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Inleiding
JA, ER VALT WAT TE KIEZEN
De SP vindt dat de bevolking op allerlei manieren meer betrokken moet worden in
besluitvorming, omdat er dan gebruik gemaakt kan worden van de kennis en ervaring
die in de samenleving aanwezig is. Besluiten kunnen daar alleen maar béter van
worden. Wij zijn er dan ook trots op dat dit op dat dit in de afgelopen vier jaar op
allerlei manieren is gelukt en verbeterd. Zo ging onze wethouder de wijken in,
organiseerde hij huiskamergesprekken, werd beleid ontwikkeld met burgers in
klankbordgroepen en had hij veelvuldig persoonlijk contact met mensen.
Democratie betekent veel meer dan het recht om één keer in de vier jaar te mogen
kiezen en daarna je mond dicht te moeten houden. Onze inzet voor de komende
jaren is om het gemeentebestuur nog meer de wijken in te laten gaan. We zijn op de
goede weg, maar het kan altijd beter. Een sterke SP is de beste garantie dat er naar
u geluisterd wordt!!
Uitgangspunten van de SP
De SP staat voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid
en solidariteit centraal staan. Die waarden zijn landelijk en lokaal het uitgangspunt
van ons politieke denken en doen.


Menselijke waardigheid, omdat het om mensen te doen is. We hebben elkaar
nodig, we vormen samen de samenleving. Daarom is de mens uitgangspunt
van ons beleid.



Gelijkwaardigheid, omdat we niet gelijk aan elkaar zijn, maar iedereen gelijke
kansen moet hebben op welvaart en welzijn.



Solidariteit, omdat we erkennen dat er onderlinge verschillen bestaan. Velen
noemen dit naastenliefde, wij noemen het solidariteit. En we bedoelen
hetzelfde.

Solidariteit is wat cement is voor stenen. Solidariteit zorgt dat de samenleving één
sterk geheel blijft. Wat de SP betreft gaan we een halt toeroepen aan de
individualisering en tweedeling. We gaan voor een samenleving waarin het minder
IK is en meer WIJ.
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Landelijke èn plaatselijke partij
De SP is een landelijke partij. Daarmee is niet gezegd dat de landelijke partij bepaalt
welke standpunten de afdeling op lokale kwesties inneemt. Wat dat betreft zijn we
geheel zelfstandig. Uiteraard hebben we wel de uitgangspunten van onze partij
onderschreven. Sterker nog: die hebben we zelf mede bepaald. Want de SP is een
democratische partij, waarin de leden het voor het zeggen hebben. Het voordeel van
een landelijke organisatie is dat je daarop kunt terugvallen als je meer informatie wilt
over een kwestie. Dat je de Kamerfractie kunt informeren en inschakelen. Dat je het
wiel niet telkens opnieuw hoeft uit te vinden en dat er samenhang zit in je doen en
denken.
Voor Boxtel, Liempde & Lennisheuvel
We zetten ons plaatselijk uiteraard in voor iedereen, voor Boxtel, Lennisheuvel en
Liempde, in alle wijken, buurten en buurtschappen!!
We spannen ons in voor een betrokken, open en vrije samenleving waarin solidariteit
voorop staat. Vooruitgang begint bij het bestrijden van achterstand. We kiezen voor
schone energie en een gezond milieu voor mens en dier.
SP als beweging
SP Boxtel is een krachtige, grote partij:


We zijn in aantal leden al jaren de grootste partij in Boxtel.



We zijn met vier raadszetels vertegenwoordigd in de Gemeenteraad.



We besturen mee met een actieve wethouder, die de wijken in gaat en naar
mensen luistert.



We hebben een eigen, goed onderhouden website (boxtel.sp.nl) die constant
nieuws en informatie levert.



We gaan voortdurend de wijken in met huis-aan-huisacties, waarbij we leden
werven, enquêtes houden, in persoonlijk contact luisteren naar mensen,
onderzoek doen en mensen informeren.



We verspreiden regelmatig per buurt, wijk of in de hele gemeente flyers en
kranten over lokale en landelijke onderwerpen.



We hebben onze eigen nieuwsvoorziening. Leden ontvangen maandelijks het
landelijk partijblad de Tribune, met een lokaal inlegvel over het politieke
nieuws in Boxtel.



We zijn te vinden op Facebook, via onze afdeling en via onze raadsleden.



We hebben een eigen SP hulpdienst. Hier kunnen mensen terecht met o.a.
vragen over zorg, huisvesting, belasting, of hulp bij het invullen van
formulieren.
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SP als drijvende kracht
Voor de SP is het uitgangspunt: de gemeente moet een bondgenoot zijn. De
gemeente, dat zijn wij allemaal en is er om algemene en gezamenlijke zaken te
regelen. Dit moet op een sociale manier gebeuren. Dat is waar de SP naar streeft.
De openbare ruimte bijvoorbeeld is van ons allemaal. Het onderhoud hiervan is een
echte algemene taak die door de gemeente gedaan moet worden. Het is belachelijk
als iedereen zijn eigen stukje straat aan moet leggen. Het is idioot als iemand die
slecht ter been is er zelf maar voor moet zorgen dat het trottoir vlak ligt. Het zou
bijzonder inefficiënt zijn als we zelf onze kinderen moeten onderwijzen en ze niet
meer samen naar school gaan. En als elke club haar eigen accommodatie moet
aanleggen, dan wordt er weinig gesport. Kortom: De gemeente is iets van en voor
ons allemaal.
De landelijke trend is dat de overheid zich steeds verder terug trekt. De gemeente
krijgt steeds meer taken en steeds minder middelen. Als we niet uitkijken, leidt dit tot:
zoek het zelf maar uit. Voor de SP is dit onaanvaardbaar. Wij zullen hier landelijk
tegen ageren en er plaatselijk alles aan doen dat onze samenleving op een sociale
manier wordt ingericht, met oog voor kwetsbare groepen.
SP als bondgenoot
Niet alleen het gemeentebestuur moet zich gedragen als een bondgenoot. Alle
partijen hebben dezelfde verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de SP zo'n
bondgenoot voor de burgers is.
Onze leden zijn idealisten. Zij zitten niet in een functie om er zelf beter van te
worden. Op een klein bedrag voor onkosten na, dragen onze raadsleden hun
vergoeding van de gemeente af aan de partij. Dit doen zij graag, want door deze
regeling kan de SP meer voor de mensen doen dan andere partijen. Waarom zou het
ene lid dat zich inzet voor de partij in de gemeenteraad hier fors voor beloond
worden en een ander lid die als vrijwilliger meehelpt op een ander front binnen de
partij niet? Zo brengen we gelijkwaardigheid en solidariteit in de praktijk.
Binnen en buiten de raad
De SP zoekt mensen op en hoort dan wat er speelt. Hierdoor kunnen we ons werk in
en buiten de raad beter doen. Wij zijn trots op wat we zijn en doen. Omdat we onze
service willen verbeteren, is versterking van onze afdeling steeds van belang.
Daarom organiseren we voortdurend huis-aan-huis acties, gaan we met vrijwilligers
langs de deuren, doen we actief aan ledenwerving en houden we enquêtes, waarin
we vragen naar verbeteringen in wijk en buurt. Dan kunnen we motor en aanjager
zijn, die veel weet te bereiken voor de burgers.
Zo horen we veel onderwerpen terug die we gebruiken om ze samen met mensen op
te pakken, er actie voor te voeren en op de agenda van de gemeenteraad te zetten.
Een mooi voorbeeld is de actie die we samen met mensen voerden tegen de
plannen van het vorige gemeentebestuur om van de Vijver en Oude Boomgaard een
parkeerplaats te maken: de plannen gingen in de vorige bestuursperiode van tafel en
deze bestuursperiode is er onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van onze
wethouder Eric van den Broek een mooi centrumpark van gemaakt.
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SP Hulpdienst
De SP Hulpdienst is er voor iedereen. Zowel leden als niet-leden kunnen terecht voor
het invullen van formulieren, met individuele problemen, zoals met de werkgever,
verhuurder of over consumentenzaken. We hebben geen vast spreekuur, maar
mensen kunnen op afspraak altijd terecht via: telefoon 0411-676058 of boxtel@sp.nl.
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Sociaal domein & armoedebeleid
Eén sociaal domein: Boxtel behoudt haar sociaal gezicht en heeft aandacht
voor kwetsbare groepen
Voor onze inwoners is er het nodige veranderd per 1 januari 2015. Vanaf die datum
zijn alle verantwoordelijkheden op het gebied van ondersteuning en zorg
(WMO/Jeugdwet) bij de gemeenten komen te liggen. Het contact tussen burger en
overheid is daarmee dichterbij georganiseerd. Dat is op zich goed, maar de snelheid
van invoering en de bezuinigingsdoelstelling, waarmee de landelijke overheid deze
veranderingen (ook wel transities genoemd) gepaard liet gaan, zette de sociale
beleidsgebieden erg onder druk.
In Boxtel zijn de decentralisaties in de afgelopen bestuursperiode op een zo sociaal
en ruimhartig mogelijke manier ingevoerd. Boxtel heeft daardoor haar sociale gezicht
redelijk overeind kunnen houden. Vooral burgers werden intensief bij het beleid
betrokken via klankbordgroepen, huiskamergesprekken, cliëntdagen, persoonlijk
contact en adviesraden.
De eigen kracht van de burger en zijn netwerk staan in het nieuwe beleid meer
centraal, vooral met oog voor wat iemand nog wel kan.
Eén sociaal domein
Het is de in de aankomende bestuursperiode de uitdaging om na de grote
beleidswijzigingen, op een doorontwikkeling van het sociale beleid te sturen. De
beste garantie daarvoor is een stevige vinger in de pap vanuit een grote SP-fractie
en de inzet van een wethouder van de SP binnen het College.
Met de opgedane ervaringen in de eerste twee jaren van de transities is nu de tijd
aangebroken om met die kennis verder te gaan veranderen (ook wel transformeren
genoemd) en verder te gaan bouwen binnen het Sociaal Domein. Daarbij is het de
uitdaging om alle drie de decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet)
integraal op te pakken, te ontschotten en uit te voeren. Hiertoe dienen verbindingen
te worden gelegd tussen onder andere welzijn, preventie, armoede- en minimabeleid,
(passend) onderwijs en (aangepast) wonen.
In de komende bestuursperiode zou die integrale samenhang tot uiting moeten
komen in één organisatorische eenheid voor één sociaal domein, met op termijn één
beleidsplan en één loket. Laagdrempelig en met oog voor kwetsbare groepen.
Onder deze paraplu en vanuit deze visie beschrijven wij in ons
verkiezingsprogramma onze wensen voor de diverse beleidsthema’s.
Het moge duidelijk zijn dat het sociale domein binnen het
verkiezingsprogramma van de SP topprioriteit is en dat aandacht voor
kwetsbare doelgroepen en het behoud van het sociale gezicht van Boxtel ons
allerbelangrijkste speerpunt is!!!
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Armoede/Sociale Zaken
Er is in de afgelopen bestuursperiode bestuurlijk veel aandacht geweest voor het
Boxtelse armoedebeleid. De eerste actie van de SP-wethouder was om in juni 2014
het Netwerk Armoedebestrijding in Boxtel nieuw leven in te blazen door samen met
hen de bestaande armoedenota uit te breiden en daar in te investeren. Door de jaren
heen waren er onder meer forse investeringen in het oplossen van de wachtlijsten op
gebied van schuldhulpverlening, de verhuizing van de Voedselbank, het verruimen
van het Welzijnsfonds en het tegen gaan van het niet-gebruik van voorzieningen. De
focus lag daarbij met name op de aanpak van armoede in gezinnen met kinderen en
de vroegsignalering van schulden.
Kinderen in armoede
In juni 2017 werd in de Boxtelse Gemeenteraad een notitie vastgesteld, waarmee
afspraken werden gemaakt over de besteding van de zogenaamde Klijnsma-gelden
waarna in november het totale armoedebeleid voor de komende jaren werd
geactualiseerd en bijgesteld voor de komende jaren. In dit laatste beleidsplan werd
onder andere geregeld dat de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen van 110%
van het sociaal minimum naar 120% verschoof en is voorgesteld om alle
maatregelen gericht op kinderen te bundelen en uit te breiden, om ze zo te vormen
tot één kindpakket. Daarnaast werd in dat beleidsplan besloten tot forse extra
investeringen om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan. Bij de uitvoering
van beleid wordt ook rekening te houden met moeilijk bereikbare groepen, zoals
allochtonen en senioren.
Er blijft echter nog van alles te wensen over. Voor de komende jaren vinden wij dat
dit beleid onverkort gecontinueerd en daar waar dit nodig blijkt, uitgebreid moet
worden.
Werken
Het onderdeel werken hebben wij in dit verkiezingsprogramma ook opgenomen
onder de speerpunten bij Economie. Het moge duidelijk zijn dat wij staan voor de
belangen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, het voortbestaan van een
sociale en solidaire WSD, die plaats biedt voor mensen met een kleine of grotere
afstand tot de arbeidsmarkt en veel aandacht voor een goede arbeidsmarkt en
werkgeversbenadering.
De volgende actiepunten vinden we belangrijk:








Sociale uitvoering van de Participatiewet.
Kwetsbare groepen ontzien bij bezuinigingen.
Het principe van budgetneutraliteit mag nooit leidend zijn, uitgangspunt is en
blijft dat niemand tussen wal en schip valt om budgettaire redenen.
Kinderen en armoede blijven topprioriteit bij het maken van gemeentelijk
beleid en de voorgestelde integrale aanpak wordt verder doorontwikkeld en in
de praktijk uitgevoerd.
Het Kindpakket wordt verder uitgebouwd en voortdurend bekend gemaakt
onder gezinnen met kinderen.
Er komt een plan van aanpak om speciale moeilijk bereikbare groepen, zoals
ouderen en allochtonen beter te bereiken met het armoedebeleid.
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De uitvoering van de Participatiewet mag geen barrières opwerpen voor de
uitvoering van vrijwilligers- of mantelzorgtaken, maar dienen deze juist te
bevorderen en te stimuleren.
Een goed en sociaal armoedebeleid, het minimabeleid wordt minimaal in
stand gehouden op het huidige niveau. Daar waar nodig wordt het
armoedebeleid verder uitgebouwd.
Het vastgestelde beleidsplan armoede is geen statische beleidsnota, maar
wordt samen met het armoedenetwerk voortdurend geëvalueerd en daar waar
nodig aangepast.
Er komt bij de uitwerking van het beleidsplan armoede een plan van aanpak
om het niet-gebruik nog verder terug te dringen. De communicatie en
bewustwording van het armoedebeleid, met name bij gezinnen met kinderen
en moeilijk bereikbare groepen, heeft voortdurend de aandacht.
Er komt een visie en aanpak op de stijgende armoede onder zogenaamde
werkende armen (mensen met lage inkomens en/of parttime banen).
Een uitbreiding van het aantal kinderen dat meedoet aan projecten die
maatschappelijke participatie willen bevorderen.
De regelingen voor arme kinderen blijven gehandhaafd en worden uitgebreid
tot een integraal Kindpakket. De uitvoering daarvan zal krachtig worden
opgepakt.
Extra aandacht voor de bestrijding armoede onder senioren en mensen met
een migratieachtergrond.
Maatregelen voor ZZP’ers en kleine ondernemers die in financiële problemen
gekomen zijn, dit onder andere door de ontwikkeling van een
ondernemersloket.
Het schuldhulpverleningsbeleid zal onverkort worden voortgezet.
Er komt een plan om dreigende schulden zo vroeg mogelijk te signalering en
bestaande schulden verder aan te pakken.
De voorlichting moet nog beter en procedures eenvoudiger zodat de
uitvoeringskosten omlaag gaan en barrières op aanvragen worden
weggenomen.
De continuering van de Boxtelse werkmakelaar, die de verbindingspersoon is
tussen werkzoekenden en werkgevers.
De gemeente stimuleert dat zoveel mogelijk Boxtelse werkgevers het PSOkeurmerk (Prestatieladder Sociaal Onderenemen) behalen, waardoor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen krijgen.
Iedereen heeft recht op een redelijk loon! Wij vinden dat mensen in de
Participatiewet een redelijke beloning en een eigen cao moeten hebben.
Wij willen continuering van een sociale en solidaire WSD, die plaats biedt voor
mensen met een kleine of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De processen
van de WSD moeten geïntegreerd worden in de werkprocessen van het
Boxtelse Sociaal Domein, zodat er echt integraal beleid ontstaat.
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Zorg
Recht op zorg
Als mensen zorg en/of voorzieningen nodig hebben, moet daarin kunnen worden
voorzien. Het Boxtelse zorgbeleid moet daarom ingevuld worden vanuit het
uitgangspunt dat er recht is op voldoende zorg met speciale aandacht voor
kwetsbare groepen.
De vergrijzing in Nederland en in Boxtel is in volle gang. Dit is nergens zo duidelijk
als binnen de zorg. De kosten rijzen de pan uit, en dus was het credo de afgelopen
jaren: bezuinigen, decentraliseren en privatiseren.
Solidariteit en gelijkwaardigheid
Dat is misschien begrijpelijk, maar het leidt tot verschrikkelijke misstanden. Zorg is
tenslotte iets van ons allemaal, en niet alleen voor rijken die zich een privékliniek
kunnen veroorloven of voor mensen die toevallig veel familie en bekenden in de
buurt hebben wonen. De SP strijdt voor solidariteit en gelijkwaardigheid in de zorg,
met ziekenhuizen en huisartsen die dicht bij de mensen staan. Wij staan voor
verzorgingshuizen waar het personeel tijd heeft om ook eens een praatje te maken,
en niet op de vingers getikt wordt als ze een halve minuut te lang in een kamer zijn.
Een zorgverzekeringsysteem wat verantwoordelijk en makkelijk te begrijpen is, zodat
mensen erop kunnen vertrouwen dat hun kosten worden vergoed als ze in de
problemen komen.
En vooral ook: een Wet Maatschappelijke Ondersteuning die mensen volledig
ondersteunt, zodat bijvoorbeeld mantelzorgers, vrijwilligers en senioren de
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, en senioren bovendien de mogelijkheid
houden om thuis te blijven wonen met waar nodig goede aanpassingen in hun
woning.
Samenwerking in de regio
Gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg,
‘wajongeren’ en alle thuiszorg uit de AWBZ (minus verpleging). Deze verschuiving
van Rijk naar gemeente is gepaard gegaan met een flinke bezuiniging. Boxtel was te
klein om zelfstandig uitvoering te geven aan deze verschuiving. Om goed uitvoering
te kunnen geven aan deze transitie heeft Boxtel gebruik gemaakt van samenwerking
in regionaal verband. Dit zal in de aankomende jaren verder geëvalueerd en
doorontwikkeld moeten worden, met behoud van Boxtels maatwerk en ruimte voor
Boxtelse aanbieders.
Levensfasegericht beleid
Het Boxtelse zorgbeleid zal een integrale invulling krijgen voor mensen in alle
levensfasefases, dus van 0 tot 100+. Dit levensfasegericht beleid zal integraal
worden opgepakt met voldoende focus op groepen, zoals senioren, jongeren en
financieel kwetsbaren. Het levensfasegericht denken is de integrale paraplu en de
invulling vindt plaats door actieplannen, die samen met mensen tot stand komen.
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Onze actiepunten op gebied van zorg:





















De visie voor het vormgeven van levensfasegericht beleid zal verder worden
ontwikkeld en uitgewerkt, met voldoende focus op senioren, jongeren en
financieel kwetsbaren.
Bij uitvoering binnen het totale Sociale Domein dient het behoud van kwaliteit
en voorzieningen het voornaamste uitgangspunt te zijn, en zeker niet
budgetneutraliteit!
Niemand in Boxtel valt in zijn of haar zorgvraag tussen wal schip op
budgettaire gronden.
In de verdere ontwikkeling van het zorgbeleid en het integraal denken, wordt
gestreefd naar een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en
ondersteuning, op basis waarvan altijd maatwerk bij cliënten is gegarandeerd.
Eind 2018 wordt op basis van plaatselijke en landelijke gegevens het beleid
voor wat betreft de eigen bijdragen geëvalueerd.
Ondanks de regionale samenwerking op het gebied van de Jeugdzorg en de
WMO dient de gemeente Boxtel voldoende beleidsvrijheid te hebben om
lokale accenten te kunnen leggen.
Rijksgeld voor de (jeugd)zorg en het totale sociaal domein moeten geoormerkt
worden en blijven.
De sociale uitvoering van de WMO dient gehandhaafd te blijven.
Geen marktwerking in de zorg. De gemeente moet de zorg zoveel mogelijk in
eigen hand houden.
Aanbestedingen dienen te gebeuren op basis van kwaliteit, redelijke tarieven
en redelijke beloningen (cao) van medewerkers in de zorg.
Geen bezuinigingen in de zorg door steeds goedkopere krachten in te zetten
(bijvoorbeeld in de huishoudelijke hulp).
Mensen moeten de thuiszorg en middelen krijgen die ze nodig hebben.
Mantelzorgers en andere vrijwilligers in de zorg dienen voldoende
ondersteund te worden.
Er worden jaarlijks een Vrijwilligersdag en een Mantelzorgersdag
georganiseerd, als waardering voor dit belangrijke werk.
Klankbordgroepen vrijwilligers, mantelzorgers en senioren blijven
gehandhaafd en krijgen een structurele rol in het meedenken over beleid en in
de participatie bij de beleidsuitvoering.
Burgerparticipatie wordt op allerlei manieren gestimuleerd. Het netwerk
Woonwijs dient als structuur voor de burgerparticipatie bij thema’s als
senioren, vrijwilligers en mantelzorgers. Zo wordt ook het integraal werken
binnen die beleidsvelden gegarandeerd.
De Adviesraad Sociaal Domein is partner als proactieve beleidsadviseur van
de gemeente, zowel voor de wettelijke adviestaken als voor ongevraagd
advies. De Adviesraad wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij
beleidsvorming en krijgt voldoende faciliteiten om haar belangrijke taak uit te
voeren.
Er is blijvende aandacht nodig voor de belangen van visueel gehandicapten,
met name op het gebied van de bereikbaarheid van de openbare ruimte en
openbare gebouwen. In ieder geval dienen knelpunten opgelost te worden.
11
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De deelname aan het convenant Dementievriendelijke Gemeente wordt verder
uitgebouwd en voor de komende bestuursperiode wordt daar een concreet
actieplan aan vast gehangen. Daar worden voldoende middelen voor
vrijgemaakt, zowel voor aanpassingen in de openbare ruimte alsook voor
sociaal-maatschappelijke en zorgmaatregelen.
Het gemeentelijk gezondheidsbeleid moet met name gericht zijn op preventie
en het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen en dient
derhalve vooral gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid van
risicogroepen.
De gemeente blijft werk maken van een actief middelen-ontmoedigingsbeleid
op het gebied van alcohol, roken en drugs en richt zich met name op het
onderwijs en jongeren.
De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl en probeert overgewicht aan te
pakken.
Er komt een onderzoek naar de sportbehoefte en mogelijkheden voor mensen
met een beperkingen.
Er wordt onderzoek gedaan naar wijkleerbedrijven en kleinschalige
zorgvoorzieningen in de wijk.
De inkoop in het kader van Jeugd en de WMO vindt plaats op basis van
vernieuwing (innovatie) en samenwerking en niet op basis van concurrentie.
Er wordt niet samengewerkt met organisaties die bestuurders hebben die
meer verdienen dan een minister en/of minister president.
Het sociaal (wijk)team wordt voortdurend geëvalueerd, bekeken wordt of de
functie van wijkverpleegkundige een rol kan krijgen bij indicatiestellingen.
Er moet een regeling komen die het mogelijk maakt hogere zorgkosten te
compenseren, met name bij de lagere inkomens. Vrijstelling van de eigen
bijdrage voor minima moet ook na 2020 (jaar van evaluatie) gegarandeerd
blijven.
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Kinderen & jongeren
Het is voor volwassenen af en toe verbijsterend om te zien hoe snel kinderen
bepaalde vaardigheden en ideeën leren. Laat een jong kind een uur lang een tvprogramma in een andere taal kijken, en meteen zal het woorden en zinsfrasen in die
taal begrijpen en toepassen. Juist daarom is het van uitermate groot belang, dat we
de ontwikkeling van onze kinderen geen duimbreed in de weg leggen, maar zo veel
mogelijk stimuleren. Want een kind dat achterstanden oploopt, of dat nu is vanwege
armoede, ziekte of andere zaken, zal voor de rest van zijn of haar leven meer moeite
moeten doen om mee te komen met de rest. Een preventief jeugd- en jongerenbeleid
zorgt ervoor dat emotionele, cognitieve of gedragsproblemen zo snel mogelijk
worden gesignaleerd en behandeld. Daarbij moet de nadruk gelegd worden op jeugd
die tot risicogroepen behoren, zoals kinderen met een beperking, uit arme gezinnen
of gezinnen waar andere problemen een rol spelen.
Beleidskader gemeente, onze visie
In 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Deze wet formuleert als centrale
doelstelling:
"Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen
en naar vermogen participeren in de samenleving."
In het Lokaal Beleidsplan Jeugdhulp 2016 Boxtel zijn in het kader daarvan en bij het
verder vormgeven van de lokale hulp aan jeugd enkele actiepunten geformuleerd. In
november 2017 is dit voor het onderdeel jongerenwerk door vertaald in een nieuw
beleidsplan jongerenwerk, dat de regie expliciet bij de gemeente neerlegt en waarbij
de problematiek van de jongeren niet benaderd wordt vanuit de regelgeving, de
kolommen of de budgetten, maar integraal vanuit de jongere zelf. Deze beleidsvisie
en actieplannen kunnen wij zeker onderschrijven, waarbij we het jeugdbeleid
uiteraard ook vanuit onze eigen visie beschouwen.
Actiepunten:







De regelingen voor arme kinderen, zoals vastgelegd in het
armoedebeleidsplan moeten worden uitgevoerd en er moet alles aan worden
gedaan om deze groepen te bereiken.
De extra maatregelen om de financiële positie van huishoudens met kinderen
te verbeteren moeten worden behouden en waar nodig uitbreid en bijgesteld.
We investeren in het recht van elk kind om volwaardig aan de samenleving
mee te kunnen doen.
Er komen voldoende speelvoorzieningen in alle buurten waarbij buurtkinderen
meebeslissen over de speelvoorzieningen die er moeten komen.
Er worden initiatieven genomen om een zogenaamd Kinderkeurmerk in Boxtel
te introduceren, op basis waarvan kinderen niet alleen zelf beslissen over de
inrichting van speelplekken, maar ook bestaande speelplekken kunnen
beoordelen. Hierbij is aandacht voor de inrichting van ontmoetingsplekken
voor jongeren uit alle leeftijdscategorieën.
13
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Een evaluatie en voortgezette uitvoering van het speelruimteplan, waarbij
ontmoeting verder wordt gestimuleerd.
De gemeente probeert voortdurend jongeren op allerlei manieren te laten
participeren. Er kom een plan van aanpak voor jongerenparticipatie (met als
doel de sociale, culturele en politieke participatie van kinderen/jongeren te
vergroten).
Professionals bepalen welke (vervolg)zorg er nodig is voor kind, jongere en/of
gezin.
Geen marktwerking in de jeugdzorg.
Het recht op jeugdzorg moet behouden blijven.
Rijksgeld voor jeugdzorg moet geoormerkt worden.
Blijvende bevordering van een goede aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt.
Onderzoek naar en verbetering van de gezondheid van achterstandskinderen
via een gericht pakket van de GGD.
Extra aandacht voor de gezondheid van (risico)jongeren, met name op het
gebied van alcohol, drugs, roken en overgewicht; actie 'gezonde leefstijl'.
Onderzoek naar effectiviteit gemeentelijk drugsbeleid.
Het jongerencentrum moet meer laagdrempelige jongerenactiviteiten
organiseren. De regie hiervoor ligt bij de gemeente.
Jongerenwerkers zijn proactief en gaan de wijken in. Jongerenwerkers zijn
zichtbaar aanwezig.
De gemeente moet het mede mogelijk maken dat er meer evenementen voor
jongeren worden georganiseerd.
Via een (jeugd)effectrapportage dienen allerlei gemeentelijke maatregelen
voortdurend getoetst te worden op de effecten op kinderen/jongeren.
Alle beschikbare subsidieregelingen voor kinderen/jongeren dienen benut te
worden; evntueel roept de gemeente zelf een fonds in het leven.
Een gerichte aanpak van probleemjongeren.
De personele capaciteit om schoolverzuim en leerlingenuitval terug te dringen
dient voldoende gegarandeerd te blijven.
De gemeente moet deelname aan de nationale straatspeeldag blijven
stimuleren.
Er moet voldoende en betaalbare jongerenhuisvesting zijn.
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Senioren
Net als in de rest van Nederland is de levensverwachting in de regio en in Boxtel flink
gestegen de afgelopen jaren: voor mannen 78 jaar en voor vrouwen 82 jaar. De extra
levensjaren worden grotendeels in goede gezondheid en zonder lichamelijke
beperkingen doorgebracht. De dubbele vergrijzing – meer burgers behoren tot de
groep ouderen en blijven langer leven – is ook in Boxtel flink merkbaar. De
verwachting is dat binnen afzienbare tijd 50% van de Boxtelaren 50 jaar of ouder zal
zijn.
Dit leidt tot een stijging van de vraag naar ondersteuning en hulp, wat betekent dat
we in het beleid met alle levensfases rekening moeten houden bij het bieden van de
juiste faciliteiten voor ondersteuning, waar en wanneer dat nodig is.
Passend binnen levensfasegericht beleid
Het Boxtelse Seniorenbeleid past in het Levensfasegericht beleid en zal daar
integraal aansluiting bij vinden. Van 0 tot 100+. Dit levensfasegerichte beleid zal
integraal worden opgepakt met voldoende focus op groepen zoals senioren,
jongeren en financieel kwetsbare mensen. Het levensfasegericht denken vormt de
integrale paraplu waarbonder de invulling plaats vindt in actieplannen die samen met
mensen tot stand komen.
Vergrijzing in Boxtel
In Boxtel zien we dat er op allerlei terreinen rekening moet worden gehouden met de
toenemende vergrijzing. Op zo’n moment bezuinigen op de ouderenzorg, zoals het
kabinet de afgelopen jaren heeft gedaan, is een hele slechte zaak, want juist
ouderen verdienen onze steun en moeten erop kunnen vertrouwen dat ze zich ook in
de latere jaren van hun leven kunnen blijven ontwikkelen en op hun eigen
voorwaarden kunnen meedoen in de samenleving. Het is de plicht van de (lokale)
overheid om hiervoor te zorgen, want de kennis, vaardigheden en ervaring van
senioren is voor de samenleving van grote waarde.
Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat burgers in een gemeente samen
zorgen voor een leefbare gemeente. De gemeente stimuleert daarvoor
burgerinitiatieven en betrekt de burgers van alle generaties bij hun gemeente of
buurt. Daar past bij dat ouderen gezien worden als burgers die hun krachten kunnen
en willen geven aan de leefbaarheid van de gemeente.
Initiatieven tot een gezamenlijke seniorenagenda
In 2016 zijn ouderenorganisaties benaderd om gezamenlijk tot een sterke
seniorenagenda te komen. Na een beeldvormende gemeenteraadsvergadering
medio 2016 is een klankbordgroep geformeerd die rondom een aantal thema’s beleid
en concrete acties zou moeten gaan formuleren. Alhoewel er binnen de diverse
beleidsterreinen al veel zaken vertaald zijn, is die seniorenagenda nog niet sterk
genoeg van de grond gekomen.
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Alhoewel veel van de seniorenonderwerpen ook al in de zorgparagraaf terug te
vinden zijn willen wij de volgende actiepunten zeker in de seniorenagenda vertaald
zien:





















Maatregelen om armoede onder ouderen terug te dringen. Extra aandacht
voor kwetsbare ouderen en oudere immigranten.
De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van het
armoedebeleid en bevordert optimaal gebruik daarvan via het
Armoedenetwerk.
Er komt een krachtige senioren agenda voor de korte, middellange en lange
termijn. In die Seniorenagenda komen allerlei onderwerpen te staan op terrein
van Zorg, Welzijn en Wonen.
Er is op dit moment veel versnippering in belangenorganisaties, waardoor veel
mensen in Boxtel bezig zijn met dezelfde thema’s. Om tot een sterke
seniorenagenda te komen is het van belang dat de klankbordgroep senioren
goed wordt ingebed binnen de totale gemeentelijke organisatie, zodat er geen
overlap meer ontstaat tussen diverse thema’s als aanpak eenzaamheid,
inrichting openbare ruimte en vrijetijdsbesteding senioren.
Goede zorg en welzijn dienen binnen het Sociaal Domein voor ouderen
gegarandeerd te blijven.
Wij willen samenhangend aanbod voor de ouderengezondheidszorg met
aandacht voor preventie op alle terreinen. Hiervoor blijft de gemeente actief de
samenwerking zoeken met (sport-)verenigingen, welzijns- en
ouderenorganisaties.
Algemene ondersteuning en stimulering van ouderen om ze zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven functioneren.
De gemeente blijft actief in het convenant Dementievriendelijke Gemeente en
ontwikkelt samen met senioren nieuwe actieplannen op dit gebied.
Er komt een onderzoek en een plan van aanpak voor de vrijetijdsbesteding
van senioren.
De gemeente stelt alles in het werk voor voldoende en betaalbare huur- en
koopwoningen voor ouderen, waaronder voldoende woningen die
tegemoetkomen aan de specifieke wensen/mogelijkheden van ouderen.
Burgerinitiatieven op gebied van seniorenhuisvesting worden gestimuleerd en
gefaciliteerd.
De gemeente biedt faciliteiten en geeft adviezen voor een zo lang mogelijk
verblijf in de eigen woning.
Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid wordt blijvend gefaciliteerd door middel
van klankbordgroepen en actuele actieplannen.
Meer gedifferentieerd bouwen, levensloopbestendig en met name meer
zorgwoningen.
De aanpak eenzaamheid en ouderenmishandeling dient voortgezet te worden.
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De gemeente moet invloed uitoefenen op het betaalbaar houden van
ouderenactiviteiten.
We moeten zorgen voor een verkeersveilige woonomgeving bij
ouderencomplexen. Hier hoort ook een seniorenvriendelijk strooibeleid bij
sneeuwval en bevriezing bij. Deze complexen worden in de strooiroutes
steeds als prioriteit meegenomen.
De toegankelijkheid van de openbare ruimte worden verbeterd, onder andere
door het opknappen van trottoirs en voetpaden.
Er wordt een plan van aanpak om openbare toiletten te realiseren die goed
toegankelijk zijn voor mannen, vrouwen, senioren en mensen met
beperkingen (in Rotterdamse termen: “er moet een zeiknota komen”). De
Maag Lever Darm Stichting pleit voor een landelijke norm voor openbare
toiletten. Wij vinden dat Boxtel mee moet gaan doen in deze discussie.
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Onderwijs
Onderwijs is een heel belangrijk onderwerp, want de ontwikkeling van mensen is een
voorwaarde om goed in de maatschappij mee te kunnen doen, zowel voor onze
jeugd als in het kader van de volwasseneducatie.
Toch zien we dat het onderwijs er slecht aan toe is. Na decennia van bezuinigingen
zijn scholen chronisch onderbezet, is er een cultuur ontstaan waar eerst naar het
geld wordt gekeken en daarna pas naar wat het beste is voor de leerlingen of het
personeel.
De SP is voorstander van kleinschalige scholen met kleinere klassen op wijkniveau
en minder bureaucratie. Op die manier hebben leraren en de rest van het personeel
hun handen vrij om hun leerlingen echt te leren kennen, wat veel problemen in de
ontwikkeling van de leerlingen kan voorkomen.
Daarnaast vinden wij dat elke school in Boxtel uit moet gaan van een Brede
Scholenfunctie, zodat scholen ook een echte wijkfunctie krijgen.
Scholen moeten, als middelpunt van de wijk, goed bereikbaar zijn, maar ook de
faciliteiten daaromheen, zoals het leerlingenvervoer, moeten goed geregeld zijn.
Actiepunten:















De gemeente moet er naar streven om een gevarieerd onderwijsaanbod in
stand te houden en te bevorderen.
De regels rondom het leerlingenvervoer moeten met maatwerk ingevuld
worden. De positie en ontwikkeling van het kind moet leidend zijn en niet de
regeling. Het betrekken van ouders bij de regels en procedures rondom het
leerlingenvervoer moet blijven bestaan.
Bevorderen van een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
Projecten die op dit gebied in gang zijn gezet worden voortgezet.
Het beleid moet er vooral op gericht zijn om onderwijsachterstanden terug te
dringen (taal- en leerachterstanden).
Er komt een brede maatschappelijke aanpak om laaggeletterdheid terug te
dringen. Hiertoe worden ondernemers, maatschappelijke organisaties,
verenigingen en burgers gemobiliseerd. De gemeente streeft ernaar met al die
partijen gezamenlijke doelen te formuleren in de vorm van een convenant.
Meer verslavingsprojecten in basis- en voortgezet onderwijs.
Schuldpreventie dient al in het basisonderwijs aan de orde te komen.
Continueren verzuimspreekuur JRL en VMBO.
Meer huisbezoeken om leerlingenuitval efficiënter te bestrijden.
Bij vroeg- en voorschoolse educatie moet de deelname van risicogroepen
verhoogd worden.
Veilige fiets- en wandelroutes rond de scholen.
Greentech Campus en Green Engineering stimuleren, het creëren van een
kennisbank voor gemeente, ondernemers en onderwijs.
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Economie, werkgelegenheid & toerisme
Het lijkt af en toe wel, alsof men in Den Haag vergeten is dat mensen werken om te
leven en niet andersom. Hoe kan het anders dat mensen gedwongen worden om
langer door te werken, terwijl sociale verworvenheden zienderogen afbrokkelen?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Wij zeggen: de economie is belangrijk om het algemeen belang te dienen.
Duurzaamheid en vertrouwen moeten de economie stimuleren. Hier in Boxtel kunnen
we dat ook stimuleren, door belangrijke economische dragers als toerisme en
recreatie beter te benutten, in combinatie met een aantrekkelijker centrum en een
mooi buitengebied. Door projecten op te bouwen voor integratie, re-integratie en
duurzaamheid waar bedrijven aan mee kunnen doen zodat ook kwetsbare groepen
meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Kortom: door maatschappelijk verantwoord
te ondernemen.
Economie prioriteit: Boxtel een Top Economische Gemeente
In de afgelopen bestuursperiode hebben we bestuurlijk laten zien dat een SPwethouder een goede garantie is voor stimulering en ontwikkeling van de economie:
 Tegen de stroom in werd een Economisch Stimuleringsbudget ingesteld en
werd in de begroting 1 miljoen Euro voor ondernemers vrijgemaakt.
 Het centrum in Boxtel werd eindelijk aangepakt: Vijver en Boomgaard werden
een mooi Centrumpark, extra parkeerplaatsen op het Zusterspad en de
Binnenplaats Gemeentehuis, doorgangen naar de Markt bij het VVV-kantoor
en Gemeentehuis, de Markt wordt in 2018 heringericht, afronding STAP en
samen met bewoners werden plannen ontwikkeld voor de aanloopstraten.
 De detailhandels- en horecavisie werd geactualiseerd.
 Er is samen met ondernemers een Economisch Platform tot stand gekomen.
Daarbij werden de ondernemers op allerlei manieren bij het beleid betrokken.
De wethouder zocht voortdurend het persoonlijk contact met ondernemers.
Maar het economisch beleid kan op allerlei manieren nog beter en de belangrijkste
actiepunten treft u aan in deze paragraaf. Deze actiepunten komen echter wat ons
betreft ook samen in een na te streven doelstelling om van Boxtel op de Lijst van 50
Economische Toplocaties een Top Economische Gemeente te maken.
De ranglijst van economische prestaties van gemeenten wordt opgesteld door
Bureau Louter, waarin aan de hand van 41 indicatoren aan elke gemeente een
rapportcijfer wordt toegekend. Wij vinden dat Boxtel de ambitie moet hebben om haar
economische beleid aan die indicatoren te spiegelen teneinde uiteindelijk een
Toppositie te bereiken.
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De volgende actiepunten willen we nu al inbrengen:




























Boxtel heeft voortdurend een hoge economische ambitie, stroomlijnt het beleid
langs algemeen gangbare economische indicatoren, zodat het beleid
meetbaar wordt en verwerft uiteindelijk een hoge positie in de lijst
Economische Toplocaties.
Er komt een Ondernemersloket dat met name gericht is op kleine
ondernemers en ZZP’ers. Dit loket is bedoeld voor het ondersteunen,
ontmoeten en faciliteren van ondernemers.
Het voortdurend stimuleren van ondernerschap krijgt een hoge prioriteit met
het organiseren van diverse ondernemersactiviteiten waaronder een jaarlijkse
dag of week van de ondernemer.
De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden voor wijkleerbedrijven.
De toekomst van de WSD en de sociale werkzoorziening blijft verzekerd door
continuering van de gemeenschappelijke regelingen, met het behoud van de
banen bij de WSD en integratie van de WSD-activiteiten binnen het
gemeentelijke sociale domein (keuze voor 3D-ketensamenwerking in
toekomstvisie WSD).
Eerlijk werk voor eerlijk loon, dus geen werk onder het minimumloon.
Werk moet lonen, dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is
van training of opleiding met uitzicht op doorstroming naar regulier werk met
een arbeidscontract.
Geen verdringing van werk door gedwongen inzet van vrijwilligers en
werkelozen in bijvoorbeeld de thuiszorg.
Boxtel moet haar status als werkgelegenheidsgemeente verder uitbreiden.
Het beleid wordt vooral gericht op arbeids- en kennisintensieve, hoogwaardige
en innovatieve bedrijvigheid. Hierbinnen speelt het ondersteunen en/of creëen
van initiatieven op het gebied van biobased industry en de circulaire economie
een sleutelrol.
De Greentech Campus vervult middels de creatie van een kennisbank voor
gemeente, ondernemers en onderwijs een ondersteuning voor innovatieve
projecten en kan dan ook op onze steun rekenen.
Er moet een plan van aanpak komen om jongeren voldoende stageplekken en
banen aan te kunnen bieden, met extra aandacht voor kwetsbare jongeren,
om de gevolgen van economische crises het hoofd te kunnen bieden.
De kwaliteit van het centrum dient in samenwerking met partners en het
Centrummagement verder verbeterd te worden.
Er moeten goede winkelvoorzieningen zijn in het centrum, maar ook in de
wijken en kernen.
Oplossen problematiek leegstand winkels in het centrum.
Er komt samen met bewoners, ondernemers en pandeigenaren in de
Stationsstraat een plan van aanpak voor de totale inrichting van de
Stationsstraat. De Stationsstraat moet de aantrekkelijke toegangspoort tot het
centrum van Boxtels worden, met combinaties van diverse vormen van
bedrijvigheid en wonen. Deze ontwikkeling wordt een topprioriteit in de
komende bestuursperiode.
Het stimuleren van kleinschalig toerisme is goed voor de Boxtelse economie.
Er moeten meer verblijfsmogelijkheden komen om toeristen langer en vaker
aan Boxtel te binden.
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Ecologie in het buitengebied hoeft niet ten koste te gaan van de economie,
maar kan deze juist versterken.
Het Groene Woud dient verder ontwikkeld te worden, er wordt voortdurend
gekeken naar subsidiemogelijkheden om projecten te versterken.
De gemeente moet samen met partners (ondernemers, UWV) een onderzoek
doen naar mogelijkheden voor maatschappelijk nuttig werk dat blijft liggen en
een plan van aanpak maken waardoor mensen uit de Participatiewet een
reguliere full-time baan kunnen krijgen tegen tenminste het minimumloon.
De gemeente behaalt zelf het PSO-keurmerk (Prestatieladder Sociaal
Ondernemen) en stimuleert die actief bij alle Boxtelse Ondernemers.
Doelstelling is om zoveel mogelijk Boxtelse bedrijven te stimuleren het PSOkeurmerk te behalen.
Reïntegratie dient op een verantwoorde en ruimhartige manier plaats te
vinden.
De functie van de sociale werkvoorziening moet blijven bestaan; de gemeente
schakelt bij. Bij discussies over de toekomst van de WSD geldt als
uitgangspunt dat kwetsbare groepen via een organisatie als de WSD moeten
kunnen blijven meedoen in de maatschappij.
Het bedrijfsleven moet laaggeletterdheid onder hun werknemers terugdringen.
Het bedrijventerrein dient duurzaam ingericht te worden en bedrijven moeten
duurzaam werken. Dit wordt door de gemeente gestimuleerd via het Fonds
Duurzame Bedrijfslocaties.
Waar mogelijk dient de wijkeconomie versterkt te worden.
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Wonen en leefbare wijken
De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid enorm
gestegen. Maar naast de huurprijzen zijn ook de energiekosten omhoog gegaan. Wij
zetten ons ervoor in om dat tij te keren. De SP wil dat er altijd voldoende sociale en
betaalbare woningen worden opgenomen in elk nieuwbouwproject. We werken aan
een juiste balans van verschillende soorten woningen in de buurten en wijken.
Daarbij vergeten we niet de vrije sector huurwoningen met middenhuur en betaalbare
koopwoningen.
In Boxtel worden prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, woningcorporatie St.
Joseph en de Huurdersbelangenvereniging over het aantal te bouwen sociale
huurwoningen, verduurzaming van de huidige woonvoorraad en het betaalbaar
houden van huren. Deze prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie. In de
vastgestelde woonvisie ligt ook vast welke verschillende soorten woningen nodig zijn
in totaal en per wijk of kern.
We stimuleren gemengde wijken. We doen dit niet door mensen uit te sluiten, maar
door te stimuleren dat verschillende buurtbewoners elkaar in de buurt kunnen
ontmoeten. De gemeente blijft investeren in wijkverbetering, met actieve inbreng en
zeggenschap van bewoners. Er dient gezorgd te worden voor voldoende
speelplekken voor de jeugd.
Actiepunten:
















Realisatie van 300 sociale huurwoningen in de komende vier jaar, evenals
enkele honderden betaalbare koopwoningen.
Realisatie van de gemaakte prestatieafspraken tussen gemeente,
woningcorporatie St. Joseph en de Huurdersbelangenvereniging.
Nieuw te bouwen woningen worden gasvrij met nul op de meter.
Om de woningbouw te stimuleren dient er door de gemeente bekeken te
worden of ambtelijke en bovenwijkse kosten verminderd kunnen worden.
Benut alternatieven voor reguliere woningbouw zoals Tiny Houses en tijdelijke
woningen.
De SP blijft een voorstander van gemengde wijken met een mix van huur en
koop, goedkope en dure woningen. Uitgangspunt daarbij is de vastgestelde
woonvisie.
De komende tijd worden de plannen voor woningbouw op Selissen concreet.
Er dient zo snel mogelijk gebouwd te worden in Lennisheuvel-zuid en aan de
Hamsestraat-/Roderweg in Liempde. Dit is een voorwaarde voor de
leefbaarheid in deze kernen.
Bevorderen van regelingen van collectief-particulier opdrachtgeverschap.
Opnieuw invoeren startersleningen.
Burgerinitiatieven (zoals Ouderen in Regie) verdienen ondersteuning door de
gemeente.
Aandacht voor mantelzorgwoningen en bijzondere (zorg)doelgroepen.
Herstructurering van oudere wijken voorkomt verval en problemen.
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Buurtoverlast moet effectief worden aangepakt. Een belangrijke rol hierin
spelen buurtagenten, BOA`s en de AVE-systematiek (Aanpak Voorkomen
Escalatie).
Het beleid met betrekking tot gemeenschapshuizen moet herijkt worden,
waarbij allerlei manieren van ontmoeten en samenwerken meegenomen
moeten worden.
In alle wijken en kernen dienen er voldoende voorzieningen te zijn.
Onderhoud van stoepen en voetpaden wordt de komende jaren in heel Boxtel
aangepakt, zodat deze beter begaanbaar worden en blijven.
Voldoende speelvoorzieningen in bestaande en nieuwe wijken.
Meer ontmoetings- en speelplekken zorgen ervoor dat buurtbewoners meer
contact met elkaar krijgen.
Versterking van het buurtgevoel door bewoners actief te betrekken bij
bijvoorbeeld het onderhoud en aanleg van groen.
Oog hebben voor initiatieven uit de buurt zoals het aanleggen van groen en
ontmoetings- en speelplekken.
Alle woonwijken moeten 30 km zone worden en verboden worden voor
doorgaand vrachtverkeer. Er moet meer gehandhaafd worden op het verbod
op doorgaand vrachtverkeer door buurten.
Continuering van de ondersteuning van wijkinitiatieven en doorlopende
wijkbudgetten.
Wijkmakelaars moeten de aanjagers zijn voor burgerinitiatieven.
College en Raad blijven regelmatig de Boxtelse wijken en kernen bezoeken.
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Ruimtelijke Ordening, verkeer en vervoer
Nu er vele nieuwe uitdagingen liggen op verkeersgebied en de uitvoering van het
maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) grote gevolgen heeft
voor de bereikbaarheid van delen van Boxtel, dient er een nieuw gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan (GVVP) opgesteld te worden. De eerste stappen richting
het nieuwe GVVP, MOVE’31, zijn gezet.
Daarbij dient er niet getwijfeld te worden aan reeds besloten plannen zoals de
realisatie van de Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK), de verdubbeling van de
Keulsebaan en de fietstunnel bij dubbele overweg. Wel moet er gekeken worden
naar andere maatregelen die nodig zijn om in de toekomst de bereikbaarheid in
Boxtel te garanderen.
Daarbij blijft het wat ons betreft belangrijk om het openbaar vervoer en het verkeer te
voet en per fiets verder te stimuleren, zodat het pakken van de auto niet meer de
enige optie is.
Er zijn inmiddels historische besluiten genomen om het centrum aantrekkelijker te
maken en de parkeerproblematiek aan te pakken. Hier dienen we onverwijld mee
door te gaan.

Actiepunten:
















Realisatie van de VLK-weg, verdubbeling van de Keulsebaan en de fietstunnel
bij dubbele overweg zoals besloten.
Overleg met de Provincie en Rijkswaterstaat om z.s.m. een parallelweg tussen
de A2 en de N618 te realiseren.
Verdere uitwerking van MOVE’31.
Geen vrachtwagens en gebiedsvreemd verkeer door wijken en kleine kernen.
Buurtbewoners moeten rechtstreeks betrokken worden bij het verkeersveilig
maken van de wijken. Dat geldt ook voor bewoners in het buitengebied als het
gaat om terugdringen van sluiproutes.
Geen noordelijke ontsluitingsroute. Dit tast een kwetsbaar gebied aan en biedt
geen echte oplossing.
Herinrichting centrum afronden, waaronder de realisatie van een autoluwe
Markt.
Verfraaiing winkelstraten en aanloopstraten naar het centrum.
Ontwikkeling van de Stationsstraat als dé toegangspoort tot het centrum.
Na realisatie van de centrumplannen de Burgakker en Rechterstraat laten
aansluiten op STAP.
Evaluatie pilot Blauwe Zones centrum en nieuwe parkeerregulering
Blauwe zones handhaven, en verder uitbreiden als dat nodig is.
Stimulering van het gebuik van de parkeerplaats ten westen van het NSStation.
Meer (bewaakte) fietsenstallingen in het centrum.
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Uitvoering Boxtel BiCycle.
Aanleg fietssnelweg.
Veilige oversteek voor fietsers van en naar Lennisheuvel.
Handhaven en onderzoeken uitbreiding buurtbus.
Onderzoeken uitbreiding mobiliteitsaanbod met bijvoorbeeld een
dorpsdeelauto, een gemotoriseerde Tuk Tuk, elektrische deelfiets etc.
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Samen leven en integratiebeleid
Solidariteit tussen mensen is een van de belangrijkste pijlers binnen de SP. Deze
kernwaarde is van groot belang op alle beleidsterreinen van onze gemeente.
Iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, overtuiging, seksuele oriëntatie of
beperking heeft recht op volwaardige deelname binnen onze samenleving.
Veel mensen voelen zich de laatste jaren steeds minder welkom. Niet alleen in
Nederland, maar ook in de gemeente Boxtel. Wederzijds respect en begrip binnen de
samenleving moeten worden gestimuleerd. Dit kan onder andere door er voor te
zorgen dat er plekken komen waar mensen van verschillende afkomst direct met
elkaar in contact kunnen komen.
Alleen zo kunnen mensen met verschillende achtergronden samen werken aan een
samenleving waarin conflicten verdwijnen en verschillen toch niet zo groot blijken te
zijn als gedacht.
Actiepunten:
















De gemeente moet de regie gaan voeren over het inburgeringsonderwijs en
gaat nieuwe inwoners helpen om een goede start te maken binnen Boxtel.
Armoede vormt een belangrijke oorzaak van tweedelingen binnen de
maatschappij en moet dan ook onder alle bevolkingsgroepen worden
teruggedrongen.
De sociale kaart van Boxtel moet met name binnen de allochtone
gemeenschappen meer bekendheid gaan krijgen.
Gezondheids- en opvoedingsondersteuning aan allochtonen verbeteren.
Tegengaan van te grote concentraties minderheden in wijken. St. Joseph kan
hierin een belangrijke rol (blijven) spelen.
Plan van aanpak om allochtone, maar ook autochtone, jongeren meer kansen
te geven op de Boxtelse arbeidsmarkt. Hierin is de samenwerking tussen
scholen, werkgevers en gemeente van groot belang.
Het terugdringen van het aantal schoolverzuimers en vroegtijdige
schoolverlaters, waarbij de gemeente en de scholen de belangrijkste partners
zijn, blijft continu een punt van aandacht.
Stimuleren dat alle ouders meer betrokken raken bij het onderwijs en de
school van hun kinderen.
Door coaching van moeilijke jongeren en positieve projecten kan overlast
worden aangepakt.
Stimulering van projecten waarin alle wijkbewoners samen activiteiten
ontwikkelen. Hierbij zijn de activiteiten wijkmakelaars en de wijkbudgetten
sleutels tot succes.
Openbare ruimtes worden zo ingericht dat wijkbewoners elkaar op een
ongedwongen manier kunnen ontmoeten. (Ontmoetingsplekken)
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Er zal de komende tijd een (her)oriëntatie moeten komen over de positie en
activiteiten van/in de buurthuizen. Dit uiteraard in nauw overleg met alle
betrokken partijen. Hierbij kunnen meer sportieve en sociaal-culturele
activiteiten een belangrijk pluspunt gaan vormen.
Wijkorganen, buurthuizen en maatschappelijke organisaties vervullen een
sleutelrol bij projecten om de sociale samenhang tussen de bewoners te
vergroten. Zij kunnen dan ook op onze steun rekenen.
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Sport en cultuur als bindmiddel
In een samenleving die steeds individualistischer wordt, is het belangrijk elkaar te
ontmoeten in je vrije tijd en samen dingen te doen. Voor de samenleving is het van
groot belang dat mensen, waaronder jongeren, in verenigingsverband dingen kunnen
ondernemen. Waar leer je beter dat je prettig kunt samenwerken, dat er verschillen
zijn maar dat je elkaar beter kunt accepteren dan negeren dan in (sport-)
verenigingen of bij culturele evenementen? Daarnaast is het prettig om iets leuks te
doen te hebben, om uitdagingen te hebben. Qua sport en cultuur heeft Boxtel een
aantal goede accommodaties en veel goede verenigingen en instellingen.
Wij pleiten voor een goed onderbouwd meerjarenplan voor voorzieningen in Boxtel
met de beschikbare middelen zodat verenigingen daarop hun keuzes kunnen
baseren. We moeten er voor zorgen dat sport en cultuur voor iedereen bereikbaar en
betaalbaar blijft. Sport en cultuur zijn goed voor de gezondheid, geestelijke
ontwikkeling, sociale cohesie en leren omgaan met winnen en verliezen. Het zijn
vruchtbare alternatieven voor het achter de computer of voor de TV zitten.
Actiepunten:
 Het gemeentelijk beleid dient er op gericht te zijn dat een ieder, ook mensen
met achterstanden, beperkingen en/of een kleine portemonnee, kunnen
(blijven) deelnemen aan sport, recreatie en cultuur.
 Het vrijwilligerswerk in sport, kunst en cultuur wordt blijvend ondersteund.
 Sportstimulering en het project buurtsport (zoals binnen de BSB) dienen voor
langere tijd veiliggesteld te blijven.
 De gemeente moet onderzoek (laten) doen naar de sportbehoefte van
mensen met een beperking. Bestaande mogelijkheden moeten worden
gepromoot, nieuwe mogelijkheden gecreëerd.
 De kunst- en cultuureducatie op scholen moet voortgezet en, waar nodig,
worden uitgebreid.
 De bibliotheek moet toekomstbestendig worden gemaakt en blijven, met de
nodige aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.
 De bibliotheek, het muziekonderwijs (ook binnen de HAFA`s) en culturele
voorzieningen blijven wij ondersteunen.
 De bibliotheek moet laagdrempelig en betaalbaar blijven met extra aandacht
voor mensen met achterstanden, met name kinderen.
 Laagdrempelige, goed toegankelijke voorzieningen zoals (digitale)informatie
aan burgers, bibliotheek en VVV verdienen blijvende ondersteuning.
 Er dient een permanente expositieruimte voor kunstenaars te komen.
 Kunstuitingen in de openbare ruimte worden bevorderd. Dit kan door de
plaatsing van wisselende kunstwerken, waarmee het centrum en omgeving
worden verfraaid. Hierin kunnen St. Lucas en kunstenaars die (nog) niet veel
in beeld zijn een belangrijke rol gaan spelen.
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Er moet meer samenhang en coördinatie komen op het gebied van kunst en
cultuur, met name met betrekking tot de planning van evenementen.
 De functies van ruimtes zoals de parken Molenwijk en Stapelen dienen
versterkt te worden door het organiseren van meer evenementen zoals
bijvoorbeeld de Bazaar.
 De komst van een (kleinschalig) openluchttheater verdient ondersteuning.
 De tweejaarlijkse plaatsing van de Spiegeltent op Stapelen wordt permanent.
 Er is en blijft ruimte voor nieuwe evenementen die passen bij de Boxtel en
haar diverse gemeenschap.

29

SP Boxtel – Verkiezingsprogramma 2018-2022

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat veelal wordt geclaimd en beheerst door een kleine
elitaire groep mensen. Dat heeft onder andere te maken met zaken als opleiding
en/of het hebben geld. De SP wil dit onderwerp en de mogelijkheden die er zijn
bereikbaar maken voor de gewone man.
Een groene omgeving
Wetenschappelijk onderzoek heeft keer op keer uitgewezen dat een groene en
natuurlijke leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid. Mensen
die in een groene omgeving wonen voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het
feitelijk ook. Zo’n omgeving is in feite een gratis “groen medicijn”. En dat is goed
nieuws in een tijd van stijgende zorgkosten.
Naast de mens hoort ook het milieu als uitgangspunt te dienen bij het bepalen van
het gemeentelijk beleid. Bij elke keuze die we maken moeten wij ons afvragen of het
goed is voor de toekomst van onze (klein)kinderen. Boxtel kent een jarenlange
traditie van duurzaamheid. Samen met partners zijn de afgelopen jaren belangrijke
stappen gezet in het aantrekkelijker maken en houden van het buitengebied. Het
dreigende gevaar van proefboringen naar schaliegas is, in ieder geval voorlopig,
beteugeld. De landelijke regering heeft hier overigens nog steeds geen definitief nee
tegen gezegd. Wij zullen ons blijven verzetten tegen proefboringen naar en de
winning van schaliegas. (Duurzame) Energie hoort bereikbaar te zijn voor iedereen.
Op dit moment komen de lusten van energie meestal terecht bij een kleine groep
vermogende investeerders en de lasten bij de gemeenschap en de kleine afnemers,
de burgers. Daar willen wij verandering in krijgen, onder andere door mogelijkheden
te creëren om deel te gaan nemen in collectieven.
In een landelijk gelegen gemeente als Boxtel is het belang van een duurzame
agrarische sector groot. Daarbij hoort aandacht voor aspecten van volksgezondheid,
dierenwelzijn, voedselveiligheid en voedselzekerheid, maar ook ondersteuning om
bestaanszekerheid te bieden. Een vorm daarvan is hulp bij de verduurzaming van de
agrarische bedrijven.
Het verschijnsel duurzaamheid draagt binnen ons programma een integraal karakter.
Het komt op een of ander manier terug in bijna alle programma-onderdelen.
Sociale duurzaamheid.
In juli 2017 is in de gemeenteraad van Boxtel de Visie Duurzaamheid 2030
aangenomen. Daarin staat onder andere: “Vanuit duurzaamheid wordt er veel
gedaan aan de fysieke leefomgeving van de gemeente. Minstens zo belangrijk zijn
de verschillende typen mensen die er leven en werken én de sociale interactie die er
in die leefomgeving plaatsvindt en mogelijk gemaakt wordt.” Daarnaast wordt er
gesteld dat Boxtel een gemeente (samenleving) moet zijn waarin iedereen mee kan
doen. Hier heeft de SP volmondig ja tegen gezegd.
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Mensen zijn geen wegwerpartikel. Zij horen volop mee te kunnen doen in de
maatschappij. Wanneer dit niet direct mogelijk is hoort de gemeente er aan mee te
werken om hier mogelijkheden voor te scheppen. Wij willen ons volop inzetten om dit
voor elkaar te krijgen. In verband hiermee willen wij onder andere de volgende
actiepunten benoemen:





Wij streven er naar om zoveel mogelijk bedrijven en instellingen mee te laten
doen aan de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De gemeente
Boxtel hoort daarbij als een belangrijke werkgever voorop te lopen.
Waar dit nodig en mogelijk is worden arbeidsplaatsen omgevormd naar de
mogelijkheden van de mensen die beschikbaar zijn (Job Carving).
Wij willen werk dat verloren is gegaan naar andere landen terug gaan halen
(Reshoring).

Andere actiepunten:
 Het vooruitstrevende Boxtelse beleid op het gebied van natuur en milieu moet
worden voortgezet.
 Langdurige ontwikkelingen binnen het Groene Woud moeten worden
voortgezet evenals de uitvoering van de projecten in het kader van het
Landschap van Allure.
 Ecologische verbindingszones moeten worden (door)ontwikkeld.
 De ontwikkeling van recreatie en kleinschalig toerisme hoort samen te gaan
met een duurzame ontwikkeling van natuur en landschap.
 Er moet een actieplan komen om de fijnstofproblematiek aan te pakken.
 Een klimaatpanel kan een belangrijke rol gaan spelen bij de aptatie en
mitigatie van het klimaatveranderingenen verdient daarmee een eigen plaats.
 Duurzaamheidsmaatregelen moeten ook bereikbaar worden voor mensen met
een kleine smalle. Hierbij kan worden gedacht aan al bestaande initiiatieven
en (subsidie)mogelijkheden.
 Renovatie en groot onderhoud aan woningen is klimaatvriendelijker dan
slopen.
 Woningen moeten beter geïsoleerd en onderhouden worden. Sint Joseph,
andere verhuurders, maar ook eigen woningbezitters spelen hierin een
sleutelrol. Initiatieven hiervoor kunnen op onze warme steun rekenen.
 Woningen en andere gebouwen dienen energieneutraal gebouwd te worden.
Waar dit onmogelijk blijkt energiearm.
 Energiebronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers, aardwarmte, kleinschalige
windmolens, biomassa en warmtewisselaars moeten als eerste worden
ingezet om aan de energiebehoefte te voldoen.
 Mochten er in Boxtel initiatieven komen voor een of meer
waterkrachtcentrales, dan krijgt dat ondersteuning.
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Als blijkt dat het nodig is om (grotere) windmolens te plaatsen, moet er vooraf
een grondig, objectief onderzoek komen naar de gevolgen daarvan op mens,
landschap en milieu. Het maatschappelijk draagvlak onder de bevolking maakt
onderdeel uit van dat onderzoek. De bouw en het beheer van windmolens zal
bij voorkeur door een coöperatie worden gedaan waarbij ook omwonenden en
gebruikers van de energie kunnen deelnemen om te kunnen profiteren van de
opbrengst. Dit om het draagvlak te vergroten.
De discussie over grote windmolens moet zeker ook in regionaal verband
worden gevoerd.
Gemeente en instellingen zorgen voor een betere milieu-en natuureducatie.
Hierbij kan met name worden gedacht aan het lopende project Green Tech.
Kennis vanuit de agrarische sector kan worden ingebracht in het onderwijs.
Hierdoor kunnen leerlingen de sector en haar producten leren kennen.
Wellicht levert dit ook nieuwe ideeën op voor de sector.
Door hun kennis en ervaring kunnen agrariërs een meerwaarde gaan vormen
bij het beheer van natuur en landschap.
Samen met organisaties en boeren moeten plannen ontwikkeld worden om
een duurzame toekomst van de gehele agrarische sector te ondersteunen,
waarbij niet de kwantiteit, maar de kwaliteit voorop staat.
De gemeente gaat agrarische bedrijven die de stap naar verbrede landbouw
willen zetten faciliteren.
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Veiligheid
Door een zich steeds verder ontwikkelende individualisering van de samenleving, is
de sociale controle in grote delen van de maatschappij vrijwel weggevallen. Mensen
zien niet meer verder dan hun eigen voortuin, en kennen de mensen die langslopen
niet.
Wij zien het gevoel van veiligheid als integraal onderdeel van de aandacht voor de
leefbaarheid. Dat kan door de inrichting van de wijk, door aandacht voor
buurtverenigingen, scholen en bewonersverenigingen, maar ook door een beter
beleid op gebieden als armoede, verslavingszorg en jeugd en jongeren.
Daarnaast blijven we ons grote zorgen maken over de risico’s van allerlei transporten
die boven, op of in onze grond door Boxtel komen.
Actiepunten:














Actualisering Kadernota Integrale Veiligheid.
Voortzetten Buurt-Informatie-Netwerken.
Jongerenwerkers moeten meer op straat in de wijk aanwezig zijn om contact
te maken met jongeren.
Betere invulling van B-Town zodat jongeren daar terecht kunnen voor hulp en
talentontwikkeling.
Overlast structureel en buurtgericht aanpakken met de AVE-systematiek
(Aanpak Voorkomen Escalatie)
De wijkagent moet vaker en zichtbaarder aanwezig zijn in de wijk.
BOA’s dienen ook vaker ‘s-avonds aanwezig te zijn.
Drugsoverlast dient aangepakt te worden.
Er moeten projecten komen om probleemjongeren op het rechte pad te
krijgen.
De kwaliteit van de brandweer en haar vrijwilligers mag door de
regionalisering niet worden aangetast.
Blijvende aandacht voor veiligheid en communicatie met bewoners in verband
met de toename van gevaarlijke treintransporten.
Binnen de Omgevingsdienst Brabant Noord moet het mogelijk zijn invulling te
blijven geven aan het beleid op het gebied van controle en handhaving zoals
wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
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Bestuur en middelen
Aan het begin van de bestuursperiode 2014-2018 lagen er voor het
gemeentebestuur een aantal grote uitdagingen: Er moesten onder andere plannen
gemaakt worden op het gebied van infrastructuur, economie, het centrum en de
transities op het sociaal domein onder invloed van grote bezuinigingen. En dat terwijl
met het uiteenvallen van de voorafgaande coalitie het vertrouwen in de politiek een
stevige knauw had gekregen.
Desondanks heeft de coalitie van SP, Combinatie '95, InBox en D66 het lef gehad
om de handschoen op te nemen. Daarbij hebben wij ervoor gezorgd dat de harde
landelijke bezuinigingen op het sociale domein (waaronder het armoedebeleid en de
WMO) zijn opgevangen met een goed sociaal beleid voor de gemeente Boxtel.
Ondanks alle moeilijkheden en tegenslagen die er waren. Natuurlijk wil de SP daar
de komende vier jaar mee doorgaan.
In de afgelopen periode is er gewerkt aan een veranderingsproces. De ambtelijke
appraten van Boxtel en St. Michielsgestel worden geïntegreerd tot een geheel.
Onder de noemer “Meewerkend Boxtel” wordt hard gewerkt aan een cultuuromslag.
We werken meer van buiten naar binnen, waar dit in het verleden vaak andersom
was. Dat betekent nogal wat voor het bestuur en de ambtenaren. Er moet meer en
beter samen worden gewerkt met burgers, onderwijs, ondernemers, onderwijs,
verenigingen en instellingen. Dit alles kost tijd en het gaat met vallen en opstaan. Het
vertrouwen van mensen buiten de gemeente en haar apparaat is hiermee wel
vergroot, maar we zijn er zeker nog niet.
De komende tijd zal moeten worden ingespeeld op de nieuwe omgevingswet, die
overigens in lijn ligt met de al ingezette cultuuromslag en manier van werken.
Een van de middelen om onze doelen te bereiken is het maken van een plattere
organisatiestructuur binnen het ambtenarenapparaat met als doel om ambtenaren
beter te laten samenwerken (het ontschotten van de organisatie). Wij willen met deze
veranderingen doorgaan.
De inzet van betrokken burgers in onze gemeente bij het opzetten van allerhande
projecten ondersteunen wij van harte. De wijkgerichte aanpak van de gemeente past
daar bij en dat vinden wij dan ook een goede zaak.
Actiepunten:





Het gemeentelijk beleid moet er vooral op gericht te zijn om van Boxtel een
sociale, duurzame en dynamische gemeente te maken en te houden.
Een goed en modern bestuur moet de volgende elementen in zich dragen:
inspraak, luisteren, goede communicatie, voorlichting, participatie en
betrokkenheid.
Wijkbezoeken en andere bezoeken buiten het gemeentehuis zijn belangrijk
voor een goed contact. Het college van B&W en de gemeenteraad moeten
hier mee doorgaan.
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Er is een goede start gemaakt met betrekking tot burgerparticipatie. Het wordt
tijd om daar iets aan toe te voegen: Overheidsparticipatie.
Adviesgroepen vormen steeds vaker een belangrijke bron van informatie. Het
is daarbij belangrijk dat hun rol vooraf duidelijk is en dat die ook meteen goed
wordt gecommuniceerd.
Adviesgroepen mogen niet worden gebruikt om politieke problemen op te
lossen dan wel te creëren.
Er moet veel meer gebruik worden gemaakt van beginspraak. Daarbij wordt
met een leeg blad begonnen om aan omgeving/betrokkenen zoveel mogelijk
ruimte te geven. Dit levert meer betrokkenheid op en kan spijt achteraf
voorkomen. Een mooi voorbeeld daarvan is het (niet) plaatsen van een skateramp bij de Van der Voortweg.
Initiatieven vanuit de samenleving worden blijvend ondersteund door de inzet
van onder andere wijkmakelaars.
Wij steunen de ontwikkeling van een platte bestuursorganisatie die
ambtenaren beter laat samenwerken. Met name op het gebied van armoede
en zorg willen we bereiken dat er een meer integrale aanpak komt om de
uitvoering van het beleid niet te versnipperen.
Als het financieel wat minder gaat mag dat niet ten koste gaan van kwetsbare
groepen.
Samenwerking met andere gemeentes is prima, maar mogen niet ten koste
gaan van de democratische controle op deze verbanden.
Gemeentelijke herindelingen mogen alleen plaatsvinden als in een vroeg
stadium, bij referendum of enquête, duidelijk is geworden of de burger dit wil.
In de komende jaren zal Esch waarschijnlijk onderdeel gaan uitmaken van de
gemeente Boxtel. Uiteraard is Esch met haar inwoners, bedrijven en
instellingen van harte welkom binnen onze gemeente.
In maart 2018 geven onze kiezers het bestuur een legitimatie voor de
komende 4 jaar. Om daar zoveel mogelijk recht aan te doen willen wij er op
inzetten dat er geen herindelingsverkiezingen gaan komen vóór november
2021.
Reserves kunnen ingezet worden om belangrijke beleidsdoelen te
verwezenlijken. Een voorwaarde hiervoor is wel dat het weerstandsvermogen
op peil blijft om aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
Er dient efficiënt omgegaan te worden met de beschikbare middelen.
Het gemeentebestuur moet zich op allerlei manieren verzetten tegen verdere
bezuinigingen van de landelijke overheid op het gemeentefonds en de
middelen ten behoeve van het sociale domein.
Met de gemeentelijke belastingdruk voor burgers moet voorzichtig worden
omgegaan. Het streven is om niet meer dan een trendmatige ontwikkeling van
OZB en overige belastingen te volgen.
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Het ambtelijk apparaat dient op sterkte te worden gebracht en gehouden om
de gemeentelijke ambities waar te kunnen blijven maken.
Om aan de organisatie (continuïteit) en medewerkers de nodige zekerheid te
bieden wordt daarbij wordt zo weinig mogelijk gewerkt met tijdelijke contracten
en inhuur van derden.
Externe consultants, adviseurs en managers zijn duur. En als zij vertrekken,
verdwijnt er kennis en expertise. Wij pleiten daarom voor een harde norm voor
de hele overheid die bepaalt dat maximaal 10% van de personeelskosten naar
externe inhuur mag gaan.
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