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Verkiezingsprogramma PvdA Stichtse Vecht 2014-2018 
 
 
 
Inleiding 
 
 
 
Inwoners van Stichtse Vecht moeten hun kansen en mogelijkheden ten volle kunnen benutten. 
Je ambitie waarmaken en je zelf ontplooien, deelnemen aan het sociale netwerk dat Stichtse 
Vecht is. Daar staat de PvdA voor. 
 
Maar iedereen komt wel eens in de situatie dat dingen niet gaan zoals je zou willen, dat je 
hulp nodig hebt. De PvdA vindt het belangrijk dat die hulp er dan ook komt! Niet om te 
pamperen, maar juist om mensen er weer bovenop te helpen. Uitgangspunt is dat iedereen in 
staat is om voor zichzelf te zorgen en mee kan doen.  En als dit (even) niet meer kan staat de 
PvdA voor solidariteit. 

 
De economische crisis die begonnen is in 2008 laat in toenemende mate de gevolgen voor 
iedereen zien. Steeds meer bezuinigingen, werkloosheid, faillissementen en een vastgelopen 
woningmarkt bepalen de berichtgeving van iedere dag. 
Daarnaast komen er omvangrijke taken - met een budget waarop flink gekort is - naar de 
gemeente. Deze zullen ertoe leiden dat het voorzieningenpakket, waaraan we de laatste jaren 
gewend zijn geraakt, onder druk komt te staan. Zorg in allerlei vormen, het minimabeleid, 
werkgelegenheid,  groenonderhoud, sport- en culturele activiteiten vragen daarom extra 
aandacht van de PvdA.  

 
 

Onze keuzes 
Om de toekomst van Stichtse Vecht veilig te stellen en de gevolgen van de crisis zo veel 
mogelijk te keren heeft de PvdA drie prioriteiten: 
 
 
1. Werk 
Werk is belangrijk en wie kan werken moet daar de kans toe krijgen. De PvdA maakt zich 
daarvoor sterk.  
Wie in de bijstand zit moet ondersteund worden richting betaald of gesubsidieerd werk. Re-
integratie samen met maatschappelijke instellingen en het lokale bedrijfsleven moeten 
gestimuleerd worden. 
Ook het op gang brengen van de lokale bedrijvigheid vraagt om een stevige aanpak. 

 
 

2. Inkomen 
Een groeiend aantal inwoners van Stichtse Vecht is afhankelijk van een laag inkomen. 
Daarnaast hebben velen te maken met een soms forse terugval in inkomen. In een aantal 
gevallen heeft de gemeente een rol in het overeind houden van een minimuminkomen.        
Diegenen die daarvan afhankelijk zijn, wil de PvdA steunen door het minimabeleid te 
verbeteren. 
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3. Zorg 
Op gebied van lokale zorg verandert de komende jaren veel. In 2015 staat de gemeente weer 
nieuwe decentralisaties te wachten. De uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg, de 
begeleidingsfunctie uit de AWBZ en uitvoering van de zogenaamde Participatiewet. Veel 
taken gaan onderdeel uitmaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En dat, terwijl 
de beschikbare middelen voor de zorg door toedoen van de rijksoverheid juist afnemen. Ook 
de rol van de inwoners bij het regelen van de eigen zorg wordt steeds groter. De effecten van 
dit alles zijn op dit moment nog niet goed te overzien. Van belang is dat we de kansen die de 
uitvoering van decentralisaties bieden op het gebied van zorg (onderdelen van de AWBZ) en 
de jeugdzorg nu en in de toekomst gaan benutten voor de mensen voor wie het bedoeld is.  

 
De PvdA  wil niet alleen somberen maar staat juist voor concrete oplossingen. 
 
 
Blik op de toekomst 
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe taken naar de gemeente gekomen. De komende jaren 
zullen er nog veel bijkomen. Wat nu zeker is, kan morgen ter discussie staan. Voornemens 
kunnen in de loop van de tijd worden ingehaald door de actualiteit. Doelstellingen en 
afspraken kunnen daarom niet in beton worden gegoten, flexibiliteit en snel inspelen op 
veranderingen blijft noodzakelijk. 
Wat de komende jaren ook zal gebeuren: in het krachtenspel van verandering zal de PvdA 
altijd werken vanuit de visie “kansen benutten en mensen binnenboord houden”. 

 
Zo ziet in het kort het krachtenveld er uit waarbinnen de PvdA samen met de inwoners van 
Stichtse Vecht naar nieuwe wegen wil gaan zoeken. Dit verkiezingsprogramma geeft  aan 
waar de PvdA de komende jaren de accenten wil gaan leggen om sterker en socialer uit de 
crisis te komen. 

 
Stichtse Vecht heeft veel mooie dingen om in stand te houden en met elkaar willen we dat het 
leven er goed is, niet alleen voor de enkeling of voor kleine groepen, maar voor ons allemaal. 
De PvdA wil zich daarvoor sterk maken. 
 

 
 

 
   Prioriteiten 
 
     De huidige crisis, de bezuinigingen en de grote veranderopgave voor Stichtse Vecht maken  
     het stellen van prioriteiten noodzakelijk. 
     Deze prioriteiten zijn:  
 
   Werk    Inkomen    Zorg  
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I. Werk en Inkomen 
 
 
Werk 
 
Er verdwijnt veel werk, waardoor het aantal werkzoekenden schrikbarend stijgt.  
Bedrijven reorganiseren, fuseren of gaan failliet. Het gevolg is ontslag van velen. 
De overheid is fors aan het bezuinigen wat ook ten koste gaat van veel werkgelegenheid. 
Ouderen moeten langer doorwerken, maar kunnen na ontslag meestal niet meer aan het werk 
komen. Het aantal jongeren dat na voltooiing van de opleiding niet aan het werk kan komen 
groeit onrustbarend. Een krachtige aanpak van dit probleem is noodzakelijk. 
Het midden en kleinbedrijf heeft veel te lijden van de gedaalde consumptiebestedingen, 
terwijl daarnaast het koopgedrag verandert; men koopt meer on-line, waardoor winkels steeds 
minder bezocht worden.  In de winkelstraten gaan de lege plekken opvallen. 
Velen hebben de laatste tijd hun toevlucht genomen tot de constructie van ZZPer. Juist deze 
groep heeft nauwelijks een sociaal vangnet en dreigt massaal in de problemen te komen.   
Ook de sociale werkplaatsen krijgen te maken met grote bezuinigingen, waardoor mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beperking in de knel gaan komen.  
Tot slot dreigen veel zgn. Wajongers hun uitkering en begeleiding te verliezen. Ook deze 
mensen zullen naar (aangepast) werk moeten zoeken.  
Hoewel de gemeente de oorzaken niet altijd kan beïnvloeden, kunnen de gevolgen vaak – op 
zijn minst - verzacht worden. Wij willen een actief beleid van de gemeente in overleg met 
haar inwoners. 
 
Concrete acties die de PvdA voor stelt zijn: 
 
1. Sluit als gemeente convenanten met bedrijven inzake het in dienst houden of  in 

dienst nemen van  
- bijstandsgerechtigden 
- mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking; 
- (kwetsbare) jongeren  
 
Creëer leerwerkplaatsen; stimuleer begeleiding en ondersteuning. 

 
2. Versterk de positie van PAUW Bedrijven. Maak voor het creëren van werk, de 

toeleiding naar werk en de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
gebruik van de kennis en expertise van PAUW Bedrijven. 
 

3. Geef aandacht en steun aan sociale innovatie gericht op meer werkgelegenheid. Wij 
denken daarbij aan het combineren van publieke diensten en private activiteiten in 
gemeenschappelijke gebouwen en sociale firma’s maar ook aan 
landschapsonderhoud en inrichting en onderhoud van recreatiegebieden.  
 

4. Zorg er voor dat het onderwijs een goede voorbereiding is op de arbeidsmarkt. Er 
komen afspraken met het bedrijfsleven over voldoende stageplaatsen voor 
Voortgezet Speciaal Onderwijs, VMBO, praktijkscholen en ROC. 
Voor een goede overgang van leerling naar werknemer komt er extra inzet voor 
jongeren die daarin meer ondersteuning nodig hebben.  
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5. Stimuleer dat er in Stichtse Vecht een vakschool (vergelijkbaar met de vroegere 

ambachtsschool) komt, die praktijkgericht onderwijs biedt en aansluit op de 
arbeidsmarkt . 

 
6. Stel een platform in voor gemeente, bedrijfsleven en vakbeweging, waar alle 

vraagstukken inzake werk en inkomen aan de orde komen. 
 
7. Met het oog op het creëren van nieuwe werkgelegenheid en behoud van bestaande 

arbeidsplaatsen staan wij de volgende aanpak voor: 
 

-  Ontwikkel samen met ondernemers Maarssenbroek/Bisonspoor tot een 
aantrekkelijk economisch centrum van Stichtse Vecht; geef winkelcentrum 
Bisonspoor een regionale functie. 

 
- Revitaliseer de vaak kleine bedrijventerreinen; concentreer bedrijvigheid op 

moderne bedrijventerreinen en houd bij de inrichting rekening met de 
veiligheidsaspecten. 

 
- Geef ruimtelijke medewerking aan nieuwe bedrijven of uitbreiding van 

bestaande op gerevitaliseerde bedrijventerreinen (als deze aan de voorwaarden 
voldoen).   

 
8. Faciliteer kleine ondernemers bijvoorbeeld met (kantoor)ruimte; sticht in dat 

verband ondernemershuizen in Maarssenbroek, Breukelen en Loenen;  
 
9. Zorg voor een betere ondersteuning van de huidige gemeentelijke 

bedrijfscontactfunctionaris en vergroot daarmee zijn doeltreffendheid. 
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Inkomen 
 
De gemeente moet – vooral in tijden van crisis – actief zijn naar mensen die dreigen in 
financiële en sociale moeilijkheden te komen, die de financiële touwtjes niet meer aan elkaar 
kunnen knopen en hierdoor in een sociaal isolement kunnen raken .  
Dit kan door (tijdelijke)financiële ondersteuning, maar ook door bemiddelen en stimuleren. 
Indien alle mogelijkheden zijn uitgeput rest de gemeentelijke bijstand als periodiek minimum 
inkomen. Daarnaast is er bijzondere bijstand die in concrete gevallen verlichting kan geven. 
De U-pas schept mogelijkheden om gratis of tegen gereduceerd tarief aan het maatschappelijk 
leven deel te nemen. 
Deze voorzieningen komen in toenemende mate onder druk.   
De PvdA geeft hoge prioriteit aan het in stand houden en waar nodig en mogelijk verbetering 
van dit sociale vangnet. Wij willen hiermee voorkomen dat inwoners van Stichtse Vecht in 
armoede wegzakken.  
Daarnaast is er een groeiende groep mensen die wel een inkomen hebben boven het sociale 
minimum, maar die door een scala van nieuwe regelingen of verlies van werk flink in 
inkomen zijn achteruit gegaan. Ook zij kunnen in  de problemen komen als zij hun 
maandelijkse lasten niet meer kunnen betalen. Ook voor deze groep ‘nieuwe’ armen heeft de 
PvdA aandacht. 
 
De volgende concrete acties staan ons voor ogen: 
 

1. Ontwikkel een beleid gericht op het tegen gaan van armoede, vereenzaming en 
sociale uitsluiting. Betrek bedrijven en maatschappelijke organisaties hierbij en 
breng deze samen in een op te richten armoedepact. Organiseer één loket voor de 
uitvoering van armoede en minimabeleid.  

o Ontzie bij bezuinigingen de minima, voor zover deze minima van de 
gemeente afhangen. Bied bijstandsgerechtigden die deelnemen aan de 
gemeentelijke collectieve zorgverzekering de mogelijkheid het eigen risico 
op voordelige wijze af te kopen. 

o Besteed extra aandacht aan kinderen in bijstandsgezinnen: faciliteer 
deelname aan het onderwijs (bijvoorbeeld verstrekking computer voor 
kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, etc.)  

o Verstrek energieboxen (waaronder spaarlampen en waterbespaarders) 
aan minima. Faciliteer bij het plaatsen van zonnepanelen. 

 
2. Bevorder met kracht de re-integratie projecten die er op gericht zijn mensen uit 

de bijstand naar (betaald) werk te leiden.  
Leg de nadruk op mensen die langdurig in de bijstand zitten; voor hen wordt 
gezocht naar passend werk. Lukt dat niet dan is vrijwilligerswerk de aangewezen 
weg zonder dat daarmee betaald werk wordt verdrongen.  
 

3. Zet schuldbemiddeling onder toezicht van de gemeente in een zo vroeg mogelijk 
stadium in. Bewaak de kwaliteit van de schuldbemiddeling. 

- Overleg met en betrek woningcorporaties, banken, energiemaatschappijen etc. 
bij gemeentelijke schuldbemiddeling met de nadruk op preventie. 

- Organiseer onderwijsprojecten gericht op omgang met geld en ter voorkoming 
van schulden onder jongeren. 
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4. Handhaaf de U-pas in zijn volle omvang. Zorg dat meer bedrijven en 
verenigingen zich hierbij aansluiten. Geef optimaal bekendheid aan de U-Pas. 
 

5. Ondersteun de Voedselbank Stichtse Vecht. Stimuleer bedrijven hieraan mee te 
werken. 
 

6. Wij vinden verhoging van de gemeentelijke lasten verdedigbaar, indien daarmee 
belangrijke voorzieningen voor onze inwoners kunnen worden veilig gesteld. 
Wij geven prioriteit aan kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor de minima. 
 

7. Richt het beleid t.a.v. vluchtelingen die in Stichtse Vecht gehuisvest worden 
onverminderd op een snelle en doeltreffende integratie in de maatschappij.  
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  II. Meedenken en meedoen 
 
 
Sterke wijken en dorpen 
 
De zelfredzaamheid van de onze inwoners, inzet en betrokkenheid van meer vrijwilligers, met 
en voor elkaar verantwoordelijkheid oppakken; het zijn zomaar een paar credo’s die staan 
voor de nieuwe aanpak. Deze aanpak heeft o.a. te maken met een gemeente, die - gedwongen 
door maatregelen van de rijksoverheid en opgelegde bezuinigingen -  een aantal stappen terug 
doet en de burger individueel en gezamenlijk noodzaakt om meer zelf te doen. Daar is 
organisatie bij nodig, waarbij de gemeente de regie moet nemen. De PvdA pleit er dus 
nadrukkelijk voor dat de gemeente haar verantwoordelijkheid blijft nemen. 
 
De bestaande wijk- en dorpsraden hebben allen hun eigen identiteit en moeten in staat zijn om 
o.m. bij de uitvoering van de nieuwe taken van de gemeente een rol te spelen. De structuur 
moet voldoende gewaarborgd en de budgetten toereikend zijn. Kennis en deskundigheid is 
nodig; vrijwilligers moeten in voldoende mate aanwezig zijn en berekend zijn op hun taak. 
Laat dorpsraden en wijkcomités die dat kunnen en willen een rol spelen bij projecten op het 
vlak van duurzaamheid, zorg en veiligheid. De PvdA ziet een enorm potentieel aan eigen 
kracht in de wijken en dorpen. De gemeente moet daar (meer) oog voor hebben en waar nodig 
stimuleren en ondersteunen. 
De PvdA heeft hier aandacht voor en wil de komende vier jaren samen met de inwoners de 
schouders er onder zetten. 
 
Concrete acties die wij voor ogen hebben zijn: 
 

1. Geef elke wijk of dorp een ontmoetingspunt (dorpshuis, wijkcentrum/buurthuis 
of wijkhuiskamer), dat/die een centrale rol speelt bij activiteiten in de buurt, wijk 
of dorp.  
 

2. Stel de buurt en wijkcomités in staat hun opdracht –het bevorderen van de 
fysieke en sociale leefbaarheid in wijk en dorp – naar behoren uit te voeren en 
maak afspraken op maat. Stimuleer dat buurtcomités duurzaamheidsinitiatieven  
delen met andere wijken/kernen.  
Schep ruimte voor coproducties tussen gemeente, dorpsraden en wijkcomités. 
 

3. Versterk de positie van Welzijn Stichtse Vecht, waardoor welzijn en 
zelfredzaamheid van de burgers vergroot wordt  
 

4. Ondersteun de verdere ontwikkeling van RTV Stichtse Vecht als onderdeel van 
de virtuele gemeente. 
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Zorg 
 
Vanaf 2015 komen er opnieuw grote veranderingen in de zorg en krijgt de gemeente 
omvangrijke extra taken uit te voeren, zoals de Wet op de Jeugdzorg en onderdelen van de 
huidige AWBZ. Het gaat daarbij om o.m. demente ouderen en geestelijk, lichamelijk of 
verstandelijk gehandicapten.  Deze begeleidingstaak gaat nu onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning vallen (Wmo), die wordt uitgevoerd door de gemeente. 
Ook zullen in de toekomst steeds minder ouderen opgenomen kunnen worden in een 
verzorgingstehuis. Aan hen zal meer hulp aan huis geboden moeten worden, zoals 
huishoudelijk hulp, thuiszorg/verpleging en begeleiding). Voor al deze groepen mensen, van 
jong tot oud krijgt de gemeente zorg- en begeleidingstaken. Daarbij maakt het niet uit of de 
gemeente zelf voor de hulp zorgt of deze uitbesteedt aan andere organisaties. De gemeente zal 
de voorwaarden moeten scheppen voor voldoende hulp/zorg en begeleiding. 
De noodzakelijke budgetten komen naar de gemeente toe, zij het dat de rijksoverheid daar 
flink op gekort heeft. Kortom de gemeente moet meer doen met minder geld. 
Van de gemeente wordt gevraagd dat ze meer uitgaat van de kracht en de 
verantwoordelijkheid van de burgers; de hulp moet dichtbij de burgers komen en de nadruk  
wordt gelegd op het voorkomen van ziekte en het voorkomen dat er hulp en begeleiding van 
buitenaf nodig is.  
Het doel is dat mensen op deze wijze langer in hun woning blijven wonen.  
In de wijken zullen buurtteams moeten komen, waarin huisarts, wijkverpleegkundige en 
maatschappelijk werker samenwerken, met een spilfunctie voor de wijkverpleegkundige. 
Deze teams moeten d.m.v. zorgvuldige gesprekken vaststellen waar de eigen 
verantwoordelijkheid ligt en waar extra ondersteuning noodzakelijk is.  
Gezien de complexiteit van de materie is regionale samenwerking noodzakelijk. 
 
De gemeente heeft dus een regietaak, naast een taak om te voorzien in hulp voor mensen die 
het niet zelf kunnen betalen.  
De WMO raad en de seniorenraad hebben hierbij een belangrijk taak, omdat langs deze weg 
cliënten kunnen meepraten over het Wmo-beleid. De raden adviseren gevraagd en ongevraagd 
het gemeentebestuur en dragen daarmee bij aan een Wmo-beleid dat dicht bij de praktijk van 
alle dag staat.  
 
Concrete acties die de PvdA voor ogen heeft zijn: 
 
 
1. Organiseer als gemeente in alle wijken sociale wijkteams die door middel van 
persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’ noden en vragen van burgers inventariseren.  
 
2. Ontwikkel een geïntegreerd ouderenbeleid met aandacht voor het toenemend 
aantal ouderen dat te maken heeft met vereenzaming, gebrek aan zorg en sociale 
uitsluiting.  
Laat professionele en vrijwillige zorg een flexibel en kwalitatief hoogwaardig 
zorgnetwerk realiseren, waardoor ouderen langer in de wijk kunnen blijven wonen.   
Stem alle vormen van hulp nauw op elkaar af. 
 
3. Onderzoek de mogelijkheid om in één van de leegstaande kantoorcomplexen in 
Maarssenbroek voor ouderen geschikte woningen te realiseren en organiseer daar zorg 
en voorzieningen dichtbij huis.  
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4. Geef meer aandacht aan preventie van allerlei gezondheidsproblemen door het 
stimuleren van een gezonde levensstijl voor jong en oud. De aanpak van alcohol- en 
drugsgebruik en van overgewicht (obesitas) bij kinderen en jeugdigen noemen we 
hierbij met name. Versterk niet alleen de rol van de GG&GD, maar ook die van de 
zorgverzekeraars. 

 
5. Ondersteun mantelzorgers en vrijwilligers, die werkzaam zijn in de zorg waar 
mogelijk met organisatie en met professionaliteit.  
Verbeter de communicatielijnen tussen professionals en vrijwilligers en zorg voor 
uitwisseling van ervaring en deskundigheid 
Zoek actief naar meer vrijwilligers. Organiseer een dag voor de mantelzorg. 
 
6. Stel bij het verlenen van huishoudelijke hulp en/of zorg door goede, 
professionele organisaties de kwaliteit voorop; bij het afsluiten van de contracten 
krijgen cliënten vaste hulp- en zorgverleners. 
 
7. Laat dagopvang voor sommige groepen ouderen en voor mensen met een 
lichamelijk of verstandelijk beperking  – mede ter ontlasting van mantelzorgers – 
voortbestaan. 

 
8. Bevorder het gebruik van moderne technologie (domotica) om mensen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen. 

 
9. Gebruik de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente om de kwaliteit van de 
toegang tot deze zorg te verbeteren: 

- Breng signalering en toegangsfunctie in de wijken en dicht bij huis, beperk de 
wachtlijsten en regel snelle toegang tot de zorg. 

- Bevorder een jeugdhulpverlening vanuit het gezinsdenken, waarbij ouders hun 
invloed kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid dragen. 

- Zet deskundigheid in om tot een goede wijze van doorverwijzing naar 
gespecialiseerde jeugdzorgorganisaties, w.o. de Jeugd-GZZ te komen. 

- Zorg dat onderwijs, kinderopvang en (preventieve) jeugdzorg bij dragen aan 
verbetering en afstemming van het aanbod. 

- Geef aandacht aan de nazorg.  
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III. Prettige woonomgeving 
 
 
Stad/Dorp en Landschap 
 
De gemeente Stichtse Vecht ligt in het prachtige landschap van Vecht en Plassen, onderdeel 
van het Groene Hart. Het is een gebied dat niet alleen een zeer rijke historie heeft, maar zich 
ook kenmerkt door veel natuurschoon. Het is daarom erg in trek om er te wonen en te 
verblijven. Binnen de gemeente zijn er grote verschillen in ligging t.o.v. het stedelijk gebied 
van Utrecht en t.o.v. het landelijk gebied dat tot het Groene Hart/Noorderpark hoort. 
Maarssenbroek vraagt daarom nadrukkelijk een benadering als onderdeel van het stedelijk 
gebied. Voor plaatsen als Nigtevecht, Kockengen, Loenen, Tienhoven etc. geldt dit uiteraard 
niet.  
De leefbaarheid van onze gemeente wordt permanent bedreigd door verkeer, woningbouw en 
bedrijvigheid. De vele verkeersaders (A-2, N402 langs de Vecht, N230 Zuilense ring,en N201 
Hilversum-Vinkeveen) , de uitbreidende woonkernen en de verspreid liggende 
bedrijventerreinen staan haaks op de wens de landschappelijke waarden van het 
Vechtplassengebied zo goed mogelijk te behouden.    
Het landschap willen we als PvdA graag mooi, open en verkeersluw houden. Niet alleen voor 
de inwoners van Stichtse Vecht, maar voor iedereen die daarvan wil genieten. 
Om het landschap aantrekkelijk en open te houden zullen we heel terughoudend moeten zijn 
met nieuwe wegen en uitbreidingen voor wonen en werken. 
Voor de nabije toekomst bestaat wel de wens tot meer en anders bouwen; deze wens wordt 
gevoed door het feit dat er steeds minder mensen per woning gehuisvest zijn (vergrijzing, 
kleinere gezinnen, éénpersoons huishoudens) en de wens van doorstroming t.b.v. de starters.  
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie biedt de mogelijkheid om nieuwe bouwlocaties te 
zoeken buiten de gebieden, waar het bouwen voordien uitsluitend was toegestaan (de 
zogenaamde rode contouren).  
De PvdA wil echter voorlopig binnen de bestaande rode contouren naar ruimte zoeken door 
middel van inbreiding en door wijziging van functies van gebieden en gebouwen. De laatste 
tijd komen steeds meer kantoorgebouwen leeg te staan. Het zoeken naar nieuw functies voor 
deze gebouwen, bijvoorbeeld voor wonen is een optie. 
Daarnaast bevelen wij onderzoek naar de invoering van leegstandsbelasting aan. Deze 
gemeentelijke belasting kan een instrument zijn om (langdurige)leegstand van 
kantoorgebouwen effectief te bestrijden. 
Ook het verbeteren van Maarssenbroek als wijk voor wonen en werken verdient de volle 
aandacht. Het in 2010 opgestelde plan ‘Een tien voor Maarssenbroek’ moet weer uit de kast 
komen.  
 
Concrete acties die de PvdA voor ogen heeft zijn: 
 
1. Bouw niet in het landelijk gebied. Zoek ruimte voor nieuwbouw in de kernen en 
op leegstaande (gerevitaliseerde) bedrijventerreinen en in leegstaande kantoorpanden. 
Maak van de polder Otterspoor Neermate een landschapspark. 
 
2. Werk de ‘Analyse Maarssenbroek’  van 29 november 2012 uit in concrete 
uitvoeringsplannen en ga er mee aan de slag. 
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3. Transformeer langdurig leegstaande kantoorgebouwen tot woningen. 
 
4. Werk samen met lokale winkeliers een plan uit om winkelgebieden 
aantrekkelijker te maken en het winkelbestand zo veel mogelijk in stand te houden. 
Biedt winkeliers meer vrijheid bij openstelling. 
 
5. Ontwikkel in het landelijk gebied (met behoud van het landschap) extensieve, 
kleinschalige vormen van recreatie, zoals camperplaatsen, aanlegplaatsen voor kano’s 
en routes. 
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Wonen 
 
De woningmarkt is als gevolg van diverse omstandigheden sterk aan het veranderen. De 
vanzelfsprekendheid waarmee in het begin van deze eeuw vrijwel iedereen een huis kon 
kopen bestaat niet meer. Terughoudende banken als het aankomt op de financiering, de 
toenemende werkeloosheid met name onder jongeren hebben een remmende werking op de 
aankoop van een huis. Dit ondanks de lage rente en de dalende huizenprijzen. 
Veel jongeren kunnen als starters geen huis kopen en blijven daardoor langer thuis wonen of 
zijn aangewezen op de huurmarkt. Goedkope huurwoningen zijn slechts beperkt beschikbaar. 
Een oorzaak hiervan is dat goedkope huurwoningen bezet blijven door mensen met (te)hoge 
inkomens. De doorstroming binnen de huursector is daardoor te gering.   
Ouderen blijven langer zelfstandig; velen hebben voorkeur voor een kleinere en/of andere 
woning, maar door de dalende huizenprijzen is verkopen van hun huidige woning niet altijd 
een optie. Aan de andere kant is er behoefte aan woningen voor ouderen die 
levensloopbestendig zijn. 
Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de bouw van nieuwe woningen. 
 
Concrete acties die de PvdA voor ogen heeft zijn: 
 
1.  Handhaaf en breid waar mogelijk het bestand van goedkope woningen uit. 
 
2. Hanteer bij nieuwbouwprojecten het uitgangspunt: 

30% sociale huur (tot de huurtoeslaggrens) 
30% betaalbare koop (volgens gelden normen) 
40% vrij 

 
3. Voer startersleningen – ook voor de lange termijn - in, waardoor m.n. jongeren de 

kans krijgen een huis te kopen. 
De starterslening is bedoeld als een beperkte aanvulling op de gevraagde 
hypothecaire lening.  

 
4. Bouw levensloopbestendige woningen, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen  

wonen. 
 
5. Benut toekomstige overcapaciteit in verzorgingstehuizen voor het creëren van 

zelfstandige wooneenheden met daaraan gekoppeld noodzakelijke zorg. 
 

6. Maak afspraken met woningcorporaties over de leefbaarheid van de wijk. 
 

- Veiligheid en hygiëne rond appartementencomplexen; 
- Tijdig signaleren van huurschulden bij bewoners; 
- Tijdig optreden tegen overlast van huurders; 
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Leefbaarheid en Veiligheid 
 
Inwoners van Stichtse Vecht moeten zich veilig voelen in eigen huis, in de wijk en op de 
openbare weg. Wijken moeten schoon en geluidsarm zijn. Het verkeer houdt zich aan de 30 
km c.q. 50 km grens.  
Dit zijn de uitgangspunten van de PvdA als het gaat om onze veiligheid. In ons rapport 
‘Veiligheid, een kwestie van meedoen, voorkomen en aanpakken’ dat in 2011 is 
gepresenteerd hebben wij deze uitgangspunten verder uitgewerkt. De daarin voorgestelde 40 
actiepunten zijn wat ons betreft nog steeds actueel. 
Ook de veiligheid van kinderen die van en naar school gaan, het tegengaan van hondenpoep 
in de groenvoorzieningen en op straat, het voorkomen van vernielingen  en baldadigheid door 
jongeren en het tegengaan van fietsendiefstallen zijn zaken die blijvend de aandacht vragen. 
De wijkcommissies en dorpsraden hebben een belangrijke taak: zij signaleren en kaarten 
misstanden aan. Het opzetten van signaleringsteams, waar deze nog niet zijn en het 
ondersteunen bij de uitvoering hoort daarbij. 
 
Zaken die buiten de wijken liggen en waar de gemeente geen of weinig zeggenschap over 
heeft, maar die desalniettemin voor de inwoners van Stichtse Vecht van groot belang zijn, 
zijn:    
- de veiligheid op het Amsterdam-Rijnkanaal, een drukke vaarweg die door en langs 
onze gemeente loopt; veel (grote) schepen met soms gevaarlijke ladingen passeren dag en 
nacht onze wijken en dorpen. 
 
- de autosnelweg A-2, waar ’s nachts 130 km per uur gereden mag worden en waar de 
productie van lawaai en fijn stof ongehinderd doorgaat. 
 
- de aansluiting vanuit Maarssenbroek op de A-2 richting Utrecht en Amsterdam, die 
nog steeds onveilig en risicovol is. 
 
- hetzelfde geldt voor het verkeer op de provinciale wegen N201 en N230, dat qua 
intensiteit nog steeds toeneemt. 
 
 
Onze actiepunten zijn: 
 
1. Geef blijvende aandacht aan schone en veilige wijken; geen hondenpoep, 
zwerfafval, parkeeroverlast en te hard rijdend verkeer; voorkom inbraken. 
 
2. Organiseer per wijk jaarlijks overleg tussen politie (wijkagent) en inwoners over 
de gewenste prioriteiten. 

 
3. Verbeter fietsvoorzieningen in en tussen de wijken. 
 
4. Lever als gemeente een maximale inspanning om externe bedreigingen van de 
autosnelweg A-2, de provinciale wegen, de spoorlijn en Amsterdam- Rijnkanaal en het 
vliegverkeer te voorkomen, dan wel te verminderen (luchtvervuiling, geluidshinder, 
transport gevaarlijke stoffen). 
 
5. Bevorder dat de Zuilense Ring (N230) een 80km weg wordt. 
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6. Bevorder de doorstroming op de ringwegen rond Maarssenbroek en bevorder 
tevens de verkeersveiligheid door de aanleg c.q. de aanpassing van rotondes. 

 
7. Verbeter de aansluiting van de Zuilense Ring (N230) op de A-2 . 

 
8. Bevorder de instelling van signaleringsteams in wijken waar deze nog niet 
bestaan. 
 
8. Weer sluipverkeer door de kernen en leidt dit zo goed mogelijk af naar de 
hoofdverkeersaders. 
 
9. Maak de oostkant van de Vecht verkeersluw: alleen langzaam verkeer en 
bestemmingsverkeer is toegestaan. 

 
10. Bevorder (via de U-pas) de terugkeer van het zwemonderwijs. 
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Onderwijs 
 
Kwalitatief goed onderwijs is een basisvoorziening. Het onderwijs wordt gegeven in 
eigentijdse en goed onderhouden schoolgebouwen, binnen een veilige schoolomgeving. 
Om verzekerd te zijn van een plaats op de arbeidsmarkt moet het onderwijs daar goed op zijn 
aangesloten. Diverse maatregelen zullen deze wens moeten ondersteunen. 
Het passend onderwijs is inmiddels van start gegaan. Voor ieder kind al dan niet met een 
handicap of een gedragsprobleem moet er een passende onderwijsplek zijn. Maatwerk en 
extra begeleiding moeten dat mogelijk maken. Pas als dit niet in voldoende mate mogelijk is 
komt het speciaal onderwijs om de hoek kijken. 
Samenwerkingsverbanden in de regio zorgen er voor dat er voldoende aanbod is en dat ieder 
kind in zijn eigen omgeving passend onderwijs kan krijgen. 
De PvdA is ook voorstander van de invoering c.q. ontwikkeling van de brede school, waar 
kinderen van 0-12 jaar een breed inhoudelijk aanbod van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en 
eventueel techniek en natuur krijgen. Deze scholen vergroten de ontwikkelingskansen en 
vergemakkelijken de combinatie van zorg en arbeid voor de ouders door de nauwe 
samenwerking met de kinderopvang.    
 
Concrete acties waarvoor de PvdA zich in wil zetten zijn: 
 
1. Laat scholen en schoolbesturen de komende periode samen met de gemeente 
krimpscenario’s ontwikkelen. We staan positief tegenover mogelijke ontwikkeling van 
samenwerkingsscholen, waarin onderwijs vanuit verschillende signaturen gestalte 
krijgt. 
 
2. Bevorder het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Het mede gebruiken 
van gebouwen of lokalen voor sport en cultuur past in het kader van de brede school.  
Ook andere wijkgerichte voorzieningen (gemeentelijke loketfuncties, wijkzorgteams) 
kunnen in schoolgebouwen worden ondergebracht.  
 
3. Zorg dat schoolgebouwen eigentijds en goed onderhouden zijn en dat deze zich 
lenen zich voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod; verouderde schoolgebouwen 
worden vervangen eventueel in combinatie met maatschappelijke voorzieningen en/of 
woningbouw. 
 
4. Zorg dat het handhaven van de leerplicht, naast controlerend en signalerend, ook 
coachend en ondersteunend werkt. Jongeren worden gevolgd, gestimuleerd en zo nodig 
gefaciliteerd om toch hun startkwalificatie te halen, juist als het wat moeilijker gaat. 

 
5. Zorg dat in het regionaal uitvoeringsplan voor het passend onderwijs gezorgd 
wordt voor zodanige spreiding van expertises, dat zoveel mogelijk kinderen dicht bij 
huis kunnen worden opgevangen met een passend onderwijsaanbod. Scholen worden 
gestimuleerd om gebruik te maken van elkaars expertise. 
Kinderen die vastlopen op school of problemen ondervinden bij het leren moeten snel en 
adequaat worden geholpen. Bureaucratische rompslomp en wachttijden worden 
aangepakt. De gemeente maakt hierover afspraken met scholen. 
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6. Geef meer aandacht aan de gezondheid van de jeugd, bevorder een gezonde 
levensstijl door: 

- kinderen meer te laten bewegen; 
- informatie over gezond eten; 

 
7. De gemeente ontwikkelt een visie op de invulling van brede scholen. 
 
8. Laat alle kinderen gebruik maken van voorschoolse educatie, zodat zij een goede 
start kunnen maken in het basisonderwijs. Ouders betalen hiervoor naar draagkracht . 
Investeer in kwaliteit en waar nodig in vernieuwing van de voorschoolse educatie voor 
met name de VVE-doelgroep (Voor en Vroegschoolse Educatie). 

 
9. Stimuleer dat er in Stichtse Vecht een vakschool (vergelijkbaar met de vroegere 
ambachtsschool) komt, die praktijkgericht onderwijs biedt en aansluit op de 
arbeidsmarkt .



 19 

 
IV. Milieu en duurzaamheid 
 
Een schone en gezonde leefwereld wordt onder invloed van klimaatverandering en 
toenemende CO2 uitstoot een steeds belangrijker item. Bij steeds meer inwoners van Stichtse 
Vecht groeit het besef dat duurzame energie (wind, biogas en zonne-energie) de toekomst 
heeft. Hergebruik van grondstoffen (o.a. papier, glas en plastic) ligt binnen ieders bereik door 
alles zoveel mogelijk naar de inzamelpunten te brengen. Ook van hergebruik van goederen 
wordt, mede onder invloed van de economische crisis, steeds meer gebruik gemaakt. Een 
goed voorbeeld daarvan is ‘de Cirkel’ in Maarssen. 
Toch is er nog veel te doen en valt er veel te bereiken alvorens gesproken kan worden van een 
gezond milieu, dat we met een gerust hart aan de volgende generaties kunnen doorgeven. 
 
Meer gebruik van de fiets, niet alleen voor eigen gezondheid, maar ook om vervuiling tegen te 
gaan; het bevorderen van het gebruik van elektrische auto’s door meer oplaadpunten, met 
name bij winkelcentra te plaatsen; meer zonnepanelen op de daken voor de goedkope 
opwekking van energie; het scheiden van afval verder verbeteren en efficiënter maken. 
Het zijn een aantal voorbeelden, maar er zijn er zeker meer te bedenken. Ook de gemeente 
moet een voorbeeldfunctie hebben door de duurzaamheid in haar eigen handelen te vergroten 
en te verbeteren. 
 
Concrete acties die de PvdA voorstelt zijn: 
 
 

1. Ga door met het verder verbeteren van de afvalscheiding; voor de inwoners 
moeten binnen de gemeente één of twee grote, goed toegankelijke en efficiënte 
afvalscheidingscentra in principe gratis beschikbaar komen. Intensiveer het 
gratis ophalen van grof afval. 

  
2. Faciliteer het inzamelen van en de verkoop van 2e hands goederen. 

 
3. Overleg met bedrijven over verdere verduurzaming, zoals warmte-koude 

opslag bij kassen en agrarische bedrijven. (streven is Stichtse Vecht CO2 
neutraal te maken).   

 
4. Geef actief informatie over en faciliteer het plaatsen van zonnepanelen. Geef 

als gemeente het voorbeeld door alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van 
zonne-energie. 

 
5. Investeer in duurzaamheid en laat dit een criterium zijn bij alle gemeentelijke 

beslissingen. 
 

6. Faciliteer en stimuleer de aanleg van meer oplaadpunten voor elektrische 
auto’s. 
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V. Vrijetijdsbesteding 
 
Het gebruik van de vrije tijd is erg divers. Van het maken van een wandeling, het bezoek aan 
de bibliotheek tot het beoefenen van verschillende vormen van sport. In alle gevallen zijn er 
faciliteiten nodig waarbij de overheid een rol heeft of nog kan hebben. In de gemeente 
Stichtse Vecht zijn er veel voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Voor 
een deel worden deze door de gemeente bekostigd; daarnaast levert de burger niet zelden een 
eigen bijdrage. 
Ook hier zullen de bezuinigingen hun tol gaan eisen of hebben dat al gedaan. 
Sportverenigingen gaan de kostprijs betalen voor het gebruik van de voorzieningen, waardoor 
de contributies fors zullen gaan stijgen. De bibliotheek staat onder druk: sluiting van locaties 
en verschraling van het aanbod. Veel subsidies in de culturele sector zijn al verdwenen. 
Recreatievoorzieningen die niet onderhouden worden zullen gaan verdwijnen.  
De PvdA is er voorstander dat er een basispakket aan voorzieningen blijft bestaan dat in 
principe voor ieder toegankelijk is. 
 
De acties waar de PvdA voor wil gaan zijn: 
 
1. Behoud zoveel mogelijk de huidige vestigingen van de bibliotheek in de diverse 
kernen als een laagdrempelige faciliteit. 
 
2. Steun blijvend de organisaties die zich inzetten voor sociaal culturele activiteiten, 
zoals die door het jaar heen in de diverse wijken en dorpen worden georganiseerd.   

 
3. Ontwikkel cultuurprogramma’s voor scholen, zodat kinderen met alle facetten 
van cultuur in aanraking kunnen komen. 

 
4. Steun die sportverenigingen die door het strakke kostenbeleid van de gemeente 
dreigen te verdwijnen of waarvan teveel leden niet meer in staat zijn de (verhoogde) 
contributie op te brengen. Lever in alle gevallen maatwerk. 

 
5. Ontwikkel en steun laagdrempelige sportvoorzieningen in de wijk, zoals Johan 
Cruyff courts en kunstgras trapveldjes. 

 
6. Werk mee aan en ondersteun het behoud van de culturele waarden van de 
Vechtstreek. Ondersteun vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor vrijwillig 
natuurbeheer, musea, oudheidskamers, etc. 

 
7. Hou recreatievoorzieningen in het landelijk gebied voor met name wandelen en 
fietsen in stand, waardoor inwoners van Stichtse Vecht maar ook mensen van buiten 
blijvend van de waarden van ons gebied kunnen genieten. 
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Appendix 
 
 
 
A. Financiën 
 
Rijksbezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage en de decentralisatie van taken maken het 
voor de gemeente Stichtse Vecht onmogelijk om het huidige voorzieningenniveau op peil te 
houden. 
In 2012 is fors bezuinigd op re-integratie,  de zorg, schoolbegeleiding, het de sociale 
werkvoorziening (PAUW). De komende twee jaar staan ons dalende inkomsten en oplopende 
gemeentelijke kosten te wachten, waardoor opnieuw forse aanvullende bezuinigingen nodig 
zijn. Het doen van pijnlijke keuzes zal daarom onvermijdelijk zijn.  
Volgens het huidige gemeentelijke beleid worden landelijke bezuinigingen direct door- 
vertaald naar de beleidsterreinen. Dit heeft vergaande consequenties voor het 
voorzieningenniveau.  
Verlaging van de kosten door meer efficiency of verhoging van de eigen inkomsten kunnen 
deze negatieve effecten voorkomen dan wel verzachten. Hierbij wordt aangetekend dat 
verhoging van de OZB in Stichtse Vecht in principe alleen toelaatbaar is, indien dit leidt tot 
de realisering c.q. instandhouding van belangrijke voorzieningen voor de inwoners.  
 
Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: 
 
1. Inkomsten en uitgaven van de gemeente Stichtse Vecht moeten duurzaam in 
evenwicht zijn. 
 
2. Nieuw voor oud. Bij extra uitgaven dient dekking gevonden te worden binnen het 
bestaande budget . 
 
3. Rijksgelden bestemd voor het sociale domein, dienen ook als zodanig 
geoormerkt te blijven en worden in het geval van onderbesteding niet aangewend voor 
andere doeleinden. 
 
 
 
B. Regionale samenwerking 
 
Voor samenwerking met rijk, provincie en gemeenten staan wij open in het belang van een 
kwalitatieve en op efficiency berustende taakinvulling. Het belang van de samenwerking moet 
altijd voorop staan en de meerwaarde voor onze gemeente moet helder en duidelijk zijn. 
Waar samenwerking een georganiseerde vorm krijgt wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan 
de inbreng van en de verantwoording aan de raad. 
Samenwerking in het kader van economie, verkeer, sociale zorg, milieu, volksgezondheid 
monumentenzorg en recreatie vinden wij belangrijk. 
Nieuwe (thematische) samenwerking met andere gemeenten ondersteunen wij naast het 
bestaande U10 verband met Utrecht en omliggende gemeenten. 
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C. Gemeentelijke Dienstverlening  

 
De gemeentelijke dienstverlening is primair gericht op de behoefte van de burger; efficiency, 
klantgerichtheid en bereikbaarheid staan bovenaan. Vanwege de uitgestrektheid van de 
gemeente is de vestiging van gemeentelijke servicepunten permanent of tijdelijk – al naar 
gelang de behoefte - in wijken en/dorpen aan te bevelen.  
Wij steunen het digitale loket van de gemeente maar vinden dat inwoners die zich de digitale 
bekwaamheden niet of nog niet eigen hebben gemaakt op een adequate dienstverlening 
mogen rekenen. 
Een (te) bureaucratische overheid is een gruwel voor de burger. Stroomlijning van 
procedures, vermijden van ambtelijke en onbegrijpelijke taal en een open uitstraling naar de 
burger staan wij voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


