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INLEIDING 

Onze gemeente kenmerkt zich door 6 kernen, waarvan veel kernen relatief klein in inwoneraantal 

zijn. Veel voorzieningen staan onder druk. Als we niet uitkijken dan worden leefkernen alleen 

woonkernen. Mobiele mensen kunnen zich prima handhaven, minder mobiele mensen worden 

afhankelijk van anderen. 

 

Leefbaarheid is niet maakbaar, maar zit in de mensen zelf! 

Onze inwoners moet wel verteld worden dat ze op het vlak van wonen en woonomgeving uitgedaagd 

worden om samen iets te doen en ook zelf na te denken over hun huidige situatie en omgeving. Het 

onkruidvrij houden van je stoep, sneeuwruimen en het samen boodschappen doen zijn daarin hele 

kleine voorbeelden. `Bied je aan’, maar ook, `durf te vragen’ zijn daarin de sleutelwoorden. 

 

In 2015 krijgt de gemeente er door decentralisatie de taken van de AWBZ, Jeugdzorg en de 

participatiewet bij. Dit heeft met name gevolgen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Bij deze 

overheveling komt een korting van 25% op het budget. Dit houdt in dat de gemeente de taak heeft 

om samen met haar inwoners ervoor te zorgen deze moeilijke taak tot een goed resultaat te 

brengen. Van groot belang zijn hierbij inbreng van onze burgers en de deskundigheid van onze 

ambtenaren.  

Armoedebestrijding, een rechtvaardige verdeling van lasten, een adequate invulling van de regierol 

van de gemeente en het behoud en aantrekken van werkgelegenheid, zijn daarbij onze thema’s. 

 

In dit verkiezingsprogramma verwoorden we als PvdA onze keuzes en onderzoeken we wat die 

betekenen voor de komende raadsperiode, vanuit onze waarden en onze sociaaldemocratische visie. 

Wij willen in onze gemeente werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk 

bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven 

te maken.  

 

De realiteit voor de komende raadsperiode betreft de vermindering van de te besteden financiële 

middelen.  De financiële crisis gaat niet voorbij aan de lokale overheid en ook de Gemeente 

Roerdalen  staat voor het doorvoeren van bezuinigingen.  

 

De komende hoofdstukken bevatten de concrete voornemens van de PvdA voor de volgende 

raadsperiode. Dit programma is het uitgangspunt voor het tot stand komen van het voor de PvdA 

wenselijk beleid. Ook fungeert dit programma als steeds terugkerende toetssteen voor het handelen 

van de PvdA in de komende raadsperiode. 



 4 

1.    EEN LEEFBARE GEMEENTE 

We hebben in Roerdalen 6 dorpskernen en daar bij  vele kleine gehuchten die onze gemeente zo 

bijzonder en mooi maken. De dorpen in de gemeente zijn de basis van onze samenleving en moeten 

over voldoende voorzieningen beschikken. Zijn bepaalde voorzieningen in een dorp niet aanwezig 

dan moeten ze wel elders goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 

 

Kijken we naar het verkeer dat in en door onze gemeente gaat dan zien we knelpunten die niet 

zomaar op te lossen zijn. Er gaat op dit moment nog veel vrachtverkeer door de kernen Vlodrop, 

Montfort en St. Odiliënberg. Als eerste moet er gekeken worden naar het aantal bedrijven dat een 

ontheffing heeft. Alleen die bedrijven die echt geen alternatieve route kunnen nemen mogen nog 

voor een ontheffing in aanmerking komen. Overig doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk 

ontmoedigd worden. Daarbij houden wij ons aan de landelijke richtlijnen “duurzaam veilig” met als 

kanttekening `duurzaam veilig waar het kan en maatwerk waar het moet’. We vinden dat de 30 – 60 

km zones niet overal toegepast kunnen worden. Daar waar het verantwoord is moeten voor een 

goede doorstroming van het verkeer 80 km wegen nog mogelijk zijn.      

 

In de leefbaarheid van de kernen moet de gemeente blijvend investeren. 

Uitgangspunt daarbij is: veilig, heel en schoon. 

 

WAT WIJ DE KOMENDE JAREN WILLEN 

 

• Regelmatig de kernen bezoeken en met onze inwoners  overleggen hoe de leefbaarheid in 

hun kern behouden en bevorderd kan worden. Voorbeeld is het huis aan huis vragen wat 

er beter kan. 

• Goede bereikbaarheid van voorzieningen.  

• Het stimuleren van de gemeentelijke pilot dorpsgericht werken in de dorpen Vlodrop, 

Montfort en Posterholt. Als dit goed werkt dit ook in de overige kernen invoeren. 

• Zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame woningen in de kernen voor diverse 

doelgroepen,waaronder starters en senioren. Ook aandacht voor levensloopbestendige 

woningen. 

• In overleg met senioren en jongeren  realiseren of behouden van goed bereikbare 

ontmoetingsplekken en activiteiten. 

• Verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen. 

• Voldoende goed onderhouden groen in de kernen.  
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• Doorgaand vrachtverkeer binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk weren. 

• Aandacht blijven houden voor het illegaal dumpen van groen- en restafval.  

 

KORT GEZEGD 

Roerdalen is leefbaar! En dat willen wij zo houden! 



 6 

2.     EEN GROENE, DUURZAME GEMEENTE  

Roerdalen is gelegen in een uniek landschap, gelegen in en aan het Roerdal en de Meinweg. Het is 

een prachtig gebied dat we moeten koesteren. Wij willen daarom aandacht blijven schenken aan het 

behoud van de bos en waterrijke omgeving in en rond onze gemeente. 

 

Het bouwen van woningen en bedrijven zal plaatsvinden binnen de bestaande bebouwde kom. Maar 

mag alleen een meerwaarde zijn voor de hele woningmarkt. Aanbieden waar vraag naar is. In het 

landelijke gebied zal zeer terughoudend nieuw gebouwd kunnen worden. Daarnaast gaat onze 

aandacht naar het verloederen van leegstaande panden. Wij willen de eigenaar erop wijzen dat het 

zijn plicht als burger is om zijn eigendom te onderhouden. 

 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Wij vinden dat zij voor 

moet gaan in het bevorderen van milieuvriendelijke oplossingen. Wij willen het gebruik van de fiets 

en het openbaar vervoer, een duurzame afvalverwerking en slim energieverbruik stimuleren. 

 

De ondergrond van Nederland wordt steeds meer gezien als een mogelijke plek om nieuwe 

energiebronnen (schalie- en steenkoolgas, geothermie, warmte en koudeopslag ect.) te winnen. 

Tevens wordt deze zelfde ondergrond gebruikt voor onder meer ondergronds bouwen, transport van 

warmte, vloeistoffen, gassen en elektriciteit en leidingen voor kabels. Het gebruik van deze 

ondergrond heeft echter ook invloed op de grondwaterstand en de drinkwatervoorziening. 

De PvdA is daarom van mening dat alle nieuwe energiebronnen bewezen duurzaam moeten zijn en 

geen schadelijk effect mogen hebben op de lange termijn.  

 

WAT WIJ DE KOMENDE JAREN WILLEN 

 

• Het landelijke karakter moet  bewaard blijven.  

• De gemeente moet het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid door het 

stimuleren van onder meer de fiets, van zonne-energie en van elektrisch rijden. 

• Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en 

scooters. 

• Het fietsgebruik in de kernen dient gestimuleerd te worden door kwalitatief goede en veilige 

fietspaden. 

• In Midden-Limburgs verband realiseren van het Duurzaam energiepark Montfort. 
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• Het gebruik van het openbaar vervoer moet worden bevorderd. Zo werkt de gemeente in 

samenwerkingverband mee aan de ontwikkeling van de Maaslijn (spoorverbinding Roermond 

Nijmegen) naar twee sporen en de elektrificatie ervan. Het NS station Roermond dient een 

belangrijk intercitystation te blijven. 

     Het winnen van schaliegas en andere nieuwe energiebronnen tegenhouden zolang de effecten         

   voor onze volgende generaties niet duidelijk zijn.  

• Het motto voor het nieuwe afvalbeleid moet  zijn “Afval bestaat niet” . Door het toepassen van 

nieuwe technieken dient het hergebruik verder te worden geoptimaliseerd. 

      Bespreekbaar maken hoe om te gaan met alles wat zich in de grond onder Roerdalen bevindt   

     en hoe dat wordt ontwikkeld. En eventueel een beleidsnota “ondergrond van Roerdalen” 

     opstellen. 

 

KORT GEZEGD 

Groen en Duurzaam is de toekomst! 
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3. EEN WERKENDE GEMEENTE  

Werk vormt de sleutel tot deelname aan het maatschappelijke leven en tot economische 

zelfstandigheid. De PvdA wil er daarom  alles voor  doen om meer werkgelegenheid te creëren. 

Helaas is betaalde arbeid niet voor iedereen een haalbare zaak. Wij verwachten dat iedereen aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt die zonder werk zit, actief blijft om zo snel mogelijk uit te kunnen 

stromen naar (betaald) werk. Voor diegenen die er niet in slagen een betaalde baan te vinden, dient 

er een helder en sociaal uitkeringsbeleid te zijn waarbij mensen die “niet willen” daadkrachtig 

worden aangepakt. Wij zullen kwetsbare burgers blijven ondersteunen met een activerend 

minimabeleid. 

 

Behoud en uitbreiding van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn voor Roerdalen van 

groot belang. Alleen met een aantrekkelijk vestigingsklimaat kan de concurrentie met andere regio’s 

worden aangegaan. Roerdalen zal zich dan ook samen met Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw 

actief op kansrijke nieuwe sectoren gaan richten. Een  aantrekkelijk woon- en leefklimaat moet 

samen gaan met een gezonde economische ontwikkeling.  Daarbij maakt de ligging van onze 

gemeente ten opzichte van België, Duitsland en Roermond, Roerdalen tot een fantastische 

vakantiebestemming voor toeristen die houden van shoppen, cultuur en natuur, hetgeen ook weer 

werkgelegenheid schept.    

 

Wat wij de komende jaren willen 

 

 Het bundelen van krachten tussen de overheden, de ondernemers en de onderwijs- en 

kennisinstellingen in de regio door Keyport 2020. 

 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het aanbieden van leerwerkplekken en 

stageplaatsen. Maar ook het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

behoort tot haar voorbeeldtaken. 

 Jongeren zitten of op school of hebben een (betaalde)baan.  

 Naast jongeren hebben nu ook steeds vaker 45+ ers problemen op de arbeidsmarkt.  Re-

integratie trajecten verhogen de kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Trajecten zoals het 

begeleiden naar eigen ondernemerschap verdienen aandacht.  

 Om ouders met een bijstandsuitkering aan een betaalde baan te helpen, zal voor hen 

kinderopvang bereikbaar en betaalbaar dienen te zijn.  
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 Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden, staan 

fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. 

 

KORT GEZEGD 

Iedereen doet mee! 
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4. EEN ZORGZAME GEMEENTE 

De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van 

nagenoeg alle vormen van maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners. Dit biedt de 

gemeente Roerdalen de kans om zorg minder ingewikkeld te maken en dichtbij mensen te 

organiseren. Door verschillende vormen van ondersteuning te bundelen kan versnippering en 

verspilling worden voorkomen en ontvangen de inwoners van Roerdalen  ondersteuning die beter 

past bij de persoonlijke wensen en behoeften.  

 

De PvdA wil een solidaire samenleving, waarin iedereen actief deelneemt naar eigen mogelijkheden, 

met waar nodig een goed vangnet vanuit de gemeente.  Aan dit solidariteitsprincipe willen we 

invulling geven door een beroep te doen op de eigen kracht van mensen en maatschappelijke 

organisaties. Draagkracht is voor ons een leidend principe, zowel in financiële zin als in sociaal 

opzicht. 

 

We zien dat er nog steeds grote verschillen bestaan in gezondheid van mensen. De PvdA wil 

aandacht  voor preventie doormiddel van voorlichting en ondersteuning van initiatieven uit de 

samenleving 

 

 

WAT WIJ DE KOMENDE JAREN WILLEN 

 

 We gaan steeds uit van solidariteit. Iets voor elkaar willen betekenen en elkaar helpen als dat 

nodig is. Zo mogelijk wordt ondersteuning in de eigen omgeving geregeld. Pas als er geen 

mogelijkheden zijn in de eigen omgeving zal de gemeente collectieve of individuele 

ondersteuning inzetten. 

    Het is  belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen die het nodig hebben, beschikbaar is. Dit 

betekent dat wij kiezen voor een wijkgerichte aanpak. Sociale wijkteams bieden 

ondersteuning waar nodig, zijn zichtbaar in de wijk en kennen daar de mogelijkheden. 

     De kennis over de ondersteuning van jongeren, volwassenen en ouderen ligt verspreid over 

verschillende instanties. Met ziekenhuizen, zorgverleners (onder wie wijkverpleegkundigen) 

en zorgverzekeraars wordt de samenwerking gezocht om zorg en welzijn goed te organiseren 

in sociale wijkteams. Hierbij willen wij dat er gewerkt wordt vanuit het principe: één 

gezin/cliënt, één plan, één regisseur. 
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 Wij willen beter in kaart brengen welke mogelijkheden en probleemconcentraties er zijn. Dit 

willen wij doen door alle beschikbare gegevens van samenwerkingspartners per kern te 

bundelen en op deze wijze te komen tot een nieuwe sociale kaart van Roerdalen en haar 

kernen. 

    Waar mogelijk wil de PvdA mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die op zoek zijn 

naar een baan, inzetten om hulp te bieden bij het in stand houden van (WMO) voorzieningen, 

bij voorbeeld licht huishoudelijk werk, het onderhoud van de tuin of bij het klussen in huis. 

    Wij  willen de manier om aan zorg te komen minder ingewikkeld maken. Minder regels, meer 

direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren daarom stevig in het 

(keukentafel)gesprek voorafgaand aan een aanbod op maat. 

    Voor mensen die fysiek niet in staat zijn om naar het gemeentehuis te komen, wil de PvdA 

onderzoeken  of de  gemeente als extra service huisbezoeken kan leggen  voor allerhande 

burgerzaken. 

    Gezondheidsbevordering vinden we belangrijk. Voorkomen is beter en vele malen goedkoper 

dan genezen. Burgerinitiatieven om leefstijl op het gebied van meer bewegen, stoppen met 

roken, alcoholmatiging en gezonde voeding wil de PvdA via de gemeente ondersteunen in 

woord en daad. 

 Wij willen met een activerend minimabeleid uitsluiting en armoede een halt toeroepen. 

Kinderen hebben hierbij een topprioriteit. 

 

KORT GEZEGD 

Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen! 

 



 12 

5. EEN LERENDE GEMEENTE 

Onderwijs is de basis tot succes in ons leven, een leven lang leren helpt ons om overeind te blijven in 

onze snel veranderende samenleving. Voor kinderen is de school in de buurt een veilige omgeving 

waar alle kinderen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Dit uiteraard in goede 

huisvesting waar alle kinderen tot de middelbareschoolleeftijd kunnen worden opgevangen. De 

scholen hebben een belangrijke signaleringsfunctie waar het gaat om het welzijn van kinderen, 

problemen (ook in het gezin) worden hier vroegtijdig opgepikt en met de juiste professionals 

opgelost.  

Het onderwijs dient zo goed mogelijk aan te sluiten op de (toekomstige) vraag van de arbeidsmarkt, 

hierin zal de gemeente in regionaal verband als regisseur partijen bij elkaar brengen met de lokaal 

educatieve agenda. 

 

In de komende raadsperiode wil de PvdA nagaan of het project “bieb aan huis” opgestart kan 

worden i.s.m. Menswel en Bibliorura. Het is de bedoeling om mensen die niet in staat zijn om zelf 

naar de bibliotheek te gaan thuis van boeken (maar ook tijdschriften, gesproken boeken, cd’s en 

dvd’s) te voorzien. Dit gebeurt dan met medewerking van vrijwilligers.   

 

WAT WIJ DE KOMENDE JAREN WILLEN 

 

 De huidige ondersteuning voor kinderen met een achterstand wordt gecontinueerd 

 Het onderwijs is toegankelijk voor kinderen met een fysieke beperking 

 Kinderopvang, crèche en basisschool werken samen in één gebouw, voor een goede opvang van 

alle kinderen waarbij kennis en ervaring wederzijds optimaal ingezet wordt. 

 We behouden aantrekkelijke, bij de leeftijd aansluitende, speelplekken in wijken met veel 

kinderen. Wij ondersteunen burgers die hierin een rol willen spelen. 

 Onderwijs dient op brede wijze de ontwikkeling van kinderen en jongeren te vormen, hierbij dient 

ook aandacht te zijn voor bijvoorbeeld: muziek, sport en techniek. 

 Onderwijs draagt bij aan het bestrijden van werkeloosheid, we stimuleren omscholing naar 

vakgebieden waar werkgelegenheid is. 

 Opstarten van het project “bieb aan huis”. 

 

KORT GEZEGD 

Onderwijs is de sleutel voor succes! 



 13 

6. EEN RECREATIEVE GEMEENTE  

Roerdalen, een mooie groene gemeente waar de Roer doorheen meandert, is aantrekkelijk om te 

wonen, werken en recreëren.  Zowel de eigen inwoners als de vele bezoekers van Roerdalen 

genieten van de pracht aan cultuur, evenementen en toeristische trekpleisters. Dit moet worden 

behouden en als het kan verder worden uitgebouwd. Historische bezienswaardigheden moeten waar 

mogelijk op een verantwoorde wijze toegankelijk worden gemaakt.  Wij zien Roerdalen als een 

aantrekkelijke fiets- en wandelgemeente met zeer veel mooie en kwalitatief goede fiets en 

wandelroutes. 

 

Recreatie is ook sport. Sport is in vele opzichten belangrijk: bewegen is gezond, het is een sociaal 

gebeuren en sport draagt bij aan de integratie van verschillende bevolkingsgroepen. 

Sportvoorzieningen zijn juist voor de lagere inkomens een basisvoorziening. Dit betekent dat 

aantasting ervan moet worden voorkomen. Eerder zal moeten worden nagegaan hoe een intensiever 

gebruik bevorderd kan worden en hoe een gezonde structuur voor een langere termijn zeker kan 

worden gesteld. In samenwerking met de sportverenigingen willen we  hiervoor een actieplan 

opstellen, waarbij participatie van de gebruikers een belangrijk uitgangspunt is. 

 

WAT WIJ DE KOMENDE JAREN WILLEN 

 

• We vinden dat iedereen in Roerdalen moet kunnen deelnemen aan sportieve en culturele 

activiteiten. Ook kinderen in gezinnen met een minimuminkomen. 

• De PvdA wil vooral investeren in de breedtesport zodat iedereen die wil sporten dat kan doen 

op zijn eigen niveau.  Wij vinden het belangrijk om te blijven zoeken naar creatieve oplossingen 

om voldoende sportaccommodaties  te behouden, bijvoorbeeld door multifunctioneel gebruik 

van gebouwen en ruimtes. 

• Wij willen in gesprek met het onderwijs om te bewerkstelligen dat scholen een zo breed 

mogelijk aanbod (w.o. schoolzwemmen) aan hun leerlingen kunnen aanbieden. 

 

KORT GEZEGD 

Roerdalen is in beweging! 
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7. EEN CULTURELE GEMEENTE 

Met name binnen het centrale deel van de gemeente zijn verscheidene cultuurhistorisch 

interessante overblijfselen aanwezig. Deze zijn echter vaak niet duidelijk herkenbaar in het 

landschap. In de overgangszones tussen (voormalige) natte en droge delen binnen de gemeente zijn 

de verwachtingen voor archeologische vondsten hoog. Het Vlootbeekdal is aangemerkt als 

provinciaal archeologisch aandachtsgebied. Cultuurhistorische structuren en elementen worden 

beschermd en beter zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan de 

vele landgoederen, kastelen, historische routes, wegkruisjes etc. Het gebruik van de aanwezige 

cultuurhistorie voor recreatie en toerisme wordt gestimuleerd, mits met behoud van de 

landschappelijke karakteristiek.  

Ook de kermis hoort bij onze cultuur. We zien dat het bezoekersaantal de komende jaren steeds 

minder zal worden. Hierdoor is het voor de kermisexploitant steeds moeilijker om te blijven bestaan. 

De PvdA wil in de komende periode samen met de kermisexploitanten en de horecaondernemers 

gaan kijken hoe we het tij kunnen keren.  

Kunststroom is een jaarlijkse 2 daagse manifestatie die tijdens de open monumentendag gehouden 

wordt. Het zorgt dat de contacten tussen en uitwisseling van kunstenaars, scholen en andere 

cultuuruitingen worden bevorderd. Dit manifest is voor jong en oud en willen we blijven steunen. 

WAT WIJ DE KOMENDE JAREN WILLEN 

 Regelgeving versoberen teneinde particuliere initiatieven en evenementen beter mogelijk te 

maken.  

 Vereenvoudigen van subsidieaanvraag voor kunst en cultuur. 

 Het behoud van monumenten moet een onderwerp zijn van voortdurende zorg. 

 Samen met de kermisexploitanten en de horeca van Roerdalen een plan opstellen voor het 

behoud van de kermis. 

 

KORT GEZEGD 

Beleef kunst, cultuur en evenementen. 
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8. EEN DEMOCRATISCHE GEMEENTE   

 

De PvdA staat voor integere politiek en een integer bestuur van de gemeente. Raadsleden en het 

College hebben een voorbeeldfunctie en dienen van onbesproken gedrag te zijn. De burgers van 

Roerdalen moeten erop kunnen vertrouwen dat het bestuur hun belangen dient. Een College heeft 

een open mentaliteit en daarmee een werkelijke interesse voor wat ook niet coalitiepartijen vinden. 

Tevens luistert men goed naar de samenleving, neemt wensen en tendensen waar en koppelt deze 

terug naar de gemeenteraad.   

Voor de PvdA zijn de “ 3 V’s” in het openbaar bestuur leidend: Vertrouwen, Veiligheid en Verbinden. 

 

Indien groepen burgers te kennen geven gemeentelijk beleid te willen ondersteunen, staat de PvdA 

daarvoor open. Met hen zullen over de  kaders en de inhoud afspraken worden gemaakt. 

 

WAT WIJ DE KOMENDE JAREN WILLEN 

 

• Het bestuur dient op een duale wijze de gemeente te besturen. De gemeenteraad bepaalt op 

hoofdlijnen het beleid, controleert en stuurt. Openheid en transparantie vinden wij een 

voorwaarde voor een goed bestuur.  

• Wij willen  een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, 

niet andersom.  

• Wij willen  zoveel mogelijk gebruik maken van betrokken bewoners die het beste met onze 

gemeente  voor hebben. Waar mogelijk betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk 

stadium bij belangrijke keuzes.  

• De lokale overheid heeft een verbindende rol. De gemeente brengt bewoners, bedrijven en 

instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst. 

• We geven een verdere invulling aan de rol van de gemeente als regisseur. De gemeente  stuurt 

op hoofdlijnen de diverse partners aan. De gemeente ondersteunt initiatieven vanuit de 

gemeenschap. Niet alleen financieel maar ook en vooral door te faciliteren. 

 De PvdA wil in de komende raadsperiode een meer efficiënt en goedkope manier van 

vergaderen 

• Regionale samenwerking is op onderdelen noodzakelijk. Op economisch en sociaal terrein is 

hier veel winst te behalen, zeker nu de lokale overheid voor steeds meer taken op het gebied 

van zorg, welzijn en sociale zekerheid verantwoordelijk is 



 16 

• Ons streven is de politiek dichter bij de burgers te brengen. We betrekken jongeren via het 

onderwijs bij de politiek. Ook het inzetten van sociale media biedt kansen. 

• De Partij van de Arbeid wil bureaucratie en regeldrift samen met bewoners en ondernemers 

aanpakken. We schaffen overbodige regels af.  

• Wij besteden alleen overheidstaken uit als marktpartijen deze echt beter en goedkoper kunnen 

uitvoeren. Anders heeft verdere uitbesteding van taken en marktwerking niet onze voorkeur.  

 

KORT GEZEGD 

Een goed gemeentebestuur is open en transparant! 
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9.   FINANCIËN  

Door de financiële crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële 

mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. 

 

Voor de komende raadsperiode betekent dit dat keuzes gemaakt moeten worden.  

De rijksbezuinigingen bij de WMO-AWBZ,  de participatiewet,  werkvoorziening en de decentralisatie 

van de jeugdzorg zullen een groot effect hebben op de toekomstige gemeentelijke begroting. De 

mensen die met die veranderingen te maken krijgen, zullen daarbij pro-actief begeleid moeten 

worden. Desnoods zal deze groep met extra incidentele gemeentelijke middelen verantwoord 

voorbereid moeten worden op de nieuwe situatie.  

 

De kansen die de nieuwe werkwijze biedt, zullen  ook in financiële zin gepakt gaan worden.  

Samenwerking met de omliggende gemeenten is daarbij een must. In die zin bieden de wijzigingen 

ook een unieke kans om die samenwerking te versterken. De menselijke maat mag echter niet uit het 

oog verloren worden. 

In de ogen van de PvdA heeft de gemeente ook een taak om daar waar mogelijk de lokale en 

regionale economie te stimuleren.  

 

 Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit 

kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur van externen. Het 

gebruik van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open source 

software kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden.  

 

De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Dit doen wij door een sterke 

budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. 

Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van 

welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf. 

 

Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, 

rioolretributie en sommige leges) worden kostendekkend doorberekend. Wanneer belangrijke 

voorzieningen in het gedrang dreigen te komen sluit de PvdA een beperkte verhoging van de OZB 

niet uit.  Zo dragen ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wel zal ook bij 

een eventuele verhoging van de OZB vooraf duidelijk gemaakt worden waar de verhoging ten goede 

komt aan de burgers. 


