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1. WIJ STAAN VOOR DE GEMEENTE
In een tijd van crisis is de Partij van de Arbeid er ook voor u. We willen graag 
samen met de inwoners van de gemeente, de werkgevers en de werknemers 
bouwen aan een veilige en betrouwbare gemeente. We willen samen met u 
gaan voor meer banen, waardoor het voor u in deze gemeente goed wonen en 
leven is.

We willen voor inwoners die (tijdelijk) geen werk hebben, inspanningen doen om samen te 
zoeken naar mogelijkheden om zo volwaardig mogelijk deel uit te kunnen maken van de 
samenleving. We willen alle talenten benutten van jongeren, gezinnen, 55+ en ouderen. Dus 
voor alle inwoners een goed werk, leef-, woon- en werkklimaat scheppen.

De Partij van de Arbeid staat voor zijn inwoners en luistert naar zijn inwoners. We willen 
opkomen voor de jongeren en de kwetsbare groepen in deze gemeente. We willen dat iedereen 
mee kan doen in onze gemeente en hebben daarbij vooral oog voor kinderen en jongeren in 
gezinnen waar het even niet goed gaat. Nog steeds groeien kinderen op in armoede. In onze 
gemeente komt eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit voor. De Partij van de Arbeid zoekt u 
op of u zoekt ons op.

De Partij van de Arbeid wil graag dat de inwoners van deze gemeente in een veilige en 
schone wijk kunnen wonen en zal daarbij vooral luisteren naar de inwoners zelf. In sommige 
gevallen is het samen oplossen van kleine zaken al snel een goede verbetering. Denk hierbij 
aan het opruimen van vuil, het verbeteren van de straat, het onderhouden van de perken, 
het opknappen van de speelplek in de buurt. In sommige gevallen is een wijkteam waarin de 
wijkagent, buurtwerker, verpleegkundige samen naar oplossingen zoeken een extra steun in de 
rug voor onze inwoners. De Partij van de Arbeid zal zich voornamelijk inzetten in direct contact 
met de inwoners. Samen de verantwoordelijkheid oppakken en oplossingen zoeken en vinden. 
De inwoners zo veel mogelijk zelfredzaam maken, daar staat de Partij van de Arbeid voor. We 
vinden dat we in een maatschappij behoren te leven waar solidariteit hoog in het vaandel staat. 
Daarbij sluiten we niemand uit, waarbij wij vinden dat de zwaarste lasten gedragen moeten 
worden door de sterkste schouders.

We vinden dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het in stand houden van onderwijs. 
Voor iedereen goede huisvesting en kwalitatief goed onderwijs. We willen investeren in 
cultuur en sport, omdat dit mensen met elkaar verbindt. Het is goed te investeren in sport en 
beweging, omdat we daarmee ieders gezondheid bevorderen. Tevens willen we er voor zorgen 
dat iedereen mee kan doen en kan participeren. We vinden dat inkomen of een lichamelijke of 
verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn.
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We zullen onze ogen niet sluiten voor de problemen waar ons land mee te maken heeft. Ook 
niet wanneer gemeenten extra taken krijgen en er tegelijkertijd bezuinigd dient te worden. De 
Partij van de Arbeid zoekt daarbij altijd naar middelen om te blijven investeren en zeker daar 
waar kwetsbare groepen het meest de dupe worden.

In deze tijd is het stellen van prioriteiten een extra uitdaging voor de gemeente. De overheid 
wordt steeds kleiner. We zullen dus naar een slagvaardigere overheid gaan en dat betekent, 
dat als we de taken voldoende willen uitvoeren, de Partij van de Arbeid meer regionale 
samenwerking zal nastreven.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

 ● De PvdA investeert in een goed woon-, leef- en werkklimaat. 
 ●  Inwoners worden gezien als verantwoordelijke inwoners en de gemeente stelt zich op in 

dienst van die inwoners.
 ●  We betrekken inwoners bij het maken van keuzes en pakken hierbij gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid op. We blijven luisteren naar onze inwoners in elke kern en werken 
samen met hen bij het maken van plannen.

 ● Regionale samenwerking pakken we op waar nodig op sociaal en economisch terrein.
 ●  Regels zijn er om inwoners en bedrijven te helpen. We schaffen daarbij overbodige regels 

af.
 ●  Overheidstaken worden alleen overgelaten aan marktpartijen als zij kwaliteit zullen leveren 

en daarnaast goedkoper zijn.
 ●  Wanneer maatschappelijke initiatieven en organisaties zichzelf naar eigen waarden en 

inzicht kunnen organiseren wordt een fundamentele verandering ingezet in de verhouding 
van overheid en samenleving. De overheid treedt terug en wordt meer rechtstaat en 
minder verzorgingsstaat. Daar waar organisaties en instellingen dit niet kunnen, zal de 
overheid het zelf gaan doen.

 ●  We ondersteunen organisaties/stichtingen die in dienst staan van vrijwilligers en deze 
vrijwilligers ondersteunen bij hun inzet. Voorbeelden zijn: vrijwilligers die zich inzetten om 
mantelzorgers te ondersteunen, Zilveren kracht, IVN, culturele initiatieven.

 ●  Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod gelden voor alle inwoners van de 
gemeente Oude IJsselstreek.

 ●  Wij gaan samen met inwoners aan de slag. Gemeenteraadsleden zoeken altijd contact 
met inwoners van de gemeente. Zij vertegenwoordigen ten slotte de inwoners in de raad.

 ●  Wij willen dat de gemeente gaat werken met 1 loket, waar zowel inwoners als 
ondernemers terecht kunnen met vragen en snel worden geholpen.
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2. WERK, INKOMEN & ECONOMIE
We kijken bij de Partij van de Arbeid over grenzen heen. We gebruiken de 
kracht van de regio en de regionale samenwerking. De Partij van de Arbeid 
wil dat de gemeente er voor zorgt dat werkgevers geholpen worden met 
vergunningen en bij het vinden van werknemers. We helpen werkgevers 
sneller. Voor werknemers die geen baan kunnen vinden zorgen we voor een 
vangnet.

We proberen zo veel mogelijk inwoners aan een baan te helpen. Iedereen die meedoet in 
de maatschappij, participeert beter en wordt zelfstandiger. We verwachten dat werkgevers 
investeren in de lokale samenleving waardoor betrokkenheid vergroot wordt. We spannen ons 
samen in met werkgevers om de jeugdwerkloosheid op te lossen. Daarnaast investeren we in 
innovatie en kennis. We zorgen er voor dat onderwijs en bedrijfsleven met elkaar optrekken, 
gericht op een lokale sterke economie.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ●  We betrekken iedereen! Naast werk stimuleren we ook vrijwilligerswerk. Daarbij betrekken 

we alle groepen: zowel werkenden als niet werken, mensen met een beperking, jongeren, 
55+, ouderen, etc.

 ●  De lokale en regionale arbeidsmarkt proberen we te vergroten en toekomst bestendig te 
maken. We zorgen voor banen, leerwerkplaatsen, stageplekken en proberen iedereen zo 
volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij.

 ●  We willen samen met werkgevers zoeken naar mogelijkheden om mensen die verder van 
de arbeidsmarkt afstaan te ondersteunen.

 ●  Regels voor aanbesteding worden voor lokale ondernemers aantrekkelijk gemaakt om het 
zo voor lokale ondernemers gemakkelijker te maken in te schrijven bij een aanbesteding.

 ●  De aanpak van de jeugdwerkloosheid is van groot belang. In de regio willen we een plan 
van aanpak ontwikkelen samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven.

 ●  We steunen het VMBO en MBO in het zoeken naar jongeren die een technische opleiding 
willen kiezen.

 ●  Wanneer je moeite hebt op de arbeidsmarkt een baan te vinden, zullen we extra 
ondersteuning geven aan bijstandsgerechtigden door scholing, stage of onbetaalde 
arbeid te zoeken. We laten we hen niet in de kou staan, maar steunen hen, onder strikte 
vastgestelde voorwaarden.

 ●  Wie daarentegen niet meewerkt aan stage, scholing of het accepteren van een reguliere 
en passende baan, zullen we korten op de uitkering.

 ● Voor diegene die minder kansen heeft, behouden we het vangnet en is bijstand geregeld. 
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We gaan daarnaast uit van wat iemand kan en zoeken daarbij een passende baan en zullen 
iemand niet meer plaatsen in een beschermde arbeidsplek.

 ●  Medewerkers in de thuishulp hebben recht op een fatsoenlijke loon volgens cao normen 
en komen in aanmerking voor goede arbeidsomstandigheden.

 ●  ZZP-ers kunnen wat betreft de Partij van de Arbeid in aanmerking komen voor 
schuldhulpverlening en minimabeleid.

 ●  We zijn vanuit de Partij van de Arbeid gericht op het voorkomen van armoede. We zullen 
dit zoveel mogelijk wijkgericht aanpakken. Voor langdurige minima zullen we zorgen voor 
extra middelen om hen te ondersteunen, zeker daar waar jonge kinderen in problemen 
komen.

 ●  De (kleine) MKB-ers willen we ondersteunen bij eventuele schuldenlast en proberen het 
eigen bedrijf weer zo spoedig mogelijk uit de schulden te helpen.

 ●  We zorgen dat in elke kern een stevige basis is voor ondernemers om zo de winkelcentra 
te behouden. Wij vragen daarnaast van ondernemers de lokale samenleving te 
ondersteunen.

 ●  Wij zorgen voor een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat.
 ●  Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen willen we promoten en voorkomen dat er 

leegstand komt.
 ●  We willen de bouw stimuleren door landelijke regelingen in te zetten.
 ●  Leegstaande panden kunnen worden ingezet, in overleg met de gemeente, voor jongeren 

zodat zij muziek kunnen maken, ondernemen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten.
 ●  De Partij van de Arbeid stimuleert een hechte samenwerking tussen bedrijfsleven, 

onderwijs en kennis in de regio om innovatieve technologische activiteiten op te zetten.
 ●  We zorgen er voor dat ondernemers naar 1 loket kunnen met allerlei vragen over 

bouwplannen, vergunningen, arbeidsvraagstukken, bedrijventerreinen. We stimuleren 
parkmanagement.
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3. ZORGEN VOOR MEEDOEN
Gewoon in je wijk kunnen en blijven wonen, is voor iedereen het beste. De 
zorg het dichtste bij je eigen huis. Naast zorg gaat het om welzijn. We vinden 
bij de Partij van de Arbeid dat iedereen een steentje kan bijdragen, maar 
wel naar draagkracht. Draagkracht is het leidende principe zonder dat dit 
leidt tot stapeling van eigen bijdragen. We vinden dat naast zorg er ook 
plek dient te zijn voor welzijn, waarbij de Partij van de Arbeid kiest voor een 
gebiedsgerichte benadering.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ●  We zijn voor levensloopbestendige huizen bouwen, renovatie van huizen. Hierbij beseffen 

we dat er weinig bouwactiviteiten zijn in deze tijd. In overleg met Wonion willen we 
zoeken naar allerlei mogelijkheden voor renovatie, nieuwbouw en verbouw.

 ●  Door de decentralisatie van de AWBZ willen we zorg en welzijn aan elkaar verbinden. We 
gaan steeds meer uit van de inwoners, de familie, en de buurt. Daarnaast wordt preventie 
toegepast en daar waar nodig komt professionele hulp. Samen sta je sterk: verzekeraar, 
ziekenhuis, wijkverpleegkundige en gemeente.

 ●  De Partij van de Arbeid wil zorg minder ingewikkeld en meer maatwerkgericht maken. 
Om zorg betaalbaar te houden, zullen zij die daartoe in staat zijn gevraagd worden een 
bijdrage te doen in de vorm van klussen, familieondersteuning, boodschappen halen, 
schoonmaken, vrije tijdsbesteding.

 ●  We kijken daarnaast naar eenzaamheid in de buurt, de wijk en kijken wat iemand zelf kan 
bijdragen en zelf wil.

 ●  We willen zorg op maat en ook zullen organisaties en mensen moeten samenwerken, 
waarbij we opkomen voor de belangen van de zorgvragers. Samenhang tussen zorg 
en welzijnsinstellingen in nauwe samenwerking met de GGD inzake preventieve 
gezondheidsprogramma’s voor ouderen is daarbij een voorbeeld.

 ●  We zetten maximaal in op preventie en vroege signalering. Door vroeg in te grijpen 
kunnen verdere ontwikkelings- en opvoedingsproblemen herkend en voorkomen worden 
en niet escaleren.

 ● Geld dat voor jeugdzorg bedoeld is wordt aan jeugdzorg besteed.
 ●  Wij vinden het werk van mantelzorgers enorm groot en belangrijk en zien dat zij het 

erg zwaar hebben. We steunen daarom vrijwilligers en professionals die mantelzorgers 
kunnen ontlasten waardoor mantelzorgers ook een eigen leven kunnen blijven leiden.

 ●  In de wijk/ het kerndorp streven we er naar dat artsen, wijkverpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, en andere medici in de eerste lijnzorg samen 
werken om versnippering tegen te gaan. We hebben daarbij aandacht voor preventie en 
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bewegen, gezond eten, alcoholmatiging en het voorkomen van geestesziekten.
 ●  De Partij van de Arbeid wil in het kader van armoedebeleid actief de aanval inzetten op 

de armoede. Wij ondersteunen gezinnen en alleenstaanden met kinderen die het lastig 
hebben in de huidige tijd, waarbij de kinderen de dupe worden van omstandigheden, 
door kinderen aan de maatschappij te laten deelnemen. Deze gezinnen willen we extra 
ondersteunen door middel van kortingspassen voor sport, zwemmen, bibliotheek, en 
schoolkosten.

 ●  Er zullen geen wachtlijsten meer zijn bij de schuldhulpverlening. Daar waar mogelijk 
worden werkgevers betrokken.

 ●  Wij willen dat het voorkomen en signaleren van betalingsproblemen centraal dient 
te staan. Alle verantwoordelijke partijen zoals gemeente, schuldeisers, deurwaarders, 
waterbedrijven, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars dienen 
schouder aan schouder te staan.

 ●  Vele stichtingen, initiatieven en instellingen die zich bemoeien met armoedebestrijding 
worden door de gemeente regelmatig bij elkaar gehaald waarbij wordt gestreefd naar 
samenwerking.

 ●  We willen ons inzetten om verslaving te voorkomen, jongeren hebben daarbij absolute 
voorrang.

 ●  Multi-probleem gezinnen zijn kwetsbaar en verdienen gecoördineerde hulp, daar is 
aandacht nodig voor zorg, schuldhulpverlening, huisvesting en opvoeding.

 ● Met woningbouwcoöperaties wordt een afspraak gemaakt over begeleide 
kamerbewoning.

 ●  We organiseren inwonersactiviteiten en we pakken achterstanden veroorzaakt door 
etnische afkomst aan.

 ●  In onze gemeente zullen we steeds meer ouderen hebben die extra zorg nodig hebben. 
De zorgbehoefte zal groter worden en de PvdA zal steeds meer aandacht hebben voor 
deze kwetsbare ouderen.

 ●  De PvdA ondersteunt initiatieven zoals de voedselbank en lokale initiatieven van inwoners 
om elkaar te ondersteunen en helpen.

 ●  De aanzet geven zorgcorporaties, bestaande uit leden die zorg nodig hebben en 
daarnaast een groep vitale burgers. Het lidmaatschap zorgt, dat toekomstige hulp 
verzekerd is.
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4. ONDERWIJS, JEUGD & ZORG
Kinderen moeten zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien. Er wordt dus 
onderwijsbeleid gevoerd gericht op het goed presteren van scholen en 
leerlingen. De jeugd dient op te groeien in een goede leer- en leefomgeving.

Binnen de jeugdzorg strijden we voor meer samenwerking tussen instanties om kinderen, jeugd 
en gezinnen vooral preventief te begeleiden. De relevante gezinnen één plan met een gerichte 
aanpak. Jeugdzorg wordt in verbinding gebracht met passend onderwijs.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ●  De gemeente is verantwoordelijk voor een veilig en kwalitatief goed schoolgebouw, 

waarin de luchtkwaliteit voldoende is. De Partij van de Arbeid wil middelen vrij maken om 
dit te realiseren voor schoolgebouwen.

 ●  De PvdA wil meer Brede Scholen waarbij er naast de school ontmoetingsplekken zijn. 
Daarnaast kan het gebouw een breed aanbod van activiteiten en voorzieningen zijn, een 
multifunctioneel gebouw.

 ●  We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders veilig naar school kunnen gaan en we 
zorgen dan ook voor veilige routes en veilige omgeving van scholen. Wij zijn voorstander 
van verkeerseducatie.

 ●  We vinden dat er gewerkt dient te worden aan het wegwerken van achterstanden. Zo 
willen we inzetten op taalondersteuning, de voorschool, de verlengde schooldag en extra 
begeleiding.

 ●  Kinderopvang gaan we verder stimuleren en zolang de veiligheid van kinderen en 
personeel in een leefbare omgeving gewaarborgd is, willen we verder gaan dan de 
reguliere regelgeving.

 ● Wij staan voor stimulering van ouderbetrokkenheid.
 ●  Een school staat in een wijk en alle instanties daarom heen dienen betrokken te zijn, zoals 

huisarts, wijkverpleegkundige, consultatiebureau, welzijnswerk, buurtagent, Centrum voor 
Jeugd en gezin. De school is een logische ontmoetingsplek van kinderen en jeugd en 
daarom is continue samenwerking noodzakelijk.

 ●  In wijken en dorpen waar het leerlingenaantal daalt, zullen we stimuleren dat scholen 
gaan samenwerken. In dorpen en vooral kleine kernen is een basisschool een belangrijke 
verbinding tussen leefbaarheid en inwoners. Samenwerking van verschillende scholen kan 
voorkomen dat uit kernen scholen verdwijnen. Hierbij staat voorop dat de kwaliteit van 
onderwijs gewaarborgd dient te zijn. Wij ondersteunen initiatieven en houden landelijke 
ontwikkelingen bij om te kijken of er mogelijkheden zijn die er voor zorgen dat scholen 
kunnen blijven bestaan.

 ●  We zijn permanent bezig met het bestrijden van voortijdig schoolverlaten.



 ●  We versterken de eigen kracht van de jongeren en het gezin, we ontzorgen en 
normaliseren.

 ●  Jeugdzorg is een taak van ons allen. De gemeente zet gebiedsregisseurs in om te weten 
wat er in een wijk, buurt speelt. Wel 1 plan, maar in de uitvoering zorgt de gemeente voor 
een regisseur die zorgt dat alle disciplines kunnen samenwerken. De professional bedenkt 
de oplossingen binnen die leefwereld.

 ●  De gemeente is verantwoordelijk voor de verbindingen tussen en met organisaties. We 
willen dat instanties en organisaties gaan samenwerken. Al die organisaties zoals o.a. CJG 
(Centrum voor Jeugd en Gezin), scholen, Bureau Jeugdzorg, welzijnsinstellingen mogen 
van de PvdA tijd krijgen om te leren samenwerken, om zich te ontwikkelen in die nieuwe 
tijd, waarin zij zullen samenwerken.

 ●  We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling. 
Professionals worden getraind in het herkennen van deze signalen.

 ●  We maken een plan van aanpak om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te 
verminderen. Een drankkeet vraagt om een actieve en handhavende inzet van de 
gemeente.

 ●  We willen de jeugd in de Achterhoek en in onze gemeente behouden. Jongeren denken 
daar zelf over na en wij willen hen daarbij actief stimuleren zodat er mogelijkheden 
komen voor jongeren. Dit heeft vooral met werk te maken. Wonen zullen we (financieel) 
aantrekkelijk maken. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om de bereikbaarheid 
blijvend te verbeteren.

 ●  Om schooluitval te voorkomen willen we meerdere afspraken maken met bedrijfsleven en 
beroepsonderwijs om voldoende leerwerk plekken te realiseren.

10 Onderwijs, jeugd & zorg
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5. WONEN & WIJKEN
De Partij van de Arbeid wil krachtige wijken waar het goed en veilig wonen is. 
We willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid waarbij sociale woningbouw 
beschikbaar blijft en waarin woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. 
We willen betaalbare woningen zowel voor huurders als ook voor (startende) 
kopers.

We willen (tijdelijke) oplossingen voor huur- of koopwoningen, in overleg met o.a. Wonion, 
mochten inwoners de huur/huurverhogingen of de hypotheek niet kunnen betalen. Hierbij valt 
te denken aan het opbouwen van een soort fonds.

We zien dat de financiële positie van woningbouwcorporaties wankel is en willen dat 
gemeenten en ondernemers in de regio afspraken maken over investeringen. Braakliggend 
terrein is ongewenst.

Door de krimpende bevolking zullen we de woningbouw aanpassen. We zullen letten op de 
voorzieningen zodat deze niet teveel onder druk komen te staan. Vooral voor de jeugd willen 
we dit goed blijven volgen. Voor ouderen zullen we voldoende aanpassingen mogelijk maken 
om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De wijkaanpak zorgt voor leefbaarheid, kwaliteit en sociale cohesie. We investeren in de 
wijkaanpak om zo de leefbaarheid te vergroten. Schoon, veilig en heel blijft het uitgangspunt.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ● De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen binnen een redelijke termijn in aanmerking 

komt voor een geschikte en betaalbare woning.
 ●  We faciliteren de bouw van woningen in de gemeente en zorgen dat plan- en 

inspraakprocedures tegelijkertijd plaatsvinden.
 ●  We vinden dat (toekomstige) bewoners mee moeten beslissen bij bouw en renovatie van 

de huurwoning of koopwoning.
 ●  Aandacht voor de starters, startersubsidie, grond in erfpacht en later eventueel kooprecht.
 ●  Leegstand willen we voorkomen en breder aanpakken. Daarnaast zoeken naar snelle 

en creatieve ideeën i.s.m. de eigenaar. Verkrotting willen we tegengaan en boetes/extra 
heffingen opleggen daar waar nodig.

 ●  We willen duidelijke afspraken maken met regiogemeenten over de te bouwen woningen.
 ●  We willen liever bouwen op inbreidingslocaties in plaats van nieuwe wijken.
 ●  De Partij van de Arbeid wil (concrete) afspraken maken met woningbouwcorporaties, 

gemeente(n), bewoners(organisaties) en ondernemers over: aantal te bouwen woningen, 
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investeringen in leefbaarheid, signaleren van huurproblemen en/of overlast, kwaliteit van 
de woningen, slagingskansen voor verschillende doelgroepen, totale woonlasten, mate 
waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd, invloed van huurders en kopers, mate 
waarin woningbouwcorporaties doelgroepen huisvesten.

 ●  De Partij van de Arbeid wil geld vrijmaken om te investeren in dorpsvernieuwing(fondsen) 
om de leefbaarheid te bevorderen en daarmee bewoners directere invloed te geven.

 ●  Nieuwe bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen worden niet gehinderd door 
regelgeving.

 ●  Wij stellen wijkbudgetten in, waardoor inwoners zelf middelen kunnen kiezen om de wijk 
te verbeteren. Iedere wijk heeft een gebied-regisseur. De openbare ruimte stimuleren we 
vanuit de principes creativiteit en kwaliteit. Elke wijk heeft woon- en zorgarrangementen 
op maat, toegankelijke woningen en een netwerk van ontmoetingsgelegenheden 
(bankjes, speeltuinen, voetbalveldjes, wijkparken) en zorgvoorzieningen. Inwoners kunnen 
zich ontspannen en kunnen elkaar ontmoeten.

 ●  We ondersteunen inwonerplatforms, bewoners die gezamenlijk eigen initiatieven 
oppakken die uit de behoefte van de wijk komen zoals het schoonhouden van de 
straat, het gezamenlijk opknappen en renoveren van de huizen. De Partij van de Arbeid 
ondersteunt daarnaast het vergroten van betrokkenheid, het vergroten van eigenaarschap 
en het opzetten van coöperatievormen. Inwoners die een gezamenlijk belang hebben en 
dat samen willen oppakken ondersteunen we. De initiatieven en de regie van de wijk ligt 
hierbij in de handen van de inwoners zelf in samenwerking en overleg met de gemeente

 ●  In de buurten en wijken willen we samen met jongeren kijken en afspraken maken over 
geschikte ontmoetingsplekken.
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6. VEILIGE LEEFOMGEVING, VERKEER EN 
MOBILITEIT
De Partij van de Arbeid wil overlast, intimidatie en criminaliteit bestrijden. 
Inwoners dienen daarom op straat elkaar weer aan te spreken op gedrag. We 
vinden dat wijkteams hierbij een rol hebben waarbij de gemeente de rol van 
regisseur krijgt. De gemeente faciliteert de betrokkenheid van haar inwoners 
en wanneer het om veiligheid gaat, wil de Partij van de Arbeid preventie waar 
het kan en hard ingrijpen waar het moet.

De PvdA wil werken aan goed openbaar vervoer en staat open voor nieuwe openbaarvervoer 
vormen. Daarbij rekening houdend met bereikbaarheid en mobiliteit.

Verkeer: openbaarvervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende 
reizigersaantallen. De Partij van de Arbeid wil dat iedereen gebruik kan maken van openbaar 
vervoer, dat inwoners snel in centra kunnen zijn en dat ziekenhuizen en zorgcentra bereikbaar 
zijn via openbaar vervoer.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ●  De Partij van de Arbeid staat voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie, 

brandweer, gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door 
woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen.

 ●  De PvdA legt graag de verbindingen tussen wijkteams en de wijk. We betrekken de 
wijkteams bij de veiligheid in een wijk. Wij pakken overlast, intimidatie en criminaliteit 
van jongeren actief aan, en in overleg met hen om de betrokkenheid te vergroten. Dit 
zullen we doen langs een drietal wegen nl. in gesprek met de ouders en de jongeren, 
ouders aansprakelijk stellen voor de schade, en we proberen schooluitval te voorkomen. 
Daarnaast zoeken we samen met ondernemers naar oplossingen. We bezuinigen niet op 
de mensen die direct in contact staan met de inwoners, we willen daarbij preventief te 
werk gaan.

 ●  We treden op tegen alcoholmisbruik van jongeren. We verwachten dat winkeliers en 
ondernemers zich houden aan de leeftijdsgrens van 18 jaar.

 ●  De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat wietteelt gereguleerd wordt. Coffeeshops 
willen we thuis brengen onder de horecawet.

 ●  Door het aanleggen van fietspaden en sterke busverbindingen willen we het vervoer met 
de fiets bevorderen en de auto laten staan. De auto is nog steeds één van de grootste 
vervuilers.
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 ●  We stimuleren tevens via oplaadpunten de elektrische auto. De gemeente heeft hierbij 
een voorbeeldrol.

 ●  We weren vrachtwagens in de centra van de dorpen en de steden.
 ●  Het parkeerbeleid richten we zodanig in dat buurtbewoners er zo min mogelijk last van 

ondervinden.
 ●  We pleiten voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen alle kernen binnen de gemeente 

en in aansluiting op andere gemeenten. Waarbij we een speerpunt maken van nieuwe 
vormen zoals elektrische wegen waarbij instappen en wegwezen principes zullen zijn.

 ●  We pleiten en lobbyen voor een dubbel spoor.
 ●  Mobiliteit en bereikbaarheid zijn speerpunten voor de PvdA. We willen dat regelingen 

die er al zijn blijven bestaan en dat verbindingen worden aangegaan binnen bestaande 
regelingen zoals buurtbus, regiotaxi, openbaar vervoer en zoeken naar andere 
alternatieven. We denken hierbij vooral aan iedereen die afhankelijk is en blijft van 
openbaar vervoer. Hierbij valt te denken aan de gehandicapte inwoner, inwoners met 
beperkingen, de ouderen.

 ●  We zetten in op voldoende betaalbare woningen voor ouderen en zorgen voor veilig 
openbaar vervoer. Binnen voetgangersgebieden zorgen we voor een veilige en 
toegankelijke omgeving voor onze ouderen.

 ●  We zorgen dat openbare gebouwen veilig en toegankelijk zijn en bij de inrichting van de 
openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen die minder mobiel zijn of gebruik 
maken van een rolstoel of rollator.
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7. SPORT & GEZONDHEID
Sport en spel zijn belangrijke middelen om integratie te bevorderen. 
Sportverenigingen spelen een belangrijke maatschappelijke rol. In veel wijken 
en dorpen fungeert sport als cement van de samenleving. Sportverenigingen 
leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling, 
werkgelegenheid en sociale ontwikkeling.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ●  De Partij van de Arbeid wil de bestaande regeling ‘Sportstimuleringsfonds’ actief bij 

kinderen en ouders onder de aandacht brengen.
 ●  Jongeren kunnen we bereiken door laagdrempelige (trap)veldjes aan te leggen. 

Samenwerking tussen scholen, jeugdzorg, welzijnsinstellingen en sportverenigingen 
vinden we belangrijk. Door verbindingen te leggen vergroten we de sociale functie van 
sportverenigingen.

 ●  Sportverenigingen die alcoholmisbruik, roken en drugsgebruik tolereren in onder andere 
sportkantines worden niet gesubsidieerd.

 ●  Schoolzwemmen wordt gesubsidieerd.
 ●  We hebben aandacht in alle wijken voor sport, sportevenementen en in 

achterstandswijken investeren we extra.
 ●  Sporten is gezond en we hebben daarbij aandacht voor jong tot oud. Voor iedereen in 

onze gemeente zijn er mogelijkheden om te sporten. Wij stimuleren alle inwoners om 
gezond te leven en aan lichaamsbeweging te doen en stimuleren daarbij gezond eten.

 ●  Wij stimuleren sport door gelegenheid te bieden voor het opzetten van sportparken van 
groot tot klein zoals sportcomplexen waar meerdere sporten samenwerken tot Cruyff-
courts.
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8. CULTUUR, RECREATIE & TOERISME
Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: 
kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, 
musea en cultuureducatie. Juist in een tijd van bezuinigingen is het van groot 
belang de voorzieningen en hun toegankelijkheid te ondersteunen. We willen 
cultuur voor iedereen toegankelijk houden.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ●  We willen de toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen handhaven, 

vooral die van de muziekschool en de bibliotheek. Met bovenlokale samenwerking 
zouden bezuinigingen kunnen worden voorkomen. De bibliotheek zou een moderne 
ontmoetingsplek moeten worden, eventueel worden bibliotheken onder gebracht bij een 
school.

 ●  We stimuleren cultureel ondernemerschap.
 ●  Muziekscholen, (amateur)orkesten en poppodia sluiten nieuwe allianties om 

muziekonderwijs betaalbaar te blijven houden.
 ● We willen bestaande recreatieorganisaties ondersteunen.
 ●  De recreatiesector is een belangrijke sector in de Achterhoek en in onze gemeente. Het 

mooie landschap in onze gemeente vormt het verdienkapitaal voor deze sector.
 ●  Sport en cultuur zijn goed werkende en bekende instrumenten die jongeren kan 

bereiken. Sport, welzijn en cultuurinstellingen worden gehouden aan het maken van 
prestatieafspraken.

 ●  We stellen werkbare en beschikbare ruimtes voor (jonge) kunstenaars beschikbaar. We 
zorgen dat (creatieve) ondernemers, kunstenaars en scholen met elkaar in contact komen 
en stimuleren onze inwoners tot het ontwikkelen van hun culturele talenten.

 ●  Private initiatieven van kunst en cultuurinstellingen en initiatieven kunnen blijven rekenen 
op steun. De gemeente speelt hierbij een initiërende en bemiddelende rol.

 ●  Cultuur- en muziekeducatie binnen het onderwijs wil de PvdA stimuleren. Leerlingen die 
in aanraking komen met
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9. NATUUR, MILIEU & LANDSCHAP
Steeds meer mensen in Nederland zijn zich bewust van duurzaamheid. 
Onze ambities zijn hoog. De Partij van de Arbeid wil streven naar een 100% 
duurzame economie in 2020! Lokaal en regionaal milieubeleid is nodig om 
een gezonde en schone omgeving te houden. Het is noodzakelijk dat elke 
inwoner en de gemeente zich hiervoor gaan inzetten. 

De gemeente dient daarbij het goede voorbeeld te geven. Wij staan voor een zelfvoorzienende 
gemeente die zijn eigen energiebehoefte kan oplossen. Daarbij zijn afspraken met de inwoners 
en het bedrijfsleven noodzakelijk.

Elke streek heeft zijn eigen gevarieerde landschap. Onze gemeente is een agrarische gemeente 
met vele kernen. Elke streek heeft kenmerken die een eigen identiteit geeft aan de streek. 
Natuur en natuurgebieden behoren daarbij zo veel mogelijk toegankelijk te zijn.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ●  We zorgen bij aanbestedingen van woningen dat deze zo energiezuinig worden gebouwd, 

met energiebesparende materialen. Woningisolatie wordt gestimuleerd.
 ●  We stimuleren lokale initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van coöperatieve of 

gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking (AGEM)
 ●  Openbare ruimten beheren we zowel natuurlijk als ecologisch door een variatie van 

beplanting van perkjes en groenstroken. Bescherming van biodiversiteit is hierbij 
belangrijk.

 ●  We vinden dat braakliggende terreinen ontwikkeld moeten kunnen worden voor 
plaatselijke ondernemers die daar voedsel kunnen produceren. Een eigen groen hart in de 
wijk. Een dorpstuin.

 ●  Er zijn momenteel nogal wat braakliggende kavels. Deze willen we de tijdelijke functie 
geven om inwoners de gelegenheid te geven er een bestemming aan te geven zoals 
dorpslandbouwpercelen of voetbalveldjes.

 ● Kinderen betrekken we via milieu-educatie bij natuur en milieu.
 ●  Biomassacentrales en mestvergisters willen we actief stimuleren.
 ●  Afval wordt gescheiden. Wij zijn voor een duurzame kringloop, waarbij grondstoffen en 

producten geen afval meer opleveren. Op weg naar een duurzame samenleving en cradle 
to cradle. We produceren anders (eco-design), consumeren anders (aankoopgedrag), 
verzamelen anders (afvalscheiding) en verwerken anders (productie duurzame 
grondstoffen en energie)

 ●  Binnen de gemeente proberen we zo papierloos mogelijk te werken.
 ● Een goed wandelpadennetwerk wordt gestimuleerd.
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 ●  Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk 
wordt ingepast bijvoorbeeld door de ‘rood voor rood’-regeling.

 ●  De bekendheid van de streekproducten wordt vergroot door deze bij gelegenheden zoals 
recepties aan te bieden. Immers de streekproducten zijn duurzaam, onder ander door veel 
minder transport en deze producten zijn vaak biologisch.

 ●  We ondersteunen initiatieven zoals “groen voor grijs”, waardoor we asbest op een 
verstandige manier kunnen opruimen.

 ●  We vinden dat inwoners initiatieven kunnen ontplooien met betrekking tot de natuur, 
maar vinden daarnaast dat inwoners een zorgplicht hierbij hebben.

 ●  Wij vinden dat de gemeente in samenwerking met lokale natuurafdelingen een visie moet 
ontwikkelen voor lokaal biodiversiteit binnen natuurbeleid.

 ●  Agrarische bedrijven willen we ondersteunen en faciliteren waardoor deze bedrijven tot 
economisch rendement kunnen komen.

 ●  Wij vinden het goed dat de gemeente samenwerking zoekt met agrariërs om gedeelten 
van land terug te geven aan de natuur en afspraken maakt over onderhoud van bermen 
binnen kernen en buitengebied. (natuurcompensatie)

 ● Megastallen en varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet welkom.
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10. DE FINANCIËN VAN DE LOKALE OVERHEID
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke 
overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds 
kleiner. We willen als Partij van de Arbeid dat de sterkste schouders ook de 
zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO, daar wil de 
Partij van de Arbeid bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren. 

De komende jaren zullen extra investeringen lastig zijn, doordat er verliezen worden geleden 
op het grondbedrijf. De Partij van de Arbeid zal niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid, 
maar zal zorgen dat de menselijke maat niet verloren gaat en grote klappen worden voorkomen. 
Bezuinigingen zullen daarom altijd realistisch en stapsgewijs worden gedaan. De gemeentelijke 
organisatie zal wat betreft de Partij van de Arbeid mee moeten doen en bezuinigen op het 
inhuren van externen, verder gaan met digitalisering en het invoeren van “het nieuwe werken”.

Dit gaan we doen in onze gemeente:
 ●  De Partij van de Arbeid zal letten op de uitgaven en goed omgaan met het geld van de 

overheid. Een sterke budgetdiscipline is daarbij van belang. De Partij van de Arbeid zal 
zeer terughoudend zijn met betrekking tot het aangaan van risico’s.

 ●  De Partij van de Arbeid realiseert zich, dat door de verschillende decentralisaties er vele 
taken naar de gemeente zullen komen en dat het budget waarschijnlijk niet toereikend 
zal zijn. Daarbij zal de Partij van de Arbeid keuzes maken waarbij het principe ‘de sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten’ leidend zal zijn en minima extra ondersteuning 
kunnen krijgen door eventuele kwijtschelding van lokale lasten.

 ●  Lokale belastingen zoals afvalstoffenheffing, rioolretributie en sommige leges worden 
kostendekkend doorberekend.

 ●  Wij vinden het van belang dat een gemeente reserves heeft, maar het moet geen doel op 
zich worden.

 ●  We willen telkens geld binnen halen op Europees, nationaal en provinciaal niveau. 
Daarnaast de samenwerking met partners blijvend voortzetten zoals met corporaties, 
andere gemeenten, marktpartijen.

 ●  De continue samenwerking met andere gemeenten zal de PvdA blijvend voortzetten en 
daar waar mogelijk intensiveren.

 ●  Mocht veiligheid en kwaliteit van publieke voorzieningen in het geding zijn dan zal de 
PvdA blijven investeren, we kiezen er dan voor de Oude IJsselstreek te verbeteren.

 ●  Wij willen slim omgaan met inkoop en zoeken daarvoor mogelijkheden binnen en 
buiten de gemeente. We willen zowel bij aanbestedingen als bij het inkoopbeleid dat de 
gemeente heldere criteria gebruikt en rekening houdt met duurzaamheid en mondiale 
solidariteit. Zoals gecertificeerd hout, dus geen tropisch hardhout, en eerlijke koffie.
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 ●  De gemeente is bezig met participatie en betrekken van inwoners en betrekt inwoners 
bij steeds meer belangrijke overwegingen en beslissingen. Zij wil de inwoners horen en 
tevens stimuleren mee te denken. Het laatste initiatief om inwoners te betrekken waren 
de gespreksrondes over de besturingsfilosofie van de gemeente. Welke gemeente zijn we 
en hoe willen we als gemeente functioneren? Bij welke thema’s betrek je de inwoners? 
Thema’s die nauwgezet gevolgd worden door de PvdA. De gemeente heeft haar eigen 
ambtenaren rollen gegeven i.p.v. functies. De ontwikkeling van deze rollen binnen de 
gemeente wordt tevens gevolgd door de Partij van de Arbeid. We zijn voor een moderne 
democratie en een goed bestuur. De inwoners die zich actiever wil opstellen juichen we 
toe en moeten daarvoor de mogelijkheden krijgen. De PvdA stelt zich positief op voor 
verdere ontwikkelingen.

 ●  We willen meer aandacht voor samenwerking met ons buurland Duitsland. Over grenzen 
heen kijken en samenwerken, behoort tot een goede ontwikkeling te komen. Wij van 
de PvdA steunen initiatieven die de relatie en economische bedrijvigheid in dit kader 
stimuleren.


