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1. Solidair en verbonden
De Partij van de Arbeid wil in Deventer een solidaire samenleving. Een samenleving waarin iedereen de
kans krijgt om het beste uit zich zelf te halen en mee te doen. Maar ook een samenleving waarin inwoners
die de pech hebben niet aan zichzelf worden overgelaten, steun krijgen. Deventenaren en Sallanders zijn
betrokken bij elkaar en bij hun omgeving, maar de overheid zorgt voor een sociaal vangnet en is daarop
aanspreekbaar, zodat niemand echt buiten de boot valt.
We willen een lokaal tegenwicht bieden aan een wereld waarin alleen geld bepalend is, en waarin je rijkdom
(of armoede) bepaalt of je toegang krijgt tot goed onderwijs, zorg en huisvesting. Iedereen moet kansen
krijgen en zich betrokken kunnen voelen. Maar iedereen moet die kansen óók benutten ten behoeve van de
samenleving en van zijn of haar eigen ontwikkeling.
De belangrijkste rol voor de lokale overheid is om voorwaarden scheppen om een goede opleiding te krijgen,
om taalvaardigheid te verwerven, om je als mens te ontwikkelen, om een goed huis te kunnen krijgen,
goede zorg en een schoon milieu. De gemeente moet zich inzetten voor kansen op zinvol werk en als dat nog
niet lukt, voor een plek om je in te zetten en te leren. Maar ook kansen op een goed sociaal milieu waar
mensen elkaar kennen, aanspreken en helpen. Solidariteit is dus wederkerig; kansen krijgen maar óók kansen
benutten. Je inzetten voor de samenleving; niet slechts nemen maar ook geven. De gemeente moet daarvoor
de ruimte scheppen en activiteiten en initiatieven niet met bureaucratie en zinloze regels onnodig dwars
zitten.
De gemeente moet bondgenoot van burgers zijn. Hun belang behoort prioriteit te krijgen boven de belangen
van grote organisaties en instituties, die vooral op hun bedrijfsvoering moeten letten. De gemeentelijke
overheid is niet langer de dominante partij, maar één van de partijen, die de burger faciliteert. Naast de
gemeente zijn er heel wat andere partijen die werken aan de samenleving en met wie de gemeente
uitvoering kan delen, of waaraan die zelfs overgedragen moet worden.
Wij zijn trots op onze stad en haar omgeving. Deventer heeft een naam hoog te houden als levendige,
aantrekkelijke, culturele, sociale en gezonde gemeente, waarbij de inwoners zich betrokken voelen. Onze
mooie, oude Hanzestad heeft zich altijd gastvrij open gesteld voor bewoners en bezoekers van vele
nationaliteiten, die deelnemen aan onze samenleving en dat willen wij graag zo houden. Iedereen moet hier
mee kunnen doen; maar iedereen heeft zelf de verantwoordelijkheid om dit, op zijn of haar eigen wijze, dan
ook daadwerkelijk te doen. Respect voor elkaars cultuur, overtuiging én voor de gemeenschappelijke
omgeving is daarbij een voorwaarde.
De afgelopen vier jaar heeft de PvdA deel uitgemaakt van de coalitie en daarmee verantwoordelijkheid
genomen. Wij willen graag weer deelnemen en zorgdragen voor gedegen en verstandig bestuur. Dóór gaan
met een goed sociaal beleid. Een sociaal beleid dat iedereen bij de samenleving betrokken houdt, en dat
mensen perspectief biedt op een zinvolle, veilige en gewaardeerde plek in die samenleving. Want dat is de
essentie van sociaal democratie: de samenleving is van en voor ons allemaal. Dat vraagt wat van mensen, dat
is niet vrijblijvend. Niemand kan en mag zich afkeren door alleen zichzelf te verrijken of zichzelf buiten de
maatschappij te plaatsen.
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2. Iedereen werkt mee
Deventer moet een stad zijn waar iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Werk (betaald of
onbetaald) is daarvoor essentieel. Alles wordt aangewend om werkgelegenheid te behouden en te
bevorderen en werkloosheid te bestrijden. Voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt (nog) te groot is
moeten er mogelijkheden gecreëerd worden om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de
gemeenschap. De rol van de lokale overheid is die van aanjager en facilitator. Dat betekent het stimuleren
van initiatief vanuit de samenleving, het bij elkaar brengen van partijen en het wegnemen van
bureaucratische obstakels.


Het uitgangspunt van de Participatiewet, die tot doel heeft dat zoveel mogelijk mensen deelnemen in de
samenleving, wordt ondersteund. De wet richt zich op alle Deventenaren die te maken hebben met de
Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. In Deventer hebben we het alleen
al over 500 tot 1000 Wajongers die herkeurd moeten worden. In de uitvoering is een centrale rol
weggelegd voor een aantal partijen. Een goede samenwerking van deze partijen met de lokale overheid,
ondernemers en UWV is een voorwaarde om dit tot een succes te maken.



Elk talent wordt benut, ook van degenen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt (nog) te groot is.
Daarom moet werk behouden worden voor wie geen betaald werk kan verrichten maar wel een bijdrage
kan leveren aan de leefbaarheid van de stad.



We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de een deel van de aanneemsom wordt
gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Dit passen we toe bij
alle projecten en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente, maar wel op een wijze die
er niet toe leidt dat andere kwetsbare groepen van de arbeidsmarkt verdrongen worden.



De PvdA staat achter de doelstellingen, die ondernemers, onderwijs en de lokale overheden van de
Stedendriehoek samen hebben vastgelegd in het Akkoord van Beekbergen, te weten:
o de laagste werkloosheid in Nederland
o elke vacature snel vervuld
o iedereen minimaal een startkwalificatie
o ook alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief.

3. Aanval op de armoede
Ons lokaal inkomensbeleid richt zich op het bevorderen van deelname van burgers aan de gemeenschap
die door hun inkomenspositie daarvan geïsoleerd zijn geraakt. Als je rond moet komen van een laag
inkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, een cadeautje kopen voor de verjaardag van je buurvrouw en
elke dag warm eten kopen, is soms nauwelijks mogelijk. Voor een belangrijk deel komt dat door een
gebrek aan geld. Maar het komt ook door een vorm van berusting en vervreemding: “wij horen er toch niet
bij”. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel.


Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pappen en nathouden geen oplossing. We pakken dan
de oorzaak van armoede aan: de schulden. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uit den boze.
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Binnen maximaal vier weken start het traject voor schuldhulpverlening. Waar mogelijk worden
werkgevers hier ook bij betrokken. Het werk van de Stichting Leergeld en Rechtop blijft hard nodig.


De aanval op armoede wordt voortgezet. Het tegengaan van de isolerende werking van armoede en het
ontzien van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit.

4. Elk talent ontplooien
Beter onderwijs loont. Voor jezelf en voor de samenleving. Iedereen moet een gelijke kans krijgen om zijn
of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen, zowel op school als thuis. De gemeente heeft de
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs voor alle jongeren. De gemeente moet de ruimte die ze heeft
om zich met de kwaliteit te bemoeien goed benutten. Daarom voert de gemeente een eigen lokaal
onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. Dat betekent bijvoorbeeld goede
en goede schoolgebouwen en passend onderwijs in de buurt voor wie speciale aandacht nodig heeft.
a. Goede huisvesting


Schoolgebouwen moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. In Deventer verdient vooral het vmbo,
het praktijkonderwijs en het vso hierbij specifieke aandacht. Voor dit onderwijs komt er een
moderne op toekomstig onderwijsontwikkelingen ingerichte locatie waarin pedagogische
kleinschaligheid en veiligheid centraal staan.

b. Passende aandacht


Kinderen mogen geen taalachterstand hebben bij aanvang van de basisschool. Het aantal scholen
met een ‘3Plus’ klas moet uitgebreid worden naar alle basisscholen. Basisonderwijs en
peuterspeelzalen moeten nauw samenwerken om vroegtijdige taal- en ontwikkelachterstand te
signaleren en passende begeleiding te organiseren. Initiatieven als de zomerschool in het primair
onderwijs en de verlengde schooldag in zowel primair als voortgezet onderwijs om
onderwijsachterstand te bestrijden hebben onze steun.



In het onderwijs stimuleren we dat er op elke school een loket komt waar ouders en leerlingen
terecht kunnen om een advies voor de passende zorg te krijgen .



Voorzieningen voor kinderen worden geconcentreerd in de wijk. Die bundeling van voorzieningen en
kennis ten moet ten goede komen aan de ontwikkeling van kinderen. De kindcentra worden aan
scholen gekoppeld en krijgen de ruimte om de centrale regie te vervullen.



Nieuwkomers hebben de verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal, dit komt hun
kansen op werk en hun deelname aan onze samenleving ten goede. De gemeente creëert hiervoor
de randvoorwaarden.

c. Kwaliteit centraal


Wij accepteren niet dat er scholen in Deventer onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie
komen te staan. Als dat dreigt te gebeuren gaan we met de betreffende school in gesprek en bieden
zo nodig een helpende hand.
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De mogelijkheden voor particuliere initiatieven voor kinderopvang worden verruimd als de veiligheid
van kinderen en personeel en leefkwaliteit in de omgeving gewaarborgd zijn.



In wijken of dorpen waar leerlingenaantallen dalen en daardoor de kwaliteit van het onderwijs
achterblijft, stimuleren we dat samenwerkingsscholen worden gevormd. Scholen in de kleine kernen
als centrum in de gemeenschap zijn belangrijk en worden behouden.



Vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen en bestreden. Speerpunt daarin vormt de (te hoge)
uitval in het mbo. Initiatieven van ouders om scholen gemengd te laten zijn, worden ondersteund en
gefaciliteerd.

d. Voldoende stageplekken


De gemeente stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven (en UWV). Die
samenwerking leidt tot het creëren van voldoende stageplekken, het bevorderen van eigentijds op
de regionale arbeidsmarkt gericht onderwijs en het creëren van werkgelegenheid voor pas
afgestudeerden.



De gemeente geeft het goede voorbeeld en creëert stageplekken (en beroepspraktijkervaringsplekken): 10% Van de arbeidsplekken bij de gemeente dient bezet te worden door stagiaires vanuit
het vmbo, het mbo, het hbo en het wo.

5. Goed, betaalbaar en leefbaar
wonen voor iedereen
Iedereen verdient een goed dak boven zijn of haar hoofd. De PvdA realiseert zich dat goed wonen en
voldoende middelen om van te leven voor mensen van essentieel belang zijn. Voor velen is dat prima op
orde, maar voor een aantal is het een dagelijkse zorg het hoofd boven water te houden. Bestaanszekerheid
is de basis. En daarom legt de PvdA veel nadruk op voldoende, goede en betaalbare woningen. De PvdA
Deventer heeft een traditie in de aandacht voor kwetsbare wijken en bewoners. De aanpak daarvan heeft
veel goeds opgeleverd, zoals de beleving van de wijk wat betreft schoon, heel en veilig. Maar de
betrokkenheid van bewoners bij hun wijk blijft een punt van aandacht. Bewoners moeten meer ruimte
krijgen hun betrokkenheid bij de leefomgeving en hun sociale netwerk naar eigen inzicht vorm te geven.
De PvdA verwacht van de woningcorporaties als maatschappelijk ondernemers dat zij zorgen voor goede
en betaalbare huurwoningen en daarnaast hun maatschappelijke taken op zich blijven nemen. Goed
overleg (en dat is in Deventer een goede traditie) is een eerste vereiste. Vanuit de landelijke overheid
krijgen gemeenten weer een duidelijke rol naar de woningcorporaties: meer mogelijkheden om bindende
afspraken te maken op basis van lokaal woonbeleid. De PvdA wil dat instrumentarium graag inzetten.

•

a. Meer invloed voor bewoners
De PvdA wil bewoners meer invloed geven op de besteding van lokale (overheids-)middelen in hun
wijk, het idee van de burgerbegroting. In de Deventer wijkaanpak is een goede methodiek
ontwikkeld voor het ophalen van wensen en ideeën van bewoners, ondersteuning bij de uitvoering
en de communicatie tussen verschillende partijen. Daar moeten we verder op bouwen.
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•

•

•

•

•

Zorg en hulpverlening komen dichter bij de mensen in de wijken, in de zogenaamde
woonservicezones. De verbreding van de wijkaanpak naar het domein van de vrijwillige collectieve
zorg en de hulpverlening (nu WijDeventer) wordt volledig ondersteund.
Mensen die zijn aangewezen op hulp van de overheid of andere organisaties moeten niet worden
belemmerd door onoverzichtelijke regelgeving. Soepel omgaan met regels en meer overleg. Dus
toegankelijke loketten, eenvoudig taalgebruik, inzichtelijkheid en maatwerk in de toepassing van die
regels zijn van groot belang.
We hanteren het principe ‘integreren doe je zelf en meedoen en meebouwen aan de lokale
samenleving doen we samen’. Door actief mee te doen, de taal te spreken, te leren en te werken en
natuurlijk door je te houden aan wetten en regels.
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het leveren van duidelijke begrijpelijke informatie
voor alle Deventenaren. Daarbij wordt rekening gehouden met mensen die laaggeletterd zijn,
mensen met leesproblemen, maar ook mensen, die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen.
Zelforganisaties en belangenorganisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
b. Ongewenst gedrag aanpakken
Mensen, die er iets van willen maken in hun buurt/wijk, b.v. door deelname aan buurtbeheerprojecten of de Deventer Schoonfamilie, worden ondersteund. Een vorm van ondersteuning is
het bestraffen van ongewenst gedrag: fout parkeren, grof vuil bij de ondergrondse containers, enz.
Daar gaat nu niet voldoende aandacht naar uit en dat demotiveert de goedwillenden. Daarom wil de
PvdA meer handhavers, waaronder wijkagenten. Er moet in Deventer daadwerkelijk invulling
gegeven worden aan de landelijke norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners.
Kamerverhuur van gezinswoningen en appartementen wordt beperkt tot een bepaald percentage
per postcodegebied. Veel personen in een woning kan leiden tot overlast voor de omgeving. Er moet
voldoende handhavingscapaciteit zijn, met name in de kwetsbare wijken. Zichtbare controles om
overtredingen zoals kamerverhuur zonder vergunning en/of in panden die daarvoor niet geschikt
zijn, tegen te gaan. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte worden goed
en tijdig uitgevoerd als daar door bewoners uit de gemeente melding van wordt gemaakt
c. Goed en betaalbaar wonen voor iedereen



De PvdA vindt het belangrijk dat er voldoende huur- en koopwoningen zijn in alle prijsklassen. Om
goedkope huurwoningen mogelijk te maken (woningen die wat betreft huurprijs aanzienlijk beneden
de huursubsidiegrens liggen) wil de PvdA differentiëren in de grondprijs. Dat wil zeggen goedkopere
grond voor goedkope woningen en woningen in het middensegment .



Er komen meer woningen in het middensegment huur en koop bestemd voor huishoudens met een
inkomen van € 33.000 – € 44.000, die nu de laagste slagingskansen hebben op de woningmarkt.



Er komt voldoende studenten- en jongerenhuisvesting en we maken optimaal gebruik van de
mogelijkheid om bestaande (kantoor-)panden daarvoor in te zetten. Leegstand is niet gewenst,



Er komen voldoende woningen voor ouderen in alle buurten, in combinatie met zorg en
hulpverlening,



woningen met achterstallig onderhoud worden gerenoveerd en duurzaam verbeterd. .
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• Doorstroming wordt bevorderd, specifiek doorstroming binnen de sociale huursector. Sociale
huurwoningen moeten beschikbaar zijn voor mensen die er op aangewezen zijn.

• De grote groep nieuwkomers o.a. uit Oost Europa krijgen extra aandacht wat betreft huisvesting en
sociale omstandigheden. Hierbij is o.a. inschrijving bij de gemeente van groot belang. Dit gebeurt nu
vaak niet.


Om de wooncapaciteit goed te benutten wil de PvdA de mogelijkheid bieden grote woningen, zoals
boerderijen in het buitengebied te splitsen.

d. Leefbare wijken en dorpen


Er komen geen nieuwe woningbouwprojecten op uitbreidingslocaties, maar verouderde woningen in
de stad en in de dorpen worden vervangen.



Braakliggende terreinen (b.v. woningbouwlocaties, die voorlopig nog niet worden bebouwd) kunnen
door buurtbewoners worden gebruikt voor een tijdelijke invulling, zoals een plantenruilbeurs, een
beachvolleybalveldje of stadstuintjes.



In verband met het efficiënt kunnen uitvoeren van beheer en onderhoud van de woningen wordt de
verkoop van goedkope huurwoningen van woningcorporaties (soms met achterstallig onderhoud)
beperkt. “Gespikkeld bezit” is niet gewenst, dat wil zeggen een te grote vermenging van eigen
woningbezit en corporatiebezit in een straat/buurt.



Huurwoningen worden behouden, doordat zij in eigendom blijven van de woningcorporaties. Deze
woningen worden in principe niet afgestoten, tenzij aan de zittende bewoners met een
onderhoudsverplichting.



Verschillende vormen van arbeid en werkgelegenheid in wijken en dorpen zijn mogelijk door meer
menging van wonen en werken toe te staan.

6. Samen verantwoordelijk voor veiligheid
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun
leefomgeving en de betrokkenheid bij elkaar, neemt niet weg dat ook de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om de randvoorwaarden te scheppen voor een veilige omgeving, b.v. goede bestrating,
verlichting, voldoende toezicht en veilige speelplekken.
Ook hier geldt: voorkomen is beter dan repressie. Werk- en speelgelegenheid, sport, cultuur en goede sociale
contacten voorkomen asociaal en crimineel gedrag. Maar streng optreden tegen onacceptabel gedrag -vanaf
pesten op school tot agressiviteit onder invloed en harde criminaliteit- is niet alleen nodig als handhaving van
de openbare orde, maar ook als onderdeel van maatschappelijke opvoeding.
Positieve sociale controle werkt: elkaar kunnen aanspreken op misplaatst gedrag en ouders wijzen op hun
verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kind en met elkaar de leefomgeving schoon en plezierig
houden . Wijkaanpak, scholen, buurtverenigingen etc. kunnen samen met de bewoners veel zelf aanpakken
om het samenleven in hun buurt aantrekkelijk en veilig te maken. Maar als ze problemen signaleren die hun
bevoegdheden overstijgen, moeten ze ook de weg weten naar politie en jeugdzorg om deze problemen met
hun hulp op te lossen.
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We staan positief tegenover burgerinitiatieven op dit vlak, zoals b.v. buurtveiligheid en
voorzieningen voor jongeren in de openbare ruimte.



Voor het beheer van speelplekken en sportaccommodaties wordt een beroep gedaan op de
betrokkenheid van buurtbewoners/ gebruikers. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het
scheppen van de voorwaarden en het houden van toezicht als dit de mogelijkheden van vrijwilligers
te boven gaat.



De wijkagent speelt een centrale, zichtbare rol en krijgt meer mogelijkheden om zich daadwerkelijk
met de dagelijkse gang van zaken in de openbare ruimte te bemoeien. Administratieve
werkzaamheden hebben een lagere prioriteit.



De mogelijkheid tot inzet van toezichthouders wordt waar nodig verruimd.

7. Bewust, groen en duurzaam
Deventer is een groene gemeente met prachtige stadsparken en groenvoorzieningen en het mooie
Sallandse landschap in het buitengebied. De recreatieve beleving van al deze elementen door zoveel
mogelijk bewoners en bezoekers wordt verder gestimuleerd. De agrarische sector is een belangrijke
economische en beeldbepalende factor. Het aantal agrarische bedrijven loopt sterk terug. De strikte
tegenstelling tussen intensieve en verantwoorde landbouw is goeddeels achterhaald. De bedrijven die
doorgaan, nemen in omvang toe. Dit proces van schaalvergroting zal blijven doorgaan, maar moet in het
landelijke karakter blijven passen. Ook de voedselkwaliteit en een diervriendelijke voedselproductie dienen
te worden gewaarborgd. De Sallandse agrarische sector is zich daarvan bewust en wij willen met hen
zoeken naar een verantwoorde economische ontwikkeling. Het ontwikkelen van een regionale markt kan
daarbij een rol spelen.
a. Een gezonde agrarische sector


Bij het beheer van de natuur spelen naast agrariërs ook particulieren en vrijwilligersorganisaties een
belangrijke rol. Combinatie van natuurbeheer en boerenbedrijf én recreatie biedt goede
mogelijkheden.



Wij willen het initiatief nemen om in Deventer te komen tot een Voedselvisie. Deze moet een
stimulans zijn om scholen en groepen burgers b.v. in samenwerking met De Ulebelt, natuur-en
voedsel educatie op te zetten met (stads-) landbouwprojecten of moestuinen.



Om tot een verantwoorde voedselproductie te komen betaalt de consument een reële prijs voor
gezond voedsel. Consumentenvoorlichting en educatie krijgen aandacht.



Verbreding van de agrarische bedrijfsvoering is een belangrijke ontwikkeling, zoals bedrijven die een
activiteit toevoegen, zoals recreatie, agrarisch natuurbeheer, maar ook het leveren van energie of
het verwerken van mest. Biologische en duurzame agrarische bedrijfsvoering, biodiversiteit en het
weiden van melkvee worden gestimuleerd.



Voor de bouw van nieuwe megastallen wordt geen vergunning verleend.



Lokale handel in streekproducten wordt bevorderd. De op gang zijnde ontwikkeling op de
stadsmarkten op dit terrein wordt toegejuicht. Zo nodig wordt het verlenen van vergunningen
daaraan aangepast.
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Scholen wordt gevraagd voor 1 september 2014 deel te nemen aan een scan van het
voedingscentrum om het aanbod aan onze jeugd in de scholen gezonder en de keuze voor een
gezonde levensstijl eenvoudiger te maken. Deze concrete stap past goed bij het stimuleren van
natuur- en voedseleducatie via (stads)landbouwprojecten of moestuinen, bij voorbeeld in
samenwerking met de Ulebelt.

b. Nieuwe energie


Initiatieven van burgers om te komen tot energiebesparing en duurzame energieopwekking, zoals
zonnepanelen op woningen en bedrijven worden gestimuleerd. De woningcorporaties en
wijk/buurtorganisaties kunnen daarbij, in goed overleg met de bewoners, een belangrijke rol spelen.
Het gebruik van landbouw- of natuurgrond daarvoor wordt afgewezen.



Om de doelstelling op milieugebied: Klimaatneutraal in 2030 te halen wordt vooral ingezet op
energiebesparing, b.v. met isolatie, energieneutrale woningen en een energiepool voor
warmtewisseling tussen bedrijven.



Projecten zoals, biomassaverbranding en vergistinginstallaties helpen verder om Deventer tot een
echt groene gemeente te maken.



Windenergie wordt alleen kleinschalig toegepast , bijvoorbeeld passend in het landschap bij
boerderijen. Geen nieuwe windturbines. De reeds geplande windturbines langs de A1 zouden,
middels aandelen, mede in eigendom van inwoners van de gemeente moeten komen.

c. Naar buiten!


De aanleg van fiets- en wandelpaden netwerken werd in de afgelopen jaren door de overheden
gefinancierd; voor de controle en schoonhouden ervan willen wij ook een beroep doen op actieve
vrijwilligers (bijvoorbeeld Stichting Recreatie Deventer Buiten, wandel- en fietsverenigingen en
natuurbeschermings- en -educatieorganisaties). Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijkheid
dragen voor het onderhoud.



De samenwerking met aangrenzende gemeenten bij de toeristische ontwikkeling van Salland door
Salland Marketing wordt verder versterkt.



De capaciteit voor toeristische overnachtingen moet worden uitgebreid o.a. met camping(s). Soepele
verlening van vergunningen en steun bij aanleg van nodige faciliteiten kunnen initiatiefnemers
daarbij helpen.
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8 . Een bedrijvige gemeente
Een gezonde economie creëert duurzame banen. Nog steeds is er in Deventer sprake van een tekort aan
banen, maar tegelijkertijd ook een tekort aan mensen in de zorg en techniek. We moeten dat in onze
gemeente samen met de partners in onze regio oplossen. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in
onze gemeente. Daarom zorgen we voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs,
overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen, dat
ondernemers die willen investeren in de lokale economie een warm onthaal krijgen. We willen dat
initiatieven om de lokale economie een impuls te geven niet verzand raken in bureaucratie.
a. Een aantrekkelijk centrum


Er is een gevarieerd en geconcentreerd winkelaanbod in het centrum van Deventer. Versnippering van
het winkelaanbod wordt actief bestreden door in samenwerking met de middenstanders kwalitatief een
hoogstaand winkel- en verblijfscentrum te creëren. Om dit te realiseren wordt een fonds gecreëerd (een
‘revolving fund’).



Verdere uitbreiding van de koopzondagen is alleen acceptabel als er voldoende draagvlak is bij alle lokale
ondernemers.

b. Ruimte voor ondernemerschap


Er is een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven die zorgdragen voor duurzame werkgelegenheid in
Deventer. We bieden voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen. Concreet:
o Bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd en dat is belangrijker van nieuwbouw of
uitbreiding van bedrijventerreinen. Leegstand op bedrijventerreinen en kantoorpanden willen
we voorkomen. Voor nieuwe bedrijfspanden wordt van de initiatiefnemer geëist oude panden te
slopen of een herbestemming te geven als dit zou leiden tot nieuwe leegstand.
o Het bedrijventerrein aan de A1 moet gebruikt worden om bedrijven naar Deventer te trekken
gericht op het imago van Deventer als een creatieve en innovatieve maakstad.



Er is een nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers om regionale economische kansen
te benutten. Wij beschermen het ondernemersklimaat. De gemeente is betrokken bij de ondernemers en
draagt waar het kan bij aan de versterking van de lokale economie.



De culturele instellingen hebben een plan gemaakt om zowel te bezuinigen als ambities te realiseren:
Deventer 2.18: Boeiende Beleefstad. Het plan richt zich op de economische en toeristische aspecten van
de cultuur. De uitwerking van het plan mag niet ten koste gaan van de kleinere instellingen en podia.



Er is één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor
informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten.



Het is voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen bijvoorbeeld door
bestemmingsplannen hiervoor te verruimen.
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11



In het bestemmingsplanbeleid creëren we ruimte voor creatieve hotspots voor jongeren, zoals het
Havenkwartier: plekken wat creatief ondernemerschap tot bloei door jongeren kan komen en dat door
henzelf beheerd wordt.



Bij grootschalige openbare werken (bijvoorbeeld als wegen worden opengebroken) zijn bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijke toetscriteria zodat ondernemers en burgers niet
onnodig worden gehinderd.

9 . Zorg en ondersteuning op maat
De PvdA Deventer ondersteunt het principe achter de ontwikkelingen in de Jeugdzorg, maatschappelijke
ondersteuning en (arbeids-)participatie. Vanaf januari 2015 worden een aantal belangrijke taken van de
rijksoverheid overgedragen aan de gemeente. Het nieuwe bestel is gericht op meer kwaliteit.
De gemeente kent haar burgers het beste en kan bewerkstelligen, dat deze werkterreinen beter, efficiënter
en effectiever worden georganiseerd. Gemeenten moeten hetzelfde werk met minder geld uitvoeren. En
ervaringen leren dat het mogelijk is. Betere samenwerking tussen organisaties moet ertoe leiden dat de
mensen met een zorgbehoefte en hulpvragers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd maar
adequaat worden geholpen. Op dit moment zijn er in de jeugdzorg nog teveel kinderen met problemen die
te laat of zelfs geen hulp krijgen. Dat komt omdat bij gezinnen met meerdere complexe problemen de hulp
erg versnipperd is. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat er wel tussen de negen en zeventien hulpverleners
bij een gezin betrokken kunnen zijn. Deze werken langs elkaar heen en ouders zien door de bomen het bos
niet meer. Daardoor duurt het lang voordat gezinnen eindelijk hulp krijgen en die hulp is ontzettend duur.
Dat moet anders!
Niet een veelheid aan hulpverleners over de vloer maar eigen regie per gezin/ huishouden en coördinatie in
zorg en hulpverlening. Het uitgangspunt is dus meer kwaliteit en minder versnippering. Bij voorkeur doen de
mensen eerst een beroep op hun sociale netwerken, zoals familieleden, vrienden of buren, zodat de
professionele hulp alleen wordt ingeschakeld als dat echt nodig is. Dat betekent dus ook een verschuiving
van zorg en hulpverlening naar preventie. De PvdA ziet een belangrijke uitdaging voor het welzijnswerk
mensen in hun kracht te zetten. Voor alle professionals geldt dat ‘ zorgen voor’ niet betekent de ‘zorg
overnemen’. Gemeentelijk regie zal nodig zijn om de zorgfocus te verschuiven naar preventie en
samenwerking.
Het is belangrijk om deze ontwikkelingen in een vroeg stadium te kunnen controleren om de kwaliteit van de
zorg, begeleiding en hulpverlening blijvend te garanderen. Dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Welke mensen moeten in ieder geval kunnen rekenen op professionele hulp? Van wie kan/mag je
verwachten dat zij lange tijd voor zichzelf kunnen zorgen, zo nodig met behulp van hun sociale netwerk?
Welke soort hulp laat je nog bij professionals en wat kan aan vrijwilligers worden overgelaten? Heeft de
lokale overheid daar een stimulerende rol in of laten we het over aan het al dan niet aanwezige oplossende
vermogen van burgers en organisaties? De PvdA Deventer zal keuzes maken aan de hand van de volgende
ijkpunten.
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Mensen, die het nodig hebben kunnen rekenen op zorg, hulpverlening en begeleiding. Solidariteit staat
voorop. Dat betekent dat de huidige zorg voor die mensen wordt voortgezet op basis van de geldende
kwaliteitsnormen.
Geldbesparing wordt gerealiseerd door betere samenwerking, efficiëntie (b.v. het schrappen van
managementlagen) en het opheffen van “hokjesdenken” in het sociale domein, dus geen aantasting van
de kwaliteit van de zorg, hulpverlening en begeleiding.
De zorg, hulpverlening en begeleiding worden zoveel mogelijk in de directe omgeving van de mensen
geleverd, in eerste instantie door de eigen sociale netwerken en daar aan ondersteunend door
buurtcoaches/ sociale teams.
Betere samenwerking en het verlenen van mandaat aan buurtcoaches maakt het mogelijk dat er op
basis van regie van de zorgbehoevende/hulpvrager wordt gewerkt. Coördinatie van professionele hulp,
door één verantwoordelijke aan te wijzen, maakt het mogelijk met 1 plan per huishouden te werken.
Niet de overdaad aan en de complexiteit van de regelgeving, maar het gezonde verstand voert de
boventoon bij de zorg, hulpverlening en begeleiding. Er wordt bij voorkeur gehandeld naar de geest van
de wet. Dit om absurde (maar helaas in de praktijk vaak voorkomende) situaties te voorkomen.
De gemeente zal (op lokaal of [boven] regionaal niveau) de komende jaren de werkzaamheden opnieuw
aanbesteden. Bij die aanbesteding wordt rekening gehouden met het personeelsbeleid van de
betreffende instellingen. Als er sprake is van reorganisatie dan is een goed sociaal plan en zorg voor het
personeel een vereiste.
Er zijn voldoende aandacht en financiële middelen voor innovatie en preventie. Voorkomen is immers
beter dan genezen.
Er zijn voldoende middelen om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen.
Ontbureaucratisering van de toegang tot de zorg is een aandachtspunt. B.v. geen indicatiestelling voor
trajecten onder een bepaald bedrag.

10 . Verantwoorde toegankelijkheid
Deventer is een stad van een overzichtelijke schaal. Veel afstanden binnen de gemeente zijn goed fietsbaar
en de infrastructuur is hier dan ook op een gedegen manier op vormgegeven. De Deventer binnenstad en
de wegen daaromheen zijn echter wel een belangrijk aandachtspunt, gelet op de toegenomen
verkeersdrukte en het op momenten vastlopen van het verkeer. In de verkeerstoekomstvisie van 2010
(‘verkeersconclaaf’) is hier al met een open blik en met veel organisaties uit de stad naar gekeken. De PvdA
heeft ingestemd met de kern van deze toekomstvisie op de lokale verkeersstructuren maar zal de
uitwerking op onderdelen ervan kritisch toetsen. In de kern komt het er op neer dat Deventer een stad is
die letterlijk in beweging is. De gemeente kent nog lichte groei in de komende jaren en heeft een centrale
ligging, wat veel verkeersbewegingen aantrekt, via water, spoor, snelweg en de binnenstedelijke
infrastructuur. Dat maakt goed en toekomstgericht mobiliteitsbeleid van belang vanuit werk en economie,
vanuit leefbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen.
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a. Doorrijden en stilstaan


Grote verkeersknelpunten die de toegenomen verkeersdrukte niet aankunnen worden aangepast en
uitgebreid.



Er wordt ingezet op een verminderde verkeersstroom in en rondom de binnenstad. Het Centrum is
de parel van Deventer, die het beste tot zijn recht komt met minder verkeer in die omgeving.



Op het gebied van parkeren betekent het dat pleinen in het centrum meer en meer (o.a. Grote
Kerkhof) autovrij gemaakt worden. Auto’s worden in garages geparkeerd in en rondom het centrum,
in de nabijheid van de pleinen en winkelstraten.



Er wordt echt werk gemaakt van de verkoop van parkeerplekken in parkeergarages van de gemeente
aan bewoners van de binnenstad. Dit levert middelen op die geïnvesteerd kunnen worden in
parkeervoorzieningen en biedt meerwaarde voor binnenstadbewoners die een eigen plek kopen bij
hun woning.



Bevoorrading van winkels in de binnenstad wordt in samenspraak met ondernemers
gereguleerd en effectiever georganiseerd.



Voor een parkeerplek wordt voor de daadwerkelijk geparkeerde tijd betaald.



Het gebruik van de vaak smalle wegen in het buitengebied door grote vrachtwagens en
landbouwvoertuigen wordt kritisch tegen het licht gehouden. Met name op wegen waarop grote
groepen schoolkinderen op de fiets dagelijks naar school moeten.

beter

b. Fietsvriendelijkheid


De fietsvriendelijkheid in Deventer krijgt opnieuw prioriteit. Ster-en snel-fietsroutes worden verder
uitgebreid. Betegelde fietspaden worden geasfalteerd.



De gemeente gaat in de komende vier jaar ten minste 10 grote fietsknelpunten aanpakken zodat de
verkeersveiligheid voor de weggebruikers toeneemt. Er wordt in het centrum geïnvesteerd in
kwalitatief goede en bewaakte, gratis fietsenstallingen, zoals achter de HEMA. Dit moet het gebruik
van de fiets naar het centrum verder stimuleren.



Aan de oplevering van de nieuwe fietsenstalling onder het stationsplein wordt een verruiming van
het gebruik van OV-fietsen gekoppeld, in samenspraak met NS.



Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor auto’s 30
km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes en
voldoende fietsstallingen. ‘Te voet en fiets naar school gaan’ wordt gestimuleerd.

c. Goede openbaarvervoer voorzieningen


Er wordt ingezet op aantrekkelijk en betaalbaar OV via de stadsbus om ook het gebruik van de bus
naar het centrum te stimuleren. Dienstregelingen worden kritisch bekeken op gebruiksvriendelijkheid.



Er blijft aandacht voor de vestiging van kleine NS-stations bij met name Bathmen.



De voetgangerstunnel onder het NS-station moet van de PvdA beschikbaar blijven voor mensen
zonder OV-chipkaart als doorgang van voorstad naar centrum en vice versa. Afsluiting met poortjes
door NS wordt niet geaccepteerd door het gemeentebestuur en desnoods aangevochten via de
rechter. Het is een belangrijke doorgang voor veel bewoners.
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De PvdA wijst het plan voor aanleg van een spoorboog voor goederenvervoer bij Bathmen af,
vanwege onaanvaardbare gevolgen voor bewoners en omgeving. Ook een alternatieve variant,
waarbij de goederentreinen doorrijden naar het spooremplacement in Deventer, om daar van
rijrichting te veranderen (‘kopmaken’), wijst de PvdA af. De PvdA Deventer zet zich in om dit
standpunt actief onder de aandacht te brengen bij alle betrokken organisaties en overheden en om
alternatieve oplossingen serieus te laten bekijken.

11. Kunst en cultuur, een noodzaak
Onze oude binnenstad, de kunstfietsroute in Okkenbroek, vioolles in de Leeuwenkuil, een expositie in de
Bergkerk, een popconcert in het Burgerweeshuis, een revue in Cultuurhuus Braakhekke, Deventer op
stelten: het zijn slechts enkele voorbeelden van het rijke culturele leven in Deventer. Het kunnen maken en
genieten van kunst vormt een belangrijke factor in de leefbaarheid van stad en dorpskernen. Cultuur vormt
daarom een flinke post op de gemeentebegroting. Voor de PvdA is cultuur een noodzaak. Noodzaak omdat
de stad kil en kaal is zonder een veelzijdig cultureel leven. Noodzaak omdat kunst ons rijker en wijzer
maakt. Noodzaak omdat het onze gemeente als vestigingsplaats voor bedrijven en mensen aantrekkelijk
houdt en maakt. De PvdA zal altijd de noodzaak van kunst en cultuur afwegen ten opzichte van de
(overige) materiële noden van de bewoners, die hieraan niet ondergeschikt mogen worden gemaakt. De
PvdA wil de cultuur langs twee lijnen organiseren, financieren en inrichten. Naar functies en doelgroepen.
Om het geld zorgvuldig en doelgericht te besteden, het noodzakelijke te behouden en toch de
veelzijdigheid te versterken.
De eerste lijn wordt gevormd uit vier functies: ontdekken en leren, de werkplaats, het museum en het
podium. De tweede lijn betreft de doelgroepen: jeugd en jongeren, liefhebbers, 50+, en de bezoekers van
Deventer. De culturele voorzieningen hebben toegevoegde waarde voor onze inwoners, maar ze vormen
tevens een belangrijke factor in de toeristische aantrekkelijkheid van Deventer.
a. Ontdekken en leren


Het maken en genieten van kunst gaat niet vanzelf. Het vergt oefening, concentratie, liefde en
aandacht. Kunsteducatie in de brede zin des woords is voor de PvdA een speerpunt in het
cultuurbeleid. Omdat we vinden dat je van cultuur een rijker mens wordt, je talenten kunt
ontplooien, een kritisch burger wordt en het je kansen biedt volwaardig mee te doen in de
samenleving.



De bibliotheekvoorziening neemt, zowel centraal als in de dorpen in deze een bijzondere positie in en
die koesteren we. De ontwikkeling van kunde en liefde voor onze taal en een breder zicht op de
wereld om ons heen moet worden gekoesterd. De vestigingen in wijken en dorpen worden open
gehouden, mogelijk in combinatie met andere voorzieningen. Het plan voor nieuwe vestiging wordt
ondersteund.
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b. De werkplaats


Amateuristische kunstbeoefening, van fanfarekorps, toneelvereniging, fotografenclub tot
pottenbakkersgilde, kent vele verschijningsvormen. Hier geldt een bescheiden rol van de gemeente.
Het helpen bij het vinden van accommodaties, het laag houden van tarieven voor uitvoeringen zijn
voorbeelden van de faciliterende rol die de gemeente hier kan vervullen.



Op het gebied van de professionele kunstbeoefening geldt eenzelfde lijn: faciliteren van makers
tegen zo laag mogelijk structurele kosten: tijdelijke ondersteuning, kredietfaciliteiten, hulp bij
ruimten en waar mogelijk opdrachten.

c. Het museum


Deventer kent een grote hoeveelheid uniek erfgoed. Gebouwen, landgoederen, boeken, speelgoed,
archieven, kunstverzamelingen zijn daarvan sprekende voorbeelden. Het behouden en onderhouden
van dit erfgoed is kostbaar en waardevol. Het kunnen bekijken van dit erfgoed, door middel van
expositie en bezoek geeft de stad glans voor zowel inwoners als bezoekers van buiten. Deventer
moet, binnen de wettelijke mogelijkheden, selecteren wat ze wil behouden en speerpunten kiezen
in het tentoonstellen.



Uitgangspunt is dat de stad (en de dorpen) het museum zijn en dat het exposeren gebeurt waar dat
kan. Onderscheid naar een conserveringstak en een expositietak ligt voor de hand waarbij dit laatste
op gemeentelijk niveau georganiseerd zou moeten worden.



Ten aanzien van conservering wordt kostenbesparing nagestreefd, onder meer door regionale en
landelijke samenwerking.



En wat het exposeren betreft geldt dat uiteraard niet alleen voor erfgoed maar ook voor moderne en
hedendaagse kunst en collecties.

d. Het podium


Schouwburg, de nieuwe Viking, Burgerweeshuis en Bibliotheek zijn de podia van stad. Het
Cultuurhuus Braakhekke en de School van Frieswijk podia in het buitengebied. De PvdA is tegen 1
grootschalig instituut dat de podiumfuncties exploiteert maar vindt het wel een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de podia een veelzijdig en herkenbaar aanbod te realiseren, zowel in "hun
huizen" als daarbuiten. Afstemming en samenhang moet worden georganiseerd en worden
vastgelegd in de subsidievoorwaarden.



Alle doelgroepen moeten aan hun trekken komen, waarbij in tarieven en prijzen de draagkracht van
de doelgroep een rol mag spelen.

Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in accommodaties. De komende jaren moet het accent liggen op
programmering, gezonde exploitatie en inhoudelijke ontwikkeling. Een onderzoek naar de verdere
ontwikkeling van o.a. het Havenkwartier waarin ook culturele accommodaties worden betrokken (Kunsthal,
Poppodium) is wenselijk voor perspectief op de langere termijn.
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Met alle substantieel met subsidie gefinancierde culturele organisaties zullen afspraken gemaakt worden
over:
 inzet arbeidsgehandicapten


inzet vrijwilligers



ieders aandeel in "ontdekken en leren"



het bieden faciliteiten aan makers



tarief/ en prijsbeleid



het kenmerkend Deventer karakter.

Het Deventer culturele leven bestaat uit een mengsel van ondernemingszin, betrokkenheid van burgers
(vrijwilligers/leden/donateurs), steun van het bedrijfsleven, professionele kwaliteit, het zoeken van subsidiemogelijkheden elders en financiële en facilitaire steun van de gemeente. Deze " multi-stake-holder"
benadering wordt waar mogelijk geïntensiveerd.

12. Deventer in beweging
Meer dan 30.000 Deventenaren sporten in verenigingsverband. Daarnaast zijn er vele ongeorganiseerde
sporters. We kennen fraaie sportaccommodaties zoals De Scheg en het Daventria-complex. Bewegen
vormt een belangrijke voorwaarde voor een gezond leven. Sporten bevordert de volksgezondheid en gaat
overgewicht tegen. Sport biedt de mogelijkheid specifieke talenten, anders dan " hoofdzaken", te
ontplooien. Het verenigingsleven is het sociale cement van stad en dorpen: het stimuleert velen tot
vrijwilligerswerk. De sport is traditioneel het domein van het particulier initiatief. De (gemeentelijke)
overheid vervult een ondersteunende en stimulerende rol. De PvdA wil het Deventer sportklimaat op zijn
minst op het huidige niveau handhaven.
a. Goede accommodaties


Het multifunctionele gebruik van sportaccommodaties wordt gestimuleerd. De relatie tussen
buurt/wijk en accommodatie wordt waar mogelijk versterkt. Ook voor buitensportaccommodaties
wordt bezien of ook ze meer gedeeld kunnen worden. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs fusies,
wel timesharing.



Er dient een onderzoek te komen naar de mogelijkheden voor een investeringsfonds voor
kunstgrasvelden.



Beweging en sport in wijken en dorpen vinden we belangrijk. Er moet in wijken en dorpen voldoende
ruimte voor sport en bewegen zijn. Voor elke wijk en dorp is er een aangewezen multifunctionele
sportaccommodatie.

b. Vrijwillige inzet


Met het sportbedrijf en de verenigingen wordt nagegaan op welke manier vrijwilligerswerk in de
sport kan worden gestimuleerd en bestendigd. Er wordt een stimuleringsfonds in het leven
geroepen.
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Met Go Ahead Eagles heeft Deventer een professionele club waar velen van kunnen genieten. De
club zou, evenals tal van clubs elders in het land een voorbeeldfunctie moeten vervullen in het
maatschappelijk ondernemen en het aangaan van een alliantie met de buurt.

c. Fair-play
Respect en fair-play zijn belangrijke uitgangspunten in de sport. Verenigingen worden hierop aangesproken;
discriminatie naar ras en geaardheid dienen door verenigingen actief te worden aangepakt.
d. Aantrekkelijke sportevenementen


Sportevenementen maken Deventer een aantrekkelijke stad. Organisatie van dergelijke
evenementen (b.v. voor kleine sporten) wordt actief door de gemeente ondersteund.



Deventer is een NASB-gemeente (Nationaal actieplan sport en bewegen); de activiteiten in dit kader
worden onverminderd voortgezet.

e. Deelnemen


Ook kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten kunnen sporten. De subsidie aan het
Jeugdsportfonds wordt daarom verlengd en vanuit de bijzondere bijstand komen meer
mogelijkheden voor een kortingspas voor onder meer sportvoorzieningen.
Sport en beweging moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Gehandicaptensport hoort voor iedereen
met een beperking in de buurt aangeboden te worden.

13. Een gezonde balans
De PvdA gaat uit van een sluitende begroting en een gezonde reserve; daarom moet er ook in de komende
jaren een behoedzaam beleid worden gevoerd. Inschattingen in het verleden van de groei van het aantal
inwoners en van de economie bleken niet juist te zijn. En door de crisis in de vastgoedsector en de
woningmarkt heeft ook Deventer flinke verliezen geleden. De PvdA kiest ervoor om de daardoor
noodzakelijke bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog raakt en
grote klappen voorkomen kunnen worden. Mede daarom moeten wij selectief zijn in het doen van nieuwe
investeringen.
Deventer heeft, nu na fikse bezuinigingen de financiën op orde, zonder lastenverzwaring voor de burgers.
Dat principe willen we vasthouden.
We zullen veel nieuwe taken op ons moeten nemen, waarvoor echter minder geld beschikbaar is als nu deze
nog landelijk worden vervuld. Wij denken dat deze decentralisatie de kwaliteit ten goede kan komen en
kosten kan besparen, maar de financiële gevolgen kunnen we niet helemaal overzien.
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De besteding van het gedecentraliseerde budget moet zorgvuldig worden afgestemd, zodat degenen die echt
hulp nodig hebben, die ook kunnen krijgen.
Waar eigen kracht meer en meer als uitgangspunt wordt genomen, geldt dit ook voor het meewegen van de
eigen financiële draagkracht. Wettelijk zijn hiervoor weinig mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er
zijn, wil de PvdA benutten. Daarnaast zal het nodig blijven om regelingen in stand te houden om te zorgen
dat de mensen met minimuminkomens toch deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.
De gemeentelijke organisatie moet een substantiële bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit
kan door vooral kritisch te kijken naar de eigen organisatie en de huisvesting.
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Financiële tegenvallers moeten tijdig worden gesignaleerd zodat bijsturing kan plaats vinden
Als de reserves te laag worden om de risico’s af te dekken, worden deze over een termijn van maximaal 4
jaar weer op pijl gebracht.
Vermindering van doeluitkeringen (van het rijk) leidt niet automatisch tot vermindering van de financiële
middelen voor dat betreffende onderdeel in de gemeentelijke begroting.
De lokale (woon-)lasten moeten gelijke tred houden met de inflatie, of lager liggen.
Lokale heffingen voor duidelijke tegenprestaties, zoals riolering en afval, zijn zuiver kostendekkend.
Wij zetten ons in voor het behoud van kwijtschelding van lokale lasten voor mensen met een
minimuminkomen en steunmaatregelen om maatschappelijk participatie voor hen mogelijk te maken
(RechtOp).
De waardering van het bezit van de gemeente aan grond en gebouwen moet op een inzichtelijke manier
worden aangepast aan de realiteit. Aankopen worden niet gebaseerd op te optimistische prognoses.
De bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie worden gevonden in een vereenvoudiging daarvan
met vermindering van het aantal managementfuncties en besparing op de huisvesting door het in
gebruik nemen van het stadskantoor.
De bezuinigingen worden afgesteld op een niveau waardoor nieuwe investeringen mogelijk blijven. Deze
moeten gericht zijn op bevordering van de werkgelegenheid.
De PvdA wil onderzoeken of lasten eerlijker te verdelen zijn door af te wijken van kostendekkende lokale
heffingen in combinatie met verhoging van de OZB-heffing. Op die manier dragen ook op lokaal niveau
de sterkste schouders de zwaarste lasten.
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Rob de Geest
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Lutfi Altuntas
Jan Moester
Dick Webbink
Vincent Stijns
Peter Varenbrink
Wiebe Hofstra
Koert Webbink
Yvanka van der Gugten
Piet de Noord
Wim Jellema
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Matthijs Nijboer
Hans Jellema
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