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INLEIDING
De PvdA kiest de komende periode voor ruimte. Ruimte om te bouwen, ruimte om te zorgen voor
elkaar, ruimte om je thuis te voelen. Ruimte om samen aan de slag te gaan voor een zorgzame en
duurzame gemeente. Ruimte voor iedereen. De komende periode gaan we opnieuw enthousiast en
strijdlustig aan de slag. Als land, als maatschappij en vooral als gemeente Oude IJsselstreek willen
en moeten we vooruit. Vooruit om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Dat er genoeg
banen zijn, dat mensen niet vereenzamen en iedereen de juiste zorg krijgen, dat kinderen alle kansen
krijgen om hun talent te ontwikkelen, dat we ervoor zorgen dat we onze gemeente groen en gezond
doorgeven aan volgende generaties. We hebben te maken met een sterke vergrijzing, met een
gemeente die nu de zorgtaken uitvoert, een supersnelle digitalisering en nieuwe kansen in een
economie, die weer opkrabbelt na jaren van crisis. We willen dat er een samenleving komt waar
iedereen mee kan doen.
Juist nu hebben mensen behoefte aan visie, aan een gemeente die verbindt en die aan een solide
toekomst bouwt. In deze visie moet er plaats zijn voor iedereen, jong en oud, vrouw en man, voor
Nederlanders en medelanders. We mogen trots zijn op onze cultuur en de historie van onze ijzer- en
maakindustrie maar we moeten ook weten waar we als aantrekkelijke, innovatieve en zorgzame regio
naar toe gaan. We wonen in één van de meest innovatieve regio’s van Nederland. Centraal gelegen
tussen Randstad en het Ruhrgebied. De gemeente en de Achterhoek maken nog onvoldoende
gebruik van deze unieke positie. Deze ligging, op de as van Europa en de Randstad moet veel beter
benut worden om daar de economische vruchten voor vandaag en morgen van te plukken.
Dit verkiezingsprogramma gaat over de periode 2018-2022. Een belangrijke periode voor alle
gemeentes. De rijksoverheid heeft veel belangrijke taken bij ons neergelegd. Dit geeft veel
verantwoordelijkheden. Het verkiezingsprogramma is een puntsgewijs programma op hoofdlijnen,
omdat de samenleving snel verandert. En daar ligt misschien ook wel de grootste uitdaging. Als
gemeente samen met inwoners, bedrijfsleven en organisaties inspelen op een voortdurend
veranderende samenleving. De PvdA maakt zich sterk voor een eerlijke(re) verdeling van de welvaart,
gelijke kansen voor iedereen, genoeg betaalbare woningen en toegankelijke zorg. En dat mensen
binnen hun mogelijkheden kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en dat we uiteindelijk qua
energie zelfvoorzienend zijn. Waar iedereen zich ongeacht geaardheid en nationaliteit thuis voelt,
mee kan doen en erbij hoort. Dat betekent dat we met z’n allen flink aan de weg moeten timmeren.
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1. GOED WONEN IN AANTREKKELIJKE KERNEN
✓ Een passende en betaalbare woning is belangrijk voor iedereen. Op dit moment is dat niet voor
iedereen bereikbaar. Als het iedere maand spannend is of de huur op tijd betaald kan worden is
er voortdurend sprake van stress. Om die betaalbaarheid en toegang tot een goede woning te
kunnen realiseren werken we samen met de woningcoöperatie en andere betrokken partijen. We
willen dat huurders de keus en mogelijkheden krijgen om in hun eigen dorp of omgeving te blijven
of weer te gaan wonen.
✓ De afgelopen jaren is de woningbouw door de huidige coalitie onnodig op slot gezet. Jongeren die
zich in de gemeente willen vestigen zijn noodgedwongen naar andere gemeenten uitgeweken,
woningbouwplannen zijn gestopt zonder een onderbouwing of visie. Met een creatieve
samenwerking tussen gemeente, woningbouwvereniging en particulieren gaan we duurzaam en
betaalbaar bouwen en renoveren. Het streven is dat er weer beter gemêleerde wijken komen,
daar waar er een goede balans is tussen het aantal sociale huur, middeldure huur en verschillende
type koopwoningen. We maken afspraken met particulieren en woningbouwcoöperaties om
samen deze woningbouwambities vorm te geven. Dit biedt ook nieuwe werkgelegenheid voor
bijvoorbeeld de bouwsector om in de Achterhoek aan de slag te gaan.
✓ De PvdA wil nu de volle aandacht voor de aanpak van leegstand en verpaupering zowel binnen
als buiten de bebouwde kom. We maken een integrale visie op deze problematiek en zullen de
dorpen hierbij actief ondersteunen. We willen samen met de inwoners werken aan sterke en
aantrekkelijke kernen. Een leegstaand en verpauperd pand heeft een negatieve invloed op zijn
omgeving. Als eigenaren het niet lukt om hier iets aan te doen, gaan we eerst meedenken in
oplossingen. Als laatste middel bekijken we of een leegstandsboete een optie is.
✓ Nieuwe trends zijn tiny houses en/of autarkisch bouwen waarbij woningen geheel zelfvoorzienend
worden. Hier moet in de gemeente ruimte voor komen. Tijdelijke en flexibele woonvormen die
gericht zijn op jongeren, ouderen en kwetsbare groepen zullen we extra ondersteunen.
✓ Bij het inrichten van een wijk of buurt en bij renovatie of nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen
houden we rekening met toegankelijkheid voor chronisch zieken en mensen met een beperking.

2. MEER GROEN EN NATUUR
✓ De PvdA wil dat de gemeente ons groene kapitaal beter gaat beschermen en versterken. Groen
maakt mensen gezond, zorgt voor meer biodiversiteit en voor een aantrekkelijke gemeente. Voor
recreatie en toerisme maar ook voor de economie en het vestigingsklimaat is een groene
omgeving en een aantrekkelijk landschap van grote waarde. Daarom willen we meer investeren
in groen.
✓ We gaan samen met ondernemers, organisaties en vrijwilligers in het buitengebied acties opzetten
om het landschap te versterken en de biodiversiteit te vergroten. Meer bloemrijke bermen, meer
kruidenrijke graslanden, meer aanplant van bomen en waardevolle landschapselementen.
✓ Het huidige kapbeleid moet op de schop. Er worden nog steeds te makkelijk bomen gekapt.
De PvdA wil oude bomen, laanstructuren en landschapselementen behouden en versterken.
✓ We ondersteunen de duurzame landbouw die boer en burger weer dichter bij elkaar wil brengen.
Het belang van goed en gezond voedsel uit de regio wat
met aandacht voor dier, milieu en leefomgeving is
gemaakt onderschrijven we van harte.
✓ Dorpen en organisaties die hun eigen omgeving willen
verbeteren gaan we actief ondersteunen. Denk aan het
aanleggen en opknappen van ommetjes, parken,
natuurlijke speelplaatsen voor kinderen, enz.
✓ Zowel vanwege de natuurwaarde als voor de afvoer van
het water bij stortbuien willen we de verdere verstening
en betegeling van dorpen en wijken tegengaan. Door
middel van voorlichting en stimuleringsmaatregelen
willen we meer waardevol groen realiseren.
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3. ARMOEDE DE OUDE IJSSELSTREEK UIT
✓ De PvdA accepteert geen armoede in de gemeente Oude IJsselstreek. Bij tegenslag zien wij het
ook als de taak van de gemeente om mensen er weer bovenop te helpen. Armoedebeleid biedt
een vangnet zodat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de samenleving.
✓ De PvdA wil een lokaal experiment met het basisinkomen. Armoede is geen gebrek aan inzet of
kwaliteit van mensen. Armoede is een gebrek aan geld. Een basisinkomen is dan de oplossing.
✓ De ondersteuningsregelingen voor onze inwonersmet een kleine beurs moeten toegankelijk
worden voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. We willen niet alleen dat
mensen met een laag inkomen een korting krijgen op bijvoorbeeld sport en cultuur, maar ook dat
de ‘meedoenregeling’ slim ingezet wordt. Mensen die meer dan 130% procent van de
bijstandsnorm verdienen bijvoorbeeld, kunnen hem blijven gebruiken, maar naarmate mensen
meer verdienen worden de kortingen kleiner.
✓ We zorgen ervoor dat de aanmelding voor schuldhulpverlening snel en makkelijk geregeld is. Dat
overheden en bedrijven geen schulden innen van mensen die ternauwernood rond kunnen komen.
De beslagvrije voet wordt hierbij altijd gerespecteerd als minimuminkomen. We onderzoeken of
het opkopen van problematische schulden mogelijk is. Mensen met schulden hebben dan nog
maar één schuldeiser waar goede afspraken mee gemaakt worden. Ook kan er bijvoorbeeld een
korte rustperiode worden afgesproken, zodat mensen ruimte krijgen om uit de stress te komen.
✓ We gaan armoede onder kinderen nog beter bestrijden. De huidige kind-pakketten worden verder
uitgebreid en er komt een plan van aanpak om kinderarmoede in de gemeente flink terug te
dringen. Kinderen krijgen bij het ontwikkelen van dit plan gelegenheid zelf aan te geven wat zij
nodig hebben en belangrijk vinden. Sportverenigingen, onderwijsinstellingen, cultuuraanbieders,
werkgevers, wijkagenten, wijkteams, liefdadigheidsorganisaties en natuurlijk ouders worden
gevraagd mee te doen.
✓ De communicatie met bewoners moet beter. Brieven en e-mails van de gemeente worden vaak
slecht begrepen. De taal die gebruikt wordt is te ingewikkeld. Voor sommige burgers is het lastig
hieruit wijs te worden. De gemeente neemt het voortouw door te zorgen voor duidelijke
communicatie in begrijpelijke taal.
✓ De gemeente dient betere voorlichting te geven aan minima. Als mensen terecht komen bij
instanties als Laborijn of het UWV dan moet er sneller doorverwezen worden naar initiatieven in
de gemeente die deze groep ondersteunen. Denk hierbij aan de Mini Manna markt.
✓ Er komt meer ruimte om mensen, die in de problemen lijken te komen door schulden, vroegtijdig
te helpen. Dit met behulp van een wijkteam dat actief op zoek gaat naar mensen met problemen
die niet uit zichzelf de weg naar hulpverlening vinden. Er komt meer aandacht voor preventie
waarbij wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen.
✓ We zien de minimaregelingen en de bijzondere bijstand als een recht dat mensen vallend binnen
de doelgroep kunnen claimen. We vinden dat aan dit recht geen zelfredzaamheid toets mag
worden gekoppeld. De ondergrens moet gelden voor iedereen. Mensen die terecht een beroep
doen op de wet Wet en Bijstand moeten zonder teveel bureaucratie en andere belemmerende
factoren een uitkering krijgen.
✓ De gemeente gaat alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners die voldoen aan
het keurmerk bewindvoering. Schuldhulpverlening moet gericht zijn op de mensen zelf en op het
doorbreken van vicieuze cirkels waardoor mensen in de schulden blijven zitten.
✓ We zijn voorstander van een uitvoeringsloket van Laborijn in de Oude IJsselstreek, waar mensen
direct in contact kunnen komen met hun case manager/ contactpersoon. De afhandeling van
aanvragen moet gebaseerd zijn op vertrouwen.
✓ Er zijn steeds meer mensen die werk hebben, maar toch al jarenlang in armoede leven. We willen
deze groep mensen beter ondersteunen. We gaan bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om
via een gemeentelijke verzekering te komen tot een collectieve bescherming van ZZP'ers met een
klein inkomen.

4

4. ZORG DICHTBIJ EN TOEGANKELIJK
✓ De gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning,
werk, onderwijs en jeugd. Voor de PvdA is belangrijk: zorg is dichtbij, toegankelijk, betaalbaar en
beschikbaar. Het vertrouwen in de cliënt en in de hulpverlener staat hierbij centraal. We willen niet
alles dichtregelen en willen af van de stopwatchcultuur in de zorg.
✓ Nederland heeft te maken met een steeds ouder wordende bevolking die meer en complexere
zorg nodig heeft. Daar komt voor de Achterhoek bij dat we te maken hebben met een dalend
inwonersaantal. Veel zorgtaken zijn overgegaan naar de verantwoordelijkheid van de gemeente,
dus deze moet met passende oplossingen komen.
✓ We werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Ieder gezin dat hulp en
ondersteuning nodig heeft, krijgt te maken met één vaste contactpersoon. Deze kijkt samen met
het gezin, hulpverleners en de omgeving wat er nodig is om problemen op te lossen.
✓ Wij zorgen voor een goede ondersteuning van mantelzorgers: zij verrichten een onmisbare taak
en verdienen daarvoor erkenning en waardering. Om optimaal gebruik te maken van de
aanwezige kennis bij de mantelzorgers en ervoor te zorgen dat ze niet overbelast raken, wordt de
professionele zorg op hun behoeften afgestemd. Verder realiseren we ondersteuning zoals
dagopvang en respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten. Maar ook praktische en emotionele
hulp zoals een training over de omgang met dementie en het ondersteunen van initiatieven waar
contact met andere mantelzorgers gelegd kan worden.
✓ Gestapelde eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning kunnen financiële problemen opleveren,
de gemeente moet er actief op toe zien dat dergelijke problemen worden voorkomen.
✓ We willen een betere voorlichting naar zorgvragers op waar men recht op heeft. De gemeente
moet actief wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en achteraf ook
controleren of daar gebruik van wordt gemaakt. De eigen bijdrage aan WMO-zorg o.a.
huishoudelijke hulp mag alleen gelden voor mensen met een inkomen boven 130% van de
bijstandsnorm.
✓ De PvdA vindt dat bij het inkopen van zorg en ondersteuning kwaliteit voorop moet staan. We
gaan langdurige verbintenissen aan met organisaties en instellingen waarin we vertrouwen
hebben. Geen aanbestedingscircus en prestatieafspraken meer, maar raamcontracten en inzetten
van lokale coöperaties. Er komt meer financiële ruimte voor vernieuwing en innovatie ten aanzien
van zorgverlening. De wijkverpleegkundige is een onmisbare schakel en moet de tijd en ruimte
krijgen om zijn of haar werk goed te kunnen doen.
✓ We willen geen alfahulpconstructies. Alfahulpen zijn goedkope (onderbetaalde) ZZP’ers die geen
pensioen en vakantiegeld opbouwen. In 2016 hebben we ervoor gezorgd dat de gemeente hier
mee moest stoppen. Bij huishoudelijke hulp moet de behoefte van de klant centraal staan.
Hulpverleners krijgen eerlijke arbeidsvoorwaarden en ruimte om hun werk te kunnen doen.
✓ We willen een betere thuisbegeleiding voor mensen met GGZ-problematiek. Wij willen hiermee
voorkomen dat verwarde mensen op straat komen. Voor wie dat heeft, willen wij dat de gemeente,
samen met de GGZ, beschermd of begeleid wonen beter mogelijk maakt. Daarnaast moet actief
gewerkt worden aan een positief perspectief voor de
toekomst.
✓ Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor de PvdA
onacceptabel. Wij willen niet alleen een snelle intake,
maar ook directe start van de behandeling (de
zorgverlening). Wanneer er een wachtlijst dreigt te
ontstaan, grijpen we direct in door met alle betrokken
partijen afspraken te maken over maatregelen.
✓ De PvdA wil dat de adviesraad voor het sociale domein
actief wordt betrokken bij het beleid.
Zij adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad
en het college.
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5. SPORT, CULTUUR EN VERENIGINGEN
✓ Verenigingen zijn van groot maatschappelijk belang om de leefbaarheid en sociale cohesie te
versterken. Wij zijn voor vergaande samenwerking tussen partijen, innovatie en het zoeken naar
verbindingen met de samenleving. De gemeente steunt deze initiatieven.
✓ Wij draaien de bezuinigingen op het verenigingsleven terug. De huidige coalitie van CDA, VVD en
Lokaal Belang heeft flink bezuinigd op de verenigingen. Wij willen juist investeren; verenigingen
zijn immers de spil van de samenleving en de vrijwilligers het cement.
✓ We willen meer waardering voor onze ambachten, muziek, kunst, cultuur en onderwijs. Het is deze
combinatie, samen met de nabijheid van Duitsland, die onze regio zo interessant maakt. In onze
gemeente worden vele grote en kleine evenementen georganiseerd. Mooie voorbeelden daarvan
zijn bijvoorbeeld Huntenpop, Huntenkunst, Achterhoek Spektakel Toer, Hootchie Koe, ‘n Drom en
het Oude IJsselstreek Muziekfestival. De gemeente moet maatschappelijke evenementen
ondersteunen en ontzorgen.
✓ De Meedoenregeling wordt uitgebreid. Hiermee kunnen mensen met een laag inkomen een
korting krijgen op bijvoorbeeld sport en cultuur. Deze regeling moet de mogelijkheid geven om
een vol jaar te kunnen sporten en moet ook te gebruiken zijn voor eenmalige activiteiten zoals een
dagje uit. De Meedoenregeling wordt slimmer: mensen die meer dan 130% procent van de
bijstandsnorm verdienen, kunnen hem blijven gebruiken, maar naarmate mensen meer verdienen
worden de kortingen kleiner.
✓ Sport en cultuur moeten ook meer ingezet worden om mensen uit het sociale isolement te halen
en een gezonde leefstijl aan te leren. Kijk naar het mooie initiatief Streetball in Silvolde en Ulft.
Hier sporten kinderen uit allerlei culturen en met diverse achtergronden op een mooie en
toegankelijke wijze samen. Dit soort initiatieven gericht op jong en oud willen we uitbreiden en
ondersteunen. Ook ouderen die minder mobiel zijn moeten voldoende mogelijkheden hebben om
mee te kunnen doen met activiteiten.
✓ Het Dru-industriepark komt meer tot zijn recht wanneer er een duidelijke visie komt. Hierin is mede
aandacht voor nieuwe initiatieven die de gemeente en de regio op de kaart zetten. We denken
daarbij aan innovatie, kunst/cultuur, agricultuur en manifestaties die nauwe verwantschap hebben
met de maakindustrie.
✓ De PvdA vindt het belangrijk dat jonge mensen zich in de Oude IJsselstreek kunnen en willen
vestigen. Daarom willen we de voorzieningen op het gebied van sport en cultuur op een heel hoog
niveau houden. Daarnaast is sport noodzakelijk voor een gezonde samenleving en zorgt cultuur
voor verbinding en creativiteit.
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6. MEER WERK EN SOCIAAL ONDERNEMEN
✓ Het hebben van werk is cruciaal voor veel mensen: voor het zelfvertrouwen, het gevoel dat je
ertoe doet, de emancipatie en het kunnen voorzien in het eigen bestaan. Mensen die de juiste
opleiding of ervaring missen, helpen we om aan de slag te komen. Belangrijk daarbij is het
vergroten van perspectief voor mensen door te investeren in om- en bijscholing.
✓ Zonder werkgevers geen werkgelegenheid. Als gemeente zorgen we voor een aantrekkelijk en
goed vestigingsklimaat. De gebiedsmakelaar voor bedrijven zorgt voor korte lijnen tussen
ondernemers en gemeente. Verder willen we een lokale SER oprichten. Hierin komen
ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samen. Deze gaat de gemeente
adviseren over zaken als werk, inkomen, sociale zekerheid, belastingen, onderwijs, ruimtelijke
inrichting en milieu.
✓ De PvdA wil de kracht van ondernemerschap in onze gemeente nog meer inzetten om
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Als gemeente moeten we beter samenwerken met het
UWV en ondernemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief te geven.
✓ In een aantal gemeenten zijn experimenten met de bijstand om mensen sneller weer op eigen
benen te krijgen. Dit door mensen uit te dagen en te helpen weer aan de slag te komen. Dit willen
we ook in onze gemeente op gaan pakken.
✓ Sociale ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen op het gebied van
werkgelegenheid en duurzaamheid zullen we als gemeente extra ondersteunen. Daarbij dienen
we als gemeente uiteraard ook het goede voorbeeld te geven. We willen daarom aansluiten bij de
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De gemeente geeft dan niet alleen mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame wijze kansen binnen de eigen organisatie, maar
koopt ook op grote schaal duurzaam in bij andere (sociale) organisaties.
✓ Als het gaat om het krijgen van werk is het spreken van de Nederlandse taal essentieel. We gaan
extra inzetten op toegankelijke en functionele taallessen voor zowel vrouwen als mannen. Ook
voor de toekomst van kinderen uit verschillende culturen is het van groot belang dat beide ouders
de Nederlandse taal kennen en hierdoor mee kunnen doen.
✓ Organisaties zoals Laborijn moeten maatwerk leveren door persoonlijke contacten en coaching.
Alleen op deze manier kunnen mensen naar vermogen participeren. We willen een geïntegreerde
aanpak zodat ook mensen aan de onderkant van de samenleving mee kunnen doen.
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7. DUURZAAM EN ENERGIENEUTRAAL
✓ Klimaatverandering is een realiteit en de invloed van menselijk handelen daarop een
wetenschappelijk gegeven. We zullen de komende jaren stappen moeten zetten naar een
duurzame energievoorziening, een circulaire economie en moeten leren omgaan met langere
perioden van droogte afgewisseld door heviger regenval. De Achterhoek moet in 2030
energieneutraal zijn en wat de PvdA betreft loopt onze gemeente hierbij voorop.
✓ We willen dat alle nieuwbouw standaard energieneutraal en levensloopbestendig gebouwd wordt.
Nieuwe woningen worden niet meer aangesloten op gas. We steunen de ambitie van
woningbouwvereniging Wonion met de overgang naar energieneutrale woningen.
✓ Samen met andere partijen gaan we de asbestproblematiek in met name het buitengebied
aanpakken en tevens de aanleg van zonnepanelen op stallen stimuleren.
✓ De PvdA vindt dat gezondheid, klimaat en duurzaamheid een prominente plek moeten
krijgen in de omgevingsvisie door een flinke ambitie te formuleren: ‘We zorgen dat we in
2030 100% duurzaam zijn!’ We betrekken hierbij burgers en ondernemers. Een duurzame
gemeente is aantrekkelijk om te wonen en om in te investeren.
✓ Dorpen en organisaties met duurzaamheidsplannen worden actief ondersteund. Wel moet
de inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek ervan mee kunnen profiteren.
✓ Per jaar wordt veel geld verspild aan onnodig energieverbruik. Veel gebouwen zijn nog lang niet
energieneutraal. De PvdA wil samen met zorg- en onderwijsinstellingen ervoor zorgen dat hun
gebouwen in onze gemeente duurzamer worden. Hierdoor wordt het zorg- en onderwijsgeld meer
besteed aan het primaire doel. Alle gemeentelijke gebouwen moeten naar ‘nul op de meter’.
✓ Ondernemers zijn bereid te voldoen aan allerlei standaarden op het gebied van goed werk en
duurzaamheid, maar laten we hen dan wel helpen. De gemeente koopt haar materialen zoveel
mogelijk duurzaam in. Lokale bedrijven hebben hier onze voorkeur. Met name bedrijven die
bijdragen aan een arbeidsmarkt waarop voor iedereen een plekje is en die werken aan een
duurzame en gezonde toekomst.
✓ Meer aandacht voor duurzaamheid is positief voor zowel het milieu als de portemonnee: minder
verspilling, efficiënter gebruik van gebouwen en diensten. We blijven door de ogen van onze
kinderen kijken naar de wereld van morgen en overmorgen. We doen wat nodig is om ervoor te
zorgen dat die wereld groen, leefbaar en gezond blijft.

8

8. GOED ONDERWIJS EN TALENTEN ONTWIKKELEN
✓ We gaan, samen met het onderwijs en het bedrijfsleven, ervoor zorgen dat de technische vakken
positief onder de aandacht worden gebracht. Basisscholen moeten gebruik kunnen maken van
een hoogwaardig technieklokaal in de gemeente en ook ICER speelt hier een belangrijke rol.
✓ We willen maatschappelijke stages stimuleren. Met name in de zorg en bij bedrijven zodat
leerlingen al vroeg kunnen zien wat voor mooie banen er zijn. Deze kennismaking ondersteunt de
leerlingen bij de keuze van hun richting voor de toekomst.
✓ We staan voor goed onderwijs in toekomstgerichte gebouwen. De PvdA is voor een sterke
overheid met een visie die blijft investeren.
✓ De gemeente blijft scherp toezien op schooluitval en werkt actief samen met de
onderwijsinstellingen zodat kinderen en ouders snel hulp krijgen bij problemen.
✓ De PvdA wil aandacht voor de Duitse en Nederlandse samenwerking op het gebied van economie
en onderwijs. Een Duits/Nederlandse visie waarin we werken aan de gevolgen, de oplossingen
en het wellicht keren van demografische ontwikkelingen. Daar willen we in bijdragen door
maatregelen te nemen die zorgen dat we de tekorten aan technisch personeel inlopen. Door
bijvoorbeeld een Duits/Nederlandse campus in te richten waar docenten en leerlingen uit het
MBO/HBO onderwijs en technische bedrijven elkaar ontmoeten.
✓ De nieuwe middelbare school van het Almende College in Silvolde wordt een echte campus en
de scholieren vliegen in dit kader uit naar zorginstellingen, bedrijven, innovatiehubs, Bocholt, het
Icer en sport. Belangrijk hierbij zijn veilige en goed verlichte fietspaden en toegankelijk openbaar
vervoer.
✓ De peuteropvang, de voor- en naschoolse opvang en de crèche dienen toegankelijk en betaalbaar
te zijn voor iedereen. Wachtlijsten moeten voorkomen worden. Dit is belangrijk als we willen dat
alle kinderen mee kunnen doen en dat beide ouders de mogelijkheden krijgen om te kunnen blijven
werken.
✓ De PvdA gaat jongeren meer betrekken bij wat er in de gemeente speelt. In het gemeentehuis
worden namelijk besluiten genomen die van groot belang zijn voor hun toekomst. Niet alleen
jongeren maar ook de gemeente moet participeren. We gaan daarom actief naar de scholen toe
om problemen te bespreken en kansen op te pakken. Minimaal 1x per jaar wordt er een
jongerenraad en/of panel gehouden.
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9. VEILIGE EN LEEFBARE BUURTEN
✓ Eén van de kerntaken van de overheid is te zorgen voor veiligheid. Hierbij speelt de balans tussen
veiligheid en de persoonlijke levenssfeer van burgers een belangrijke rol. De PvdA is voor meer
blauw op straat. De wijkagent moet weer de ruimte krijgen om de wijk in te kunnen. Om veiligheid
te kunnen garanderen is een optimale samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten
noodzakelijk.
✓ Onze samenleving is harder geworden. De PvdA vindt dat steeds harder straffen op zich niets
oplost. Wij denken dat het voorkómen van criminaliteit en overlast, het aanpakken van de
oorzaken, belangrijk is bij het vergroten van de veiligheid. Een goed armoede-, huisvestings-,
vluchtelingen en anti-discriminatiebeleid zijn hierbij onmisbaar. Net als samenwerking met de
GGZ, daklozenopvang, reclassering, jeugdzorg, vluchtelingenwerk, de woningcorporaties,
verslavingszorg, wijkagenten en buurthuizen.
✓ De PvdA verwacht van de burgemeester een proactieve invulling van haar rol op dit terrein, waarbij
een goede informatieverstrekking aan raad en burger van groot belang is. Initiatieven als
voorlichtingsbijeenkomsten over wat de burger zelf kan doen om inbraken zo veel mogelijk te
voorkomen en het nut van aangifte doen bij misstanden, worden van harte ondersteund.
✓ Bij de regionalisering van de brandweer dient het college alert te zijn op verzekering van voldoende
brandweerzorg voor de gehele gemeente. Ook de aanrijtijden van de ambulance verdienen extra
aandacht.
✓ Wij vinden dat vluchtelingen op een kleinschalige, leefbare en veilige manier opgevangen moeten
worden binnen onze gemeente. Dat moet altijd in goed overleg met de buurt. We willen dat
vluchtelingen en statushouders zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van onze samenleving.
Inburgering laten we niet aan de markt over maar regelen we als gemeente toegankelijk in de
buurt, op scholen en op het werk. Daarbij is gratis taalonderwijs heel belangrijk.
✓ De PvdA wil een betrouwbare overheid. Dus als de overheid regels stelt dan moeten we ook
zorgen voor een goede handhaving.

10. SAMENWERKING REGIO ACHTERHOEK
✓ De PvdA wil dat de Regio Achterhoek slagvaardiger en democratischer gaat werken. We willen
geen structuurdiscussies meer. Er moet nu echt een lange termijnvisie komen. Een visie waar
innovatieve economie en duurzaamheid hand in hand gaan. Een visie die de regionale
levensvatbaarheid centraal stelt (in plaats van alleen de gemeentelijke). Er is behoefte aan
kwalitatieve woon- en werkomgevingen met eigentijdse voorzieningen. Daar liggen de kansen en
uitdagingen. In plaats van een op krimp georiënteerde Achterhoek wil de PvdA zich veel meer
richten op de kansen en mogelijkheden, initiëren en stimuleren in plaats van saneren en slopen.
Verbindingen leggen, partners zoeken en oude partners zoals Montferland er weer bij halen.
✓ Na Eindhoven is de Achterhoek de meest innovatieve regio, deze regio moet per weg en spoor
goed bereikbaar zijn, anders jaag je de ondernemers, jeugd en studenten weg. Illustratief is het
spoordossier, we slagen er nog steeds niet in om het spoor te verdubbelen. De provincie en het
rijk moeten hier eindelijk een keer hun verantwoordelijkheid nemen. We zijn niet tevreden met
alleen verdubbeling van het spoor tot Doetinchem. Winterswijk en de toekomstkansen in Duitsland
worden daarbij namelijk vergeten. Door te kiezen voor een verbinding met Munster gebruik je de
economische potentie van Noordrijn-Westfalen en zal deze ook zijn vruchten in de Achterhoek
afwerpen. De Achterhoek zit op de economische as van Rotterdam en Berlijn en een
economische toekomstvisie van de Achterhoek is gebaat bij een aansluiting van deze
economische as. Dit vraagt ook een ander type democratisch gekozen regiobestuurders. In een
nieuwe consultatie verwacht de PvdA dat zij een dergelijke visie kunnen formuleren en ook over
hun eigen schaduw heen kunnen kijken en handelen.
✓ We willen als krimp- en grensregio een experimenteerregio worden op het gebied van zorg en
economie. Daar horen goede verbindingen, goed vervoer en goede woningen bij.
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✓ De PvdA wil een versterking van de sector toerisme en vrijetijdseconomie. Samen met de andere
Achterhoekse gemeenten, de Euregio en Duitsland willen we bekijken hoe we deze sector kunnen
laten groeien. We willen betere fietsverbindingen en mogelijkheden voor bijvoorbeeld
overnachtingen.
✓ De regio moet samen optrekken in het faciliteren voor snel internet voor iedereen. Zowel binnen
als buiten de bebouwde kom. Snel internet is zowel voor het bedrijfsleven, de zorg en voor de
inwoners een basisbehoefte geworden.
✓ We willen een verregaandere samenwerking op regionaal, provinciaal, Euregionaal en
internationaal niveau. De gemeenten in de Achterhoek moeten intensiever gaan samenwerken op
het gebied van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, de zorg, wonen, vervoer, landschap en
duurzaamheid. Alleen als regio kunnen we ons in Nederland en Europa echt goed op de kaart
zetten.

11. FINANCIËN OP ORDE
✓ De afgelopen jaren is er te veel gekeken naar de cijfers en te weinig naar de inwoners en hun
behoeften. Dat gaan we anders doen: we hebben oog voor de inwoners en gaan economische
kansen pakken. De PvdA in de Oude IJsselstreek staat voor een sociaal financieel beleid. Een
beleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een beleid waarin we de
verschillen tussen mensen verkleinen, door te investeren in degenen die het nu minder hebben.
Een beleid waarmee we investeren in de toekomst.
✓ De gemeente moet in financiële zin krimpproof worden. Dat betekent een stabiele financiële
situatie en zoeken naar nieuwe vormen van (co)financiering als crowdfunding en publiek-private
samenwerking.
✓ De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare middelen. Wij willen ons verantwoorden
door helder aan te geven wat is er bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen.
Transparantie vooraf en achteraf.
✓ De PvdA gaat uit van een sluitende begroting en een goede reservepositie. Structurele
tegenvallers worden opgevangen met structurele middelen.
✓ Gerichte investeringen die de kwaliteit van de gemeente op een hoger peil brengen en daarmee
de werkgelegenheid bevorderen blijven wenselijk.
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12. GOED BESTUUR
✓ De PvdA vindt dat de overheid er is voor jou. We vinden het noodzakelijk om onze inwoners veel
meer dan nu te betrekken bij de besluitvorming. Inwoners worden uitgenodigd om hun kennis en
kunde in te zetten om de gemeente mooier, leuker en veiliger te maken en samen tot goede
besluiten te komen. Dat is meer dan een inspraakavond organiseren. De mogelijkheden die de
Omgevingsvisie biedt op het gebied van experimenteren met burgerparticipatie en doedemocratie worden volop benut.
✓ De gemeente zelf geeft het goede voorbeeld. De ambtelijke organisatie is zoveel mogelijk een
afspiegeling van de samenleving; Het streven is gericht op een 50/50 man-vrouw verhouding.
Mannen en vrouwen worden in gelijke posities, gelijk betaald.
✓ Er wordt een actief antidiscriminatiebeleid gevoerd.
✓ Als de gemeente aanbesteedt wordt de eis opgenomen dat inwoners werkervaring kunnen
opdoen via social return on investment. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt
dit extra kansen om aan de slag te kunnen en te blijven.
✓ Er wordt in de gemeente gewerkt vanuit vertrouwen, openheid, eerlijkheid en respect. Dat geldt
in de relatie tussen politiek en inwoners en tussen politici onderling. Democratisch werken is
gericht op overeenstemming. Het uitvergroten van verschillen en de scherpe scheiding tussen
oppositie en coalitie wordt verlaten, met respect voor verschillende meningen. Inwoners worden
uitgenodigd om hun kennis en kunde in te zetten om de gemeente/gemeenschap beter te maken
en samen tot goede besluiten te komen.

TOT SLOT
De PvdA gaat voor een rechtvaardige samenleving waarin ruimte is voor iedereen. Wij gaan voor een
gemeente waarin iedereen kan blijven en komen wonen. Voor toegankelijke zorg en een innovatief
economisch beleid gericht op goed werk voor iedereen. Voor een gezonde, groene en duurzame
leefomgeving. Voor een gemeente die veel meer samenwerkt met haar inwoners, ondernemers,
organisaties, verenigingen en haar buren. En daarvoor blijven wij ons de komende jaren flink inzetten.

SAMEN MAKEN WE ONZE GEMEENTE, SAMEN VOORUIT!
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