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1. WAKKER WORDEN!!!

1.1

Solidair.

Het moet anders, beter, socialer en vooral solidair in Steenwijkerland.
Na 6 jaar neoliberale gemeentepolitiek, die onder Paars in de pas liep en
ook nu loyaal de bittere maatregelen van Balkenende II uitvoert, wordt
het tijd voor verandering, tijd voor de SP.
Gelukkig is er eindelijk in onze gemeente een SP-afdeling die meedoet aan
de gemeenteraadsverkiezingen. De SP wil verschil maken. Wilt u weten
wat dat verschil is, lees dan dit actieprogramma.

1.2

Slachtoffers van het huidige beleid.

In de eerste instantie maken we ons sterk voor de inwoners van onze
gemeente die, net als overal, slachtoffer zijn van het huidige beleid.
Steeds meer sociale zaken worden overgeheveld naar de gemeente.
De gemeente kan klakkeloos beleid uitvoeren, en wijzen naar de landelijke
politiek, ook als het inwoners benadeelt.
De SP staat voor een rechtvaardige en solidaire politiek en een
evenwichtig beleid en neemt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Dus niet kiezen voor prestigieuze projecten terwijl de solidariteit wordt
afgebroken.

1.3

Drie uitgangspunten.

Met dit verkiezingsprogramma willen we laten zien dat het anders kan,
gebaseerd op de 3 uitgangspunten van de SP:
Gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit.
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2. OPENHEID VAN BESTUUR.

2.1

Afstand tussen politiek en burger.

Na de gemeentelijke herindeling is de afstand tussen lokale overheid en
burger letterlijk en figuurlijk groter geworden. Burgers herkennen zich niet
meer in de lokale politiek. De inwoners van de kernen die onderdeel
uitmaken van Steenwijkerland zien hun eigen belangen ondergeschikt
worden aan die van de stad Steenwijk. De SP is van mening dat alle
inwoners mogen rekenen op hun gemeentebestuur.

2.2

Wensen van de burgers.

Bij beslissingen wordt niet of weinig rekening gehouden met wensen van
de burgers. Dit blijkt uit de inspraakmogelijkheden die burgers benutten
tijdens de commissie en gemeenteraadsvergaderingen.
Steevast beginnen insprekers met de opmerking dat ze op de hoogte
zouden worden gehouden van de zaak waar ze voor komen. Maar dat
blijkt dus niet het geval te zijn.
Sommige insprekers zijn afgevaardigde van een bewonerscommissie,
anderen op persoonlijke titel.
Steevast volgt ook het antwoord van een der bestuurders dat eraan
gewerkt zal worden en het niet meer zal gebeuren.
Burgers maken gebruik van hun recht op inspreken, omdat zij het niet
eens zijn met onderdelen van het beleid en willen dat zij dan ook gehoord
en serieus genomen worden. Voor de direct betrokken inwoners van de
gemeente heeft dat namelijk vaak ingrijpende gevolgen. De SP ziet maar
al te vaak dat ze niet serieus genomen worden.
Dat moet veranderen.
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2.3

Vergroten van de inspraak.

Vanwege de omvang en de vele woonkernen in de gemeente is een
andere aanpak van besluitvorming nodig.
Om de inspraak en invloed van burgers op het gemeentelijke bestuur te
vergroten wil de SP:
•

De gemeente moet dorps- en wijkbelangenorganisaties stimuleren
en hen als volwaardige gesprekspartner behandelen. Er moet meer
naar geluisterd worden.

•

Gemeentelijke diensten moeten beter bereikbaar zijn.

•

De burgers moeten actiever worden geïnformeerd over tal van
zaken zoals: mogelijkheden tot (beroeps)procedures, inspraak,
referenda, burgerinitiatief en uitvoering van sociale regelingen.

• Bij burgerinspraak moet naast het pleidooi ook ruimte komen voor
een slotpleidooi. Een inspreker in de raad of een commissie mag zijn
woordje doen en daarmee is het af. Wij vinden dat er ruimte moet
zijn voor de inspreker om na het spreekrecht conclusies te trekken,
vragen te stellen en daar weer op te kunnen reageren.
•

Er moeten informele inloopavonden worden georganiseerd, waarbij
politici en burgers elkaar tegenkomen. Andere gemeentes werken al
op deze manier.

•

De reactietermijn van de gemeente dient vastgelegd te worden op
een maximale tijd van 6 weken.
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3. RUIMTELIJKE ORDENING.

3.1

Privatisering en marktwerking.

Steeds meer zaken worden aan de marktwerking overgelaten. Dat zou
alles goedkoper maken voor de consument.
Vele belangrijke zaken die vroeger vanzelfsprekend in overheidshanden
waren, zijn overgegaan naar de vrije markt, zoals openbaar vervoer,
energie en het zorgstelsel.
Een groeiend aantal mensen heeft er de buik vol van.
De SP is tegenstander van deze “privatiseringsgolf”. Niet alleen vanwege
de achteruitgang van kwaliteit in bijvoorbeeld de zorg, maar ook vanwege
het wegvallen van democratische controle.

3.2

Duurzame inrichting bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen moeten duurzaam worden ingericht. De SP is voor het
revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen in plaats van grote nieuwe.
Verdere aanleg van bedrijventerreinen is een zaak van regionale
samenwerking in plaats van concurrentie tussen gemeentes.
De SP zal hier dan ook op aandringen, in nauwe samenwerking met de SP
fractie in de Provinciale Staten.

3.3

Herziening woonvisie.

Ook de gemeente heeft veel te maken met het uit handen geven van
verantwoordelijkheden, ook op het terrein van de ruimtelijke ordening.
Om weer méér grip te krijgen op de ontwikkelingen op gebied van de
ruimtelijke ordening moet er veel veranderen. Te beginnen met een
kritische herziening van de woonvisie.
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3.4

Meer grip op ontwikkelingen.

De SP wil voorkomen dat het uitzicht straks wordt bepaald door
projectontwikkelaars en grote bedrijven.
•

De woonvisie moet in eerste instantie gericht zijn op de behoefte van
de lokale bevolking.

•

De gemeente moet actief grond verwerven om zo zeggenschap te
houden over de ontwikkelingen van projectontwikkelaars op eigen
grondgebied.

•

Wensen van projectontwikkelaars moeten getoetst worden aan de
herziene woonvisie. Als die wensen daar niet bij passen moet er ‘nee’
gezegd worden.

•

Bij aanleg of uitbreiding van bedrijventerreinen geldt ‘ecologie boven
economie’. Grond is meer waard dan geld alleen.

9

ACTIEPROGRAMMA SP STEENWIJKERLAND 2006 –2010

4. NATUUR EN MILIEU.

4.1

Economische belangen ondergeschikt.

Bij alle bouw- en infrastructurele plannen dient de zorg voor de in het
gebied aanwezige natuur een prominente rol te krijgen en geen sluitpost
in de besluitvorming en van de begroting te zijn.
Economische belangen moeten in principe ondergeschikt zijn aan de
belangen van de natuur.
Aantasting van de natuur kan een directe aanval zijn op de gezondheid en
het welzijn van de mensen.

4.2

Afvalproblematiek.

Burgers en consumenten produceren geen afval, zij houden het over. Als
je afval echt wilt verminderen moet je beginnen bij de bron.
De gemeente moet in discussie gaan met de middenstand en het
bedrijfsleven over terugdringing van verpakkingsmateriaal.
Door actieve voorlichting en een verder doorgevoerde scheiding van afval
en hergebruik van afval (recycling) kan de gemeente de burgers bewuster
maken van de afvalproblematiek. De afvalverwerking wordt zo
verminderd, vereenvoudigd en dus goedkoper gemaakt.

4.3

Geen extra stortkosten.

Om illegale lozingen, stortingen en zwerfafval te voorkomen moeten
huishoudens iedere vorm van afval kunnen aanbieden, zonder daarvoor,
buiten de bestaande afvalstoffenheffing, extra kosten in rekening te
krijgen.

4.4

Ecologisch en gifvrij.

Groen, waterlopen en openbare ruimte moeten ecologisch worden
ingericht en gifvrij beheerd.
Steenwijkerland is rijk aan waardevol natuurschoon. Laten we dat zo
houden, zodat ook de komende generaties ervan kunnen genieten.
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4.5

De juiste balans.

De bijzondere positie van onze gemeente als het gaat om de
aanwezigheid van waardevolle natuurgebieden, vereist dat er een uiterst
zorgvuldig beleid gevoerd wordt.
Daarin moet de juiste balans gevonden worden tussen natuurontwikkeling
en natuurbescherming aan de ene kant, en de belangen van landbouw en
recreatie aan de andere kant.
Voor de SP betekent dit, dat de gemeente terughoudend moet zijn met
het ontwikkelen van plannen voor bebouwing in landelijke gebieden, en
dat ze bij uitbreiding van woonwijken de belangen van bouwbestemming
en natuurwaarden kritisch moet afwegen.

4.6

Geen grote pleziervaart.

Ook vindt de SP dat de ontsluiting voor grotere recreatievaart van het
watergebied rond Giethoorn niet past bij het unieke karakter van de
Wieden en de Weerribben: het grootste aaneengesloten laagveenmoeras
van Noordwest Europa.
Wij zeggen: geen grote pleziervaart in kwetsbare gebieden.

4.7

Korte termijn, lange termijn.

Economische groei op korte termijn mag niet ten koste gaan van het
langetermijnbelang van het behoud van natuur en milieu.
De schade die we nu aanrichten is immers vaak onherstelbaar of alleen
met veel inspanning en met grote kosten te herstellen.

4.8

Dierenwelzijn.

Als mens zijn we verantwoordelijk voor onze omgeving. Die omgeving
delen we met dieren, dus ook daar dragen we verantwoording voor. De SP
vindt daarom dat dierenwelzijn onder verantwoordelijkheid van een
wethouder hoort te vallen en niet onder het ambtelijke apparaat.
Verder moet er gestreefd worden naar provinciale en regionale
samenwerking als het gaat om dierenopvang en een dierenambulance.
Bij het vaststellen van beleid worden instellingen en dierenorganisaties
betrokken.
11
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4.9

Natuur te duur? Kortzichtig bestuur.

Investeren in natuur is per definitie investeren in de toekomst.
Natuurgebieden moeten gemiddeld veel langer mee dan een huis of zelfs
een woonwijk. Fouten in natuurbeleid krijg je in meervoud terug in de
toekomst.
Daarom en vanwege de leefbaarheid moeten hiervoor kosten nog moeite
gespaard worden.
•

Meer scheiding van afval; naast glas en papier kan ook plastic in aparte
containers ingezameld worden.

•

Ecologie boven economie. Bij planning en ontwikkeling wordt aan
natuurbelangen meer waarde gehecht dan aan economisch gewin.

•

Dierenwelzijn wordt onder verantwoordelijkheid van een wethouder
gebracht.

•

De gemeente dient te investeren in goede contacten met natuur-,
milieu- en dierenorganisaties.

Een actieve rol van de gemeente in het terugdringen van afval door
voorlichting en stimuleren van besparingen.

12
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5. SOCIALE GEMEENTE.
5.1

Minima.

De minima hebben het moeilijk. De uitkeringen en het minimumloon zijn
al jaren te laag om van rond te komen. Door het beleid van Balkenende II
is de situatie alleen nog maar slechter geworden. Denk hierbij aan de
misstanden in reïntegratietrajecten en de gevolgen van herkeuring voor
arbeidsongeschikten. Ook met het nieuwe zorgstelsel komen de minima
weer als grote verliezer uit de bus. Het verschil tussen arm en rijk is
volgens berekeningen van het Sociaal Plan Bureau de afgelopen jaren
alleen maar gegroeid. Iedereen heeft het recht op een normaal, sociaal
zeker bestaan met of zonder een betaald inkomen.

5.2

Regeringsmaatregelen.

Een van de kenmerken van de regeringsmaatregelen is dat steeds meer
sociale zaken door de gemeentes moeten worden uitgevoerd, zoals de
‘Wet Werk en Bijstand’ (verplichte arbeidsreïntegratie) en de ‘Wet
Maatschappelijke Ondersteuning’.

5.3

Maximale inspanning.

De SP Steenwijkerland vindt dat de gemeente binnen de mogelijkheden
van deze nieuwe wetten maximale inspanning moet leveren om de
levensstandaard van de minima op peil te houden. Dit kan door een
verruiming van de mogelijkheden voor bijzondere bijstand en daarnaast
via de langdurigheidtoeslag (een vast bedrag per jaar voor ieder
huishouden op bijstandsniveau). Daarnaast dient de gemeente voor zijn
cliënten een actief voorlichtingsprogramma te ontwikkelen.

5.4

Betere samenwerking.

Er moet beter worden samengewerkt tussen van gemeentelijke diensten.
Door het koppelen van bepaalde gegevens kan de gemeente
kwijtscheldingen en subsidies automatisch uitkeren aan de mensen die het
echt nodig hebben. Langdurige aanvraagprocedures en de daarbij
behorende kosten en bureaucratie worden hiermee vermeden.
Op deze manier staat de mens centraal en niet de wet en de regelgeving.
13
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5.5

Cliëntenraden.

Er zijn voor de verschillende doelgroepen-cliëntenraden die te maken
hebben met sociale regelingen.
Er moet meer aandacht komen voor de ontwikkeling en emancipatie van
deze cliëntenraden, zodat zij een werkelijke afspiegeling worden van hun
doelgroep waar serieus naar wordt geluisterd. Daarbij hoort een
opwaardering van hun status door hen officieel te installeren.

5.6

Toegankelijkheid.

Op verschillende plekken in de gemeente vooral in de buurt van
bejaardentehuizen zijn trottoirs aangelegd die om onverklaarbare redenen
plotseling ophouden. Dit is onhandig en zelfs gevaarlijk voor mensen die
op het gebruik van een rollator zijn aangewezen.
Waar mogelijk moet worden gezorgd voor doorlopende voetpaden.
Ook dient er naar te worden gestreefd om struiken, bosjes en andere
uitzichtbelemmerende objecten bij splitsingen en kruisingen zo veel
mogelijk uit het zicht te halen. Slecht zicht op deze plekken kan voor
gevaarlijke verkeerssituaties zorgen.

5.7

Schuldsanering.

Er moet beter inzicht komen in de problematiek van schuldsanering.
Daarom moet er vanuit de gemeente naast de schuldsanering een
instantie komen die mensen met financiële problemen begeleidt.
Schuldsanering alleen is te vrijblijvend en is tijdelijk, niet structureel.
In dit geheel dient samengewerkt te worden met woningbouwverenigingen
en energieleveranciers. Zo kunnen huisontruimingen en afsluiting van gas
en licht voorkomen worden.
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5.8

Sociale gemeente.

De SP wil onze gemeente socialer inrichten:
•

Reïntegratie is maatwerk, daarom meer onafhankelijk controle op
deze trajecten t.a.v. het ambtelijke apparaat en de
reïntegratiebedrijven waar de gemeente mee samenwerkt.

•

Regelingen t.a.v. sociale (eenmalige) uitkeringen vereenvoudigen en
toegankelijker maken en evt. uitbreiden of aanpassen.

•

Betere (her)scholingsmogelijkheden voor werklozen en
arbeidsongeschikten.

•

Afspraken maken met lokale werkgevers over werkgarantie na
reïntegratietrajecten en het stimuleren van arbeidsplaatsen voor
jongeren, gehandicapten en allochtonen.
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6. WMO: De wet op de maatschappelijke ondersteuning.
6.1

Nieuwe wet.

WMO is een afkorting die de komende jaren een belangrijke plaats zal
innemen in het politieke jargon.
Het plan van de regering is om de WMO in te laten gaan op 1 januari
2006.
De nieuwe wet moet de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de
Welzijnswet vervangen, en ook delen van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten ( AWBZ) overnemen, bijvoorbeeld de huishoudelijke
verzorging van de Thuiszorg.
6.2

Strijd.

De WMO gaat uitgevoerd worden door de gemeenten, dus ook door de
gemeente Steenwijkerland. De gemeente krijgt grote nieuwe
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en een grote beleidsvrijheid.
Dat maakt gemeenten in de komende jaren tot een arena waarin
gehandicapten en ouderen strijden met jongeren, buurthuizen en
sportverenigingen om een zo groot mogelijk deel van een karig gevulde
pot met geld, want er wordt in het geheel minder geld voor vrijgemaakt.

6.3

Zorg en ondersteuning.

De zorg en ondersteuning om het thuis te redden worden verminderd en
de gevolgen laten zich raden: verwaarlozing en vereenzaming, terugvallen
op liefdadigheid, afname gelijke kansen en participatie, mantelzorg meer
onder druk, rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid.

6.4

Visie.

SP Steenwijkerland wil daarom dat de visie voor de komende tijd wordt
gebaseerd op wat goed is voor burgers en dus ook voor Steenwijkerland,
in plaats van dat politici zich laten leiden door budgetten.
Dat wil zeggen dat de aandacht van de gemeente bovenal uit moet gaan
naar de betrokken mensen.
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6.5

Maatschappelijke ondersteuning.

Inwoners van Steenwijkerland hebben in januari 2005 een eerste kans
gekregen om de gemeente duidelijk te maken wat zijn verwachten van
‘maatschappelijke ondersteuning’.
Zij konden aangeven welke faciliteiten en voorzieningen zij willen.
O.a. op basis van deze uitspraken heeft de SP Steenwijkerland een lijst
samengesteld van belangrijke voorzieningen in het kader van de
‘maatschappelijke ondersteuning’.

6.6

Basispakket.

We vinden dat deze voorzieningen tenminste in het basispakket moeten
komen van een verantwoorde WMO.
In een verantwoord basispakket moeten de rechten van de burgers
duidelijk worden omschreven. De gemeente heeft de plicht om deze
voorzieningen te verstrekken.

17
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6.7

Goede uitvoering.

SP Steenwijkerland vindt dat onderstaande punten de basis zijn voor een
goede uitvoering van de WMO:

18

•

Mensen moeten zoveel mogelijk in hun sociale omgeving wonen.
Levensloopbestendig bouwen en evenwichtige spreiding van huur en
koop zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

•

Indicatie moet onafhankelijk van de aanwezigheid van een
mantelzorger gebeuren. De gemeente moet bij indicatie de
mantelzorger consequent zien als vervanger van de professionele
hulp.

•

Bekostiging versterking professioneel gecoördineerde
vrijwilligerszorg door gemeenten in het kader van de WMO.

•

1 Loket waar burgers terecht kunnen met vragen over zorg, welzijn,
wonen, werk en inkomen.

•

Preventief ouderenbezoek, onder andere ter voorkoming van
isolement en vereenzaming van ouderen.

•

Ondersteunen, stimuleren van alle mantelzorgers en
kostenvergoeding voor mantelzorgers met lage inkomens, om
overbelasting en financiële obstakels te voorkomen.

•

Faciliteren van vrijwilligersorganisaties die werkzaam zijn op het
gebied van zorg.

•

Een grotere zorgvraag vereist bij een gelijkblijvend budget een
grote mate van creativiteit. Niet alleen van de gemeente, maar ook
van de instellingen. Het mag niet ten koste gaan van mantelzorgers
en vrijwilligers.

•

Lokale cliëntenparticipatie die de belangen van de diverse
doelgroepen behartigt in het kader van de WMO.
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7. WONEN EN SAMENLEVEN.

7.1

Afspiegeling van de maatschappij.

Een passende woning in een prettige woonomgeving is een van de
basisbehoeften van de burgers in de gemeente Steenwijkerland.
Een passende woning is voor de één een goede en goedkope huur- of
koopwoning en voor ander een meer luxe woning.
Het is een taak voor de gemeente Steenwijkerland om er op toe te zien
dat aan deze basisbehoefte kan worden voldaan.
Het woningaanbod in de gemeente Steenwijkerland moet dan ook een
afspiegeling zijn van de maatschappij.
Voldoende woningen voor elke fase van het leven, een passende woning
voor een alleenwonende of een jong gezin, maar ook een passende
zorgwoning voor de senioren in onze gemeente.

7.2

Betaalbaar.

Het aantal alleenstaanden, minder kapitaalkrachtigen en senioren neemt
toe in Nederland, dus neemt ook de vraag naar goede betaalbare huur- en
koopwoningen toe.
Helaas word er bij het ontwikkelen van plannen niet altijd gekeken naar
de behoefte aan woningen, maar meer naar de winstgevendheid van het
project waardoor er niet voor iedere burger een passende woning
beschikbaar is.
Bij renovatie moeten de bewoners in staat zijn om terug te kunnen keren
naar hun eigen woning, dus de huurverhoging moet betaalbaar blijven of
anders heeft men recht op huurtoeslag.
Bij nieuwbouw moet minimaal 30% sociale woningbouw gerealiseerd
worden. Bij nieuwbouw of na renovatie moet alle bewoners de
gelegenheid krijgen terug te kunnen keren voor eenzelfde huurprijs.
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7.3

Kortzichtig winstbejag.

Om aan de behoefte van alle burgers te kunnen blijven voldoen moet er in
de komende jaren bij het ontwikkelen van plannen rekening worden
gehouden met de vraag naar een passende woning voor iedereen. Dus
niet het kortzichtige winstbejag van projectontwikkelaars, maar bouwen
naar behoefte van de burgers in de gemeente Steenwijkerland.

7.4

Woonomgeving.

Wonen is de eerste levensbehoefte, maar prettig wonen in een leefbaar
dorp of in een leefbare wijk komt het woongenot ten goede.
De woonomgeving is hierbij van groot belang.
Dit wordt ondermeer bepaald door ruimte, veiligheid, een goed milieu en
goede voorzieningen in de directe omgeving.
Hierbij denken wij aan de scholen, winkels en het openbaar vervoer.
Maar ook de recreatie mogelijkheden als sport, spel en een actief
verenigingsleven zijn erg belangrijk.
Om dit te kunnen bewerkstelligen moet de gemeente Steenwijkerland in
samenwerking met de woningbouwcorporaties de bewoners meer inspraak
geven over hun leefomgeving. Zij weten immers wat er ‘speelt’ in de
buurt!

7.5

Aandacht voor het MKB.

Er moet meer aandacht zijn voor belangen van ondernemers in het
midden– en kleinbedrijf, niet alleen in grote bedrijven en ketens.
Ook het MKB zorgt voor werkgelegenheid in de gemeente, daarnaast
bepalen ambachtelijke bedrijvigheid, middenstand en horeca voor een
groot deel de sfeer in een woonkern.
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7.6

Openbaar Vervoer.

Het openbaar vervoer was het laatste jaar dat Arriva dit verzorgde al niet
optimaal, maar met de komst van Connexxion is het verder verslechterd.
Bussen rijden niet op tijd of zitten veel te vol en veel ritten zijn
ondertussen uit de dienstregeling gehaald.
Het openbaar vervoer is primair een zaak van de provincie, maar de
gemeente dient meer in het werk te stellen om bij de provincie te pleiten
voor beter openbaar vervoer in de Kop van Overijssel.

7.7

De SP maakt zich sterk.

Om stad, dorp en wijk leefbaar te houden wil de SP:
•

Stimuleren van voorzieningen in de woonkernen zoals een
postkantoor een winkel, kinderopvang en een basisschool.

•

Meer inspraak voor direct betrokkenen bewoners in geval van
herinrichting, via dorpsbelangenorganisaties.

•

Meer starterwoningen en ouderenwoningen (zowel huur - als
koopwoningen) voor de vestiging van jongeren en ouderen in de
eigen omgeving.

•

De gemeente dient te zorgen voor verkeersveiligheid, goede
openbaar vervoervoorziening en voldoende wandel en fietspaden.

•

Minimaal 3% van het te bebouwen oppervlakte moet worden
gereserveerd voor speelruimte.

•

Ontwikkelen en in stand houden van buurthuizen en multifunctioneel
centra, zoals Kulturhûs en Brede school.

•

Renoveren waar mogelijk, slopen waar moet. In geval van renovatie
of sloop moeten er reële verhuiskosten of herinrichtingvergoeding
worden betaald. Bij sloop eerst nieuwbouw dan pas slopen.

•

Stimuleren van milieubewust en duurzaam bouwen.
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8. ONDERWIJS.
8.1

Fusies en schaalvergroting.

Fusies en schaalvergroting in het onderwijs, die het gevolg zijn van
toenemende verzelfstandiging, hebben geleid tot meer bureaucratie.
De positie van leerkrachten en ondersteunend personeel is daardoor
verslechterd.
Het overheidsbeleid moet gericht zijn op meer autonomie voor de
afzonderlijke scholen en voor het onderwijzende personeel.
Een direct gevolg zal zijn dat er weer waardering komt voor het
belangrijke werk van de mensen voor de klas.

8.2

Basisscholen.

Meer geld is nodig voor onderhoud en schoonmaak van scholen en
schoolpleinen. Speelvoorzieningen bij scholen zijn tevens een
buurtvoorziening en moeten dus uitgebreid worden.
Jonge kinderen horen dicht bij huis in de buurt naar school te kunnen. Dit
pleit eerder voor meer dan voor minder basisscholen in dorpen en wijken.

8.3

Ouderbijdragen.

Ouderbijdragen dienen op termijn te verdwijnen.
De vrijwilligheid van betalen moet bij ouderbijdragen benadrukt en
duidelijk worden uitgelegd. Voor minimuminkomens kan een
ouderbijdrage, zeker bij meerdere kinderen, een financieel bezwaar
vormen.
Leerlingen mogen nooit van activiteiten worden uitgesloten wegens het
niet betalen van de ouderbijdrage.
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8.4

Sponsoring.

Sponsoring van onderwijs in welke vorm dan ook moet worden
afgewezen.
Bij ‘brede’ scholen mag niet vergeten worden dat het primair om scholen
en onderwijs gaat. Gewaakt zal moeten worden voor bureaucratie en voor
verdere taakverzwaring voor leerkrachten.

8.5

Bijzondere onderwijsprojecten.

Veel gelden voor bijzondere onderwijsprojecten (taalonderwijs,
achterstandsbeleid, volwassenenonderwijs) verdwijnen in de bureaucratie
van de onderwijsorganisaties en komen te weinig ten goede aan het
onderwijs zelf.
De gemeente dient nadrukkelijker toe te zien op de besteding van deze
gelden.

8.6

Schoolzwemmen en lichamelijke opvoeding

Schoolzwemmen moet opnieuw worden ingevoerd. Sport en beweging zijn
belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Zwemonderwijs
hoort vanuit dit gezichtspunt in het onderwijs aangeboden te worden.
Zeker in een waterrijke gemeente als Steenwijkerland.
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Gewoon naar school.

8.7

Als nostalgie naar het schoolsysteem van voor de basisvorming
conservatief is, dan is de SP conservatief.
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•

Marktwerking mag geen rol spelen in het onderwijs.

•

De draagkracht van de ouders mag geen verschil uitmaken voor het
niveau van onderwijs of kinderopvang.

•

Schoolzwemmen en gym zijn meer dan leuke onderbrekingen van
theoretische vakken en moeten mogelijk blijven.

•

Bereikbaarheid van het basisonderwijs moet voor iedereen optimaal
zijn.
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9. VERENIGINGSLEVEN EN SPORT.

9.1

Ontplooien.

De SP heeft zich altijd sterk gemaakt voor het verenigingsleven op het
gebied van cultuur, recreatie en sport.
Verenigingen moeten de volle mogelijkheden krijgen om zich te
ontplooien.
De gemeente dient hiervoor de voorwaarden te scheppen, goede
initiatieven te ondersteunen en de clubs met raad en daad bij te staan.
Dat betekent dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in goede
accommodaties, maar ook in de vrijwilligers waar de verenigingen op
draaien. Het draaiend houden van in het bijzonder grotere verenigingen
kost gigantische inspanningen, maar gebeurt nog steeds door vrijwilligers.

9.2

Verzelfstandiging.

Doordat clubs zelf verantwoordelijk zijn gesteld voor het groot onderhoud
van de accommodaties komen vooral kleiner verenigingen in grote
problemen. De sportparken en clubhuizen kunnen niet op peil worden
gehouden met alle gevolgen van dien. Verhoging van de contributie is dan
vaak de enige uitweg.
Ook de legionellaproblematiek kunnen de clubs niet alleen oplossen.
De gemeente dient hiervoor met een plan van aanpak te komen en met
extra middelen over de brug te komen.
De privatisering van het groot onderhoud moet worden teruggedraaid.
Beheer en klein onderhoud kunnen bij de clubs blijven.

9.3

Afhankelijkheid.

Sportverenigingen mogen nooit afhankelijk zijn van baromzetten in de
kantine, omdat daardoor het alcoholgebruik in die kantines wordt
bevorderd.
Ook de afhankelijkheid van sponsors hoort niet in de sport thuis.
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9.4

Sportstimulering.

Sportstimulering voor jong en oud is belangrijk. De clubs moeten zich
extra inspannen om te voorkomen dat jongeren afhaken.
Als jongeren sporten zijn ze sociaal bezig. Trainen en wedstrijden houdt
jongeren van de straat. Als de competities draaien, hangen er minder
jongeren op de hangplekken en zijn er aantoonbaar minder vernielingen.

9.5

Sport als middel van intergratie.

Sport verbroedert, maak daar gebruik van. Stimuleer sportbeoefening en
betrokkenheid bij verenigingen van de verschillende doelgroepen.
Ook moet er meer ondersteuning komen voor sport voor mensen met een
beperking. Sport kan een belangrijke rol spelen in de intergratie.

9.6
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Goed beleid is een sport.

•

Goede ondersteuning van verenigingen en hun vrijwilligers(beleid).

•

Sport als middel voor intergratie, sociale samenhang en
medeverantwoordelijkheid onder de inwoners.
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10. CULTUUR IS VAN GROOT BELANG.

10.1 Ontoegankelijk en te duur.
Cultuur is van groot belang voor de ontwikkeling van ieder mens en voor
de samenleving in zijn geheel. Vaak is cultuur voor velen ontoegankelijk
en te duur. Tarieven mogen geen belemmering vormen om deel te nemen
aan culturele activiteiten.
Gestreefd moet worden naar kunst en cultuur voor en door de inwoners
van Steenwijkerland, te beginnen met cultuureducatie en een
muziekschool.

10.2 Musea.
Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Omdat de
financiële situatie van jongeren nooit een barrière mag vormen om zich
met cultuur en ontwikkeling bezig te houden, moeten de musea en
bibliotheek voor hen gratis zijn. Hiervoor kan een gratis cultuur– en
bibliotheekpas worden ingevoerd.

10.3 Actieve Kunstraad.
De SP pleit voor het instellen van een actieve kunstraad.
Zij kan de samenwerking tussen de culturele instellingen en het onderwijs
bevorderen en het Steenwijkerlandse cultuurbeleid activeren.
Toegang tot vele vormen van cultuur via de bibliotheek moeten uitgebreid
worden.
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10.4 Culturele revolutie?

28

•

Amateurverenigingen, kunstenaars en kunst in de openbare ruimte
moeten vrij baan krijgen.

•

Cultuur moet betaalbaar zijn voor iedereen.

•

Gratis bibliotheek– en cultuurkaart voor jongeren.

•

Commercie in de kunst moet geweerd worden. Kunst hoort een
onafhankelijke uiting te zijn en te blijven.

•

Realiseren muziekschool, met daarbinnen ruimte voor alle
muziekstijlen.
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11. RUIM BAAN VOOR JEUGD EN JONGEREN.

11.1 Gelijke kansen.
Jongeren worden vaak vergeten. Jongeren onder de 18 zijn niet
stemgerechtigd en dus niet interessant voor de politiek.
De SP doet hier niet aan mee.
We maken ons sterk voor gelijke kansen voor de jeugd.
Jonge mensen hebben, ook op heel jonge leeftijd, net zoveel recht op
inspraak en steun als volwassenen.

11.2 De jongsten.
De gemeente moet erop toezien dat de toegankelijkheid van kinderopvang
goed is.
Wachtlijsten bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen mogen we niet
tolereren.

11.3 Bestemmingsplannen toetsen.
De jeugd uit wijken en kleine kernen moet in Steenwijkerland veilig buiten
kunnen spelen. Elk bestemmingsplan moet getoetst worden op voldoende
trapveldjes en speelgelegenheden.
Voor de oudere jeugd zijn hangplekken en niet commerciële internetcafé’s
een goede vorm van ontspanning in de eigen buurt.
Ook moeten alle jongeren bij het kernen- en wijkbeleid worden betrokken
(Plaatselijk Belang en Wijkvereniging).

11.4 Jongerenraad.
De SP pleit voor het oprichten en actief begeleiden van een permanente
jongerenraad in Steenwijkerland. Dit zou een goede stap zijn in de
participatie van jongeren bij de samenleving en de politiek.
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11.5 Hulpverlening.
Het is van het grootste belang dat jeugdhulpverlening overal in de
gemeente goed bereikbaar is. Een Jongerenrechtswinkel mag in
Steenwijkerland niet ontbreken. Een preventief beleid komt ten goede aan
jongeren en hun omgeving. De gemeente dient deelname aan
opvoedcursussen mogelijk te maken voor iedereen die dat nodig heeft.
Allochtone jongeren moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij
maatschappelijke activiteiten zoals sport en culturele evenementen.

11.6 Jongeren en de rest van de wereld.
Om verschillende redenen kunnen jongeren buiten de boot vallen. Vaak
zijn ze slachtoffer van hun omgeving, maar ook een probleem voor hun
omgeving.
Voor de SP geldt dat er vooral geïnvesteerd moet worden in preventie.
Als resultaat van goede preventie zullen de kosten van repressie dalen.
De maatschappelijke winst die dan geboekt wordt is niet in geld uit te
drukken.
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•

Ruimte voor jongeren en mogelijkheden tot uiting van hun cultuur
realiseren en in stand houden.

•

Preventie (voorkomen) is beter dan repressie (genezen).

•

Jongeren meer betrekken bij de samenleving via een jongerenraad
en het stimuleren en mogelijk maken van initiatieven van jongeren.
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12.

FINANCIËN.

12.1 Keuzes maken.
In dit actieprogramma worden veel concrete alternatieven gepresenteerd
om van Steenwijkerland een leefbare gemeente te maken door de
solidariteit te versterken. Een terechte vraag is hoe we dat denken te
gaan betalen. Politiek is een kwestie van keuzes maken, ook als het gaat
om de financiën. De SP Steenwijkerland vindt dan ook dat de gemeente
de afgelopen jaren verkeerde keuzes heeft gemaakt. Zoals gesteld in de
inleiding moet de kerntaak van de gemeente het sociale welzijn van zijn
inwoners zijn.

12.2 Zwaarste lasten, zwakste schouders.
Op het moment van economische neergang en een kabinet dat de
zwaarste lasten op de smalste schouders legt, moet de gemeente
investeren in de bevolking en niet in prestigieuze projecten die de
omgeving aantrekkelijker maakt voor nieuwe bewoners en toeristen.
Uiteraard is dat ook belangrijk, maar het heeft dan geen prioriteit.

12.3 Niet meer, maar anders.
De SP wil het belastinggeld dan ook anders besteden. Een rem op
prestigeprojecten, bezuinigen op bureaucratie en indachtig de kreet
‘verbeter de wereld begin bij je zelf’, kunnen de wethouderssalarissen en
gemeenteraadsvergoedingen omlaag.
De SP wil op deze manier niet meer, maar anders geld besteden.
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