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De PvdA Nieuwegein heeft integriteit hoog in het vaandel staan. De PvdA 
Erecode is uitgangspunt van handelen voor haar volksvertegenwoordigers. 
De PvdA Nieuwegein zal nadrukkelijk toezien op de naleving ervan en  
zo nodig aan het partijbestuur om sanctionerende maatregelen vragen.
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Voorwoord

Stem op de PvdA: zeker nu!

Mensen maken zich door de economische crisis meer zorgen dan voorheen. Kunnen zij hun baan 
behouden, nieuw werk vinden, de huur of hypotheek nog betalen, goede zorg krijgen en rondkomen 
van hun inkomen? 

In een tijd waarin werkloosheid en armoede toenemen, is het wegnemen van deze zorgen van onze 
Nieuwegeiners voor de PvdA prioriteit nummer 1! En waar we gewend waren om bij deze vraagstuk-
ken eerst naar de Rijksoverheid te kijken, worden de komende jaren de belangrijke besluiten daarover 
in de gemeente genomen.

In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waarom het zeker nu belangrijk is om bij de gemeente-
raadsverkiezingen 2014 op de PvdA te stemmen. Wij vinden dat Nieuwegein als gemeente altijd 
sociaal moet zijn voor mensen die zichzelf niet kunnen redden en geen beroep kunnen doen op steun 
van hun omgeving. We investeren in mensen en geven ze kansen. De PvdA laat niemand aan zijn lot 
over! 

Daarnaast willen we dat Nieuwegein een stad is die vitaal is en leeft in de harten van mensen. Een 
stad om trots op te zijn. Met nieuwe speelgelegenheden, mooie scholen, geschikte woningen in 
groene wijken, goede voorzieningen en een levendig stadscentrum. Daar werken we hard aan en dat 
blijven we doen. 

De PvdA wil een sociaal en vitaal Nieuwegein waar het fijn leven is: voor jong en oud, in goede en in 
slechte tijden. In dit verkiezingsprogramma vertellen we hoe we dat willen doen en welke keuzes wij 
maken.
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Nieuwegein 2014-2018

Voor iedereen sociaal en vitaal

De PvdA wil een sociaal en vitaal Nieuwegein voor haar inwoners in alle fasen van het leven. Daarvoor 
is het nodig dat onze inwoners solidair zijn met elkaar. Dat Nieuwegeiners samen leven in plaats van 
naast elkaar. Dat we omkijken naar elkaar in plaats van wegkijken. En dat we elkaar aanspreken op 
gedrag en elkaar steun geven als dat nodig is. 

Wat de PvdA betreft geldt dat iedereen meetelt en meedoet. Oók nu gemeenten meer taken van  
de Rijksoverheid krijgen op het gebied van werk, inkomen, zorg en jeugdzorg, maar die met minder 
geld moet uitvoeren. We blijven investeren in een sociaal en vitaal Nieuwegein voor iedereen.  
De gemeente zorgt ervoor dat er goede regelingen en voorzieningen zijn voor alle leeftijdsgroepen.

Wat gaan we doen?

 – Voor onze jongste inwoners willen we dat zij gezond en veilig opgroeien, zich optimaal ontwik-
kelen en een leuke jeugd hebben. ‘Kinderen eerst’ is voor de PvdA een belangrijk uitgangspunt.

 – We regelen dat de gezondheidszorg voor 0 tot 19-jarigen van goede kwaliteit is. 

 – We bouwen verder aan buurten en wijken. Kinderen moeten veilig naar school en over straat 
kunnen. Zij hebben uitdagende speeltoestellen, sportgelegenheden en scholen met frisse 
lucht nodig. 

 – Door samenwerking met de scholen zorgen we dat meer kinderen met beperkingen naar 
gewoon onderwijs gaan en dat er voldoende onderwijsaanbod is. 

 – We pakken in een vroeg stadium onderwijsachterstanden aan. 

 – We zorgen ervoor dat ook kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen deelnemen  
aan sport-, cultuur- en onderwijsactiviteiten.

 – Voor een goede toekomst regelen we dat meer jongeren (maatschappelijke) stages kunnen 
volgen en dat schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid worden  
tegengegaan. 

 – We willen dat er voor onze jeugd ‘meer te doen’ is in de vrije tijd. Jongereninitiatieven  
ondersteunen we en het jongerenwerk wordt versterkt. 

 – Als zich problemen voordoen bij het opgroeien, regelen we via jeugdzorg snelle en effectieve 
oplossingen. 

 – Voor onze inwoners in de middenfase van hun leven willen we regelen dat wie een baan zoekt, 
werkt vindt, desgewenst als zelfstandige ondernemer. 

 – We bieden een uitkering als dat nodig is en intensiveren de armoedebestrijding. 

 – We zorgen ervoor dat er meer betaalbare woningen komen en dat we gezellige en mooie  
buurten en wijken hebben: groen, schoon, heel en veilig. 

 – We intensiveren de ondersteuning bij het opvoeden van kinderen en stimuleren gezond 
gedrag om de vraag naar zorg te verminderen.  

 – Voor onze oudere inwoners en zorgbehoevenden regelen we hulp en zorg die voor iedereen 
betaalbaar is. 
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 – We willen meer zorgwoningen realiseren. 

 – Wegen, gebouwen en OV maken we beter toegankelijk. 

 – De Kom, onze musea, het Natuurkwartier, park Oudegein, de bibliotheek, buurtpleinen, sport-
gelegenheden en dergelijke zetten we meer in om onze inwoners in verbinding met elkaar te 
brengen en eenzaamheid tegen te gaan. 

 – Via een sociale ‘wegwijzer’ kaart geven we een overzicht van alle voorzieningen, dienstver- 
lening en regelingen die in de buurt beschikbaar zijn voor onze Nieuwegeiners op het gebied 
van werk, inkomen, welzijn, zorg, onderwijs en wonen. 

 – Om de toegang en doorverwijzing voor onze inwoners makkelijker te maken, regelen we dat  
er bij hulpvragen één eerste aanspreekpunt is; de zorg- en welzijnsorganisatie Nieuwegein. 
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1 Werk, inkomen en  
werkgelegenheid 

Werk

Werk is een van de belangrijkste levensbehoeften. De PvdA vindt dat iedereen de kans moet krijgen 
om met werk zijn eigen brood te verdienen. De gemeente heeft daarom de taak inwoners in de 
bijstand aan werk te helpen. Vanaf 2015 geldt deze taak ook ten aanzien van inwoners met arbeids-
beperkingen. De PvdA wil op zo veel mogelijk verschillende manieren mensen aan werk helpen: door 
voldoende ondersteuning, loonkostensubsidie, werken in een beschermde omgeving, dagbesteding 
en vrijwilligerswerk in de bijstand. Zo investeren wij in mensen.

Niet iedereen in de bijstand heeft hulp nodig bij het vinden van werk. Maar wie hulp nodig heeft, 
moet geholpen worden. Hoewel gemeenten straks meer mensen aan werk moeten helpen, krijgen zij 
daar minder rijksoverheidsbijdrage voor. 

Ook mensen met lichte en zwaardere lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen 
moeten de kans krijgen om regulier werk te kunnen doen. Over het aantal mensen dat werkgevers 
moeten aannemen zijn landelijke afspraken gemaakt met werkgevers en daar houden we ze wat  
de PvdA betreft strikt aan. Zij betalen het loon dat iemand naar eigen vermogen met arbeid kan 
verdienen. De gemeente betaalt een loonkostensubsidie die een aanvulling biedt tot in ieder geval 
het wettelijk minimumloon. Voor werk met een hoger cao-loon betaalt de werkgever vanzelfsprekend 
volgens de CAO.  
 
De PvdA ziet de tegenprestatie - waarbij een bijstandsgerechtigde onbetaald werk verricht voor de 
maatschappij - als een onderdeel van de participatieladder. Hiermee wordt de kloof naar werk verkleind. 

Wat gaan we doen:

 – We stellen een banenplan op dat 500 arbeidsplaatsen oplevert. Een van de doelen is de jeugd-
werkloosheid te verminderen. 

 – Door optimaal een actief afstemmen van werkvraag en werkaanbod wordt gezorgd dat onze 
inwoners aan werk komen.

 – We geven prioriteit aan het aan werk helpen van mensen met kinderen om te voorkomen dat 
kinderen in een bijstandssituatie opgroeien. 

 – De PvdA vindt het juist in tijden van crisis belangrijk dat er voldoende reintegratiegeld is, zodat 
cursussen en bij- of omscholing gevolgd kunnen worden om beter aan een baan te komen.  
De uitzendformule kan behulpzaam zijn als opstap naar een vaste baan.

 – We zorgen voor voldoende re-integratiegeld voor bemiddeling, scholing, voorlichting en  
facilitering o.a. door sociaal aanbesteden. 

 – We maken afspraken over leerwerktrajecten in de zorg met behoud van uitkering en met 
baangarantie. 

 – We maken afspraken over stageplekken en werkervaringsplaatsen bij de gemeente zelf,  
bij reguliere bedrijven en bij zelfstandigen zonder personeel.

 – Voor vrijwilligerswerk in de bijstand laten we de bijstandsgerechtigde zelf een plan maken.  
We ondersteunen vrijwilligersorganisaties die hen begeleiden. 
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 – Om verdringing van werk te voorkomen, geldt wat de PvdA betreft de tegenprestatie voor 
maximaal drie maanden per jaar en voor maximaal 10 uur per week. Te denken valt aan het 
verrichten van thuisadministratie, doen van kleine klusjes, groente verbouwen en deelnemen 
aan maatjesprojecten.

 – De PvdA vindt dat mensen met een arbeidsbeperking beschut werk moeten krijgen als zij 
niet bij een reguliere werkgever kunnen werken. Zij komen tegen cao-loon in dienst van de 
gemeente.

 – De PvdA wil dat bij arbeidsgerichte dagbesteding mensen meer keuzevrijheid krijgen en dat 
dit zo veel mogelijk in de eigen stad of buurt plaats vindt. Als er geen ontwikkelingsmogelijk-
heden zijn, bieden we zorg- en welzijnsarrangementen. Zo kunnen zij in de maatschappij mee 
blijven doen. 

 – De sociale werkvoorziening wordt ondergebracht in de regionale sociale dienst Werk en  
Inkomen Lekstroom (WIL), waarbij samenwerkingspartners worden gezocht om arbeids- 
gerelateerde dagbesteding en beschut werk mogelijk te maken. 

Inkomen

Geen inkomen betekent geen bestaanszekerheid. Daarom moet de gemeente er voor zorgen dat 
iemand die niet in staat is zelfstandig in het eigen inkomen te voorzien, bijstand krijgt én aan de 
maatschappij deel kan nemen. De PvdA ziet een bijstandsuitkering als een tijdelijke voorziening.  
Het doel is dat mensen in hun eigen brood kunnen voorzien door werk.  

Door de economische crisis komen steeds meer mensen in financiële problemen. De PvdA vindt dat 
iedere Nieuwegeiner met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) recht heeft op goed 
minimabeleid, dat armoede voorkomt en tegengaat. De groep mensen waarvoor onze minimarege-
lingen geldt, is wat de PvdA betreft zo groot als wettelijk maximaal is toegestaan. 

Gemeenten krijgen van het kabinet extra geld voor armoede- en schuldenbestrijding. Dat extra geld 
wil de PvdA specifiek inzetten voor het tegengaan van armoede onder gezinnen. Deze hebben het 
immers extra zwaar. De PvdA vindt dat de financiële situatie van ouders de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van hun kinderen niet mag belemmeren. 

Voorkómen van armoede en schulden is beter voor betrokkenen en goedkoper voor de maatschappij 
dan ‘repareren’. De PvdA wil dat onder regie van de gemeente samen met de particuliere stichtingen 
en ook onderling gewerkt wordt aan één uiteindelijk gemeenschappelijk doel: mensen begeleiden 
naar een betere toekomst en zelfstandigheid. Hierbij hoort het bieden van uitzicht op werk omdat 
werk de beste weg uit armoede en schulden blijft. 

Wat gaan we doen:

 – Nieuwegein bepaalt haar eigen armoedebeleid. Een aantal minimaregelingen (collectieve  
ziektekostenverzekering en stadspas) gaan we verbeteren. 

 – We willen dat de bijdrage van de gemeente aan de collectieve ziektekostenverzekering voor 
mensen met een laag inkomen omhoog gaat. 

 – De collectieve ziektekostenverzekering brengen we onder bij een verzekeraar die bereid is te 
investeren in een zorgzame samenleving. 

 – De U-pasregeling – voor deelname aan sport, cultuur, cursussen en dergelijke - willen we 
vervangen door de betere N-pas. Deze is ruimhartiger en sluit meer aan bij de overige  
minimaregelingen. 
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 – We voeren voor ouders met een laag inkomen een ‘kindpakket’ in. Dat betekent in elk geval: 
een computer bij aanvang van de middelbare school, een gratis boekenregeling, lidmaatschap 
van de bibliotheek, zwemles (diploma A), een lidmaatschap voor sport of cultuur en sport- 
tenue of leeninstrument. We werken samen met Stichting Leergeld. 

 – We zorgen er voor dat professionals én vrijwilligers worden geschoold zodat zij meer en beter 
bekendheid kunnen geven aan alle minimaregelingen. 

 – We gaan meer bekendheid geven aan minimaregelingen van particuliere stichtingen zoals 
Stichting Leergeld en Stichting Urgente Noden, de Voedselbank, Speelgoedbank en Kleding-
bank. Particuliere instellingen worden nauw betrokken bij uitvoering, voorlichting en verwij-
zingen. We willen met particuliere instellingen een samenwerkingsconvenant sluiten.

 – De behandeling van een aanvraag voor de Voedselbank duurt maximaal één week. 

 – Als mensen aan het werk gaan, bouwen we hun rechten op de minimaregelingen langzaam af 
in plaats van ze direct te stoppen. Zo zorgen we er voor dat werken loont. 

 – We zetten vrijwillige coaches/mentors/netwerkers in die mensen begeleiden naar een betere 
toekomst. Zij leren deze mensen zelf een sociaal netwerk op te bouwen.

 – We houden al onze bijstandsgerechtigden in beeld en bieden hen kansen uit de bijstand te 
komen via zelfstandig ondernemerschap. 

 – Zelfstandigen zonder personeel die het financieel zwaar hebben, ondersteunen we met een 
traject om uit de schulden te komen. Via inzet van vrijwillige bedrijfscoaches voor kleine zelf-
standigen kijken we of en hoe zij zelfstandigen kunnen blijven. 

 – De individuele Bijzondere Bijstand wordt ruimhartig toegepast, zodat de beschikbare gelden 
hiervoor volledig worden benut. 

 – De PvdA wil de gemeentelijke schuldhulpverlening verbeteren: de uitvoering wordt versneld, 
schuldsanering en budgetbeheer worden zelf ter hand genomen en er wordt een zwarte/witte 
lijst gemaakt van schuldhulpverleners/bewindvoerders om de kwaliteit van hun dienstverle-
ning beter te bewaken. 

 –  De PvdA vindt dat voor het vroegtijdig signaleren van (verborgen) armoede en het informe-
ren over alle beschikbare minimaregelingen, de gemeente intensievere samenwerking moet 
zoeken met de particuliere stichtingen, vrijwilligersorganisaties, Movactor (thuisadministra-
tie), zorgverleners, zorginstellingen, huisartsen, woningcorporaties en scholen. Ook inwoners 
kunnen door meer om te zien naar elkaar vroeg problemen signaleren. 

 – De PvdA vindt dat er strikt opgetreden moet worden tegen fraude met uitkeringen en minima-
regelingen. 

Werkgelegenheid

Nieuwegein is bij uitstek een werkstad. Zo’n 4.000 ondernemers zorgen in totaal voor circa 40.000 
arbeidsplaatsen in onze stad. Zeker in tijden van crisis mogen we daar als stad trots op zijn. De PvdA 
vindt ook naar de toekomst toe (nieuw) ondernemerschap belangrijk. Zonder ondernemers immers 
geen nieuwe werkgelegenheid en verdere ontwikkeling en verlevendiging van onze stad.

We werken verder aan de levendigheid van onze nieuwe binnenstad, zodat de binnenstad nog meer 
dan nu een plek wordt waar Nieuwegeiners en mensen uit de wijde omgeving graag naar toe komen. 

Belangrijke delen in het oosten van de nieuwe binnenstad zijn zo goed als klaar. Rond de oude Kom 
en aan de westkant van het tramstation ligt nog een enorme opgave. De PvdA ziet aan de westkant 
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kansen om met een goede combinatie van woningbouw, onderwijs en innovatief ondernemerschap 
een mooi gebied te ontwikkelen. In het stadscentrum, maar ook daarbuiten, staan nog steeds veel 
kantoren leeg. Ook daar zoeken we goede oplossingen voor. 

Wat gaan we doen:

 – We investeren in de versterking van onze lokale economie en halen werkgelegenheid de stad 
binnen. Waar genoeg draagvlak is, faciliteren we een ondernemersfonds.

 – We stimuleren zelfstandig ondernemerschap en de wijkeconomie door meer kleinschalige 
bedrijvigheid in de wijken.

 – De PvdA wil doorgaan met de ontwikkeling van de Doorslagzone, het politiebureau en de 
Weverstede.

 – Tramhalte Merwestein wordt tramhalte Stadshuis/Theater, zodat deze herkenbaarder wordt 
voor de binnenstad. We verbeteren de bereikbaarheid van de binnenstad vanaf die tramhalte, 
wat de basis is voor de verbinding tussen de binnenstad, het ziekenhuis, de wijk Merwestein 
en park Oudegein.

 – We investeren in een levendige binnenstad. We bouwen verder aan het oostelijk deel en 
stimuleren de ontwikkeling van wonen, zorg, onderwijs en ondernemerschap in het westelijk 
deel.

 – We omarmen initiatieven om werkplekken voor zelfstandigen te creëren in de leegstaande 
kantoren.
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2 Zorg, welzijn en jeugdzorg 

Zorg en welzijn

Voorkomen is beter dan genezen. Mensen die zich fijner voelen - minder eenzaam, minder depressief, 
fitter - hebben geen of minder zorg nodig. Daarom wil de PvdA dat de gemeente zich daar samen met 
welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties in de zorg voor inzet. Gezamenlijk met de huisart-
sen die ‘welzijn of bewegen op recept’ uitschrijven, kan een deel van de vraag naar zorg voorkomen of 
verminderd worden. De PvdA wil hiermee ook verschillen in gezondheid tussen mensen in een goede 
en in slechte sociaal economische situatie verkleinen.

Behoefte aan (langdurige) zorg , ondersteuning en begeleiding komt meestal in de loop der jaren, 
maar kan ook vanaf vroege(re) leeftijd noodzakelijk zijn. ‘Zorgen dat er altijd voldoende zorg is’, hoort 
bij de zorgzame samenleving die wij als PvdA willen. Daarom blijft wat de PvdA betreft de regie 
daarover altijd in eigen hand: de gemeente is de zorgregisseur.

Er zijn verschillende vormen van zorg: van relatief eenvoudige zorg tot specialistische zware zorg. Van 
belang is dat de (langdurige) zorg, ondersteuning en begeleiding die wordt geboden, passend is. Zorg 
moet kwalitatief goed zijn. 

Het aantal ouderen zal in de aankomende periode verder stijgen. Daarbij komt dat gemeenten vanaf 
2015 ook goede jeugdzorg moeten regelen en mensen met langdurige zorgbehoeften de nodige zorg 
moeten bieden. Om zorg en ondersteuning zowel nu als in de toekomst voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar te houden, kijken we nog beter naar wat mensen zelf kunnen en wat de gemeente moet 
aanvullen. We voorkomen dat mensen zichzelf tekort doen en organiseren de zorg daar waar het echt 
nodig is. ‘Zorgen voor elkaar’ zal in de toekomst nog meer dan nu een op maat gemaakt traject zijn 
waarbij mensen zelf, hun omgeving (familie, vrienden, buren), vrijwilligersorganisaties en professio-
nals zo effectief mogelijk samenwerken. 

Maatschappelijke zorg vervangt professionele zorg niet. De toegevoegde waarde is dat deze de 
(zwaardere) zorgvraag voorkomt en vermindert. De PvdA is tegen het door ‘anderen’ (familie, vrien-
den, buren) of vrijwilligers laten verrichten van lijfgebonden handelingen als zij, of de zorgontvanger, 
dit niet willen. Thuisverpleging laten we over aan professionals. De gemeente, vrijwilligersorganisa-
ties en organisaties van professionals werken samen aan één gemeenschappelijk doel: het verbeteren 
van de leefsituatie en gezondheidstoestand van hulpvragers en hen regie geven op het eigen leven.

De PvdA wil niet dat onze inwoners ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. Daarom zal alle 
dienstverlening op het gebied van werk, inkomen, ( jeugd)zorg en welzijn, passend onderwijs en 
wonen goed geregeld en op elkaar afgestemd moeten worden. Welzijn en zorg brengen we dichter bij 
onze inwoners via Buurtpleinen en Zorgpleinen van de zorg- en welzijnsorganisatie.

Wijkschakelteams zorgen ervoor dat er gebiedsgerichte zorg wordt geregeld. Zo mogelijk schakelen 
zij vrijwilligers in de zorg in. Zonodig verwijzen zij door naar meer gespecialiseerde zorg waarmee een 
uitstekende verbinding wordt onderhouden. Hierbij bieden we mensen de mogelijkheid van onafhan-
kelijke toetsing. 

De financiering van zorg en welzijn vindt wat de PvdA betreft via deze wijkteams plaats met onder-
linge contractering/verrekening . Zorg is geen markt. We besteden de zorg niet aan, maar kopen de 
goede zorg in via gunnen en subsidiëring. 

Eén op de acht werknemers combineert werk met zorg voor partner of familielid (mantelzorg). Een 
goede balans daarin vinden is niet altijd eenvoudig. Overbelasting van mantelzorgers ligt op de loer 
en willen we voorkomen. De PvdA wil dat de gemeente mantelzorgers nog beter ondersteunt.
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Wat gaan we doen: 

 – We zorgen er voor dat welzijnsorganisaties, combinatiefunctionarissen sport en cultuur, vrij-
willigers in de zorg en huisartsen gezond gedrag stimuleren door overgewicht en alcoholmis-
bruik tegen te gaan. 

 – We gaan eenzaamheid onder onze inwoners verminderen. We stimuleren het verbeteren van 
het eigen netwerk, wijzen de weg naar activiteiten en vrijwilligerswerk.

 – De gemeente houdt de regie op de zorg. Onze professionele zorg brengen we onder bij één 
lokale zorg- en welzijnsorganisatie. 

 – De zorg die de gemeente regelt, sluit aan bij de vraag van de cliënt. Dát is voor de PvdA bepa-
lend en niet het aanbod van de zorgverlener.

 – We vragen van een ‘eigen bijdrage naar draagkracht’ voor sommige zorgvoorzieningen om zorg 
en ondersteuning voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten.

 – De PvdA wil één complete lokale, wijkgerichte zorg- en welzijnsorganisatie in Nieuwegein. 
Deze biedt zorg- en welzijnsarrangementen en regelt op onafhankelijke wijze maatschappelij-
ke zorg via inzet van het netwerk van Nieuwegeinse vrijwilligersorganisaties in de zorg.

 – De PvdA vindt dat maatschappelijke zorg en professionele zorg beter op elkaar afgestemd 
moeten worden. Effectieve samenwerking staat voorop.

 – De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en langdurige zorg. De PvdA 
wil extra budget om mensen te kunnen helpen die onvoorzien tussen wal en schip dreigen te 
raken bij de overgang van deze taken naar de gemeente.

 – De PvdA vindt dat de gemeente altijd borg moet staan voor het krijgen van zorg door professi-
onals wanneer maatschappelijke zorg (zorg door vrijwilligers) niet beschikbaar is, én wanneer 
professionele zorg gewoonweg nodig is.

 – We gaan meer samenwerken met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en gaan 
samenwerkingsverbanden aan met zorgaanbieders. Onder voorwaarden gaan we budgetten 
samenvoegen en toelaten dat één partij andere partijen contracteert.

 – De PvdA wil kwaliteit, fatsoenlijke cao-lonen voor professionals, duurzame relaties aangaan 
voor begeleiding en persoonlijke verzorging en gematigde salarissen voor bestuurders in de 
zorg.

 – We geven meer bekendheid aan vrijwilligersorganisaties in de zorg en andere vrijwilligers- 
organisaties die zich bijvoorbeeld bezig houden met armoedebestrijding. Ook zorgen we dat 
er meer lotgenotencontact komt voor hulpvragers, zowel op het gebied van (langdurige) zorg , 
ondersteuning en begeleiding en jeugdzorg ,als werk en inkomen.

 – Samen met de wijkplatforms, organisaties die actief zijn in de buurt of wijk en burgers die 
eigen initiatieven hebben, versterken we de buurthuisfunctie (ontmoeting, samenhorigheid 
en verbondenheid) in de wijk. 

 – Ook stimuleren we samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties onderling onder het 
motto ‘samenwerking loont!’. Om initiatieven uit de samenleving te faciliteren komt er een 
tijdelijk ‘Nieuwe initiatieven’-budget. 

 – We zorgen dat ouderen en jongeren een plek in de wijk krijgen via de Buurtpleinen van de 
zorg- en welzijnsorganisatie. Jongeren kunnen er vooral ’s avond terecht, ouderen vooral  
overdag en op zondag. De maatschappelijke bestemming van oude buurthuizen blijft zoveel  
mogelijk bestaan. 
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 – OV moet toegankelijk zijn voor gehandicapten en we houden de Regiotaxi betaalbaar. 

 – Via wijkschakelteams organiseren we maatwerk in de hulpvraag. Dat doen we zo veel mogelijk 
bij de mensen thuis, aan de keukentafel.

 – De PvdA organiseert lotgenotencontact voor mantelzorgers en bij overbelasting regelen we 
dat hun zorgtalen tijdelijk worden overgenomen (respijtzorg).

 – We zorgen ervoor dat geld goed wordt besteed. Dat gaan we strenger controleren.

Welzijn en jeugdzorg

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan jongeren. Jongeren met 
bijvoorbeeld ontwikkelings- of opvoedproblemen, gezondheidsbeperkingen of psychische problemen 
hebben andere zorg nodig dan volwassenen. Met de meeste jongeren in Nieuwegein gaat het geluk-
kig goed, maar waar hulp nodig is, zal de gemeente tijdige zorgverlening moeten bieden.

Belangrijk is dat gemeente, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijsveld goed met elkaar samen-
werken om inschakeling van jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen.

De PvdA wil jongeren die hulp nodig hebben, kansen bieden om zich te verheffen en verder te ontwik-
kelen. Daarbij is de hulp van professionals en vrijwillige buurtcoaches nodig voor begeleiding. We 
gaan jongeren die afglijden, op het goede pad houden en ze laten werken aan hun toekomst, door  ze 
te leiden naar sport, cultuur, vrijwilligerswerk, school, opleiding of werk. In geval van problemen thuis 
begeleiden wij ze naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of jeugdzorg. Uiteraard zijn het de ouders 
die direct verantwoordelijk zijn voor hun kinderen en ook zíj zullen dus moeten worden aangesproken 
op het gedrag van hun kinderen. Zo kan beter gekeken worden naar wat er feitelijk aan de hand is.

Daar waar zich meerdere problemen binnen een gezin voordoen, willen we dat zorgverleners niet 
langs elkaar werken maar met elkaar. Kindermishandeling gaan we bestrijden: kinderen beschermd!

Wat gaan we doen:

 – Tijdig zorgverlening bieden. De jeugdgezondheidszorg voor de leeftijdsgroep 0 tot 19-jaar in  
1 hand brengen en peuterspeelzaalwerk versterken. 

 – We proberen de noodzaak tot inzet van zwaardere jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen en 
te beperken. Zorg- en welzijnsorganisaties bieden opvoedondersteuning en jongerenwerk.

 – We spreken als gemeente samen met bewoners jongeren aan op hun gedrag en werken aan 
hun ontwikkeling en toekomst. Bestrijden van kindermishandeling krijgt meer aandacht.

 – Bij meerdere problemen in één gezin zorgen we voor één plan en één coördinator om proble-
men sneller op te lossen. De gemeente heeft regie en doorzettingsmacht. 
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3 Wonen, woonomgeving en 
duurzaamheid 

Nieuwegein is 40 jaar geleden gebouwd als stad voor jonge gezinnen. Onze stad heeft groene wijken, 
goede scholen en veel speelgelegenheden. Het is zaak om de stad, de wijken en de buurten klaar 
te maken voor nieuwe gezinnen zodat ook een nieuwe generatie kinderen prettig kan opgroeien in 
Nieuwegein.

Betaalbaar wonen in een veilige en prettige wijk die ook nog eens goed bereikbaar is, moet wat de 
PvdA betreft mogelijk zijn in iedere fase van het leven. 

Wonen

De PvdA vindt dat er voldoende betaalbare woningen in zowel de huur- als de koopsector moeten 
zijn. Juist in onze regio en stad is de druk op woningmarkt groot. Er is een forse woningbouwopgave 
voor de hele regio. We willen regionale afspraken maken over het woningbouwprogramma, over het 
aantal woningen en over de verhoudingen sociaal/vrije sector en huur/koop. 

Een toenemend aantal inwoners is aangewezen op sociale huur of koopwoningen. Dat is onder 
andere te zien aan de oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning. Daarom zijn er afspraken 
met de woningbouwcorporaties nodig. 

Duurzaam renoveren en bouwen is goed voor het milieu en zorgt voor lagere energielasten. In combi-
natie met stijgende woonlasten blijft betaalbaar wonen hierdoor mogelijk. Eigenaren, waaronder de 
woningbouwcorporaties, maken wat de PvdA betreft werk van duurzaam wonen.

De PvdA vindt dat Nieuwegeinse jonge starters een kans op de woningmarkt verdienen in de stad 
waarin ze zijn opgegroeid. Als deze starters op de woningmarkt een huis of appartement kunnen 
kopen, geeft dat een eerste stap in een keten van doorstroming naar een nieuwe woning. Daarom 
moeten er betaalbare appartementen voor starters zijn die het gat tussen huren en het kopen van 
een woning overbruggen. 

Inmiddels zijn er meer dan 100 startersleningen verstrekt. Voor veel jonge mensen die starten op de 
woningmarkt geeft dit een kans om in Nieuwegein een woning te kopen en hier te blijven wonen. 
Dat is goed voor de sociale structuur in onze stad. Daarnaast is er een toenemend probleem met 
doorstarters: inwoners die graag naar een volgende woning in hun wooncarrière willen verhuizen, 
maar dat vanwege de dalende huizenprijzen niet kunnen. Met een doorstartlening zou deze groep 
geholpen zijn. 

Door kantoren om te bouwen kunnen we betaalbare appartementen voor starters realiseren en 
leegstand van kantoren aanpakken. Naast appartementen kunnen kantoren ook omgebouwd worden 
naar een bedrijfsverzamelgebouw, een kinderdagverblijf of andere wijkvoorzieningen. Particulier  
initiatief om zulke verbouwingen op gang te brengen zullen we maximaal faciliteren met bijvoor-
beeld snelle regelgeving.

Nieuwegein zal veel sneller vergrijzen dan gemiddeld in Nederland het geval is. Nu er geen verzor-
gingstehuizen meer zijn, zijn nieuwe woningen nodig waar je ook als oudere kunt wonen en zorg 
kunt krijgen. En daarvan komen we er in Nieuwegein veel tekort! Alle mogelijkheden moeten worden 
aangegrepen om zorgwoningen in kleinschalige projecten met voorzieningen in de buurt te realise-
ren. Dat kan in nieuw te ontwikkelen projecten, maar zeker ook door bestaande complexen hiervoor 
geschikt te maken. 

We zorgen er zo veel mogelijk voor dat ouderen huisvesting krijgen toegewezen op basis van 
voorkeurspositie. Zo kunnen ouderen in hun eigen omgeving blijven. Gerichte toewijzing wordt 
ingezet om reeds aangepaste woningen beschikbaar te houden voor mensen die zorgbehoevend zijn. 
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Daartoe zal een registratie van woningaanpassingen worden bijgehouden. 

In een stad die al behoorlijk vol is, is het niet eenvoudig om plekken te vinden waar nieuwe woning-
bouw ontwikkeld kan worden. Juist omdat die woningbouw wel noodzakelijk is en tot meer wonin-
gen leidt, is het van belang om oog te blijven houden voor het groen in de stad. Nieuwegein kent met 
park Oudegein, Hoge Landen, het IJsselbos en de vele wijkparken enorm veel groen. Waar de bebou-
wing van de stad toeneemt, neemt ook het belang van het kunnen gebruiken en genieten van dat 
groen toe. 

Wat gaan we doen:

 – Voorraad sociale huurwoningen blijft boven 30%, waarvan tenminste 4.500 woningen tot de 
goedkope kernvoorraad behoren. De woningen zijn goed onderhouden.

 – Met woningcorporaties spreken we in de prestatieovereenkomst af dat woningen van goede 
kwaliteit zijn er dat duurzaam wordt gerenoveerd en gebouwd.

 – Het beschikbaar blijven van zorgwoningen voor zorgbehoevenden stellen we voorop.

 – Startersleningen blijven bestaan, doorstartleningen komen beschikbaar.

 – Kantoortransformaties worden voortgezet.

 – Gerichte toewijzing van zorgwoningen, toewijzing op basis van voorkeurspositie in de  
eigen wijk.

 – Het Urgentieprogramma woningbouw en uitvoering structuurvisie worden voortgezet. 

 – Nieuwegein biedt de mogelijkheid om woonlocaties aan het water te realiseren.

 – Park Oudegein blijft de groene long van de stad. Het is een park dat goed toegankelijk is om  
te fietsen, wandelen en recreëren.

Woonomgeving

De PvdA wil inwoners maximaal betrekken bij hun woonomgeving. Daarom moeten inwoners wat de 
PvdA betreft gelijktijdig met de gemeenteraad in kennis worden gesteld over voorgenomen aanvra-
gen van ontwikkelaars om wijzigingen in hun woonomgeving aan te brengen. Door dit in het vroegst 
mogelijke stadium te doen, hebben inwoners maximale gelegenheid hun visie kenbaar te maken.  
De initiatiefnemer is verantwoordelijkheid voor de informatieverstrekking over de principe-aanvraag. 

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de wijk Jutphaas Wijkersloot. Niet alleen door de gemeen-
te, maar ook door de woningcorporaties en de provincie. Ook het wijkplatform en andere groepen 
bewoners hebben meegedacht en meegewerkt om Jutphaas Wijkersloot weer mooi te maken. We 
zien dat ook terug in de waardering van de wijkbewoners over hun wijk: die is de laatste jaren flink 
toegenomen.

De komende jaren verdienen ook andere oudere wijken van onze stad een flinke kwaliteitsimpuls. Dat 
kan de gemeente niet alleen. Opnieuw hebben we daar corporaties, woningeigenaren, ondernemers 
en wijkbewoners bij nodig. Juist als de investeringsruimte bij iedereen beperkt is, moeten we alle 
beschikbare euro’s zo slim mogelijk gecombineerd inzetten. We vragen van corporaties en anderen 
om in de wijken te investeren, maar kunnen dan zelf ook niet achterblijven. Daarom investeert de 
PvdA de komende 10 jaar twee miljoen euro per jaar in de kwaliteit van de oudere wijken. 
 
In je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt, vindt de PvdA belang-
rijk. Juist voor de ouderen is het van belang dat zorg in de buurt is én dat er voorzieningen in de wijk 
zijn. Die zorg en die voorzieningen moeten ook nog eens goed bereikbaar voor hen zijn. De openbare 
ruimte in de wijk moet daarop ingericht zijn.
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De afgelopen 4 jaar is er veel (1 miljoen euro) geïnvesteerd in de kwaliteit en uitbreiding van speel-
toestellen in de wijken. Op tal van plaatsen zijn nieuwe klimtoestellen, trimbaantjes, een skate-
baan gerealiseerd. Belangrijk, want spelen op straat helpt kinderen bewegen en zorgt voor sociale 
contacten. Nu is het zaak om de speelplekken goed te houden. En dus ook veilig en schoon. Kinderen 
moeten geen last hebben van hondendrollen. 

De klacht dat er ‘ niets te doen is’ voor jongeren in Nieuwegein loopt al heel lang als rode draad door 
de politieke discussie over jongeren. Veel jongeren gaan hierdoor elders, bijvoorbeeld in IJsselstein  
of Bunnik uit of ze ‘hangen’ in een aantal wijken lange periodes in groepen op straat. Soms gaat  
dat gepaard met toenemend rumoer, drank- en drugsgebruik en spanningen met omwonenden.  
De PvdA vindt dat ‘hangen’ mag: de openbare ruimte is er immers voor iedereen. Maar de vrijheid  
om te hangen stopt daar waar systematische overlast voor andere buurtbewoners begint.

Op diverse plekken in de stad zien we initiatieven van inwoners en bedrijven om meer activiteiten 
voor jongeren te organiseren. Een mooi voorbeeld daarvan is de stichting Vrienden van Muziek. 

Dit soort initiatieven worden wat de PvdA betreft bijvoorbeeld gefaciliteerd door leegstaande  
buurthuizen beschikbaar te stellen.  
 
Niet iedereen kan zelf al initiatieven nemen of de weg naar allerlei activiteiten vinden. Daarom 
versterken we wat de PvdA betreft het jeugd- en jongerenwerk in de stad en in wijken en buurten. 
Daarmee helpen we jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben en voorkomen we dat 
er spanningen ontstaan tussen groepen jongeren die hun weg niet weten te vinden en andere 
inwoners. 

De PvdA wil niet dat in onze buurten en wijken drugs gedeald wordt bij scholen, vanuit kofferbak-
ken en vanuit woonhuizen. Hierdoor kunnen kinderen en buurtbewoners namelijk te gemakkelijk in 
aanraking komen met drugs en de randverschijnselen daarvan. Wat de PvdA betreft wordt softdrugs-
verkoop strikt gereguleerd vanuit één locatie in Nieuwegein die zich niet in de buurt van voorzienin-
gen voor kinderen en jeugd bevindt. 

Bij dronkenschap en drugsgebruik op straat worden de regels strikt gehandhaafd en moedwillig 
vandalisme wordt niet getolereerd. 

Wat gaan we doen:

 – Schone en veilige speelplekken, vrij van hondenpoep en zwerfvuil. 

 – Op initiatief van groepen bewoners of wijkplatforms voegen we binnen de mogelijkheden 
ontbrekende speeltoestellen toe.

 – Samen met zwembad Merwestein vormen we het Merweplein om tot een centrale speel- en 
beweegruimte.

 – Investeren in kwaliteit van de oudere wijken, 2 miljoen euro per jaar.

 – Bij de aanpak van de oudere wijken investeren we in het openbaar gebied, maar ook in de 
zorginfrastructuur die nodig is om goede zorg thuis te kunnen bieden.

 – Bij initiatieven van inwoners stellen we ons op als ‘participerende overheid’. Om dergelijke 
initiatieven mogelijk te maken, stellen we – zonder extra kosten voor de gemeente –  
leegstaande buurthuizen ter beschikking. 

 – De vergunningsregels voor activiteiten voor jongeren hebben als insteek om activiteiten 
mogelijk te maken, niet om ze te belemmeren.

 – We versterken het jeugd- en jongerenwerk, maar handhaven ook strikt waar dat nodig is.

 – Strikt gereguleerde softdrugsverkoop.
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Duurzaamheid

Steeds meer mensen en bedrijven zien het belang van duurzaamheid. De opgave om Nieuwegein 
duurzamer te maken vraagt op veel terreinen maatregelen. Het gaat om energiegebruik in  
woningen en kantoren, om groenvoorzieningen in de stad, de verkeersmobiliteit en de leefbaarheid 
in de wijken.

In onze wijken moeten mensen prettig kunnen leven. Dat hangt niet alleen af van de inrichting, maar 
ook van gedrag in het verkeer. In woonwijken hanteren we een maximum snelheid van 30 kilometer 
per uur voor auto’s. Auto’s zijn geparkeerd op eigen terrein of in parkeervakken en niet op de stoep. 
Die is voor spelende kinderen, wandelaars en mensen met bv een scootmobiel. We realiseren ons dat 
veel oudere wijken niet gebouwd zijn op het grote aantal auto’s per huishouden van vandaag. Samen 
met de wijkplatforms zoeken we bij knelpunten naar oplossingen binnen de bestaande ruimte. We 
beseffen dat bij verdere toename van het aantal auto’s, parkeren voor de deur in de bestaande wijken 
niet altijd meer mogelijk zal zijn. 

We stimuleren lopen en fietsen. Dat kan vaak al met kleine maatregelen: een fietser/voetgangerslicht 
dat lang genoeg op groen staat om de straat over te steken, een voetpad zonder gaten of hobbels, 
op- en afritjes bij stoepen en herkenbare doorfietsroutes. Ook woon-werkverkeer op de fiets wordt 
bevorderd. De Ravenswade op de Liesbosch is nog steeds de gevaarlijkste fietsroute van Nieuwegein. 
Vrachtwagens rijden over de fietsstroken die nauwelijks zichtbaar zijn. Herinrichting van de verkeers-
situatie kan alleen plaatsvinden als er ook voor het fietsverkeer een veilige route wordt ingericht.

Nieuwegein is omgeven door snelwegen. Dat maakt onze stad goed bereikbaar, maar zorgt ook 
voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Hierop heeft de gemeente geen directe invloed. Toch streeft 
de PvdA, vanwege het belang van een goede gezondheid van de Nieuwegeinse inwoners en van 
duurzaamheid, naar terugdringing van deze overlast. We vragen Rijkswaterstaat adequate maat- 
regelen te nemen. Dat betekent geluidsschermen waar nodig en de maximumsnelheden op de rijks-
wegen van 100 km/uur op A2 en A27 en 80 km/uur op A12. Hierin zal samenwerking worden gezocht 
met Utrecht. 

Bij de besteding van haar middelen, neemt de gemeente Nieuwegein de principes van duurzaamheid 
in acht. 

Wat gaan we doen:

 – Schone en veilige straten. In woonwijken mag je 30 en niet harder.

 – Doorfietsroutes die herkenbaar zijn en voorrang hebben.

 – Parkeeroverlast bestrijden met handhaving en met het realiseren van nieuwe, creatieve 
parkeeroplossingen in de wijken.

 – Herinrichting van de Ravenswade met een veilige fietsroute.

 – Het Openbaar Vervoer van deur tot deur moet beter, laagdrempelig en betaalbaar zijn. We 
willen goede fietsvoorzieningen bij OV haltes en een centraal uitgiftepunt voor de OV fiets.  
Een ring-OV rondom Utrecht voorkomt dat alle OV eerst naar het Centraal Station gaat.

 – Verbetering van de geluidswal, onder andere bij het IJsselbos

 – Maximum snelheden op de A2 en A27 van 100 km/uur en op de A12 van 80 km/uur.

 – Gemeente stimuleert eigenaren en woningbouwcorporaties om woningen energiezuinig te 
maken, door samenwerking tussen bewoners, corporaties, ontwikkelaars en financiers te  
organiseren

 – Gebruik van zonne-energie wordt gestimuleerd bij particulieren en op braakliggende terreinen 
zoals Galecopperzoom
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 – Door het goede voorbeeld te geven, stimuleert de gemeente inwoners en bedrijven een  
steentje bij te dragen aan de duurzaamheid van de stad. 

De wereld stopt niet bij de gemeentegrenzen van Nieuwegein. De PvdA kijkt graag over die grenzen 
heen. Door samen te werken en van anderen te leren is Nieuwegein beter in staat haar problemen 
op te lossen. Relaties met andere steden geven ons ook de mogelijkheid om kennis over te dragen, 
bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, afvalverwerking en energiebesparing. Bovendien wil 
de PvdA een bijdrage leveren aan een betere wereld.

De mondiale problematiek gaat ons allemaal aan. De PvdA hecht veel waarde aan de mondiale 
bewustwording van de bewoners van Nieuwegein.

Wat gaan we doen:

 – Nieuwegein maakt zijn status van Millenniumgemeente waar door de bewoners te infor- 
meren over en te betrekken bij lokale initiatieven op internationaal gebied;

 – Fairtrade stad Nieuwegein bouwt haar activiteiten op het gebied van eerlijke handel verder uit 
door bewustmaking en zichtbare verkoop van meer eerlijke producten;

 – Internationale relaties die een bijdrage leveren aan mondiale bewustwording en intercultureel 
begrip worden bevorderd. Daaronder valt in elk geval het onderhouden van de stedenbanden 
met Pulawy in Polen en Rundu in Namibië;

 – Nieuwegein ondersteunt initiatieven van bewoners en instellingen die bijdragen aan  
mondiale en Europese bewustwording.
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4 Sport, cultuur en onderwijs

Sport en cultuur

Sport en cultuur brengen mensen met elkaar in verbinding. Investeren in sport betekent investeren in 
de gezondheid van mensen en het meedoen in de maatschappij. Sporten op jonge leeftijd draagt bij 
aan preventie van gezondheidsproblemen, door bijvoorbeeld overgewicht. En het leert jongeren ook 
belangrijke sociale vaardigheden. 

De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd te sporten en dat een laag inkomen, 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking voor niemand een belemmering mag zijn om te 
kunnen sporten. 

Ook cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze 
identiteit. Het draagt bij aan de ontplooiing van mensen en ontwikkeling van creativiteit. Door de 
jeugd al vroeg met cultuur kennis te laten maken – bijvoorbeeld door hen deel te laten nemen aan 
muziek, dans en theateronderwijs – krijgen zij een kans om hun creatieve vermogen en talenten te 
ontwikkelen. 

De PvdA vindt dat Stadstheater en kunstencentrum De Kom en de bibliotheek De Tweede Verdieping 
belangrijke functies hebben voor de stad. De Kom zorgt niet alleen voor regionale profilering en  
verlevendiging van de binnenstad, maar draagt ook bij aan een sterkere lokale economie. Ook de 
bibliotheek heeft hierin een rol als  ontmoetingsplaats in stad en wijk én door – samen met anderen – 
het informeren over onderwerpen die onze inwoners interessant vinden.  

Wat gaan we doen: 

 – We houden sport en cultuur voor jongeren bereikbaar en betaalbaar.

 – De PvdA wil dat kunst en cultuur zorgt voor ontmoeting en verbinding en wordt ingezet om 
eenzaamheid tegen te gaan.

 – Zowel op scholen als daarbuiten moet er aandacht zijn voor kunst- en cultuurvorming.

 – We subsidiëren sportverenigingen vooral op activiteiten voor jongeren en gaan door met het 
investeren in een hoogwaardig sportcomplex in Parkhout.

 – Sport en cultuur is onderdeel van de Nieuwegeinse stadspas en het ‘kindpakket’.

 – Inzet van De Kom en bibliotheek als ‘bindmiddel’. 

Onderwijs

Naar school gaan is niet alleen een plicht, het is ook een recht. De PvdA vindt dat je als kind recht 
hebt op goed en passend onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit, de buurt waar je woont 
of de beperking die je hebt. 

Elk kind dat met een taal- of ontwikkelingsachterstand begint aan de basisschool is er één teveel. 
Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om zijn eigen talent maximaal te ontplooien. Hiervoor 
zetten we diverse middelen in, zoals vroegtijdige opsporing via voorschoolse trajecten en een breed 
verbeterplan waar diverse disciplines bij worden betrokken (welzijnsinstanties, gezondheidszorg, 
politie). 

Voortijdig schoolverlaten gaan we in samenwerking met omliggende steden waar onze jongeren 
naar school gaan, zoveel mogelijk tegen. Vrijwilligers kunnen kinderen ondersteunen bij het door- 
lopen van de schoolperiode. 
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De PvdA wil dat kinderen van verschillende etnische achtergronden samen naar school gaan. Zo leren 
kinderen op jonge leeftijd omgaan met diversiteit in de maatschappij. De sociale en culturele afstand 
tussen leerlingen wordt zo kleiner. 

Schoolbesturen krijgen per 1 januari 2015 de taak om kinderen met beperkingen die zorg nodig 
hebben ‘passend onderwijs’ te bieden zodat zij alleen nog maar in uitzonderlijke gevallen naar speci-
aal onderwijs hoeven. Omdat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg is een goede 
afstemming tussen de schoolbesturen en de gemeente van groot belang. 

Ook voor volwassenen is persoonlijke ontwikkeling -‘een leven lang leren’- heel nuttig. Cursussen, 
bijvoorbeeld die van de Volksuniversiteit, moeten ook betaalbaar blijven voor minima. 

Onderwijsomgeving

De weg naar school en het verblijf in school moeten veilig en gezond zijn. Het is beter als kinderen 
lopend of op de fiets naar school worden gebracht dan met de auto. Een gezond binnenklimaat in 
schoolgebouwen is heel belangrijk. Dat komt de schoolprestaties van kinderen ten goede.

Nog altijd staan er veel schoollokalen in Nieuwegein leeg. Die kunnen op een andere manier worden 
gebruikt. Bijvoorbeeld voor het concept van de Brede School waarbij onderwijs, opvang, sport en 
cultuur gecombineerd worden aangeboden. In wijken waar ook op de lange termijn minder kinderen 
wonen, worden schoolgebouwen herontwikkeld tot een andere bestemming, mogelijk woningbouw. 
Bij vernieuwing van schoolgebouwen zoeken we samen met de Nieuwegeinse schoolbesturen naar 
vernieuwde huisvesting die past bij de toekomstige behoefte in die wijk. 

Nieuwegein heeft met Het Oosterlicht, het Calscollege, het Anna van Rijn en het ROC Midden  
Nederland 4 grote scholen in het voortgezet onderwijs. Deze scholen hebben een regionale functie. 
De PvdA vindt dan ook dat deze scholen in regionaal verband bindende afspraken moeten maken 
over huisvesting en plaatsing van leerlingen. 

Wat gaan we doen:

 – We gaan onderwijsachterstand bij kinderen zoveel mogelijk aanpakken en voortijdig school-
verlaten verder terugdringen.

 – Ontwikkeling van gemengde scholen wordt ondersteund en gefaciliteerd.

 – We stemmen de hulp en zorg die kinderen met beperkingen nodig hebben goed af met het 
onderwijs en regelen een effectieve en snelle zorgverlening.

 – We willen bekendheid geven aan de mogelijkheden voor volwassenen om zich persoonlijk te 
blijven ontwikkelen.

 – We creëren veilige loop- en fietsroutes naar scholen. Tijdens haal- en brengtijden stellen we 
autovrije kinderspitsen rond scholen in.

 – Samen met de schooldirecties werken we concrete plannen uit om in de Nieuwegeinse school-
gebouwen een gezond binnenklimaat te bevorderen.

 – Samen met de schoolbesturen stellen we een toekomstvisie op over de spreiding van scholen 
in Nieuwegein, die is gebaseerd op de behoefte en niet meer op handhaving van alle denomi-
naties in alle wijken.

 – Leegstaande schoollokalen zetten we actief in voor andere functies in de wijk. Leeggekomen 
schoolgebouwen worden herontwikkeld, zo mogelijk tot woningbouw.

 – Binnen de regionale afspraken in het voortgezet onderwijs blijft in ieder geval volwaardig 
openbaar onderwijs in Nieuwegein beschikbaar.
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5 Solide financieel beleid

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is een ambitieus programma in een ingewikkelde tijd. 
Ingewikkeld, omdat er de komende jaren veel nieuwe taken op de gemeente afkomen. Ingewik-
keld, omdat de economische crisis voortduurt en mensen in toenemende mate onzeker zijn over 
het behoud van hun baan en hun inkomen. Ingewikkeld, omdat ook de gemeente Nieuwegein meer 
moet doen met minder geld.

Dit verkiezingsprogramma is ook een eerlijk programma. Want wie veel wil, moet ook laten zien waar 
dat van betaald gaat worden. Daar gaat dit hoofdstuk over. Het laat zien hoe de PvdA de gemeentefi-
nanciën ook de komende jaren op orde houdt en waar bezuinigd kan worden. Maar ook waar, wat de 
PvdA betreft, zeker niet op bezuinigd mag worden zodat  de stad, de clubs en verenigingen, de grote 
instellingen en u weten waar ze de komende jaren aan toe zijn. 

We verdelen de gemeentelijke financiën in 3 delen: de financiën die te maken hebben met de nieuwe 
taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk; de investeringen om onze ambities voor Nieuwe-
gein waar te maken; en de bezuinigingen die nodig zijn om de begroting van de gemeente op orde te 
houden. 

De nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk

De gemeente krijgt er veel nieuwe taken bij de komende jaren. We noemen dat ‘de 3 transities’. Aller-
eerste zorg voor ouderen en gehandicapten die tot nu toe onder de AWBZ viel. Ten tweede de verant-
woordelijkheid voor de jeugdzorg. Tot  slot nieuwe instroom in onze sociale dienst van mensen die 
eerst nog onder de Wajong of de sociale werkvoorziening vielen. De wetgeving is in de maak en de 
bijbehorende budgetten worden nog berekend, maar de schatting is dat Nieuwegein voor zo’n 40 
miljoen euro per jaar aan nieuwe taken krijgt. Het rijk haalt van dat bedrag eerst een forse bezuini-
ging af, zodat de gemeente die taken met minder geld moet uitvoeren.

De PvdA wil de transities op kwaliteit doorvoeren zoals we dat in de jaren 2006-2007 met de WMO 
hebben gedaan. Natuurlijk is het onze inzet om het te doen met het geld dat we van het Rijk krijgen. 
En we denken ook dat het kan om dat  de gemeente beter dan het Rijk in staat is om de zorg op 
een goede manier, dicht bij mensen te organiseren. Maar daarvoor zullen we alle zeilen bij moeten 
zetten. Extra bezuinigen op de budgetten voor zorg en welzijn is er dan ook voor de PvdA niet bij. We 
bezuinigen niet op het nieuwe geld dat we van het Rijk krijgen. Maar we bezuinigen ook niet op de 
instellingen die we als gemeente nu al subsidiëren op het gebied van zorg en welzijn. We zullen al die 
instellingen hard nodig hebben om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven garanderen.

Dat betekent niet dat we het geld dat we nu al uitgeven, precies op dezelfde manier blijven uitge-
ven. De gemeente, de inwoners, maar zeker ook de instellingen zullen met elkaar nieuwe vormen van 
zorg moeten vinden, nieuwe manieren die de zorg beter en betaalbaarder maken. Dus houden we het 
geld voor zorg en welzijn beschikbaar, maar zoeken nieuwe, betere manieren om dat geld op de beste 
manier in te zetten.

De veranderingen per 1 januari 2015 zijn enorm. En hoewel we in Nieuwegein goed op schema liggen 
met onze voorbereiding op al die nieuwe taken, kan het best een keer gebeuren dat iemand, of een 
groep mensen, over het hoofd wordt gezien. Dat mensen die nu rekenen op zorg, tussen wal en 
schip vallen. Dat wil de PvdA niet laten gebeuren. Daarom reserveren we eenmalig een bedrag uit de 
algemene reserve van de gemeente om in die situaties snel in te kunnen grijpen. Een extra vangnet-
budget, waarmee we de eerste jaren na de overdracht van taken in onvoorziene situaties deze 
mensen kunnen helpen. 
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Ambities en investeringen

In dit verkiezingsprogramma staan veel ambities die de PvdA voor Nieuwegein heeft. Tegelijker-
tijd realiseren we ons dat we niet tot nauwelijks extra geld hebben om te investeren. Veel van onze 
ambities zullen dus gerealiseerd moeten worden binnen de bestaande begroting. Daar zijn ook 
mogelijkheden voor. De afgelopen 8 jaar is er door de colleges waar ook de PvdA steeds deel van 
uitmaakte, fors in de stad geïnvesteerd. Soms in projecten die doorlopen, maar ook in projecten die 
na verloop van jaren voltooid zijn. De komende jaren zullen we vooral kijken waar we geld dat al 
beschikbaar is, zo gericht kunnen inzetten dat we onze ambities kunnen waarmaken zonder dat we 
de begroting van de gemeente verder ophogen.

Op deze hoofdregel geldt voor de PvdA één uitzondering: de investeringen in de verouderende wijken. 
In toenemende mate zien we dat de wijken die in de jaren 70 en 80 gebouwd zijn de komende jaren 
extra aandacht nodig hebben; óók van de gemeente. Daar is echt extra geld voor nodig. Om dat waar 
te kunnen maken wil de PvdA de komende tien jaar twee miljoen euro per jaar in de begroting vrij 
maken om in die wijken te kunnen investeren. 

De begroting op orde

Goed beleid is ook financieel solide beleid. We moeten niet alleen vandaag, maar ook morgen nog 
onze gemeentelijke taken en ambities kunnen betalen. De begroting moet dus op orde blijven.  
En dat gaat niet vanzelf. Los van de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk, krijgt de 
gemeente Nieuwegein de komende jaren tot jaarlijks vier miljoen euro minder van de rijksoverheid. 
Dat geld moet in de begroting van de gemeente gevonden worden. Daarnaast wil de PvdA jaarlijks 
twee miljoen euro investeren in de verouderende wijken. Dat betekent dat in de begroting een 
jaarlijks bedrag van zes miljoen euro gevonden zal moeten worden. 

Zoals eerder aangegeven bezuinigt de PvdA niet op de taken rond zorg en welzijn. Ook de Kom en de 
Bibliotheek laat de PvdA met rust: zij hebben de afgelopen jaren al fors moeten bezuinigen. De PvdA 
ziet de volgende mogelijkheden om de begroting op orde te houden:

Snijden in eigen vlees: de gemeentelijke organisatie zal zich aan de nieuwe tijd moeten aanpassen. Er 
verandert veel. In de stedenbouw loopt het aantal activiteiten snel terug, terwijl we er in de zorg veel 
nieuwe taken bij krijgen. De gemeentelijke organisatie zal dus moeten veranderen, en vooral opnieuw 
kritisch naar de eigen overhead moeten kijken. Daarnaast zijn er volop kansen om door regionale 
samenwerking kosten te besparen. Denk bijvoorbeeld aan belastinginning of ICT. De kwaliteit van de 
dienstverlening aan onze inwoners staat bij die regionale samenwerking altijd voorop.

Gemeentelijke lasten: Nieuwegein behoort nog altijd tot de allergoedkoopste gemeentes als het gaat 
om belastingen en heffingen. Tegelijkertijd heeft de stad een meer dan compleet voorzieningenni-
veau. Wat de PvdA betreft blijven we een gemeente waar de lasten laag liggen. Daarom stellen we 
voor dat de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven in de komen de vier jaar met maximaal 
5% boven het inflatieniveau stijgen.

Invoering reclamebelasting: de regels voor het voeren van reclame worden door de Rijksoverheid  
fors vereenvoudigd. Bedrijven krijgen aanzienlijk meer mogelijkheden om vrijwel structureel forse 
reclame-uitingen neer te zetten. Dat vindt de PvdA op zich geen probleem. Het is wel redelijk om  
voor dat recht een beperkte vergoeding te betalen, via een reclamebelasting.

Subsidies sport en cultuur: in de afgelopen jaren zijn met name sport- en cultuurverenigingen in 
de bezuinigingen ontzien. In deze tijd, waarin we van iedereen een bijdrage vragen, vinden we 
het redelijk om dat ook aan hen te doen. Toegankelijkheid voor kinderen en mensen met een laag 
inkomen moet daarbij gegarandeerd blijven. Daarom stellen we een deel van de subsidiekorting weer 
beschikbaar aan de N-pas.

Efficiënter omgaan met gemeentelijk vastgoed: er valt een bezuinigingsslag te maken in het gemeen-
telijk vastgoed. Zowel bij het beheer en onderhoud, als bij de bezetting (denk aan de leegstaande 
schoollokalen) als bij de opbrengsten bij verhuur. De komende periode slaan we die slag.
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Sinds 2006 is door de opvolgende colleges fors geïnvesteerd in een beter milieu in de stad. Op het 
gebied van duurzaamheid en luchtkwaliteit zijn forse verbeteringen gerealiseerd. Dat rechtvaardigt 
dat we de komende jaren wat rustiger aandoen met de bovenwettelijke taken op het milieu.

Openbare verlichting is één onderdeel op het gebied van duurzaamheid waar volgens de PvdA in 
ieder geval nog winst is te behalen. Zowel energiezuinige lampen als een nauwkeuriger afstelling van 
de brandtijd kan nog een forse besparing opleveren.

(collectief) zelfbeheer: veel openbaar (snipper)groen leent zich er voor om door bewoners zelf onder-
houden te worden. Veel bewoners willen dat ook. Her en der in de stad zien we ook dat buurtbewo-
ners samen een stuk groen adopteren. Dat willen we stimuleren.

Urgenties woningtoewijzing: als een van de laatste gemeenten in de regio organiseren we als 
gemeente de urgentietoekenning voor woonruimte nog zelf. De PvdA wil deze taak overdragen aan 
de gezamenlijke corporaties.

Gerichte handhaving: net als bij milieu, is er de afgelopen 8 jaar veel geïnvesteerd in de professio-
nalisering en uitbreiding van de handhavingstaken van de gemeente, door inzet van meer BOA’s en 
toezichthouders bouw- en woningtoezicht. Nu komen we in een fase waarin we, met alle verbeterin-
gen en ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan, die inzet gerichter kunnen doen.

Aanbesteding openbaar groen: in 2015 wordt veel van het onderhoud aan de openbare ruimte weer 
voor een aantal jaar aanbesteed. We geven een taakstellende besparing op die aanbesteding mee.

Regionale beleidsondersteuning GGD: met de komst van de nieuwe taken op het gebied van zorg 
en welzijn wordt gezondheidszorg, o.a. via de GGD, meer een integraal onderdeel van het totale 
zorgaanbod van de gemeente. De behoefte aan losse beleidsondersteuning van de GGD wordt 
daarmee minder.

Samenwerking onderwijs: de gemeente subsidieert op allerlei manieren de samenwerking in het 
onderwijs. Dat is ook voor de toekomst van groot belang. Tegelijkertijd constateren we dat er het 
afgelopen decennium nooit is gekeken naar nut en noodzaak van al die verschillende subsidiestro-
men. Tijd dus, om de subsidies weer eens kritisch tegen het licht te houden en zo efficiënt mogelijk in 
te zetten.

Inhaalslag bestemmingsplannen afgerond: de afgelopen jaren is extra capaciteit ingezet om ervoor 
te zorgen dat voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen weer actueel zijn. Dat is gelukt! Nu is het een 
kwestie van bijhouden, en daar ligt inmiddels een gedegen planning voor.

Verzakelijking recreatieschap: Het recreatieschap beheert in de regio diverse recreatiegebieden, 
zoals de Laagravense plas. Veel van die gebieden zijn de afgelopen jaren mooi opgeknapt en bieden 
gelegenheid om laagdrempelig en prettig te recreëren. We vragen nu van het recreatieschap om het 
beheer van die opgeknapte gebieden meer zakelijk op te gaan pakken.

 
Samen voor elkaar

Door de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk samen met inwoners en instellin-
gen anders vorm te geven én door nieuwe manieren te vinden die zorg beter en betaalbaar houden 
en mensen aan werk helpen, krijgen we de zorgzame samenleving samen voor elkaar! 
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