

 

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het 

volgende: 

• Er komt een museum voor kunst van 

kunstenaars van het Goeree-Overflakkee. 

• Er gaat meer geld naar kunst en cultuur.  

• We pakken na Diekhuus 2.0 door met Diekhuus 

3.0. 

• De regionale omroep SLOGO heeft onze steun 

en zal blijven bestaan. 

• Wij plaatsen cultuureducatie voor kinderen en 

jongeren hoog op de agenda . Wij maken dit 

toegankelijk. 

• Wij waarderen en stimuleren amateurkunst. 

• Wij vinden samenwerking tussen culturele 

voorzieningen en het onderwijs belangrijk. Wij 

steunen dit.  

• Meer sporten, ook voor gezinnen die het 

minder kunnen betalen. Ieder kind kan sporten. 

We gaan de deelname van kinderen aan sport 

van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 

130% van het wettelijk sociaal minimum) 

bevorderen door een sportpas in te voeren. 

• Sportverenigingen die hun begroting moeilijk 

rond krijgen worden ondersteund met raad, 

daad en geld. 

 

  

Kunst, Cultuur en Sport is er 

voor iedereen 

Kleur aan het bestaan 
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We willen wonen, werken en recreëren in een duurzame gemeente; een groene gemeente. Een gemeente 

waar zo weinig mogelijk fossiele energie verbruikt wordt, een gemeente waar alle verbruikte energie 

duurzaam wordt opgewekt en een gemeente waar zuinig met grondstoffen omgegaan wordt. We stellen 

daarom de mens en zijn/haar duurzame leefomgeving centraal. Alle voorstellen worden hieraan getoetst. 

Alle inwoners van onze gemeente profiteren van de maatregelen om tot een duurzamere gemeente te 

komen. We verkleinen de kloof tussen arm en rijk door voorrang te geven aan maatregelen voor mensen 

met een kleine beurs. 

 

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het 

volgende: 

• De gemeente Goeree-Overflakkee is 

Energieneutraal in 2020.  

• Alle gemeentelijke gebouwen verbruiken in 

2022 minimaal 25% minder energie. De 

gemeente koopt alleen maar duurzaam 

opgewekte energie die bij voorkeur lokaal 

opgewekt is.  

• Alle nieuwe gemeentelijke straatverlichting is 

energiezuinig (LED). Alle bestaande 

straatverlichting is in 2022 voor 50% 

energiezuinig (LED).   

• We ondersteunen de ontwikkeling naar 

elektrisch vervoer. Men kan in 2022 op tien keer 

meer plekken dan nu elektrische auto’s 

opladen.  

• We verzetten ons tegen de tweedeling. De 

gemeente zorgt voor stimuleringsfondsen voor 

mensen met een kleine beurs. Uit dit fonds 

kunnen vooral kleine ingrepen betaald worden. 

• De gemeente spreekt met 

woningbouwcorporaties af om alleen nog maar 

energie-neutrale huizen te bouwen en de 

bestaande woningen energiezuiniger te maken. 

Het doel hierbij is om de woonlasten voor de 

huurders te verlagen.  

• Onze gemeente stimuleert de bouw van nieuwe 

woningen zonder gasaansluiting.  

• De gemeente werkt actief aan het omzetten van 

bestaande woningen en andere gebouwen van 

warmte door aardgas naar duurzame warmte. 

De gemeente ontwikkelt hiertoe samen met 

bewoners, woningcorporaties en 

netwerkbedrijven een overgangsplan. 

• Alle corporatiewoningen hebben in 2020 

gemiddeld energielabel B.  

• Woningen die energiezuinig zijn betalen minder 

OZB. 

• De gemeente creëert nieuwe werkgelegenheid 

en gaat actief duurzame bedrijven over halen 

zich te vestigen in onze gemeente. Een 

duurzame economie levert banen op voor 

iedereen. 

• We wekken naast de bestaande windenergie 

meer zonnestroom op. Iedereen profiteert 

hiervan. De energie is van ons! 

• De gemeente ondersteunt de oprichting van 

energie coöperaties met onder andere startgeld 

en andere financieringsmogelijkheden.  

 

  

Duurzaamheid voor mensen met 

een kleine beurs 

Naar een duurzame gemeente voor iedereen 
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Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig 

inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de 

samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te 

ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA is werk betaald. Het minimumloon is echt het 

minimum. Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig 

mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt 

tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. 

 

Mensen, die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden 

respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en 

schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op 

eigen kracht uit de bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op 

het verhogen van de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld door gerichte 

omscholing naar vaardigheden die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning 

vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, is maatwerk. 

 

Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort. Het minimuminkomen zou voldoende 

moeten zijn om van te kunnen leven. In de praktijk is dit zonder gebruik te maken van toeslagen echter 

niet mogelijk.  

 

 

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het 

volgende: 

• We gaan meer banen creëren bij schone en 

duurzame bedrijven. Banen voor laag en hoog 

opgeleiden. We gaan een Taskforce banen in 

het leven roepen. 

• Iedereen verdient een gelijke en eerlijke kans  

om aan een stageplaats of werk te komen. Dat 

mensen langs de zijlijn staan puur en alleen 

vanwege hun afkomst, geloof, leeftijd, geslacht 

of geaardheid is onaanvaardbaar. Wij gaan de 

strijd aan met werkgevers die (on)bewust 

discrimineren op zaken als leeftijd, geslacht en 

afkomst. Anoniem solliciteren is daar een goed 

hulpmiddel voor.  

• Wij vinden dat leerlingen moeten leren van hun 

stage. Stagiairs zijn geen goedkope 

arbeidskrachten. 

• Wij maken afspraken met kennis- en 

opleidingsinstellingen om te voorkomen, dat 

we onze jongeren opleiden voor werk dat er 

straks niet meer is. Dit betekent bijvoorbeeld 

minder administratieve en economische 

opleidingen, en meer opleidingen in de 

techniek en ict. 

Meer echte banen 

Iedereen kan hier werken 
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• We leggen de nadruk op meer banen voor 

jongeren.  

• We gaan nauw samen werken met de GO-

markt. 

• Wij  gebruiken onze inkoopmacht als gemeente 

om banen voor mensen in een uitkering en 

leerbanen voor jongeren te stimuleren.  

• Wij stimuleren sociaal ondernemerschap. Dit 

kan bijvoorbeeld via het aanbestedingsbeleid. 

Maar ook via allerlei andere faciliteiten die de 

overheid biedt, zoals het organiseren van 

netwerken of het regelen van 

opstartfinanciering. 

• Wij  zorgen ervoor dat organisaties, die werken 

met gemeenschapsgeld een fatsoenlijke 

salariëring en beloning hanteren (cao). Bovenin 

de organisatie worden geen exorbitante 

salarissen betaald of beloningen uitgekeerd. De 

Wet normering topinkomens wordt nageleefd. 

Lokaal letten we er bij aanbestedingen en bij 

verbonden partners op, dat inkomens van 

bestuurders conform regelgeving zijn. Dat kan 

ook met terugwerkende kracht.  

• We  gaan ervan uit dat de bestaande cao’s 

worden nageleefd, medezeggenschap van 

werknemers geborgd is, de beloning van de 

bestuurders past binnen de Wet normering 

topinkomens (WNT) en de flexibele schil niet 

groter is dan 30%. Dit geldt voor alle 

werknemers, ongeacht hun achtergrond of land 

van herkomst.  

• De menselijke maat is leidend in ons 

bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het 

toepassen van de hardheidsclausule. Dat 

betekent dat wij in bijzondere gevallen de 

kostendelersnorm en de vermogensgrens voor 

bijstand niet toepassen. 

• We vinden dat werkzoekenden en 

statushouders zelf hun eigen plan moeten 

kunnen trekken in hun zoektocht naar betaald 

werk. Dit plan ondersteunen we waar mogelijk. 

De gemeente geeft als werkgever zelf het 

goede voorbeeld. 

• Wij zorgen voor kwetsbare jongeren uit het 

praktijkonderwijs en VSO. Voorheen stroomden 

zij rechtstreeks door naar de Wajong of de 

WSW. Nu dreigen ze buiten beeld te raken en 

krijgen we ze moeilijker op school vanwege 

stapeling van wet- en regelgeving. Wij vinden 

dat de gemeente zich in moet zetten om samen 

met de scholen alternatieve leerroutes te 

creëren. Op die manier kunnen we ook deze 

jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de 

arbeidsmarkt. 

• Voor onze gemeente houden we beschut werk 

in stand voor mensen die niet in aanmerking 

kunnen komen voor een plek op de reguliere 

arbeidsmarkt. 

• We steunen de (duurzame) visserijsector als 

grote werkgever op Goeree-Overflakkee.  

• We steunen het  Midden en Klein Bedrijf door: 

▪ de mogelijkheid te bieden om de 

openingstijden te verruimen. 

▪ een stagefonds voor vmbo-stagiaires in te 

stellen, waarmee een deel van de 

stagevergoeding wordt gefinancierd.  

▪ bedrijfsinvesteringszones te organiseren 

voor meer samenwerking tussen de 

bedrijven in een bepaalde straat of wijk. 

• Initiatieven als een eilandelijke pakketdienst 

steunen wij van harte; werkgelegenheid, minder 

verkeer, minder vervuiling. 
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De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, 

onderwijs, wonen, OV, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen namelijk de 

belangen van bewoners. Het instituutsbelang hoort daaraan ondergeschikt te zijn. Zeggenschap draagt 

verder bij aan betrokkenheid van bewoners bij de publieke zaak en bij elkaar. 

 

Wij vinden dat burgers weer zeggenschap horen te hebben over onze publieke voorzieningen. Burgers 

zijn geen klanten, maar eigenaar. Het openstellen van instellingen in de publieke sector voor zeggenschap 

van cliënten en medewerkers heeft prioriteit, waar mogelijk worden deze instellingen getransformeerd tot 

(kleinschalige) coöperatieve organisaties. Organisaties, die hieraan al voldoen, genieten onze voorkeur bij 

samenwerking en bij aanbestedingen. In de publieke sector moet ruimte zijn voor burgerinitiatief in de 

vorm van zelforganisatie. De uitdaging wordt het om te voorkomen, dat zelforganisatie en lokale 

zeggenschap leiden tot nieuwe vormen van institutionalisering. We willen toe naar een samenleving, 

waarin niet de instituties leidend zijn maar de leefwereld van mensen, hun noden en wensen. Publieke 

diensten moeten maatwerk mogelijk maken en publieke taken vragen om democratische controle. Dit 

leidt tot veranderingen. Veranderingen brengen onzekerheden met zich mee. Deze onzekerheden, 

eventuele fricties en zorgen nemen we serieus. We leren van elkaar door ervaringen te delen. 

 

Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale 

democratie. Dit kunnen burgerraadpleging, burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen zijn. 

Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie voor iedereen helder blijft. De lokale 

democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop. 

 

De bewoners van Goeree-Overflakkee staan niet in dienst van de gemeente, de gemeente staat in dienst 

van of ons. De gemeente dient de bewoners altijd te informeren aan de hand van de criteria: juist, 

volledig, tijdig, zichtbaar en begrijpelijk. Nieuwe voorzieningen of wijzigingen in bestaande voorzieningen 

worden aan de hand van bovenstaande criteria naar de burger gecommuniceerd. De bewoners mogen 

niet ondergeschikt gemaakt worden aan regelgeving. De regelgeving moet de bewoners op de eerste 

plaats zetten en houden.  

 

 

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het 

volgende: 

• De gemeentelijke organisatie is gericht naar de 

burgers. De gemeente is voor de burger.  

• We besturen met de “rug naar het 

gemeentehuis”. De kern is niet dat de burgers 

politici meer moeten vertrouwen, maar dat 

De gemeente is er voor de inwoners 

De gemeente luistert en laat bewoners meedenken 
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politici leren om meer op burgers te 

vertrouwen. 

• We staan voor actieve burgerparticipatie bij 

besluitvorming. Burgerinitiatieven van bewoners 

zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze 

initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van 

bewoners. Waar burgerinitiatieven niet vanzelf 

van de grond komen, helpen we met (tijdelijke) 

ondersteuning. 

• Regels zijn ondersteunend en geen doel op 

zich. Regels worden afgeschaft, als er geen 

duidelijke reden meer voor is. De gemeente 

gaat haar eigen regels toetsen. Daar waar regels 

conflicterend zijn, worden ze aangepast. 

• De PvdA is voorstander van het invoeren van 

zogenaamde buurtrechten. Dit houdt in dat 

bewoners het recht hebben om:  

▪ de lokale overheid uit te dagen om 

dienstverlening van de overheid of die zij 

inkoopt in eigen beheer te gaan doen.  

▪ hierbij gebruik te maken van de 

oorspronkelijke budgetten.  

▪ mee te denken en te beslissen over de 

inrichting van de wijk.  

▪ mee te dingen naar de overname van 

maatschappelijk vastgoed in een wijk. 

• Dorpsraden zijn de ogen en oren van een kern. 

Dorpsraden zijn de verbinding naar de 

inwoners, We maken duidelijke afspraken over 

de rol en de bevoegdheden voor dorpsraden, 

waarbij we dorpsraden niet belasten met allerlei 

gemeentelijke taken. 

• Cliëntenraden hebben een stem en er wordt 

naar geluisterd. We zorgen voor sterke 

cliëntenraden bij zorg- en andere 

hulpverleningsorganisaties en 

gebruikersoverleggen bij sportparken, 

buurthuizen en andere buurtvoorzieningen.  

• We zijn voorstander van een burgerparlement 

door bij loting een groep inwoners aan te 

wijzen en die groep een oordeel te laten vellen 

over raadsbesluiten met het recht de 

gemeenteraad te vragen er opnieuw naar te 

kijken.  

• Medezeggenschap beperkt zich niet tot de 

verplichte overlegvergaderingen, maar vertaalt 

zich in mede-eigenaarschap of 

medeopdrachtgeverschap. 

• Burgers kunnen naast digitaal in contact te 

treden met de gemeente, ook altijd bellen of 

langskomen. 

• We geven geen geld uit aan prestige projecten. 

 

 

 


