
Kadernota 
 
Er is constructief samengewerkt om tot het hoofdlijnenakkoord ‘Samen Doen’ te komen. Voor de 
PvdA een belangrijk document, omdat wij hierin samen met de overige partijen in de gemeenteraad  
kiezen voor een actieve gemeente die partnerschap toont aan haar ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, verenigingen en particuliere initiatieven.  
 
Dit sluit goed aan op het - door GroenLinks en PvdA samen- georganiseerde symposium Sociaal- Doe- 
Het- Zelven. Sociaal- Doe- Het- Zelven is gelanceerd door Jos van der Lans en Pieter Hilhorst die veel 
nieuwe initiatieven in de samenleving zagen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld 
particulieren die samen op grote schaal  zonnepanelen inkopen- en hier net zoveel inkoopvoordeel 
op behalen als met de verschillende subsidieregelingen, het ontstaan van de broodfondsen en de 
Eigen Kracht Centrale. Mensen bundelen zelf hun creativiteit, deskundigheid en vaardigheden en 
durven het aan om initiatief te nemen. Het ontstaan van deze initiatieven komen vaak tot stand 
ondanks ipv dánkzij de overheid. De gemeente moet voldoende ruimte en ondersteuning geven om 
deze initiatieven te laten ontstaan. Ruimte geven door kritisch te kijken naar knellende regelgeving 
en ondersteuning geven door juiste informatie te verstrekken, mensen & netwerken te verbinden en 
eventueel financiële ondersteuning te bieden. Dit soort initiatieven bestaan ook in onze gemeente, 
een mooi voorbeeld is het maatjesproject Jong Perspectief.  
 
Zelf was ik gisteren in de ouderkamer van de basisschool van mijn kinderen, waar we al 
brainstormenderwijs met de ouders tot het idee kwamen om, in aansluiting op het vijf- gelijke 
dagenmodel dat de school vanaf het nieuwe schooljaar start, met elkaar een verlengde schooldag op 
te gaan zetten. De expertise, creativiteit en wil om dit te realiseren was bij de ouders aanwezig. Met 
het nieuwe hoofdlijnenakkoord verwachten wij dat in het collegeprogramma concrete ideeën 
worden gelanceerd hoe de gemeenten meer gaat aansluiten bij het initiatief in de samenleving. Zoals 
Jan Rotmans stelt: wij zorgen ervoor dat anderen ervoor gaan zorgen. En hij introduceerde het 
begrip: Samenredzaamheid.  
 
De PvdA wil dat al onze inwoners mee kunnen doen in onze gemeente en de gemeente een heerlijke 
plek blijft om te wonen, werken, ondernemen, ontmoeten en te recreëren. Om dit te behouden en 
te realiseren willen wij- naast Sociaal- Doe- Het- Zelven- een fatsoenlijk armoedebestrijdingsbeleid, 
acties om werkloosheid onder jongeren en ouderen te verminderen, levendige groene kernen & 
wijken, minder leegstand in de winkelcentra, betaalbare woningen voor starters en ouderen en de 
inzet van meer preventieve maatregelen & informele zorg op het gebied van gezondheid en welzijn.  
 
Wij zullen de komende tijd volgen of de afspraken die op deze speerpunten gemaakt zijn in het 
hoofdlijnenakkoord nagekomen worden en in hoeverre de visie op het sociaal domein voldoende 
recht doet aan de inzet die nodig is om ervoor te zorgen dat alle inwoners meetellen en meedoen. Bij 
de bespreking van het collegeprogramma zijn wij benieuwd welke budgettaire mogelijkheden de 
andere partijen zien om de ambities te verwezenlijken uit het hoofdlijnenakkoord en we daarnaast 
ook de meerjarenraming weer volledig in evenwicht kunnen brengen.  
 
Verder maken wij ons grote zorgen over de toenemende werkloosheid in onze gemeente. Er zijn nu 
weer heel veel jongeren geslaagd voor hun diploma, dat is fantastisch! Veel zullen doorstromen naar 
een vervolgopleiding, maar er zijn er ook die nu in deze tijd hun carrière op moeten starten. Dan kan 
een steun in de rug vanuit de gemeente net dat verschil maken. De woningbouw krabbelt voorzichtig 
op en wij merken het ook in onze gemeente. In de wijk Keijzershof was een maand geleden zelfs 
landelijk nieuws omdat er een contract getekend is voor 259 nieuw te bouwen woningen. Dat is goed 
nieuws voor onze vastzittende woningmarkt. Maar we zijn er nog niet. Ook hier is wat ons betreft 
een stevige inzet nodig, vooral om het grote tekort aan betaalbare woningen in onze gemeente weg 
te werken. 



 
Tot slot zal de fractie van GroenLinks een verzoek indienen aan het college om in gesprek te gaan 
met SV Wippolder om te bekijken welke mogelijkheden er nog zijn, wij ondersteunen dit verzoek 
alvast van harte. 


