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ALBLASSERDAM 
 

VOORWOORD 
De gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal wordt steeds duidelijker zichtbaar 

dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt. Ziet een gemeentebestuur vooral risico’s of kansen, 

worden inwoners die ondersteuning nodig hebben gezien als last of als mens? Meer dan ooit zullen 

de gemeenteraadsverkiezingen om lokale verschillen draaien. 

De PvdA staat voor een betrokken, duurzame en eerlijke samenleving waar de Alblasserdammer 

centraal staat en iedereen de kans krijgt van harte mee te doen. Waar kinderen gezond en veilig 

kunnen opgroeien en mensen die het zelf niet redden ondersteund worden. Waar verbondenheid en 

solidariteit verder gaat dan je eigen familie of je eigen ‘cluppie’. Wij geloven in een Alblasserdam dat 

uitgaat van gelijke kansen, dat sterk genoeg is om een grote verscheidenheid aan mensen en 

overtuigingen te dragen en tegelijkertijd flexibel en creatief genoeg is voor innovatie, ontwikkeling en 

vernieuwing. 

In 2022 is de corona epidemie nog steeds aanwezig. Het virus is moeilijk te verslaan en maakt vele 

onzeker over inkomen, gezondheid en welbevinden van familie en vrienden. De polarisatie die 

hiermee de kop opsteekt, gevoed door fake nieuws en personen die uit zijn op ontwrichting van de 

rechtstaat maakt leven met elkaar, ook in Alblasserdam, niet altijd makkelijk. Begrip voor elkaars 

standpunt, soms gedreven door religie of ingegeven door hoe je in het leven staat, is hier van belang. 

Als PvdA zien wij hier een faciliterende taak, een oor om te luisteren, goede voorlichting en het bieden 

van beweegruimte en middelen. 

We werken aan bestaanszekerheid op het gebied van wonen, werken, weten en welzijn. Dat betekent 

dat iedereen aan een woning moeten kunnen komen, dat werken voldoening moet geven en een goed 

inkomen op moet leveren, dat onderwijs erop gericht moet zijn om jongeren voldoende bagage mee te 

geven voor de wereld van morgen en dat we goede voorzieningen op zorg en welzijn hebben om het 

leven zo aangenaam mogelijk te maken, kortom het creëren van gelijke kansen voor elke 

Alblasserdammer  

Alblasserdammers maken samen het dorp. Soms op eigen initiatief, soms samen met instellingen en 

bedrijven en soms samen met de overheid. Dat vraagt van de gemeente en de maatschappelijke 

instellingen dat zij de samenleving de ruimte geven en dienstbaar zijn aan de initiatieven die mensen 

ontplooien en de creativiteit die zij inzetten voor hun dorp. Wij hebben voor dit programma dan ook 

geput uit vele gesprekken met de samenleving, op straat, met bedrijven en instellingen, verenigingen 

en samenwerkingspartners, belangengroepen en onze leden.  

Wij zullen nooit de illusie hebben dat Alblasserdam ´af is’. De sociale cohesie in het dorp, het rijke 

verenigingsleven, de vele vrijwilligers, de gemoedelijkheid, de gezelligheid, de stoerheid en de 

schoonheid van het dorp vragen toewijding, inzet en onderhoud. 

In Alblasserdam zal je elke keer weer de mouwen moeten opstropen, maar dat is het waard!  
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LEVEN IN EEN VERBONDEN SAMENLEVING  

 

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een 

gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een samenleving waar 

kinderen gezond en veilig opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te 

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

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

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

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

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

basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven.  

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

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

samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, 

onbekendheid en discriminatie bestrijden en het onderlinge vertrouwen versterken. 

Mensen willen immers gelukkig zijn, tevreden over hun huis, buurt en de school voor hun kinderen. Ze 

willen vertrouwen hebben over hún kansen op een goede toekomst. En mensen willen ook 

ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als 

PvdA herkennen en erkennen we dit. 

Gelukkig gaat het met veel mensen in Alblasserdam goed. Maar een te grote en bovendien groeiende 

groep mensen dreigt, mede versterkt door de coronacrisis, achterop te raken. Dit zal leiden tot een 

grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze weet te benutten en de groep  

voor wie dit moeilijker is. Er zijn nog steeds  (groeiende) verschillen in inkomen, vermogen, 

opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. Je 

economische positie bepaalt steeds meer je gezondheid en ook de groeiende afstand tussen 

verschillende bevolkingsgroepen baart ons als PvdA zorgen.  

We bestrijden de gevolgen van kans ongelijkheid. Wij willen nadrukkelijk investeren in wat ons bindt 

en zoeken dat in de kracht van de mensen, met de steun van een faciliterende, participerende en 

sterke overheid. De PvdA staat voor een lokale samenleving, die verbonden is. Een inclusieve 

samenleving met gelijke kansen voor elke Alblasserdammer. Een lokale samenleving, waarin je erop 

kunt vertrouwen dat iedereen meedoet, gelijk behandeld wordt, en er gelijke rechten en kansen zijn.  

De aanpak van polarisatie moet gebaseerd zijn op een goede probleemanalyse. Polarisatie is een 

complex fenomeen. De roep om meer handhaving is dan vaak groot, maar is dit wel het juiste middel? 

Om effectief te zijn, moet een aanpak van polarisatie ‘precies’ zijn en inspelen op de (onderliggende) 

oorzaken, betrokken groepen, fase, locatie en context. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving 

bied hiervoor een aanpak met goede stappenplannen voor gemeentelijke overheden en de diverse 

functies en maatschappelijke partijen.   
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ZORG EN WELZIJN 

Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor een 

verbonden  samenleving.  Voor ons is het belangrijk, dat iedereen  mee kan doen en niemand langs 

de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat, als dat niet lukt -even of voor langere duur- er altijd iemand is, 

die met je mee kan denken. Degene die zorg nodig heeft, blijft altijd centraal staan. 

De gemeente Alblasserdam is verantwoordelijk voor de WMO- en de jeugdzorg. Deze taken zijn in 

2015 naar de gemeente gegaan, maar helaas is dat niet met voldoende budget gebeurd. 

Bij de decentralisatie van de WMO, de jeugdzorg en de Participatiewet zijn taken gedecentraliseerd 

met fikse kortingen. Deze budgetten zijn in de jaren erna, toen het financieel weer beter ging met 

Nederland, niet gerepareerd. Hierdoor zijn de financiële risico’s van het Rijk naar de gemeenten 

overgeheveld. Gemeenten zijn slecht in staat deze te dragen. 

Als PvdA Alblasserdam vinden wij dat het beperkte budget nooit een belemmering mag zijn om de 

zorg te leveren die iemand nodig heeft. Iedereen moet daarop kunnen rekenen. Als je ziek bent of 

iemand in je omgeving dat is, heb je hulp nodig en is al het andere onbelangrijk. Dan wil je erop 

kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. Niet op basis van wie je 

bent, maar op basis van wat je nodig hebt. Toch is dat lang geen vanzelfsprekendheid. Ook niet in 

een welvarend land als Nederland. Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. Kinderen die in armoede 

opgroeien, hebben vaker een ongezonde levensstijl, waar ze vaak hun hele leven last van houden. De 

cijfers zijn om stil van te worden. Mensen met hoge inkomens leven in ons land gemiddeld 7,5 jaar 

langer dan mensen met lage inkomens. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren is zelfs ruim 18 

jaar. Voor de PvdA is dit onverteerbaar.  

Ook in de WMO en de jeugdhulp is het marktdenken doorgeschoten en zijn er teveel aanbieders om 

uit te kunnen kiezen. We blijven voorstander van keuzevrijheid tussen goede zorgaanbieders. Wij 

bestrijden de zorgcowboys die frauderen en belachelijke hoge winsten uit onze zorgbudgetten persen.  

Teveel aanbieders leidt tot ongewenste effecten. Elke aanbieder zelf is op zoek naar voldoende vraag 

en creëert daarmee zelf ook vraag. Daarnaast ontstaat er onder de aanbieders concurrentie op het 

type cliënt. Omdat bij de cliënten met complexe problemen het verdienmodel kleiner is, zijn 

aanbieders huiverig voor deze groep, die vaak steeds meer en duurdere zorg nodig heeft. Dat dit 

ongewenst is spreekt voor zich. 

Dat kan en moet anders. Door de marktwerking te beperken, door uit te gaan van vertrouwen in de 

zorg- en welzijn professionals en door er lokaal op toe te zien, dat wij met zorgaanbieders werken, die 

niet gaan voor winstmaximalisatie, maar voor goede zorg. Niet de markt, maar de mens staat centraal. 

Daarom praten we ook niet over stelselwijzigingen, maar over hoe we de zorg in Alblasserdam zo 

goed mogelijk kunnen organiseren. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE HET VOLGENDE:  

• De sociale basisinfrastructuur is op orde. We zorgen voor een gemeente met een sterke 

sociale basis voor iedereen. Dat doen we met goed onderwijs, met sportvoorzieningen, die 

voor iedereen toegankelijk zijn, met een groene omgeving, waar ieder een ommetje kan 

maken, en met goede voorzieningen. Strikt genomen is dat geen zorg, maar het is wel de 

manier om met elkaar gezond te blijven.  

• Voor individuele hulp hebben we voorzieningen die aansluiten bij een specifieke vraag of 

behoefte van een persoon of gezin. De PvdA hecht veel waarde aan sociale cohesie. Onze 

gemeente draagt actief bij aan het faciliteren en organiseren daarvan. Jongeren brengen we 
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vroegtijdig in contact met sport, cultuur en bewegen. Op die manier bevorderen we hun 

gezondheid, vergroten we het speelplezier en voorkomen we dat ze later zorg nodig hebben. 

Het jeugdteam in Alblasserdam speelt daar een belangrijke rol in. Lukt voorkomen niet, dan 

bieden we de juiste zorg.  

 

DE MENS CENTRAAL EN IEDEREEN TELT MEE  

• Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij 

belangrijk. We denken niet vanuit het stelsel, maar vanuit wat iemand nodig heeft.  

• Centrale toegankelijkheid van zorg wordt straks vanzelfsprekend in de ruimte van de Oude 

Bibliotheek. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en 

beperkt de dienstverlening van de SDD zich nooit tot alleen maar digitaal. In de samenwerking  

zijn het CJG, de SWA, de clientondersteuning, het WMO-loket  en andere  

eerstelijnsinstellingen betrokken en in het sociaal dorpsnetwerk zijn de wijkverpleegkundigen 

de spil. De zorg in de lijn wordt versterkt. Contact naar de huisartsen dient hierbij geborgd te 

worden. Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Iedere inwoner weet 

waar hij terecht kan en er zijn verschillende manieren beschikbaar. Wij maken werk van één -

loket functie, die de fysieke en digitale plek is om alle zorgvragen te stellen. Een belangrijk 

nieuw aandachtspunt in deze worden de Coronapatiënten met chronische klachten. De 

overheid kan niet alleen voor zorg en welzijn zorgen. Daarbij zijn andere partners nodig. Het 

buurthuis, de school, de bibliotheek, de sportverenigingen en de kerken. Partners waarmee je 

de sociale netwerken in de wijk/het dorp kan versterken.  

• We doen er alles aan om met zorgmijders in contact te komen. Onze mensen in de wijken 

leggen actief contact met inwoners en wachten niet tot het laatste moment om te 

ondersteunen.  

• Veel mensen, die lange tijd zorg nodig hebben, zoals mensen met psychische klachten, 

verliezen hun maatschappelijke relaties. Naast medische zorg en medicatie bieden we 

daarom ondersteuning op het gebied van welzijn en werk. We noemen dit het maatschappelijk 

herstel.  

• In alle vormen van ondersteuning, toegang tot voorzieningen, regelingen en communicatie 

houden we rekening met laaggeletterden.   
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TOEGANG EN BETAALBAARHEID  

De dikte van je portemonnee mag nooit een obstakelzijn als je naar de dokter of het ziekenhuis moet. 

Toch is dat nu voor veel mensen het geval. Uit onderzoek blijkt dat een op de tien Nederlanders nu 

zorg mijdt of uitstelt om het eigen risico uit te sparen. Dat moet anders. Als PvdA willen we de 

solidariteit terug in onze zorg. 

• Mensen wonen zo lang mogelijk thuis. Tegelijkertijd zien we dat bij ouderen eenzaamheid en 

dementie vaker voorkomen. Het bestrijden van eenzaamheid zien we als onze 

maatschappelijke opgave. Daarnaast ondersteunen we het verder realiseren van een 

Odensehuis, een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten, in 

Alblasserdam. Een goed voorbeeld van wat op initiatief van PvdA fractie mogelijk gemaakt 

wordt. 

• We nemen met onze partners het initiatief voor een lokale alliantie tegen eenzaamheid. 

Daarvoor leggen we huisbezoeken af en zorgen we voor voldoende ontmoetingsplekken in 

ons dorp. 

• Liefdevolle zorg zit in een goede relatie van mensen met zorg- en hulpverleners. Elke keer als 

die relaties verbroken worden door weer een aanbesteding, bemoeilijkt de gemeente de 

liefdevolle zorg. We koppelen zorg- en hulpverleners daarom aan de mensen, die hulp nodig 

hebben, en streven daarmee na dat zorgrelaties zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Om dat te 

bewerkstelligen, werken we zoveel mogelijk met langdurige overeenkomsten/subsidies.  

• Het budget mag nooit een belemmering zijn om de zorg te leveren die nodig is.  

• We ondersteunen de uitbreiding van DOK 11. 

• Helpende Handen als aanvulling op de huishoudelijke hulp is een blijvende voorziening.  

• Wij ondersteunen en faciliteren de Adviesraad voor het Sociaal Domein, schakelen hen in 

voor het geven van adviezen, voor een kritische blik op voorgenomen besluiten en als 

criticaster van de uitvoering.  

 

MARKTWERKING EN AANBESTEDINGEN  

• De marktwerking in de zorg dringen we terug door het aantal zorgaanbieders te beperken. Zo 

voorkomen we dat er in één straat diverse auto’s van verschillende zorgaanbieders parkeren. 

Daarmee maken we het aanbod overzichtelijker voor onze inwoners.  

• Zorgcowboys pakken we hard aan.  

• Hoofd- en onderaannemerschap maken het hele systeem ondoorzichtig. Enerzijds zitten er 

veel cowboys bij de onderaannemers, anderzijds worden onderaannemers uitgebuit. Het kan 

niet zo zijn, dat onze gemeente dure zorg inkoopt bij de hoofdaannemer en dat deze 

vervolgens de winst in eigen zak steekt door goedkoop in te kopen bij een onderaannemer.  

MANTELZORG 

• Onze samenleving kan niet zonder al die mensen die mantelzorg verlenen. Van groot naar 

klein en van er 24/7 voor iemand zijn, tot af en toe een boodschap doen voor de buurman. Al 

die vormen van mantelzorg zijn onmisbaar voor de mensen die worden geholpen én voor de 

samenleving. Mensen steken vaak al hun energie, liefde en passie in hun zorg, maar 

tegelijkertijd kan intensieve mantelzorg ongelooflijk zwaar zijn. Daarom willen we 

mantelzorgers ontlasten. 

• We faciliteren lotgenotencontacten. Wij faciliteren en stimuleren informele ontmoetingen in de 

openbare ruimte en gebouwen. Hiertoe versterken we Landvast, de bibliotheek en het MFC. 

Ook werken we samen met de partners in de Alblashof, de Waard en de bewonersgroepen. 

• We onderzoeken welke mantelzorgers extra ondersteuning nodig hebben en organiseren die 

dan ook. Bijvoorbeeld met een concept `autisme`  of `dementievriendelijke gemeente`. 
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• We zorgen dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers. Dat betekent dagopvang en 

respijtzorg om de zorg te ontlasten en praktische en emotionele hulp, zoals een training over 

de omgang met dementie of contact met lotgenoten. 

• Nog te weinig mantelzorgers zijn bij de SWA bekend. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen 

om mantelzorgers op te sporen en op te roepen zich te melden voor mantelzorg 

ondersteuning. Door een goede mantelzorgondersteuning voorkomen wij uitval van de 

mantelzorgondersteuners en waarborgen we de continuïteit hiervan. 

• Een goede voorlichting over wat `mantelzorgondersteuning` nu eigenlijk inhoud en wat daar 

van te verwachten valt, is noodzakelijk om het vertrouwen te winnen van de mantelzorger. 

• Het werken in de zorg met ervaringsdeskundigen of het inzetten van ‘maatjes’ (bijvoorbeeld in 

de schuldhulpverlening  of bij begeleid wonen) is een bewezen methode om vertrouwen te 

winnen en om mensen te begeleiden als aanvulling op professionals. Het verlenen van zorg is 

een professionele aangelegenheid en wordt vanuit betaalde banen gedaan.   
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ARMOEDE EN SCHULPHULPVERLENING 

 

Nederland is een rijk land, maar de verschillen tussen arm en rijk worden wel steeds groter. Voor de 

PvdA is dat onaanvaardbaar. Schulden en armoede staan volwaardig meedoen in de samenleving in 

de weg en de consequenties voor kinderen, die opgroeien in armoede, gaan heel ver. Deze kinderen 

staan meteen op achterstand. Armoede tast je gevoel van vrijheid en bestaanszekerheid aan, terwijl 

juist die verworvenheden het fundament van onze samenleving zijn. Een samenleving met gelijke 

kansen is nu nog ver weg. Inmiddels groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. 

Door de coronacrisis zal dit aantal alleen maar toenemen. Kinderen uit arme gezinnen hebben een 

moeilijkere start, kunnen vaak niet meedoen met sport, kunnen niet naar verjaardagsfeestjes gaan en 

niet meepraten over de vakantiereizen. Ze zijn vaak niet trots op zichzelf en groeien vaker op in een 

onveilige situatie. We willen dat kinderen, die in armoede opgroeien, toch gelijke kansen krijgen als al 

hun leeftijdsgenoten..  

Ook in Alblasserdam balanceren veel mensen op het randje van bestaanszekerheid. In 2020 waren er 

in Nederland 1,3 miljoen huishoudens met schulden. Hiervan heeft 40% problematische schulden. De 

verwachting is dat dit door de coronacrisis en de toenemende energiekosten zal stijgen naar 1,5 à 2,4 

miljoen huishoudens. Met een onzeker inkomen, snel stijgende huren, hogere energiekosten, 

duurdere boodschappen en een minimumloon wat geen leefbaar loon is, liggen betalingsproblemen 

en schulden op de loer. Er hoeft maar iets te gebeuren of mensen vallen over het randje en komen in 

de greep van een systeem, dat niet hun belang, maar dat van de schuldeiser vooropstelt. Ook de 

lokale overheid doet daar helaas aan mee. We willen dat dit stopt. Mensen die in armoede en met 

schulden leven, verdienen vertrouwen en perspectief op een beter leven. Daarom willen we schulden 

oplossen, want ze leiden tot veel sociale ellende, stress en onnodig hoge kosten.  

Het hebben van schulden en een leven in armoede heeft impact op je welzijn, op het vertrouwen in de 

toekomst, op het gevoel dat je er mag zijn en dat je er toe doet. In een dergelijke situatie waarin je je 

machteloos en hulpeloos voelt, maakt een benadering vanuit begrip in plaats van wantrouwen een 

wereld van verschil. De gemeente deelt daarom geen straf meer uit voor pech, maar biedt kansen en 

perspectief voor mensen. Daar worden we allemaal beter van, individueel en als samenleving. Dat 

betekent dat we hulpverlening willen die er op gericht is om de mensen te helpen en niet om hen ‘aan 

te pakken’. Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en armoedebeleid moeten ervoor 

zorgen, dat mensen weer mee gaan doen.  

Vroeg signalering en preventie zijn daarbij belangrijk. Daar ligt de sleutelrol voor de gemeente. Onze 

dienstverlening houdt hier rekening mee. Maar liefst 70% van de huishoudens die in de problemen zit, 

is niet zichtbaar. Door dicht bij onze inwoners te staan en te weten wat zij nodig hebben, kunnen we 

daar verandering in brengen. Met een goede lokale aanpak van het bestrijden van de effecten van 

armoede zorgen we er bovendien voor dat onze inwoners elkaar kunnen blijven ontmoeten op het 

schoolplein, bij de sportvelden en op de markt. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE HET VOLGENDE:  

• We vinden dat samenwerking en vroeg signalering in onze gemeente belangrijk en 

noodzakelijk zijn.  

• We willen voorkomen dat schulden ontstaan, doordat mensen te lang wachten met hulp 

zoeken. Schaamte en de hoop op betere tijden spelen hierbij vaak een rol. Bij de vroeg 

signalering en in onze schuldhulpverlening hebben we daar aandacht voor.  

• Voor vroeg signalering is het belangrijk dat de gemeente alle informatie over schulden en 

betalingsachterstanden benut. We maken actief gebruik van een convenant met instellingen 
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en organisaties als de woningcorporatie, de energieleveranciers en de zorgverzekeraars, 

zodat ze achterstanden bij de gemeente vroegtijdig kunnen melden en er op tijd kan worden 

ingegrepen. 

• We kiezen bij de aanpak van schuldenproblematiek en vroeg signalering altijd voor persoonlijk 

contact met inwoners. 

• We vinden dat het hebben van schulden geen kwestie van ‘eigen schuld’ is. De oorzaken voor 

schulden kunnen heel divers zijn. Belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een echtscheiding, 

het verlies van een partner, de overgang in een levensfase, minder inkomen door het verlies 

van werk of een mager pensioen, spelen vaak een rol. Net als rekeningen die door een hoge 

zorgverzekering, energielasten en hoge huren blijven liggen. We zijn alert op deze momenten, 

die meer risico op het ontstaan van schulden met zich mee brengen, en kunnen tijdig ingrijpen 

als het mis dreigt te gaan.  

• We gebruiken bij onze schuldhulpverlening en vroeg signalering ook de basisregistratie 

personen (BRP). Uiteraard met in achtnemen van de privacy 

• Onze gemeente maakt afspraken en zoekt samenwerking met de woningcorporatie, 

werkgevers, energiebedrijven en zorgverzekeringen.  

• Voor ons staat het doel van inkomensondersteuning voorop. Dat doel is breder dan alleen 

geld voor de huur en boodschappen. Als we met inkomensondersteuning kunnen voorkomen, 

dat kinderen uit huis moeten worden geplaatst, is dat goed. Sterker, op die manier voorkomen 

we veel menselijk leed en kunnen we als gemeente waarschijnlijk jeugdzorgkosten besparen.  

• Jongeren met problematische schulden worden geholpen hun leven weer op de rit te krijgen. 

De gemeente begeleidt deze jongeren naar werk en/of scholing. 

• We beginnen al op jonge leeftijd met goede financiële educatie. Een schuld op jonge leeftijd 

kan de rest van je leven verpesten. De bestaande website: Money fit is hierin een uitstekend 

uitgangspunt.  

• Wij wijzen de schuldhulpverlening door marktwerking af. 

• Schulden zijn een bedreiging voor de bestaanszekerheid van mensen en vaak de oorzaak van 

langdurige ziekte en uitval door stress, geestelijke problemen en andere aan schuld 

gerelateerde problematiek. Als iemand diep in de schulden zit, kan je het wel hebben over een 

baan, maar op dat moment zijn een dak boven het hoofd houden en boodschappen kunnen 

doen belangrijker. Daarom pakken we de problemen integraal aan, nemen we eerst de meest 

urgente problemen weg en bieden we perspectief. We kiezen voor een actieve en positieve 

benadering 

• In onze gemeente is de dienstverlening stress-sensitief en houden we er rekening mee dat 

leven in armoede en met schulden mensen kwetsbaar en onzeker maakt. We gebruiken 

begrijpelijke taal en benaderen mensen met (het risico op) schulden actief. 

• Er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s komen voor laaggeletterden. Op die manier 

kunnen zij op eigen kracht voldoen aan de zo eenvoudig mogelijk gehouden voorwaarden van 

de schuldhulpverlening. 

• Als de armoede in economisch zware tijden, zoals met corona, toeneemt, moet de gemeente 

extra inzet plegen om mensen, die risico lopen om hun inkomen te verliezen en/of in armoede 

te raken, vroegtijdig te bereiken. Daarom benaderen we mensen met een bijstandsuitkering al 

actief. Dit doen we nu ook met alle mensen, die eerder bij de gemeente een Tozo-aanvraag 

hebben gedaan. We vragen dan hoe het gaat en bieden als dat nodig is ondersteuning. 

• Er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s worden ontwikkeld, gericht op de 

ondersteuning van zzp’ers, die sterk wisselende inkomsten hebben en werkende armen, die 

banen moeten stapelen om aan het minimum te kunnen komen. 

• We willen voorkomen dat veel mensen door de coronacrisis in de schulden komen. Daarvoor 

moeten we in kaart brengen om wie het gaat. Zzp’ers, ondernemers, mensen met jonge 

kinderen en mensen, die al jarenlang het inkomen uit verschillende banen moeten stapelen. 

• In Alblasserdam de voedselbank ruimhartig wordt ondersteund, maar tegelijkertijd er alles aan 

wordt gedaan om de voedselbank overbodig te maken. 
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• Dat er in ons armoedebeleid ook aandacht is voor werkende armen, stapelaars van inkomens, 

arme ouderen en alleenstaanden. 

• Wij kijken in het armoedebeleid niet alleen naar het bruto inkomen, maar ook naar het 

besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. 

• Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het 

bijstandsminimum. 

• Het kwijtscheldingsbeleid voor afvalstoffen en waterschap belastingen kan voor minima nooit 

ter discussie worden gesteld. Via een gedegen communicatie zullen wij kwijtschelding als 

mogelijkheid zoveel mogelijk bekend maken.  

• We zetten energiecoaches in, die bewoners met kleine oplossingen helpen besparen op 

energiekosten. 

• We leiden mensen, die in de Participatiewet zitten, op tot energiecoaches. Door dit als 

werkgelegenheidsproject te organiseren helpen we mensen om weer de eerste stappen te 

zetten op de arbeidsmarkt. 

• We zetten wooncoaches in die (oudere) mensen, die anders willen gaan wonen, helpen. 

• We nemen de belemmeringen weg voor kinderen, die in armoede opgroeien, om aan alle 

schoolactiviteiten mee te doen. Als daar een laptop en/of fiets voor nodig is, dan worden deze 

verstrekt. 

• Om deze kinderen te bereiken wordt samengewerkt met organisaties zoals stichting leergeld, 

het sms-kinderfonds, Jarige Job, het onderwijs, de SDD, het CJG, de SWA, 

Vluchtelingenwerk, SIHVA, Schuldhulpmaatje, de voedselbank, de kerken. 

• Voor kinderen, die in armoede opgroeien en extra hulp nodig hebben, regelen we 

huiswerkbegeleiding. 

• Hoe ouders ook omgaan met hun geld, kinderen mogen nooit de dupe worden. 
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WONEN EN VEERKRACHTIGE WIJKEN    

 

Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een 

ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen treden van de 

wereld. Wonen doe je te midden van en samen met anderen. 

Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar 

moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een redelijk deel van het besteedbaar 

inkomen. 

Wonen is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving. Als inwoners dat 

willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op die manier een directe invloed op 

hun woonomgeving hebben. Zeggenschap gaat daarom ook over de invloed die huurders en 

gemeenten hebben op het beleid van de woningcorporatie. Huurdersparticipatie en 

huurdersmedezeggenschap zijn hierom noodzakelijk. 

Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten niet te hoog mogen oplopen. Te 

hoge kosten voor energie en afvalverwijdering zijn daarom zorglijk. Voor zeggenschap is het belangrijk 

dat bewoners de ruimte krijgen van corporaties, gemeente, projectontwikkelaars, investeerders en 

bouwbedrijven om vooral ook zelf inhoud aan hun woonwensen te geven. Wonen gaat ook over 

kwaliteit van de woningen, zoals verduurzaming (o.a. nul op de meter), veiligheid en de relatie met 

zorg. 

In het dorp is veel diversiteit. Er wonen jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en/of oudere) 

kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde 

buurten passen bij het idee van een inclusieve samenleving. Wij staan niet toe dat gezinnen vanwege 

hun inkomen en of samenstelling niet meer in Alblasserdam terecht kunnen. Als passend toewijzen 

gemengde buurten in de weg staat, dan dienen we dat in overleg met de corporaties op te lossen. 

Kopen voor belegging neemt ook toe in Alblasserdam. Eigenaren van een woning hebben vaak al een 

aanbod gehad hun huis te verkopen. De PvdA zal de woonplicht zoals reeds in een voorstel is 

aangenomen, instellen en controleren om zo speculatie van het woningaanbod in Alblasserdam te 

voorkomen. Dit is ook het wapen tegen het toenemende verkamering, het opdelen van een huis in 

kamers om te verhuren aan arbeidsmigranten. Wij zullen in de buurten dit beperkt toestaan. Wij zien 

de oplossing van het huisvesten van arbeidsmigranten in het creëren van gecontroleerde verblijf 

locaties.  Hier speelt een multiproblematiek. De omstandigheden van de arbeidsmigranten, (brand-

)veiligheid van wonen, de eventuele overlast in de wijk ( veel auto’s, herrie en onverzorgde woningen) 

en het vraagstuk hoe de woning is gefinancierd. (ondermijning) 

Goede woningen staan in veerkrachtige en leefbare wijken. Dit vergt samenwerking van de 

maatschappelijke hulpverlening, jeugdwerkers en woningbouwstichting. Het nieuwe centrale loket in 

de oude bibliotheek zal hier een grote rol in moeten spelen. Door het steeds langer thuis wonen van 

ouderen zullen problematieken als dementie, verwarde personen en eenzaamheid een steeds grotere 

rol spelen. Dit vereist een uiterste krachtinspanning om de leefbaarheid in wijken te borgen en 

vereenzaming tegen te gaan.  

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

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

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

gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in buurten, te weten wonen, buiten spelen, 

(verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg. 



13 

 

Gelijke Kansen   verkiezingsprogramma 2022 / 2026 

 

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

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

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

tegemoet getreden door de overheid. 

We willen dat Alblasserdam aantrekkelijk is voor jong en oud. Het is niet goed als jongeren, zodra ze 

zelfstandig zijn het dorp uittrekken omdat hier geen woningen zijn die op hun levensfase en behoeftes 

zijn afgestemd. Ook moet er voor ouderen genoeg aanbod zijn. We zien steeds vaker dat zij, maar 

ook andere kwetsbare groepen, niet in een instelling, maar thuis blijven wonen. De PvdA wil onder het 

motto ‘fijn thuis’ deze groepen zoveel mogelijk ondersteunen. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMEND E RAADSPERIODE HET VOLGENDE: 

• Wij zullen ons inzetten voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare 

voorraad) voor alle doelgroepen van de sociale huur. Minimaal 35% van alle woningen in 

Alblasserdam dienen sociale woningen te zijn. 

• Nieuw gebouwde sociale woningen zullen als zodanig bestempeld blijven en mogen niet na 

een periode verkocht worden. 

• De onroerendzaakbelasting (OZB) wordt niet verhoogd, tenzij het sociaal domein en of 

voorzieningen die de sociale structuur van Alblasserdam in stand houden, in gevaar komen. 

• Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zorgen wij er voor dat voorlichting wordt 

gegeven aan alle ouderen over langer thuis wonen. 

• Wij zorgen dat er meer woningen worden aangewezen als Senioren+ woning. 

• Bij de voorrang regeling dient een oudere het recht te behouden om een woning buiten 

Alblasserdam te weigeren, zonder dat de voorrang vervalt.  

• De voorrang regeling, bijvoorbeeld op medische gronden, dient geanalyseerd te worden en 

aan het huidige vraag en aanbod te voldoen.  

• Het toekennen van huizen aan Alblasserdammers dient de doorstroming op de beschikbare 

woningen te stimuleren. Dit dient derhalve de inzet te worden voor de woningbouwstichtingen. 

Bij elk nieuw project dient een doorstroommakelaar te worden ingezet die, vanuit een plan 

voor doorstroming, een optimale doorstroming weet te behalen.   

• Gezinnen met kinderen worden niet op straat gezet. 

• Conform het regionale protocol dient uithuiszetting als werkelijk laatste middel te worden 

gebruikt. 

• We maken in onze regio afspraken over voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen. 

Iedere gemeente in de regio levert een eigen bijdrage van tenminste 30%. 

• De gemeente wijst, in overleg met de corporatie, de voorraad goedkoopste huurwoningen aan 

en draagt er zorg voor dat die goedkope huurwoningen verspreid over het dorp liggen. Zo 

worden de negatieve effecten van passend toewijzen zoveel mogelijk beperkt. 

• In alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars gemengde buurten het uitgangspunt zijn. 

• De sociale partners en corporaties dienen samen te werken om zo het streven naar leefbare 

en veerkrachtige wijken te borgen. Het centrale loket is daarvoor de aangewezen plaats. Het 

eventueel ontschotten van geldstromen zal hier ook bij worden betrokken. 

• In Alblasserdam mogen bewoners hun ‘buurtrechten’ gebruiken. Dit houdt in dat inwoners  

de gemeente kunnen uitdagen publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren en dat 

inwoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen en uitvoering van plannen voor de openbare 

ruimte 

• Een leefbare buurt ook veilig is, feitelijk en in de beleving. Leefbaar betekent eveneens een 

sociale buurt. De SWA, Woonkracht 10 en het Jongerenwerk spelen hierin een belangrijke rol. 

• Een leefbare buurt verkeersveilig is. De standaard is 30 km per uur en rond de scholen zijn 

veilige kind zones. 
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• De openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor iedereen zodat kinderen, jongeren en 

volwassenen elkaar als vanzelfsprekend kunnen ontmoeten. Jongerenontmoetingsplekken, 

speeltuintjes en zitgelegenheden hebben allemaal een plek in ons dorp en in alle buurten zijn 

er genoeg. 

• Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. 

• We beheren onze openbare ruimte vanuit de principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijk, 

kwaliteit en eenvoud. 

• Beheer van sociale woningen zien wij als exclusieve taak voor de woningcorporaties.  

• Indien onverhoopt ontwikkelaars sociale huurwoningen exploiteren, zullen deze woningen niet 

mogen worden verkocht voor een periode van 40 jaar. 

• Alle sociale woningen dienen binnen 10 jaar duurzaam zijn. De netto woonlasten mogen dan 

niet omhooggaan. 

• Huurwoningen met een energielabel F of H mogen, zolang deze dit label hebben, niet in huur 

verhoogd worden. 

• Extra inzet zal er worden gevraagd voor woningzoekenden in de leeftijd van 24 tot 35 jaar. Nu 

de groep die het moeilijkst passende woonruimte krijgt en hier het langst op moet wachten.. 

• We met ontwikkelaars willen zorgen voor meer woningen in de midden huur (€ 750 - € 950) en 

goedkopere koopwoningen, de zogenaamde sociale koopwoningen. 

• Er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor toetreders op de woningmarkt, voor de 

mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, voor ouderen en voor 

statushouders. 

• Gebiedsontwikkeling voor grootschalige nieuwbouw moet voortvarend worden opgestart. Het 

zogenaamd “omklappen van Souburg” is één van de mogelijkheden die in het eerste jaar van 

de nieuwe coalitie moet worden opgepakt en uitgewerkt.   

• Het reeds ingediende voorstel `Woonplicht bij koop van een woning`, wordt geeffectueerd. 

• Vergunning worden noodzakelijk bij verkamering van een huis. Het aantal vergunningen zal 

beperkt worden afgegeven, waarbij de regeling in de APV naar 1 % zal worden gezet. 

• Er komt een jaarlijkse controle (audit) op woonomstandigheden, hygiëne, welbevinden en 

brandveiligheid van de verkamerde woningen. 

• Er is een inschrijfplicht voor arbeidsmigranten in de gemeentelijke administratie. 

• Wij zien het grondprijsbeleid als sturingsinstrument voor de ontwikkeling van woningbouw in 

Alblasserdam en wij willen geen risico’s lopen door onze grondprijzen. Gezonde grondprijzen 

dienen bij te dragen aan het financieel aantrekkelijk houden van koop en of huurwoningen.  

• Het idee van zelf kunnen bouwen (zelfrealisatie) mogelijk wordt gemaakt. 

• Wij kiezen voor versneld bouwen van kleinere (tijdelijke) woningen om de wachtlijsten voor de 

sociale huur op te lossen en mensen versneld te kunnen huisvesten. Deze woningen zijn 

toegankelijk voor iedereen, die in aanmerking komt voor sociale huur. 

• Wij gaan de rol van huurdersverenigingen versterken en stimuleren die van particuliere 

huurdersverenigingen. We doen dit door de verenigingen te faciliteren in het opdoen van 

kennis en scholing en hen bij te staan bij het inhuren van ondersteuning. 

• Doorstroming in je eigen buurt behoort tot de mogelijkheden. Dit betekent automatisch dat er 

een gedifferentieerd aanbod moet zijn, zowel naar kwaliteit van huur- en koopwoningen als 

naar geschiktheid voor verschillende levensfasen. 

• Diversiteit in de buurten is nodig om segregatie te voorkomen. 

• Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. 

Door middel van speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het 

energiegebruik. 

• Onderzocht moet worden of er duo woningen, het splitsen van 1 woning naar 2 woningen,  in 

Alblasserdam te realiseren is. 

• Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en 

levensloopbestendig wonen worden bevorderd. 



15 

 

Gelijke Kansen   verkiezingsprogramma 2022 / 2026 

 

SPORT 

 

Sport is belangrijk voor jong en oud. Voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de 

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

samenwerken. Van sport gaat een belangrijke preventieve kracht uit. 

Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Vrijwilligers zijn de dragers van deze 

verenigingen. Er zijn in Alblasserdam heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze 

inwoners. Deze verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en 

vormen de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door de samenleving heen. 

Bij de verenigen hakt de corona crisis er in. Leegloop van leden en afscheid van oudere leden kunnen 

bedreigend zijn voor het voortbestaan van deze verenigingen. Hulp van de gemeente is hier op zijn 

plaats.  

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• Wij inzetten op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van 

sport (in teamverband, in verenigingsverband en via  privé aanbieders). 

• De sportcomplexen duurzaam en goed onderhouden zijn. 

• We de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder  dan 130% 

van het wettelijk sociaal minimum) bevorderen. 

• Tegemoet wordt gekomen in de kosten voor sportkleding, -attributen en het lidmaatschap van 

de vereniging of andere aanbieder. 

• De verenigingen kunnen steun verwachten in het werven van leden om de klappen van de 

coronacrises het hoofd te bieden. 

• Actieve sportbeoefening ook mogelijk moet zijn voor mensen met een beperking. 

• (Sport)verenigingen, die actief werk maken van veiligheid, diversiteit en integratie van 

LHBTIers  extra steun kunnen aanvragen. 

• Wij ondernemende besturen van sportverenigingen actief ondersteunen in het vinden en 

begeleiden van vrijwilligers en in het samenwerken met andere verenigingen. 

• We ons realiseren, dat niet elke vereniging vanzelfsprekend voldoende veerkracht bezit. De 

niet-veerkrachtige verenigingen ondersteunen we actief. 

• Professionele sport, ook als het gaat om amateurclubs die spelers betalen, door ons niet 

wordt gesubsidieerd. 

• Wij het gebruik van voorzieningen vergroten door deze te delen en multifunctioneel  te maken. 

• Een deel van de sportbeoefening in de publieke ruimte plaats vindt. Wij stimuleren het 

gezamenlijk gebruik van de buitenruimte. Daarnaast zal in elke wijk buitensport toestellen 

geplaatst worden. 

• Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Daarvoor zijn er in elke buurt voldoende  

speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen. 

• Elk kind dat in waterrijk Alblasserdam woont en/of naar school gaat moet leren zwemmen. Het 

schoolzwemmen staat dan ook niet ter discussie. 

• In samenhang met het onderwijs, de combinatiefunctionarissen, de DG&J en het CJG 

ontwikkelen we een  preventie- en aanvalsplan. Die plannen zijn specifiek gericht op de 

aanpak van en het voorkomen van obesitas bij kinderen. In samenhang met de SWA en de 

combinatiefunctionarissen wordt een programma ontwikkeld dat gericht is op ouderen en op 

het blijven bewegen. Hier kunnen fietsactiviteiten, wandelprogramma’s, maar bijvoorbeeld ook 

val- preventie deel van uitmaken. Het huidig ingezette gym op het balkon en bewegen op 

recept zal ondersteund blijven worden. 
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CULTUUR 

 

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan, en 

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

Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor Alblasserdam gaat het onder andere om de bibliotheek, 

de muziekverenigingen, dans, muziek, kunst in de openbare ruimte, Landvast, de historische 

vereniging, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is het 

altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en 

dat elke cultuuruiting van waarde is. 

Onze lokale omroep wordt gerund door vrijwilligers. Wij vinden het voortbestaan  van Klokradio van 

groot belang. Voor de nieuwsgaring en voor de binding op buurt-, dorps- en regioniveau. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DA T: 

• Wij investeren in de culturele voorzieningen in Alblasserdam en wij deze willen behouden in 

het kader van leefbaarheid, sociale cohesie en aantrekkelijkheid van Alblasserdam. Wij 

benoemen daarbij Landvast en de Bibliotheek specifiek. Wij  bezuinigingen niet op deze 

voorzieningen. Indien nodig dienen er tegenvallers na corona tijd worden opgevangen. 

• Wij investeren in culturele diversiteit. 

• Wij stimuleren culturele activiteiten in buurten.  

• In buurten en op die plekken waar deelname aan culturele activiteiten niet vanzelfsprekend is, 

sporen wij de bewoners actief aan. 

• Wij cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda plaatsen. Wij maken dit  

toegankelijk en betaalbaar door in samenwerking met de lokale culturele aanbieders het 

programma Kunstkanjers aan te bieden, de combinatiefunctionaris in te zetten. 

• Samen met de scholen zorgen wij voor uitbreiding in de cultuureducatie onder schooltijd, 

afgestemd met de vraag van de school. 

• Wij de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats zien. Dat betekent dat er in 

bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en 

laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn en er actief wordt ingezet op 

leesbevordering. 

• Landvast is een unieke voorziening in ons dorp. Wij zullen het potentieel van deze voorziening 

stimuleren en zo nodig financieel steunen.  

• Wij amateurkunst waarderen en stimuleren. 

• We samenwerking  tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk vinden. Kennis 

over ons culturele erfgoed, waar komen we vandaan, helpt kinderen bij het vinden van hun 

identiteit. 

• Verenigingen en instellingen, die actief werk maken van veiligheid, diversiteit en integratie van 

LHBTIers extra steun kunnen aanvragen. 

• Culturele instellingen bij voorkeur zelf actief op zoek gaan naar bronnen van financiering. Wij 

stimuleren cultureel ondernemerschap. 

• Cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties. 

• Het cultureel netwerk versterkt moet worden en kan toegroeien naar een organiserende, 

faciliterende en creatief meedenkende entiteit in Alblasserdam. 
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MEEDOEN 

 

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

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

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

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

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

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

wonen of vrije tijdsbesteding. Wij vinden dat je open met elkaar het gesprek moet voeren over 

kwesties die bij bepaalde  groepen  gevoelig liggen. In  de  gezamenlijke oplossing houd je altijd 

rekening met elkaar. Contact en binding tussen verschillende groepen in de bevolking is belangrijk. 

Daarom willen wij brede scholen, gemengde buurten. 

Seksuele diversiteit zien we als een verrijking en moet zichtbaar kunnen zijn op straat, op scholen, op  

het werk, in de zorginstellingen en waar dan ook in onze maatschappij. Hierbij hoort een gedegen 

LHBTI-beleidsplan dat naast veiligheid ook ondersteunt in de coming-out en het thuis en welkom 

voelen in de Alblasserdamse samenleving. 

Vrijheid van godsdienst staat in onze samenleving onder druk. We zien in het land dat kerken, 

moskeeën, synagogen en overige gebedshuizen vaker onderwerp zijn van vernieling en 

brandstichting  en dat wel of niet behoren tot een bepaalde geloofsgroep vaker aanleiding is voor 

belediging. Wij willen dat in het levensbeschouwelijk zeer diverse Alblasserdam, iedereen in een 

veilige omgeving en in vrijheid zijn of haar geloof of levensbeschouwelijke overtuiging moet kunnen 

belijden. 

We werken samen aan het vergroten van de veerkracht van onze inwoners en buurten. Dit doen we 

preventief en pas als het nodig is repressief. 

Wij stimuleren diversiteit in bedrijven, gemeente, scholen en instellingen naar de maat van onze 

samenleving 

Tegen discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers krijgen hulp en bovenal zetten we in op 

preventie. Tot welke groep je behoort en waar je wieg heeft gestaan, bepaalt voor een groot deel je 

culturele identiteit. Je culturele identiteit kan bepalend zijn voor je kansen op de arbeidsmarkt of hoe je 

bejegend wordt. Voor de PvdA is dat onacceptabel. Preventie geven we vorm in samenspraak met 

onder andere de belangenorganisaties en het onderwijs. 

Bij de opvang van vluchtelingen in Nederland wordt er een groot beroep gedaan op de lokale 

samenleving. De eventuele komst van vluchtelingen stelt eisen aan de wijze waarop we onze 

inwoners betrekken en informeren. De PvdA zal, hoewel grotere gebouwen (die hiervoor nodig zijn) 

ontbreken, medewerking verlenen om opvang van vluchtelingen in Alblasserdam mogelijk te maken. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE, DAT:  

• Discriminatie en/of belediging waar ook in Alblasserdam en in welke vorm dan ook volstrekt 

niet toelaatbaar is. Wij zetten daar om in op lokale voorlichtingsprogramma’s die op scholen 

en op sport- en culturele verenigingen verstrekt worden. 

• Het onacceptabel is, dat in Alblasserdam mensen op basis van hun uiterlijk worden geweigerd 

bij uitgaansgelegenheden en verenigingen. 
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• Wij gediscrimineerde burgers ondersteunen en hen stimuleren aangifte te doen. We treden 

actief op tegen alle vormen van discriminatie. 

• Aantasting van de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en levensovertuiging 

moet worden bestreden. Daarom pleiten wij bij mogelijke dreiging voor verscherpte 

veiligheidsmaatregelen bij gebedshuizen en andere (verenigings)gebouwen, die gebruikt 

worden in het kader van deze vrijheden. 

• Het huidige LHBTI-beleid zoals door de PvdA mede is ontwikkeld zal worden doorgezet en 

uitgebouwd. De LHBTI-gemeenschap kan op onze steun rekenen.  

• LHBTI’ers kunnen zich eenzaam voelen. In de (jeugd)zorg en het onderwijs willen we dat er 

voldoende kennis is over en aandacht voor LHBTI-gerelateerde vragen. In het bijzonder is 

daarnaast aandacht voor (zorg)vragen van LHBTI'ers en voor acceptatie in orthodox-

religieuze kringen noodzakelijk. 

• Alblasserdam investeert in het overdragen van kennis over deze jongeren. 

• Wij voorstander zijn van asielzoekerscentra  die passen bij de omvang van Alblasserdam in 

een zelfde vorm als de opvang georganiseerd in 2015. 

• Wij willen dat statushouders worden gehuisvest in de regio waar ze als eerste zijn 

opgevangen. Netwerken van vluchtelingen blijven zo beter overeind. 

• Wij organiseren taalonderwijs en begeleiden (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen. De 

inburgeringscursus wordt waar mogelijk lokaal gegeven en kinderen gaan in Alblasserdam 

naar school. 
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ZEGGENSCHAP EN BETROKKENHEID 

 

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap over publieke voorzieningen als  zorg, 

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

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

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

Publieke voorzieningen zijn de afgelopen decennia op afstand van bewoners komen te staan door 

privatiseringen en schaalvergroting. 

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

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

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

getransformeerd tot (kleinschalige) coöperatieve organisaties. Organisaties die hieraan al voldoen, 

genieten onze voorkeur bij samenwerking en bij aanbestedingen. 

In de publieke sector moet ruimte zijn voor burgerinitiatief in de vorm van zelforganisatie. De uitdaging 

wordt het om te voorkomen, dat zelforganisatie en lokale zeggenschap leiden tot nieuwe vormen van 

institutionalisering. We willen toe naar een samenleving waarin niet de instituties leidend zijn maar de 

leefwereld van mensen, hun noden en wensen. Publieke diensten moeten maatwerk mogelijk maken 

en publieke taken  vragen om democratische controle. Dit leidt tot veranderingen. Veranderingen 

brengen onzekerheden met zich mee. Deze onzekerheden, eventuele fricties en zorgen nemen we 

serieus. We leren van elkaar door ervaringen te delen. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• We zorgen voor sterke cliëntenraden bij zorg- en andere hulpverleningsorganisaties en 

gebruikersoverleggen bij sportparken, buurthuizen  en andere buurtvoorzieningen. 

• Medezeggenschap beperkt zich niet tot de verplichte overlegvergaderingen, maar vertaalt zich 

in mede-eigenaarschap of mede-opdrachtgeverschap. 

• Wij vragen een groep gehandicapten burgers om ons te adviseren als ervaringsdeskundigen 

en vragen hun een bijdrage te leveren in de bereikbaarheid van Alblasserdam. Een en ander 

conform het VN-verdrag Handicap. 

• We minimumeisen stellen aan cliëntenraden en medezeggenschap van werknemers bij  zorg, 

welzijn en maatschappelijke dienstverleningspartijen, die subsidie krijgen van de gemeente of 

waar de gemeente een inkooprelatie mee heeft. Deze eisen zijn onderdeel van het 

aanbestedings- en inkoopbeleid van Alblasserdam. 

• We cliëntenraden en huurdersorganisaties subsidiëren mits ze transparant werken en zich 

jaarlijks verantwoorden naar hun eigen achterban. 

• De PvdA zal de Adviesraad Sociaal Domein ondersteunen in hun functioneren en de adviezen 

betrekken in de te nemen beslissingen. 

• We betrokkenheid van ouderen bij scholen ondersteunen. 

• We bewoners ruimte geven om eigen initiatieven in hun buurt te ontplooien. Burgerinitiatieven 

mogen niet verworden tot een nieuw speeltje voor hoogopgeleiden, maar moeten toegankelijk 

zijn voor alle bewoners. 

• Waar burgerinitiatieven niet vanzelf van de grond komen, helpen we met (tijdelijke) 

ondersteuning. Dat is een rol van de SWA. 
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• We ervaringsdeskundigen betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen voor bijzondere 

doelgroepen. 

• We waar mogelijk de inwoner zelf de regie geven over zijn/haar hulpverleningsplan. 

• We mogelijkheden creëren om met elkaar (bewoners,  instellingen, professionals) ervaringen 

te delen en van elkaar te leren. 
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AAN HET WERK 

 

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig 

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

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

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

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

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

mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. 

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

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

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

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

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

vaardigheden op te doen, die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning 

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

Flexibilisering zorgt ervoor dat mensen vaker werken op basis van tijdelijke contracten en er steeds 

meer (gedwongen) zzp’ers zijn. Goed werk en een fatsoenlijk loon met een vast contract zijn en blijven 

onze uitgangspunten. 

Lokaal betekent dit, dat we ook voor deze groepen moeten zorgen voor voldoende zekerheid en 

kwaliteit van het werk. Payroll of andere vormen van schijnconstructies passen wij niet toe in 

Alblasserdam. De overheid geeft immers het goede voorbeeld. Onze gemeente maakt hierover ook 

afspraken met gesubsidieerde en aanbestedende organisaties en met bedrijven, die zich in de 

gemeente willen vestigen. Dit geldt ook voor zaken als het toepassen van cao’s en toepassing van de 

Wet Arbeid Vreemdelingen. Met bestaande bedrijven worden in regionaal verband afspraken 

gemaakt. 

Doorgaande automatisering en robotisering zullen de arbeidsmarkt ook verder beïnvloeden. Met name 

in de productiebedrijven en maakindustrie gaan hierdoor traditionele banen verdwijnen. Bovendien 

kan dit gevolgen hebben voor banen en beroepsgroepen, zoals die van caissières, en lagere 

administratieve, financiële of juridische functies. 

Tegelijkertijd ontstaat er ook ruimte voor werk dat nu nog niet bestaat of wordt gedaan. We stimuleren 

deze innovatie, maar waken voor het effect van tweedeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

Alblasserdam innovatie bij bedrijven ondersteunt, maar tegelijkertijd in de gaten houdt waar er grote 

veranderingen ten aanzien van het personeelsbestand plaatsvinden. We blijven mensen scholen, 

begeleiden naar werk en creëren in samenwerking met het bedrijfsleven nieuwe functies. Wij helpen 

bedrijven en overheidsinstellingen om invulling te geven aan de participatiewet. 

Voor Alblasserdam houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen 

komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Ook creëren we genoeg participatieplekken. Smile 

is hiervoor onze partner. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zelf aan het werk 

kunnen komen, gaan via Smile in Alblasserdam aan het werk. 

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

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

echter niet mogelijk. 
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VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• Wij investeren in een economisch klimaat in de regio, waar iedereen van profiteert en er dus 

op alle niveaus werk is. Dit vraagt om een goede koppeling tussen economisch en sociaal 

beleid. De Economic board van de Drechtsteden moet dan ook een Social-Economic board 

worden. 

• De kenniseconomie is de motor voor werk op vele niveaus. Daarom is het niet zinvol om te 

investeren in óf de kenniseconomie, óf de maakindustrie óf de dienstverlening. Investeren is 

juist alleen zinvol als dit in samenhang gebeurt. 

• Wij afspraken maken met kennis- en opleidingsinstellingen om te voorkomen, dat we onze 

jongeren opleiden voor werk dat er straks niet meer is. Dit betekent bijvoorbeeld minder 

administratieve en economische opleidingen en meer opleidingen in de techniek, zorg en ICT. 

• Wij, met onze regionale partners zoals vakbeweging, werkgevers, MKB, onderwijs en 

overheid, bekijken hoe we jongeren en werkzoekenden het beste kunnen toerusten voor de 

arbeidsmarkt in onze regio.  

• Wij onderwijs en werkgevers/ondernemers met elkaar in contact brengen om de aansluiting  

tussen  onderwijs en arbeidsmarkt  te verbeteren. 

• Wij de Techniekroute voortzetten en deze uitbreiden met een Zorgroute, de sector die de 

grootste werkgever in onze regio is en een Horeca/Consumptieve route, omdat deze sector 

veel mooie werkgelegenheid kan bieden.  

• De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden gevolgd. Op die manier kunnen we mensen in 

beroepen  waar de werkgelegenheid krimpt, verleiden om zich tijdig om te scholen naar 

beroepen waar de werkgelegenheid in de regio naar verwachting zal stijgen. 

• Samen met en in overleg met het werkveld zetten wij ons in voor voldoende stageplekken 

voor jongeren op alle niveaus. De Beroepsbegeleidende  leerweg (BBL) is hierbij een extra 

aandachtspunt. Door een gebrek aan leerplekken bestaat het risico, dat jongeren die meer 

gebaat zijn bij vier dagen werken en een dag leren toch kiezen voor de beroepsopleidende 

leerweg (BOL) en daar eerder uitvallen. Dit willen we voorkomen. 

• Wij vinden dat leerlingen moeten leren van hun stage. Stagiairs zijn geen goedkope 

arbeidskrachten. 

• Wij vinden dat onderwijs, gemeente en lokaal bedrijfsleven meer en gestructureerd  moeten   

samenwerken om de kansen van mbo’ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor 

stellen we samen een lokale/regionale MBO-agenda op. In deze agenda maken we ook 

concrete afspraken over het aantal stageplaatsen. Als gemeente hanteren we hiervoor de 

norm van 1 stageplek op 10 arbeidsplaatsen. 

• Wij onze inkoopmacht als overheid gebruiken om banen voor mensen in een uitkering en 

leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door social-return on investment als 

voorwaarde op te nemen voor de aanbestedende partij. Dus niet op een specifiek project. Op 

die manier ondervangen we het risico, dat werk niet duurzaam is. De gemeente geeft hierbij  

uiteraard zelf ook het goede voorbeeld. 

• Wij het re-integratiebudget vooral inzetten voor de meest kwetsbare groepen, zoals 

bijvoorbeeld mensen met beperkingen of statushouders. Als we hen niet intensief 

ondersteunen is het risico groot, dat ze nooit meer aan het werk komen en dat is een 

verspilling van talent. 

• Beschut werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een 

betaalde baan, waarmee ze een eigen bestaan opbouwen. Hiervoor zetten wij Smile in. 

• We de komende periode naar behoefte beschutte werkplekken creëren in de gemeentelijke 

organisatie. Van bedrijven, waar we zaken mee doen als gemeente, verlangen we dezelfde 

inspanning. We blijven waakzaam voor eventuele verdringing van werkgelegenheid. 



23 

 

Gelijke Kansen   verkiezingsprogramma 2022 / 2026 

 

• We jaarlijks voldoende reserveren voor garantiebanen bij reguliere bedrijven. Via de WMO 

stimuleren we training en bijscholing voor deze groep kwetsbare mensen. Waar nodig 

organiseren we vervoer naar bedrijven verderop, zodat de afstand geen belemmering vormt 

voor mensen om te gaan werken in een garantiebaan. 

• De SDD mogelijkheden van jobcarving, het anders indelen van bestaand werk, om deze 

geschikt te maken voor één kandidaat die in beeld is, actief onder de aandacht  brengt van 

werkgevers in de regio. Hiermee worden nieuwe banen gecreëerd, die goed uitgevoerd 

kunnen worden door mensen met een arbeidsbeperking. 

• We het re-integratiebeleid inzetten op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk betaalde 

banen. Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven we loonkostensubsidie of bieden we een 

baan aan bij het sociaal werkbedrijf. Voor hen waarvoor ook dat niet of nog niet in het bereik 

ligt, is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding. Niemand wordt aan zijn lot 

overgelaten en iedereen krijgt een kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

• De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  

ook wordt verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf. 

• Ons re-integratiebeleid erop gericht is om mensen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden. 

Als een opleiding of herscholing het beste perspectief geeft op werk en er geen andere 

mogelijkheden tot financiering zijn, kan de gemeente door een lening of een gift hierin 

voorzien. 

• De menselijke maat leidend is in ons bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het toepassen van de 

hardheidsclausule. Dat betekent dat wij in bijzondere gevallen de kostendelersnorm en de 

vermogensgrens voor bijstand niet toepassen. 

• Goede voorzieningen voor opvang van kinderen, zodat ouders daardoor geen belemmering 

voelen om te gaan werken. 

• We voor mensen met een onregelmatig  inkomen  (zzp’ers) de drempel verlagen om vanuit de 

bijstand bij te verdienen. Dit doen we door de administratieve  last van een wisselende 

bijstandsuitkering te verlagen en meer uit te gaan van vertrouwen. Een en ander conform de 

Bbz.  

• Wij sociaal ondernemerschap stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld via het aanbestedingsbeleid. 

Maar ook via allerlei andere faciliteiten die de overheid biedt, zoals het organiseren van 

netwerken of het regelen van opstartfinanciering. 

• We bij aanbesteden, bijvoorbeeld in de zorg, eisen stellen aan het soort contracten. Dus geen 

0-urencontracten en payrolling meer. Dit betekent  dat we niet gaan  voor de goedkoopste  

aanbieder, maar voor degene die goed met zijn werknemers omgaat én kwaliteit levert. 

• Daarbij zal er een harde eis liggen naar de toeleveranciers van diensten hun werknemers 

minimaal € 14,-- per uur te betalen. 

• We gaan ervan uit dat de bestaande cao’s worden nageleefd, medezeggenschap van 

werknemers geborgd is, de beloning van de  bestuurders past  binnen de Wet normering 

topinkomens (WNT) en de flexibele schil niet groter is dan 30%. Dit geldt voor alle 

werknemers, ongeacht hun land van herkomst. 

• Bij aanbestedingen nemen wij in de aanbestedingseisen op dat organisaties, die werken met 

gemeenschapsgeld een fatsoenlijke salariëring en beloning hanteren (cao). Bovenin de 

organisatie worden geen exorbitante salarissen betaald of beloningen uitgekeerd. De Wet 

normering topinkomens wordt nageleefd. Lokaal letten we er bij aanbestedingen en bij 

verbonden partners op, dat inkomens van bestuurders conform regelgeving zijn. Dat kan ook 

met terugwerkende kracht. 

• Jongeren vanaf 18 jaar een minimumloon van € 14,--  ontvangen. Ook bij aanbestedingen  

wordt gelet op de hantering hiervan. (www.voor14.nu)  

• Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet toelaatbaar. Bij bezuinigingen of 

reorganisaties kijken wij naar de gevolgen voor de werknemers. Oneerlijk werk wordt 

aangekaart en aangepakt. 

http://www.voor14.nu/
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• Wij voorstander zijn van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale 

bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie. 

• We vinden dat werkzoekenden en statushouders zelf hun eigen plan moeten kunnen trekken 

in hun zoektocht naar betaald werk. Dit plan ondersteunen we waar mogelijk. Het verwerven 

van de Nederlandse taal door statushouders is daar onlosmakelijk aan verbonden. De 

gemeente geeft als werkgever zelf het goede voorbeeld. 

• Wij aandacht hebben voor de kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en het VSO. 

Voorheen stroomden zij rechtstreeks door naar de Wajong of de WSW. Nu dreigen ze buiten 

beeld te raken en krijgen we ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en 

regelgeving.  

• Wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten om samen met de scholen alternatieve 

leerroutes te creëren. Op die manier kunnen we ook deze jongeren zo goed mogelijk 

klaarstomen voor de arbeidsmarkt. 

• We in de regionale arbeidsmarktkamer en regionaal verband samen werken met het UWV en 

branches om mensen actiever van werk naar werk te leiden. De O&O-fondsen (geld voor 

opleidingen), die nu sectoraal geregeld zijn, willen we in de toekomst ook in kunnen zetten 

voor de regionale aanpak. 

• Wij vinden dat het UWV weer echt een partner moet zijn voor mensen bij het vinden van werk. 

Dat houdt in dat het UWV persoonlijk contact met de werkzoekende onderhoudt. 

• Dat iedereen een gelijke en eerlijke kans verdient om aan een stageplaats of werk te komen. 

Dat mensen langs de zijlijn staan puur en alleen vanwege hun afkomst, geloof, leeftijd, 

geslacht of geaardheid is onaanvaardbaar. Wij gaan de strijd aan met werkgevers die 

(on)bewust  discrimineren op zaken als leeftijd, geslacht en afkomst. Anoniem solliciteren is 

daar een goed hulpmiddel voor. 

• Als gemeente gaan wij er niet over dat de winkels open moeten. Wel kunnen wij beslissen dat 

de winkels open mogen. Wij zijn voor een mogelijkheid tot zondagsopenstelling, indien 

winkeliers dit willen. Dit geldt ook de bibliotheek en voor alle (sport)voorzieningen. 

• Wij zetten ons in voor het introduceren en inzetten van een Scholingsfonds conform 

Gronings/Rotterdams model. Hierbij worden volwassenen instaat gesteld om buiten hun 

werkkring opleidingen te volgen. Dit geld zowel voor mensen in een uitkering als voor mensen 

die werken en geen toegang hebben op opleidingsbudget van een werkgevers.  
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JEUGD 

 

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

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

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

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

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

gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in sociaaleconomische achtergrond. 

Wij vinden het onverteerbaar, dat in Nederland de sociaaleconomische ongelijkheid leidt tot grote 

verschillen in levensverwachting en de mate, waarin we gezond oud kunnen worden en dat is door de 

coronacrisis alleen nog maar versterkt. De mensen met de hoogste inkomens leven in ons land 

gemiddeld 7,5 jaar langer dan de mensen met de laagste inkomens, terwijl het verschil in het aantal 

gezonde levensjaren ruim 18 jaar is. Dat zijn cijfers om stil van te worden. Wie in armoede leeft, is 

vaker ongezond en kinderen, die in armoede opgroeien, hebben vaker een ongezonde levensstijl. Dat 

moet anders. Om te beginnen in Alblasserdam. Het begint bij een gezond leef- en eetpatroon. Juist 

voor mensen met een smalle beurs is gezond eten niet te betalen. Overgewicht bij kinderen, die in 

armoede opgroeien, is een groot probleem. In onze gemeente zetten we vol in op preventie. Door op 

hele jonge leeftijd extra in deze kinderen (en hun ouders) te investeren, valt er een enorme 

gezondheidswinst voor deze groep kwetsbare kinderen te halen.  

Van groot belang is het (preventief) tegengaan van roken, alcoholgebruik en overgewicht door het 

stimuleren van gezonde voeding en meer bewegen. Het is goed om mensen positief te benaderen en 

voor een plek te kiezen waar de doelgroep al is. Het is essentieel dat mensen de hulp krijgen die 

nodig is.  

• Wij vinden dat binnen de jeugdhulp het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het 

uitgangspunt van de ondersteuning moet zijn. De ouders hebben daar idealiter de regie in, 

zeker wanneer er meerdere vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin 

noodzakelijk zijn. 

• Eigen krachten en eigen verantwoordelijkheid mogen geen reden zijn om hulp te weigeren. 

Tegelijkertijd nemen we afstand van de tendens van medicalisering en problematisering. 

Opvoeden en opgroeien gaan gepaard met risico’s en met vallen en weer opstaan. Dingen 

die bij het normale leven horen, laten we ook daar. Opvoedingsondersteuning en jeugdzorg 

zien we in elkaars verlengde, maar niet als elkaars gelijke.  

• Jeugdwerkers werkzaam bij jeugd-Punt hebben een belangrijke signalerende rol, doordat zij 

laagdrempelig het gesprek aangaan met jongeren en jongeren bijvoorbeeld bij een potje 

voetbal hun verhaal kunnen doen. Deze manier van werken vanuit een laagdrempelige 

vertrouwensrelatie speelt een belangrijke rol in het voorkomen van zwaardere zorg voor 

jongeren.  

• Lichte hulpverlening, zoals opvoedingsvragen, hulp bij het invullen van formulieren of de 

aanpak van lichte vormen van dyslexie, hoort niet in zorgaanbiedersland en halen we eruit. In 

plaats daarvan zorgen we voor plekken, waar mensen laagdrempelig heen kunnen. De 

MeeDenkers pagina (gemeente Alblasserdam) is hiervan al een mooi voorbeeld. 

• We onderkennen dat het vergroten van de zelfredzaamheid niet dé oplossing voor alles is, 

maar het wel kan helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. 

• Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We 

willen zorgen voor gezonder een gelukkigere levens en zetten daarom in op gezondheid, 

welzijn en preventie. Uiteindelijk leidt deze preventieve aanpak ook tot minder dure zorg.  

Succesvolle projecten binnen ons dorp zoals het TalentLab, voor kinderen van groep 6,7 of 8 
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van het primair onderwijs, met bepaald signaalgedrag gedurende een periode begeleid en 

gecoacht door de Talentcoach van jeugd-Punt verdiend alle steun. Dit geldt ook voor het 

project Collectieve Ondersteuning, waarin jongeren elkaar ontmoeten rond een gedeeld 

thema. Er zijn bijvoorbeeld meidengroepen, groepen van jonge mantelzorgers, jongeren die 

met eenzaamheid kampen, LHBTI’ers en jongeren die een thema delen in het ASS (met een 

aandoening in het autistische spectrum).  

• De aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, met preventieve activiteiten 

levert op termijn besparingen op. Het rendement investeren we vervolgens weer in nieuw te 

starten preventie projecten.  

• We ondersteunen het ingezette Preventieplan 2020-2023 inclusief het kader Sport en 

Bewegen zoals dat in Alblasserdam is ontwikkeld.  

• Via basisvoorzieningen voor alle kinderen van 0 tot 12jaar (CJG) houden we niet alleen de 

gezondheid van kinderen in de gaten, maar leren we kinderen en hun ouders gezonde 

leefregels, zoals water drinken, gezonde voeding, tandenpoetsen, taalontwikkeling. Hier 

kunnen de kinderen ook worden getest op hun gehoor en zicht, en worden de inentingen 

gegeven. In deze kind centra worden achterstanden vroegtijdig gesignaleerd en kan, als dat 

nodig is zo vroeg mogelijk extra ondersteuning geboden worden. Dit mag niet leiden tot een 

betuttelende benadering.  

• We zorgen voor voldoende (gerenoveerde) speeltuinen en speelplekken, waar kinderen 

kunnen bewegen en spelen.  

• We passen de richtlijnen van de ‘Rookvrije generatie’ toe.  

• In het basisonderwijs stimuleren we de aandacht voor gezondheid, gezonde voeding, sporten 

en bewegen. Dit doen we bijvoorbeeld via de schoolkantine met fruit en ondersteunen daarbij 

de inzet van het ABC team. 

• We zorgen ervoor dat jongeren uit de jeugdhulp kunnen mee praten over de gevolgen van de 

coronacrisis. Veel jongeren hebben door de lockdown psychische problemen gekregen.  

• Jongeren uit de jeugdzorg hebben vaak extra last gehad van de coronacrisis. Zij hadden 

minder kans om familie en vrienden te zien, minder doorstroommogelijkheden, meer 

problemen met mentale gezondheid, meer eenzaamheid en meer financiële problemen door 

verlies van bijbanen. We moeten samen een plan maken met hen om de gevolgen van de 

coronacrisis draagbaar te maken. 
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• Er moet goede hulp komen voor jongeren in een hele kwetsbare positie. Wij pakken dit 

probleem aan. Daarnaast is er op dit moment een veel te groot wachtlijstprobleem. Een peer-

to-peer wachtlijstondersteuning zou hierin kunnen helpen.Deze is met name belangrijk voor 

jongeren die al heel lang hulp hebben en vaak overgeplaatst zijn. Die hebben soms wel 15 tot 

30 verschillende hulpverleners gehad tussen hun 16e en 25e jaar. Soms is het belangrijk dat 

jeugdzorgaanbieders ook WMO-aanbieder zijn en dat ook de inkoop van jeugdzorg én WMO 

ervoor zorgt, dat jongeren een begeleider houden die ze kan ondersteunen tot ze echt 

zelfstandig zijn.  

• Medewerkers jeugdhulp moeten deskundig zijn en blijven door training en opleiding. 

• Daarnaast is er voor specifieke jeugdhulpverlening (zoals hulp bij suïcide) een schaarste aan 

gekwalificeerd personeel en een gebrek aan passende behandelplekken of aan de 

financiering daarvan. Dit gaan we in de regionale samenwerking aandragen en aanpakken, 

• We gaan meer gebruik maken van ervaringsdeskundige jongeren. 

• Het zou goed zijn als er meer ervaringsdeskundige jongeren kunnen werken in het lokale 

veld, de jeugdzorg en de jeugdbescherming. Het jeugdpunt Alblasserdam kan hierin een rol 

in spelen. 

• Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is in onze gemeente hoog. We kijken niet weg, 

adresseren het probleem en pakken het aan in samenwerking met ouders, scholen, 

welzijnswerkers (Jeugdpunt) en politie.  

• Wij gaan de weerbaarheid  van kinderen en gezinnen versterken door een integrale aanpak. 

Die is onder meer gericht op pestgedrag op scholen en social media, seksueel misbruik en 

problemen bij een vechtscheiding. 

• Lachgas valt onder een landelijk verkoopverbod. We lichten jongeren voor over de 

schadelijke effecten van deze drugs.  

• We zorgen voor een strengere handhaving van het verbod op de verkoop van pillen en drank 

aan minderjarigen in onze gemeente.  

• Wij ervoor zorgen dat er voldoende expertise in het sociaal netwerk is op het gebied van 

kindermishandeling, jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking. 

• Wangedrag van kinderen en (groepen) jongeren wordt aangepakt. Niet alleen door stevige 

handhaving, maar ook met zorg en ondersteuning. 

• Wij ervoor kiezen om niet alleen via repressie, maar vooral met preventie probleemgedrag  

van jongeren aan te pakken. Eén en ander ingezet in een positief jeugdbeleid conform  

Route 22  

• Wij willen dat bij de aanpak van jongeren in probleemsituaties en/of met probleemgedrag 

altijd hun toekomst centraal staat. 
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ONDERWIJS: 

 

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school maak je vrienden, 

word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te 

maken. Onze scholen in Alblasserdam zijn de plek waar heel veel kinderen met veel plezier naar toe 

gaan en iedere dag iets nieuws leren.  

De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn, mogen nooit bepalend zijn voor wie je 

later wordt. Goed onderwijs valt of staat bij goede leraren. Onze leraren werken keihard en leveren 

telkens weer een topprestatie af. Zij bereiden onze kinderen met veel passie, energie en geduld voor 

op het verdere leven. Makkelijk is dat niet. De werkdruk is hoog, de klassen zijn groot en het salaris 

niet genoeg om een woning van te kunnen betalen.  

Daarnaast zijn de verschillen in het onderwijs toegenomen en hardnekkiger geworden. Kinderen van 

ouders met een laag inkomen lopen vaak al voor hun tweede levensjaar haast onoverbrugbare 

leerachterstanden op en het aantal leerlingen dat laaggeletterd van school komt (landelijk gaat het om 

een kwart van alle leerlingen!) is veel te hoog. Juist de scholen met veel leerlingen met een 

leerachterstand hebben het meeste last van het lerarentekort en door oneerlijke selectie aan de poort 

groeien de verschillen tussen basisscholen meer en meer. We vinden het onaanvaardbaar dat niet 

iedereen een eerlijke kans krijgt en we doen er alles aan om leerachterstanden en laaggeletterdheid in 

Alblasserdam tegen te gaan en de kansengelijkheid te bevorderen. 

Natuurlijk zijn de scholen verantwoordelijk voor de inhoud van het lespakket, maar dat betekent niet 

dat we als gemeente aan de zijlijn toekijken en ons alleen met de huisvesting bemoeien. We helpen 

scholen om zich te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplaatsen, bieden kinderen met 

leerachterstanden extra steun, zorgen ervoor dat leraren in onze gemeente betaalbaar kunnen wonen, 

bevorderen de diversiteit en bestrijden de kansenongelijkheid met gericht beleid. Voor ons is de 

school de plek waar je al je leeftijdsgenoten ontmoet, de plek waar je je veilig voelt en waar je een 

eerlijke start in het leven maakt. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• De PvdA Alblasserdam behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een 

onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, 

met elkaar leven en dus ook met elkaar leren 

• Ieder kind verdient een eerlijke start. Toch maakt het ook in onze gemeente steeds meer uit waar 

je wieg staat, wie je ouders zijn en hoe breed hun portemonnee is. Voor de PvdA is dat 

onaanvaardbaar.  

• In ons beleid, maar ook in onze samenwerking met scholen en ouders doen we er alles aan om 

de kansengelijkheid te vergroten en leerachterstanden in te halen.  

• We investeren extra in onze voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voorkomen dat peuters en 

kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen.  

• We trekken in samenwerking met scholen, bibliotheken en organisaties als Stichting Lezen en 

Schrijven alles uit de kast om laaggeletterdheid binnen en buiten de klas te bestrijden.  

• In onze gemeente ondersteunen we scholen bij het verbeteren van hun leesonderwijs.  

• We werken intensief samen met de bibliotheek en ondersteunen hen financieel bij het realiseren 

van de aanpak van laaggeletterdheid. . 
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• In onze buiten- en naschoolse opvang is de bestrijding van laaggeletterdheid een van de 

speerpunten en worden kinderen met informele lesmethodes uitgedaagd om meer te lezen. 

• Betrokken ouders zijn goud waard en koesteren we. Met een gerichte aanpak gaan we scholen 

ondersteunen om alle ouders bij de school en de educatieve ontwikkeling van hun kinderen te 

betrekken. 

• We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen kort zijn en 

regelen de jeugdhulp waar mogelijk intern op school. 

• We ondersteunen scholen door schoolmaatschappelijk werk in te zetten om vroegtijdig een 

luisterend oor/hulp te kunnen bieden aan de leerlingen. 

• Ondersteund door het regionale programma zetten wij ons in om voortijdig schoolverlaten te 

voorkomen. 

• We begeleiden jongeren uit het praktijk- of speciaal onderwijs  naar vervolg onderwijs of naar 

werken en leren. 

• Wij vinden dat veiligheid in en rondom de scholen, in buurten en bij verenigingen, voor kinderen 

belangrijk is. Dat gaat zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal 

maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, 

ouders, buurtagenten en boa's. 

• Wij stimuleren verkeerseducatie en het meedoen aan het verkeersexamen. 

• We stimuleren sporten en het meedoen, dus ook het lid worden van sportverenigingen. 

• We stimuleren cultuureducatie in het onderwijs. 

• In de scholen en kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen moet alleen gezonde voeding 

aanwezig zijn en hier geldt een zero-tolerance voor het gebruik van prestatie verhogende 

middelen, roken, drugs en alcohol. 

• Wij willen dat alle scholen veilig, goed  onderhouden en volledig toegankelijk zijn, oók voor 

leerlingen met een fysieke beperking. 

• Als PvdA zijn wij voorstander voor nieuwbouw van het Nokkenwiel. Het Nokkenwiel heeft reeds 

een prominente rol in het  meerjarig programma voor de toegankelijke scholen  

• We kiezen voor het investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen, zoals het 

peuterspeelzaalwerk, de scholen en ook de bibliotheek. Op  die manier verbeteren we de lees- en 

taal- vaardigheid, zorgen we dat kinderen elkaar beter kunnen ontmoeten en zetten we in op voor- 

en vroegtijdige educatie. 
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EEN GROENE, GEZONDE EN DUURZAME OMGEVING  

 

Voor de PvdA zijn duurzaamheid en gezonde lucht belangrijk. De klimaatverandering, de toename 

aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te 

leveren aan het verduurzamen van Alblasserdam en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag, er 

is versnelling nodig. De gemeente richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk 

de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties 

en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar 

financieel profijt. De luchtkwaliteit moet verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om gezond te 

kunnen leven. Alblasserdam is een mooi dorp met veel groen en unieke landschappelijke kenmerken 

die het dorp een eigen identiteit geven en die we koesteren. Natuur hoort toegankelijk te zijn. 

Bij duurzame energie gaat het vaak over lastig te begrijpen termen als megawatts, peta joules en 

percentages energieneutraal. Dat is meer dan jammer, want het gaat juist om een onderwerp dat 

iedereen aangaat.  Met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal. Bedrijven en inwoners 

worden zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. Wij vinden dat Alblasserdam samen 

met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde 

en klimaatverandering. Het in Parijs bereikte, door alle landen ondersteunde, Klimaatakkoord 

onderstreept de urgentie van de energietransitie.  Wij geloven ook, dat duurzaamheid een bijdrage 

kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. 

Als meer bedrijven volgen, kan Alblasserdam de bakermat zijn van innovatieve, duurzame, energie 

neutrale gemeenten. 

Alblasserdam is een goed dorp om te wonen en te werken. Het is er mooi en met veel groen en 

unieke landschappelijke kenmerken die ons dorp een eigen identiteit geven en die we koesteren en 

willen behouden. De opwarming van de aarde en het daardoor veranderende klimaat, de toenemende 

vervuiling van lucht en bodem en het streven naar een circulaire economie, zullen onze samenleving 

sterk onder druk zetten. Wij zullen dit proces zo goed mogelijk begeleiden door de bevolking, waar dit 

kan, maximum inspraak en betrokkenheid te geven. Wij willen wel het proces versnellen want de 

verduurzaming gaat nu te traag.  

 

De beleidsplannen worden voorbereid op basis van het Energieakkoord Drechtsteden dat door zo’n 

30 belanghebbende gemeenten en organisaties is gesloten. Met als uitgangspunten de Parijse 

akkoorden, het EU-beleid en de nationale Klimaatwet zijn voor de regio Drechtsteden en de 

samenwerkende gemeenten de Regionale Energie transitie Strategie (RES) en de Transitie-visie 

Warmte (TW) opgesteld.  Beide nota’s zijn door de Raad vastgesteld. In de eerstkomende jaren zal 

vooral aandacht besteed worden aan energiebesparing door rendementsverbeteringen en door 

isolatie. In een verdere fase zal gewerkt worden aan wijkgerichte aanpassing van de 

energievoorziening.  

Voor het gebied Alblasserwaard-Vijfherenlanden zal een Regionale Klimaat Adaptatie Strategie 

worden opgesteld om te kunnen beoordelen welke wijzigingen (bijvoorbeeld dijkhoogte) in onze 

woonomgeving nodig zijn om ons aan te passen aan niet-beïnvloedbare gevolgen van de 

klimaatverandering. 

De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten 

onderzoeken in onze gemeente. 
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VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• Wij het lokale duurzaamheidsprogramma verder concretiseren. We stellen concrete doelen 

ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen 

en onderwijs- en zorginstellingen. 

• We besluiten nemen door goed na te denken over en te overleggen met bewoners en 

ondernemers. We houden daarbij rekening met het draagvlak voor welke vorm op welke 

locatie past (bijvoorbeeld op industrieterreinen of nabij snelwegen). 

• Wij het gebruik van warmtepompen, zonnepanelen en andere vormen van alternatieve 

energieopwekking stimuleren door voorlichtingscampagnes te organiseren, subsidies te 

verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen aan particulieren voor 

het plaatsen van zonnepanelen. 

• Ondernemers moeten de mogelijkheden krijgen om op bedrijfshallen zonnepanelen te 

plaatsen en de opgebrachte energie aan het net te geven. Hiervoor zal de netwerkbeheerders 

zijn netwerk geschikt en beschikbaar moeten maken.  

• Ook in het beschermd dorpsgezicht en op monumenten, onder voorwaarden, zonnepanelen 

mogen worden geplaatst. 

• We gemeentelijke gebouwen met geschikte daken voorzien van zonnecollectoren. 

• We nieuwe ontwikkelingen volgen en als 'early adapters' koploper zijn op het gebied van 

energie. 

• Wij met de corporaties afspraken maken over kleinschalige energieopwekking voor en door 

huurders. Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders. 

• Elke inwoner kan via het energieloket een beroep doen op een persoonlijke energiecoach die 

hem/haar wegwijs zal maken in alle opties en subsidie mogelijkheden. 

• Wij eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking stimuleren via ons lokale 

energieloket. 

• Als bewoners investeren in verduurzaming of afvalscheiding, we dit belonen met 

energievouchers. 

• Alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken we bindende 

afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhooggaan. 

• Sociale woningen die nog niet aan het verplichte energielabel voldoen mogen niet in huur 

verhoogd worden. Hier zullen afspraken over worden gemaakt met Woonkracht 10. 

• Wij een informatiepunt willen binnen onze gemeente. Particulieren en organisaties kunnen 

daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid. 

• Wij de totstandkoming van energiecoöperaties stimuleren waarin bewoners gezamenlijk 

energie gaan opwekken. Dat doen we door inhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld juridisch) 

te leveren, maar ook door subsidies op zonnepanelen, warmte-koude-opslag (WKO) en voor 

andere veelbelovende duurzame energietechnologie. De toegang tot dit type coöperaties en 

initiatieven moet ook geborgd zijn voor mensen, die niet direct zelf een investeringsbedrag op 

tafel kunnen leggen. 

• De gemeente 100% duurzame stroom zal inkopen. Ook onze leveranciers en subsidie 

ontvangende organisaties zullen hiertoe worden aangezet/verplicht. 

• Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen we duurzaamheid en 

energie(voorziening) opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende 

maatregelen bij nieuwbouw. 

• We duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren.  

Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende 

technologieën zoals warmte-koude-opslag en ledverlichting. 

• Wij begrijpen dat voor alternatieve energiebronnen er soms concessies gedaan moeten 

worden in relatie tot de inpassing hiervan in het landschap. 

• Wij blijven de bestaande subsidie regelingen voor groene daken, zonnepanelen, 

warmtepompen etc. steunen en stimuleren.  
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OPENBAARVERVOER 

 

Het openbaar vervoer is voor ons waardevol. Het stimuleren van openbaar vervoer op waterstof en 

elektrisch en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het 

tegengaan van luchtvervuiling. 

Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht in Alblasserdam 

onvoldoende. Dit moet verbeteren. Het actieplan luchtkwaliteit dat de vorige periode is opgesteld, is 

daartoe een goede aanzet. Dat willen we verder uitwerken en concrete acties benoemen. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• We een hoogwaardig OV-netwerk met een goede bereikbaarheid van belangrijke 

voorzieningen, zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en scholen, in stand 

houden/ontwikkelen. 

• Elke vorm van openbaar vervoer toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. 

• Wij de Drecht Hopper zullen stimuleren en ondersteunen. 

• Wij kansen zien voor het combineren van leerlingen vervoer, vervoer gehandicapten naar 

dagbesteding, vervoer participatie deelnemers naar hun werklocatie en ouderenvervoer 

(Drechthopper) De Stroomlijn organisatie kan hier een rol in spelen.  

• We deelauto’s (bijvoorbeeld Greenwheels) uit willen rollen in ons dorp. Dit gaat de 

parkeerdruk tegen en mensen die weinig rijden zijn met deelauto’s goedkoper uit. 

• Door het aanleggen van oplaadpunten en of snelladers willen we het gebruik van elektrische 

auto’s en scooters stimuleren. De gemeente geeft het goede voorbeeld met haar eigen 

elektrische wagenpark. 

• We meer groen in het dorp willen. We zien hier het project Steenbreek als geschikt 

instrument, tegel eruit, groen erin! Ook het bevorderen van groen in tuinen in plaats van tegels 

zal helpen. Hierdoor zal de luchtkwaliteit ook beter worden en de water huishouding een beter 

verloop hebben. 

• In elke buurt moet de lucht gezond zijn. 

• We onderzoeken naar de haalbaarheid om binnen de bebouwde kom te kiezen voor een 

maximum snelheid van 30 km, dit om ongelukken verder terug te dringen en het creëren van 

veilige (school-) routes, hierbij is de fietser en wandelaar belangrijker dan auto en brommer.  

• We inzetten op de lobby richting het rijk voor een 80-kilometerzone op de A15 bij 

Alblasserdam. Hiermee zal de luchtkwaliteit toenemen. 

• Wij zien de waterbus als zeer welkome uitbreiding in het openbaarvervoersnet. Uitbreiding 

zullen wij stimuleren. Denk aan de bereikbaarheid van het werelderfgoed, de Molens van 

Kinderdijk, plekken als het Rivium, stadion Feijenoord in Rotterdam en aansluiting met 

openbaarvervoer naar ziekenhuizen ( ASZ).  
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DE OMGEVINGSWET 

 

De Omgevingswet wordt naar verwachting in 2022 ingevoerd en biedt de mogelijkheid om de 

verbinding tussen wonen, de openbare ruimte en gezondheid beter te leggen. Onze gemeente moet 

daarvoor een omgevingsvisie maken, die de basis is voor alle deelvisies onder andere op het gebied 

van wonen, mobiliteit en ruimte. Dit staat gepland voor 2022.  

Alblasserdam heeft allereerst vijf accenten voor de omgevingsvisie uitgedacht en onze inwoners 

konden tot 15 oktober 2021 aangeven welk accent hun favoriet is. In totaal hebben 634 inwoners hun 

stem uitgebracht. Het accent 'Fit & groen in de polder' is met 51% van de stemmen als grootste uit de 

bus gekomen. In het accent 'Fit en groen in de polder' zijn milieu, klimaat, duurzaamheid en 

gezondheid erg belangrijk.  

De keuze van het accent gaat het uitgangspunt vormen voor het opstellen van een omgevingsvisie 

(verplicht te realiseren uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de omgevingswet) die qua 

doelstellingen goed past in de nationale en provinciale omgevingsvisie. Bovendien heeft het ook 

gehoor gegeven aan de wens van onze inwoners. De omgevingsvisie zelf  vormt dan weer de basis 

voor het omgevingsplan dat voor 31 december 2029 moet worden vastgesteld.  

In het fitte en groene dorp in de polder zijn vernieuwing en groei in combinatie met milieu en 

duurzaamheid van belang. We gaan hierbij inzetten op vergroening, het opwekken en besparen van 

energie en we houden in de toekomstplannen tegelijkertijd ook rekening met bereikbaarheid en 

wonen. 
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TOERISME EN RECREATIE 

 

De ligging ten opzichte van de Molens in Kinderdijk maakt dat Alblasserdam steeds meer in trek komt 

bij toeristen. Om doorheen te rijden, even te stoppen en steeds vaker zelfs te overnachten in een 

camper of hotel. De PvdA vindt dit een leuke ontwikkeling. Het is goed als mensen van buiten zien 

hoe mooi onze omgeving is. Overlast op vooral de dijk, door het vele verkeer is een keerzijde. Dat 

moet worden tegengegaan, de reeds ingezette shuttle zal hier een rol in blijven spelen. Wij 

ondersteunen dan ook het voorstel om een goed transferium te verzorgen op de beste plek hiervoor.  

Ook kan het vervoer over water een rol spelen. Samenwerking in de Waterdriehoek en met de 

gemeente Molenwaard, Rotterdam, Ridderkerk en Dordrecht zijn hiervoor onontbeerlijk. 

 

• We het toerisme en daarmee het bezoek aan de molens van Kinderdijk, stimuleren met in 

achtneming van de balans tussen wonen, werken en toerisme. 

• Wij op de meest ideale plek parkeergelegenheid realiseren in de vorm van een transferium. 

Hier vertrekt, zeven dagen per week, de shuttlebus naar het Werelderfgoed de Molens van 

Kinderdijk. Natuurlijk brengt de shuttlebus de bezoekers ook weer terug naar het transferium. 

 

 

 

 

 

 

  

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  
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NATUUR EN RECREATIE 

 

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in 

de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur en de bio- 

diversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard van de landbouw en de groei van 

steden. Hierdoor  hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer. 

Daarnaast is gebrek aan groen een aanslag op de gezondheid van d Alblasserdammers. Meer groen 

en water in het dorp maakt de leefomgeving van mensen gezonder en versterkt onze natuur. Groen 

en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. 

Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. De 

levensverwachting van mensen die in een groene buurt wonen,  is hoger. Mensen met een lagere 

sociaal-economische positie wonen vaker in buurten met weinig groen. Hier is veel te winnen.  

Buitendijks ligt tussen de Kade en Rivierstaete het griend/rietland het Kielgat en het  Balkengat. Dit is 

het enige overgebleven buitendijks natuurgebiedje, met een grote culturele historische waarde, in 

Alblasserdam. Dit ecologisch interessante gebied is in verval. Doordat de onderwaterbeschoeiing is 

weggerot en door het toenemende scheepvaartverkeer (o.a. waterbus) verdwijnen steeds meer de 

oorspronkelijke oeverlijnen en verdwijnt er steeds meer riet. Alblasserdam kan dit gebied behouden 

door de oeverlijnen vast te leggen. 

Ook de recreatie met hond en baas achten wij van belang. Het bezit van een hond verdrijft 

eenzaamheid en creëert sociaal contact en ontmoetingen op straat. Tevens zijn hondenbezitters de 

oren en ogen in de wijk, ook in de avond en vroege nacht. Uitdrukkelijk willen wij melden dat dit geen 

vrijbrief is voor het achterlaten van ontlasting. Deze dient opgeruimd te worden zodat er geen overlast 

door kan ontstaan. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• Boeren een belangrijke rol hebben in het creëren van natuur als onderdeel van de transitie 

van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de 

biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap. 

• We inzetten op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om de 

steden. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en 

landschap. 

• We bij bebouwing in het landelijk gebied de voorwaarde stellen dat dit landschappelijk wordt 

ingepast. 

• Kinderboerderij de Plantage, de Groene Long en Bos Rijkee gekoesterd en versterkt worden. 

• Wij rondom de Groene Long een streep trekken waar binnen geen ruimte meer is voor 

bouwactiviteiten. 

• Samen met de mede-eigenaren van het gebied buitendijks tussen de Kade en Rivierstaete het 

griend/rietland het Kielgat en Balkengat willen wij dat er een plan wordt opgesteld en ten 

uitvoering gebracht om dit gebied in ere te herstellen en te onderhouden. Gekeken wordt of 

hier fondsen voor kunnen worden aangesproken.  

• We groenverbindingen tussen buurten en de groene plaatsen in ons dorp willen aanleggen. 

• We de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in 

beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de 

biodiversiteit is hierbij belangrijk. 

• We de dijken en kades gebruiken als wandel- en fietspaden met picknickgelegenheden om te 

kunnen recreëren. 
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• Wij de wensen van hondenbezitters serieus zullen nemen en een aantal wensen inwilligen. 

Denk hierbij aan het realiseren van meer plekken waar honden in en uit het water kunnen, z.g. 

zwemplanken en of strandjes. Het realiseren van honden losloop kooien door heel 

Alblasserdam, het voorrang geven van de hond bij honden losloopplaatsen zoals bij het 

Buitenpad. Ook zullen wij een hondenspeeltuin ontwikkelen als ontmoetingsplaats voor baas 

en hond.  

• Wij faciliteren de hondenbezitter om de ontlasting van zijn of haar hond op te ruimen. 

Beschikbaar gestelde zakjes dienen afbreekbaar te zijn.  

• Eis aan de hondenbezitter is dat zij ontlasting te allen tijde verwijderen. 
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GEBIEDSONTWIKKELING EN VERKEER 

 

Er zijn nog maar een paar plekken in Alblasserdam die ontwikkeld kunnen worden. De PvdA wil dat 

zorgvuldig en met gevoel voor de maat, de schaal en het karakter van het dorp doen.  

HAVEN ZUID 

Het gebied rond de Haven Zuid staat op dit moment aan het begin van een, wat ons betreft mooie 

ontwikkeling. Vanuit een organische-groei-benadering wordt langzaam maar zeker gewerkt aan een 

haven waar het goed verblijven is en waar wonen, werken, doorreizen en recreëren met elkaar 

gecombineerd worden. Wij juichen deze benadering toe en zullen er op toezien dat er geen stappen 

worden gezet waar we later spijt van hebben.  

Bij de verhouding koop, duurdere huur en sociale huur zullen wij inzetten voor een realisatie van 35% 

sociale huur. Daarbij dient de sociale huur beheerd te worden door Woonkracht 10 om zo verkoop na 

een aantal jaren van de sociale woningen te voorkomen.  

MERCON KLOOS 

Het oude terrein van Kloos biedt veel kansen. De plannen zijn ingevuld en wij staan voor een 

spoedige start van de bouwactiviteiten. 

MANEGE LOCATIE  

De plannen zijn in ontwikkeling, waarbij de PvdA staat op de afspraak van 30% sociale huurwoningen 

TERREIN OUDE WIPMOLEN 

De plannen zijn ontwikkeld en wij hebben ons verzekerd van 30% sociale woningen. Voor de 

toekenning van deze sociale woningen zal een doorstroomplan moeten worden ontwikkeld. 

NEDSTAAL 

Het terrein van de voormalige staalfabriek is groot en ligt op een voor bedrijven zeer gunstige locatie. 

Omdat het zo dicht bij ons dorp ligt wil de PvdA geen zware en vervuilende industrie op die plek. Het 

ligt meer voor de hand om iets te vestigen op het gebied van de nieuwe, duurzame, economie. Het 

Nedstaalterrein is bij uitstek een locatie, die in en mede met de Drechtsteden ontwikkeld moet worden. 

VERKEER  

Een veilige doorstroming van het verkeer is een vereiste. Daarbij houden wij nieuwe trends als 30 

kilometer in de bebouwde kom als mogelijkheid voor Alblasserdam in de gaten. Veilige kruisingen blijft 

een zorg in Alblasserdam, zoals bij de kruising Polderstraat / Dam / Zuiderstek en kruising Kelvinring / 

Edsonweg. Hier zal de komende periode een oplossing voor moeten worden gevonden. Wij zijn 

tegenstander van een derde ontsluiting door het groen.  

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• Wij de ontwikkelingen rond het Nedstaalterrein nauwkeurig blijven volgen. 

• We bij uitstek een rol zien voor de regio Drechtsteden voor wat betreft de ontwikkeling van het 

Nedstaalterrein. Hierdoor kunnen we meer kracht maken richting provincie en rijk, maar 

kunnen we ook beter afstemmen op andere projecten in de regio.  

• Wij de samenwerking met Het SWEK intensiveren als het gaat om de ontwikkeling van de hub 

naar Kinderdijk. 

• Wij ervoor zorgen dat de ontwikkeling van deze gebieden blijven kloppen met de schaal en 

het karakter van het dorp. 
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• Wij in een compact en sfeervol centrum investeren. Het winkelgebied dikken we in en in de 

aanloopstraten experimenteren we met vrije bestemming voor meer levendigheid. We 

schrappen zoveel mogelijk plancapaciteit voor detailhandel en kantoren. Dat voorkomt 

verdere leegstand. 

• Wij het ontwerp van het te realiseren Haven zuid complex kritisch blijven volgen en deze dient 

te passen in het huidig dorpsgezicht. 

• Wij zijn voor diversiteit in gebiedsontwikkeling. Woningbouw voor verschillende doelgroepen, 

kleinschalige bedrijvigheid en recreatieve voorzieningen kunnen prima naast elkaar bestaan 

en elkaar versterken. 

• Wij open staan voor innovatieve ideeën en experimenten, zoals tiny houses en tijdelijke 

woonvoorzieningen. 

• Er geen gemeenschapsgeld gaat naar het open stellen van de sluis. 

• De kruising Kelvinring / Edisonweg moet veiliger, een ondertunneling van het fietspad dient 

onderzocht te worden. Ook verplaatsing van de ingang van Hornbach is een mogelijkheid om 

de druk op, dit kruispunt te verminderen. 

• Het kruispunt Polder / Dam / Zuiderstek moet ontlast worden, bij het plannen van de 

bebouwing haven Zuid moet er een fietspad komen dat een veilige doorsteek kan geven naar 

Cortgene.  

• Fietspaden zijn de norm! Zij worden goed onderhouden en waar mogelijke en indien mogelijk 

gerealiseerd.  
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AFVAL 

 

Vanuit het rijk heeft de gemeente de taak dat de hoeveelheid afval, die gestort of verbrand wordt, 

zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. Waarbij de norm voor restafval op 100KG is gesteld. 

Daarom zijn wij voor het scheiden van afval, zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. We streven 

naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. 

Het scheiden van afval is de basis van hergebruik en recycling. Het systeem van DIFTAR 

(gedifferentieerd tarief) kan behulpzaam zijn bij het streven naar duurzaamheid. DIFTAR bevordert 

zowel het scheiden van afval als het verminderen van het aanbod aan afval. 

DIFTAR kent echter ook risico's. Het principe is, de vervuiler betaalt. Niet iedereen kan kiezen voor 

het aanbieden van minder afval. Als je kleine kinderen hebt (luiers) of bij bepaalde 

gezondheidsklachten (medicatie en ondersteunende artikelen) kan de inwoner niet kiezen voor het 

beperken van het aanbod aan afval. Mensen met een krappe beurs kunnen hierdoor in de problemen 

komen. Daarom zijn wij voor een eerlijke regeling. We zijn nier perse een grote voorstander voor een 

systeem waarbij de bewoners per kilo afval moeten betalen per huishouden. Er zal ook goed gekeken 

moeten worden naar de frequentie van het ophalen van verschillende soorten afval. We streven naar 

een systeem waarbij er zo min mogelijk verschillende afvalbakken (kliko’s) moeten worden gebruikt 

door huishoudens. 

Alblasserdam loopt in de beslissing dit in te zetten wat achter, dit geeft juist de kans om te kijken naar 

andere oplossingen en te leren van de ervaringen in omliggende (Drechteden) gemeenten. Tevens zal 

de raad gedegen ingelicht moeten worden over alle mogelijkheden om zo voor de bewoners van 

Alblasserdam de beste oplossing te nemen.  

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• We afspraken maken met de afvalcentrale om het scheiden van afval te stimuleren en de 

hoeveelheid afval te beperken. 

• Huishoudens hun afval gratis bij het afvalscheidingsstation kunnen afgeven om illegale stort te 

voorkomen. 

• Gedifferentieerde tarifering (DIFTAR) niet overal de beste oplossing is. In dichtbevolkte, stedelijke 

gebieden met veel hoogbouw en beperkte bergruimte kan dit juist leiden tot meer zwerfafval en 

voor sommige gezinnen onvermijdelijke extra kosten (grote gezinnen met veel kleine kinderen). 

Daarom streven we naar maatwerk waar nodig. 

• We voor een systeem zijn waarbij je best te doen beloond wordt. De uitwerking daarvan vraagt 

nuance en maatwerk. 

• We leren van ervaringen van omringende gemeenten. 
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 VEILIGHEID 

 

Veiligheid is een basisbehoefte.  Wij staan voor een veilige en open samenleving  en wij koesteren  de 

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

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

of misdrijven. 

Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving, buurt en wijk is een zaak voor 

iedereen. Als iemand zich onveilig voelt, heeft hij of zij in de regel geen behoefte aan een debat over 

saamhorigheid. Je niet veilig voelen staat dat immers in de weg. Daarom is (sociale) veiligheid voor de 

PvdA een speerpunt. Die veiligheid bevorderen wij door een goede samenwerking tussen  gemeente,  

politie, justitie en vele andere partijen op touw te zetten. Het doel daarvan is om de veiligheid zowel 

feitelijk als gevoelsmatig te verbeteren. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt. 

Veiligheid vereist inspanningen van alle partijen. We laten veiligheid niet alleen aan de overheid over. 

Wij maken gebruik van de inzet van burgers om onze leefwereld veiliger te maken. Zonder 

medewerking van burgers kunnen we het niet. De snelle opkomst van Burgernet en het ontstaan van 

vele Whatsapp-groepen in buurten illustreren dat, maar zullen in leven gehouden moeten worden. Er 

is meer. We maken glashelder wat wel en wat niet kan in onze samenleving. Dat betekent dat we 

grenzen trekken. Het aanspreken op die grenzen is een gezamenlijk streven. Het handhaven van de 

grenzen en het optreden waar dat nodig is, is een taak van gemeente, boa’s, politie en justitie. De 

inzet hierop kan en moet doelmatiger.  

Voor het handhaven van de veiligheid streven wij naar een taakvolwassen organisatie. Wij streven 

naar werken vanuit een goede en gedegen analyse van het probleem in plaats van hap snap werken 

en reageren op het moment. Hiervoor zal in capaciteit en kennis moeten worden geïnvesteerd.  

Bijzondere aandacht gaat uit naar (signalen van) radicalisering. Dit vereist alertheid en samenwerking  

tussen gemeente, Woonkracht 10, politie, onderwijs, welzijnswerk en sportclubs. Bijzondere zorg vergt 

de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Steeds vaker zien we voorbeelden van criminaliteit rond 

drugs, mensenhandel en/of vastgoed, die vanuit de onderwereld de bovenwereld binnendringt  en 

vergiftigt.  

Aantasting van de legitimiteit van instituties en gezagsdragers is ontoelaatbaar. Wij stellen ons daar 

met alle middelen tegen teweer. Soms leidt die aantasting tot bedreiging en intimidatie aan het adres 

van hulpverleners, burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren. Dat is de bijl aan de  

wortels van onze democratie. Wij laten ons onze rechtsstaat niet ontnemen door criminelen. 

Wij nemen het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus, zonder de objectieve wereld van de 

cijfers uit het oog te verliezen. De veiligheidsaanpak is afgestemd op het karakter van ons dorp. Per 

buurt is een aanpak nodig die rekening houdt met bijzondere kenmerken van die buurt. Voor een 

maatwerkaanpak zijn harde cijfers over vormen van kleine criminaliteit, woninginbraak, diefstal, 

huiselijk geweld per buurt nodig. 

Naast een maatwerkaanpak pleit de PvdA nadrukkelijk voor preventie. Het wegnemen van gevoelens 

van isolement en achterstelling, opvang van potentiële overlastveroorzakers, voorkomen van school- 

uitval en begeleiding na schooltijd via sport en huiswerkbegeleiding zijn instrumenten, die daarvoor  

kunnen zorgen. Ook de inzet van buurtpreventiegroepen, informatieoverdracht via buurt-whatsapp en 

de samenwerking met de wijkagenten hebben een preventieve werking. 

 

VOOR DE PVDA BETEKENT DIT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  
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• De inwoners bij het aanpakken van criminaliteit centraal staan. De veiligheid van onze burgers 

in Alblasserdam staat voorop. Goede communicatie van de gemeentelijke overheid naar de 

burger is hierbij belangrijk. 

• Geïnvesteerd zal worden in de analyse kant van de handhaving om de 

handhavingsactiviteiten beter zichtbaar en succesvol te maken. 

• Onderzocht zal worden of de handhavers ingehuurd blijven worden of dat er een eigen team 

wordt geformeerd.  

• Wij er in Alblasserdam voor zorgen dat iedereen zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht en 

seksuele geaardheid vrij kan bewegen en uiten. 

• In onze gemeente data worden verzameld en inzichtelijk gemaakt. Wij willen graag 

cijfermateriaal zodat we patronen kunnen zien om zo een aanpak per buurt of zelfs per straat 

op te stellen. De privacy van de bewoner dient hierbij geborgd te zijn. Een goed voorbeeld 

hiervan is de vuurwerkactie van de gemeente rond de december maand 2021.  

• Een wijkagent is een sleutelpersoon in de buurt, die voor verbindingen zorgt. Ook door 

zichtbaarheid en gebruik van social media. Wij willen dat ook in  Alblasserdam de norm van 

één buurtagent per 5.000 inwoners wordt gehandhaafd. 

• De wijkagent iemand is die zichtbaar optreedt. Van handhaving gaat ook een preventieve 

werking uit. 

• We veiligheids- en preventieplannen per buurt maken en de inwoners erover mee laten 

denken en beslissen. De inzet en prioriteiten van wijkagenten worden mede bepaald door de 

inwoners van de buurt. 

• In de relatie tussen politie en inwoners moet worden geïnvesteerd. De aangiftebereidheid 

moet omhoog. Hierin speelt menselijkheid een belangrijke rol. De politie moet alle aandacht 

geven aan het versterken van het vertrouwen dat inwoners in hun functioneren hebben. 

• Wij preventie van het grootste belang vinden. Misdrijven die voorkomen worden, hoeven niet 

te worden bestreden. De preventie heeft betrekking op fysieke zaken (politiekeurmerk wonen 

en een goede inrichting van de buitenruimte) of speelt een belangrijke rol in het jeugd- en 

gezondheidsbeleid. 

• We inzetten op vroegsignalering en deskundigheidsbevordering via school, 

leerplichtambtenaar, familie, politie en gebedshuizen. Dat is noodzakelijk om radicalisering 

tegen te gaan. 

• De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis voor ons een absolute prioriteit is. 

Wij dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. Wij stimuleren elke aanpak,  

die helpt bij het tegengaan van huiselijk geweld en andere vormen van misbruik. 

• De inzet van cameratoezicht in Alblasserdam alleen onder strikte voorwaarden plaatsvindt  en 

er zorgvuldig met de verkregen data wordt omgegaan. Ook de inzet van mobiele camera’s om 

de veiligheid te vergroten kan onder dezelfde strikte voorwaarden ingezet worden. 

• We in Alblasserdam pleiten voor technologische innovatie om de veiligheid te verbeteren en 

daarbij gebruik maken van resultaten die elders in het land worden geboekt en gebruikt. 

• We pleiten voor een veilige leefomgeving, een omgeving die heel en schoon is en er verzorgd 

uitziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid. 

• We over harddrugs niet mild zijn. Wij pleiten voor een keiharde aanpak van harddrugs en van 

de infrastructuur die productie en verspreiding op de markt mogelijk maakt.  

• Wij aandacht hebben voor inbraakpreventie, speciaal gericht op ouderen, met een goede 

informatie voorziening daarbij. 

• Voorlichting verzorgen over de kwetsbaarheid van senioren die lastig gevallen worden aan de 

deur. 

• Aandacht hebben voor de senioren die moeite hebben met de digitale maatschappij (bv 

betaalverkeer) en daardoor extra kwetsbaar zijn voor criminelen. 
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BESTUUR 

 

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA vindt dit een gewenste ontwikkeling. Wij zijn 

altijd voorstander geweest van de decentralisaties in het sociale domein omdat ze in potentieel veel 

goeds kunnen brengen, De uitwerking van veel dingen is negatief uitgepakt en verdient een uiterste 

inspanning van de gemeente. Ook de versterking van de positie van de lokale overheid ten opzichte 

van de woningbouwcorporaties vinden we een goede ontwikkeling. Wel zien we dat regionale 

verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Gemeenteraden hebben hier regelmatig het 

idee weinig tot geen invloed op te hebben. De PvdA zal er alles aan doen om te voorkomen dat de 

raad buiten spel komt te staan. 

De ambtelijke ondersteuning zal voor het welslagen van het coalitieakkoord voldoende uitgerust 

moeten zijn dit tot uitvoering te brengen 

De overheid is er voor haar inwoners. Voor ons is het belangrijk dat de overheid voorkomt dat 

inwoners door het ijs dreigen te zakken, ongeacht  de redenen daarvoor. Het beschermen van de 

privacy van burgers hoort hier ook bij. Datalekken zijn uit den boze en de gemeente moet inzetten op 

het voorkomen daarvan. 

“De overheid is voor een grote groep Nederlanders slecht bereikbaar.  

Hierdoor ontstaat er een kloof in de samenleving” 

De Nationale Ombudsman 

De burger heeft recht op een goede bereikbaarheid en behulpzaamheid. Hierin is in Alblasserdam nog 

veel winst in te behalen. Het aantal loketten dient terug te worden gedrongen. De gemeente zal met 

zorg zijn dienstverlening moeten verlenen. Goede inschattingen zullen moeten worden gemaakt om 

de aanvragen van een overheidsdienst en zorg te begeleiden naar de beste maatoplossing.  

Een klacht is de doorlooptijd van aanvragen, deze zullen wij tegen het vergrootglas houden en zo 

nodig drastisch verkorten naar aanvaardbare termijnen. Een goede en open communicatie is daarvoor 

strikt noodzakelijk.  

Tegelijkertijd verandert de taak- en rolopvatting van de overheid en de verwachtingen die burgers 

hebben. De samenleving is vol in beweging. Het aantal burgerinitiatieven neemt toe. De bijdrage van 

de overheid is afhankelijk van de vraag die voorligt. Dat kan normerend, regelgevend, handhavend, 

financieel of faciliterend zijn. Soms is er zelfs helemaal geen rol meer. Samen met burgers, 

organisaties en bedrijfsleven wordt invulling gegeven aan die nieuwe verhoudingen. 

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

democratie. Dit kunnen referenda, burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen zijn. In de 

komende periode willen we daar mee experimenteren. Belangrijk is dat het onderscheid  met de 

representatieve democratie voor iedereen helder blijft. De lokale democratie heeft baat bij actief 

burgerschap en initiatieven van onderop. 

Meerdere gemeenten uit de regio werken op vele terreinen samen binnen de Drechtsteden.  

Als gemeente Alblasserdam hebben wij deze samenwerking in diverse domeinen nodig om als 

zelfstandig gemeente door te kunnen gaan. De Drechtraad is opgehouden te bestaan in zijn huidige 

vorm. Deze bestuurlijke vernieuwing is echt nodig waarbij wij vinden wat lokaal kan doen we lokaal en 

wat regionaal moet doen we regionaal. 
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DIT BETEKENT VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE DAT:  

• Er een coalitieakkoord komt, met een samenlevingsagenda die uit gaat van een aantal 

vastgestelde kaders, maar verder vrij is in te vullen en een bijdragen kent uit de samenleving. 

• Iedereen, volwassenen, kinderen, ouderen, jongeren, instellingen, bedrijven mee mag denken 

en doen binnen de samenlevingsagenda. 

• De gemeente  heeft haar eigen dienstverlening op orde. De telefoon wordt binnen zes keer 

overgaan opgenomen en brieven en mails worden beantwoord binnen de daarvoor gestelde 

termijnen. 

• Reactie op aanvragen, vragen, terugbel verzoeken etc. binnen een dag plaats te vinden. 

• Alblasserdam zelfbewust en krachtig opereert binnen haar samenwerkingsverbanden. 

• Deze samenwerkingsverbanden transparant opereren. 

• De uitvoerende organisaties binnen deze samenwerkingsverbanden bereikbaar en 

behulpzaam dienen te zijn en daarop jaarlijks getoetst worden.  

• Het Drechtstedenbestuur zich richten op de echt regionale thema’s. Lokaal wat lokaal kan, 

regionaal, wat regionaal moet. 

• Informatieveiligheid, digitale dienstverlening en andere ontwikkelingen binnen de i-overheid 

hoog op de agenda staan en er zorgvuldig en met oog voor wat inwoners echt nodig hebben 

mee wordt omgesprongen. 

• Burgerinitiatieven van bewoners zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven leiden 

tot meer betrokkenheid van bewoners. 

• Burgerinitiatieven uit horen te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen 

doen, geen groepen uitsluiten en niet in strijd zijn met het algemeen belang. 

• De buurt bestuurt. Buurtbewoners werken samen met professionals (politie, SWA, 

jongerenwerk, Woonkracht 10, gemeente)  aan het oplossen van de drie grootste problemen 

in de buurt. 

• Er per onderwerp duidelijkheid komt over de mate van participatie door de bewoners, dit is 

onderdeel van de samenlevingsagenda. 

• De gemeente een duidelijk kader vaststelt  waarbinnen  en onder welke voorwaarden 

burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. 

• Burgerinitiatieven van burgers blijven en niet door de gemeente worden overgenomen. 

• Burgerinitiatieven  geen  alternatief  zijn voor de  representatieve democratie. 

Burgerinitiatieven zijn in de regel doel-, locatie-, leeftijdsfase of groepsgebonden en vaak 

tijdelijk van aard, terwijl de gemeenteraad zich moet laten leiden door het algemeen belang. 

• Regels ondersteunend en geen doel op zich zijn. 

• Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is. 

• De financiën op orde moeten zijn, maar dat nooit een doel op zich is. Als de sociale 

infrastructuur of de zorg voor de aller kwetsbaarste in het geding is, moet daar altijd geld voor 

vrij worden gemaakt. Desnoods moeten de lasten verhoogd worden. 

• We bereid zijn tot experimenten in de lokale democratie, vooral, maar niet uitsluitend, 

experimenten die er op gericht zijn om jongeren te betrekken. 

• Controle op fraude naar de burger dient een menselijke maat te hebben. Het benoemen van 

risicogroepen en koppelen van digitale bestanden is daarbij uit den boze en zal niet worden 

geaccepteerd. 
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SPEERPUNTEN VOOR 2022 2026: 

GELIJKE KANSEN  
 

✓ BETAALBARE WONINGEN 

✓ DUURZAAM WONEN IN EEN GROENE OMGEVING 

✓ VOLDOENDE VAST WERK MET EEN LEEFBAAR LOON 

✓ GOED EN KANSRIJK ONDERWIJS VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR 

✓ LIEFDEVOLLE EN BETAALBARE ZORG 

✓ VOOR EEN VEILIG EN RESPECTVOL ALBLASSERDAM 

 


