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Voorwoord van de afdelingsvoorzitters
In de periode 2014-2018 heeft PvdA-GroenLinks in de oppositie een
belangrijke rol gespeeld door een sociaal en duurzaam geluid te
laten horen. Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben in de
afgelopen periode laten zien dat het belangrijk is dat de gemeente
haar sociale gezicht behoudt en daarvoor passende maatregelen
neemt.
De fractie heeft meerdere keren voorstellen in de raad gebracht om
in de uitvoering van het sociale domein meer aandacht te geven aan
zwakkeren in onze samenleving. En hoewel de coalitiepartijen
aanvankelijk verschillende voorstellen van ons hebben afgewezen,
zijn deze in een aantal gevallen in aangepaste vorm alsnog
gerealiseerd. Zo wisten we vanuit de oppositie toch onze sociale
agenda deels tot uitvoering te brengen.
Ook voor de komende raadsperiode zijn wij bereid verantwoordelijkheid te dragen. Bij voorkeur door deel te nemen aan het college.
In de aanloop naar het opstellen van dit verkiezingsprogramma
hebben we gesproken met de leden en een themabijeenkomst
georganiseerd. We hebben kennis genomen van de contacten van
de fractie met burgers en actiegroepen. Zo proberen onze partijen en
de fractie te luisteren naar wat speelt in de dorpen en wat mensen
belangrijk vinden. Al deze geluiden zijn zo goed mogelijk verwerkt in
dit programma ‘sociaal, duurzaam, betrokken’.

Onze inzet voor de komende jaren
In de komende raadsperiode staan we opnieuw open voor
burgerinitiatieven en hebben we een luisterend oor voor thema’s die
leven onder inwoners van Voorst.
De indeling van het voor u liggende programma is: eerst een schets
van het thema met daarin onze visie en daarna onze inzet met
concrete actiepunten en oplossings-richtingen.
onze kandidaten v.l.n.r.: Hans de Graaf (3), Bert Visser(1), Erik Nobel (2), Bertine Grevinga (4)

Onze inzet voor ‘sociaal, duurzaam, betrokken’, geldt voor de gehele
gemeente en voor alle kernen!
Ook in Voorst staan Partij van de Arbeid en GroenLinks voor:
⁕ een land waarin we eerlijk delen en allemaal bestaanszekerheid
hebben
⁕ een schone aarde waarop onze kinderen gezond kunnen
opgroeien
⁕ betaalbare zorg met persoonlijke aandacht voor iedereen
namens PvdA-GroenLinks,
John Ebbelaar, voorzitter PvdA Voorst
Wouter Hijweege, voorzitter GroenLinks Voorst

Meer informatie:

PvdA W voorst.pvda.nl M 06-26590062 E voorst@pvda.nl
GroenLinks W voorst.groenlinks.nl M 06-20725147
E henkbreman@gmail.nl
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Solidariteit en zorg

Onze inzet voor de komende jaren

PvdA-GroenLinks kiest voor eerlijk delen. Dit betekent dat iedereen
een eerlijke kans krijgt op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een
betaalbare woning. Wij willen dat iedereen, jong of oud, ongeacht
achtergrond of herkomst, gebruik kan maken van op de mens
gerichte zorg en van het allerbeste onderwijs.

⁕ Zorgen voor een solide sociaal vangnet. Dit houdt in ruimhartige
bijstand, een actief beleid voor armoedebestrijding en jeugdzorg en
het opsporen van stille armoede.

PvdA-GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving
door middel van betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk.
Wij vinden het de taak van de overheid om mensen die dat nodig
hebben te helpen door extra ondersteuning of begeleiding.
PvdA-GroenLinks kiest voor meer vertrouwen in de keuzes van
mensen zelf en voor minder regels. Wij willen ruimte voor innovatieve
pilots waar mensen met een bijstandsuitkering meer
bestaanszekerheid kunnen opbouwen en hun sociale en financiële
zelfredzaamheid kunnen vergroten.

⁕ Inzetten op financiële zelfredzaamheid. Hiernaast ook goede
schuldhulpverlening door intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijven.
⁕ Professionele ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg.
⁕ Centraal stellen van de mens bij de uitvoering van het sociaal
beleid door marktpartijen. Dit houdt in niet automatisch kiezen voor
de laagste prijs.
⁕ Innovatieve pilots om de bestaanszekerheid voor mensen met een
bijstandsuitkering te vergroten.

PvdA-GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. In de zorg staat de
mens die hulp nodig heeft centraal, met haar of zijn eigen talenten en
behoeften.

⁕ Stimuleren van solidariteit met statushouders en hun kinderen en
ondersteunen van VluchtelingenWerk.
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Een leefbaar platteland

Onze inzet voor de komende jaren

Het is in onze gemeente goed wonen, werken en recreëren. Dat
willen we graag zo houden. Bij nieuwe ontwikkelingen is daarom de
zorg voor ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Hierbij gaat het om zaken
als schoon water, schone grond en lucht, waterveiligheid, het
voorkómen van verdroging en het bevorderen van soortenrijkdom in
de natuur. Deze staan in toenemende mate onder druk door
economische ontwikkelingen.

⁕ Steunen van de landbouw door het ontwikkelen van lokale
afzetmarkten en het belonen voor groene diensten (er wordt betaald
voor prestaties die van maatschappelijk belang zijn en die
plaatsvinden naast de gewone agrarische bedrijfsvoering).

Natuurlijk is PvdA-GroenLinks voor economische ontwikkeling ten
gunste van de leefbaarheid van ons platteland. We stellen evenwel
als voorwaarde dat deze niet ten koste mag gaan van de hierboven
genoemde zaken.
Voor de landbouwsector is het een uitdaging om zich in deze
dichtbevolkte omgeving te ontwikkelen tot een duurzame bedrijfstak
die aan de normen voor uitstoot naar bodem, water en lucht voldoet.
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⁕ Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op agrarische bedrijven,
ook op voormalige, zonder dat dit ten koste gaat van bestaande
functies en kwaliteiten.
⁕ Versterken van de ruimtelijke, economische en menselijke
relaties tussen ‘stedelijk’ en 'landelijk' gebied.
⁕ Ondersteunen van initiatieven voor het versterken van
cultuurhistorische en landschappelijke waarden en handhaven
van bestaande afspraken.
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Werkgelegenheid en duurzaam ondernemen

Onze inzet voor de komende jaren

Werk is een basisvoorwaarde voor sociale en economische
zekerheid. De werkgelegenheid is in onze gemeente gelukkig goed.
PvdA-GroenLinks vindt dat de vestigingsvoorwaarden en een goed
ondernemersklimaat intact moeten blijven.

⁕ Ruimte bieden aan en ondersteunen van initiatieven voor een
goede en duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme.

Dit levert vanzelf ook de gewenste variatie op in werkgelegenheid,
zowel naar inhoud als naar opleidingsniveau. Het Cleantech-initiatief
is daarbij een belangrijke stimulans.
Door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging neemt de
werkgelegenheid in de landbouw af. Recreatie en toerisme zijn
groeisectoren die dit voor een deel kunnen opvangen. Kwaliteit en
promotie van het toeristische aanbod moeten door de gemeente
worden ondersteund.
Zorg en dienstverlening vormen samen een derde van de
gemeentelijke werkgelegenheid. In deze sectoren zijn naar onze
mening banen te creëren voor kwetsbare groepen in de
samenleving.
Gemeente en lokale bedrijven hebben samen een
verantwoordelijkheid om beschut werk te bieden aan wie dat nodig
heeft.
PvdA-GroenLinks wil dat mensen die langdurig zonder werk zitten
actief betrokken blijven bij (lokale) maatschappelijke activiteiten. Het
is daarbij de verantwoordelijkheid van de gemeente om zinvol
vrijwilligerswerk te laten prevaleren boven zinloos solliciteren.
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⁕ Creëren van een optimaal vestigingsklimaat dat past bij de schaal
en kwaliteiten van onze gemeente. Daarbij is snel internet, ook op
het platteland, een zeer belangrijke randvoorwaarde.
⁕ Het realiseren van beschut werk voor mensen die dat nodig
hebben, door gemeente en bedrijfsleven. Bepleiten dat bij
aanbestedingen de voorkeur wordt gegeven aan (lokale) bedrijven
die op dit punt al resultaten hebben laten zien.
⁕ Stimuleren van initiatieven voor de versterking van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook in
gemeentelijke aanbestedingen inzetten op partijen die mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.
⁕ De gemeente geeft als werk- en opdrachtgever het goede
voorbeeld door de voorkeur te geven aan vast werk en zekerheid
boven flexwerk.
⁕ Zinvol vrijwilligerswerk stellen boven zinloos solliciteren. Ondersteunen van initiatieven voor het versterken van cultuurhistorische en
landschappelijke waarden en handhaven van bestaande afspraken.
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Een benaderbare gemeente met
initiatiefrijke burgers
De verhouding tussen burger en democratisch gekozen bestuur is
aan het veranderen. Dit geldt ook voor de gemeente Voorst.
Burgers willen in toenemende mate betrokken worden bij het lokale
bestuur. Dit varieert van meedenken bij beleidsontwikkeling tot
zelfbeheer. Soms ontstaat dit spontaan, zoals bij dorpsbelangenverenigingen, Woonzorgcoöperatie ‘Voorst en Omgeving’ en EnergieRijk
Voorst. Het is ook te organiseren door burgers ertoe uit te nodigen,
zoals bij de Denktank Toekomstvisie Voorst.
PvdA-GroenLinks wil meer en nieuwe vormen van burgerparticipatie
en maatschappelijk ondernemen stimuleren. Van belang is dat
initiatieven niet alleen op financiële criteria worden gewogen maar
ook op maatschappelijke meerwaarde.

Onze inzet voor de komende jaren
⁕ Bevorderen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven, zoals een
burgerpanel en een digitaal platform. Hierbij dient rekening gehouden
te worden met een evenwichtige inbreng vanuit de diversiteit van
groepen in onze gemeente.
⁕ Stimuleren en ondersteunen van initiatieven met een expliciet
maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld rond het thema energie.
⁕ Stimuleren van sport- en muziekonderwijs en van culturele
activiteiten. Daarmee worden ontwikkeling, participatie en integratie
bevorderd.

De gemeente moet hierbij denken in termen van kansen en
mogelijkheden. Dan wordt ze gezien als een betrouwbare partner. Dit
vereist een ambtelijke organisatie die flexibel, slagvaardig, zichtbaar
en benaderbaar is voor iedereen.
Zowel bij activiteiten van de overheid als bij die van particulieren
moeten belanghebbenden worden betrokken voordat uitgewerkte
plannen in een ontwerp bestemmingsplan of in een
omgevingsvergunning worden vastgelegd.

VOORST NIJBROEK POSTERENK TERWOLDE WILP- ACHTERHOEK

STEENENKAMER TWELLO TEUGE DE VECHT KLARENBEEK WILP

5
Menselijke maat
in een zorgzame gemeente
De gemeenten hebben in het domein van zorg en welzijn de
afgelopen jaren veel taken van het rijk overgedragen gekregen.
Gemeenten, ook Voorst, hebben daarin hun draai moeten vinden.
Voor PvdA-GroenLinks zijn zorg en welzijn bij uitstek onderwerpen
waarin de mens centraal hoort te staan.
We staan voor gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen op
lichamelijk, sociaal en cultureel gebied. De Klijnsma-gelden, bedoeld
voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, moeten dan ook
voor deze groep worden ingezet.
Zekerheid en continuïteit in zorg en welzijn zijn belangrijke
voorwaarden. Deze willen we terugzien in de organisatie van de
zorg, in samenwerking in de keten en in de aanbestedingen. Dit
vereist een professionele invulling door de gemeente als
opdrachtgever.
Goede preventie leidt tot betere resultaten en minder zorgkosten.
PvdA-GroenLinks wil voor de zorgvrager het optimale resultaat
bereiken. Daarvoor willen wij, waar nodig, dwars door budgetten en
beleidsterreinen heen denken en werken.

VOORST NIJBROEK POSTERENK TERWOLDE WILP- ACHTERHOEK

Onze inzet voor de komende jaren
⁕ Bij aanbestedingen in de jeugd- en ouderenzorg en in de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de kwaliteit centraal stellen
en niet de kosten.
⁕ In aanbestedingen bewonersinitiatieven meenemen.
⁕ Prioriteit geven aan preventieve zorg, zoals goede huishoudelijke
hulp, en aan preventieve jeugdzorg.
⁕ Terugdringen van regelgeving en administratieve handelingen,
zodat er meer geld voor de zorg voor mensen beschikbaar is.
⁕ Het verbeteren van de dienstverlening vraagt continue aandacht.
Dit betekent ook het inrichten van een meldpunt voor sociale zorg.
⁕ Duurzame partnerschappen aangaan met organisaties en
instellingen die bereid zijn om lokaal en vernieuwend aan de slag te
gaan. Daardoor krijgt innovatie meer kans en komt zorg en welzijn
naar menselijke maat dichterbij.
⁕ Nieuwe kleinschalige woon-zorginitiatieven in de kernen mogelijk
maken.
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Duurzaam en sociaal bouwen

Onze inzet voor de komende jaren

Het inwoneraantal van onze gemeente groeit al jaren licht. Toch
staan de voorzieningen in de kleine kernen onder druk. Onze
bevolking vergrijst. Enerzijds komt dat doordat er instroom is van
ouderen die hier komen wonen. Anderzijds wordt dat veroorzaakt
doordat jongeren die hier geen betaalbare woning kunnen vinden
wegtrekken.

⁕ Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad tot nul op de
meter. De gemeente kan het goede voorbeeld geven met een
energieneutraal gemeentehuis.

Het probleem is dat onze woningvoorraad niet toereikend is voor de
vraag. PvdA-GroenLinks denkt dat dit probleem gedeeltelijk opgelost
kan worden door nieuwbouw. Minstens even belangrijk vinden wij dat
de bestaande woningvoorraad optimaal benut wordt door middel van
doorstroming.
Onderzocht moet worden of leegstaande bedrijfsgebouwen, kantoren
enz., die niet op een bedrijventerrein staan, goede kansen bieden
voor verschillende woonfuncties.
Bij goed wonen hoort ook het bereikbaar blijven van voorzieningen
en een goed openbaar vervoer.
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⁕ Leegstand van woningen tegengaan en doorstroming bevorderen.
⁕ Omvormen van leegstaande voormalige bedrijfsgebouwen voor
(sociale) woonfuncties en/of woon-zorginitiatieven.
⁕ In stand houden van het kwalitatief woningbouwprogramma in alle
kernen.
⁕ Zorgen voor goede voorzieningen in de kleine kernen.
⁕ Bij nieuwbouw in de huursector vooral aandacht voor
gezinswoningen, alsook voor jongeren, ouderen en statushouders.
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Duurzaamheid en Fair Trade

Onze inzet voor de komende jaren

De gemeenten in de Stedendriehoek hebben afgesproken in 2030
energie-neutraal te zijn. PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente
Voorst op dit gebied nog meer het voortouw neemt en burgers en
bedrijfsleven stimuleert om daar vorm aan te geven.

⁕ Bij aanbesteding en opdrachtverlening zijn duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke
randvoorwaarden.

People, planet, profit, de ontwikkelingen op deze drie gebieden
moeten met elkaar in evenwicht zijn. Niet alleen op bekende
terreinen als energie en CO² –uitstoot.
PvdA-GroenLinks wil daarom inzetten op goede, menselijke
arbeidsomstandigheden, aanpassen aan klimaatveranderingen, op
duurzaam produceren en eerlijke handel.

⁕ Handhaving van onze positie in de gemeentelijke
duurzaamheidsindex in de top-10.
⁕ Voorst een Fair Trade - gemeente maken.
⁕ Bevorderen van schone mobiliteit, bijvoorbeeld door het
stimuleren van een web van oplaadpunten voor elektrische auto en
fiets.
⁕ Verduurzamen van straatverlichting door het installeren van
ledverlichting.
⁕ Stimuleren van duurzame energieopwekking door zon en wind.
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Schoon vervoer

Onze inzet voor de komende jaren

De gemeente Voorst ligt in het centrum van de Stedendriehoek, aan
twee autosnelwegen en een Oost-West-spoorlijn. Al dat verkeer
voorziet in een behoefte, maar brengt ook lokaal problemen met zich
mee.

⁕ Combineren van de verbreding van de A1 met innovatieve
duurzame technologie; de verbinding met het landschap versterken
(panorama vanaf de snelweg).

PvdA-GroenLinks wil deze problemen integraal benaderen en
structureel oplossen. Daarbij zijn we terughoudend bij het aanleggen
van nieuwe infrastructuur voor ‘oude mobiliteit’.
We geven prioriteit aan fiets en openbaar vervoer. We zien het
voorkómen van verkeer ook als een optie.

⁕ Ruim baan voor openbaar vervoer en fiets: goed openbaar
vervoer, buurtbus, voorrang voor fietsers, een autoluw centrum van
Twello.
⁕ Behouden en goed benutten van de ruimtelijke kwaliteit; goede
afwegingen maken tussen verkeer, vervoer, woonkwaliteit en
recreatie.
⁕ Een totaaloplossing voor al het verkeer in Twello; niet alleen
focussen op een randweg.
⁕ Steun aan duurzame en innovatieve mobiliteitsinitiatieven zoals
het gezamenlijk gebruik van (elektrische) deelauto’s.
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Solide en transparant financieel beleid

Onze inzet voor de komende jaren

Geld is een belangrijk sturingsmiddel in de gemeentelijke politiek.
Verreweg het grootste deel van haar financiën ontvangt de gemeente
van het rijk. Daarin zijn ook opgenomen de middelen die de
rijksoverheid aan de gemeenten beschikbaar stelt voor het uitvoeren
van taken in het sociale domein.

⁕ Voeren van een solide en transparant financieel beleid.

In het kader van een transparant en inzichtelijk financieel beleid, wil
PvdA-GroenLinks de gelden voor zorg, jeugdzorg en participatie
oormerken. Niet direct bestede gelden voor zorg zouden in een
'reserve sociaal domein' moeten vloeien.

⁕ Zorgen voor een jaarlijks sluitende begroting.
⁕ Gebruik van geoormerkte zorgoverschotten voor de doelen
waarvoor zij bestemd zijn.
⁕ Menselijke en maatschappelijke meerwaarde moeten zwaar
meewegen in financiële afwegingen.

Dit betekent dat ze alleen voor deze doelen mogen worden ingezet.
En dat ze, bij eventuele overschotten, in de volgende begroting
gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel.
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