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1. PvdA Bodegraven-Reeuwijk. 
 
Op woensdag 19 maart 2014 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats.  
Voor u ligt het programma van de PvdA in Bodegraven - Reeuwijk waarmee wij die verkiezingen 
willen ingaan. Een programma waarvoor we de steun van de kiezers vragen. Een programma dat onze 
inzet zal zijn bij collegeonderhandelingen en tevens leidraad is voor het optreden van de PvdA-fractie 
in de komende raadsperiode in de nieuwe gemeente. Als verkiezingen en collegebesprekingen daartoe 
aanleiding geven zijn we bereid verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van de gemeente door 
het leveren van een wethouder zoals we dat ook in eerdere perioden hebben gedaan. 
 
Waar staat de PvdA lokaal voor? 
De PvdA staat voor een solidaire samenleving. Een samenleving waarin mensen zich vrij voelen, 
veilig zijn en uitgedaagd worden zich te ontplooien binnen hun mogelijkheden en waar iedereen 
meetelt. De PvdA kijkt vooruit, is optimistisch, heeft geloof in het kunnen en willen van mensen, in 
het besef dat daarbij soms hulp of sturing (van onze gemeente) gewenst en nodig is. We sluiten 
niemand uit en willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij leggen ons niet neer bij 
armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de gemeente 
om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving waarin mensen 
langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven.  
 
De PvdA wil een zelfredzame burger in een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een 
samenleving waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. 
Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als 
dat niet kan, zorgt onze gemeente voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je 
volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen 
kracht, is dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie. De PvdA 
verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. 
 
We willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, is een 
recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. Zowel voorkomen als 
aanpakken van onveiligheid is ons doel. 
 
De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
(lokale) overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en 
elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als PvdA 
vinden we dat onze gemeente dat altijd moet stimuleren. Wij willen een ondersteunende gemeente. 
Een ondersteunende gemeente met kwaliteit die er is als je haar nodig hebt. 
 
Wij willen een inclusieve en complete samenleving. Een samenleving waarin voor iedereen plaats is, 
waarin iedereen mee telt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.  
In onze samenleving willen wij het beste onderwijs voor alle kinderen. Wij vinden dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, voor gelijke kansen van 
kinderen en voor een goede huisvesting van de scholen.  
 
Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van een gemeenschap. 
Door te investeren in sport en beweging investeren we in de gezondheid van mensen, in het 
bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als ouderen. Daarom is het 
belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden dat inkomen of een lichamelijke of 
verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn. De PvdA is trots op het rijke culturele 
leven in onze samenleving. Cultuur draagt bij aan het imago van de gemeente en de lokale identiteit en 
levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en ontspanning van onze inwoners 
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In onze samenleving heeft iedereen het recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen terug naar 
een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn. Maar 
ook een samenleving waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. 
 
Ontwikkelingen in onze bestuurlijke omgeving 
In dit verkiezingsprogramma verwoorden we welke keuzes er vanuit de PvdA lokaal worden gemaakt 
en wat dit betekent voor de komende raadsperiode. Vanuit onze waarden en onze 
sociaaldemocratische visie. Dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor de realiteit. De financiële 
crisis gaat niet voorbij aan onze gemeente, veel gemeenten hebben al bezuinigingen doorgevoerd. De 
stilstand op de woningmarkt heeft geleid tot vermindering van de opbrengsten van grondexploitaties 
met grote gevolgen voor de financiële veerkracht van de gemeenten.  
  
Tegelijkertijd zien we dat gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. De drie 
grote decentralisaties waardoor de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, één regeling 
voor de onderkant van de arbeidsmarkt (Participatiewet) en de overheveling van delen van de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), krijgen in de komende raadsperiode hun beslag. Als PvdA 
zijn wij voorstander van het overdragen van taken in het sociale domein naar de gemeente. Wij vinden 
dat de gemeente als eerste overheid die het meeste directe contact met haar inwoners heeft, het beste 
weet waar inwoners behoefte aan hebben. Wij zijn geen voorstander van het overdragen van taken en 
verantwoordelijkheden, met korting op korting, waardoor groepen aan de onderkant van de 
samenleving het meeste de dupe zijn. Als PvdA willen wij dit effect voorkomen. 
  
De PvdA heeft in Bodegraven Reeuwijk vertegenwoordigers en bestuurders die in directe relatie met 
de inwoners staan. Zij geven aan groepen en stichtingen invulling en sturing aan de samenleving in de 
directe omgeving van de inwoners. Deze groepen en stichtingen hebben een belangrijke positie in 
(regie)gemeente Bodegraven Reeuwijk. Daarnaast heeft de PvdA politieke vertegenwoordigers op alle 
niveaus buiten onze gemeente waaronder de buurgemeenten. Verticale verbindingen zijn dus snel 
gelegd, in en buiten onze gemeente. Als we in onze gemeente kansen zien of tegen problemen 
aanlopen dan kunnen wij die verbindingen inzetten om snel tot resultaat te komen. Horizontale 
verbindingen, nodig voor plaatselijk en regionale samenwerking, zijn eveneens snel te leggen. Goede 
samenwerking met andere overheden zorgt ervoor dat wij als gemeente beter zelfstandig kunnen 
functioneren.  
 
Visie en prioriteiten 
Wij vinden dat je visie en daadkracht nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen 
maken. Hoe willen wij dat de lokale samenleving en onze toekomst eruit gaat zien? In die keuzes laten 
we ons leiden door onze principes en begrippen als solidariteit en rechtvaardigheid, een samenleving 
waarin voor ieder plaats is en waaraan iedereen bijdraagt en waar we niemand uitsluiten. Met een 
overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar is aan haar burgers en een 
vangnet biedt aan die burgers die even een vangnet nodig hebben. Onze samenleving is een 
samenleving waarin we ons niet neerleggen bij onrecht en armoede. Het is onze opdracht om als 
gemeente samen met bewoners deze visie en prioriteiten te organiseren. 
 
In deze economische tijd is prioriteiten stellen dé uitdaging voor onze lokale politici. Door de 
financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële 
mogelijkheden van onze gemeente steeds kleiner. Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage 
leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Deze bijdrage zien we vooral in efficiëntie van de 
procesbesturingen. (Financiële) winst is ook te behalen door de kwaliteit van de 
overheidsmedewerkers en diensten ten volle te benutten en daarin ondersteuning te geven.  
 
Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een gemeente nodig die 
slagvaardig is, die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Dit kan betekenen dat er meer 
regionale samenwerking nodig is. Op heel veel terreinen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, 
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economische zaken en de woningmarkt, mogen gemeentegrenzen geen belemmeringen vormen maar 
is een regionale aanpak gewenst.  
 
Uitgangspunten voor de komende raadsperiode: 

! Onze gemeente stelt zich dienstbaar op. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. 
We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste met de gemeente voor hebben. 
Waar mogelijk betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke 
keuzes. Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als bewoners weten dat ze 
invloed op het beleid hebben. 

! Onze gemeente heeft een verbindende rol. De gemeente brengt bewoners, bedrijven en 
instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst van de gemeente. Hiermee kan de 
gemeente vertrouwen winnen en daadkracht met draagvlak combineren. 

! Regionale samenwerking is op onderdelen gewenst en vaak noodzakelijk. Op economisch en 
sociaal terrein is hier veel winst te behalen, zeker nu Onze gemeente voor steeds meer taken 
op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid verantwoordelijk is. De ontwikkelingen 
rond de vorming van ‘de Nieuwe Regio’ ziet de PvdA dan ook als positief. Dit mag echter niet 
leiden tot een nieuwe vorm van centralisme die slecht democratisch controleerbaar is en een 
verlies van eigen identiteit tot gevolg heeft. 

! Bureaucratie en regeldrift willen we samen met bewoners en ondernemers aanpakken. Regels 
zijn er om bewoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten.  

! Als gemeente zijn wij voor één aanspreekpunt (loket) voor bewoners en ondernemers. Zij 
worden dan snel en efficiënt geholpen. De gemeente dient de bewoners te ondersteunen bij de 
toepassing van regels en verordeningen. Daarbij mogen sancties nooit een uitgangspunt zijn 

! Geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel in de echt te verbinden. Onze 
gemeente is dienstbaar aan al haar burgers ongeacht geaardheid, gezindheid of religie. 

! Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod - allen die zich in Bodegraven-Reeuwijk 
bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld - zijn voor ons uitgangspunt.  

! Gemeenteraadsleden van de PvdA zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. We staan 
in nauw contact met bewoners, maken waar mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring en 
leggen over standpunten en besluiten voortdurend verantwoording af. 

  
In dit verkiezingsprogramma komen veel onderwerpen aan bod, oude onderwerpen die verder 
opgepakt moeten worden en ook nieuwe onderwerpen. Toch is dit programma niet uitputtend en kan 
dat ook niet zijn. Inwoners van Bodegraven - Reeuwijk kunnen tegen zaken aanlopen die in dit 
programma niet worden beschreven. In die zin is dit programma een momentopname. Als dat nodig is 
willen we samen met de burgers, binnen sociaal democratische kaders, naar een standpunt zoeken en 
dat in de raad verdedigen.  
 
 
 
2. Werk Inkomen en Economie. 
 

Houvast	  en	  vooruitgang	  	  
 
Meedoen 
De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij vinden dat ook de kansen in de regio voor 
onze inwoners benut horen te worden. Dat is mogelijke door het ondersteunen en stimuleren van 
werkgevers bij zowel het ondernemerschap als de kansen en mogelijkheden op de markt binnen en 
buiten onze gemeentegrenzen. Daarnaast zullen we het vinden van werknemers, het aanvragen van 
vergunningen en doorlopen van procedures waar mogelijk voor de ondernemers vereenvoudigen.  
In onze gemeente zijn veel kleine ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) aanwezig. Deze 
ondernemers zijn kleinschalig en vaak ambachtelijk. Wij willen dat onze gemeente dit 
ondernemerschap stimuleert en ondersteunt in hun bestaansrecht. Zij zijn sterk verbonden met de 
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inwoners binnen onze gemeente en spelen een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. Daarnaast is hun 
vaak gespecialiseerde kennis geschikt als leerbedrijf voor scholing. Onze gemeente kan deze 
ondernemers helpen met huisvesting, verkleining van de financiële risico’s en het gunnen van werk. 
 
Werkzoekenden proberen we met behulp van de werkbedrijven zo snel mogelijk bij een werkgever te 
krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen betaald werk heeft 
is er het financiële vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, 
bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk als leerproces voor een nieuwe toekomst 
of het volgen van scholing. Het activeren van onbenutte netwerken is een goede mogelijkheid 
contacten te leggen om nieuwe banen te vinden. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen 
stromen naar (betaald) werk. 
 
Werk 
Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. 
Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze tijd. Onze droom is voor 
iedereen een baan. Maar wel goed werk met een inkomen dat daarbij past en tenminste volgens de 
CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst). Maar ook betrokkenheid bij de onderneming van de 
werkgever. Andersom verwachten we van de onderneming betrokkenheid bij werknemers en de lokale 
samenleving. We spannen ons, samen met ondernemers, extra in om jeugdwerkloosheid te 
verminderen en te voorkomen. We zien opleiding van groot belang voor het bevorderen van kennis en 
kennisinnovatie in alle geledingen van in onze arbeidsmarkt. De werkgever speelt hierin een cruciale 
rol. Ook is hiervoor een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zo verbeteren 
we de afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen, gericht op uitbreiding van alle lokale 
sectoren.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil dat er een Plan van de Arbeid voor onze regio komt. Hierin worden alle groepen 
betrokken: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen die vrijwilligerswerk 
doen. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB (Midden en Klein Bedrijf), 
uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan gemaakt zodat het in 2015 kan draaien.  

! Dit Plan van de Arbeid is gericht op uitbreiding (of minimaal behoud) van de 
werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen vraag 
en aanbod, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en met 
speciale aandacht voor 45-plussers. 

! De grenzen van de arbeidsmarkt stoppen niet bij de gemeentegrens. Met een 
gemeenschappelijke en gecoördineerde werkgeversbenadering in onze regio, via het Nieuwe 
Werkbedrijf in Woerden, ondersteunen we werkgevers en maken hun taak lichter. Maar 
werkgevers moeten dan wel hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Ze nemen mensen in 
dienst met een arbeidsbeperking en ze spannen zich in om langdurig werklozen, jongeren en 
arbeidsgehandicapten in te zetten. Deze werkgevers  hebben dan bij gelijkblijvende prijs en 
kwaliteitvoorwaarden een voorkeurspositie. Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra 
en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.  

! De regels voor aanbestedingen inclusief de wet en regelgeving met betrekking tot arbeid en 
veiligheid worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers aantrekkelijk is om in te 
schrijven op aanbestedingen en inkopen van gemeentewerken en goederen.  

! Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden 
opgenomen waardoor het project conform het leer/werk-traject ‘leerlingbouwplaatsen’ wordt 
ingericht en uitgevoerd. 

! Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en 
werkervaringsplaatsen aan te bieden binnen de eigen organisatie en arbeidsplaatsen te 
reserveren voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. 

! Actief ondersteunen van pools voor vrijwilligerswerk, beter vrijwilligerswerk dan geen werk. 
Ook zinvol voor ouderen die het betaalde arbeidsproces achter de rug hebben. 
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Jongeren en werk 
Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan, het 
begin van je verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische crisis, is het vinden van die eerste 
baan die goed aansluit op de opleiding moeilijk. De startkwalificatie helpt daarbij, maar soms is dit 
niet voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je helpen. Voor ons is 
het belangrijk dat jongeren actief blijven.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! Voor de PvdA is de aanpak van de jeugdwerkloosheid van het grootste belang. Hiervoor 
ontwikkelen we in onze regio samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven een aanvalsplan 
tegen de jeugdwerkloosheid als onderdeel van het Plan van de Arbeid. 

! We maken discriminatie op de arbeidsmarkt bespreekbaar met werkgevers- en 
werknemersorganisaties om zo de verschillen in kansen en positie van allochtone en 
autochtone jongeren op de arbeidsmarkt te verkleinen. 

! We willen dat de gemeente als organisatie stageplaatsen en werkervaringsplaatsen biedt voor 
jongeren van het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). Zo kan zij ook beter afspraken 
hierover maken met andere bedrijven in de regio om stage- en werkplekken op MBO-niveau 
te creëren. 

! Het behalen van een startkwalificatie is cruciaal. Het verrichten van stages en/of werk moet 
kunnen leiden tot een erkende startkwalificatie. De huidige route naar het behalen van een 
startkwalificatie is niet voor iedereen haalbaar en willen we verbeteren 

! Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met 
werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is ‘school eerst’. 

! Jongeren die speciale aandacht nodig hebben, waaronder jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, krijgen dit ook. We maken in onze regio een speciaal actieplan voor deze 
jongeren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven. 

 
Als je hulp nodig hebt 
Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn 
omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die zwaar te 
lijden heeft onder de economische crisis. Onze ondersteuning is gericht op het vinden van (ander) 
werk, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers en het activeren van (onbenutte) 
netwerken. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de 
mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt 
en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren.  

! Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie 
(wederkerigheidprincipe) maar verplichten dit niet. Zij maken zelf een plan. Indien dit niet 
lukt, vinden we dat de gemeente daarbij kan helpen.  

! Wie een passend werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als 
iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet 
nakomt. 

! We bieden specifieke maatregelen (stageplaatsen, oprichten van een vakopleiding voor 
volwassenen, scholingstrajecten enz.) aan 45-plussers aan die werkloos zijn geworden. 

! Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor degenen zonder kansen of met zeer 
beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Mensen met veel kansen op de 
arbeidsmarkt kunnen zelf actief op zoek gaan naar een baan. De groep er tussenin 
ondersteunen we actief. 

! Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening) is: 
zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan 
werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen het regionale 
leerwerkbedrijf.  
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! ZZP’ers ondersteunen we. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de 
gemeente in de markt zet als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen. 

! Medewerkers in de uitvoering zoals Thuishulpen (Alfahulpen) hebben recht op goede 
arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij dit werk als 
ZZP’er doen. Wij vinden dit een belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures.  

! Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer als voorwaarde dat 
zij hun bedrijf stop zetten. ZZP’ers komen in aanmerking voor het minimabeleid. 

 
Inkomen 
Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise 
willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende aanpak.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil activerend beleid, gericht op het voorkomen van armoede.  
! Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek, met 

bijzondere aandacht voor 45+.  
! Met woningbouwcorporaties, incassobureaus, deurwaarders en nutsbedrijven maken we 

stevige afspraken om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. 
Convenanten met deurwaarders moeten exorbitante incassokosten voorkomen. 

! Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun onder andere in de 
vorm van een collectieve ziektekostenverzekering. 

! Ook mensen met een arbeidsbeperking mogen niet onder het wettelijk minimumloon betaald 
worden.  

! Wij vinden dat elke gemeente zelf de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid zou 
moeten kunnen vaststellen en niet, zoals nu het geval is, dat we ons moeten houden aan de 
normering van 110 procent van het wettelijk minimumloon. 

! Het MKB is belangrijk voor ons. Veel kleine ondernemers hebben schulden en een laag 
inkomen. Wij gaan meer schuldentrajecten met kleine ondernemers opzetten, zodat zij snel uit 
de problemen komen en zich weer kunnen richten op het eigen bedrijf.  

 
Economie 
Economische groei creëert banen. We moeten dat in onze gemeente samen met de partners in onze 
regio oppakken. Bedrijven en investeerders voelen zich thuis in onze gemeente. Onze gemeente is 
goed bereikbaar via A12, N11, spoor en water en heeft goede bedrijfslocaties. Het is belangrijk dat 
ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie. Als gemeente lopen we 
voorop bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil een nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers om regionale 
economische kansen te benutten. Wij stimuleren het ondernemersklimaat. De gemeente brengt 
ondernemers en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de lokale economie. 

! We zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat door het bieden van 
voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen. We willen gronden voor bedrijven uitgeven in 
erfpacht.  

! Het imago van Bodegraven-Reeuwijk moet versterkt worden. We maken actief reclame voor 
onze mooie gemeente. Trots en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Wij zijn met onze centrale 
ligging een goede omgeving voor kenniseconomie en grote adviesbureaus. 

! De basis voor de detailhandel ligt in sterke winkelconcentraties in het centrum van de kernen. 
Hierbij passen geen detailhandelsontwikkelingen op bedrijventerreinen. 

! Wij willen dat de ruimere mogelijkheden van de Winkelsluitingstijdenwet door onze 
detailhandel volledig benut kunnen worden als zij dat willen. Geen lokale restricties! 

! Wij vinden het belangrijk dat er één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en 
bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding van 
calamiteiten. 
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! Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen bijvoorbeeld 
door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen. 

! Leegstaande panden worden creatieve hotspots voor jongeren, door henzelf beheerd. In die 
panden kunnen zij ondernemen, muziek maken, sporten of elkaar ontmoeten. De gemeente 
kan de eigenaren van deze panden ondersteunen in het beschikbaar stellen voor dit doel. 

! Leegstaande panden kunnen ook, al dan niet tijdelijk, een andere bestemming krijgen. De 
gemeente dient hier aan mee te werken door (tijdelijk) regels en verordeningen te versoepelen 
en eigenaren te stimuleren hier aan mee te werken. 

! Bij grootschalige openbare werken (bijvoorbeeld als wegen worden opengebroken) vinden wij 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijke toetscriteria zodat 
ondernemers en burgers niet onnodig worden gehinderd.  

! Wij vinden dat revitalisering van bestaande bedrijventerreinen vóór nieuwbouw of uitbreiding 
van bedrijventerreinen gaat.  

! Leegstand op bedrijventerreinen en kantoorpanden willen we voorkomen. Voor nieuwe 
bedrijfspanden kan van de initiatiefnemer geëist worden oude te slopen als dit zou leiden tot 
nieuwe leegstand. 

! We sporen ondernemers aan tot MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) door 
bijvoorbeeld mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.  

 
 
 
3. Zorgen voor meedoen. 
 

Voor	  als	  je	  een	  steuntje	  in	  de	  rug	  nodig	  hebt	  
 
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en 
ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat 
het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. Draagkracht zowel in 
financiële zin als in sociaal opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen inkomensafhankelijk te zijn 
zonder dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen. De gemeente heeft de kans om zorg minder 
ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren bijvoorbeeld met professionals de eigen kracht 
van mensen versterken en gebruik maken van het netwerk van mensen zodat zij op den duur wellicht 
de professionele hulpverlening niet meer nodig hebben.  
 
Zorg bij je thuis en ouder worden in je eigen buurt 
Gewoon in je eigen huis en wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat 
vinden wij belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer benaderbaar en zichtbaar zijn in de wijk. Het 
gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van 
een huis is niet in alle gevallen voldoende hulpverlening. Het kan er ook om gaan dat het voor 
sommige mensen nodig is om ze te ondersteunen bij bijvoorbeeld zinvolle dagbesteding of 
bijvoorbeeld regelzaken. Het gaat namelijk om welzijn van mensen in zijn algemeen.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

! De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen beschikbaar is. Dat betekent 
dat we kiezen voor een kern- en wijkgerichte benadering. 

! Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige 
woonvormen horen daarbij. We maken ons sterk voor de uitbreiding of nieuwbouw van 
Rijngaarde gericht op dit doel. 

! De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te 
verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel 
professionals. Gezondheidsbevordering met huisarts, zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, 
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gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor mensen. De 
PvdA vindt dat er met verschillende maatschappelijke instanties moet worden samengewerkt. 

! We zijn voor een PGB (Persoonsgebonden Budget). Dat kan in verschillende vormen. Fraude 
met PGB’s pakken we hard aan. Er worden strenge regels gehanteerd voor het verkrijgen van 
een PGB. 

 
Voorzieningen op maat 
Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je op de één of 
andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen of omdat je je 
eigen huis niet kunt schoonmaken, dan heeft de gemeente een compensatieplicht. Dat wil zeggen dat 
de gemeente samen met de hulpvrager zoekt naar een passende oplossing. Soms is die oplossing 
dichtbij te vinden in je eigen omgeving of je eigen familie. Soms ligt de oplossing in de professionele 
hulpverlening. Er is voor niemand een pasklare oplossing, het gaat om maatwerk.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld maken.  
Het WMO loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moet daarom heel erg zichtbaar zijn 
en laagdrempelig voor iedereen.  
Het loket moet bemand worden door professionals die de hulpvraag helder krijgen en daarom 
de passende hulp kunnen indiceren. Adequate dienstverlening achter Het Loket is van 
levensbelang! 

! PvdA hecht belang aan vrijwilligers en mantelzorgers, zij moeten zichtbaar zijn en zij moeten 
de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 

 
Samen werken aan goede zorg 
Er verandert veel in de zorg. Samenwerking, communicatie met en tussen zorggebruikers en 
zorgaanbieders is belangrijk net als het voorkomen van valse verwachtingen, eerlijk zijn over wat er 
wel en niet geboden kan worden.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil dat zorgaanbieders en gemeente een plan maken om versnippering in de 
dienstverlening uit te bannen. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk helpen van de 
zorgvragers.  

! Gemeente en zorgverzekeraar maken samen afspraken over het inkopen van zorg op basis van 
de integrale hulpvraag van mensen. Samen met de huisarts, hulpverleners en 
verpleegkundigen wordt preventie centraal gesteld. 

! Wij ondersteunen zorgvragers in het opkomen voor hun belangen. 
! De PvdA wil in komende raadsperiode aandacht voor alle mensen die te maken krijgen met de 

transitie van de AWBZ en de Jeugdzorg. Voor veel mensen zullen er veranderingen komen in 
de hulp die ze nu krijgen. Deze mensen zullen afhankelijk worden van hun netwerk, maar wat 
als er geen netwerk is of het netwerk niet goed functioneert.  
 

Mantelzorgers 
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet 
betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die 
elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat mantelzorg. Het helpen en 
verzorgen van iemand van wie je houdt is natuurlijk geweldig. Zoiets doe je met liefde. Maar vaak is 
het ook ontzettend zwaar. Soms gaat het zelfs om hele jonge kinderen die complete 
verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of hoogbejaarden die hun partner verzorgen. Om 
mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten wij de komende jaren extra in op het 
ondersteunen van mantelzorgers.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
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! De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners extra capaciteit krijgen om mantelzorgers op te 
zoeken en te helpen met praktische oplossingen als daar behoefte aan is of vraag naar. 

! Jonge en bejaarde mantelzorgers willen we extra ondersteunen om ook hun eigen leven te 
kunnen blijven leiden. 

! Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.  
! We blijven verlichting van de mantelzorg via logies in bijvoorbeeld het weekend 

ondersteunen. 
 
Armoedebestrijding en hulp bij schulden 
Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, lid zijn van een 
vereniging, een cadeautje kopen voor de verjaardag van je buurvrouw en elke dag warm eten kopen, is 
soms nauwelijks mogelijk. Voor een belangrijk deel komt dat door een gebrek aan geld. Maar het 
komt ook door een vorm van berusting en vervreemding: “wij horen er toch niet bij”. Armoede als 
levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel. Dit vraagt om een frontale 
aanval op armoede en uitsluiting.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil in het kader van ons activerende armoedebeleid onze aanval op armoede 
voortzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de 
effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit. 

! We willen dit doen door onder andere ondersteuning van de Stichting Puree en actieve 
benadering van mensen. 

! Voor de groep mensen met een inkomen minder dan 110 procent en de groep mensen met een 
inkomen tussen de 110 en 125 procent van het bijstandsniveau willen wij een kortingspas voor 
sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, computers voor brugklassers en een 
regeling voor schoolkosten.  

! Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pappen en nathouden geen oplossing. We 
pakken dan de oorzaak van armoede aan: de schulden. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening 
vinden we uit den boze. Binnen maximaal vier weken start het traject voor 
schuldhulpverlening. Waar mogelijk worden werkgevers hier ook bij betrokken. We steunen 
het VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie) project in Bodegaven-Reeuwijk 

! Bij hulp bij schulden is niet alleen de financieel-technische kant belangrijk. Het gaat ook om 
het vinden van manieren om weer te leren omgaan met geld. Leren budgetteren, het op orde 
houden van de basis (vaste lasten) en voorkomen van schulden. Wij vinden dat de gemeente 
deze groep kwetsbare mensen moet blijven monitoren. 

! We willen een collectieve ziektekostenverzekering voor deze groep. 
! We willen dat de gemeente samenwerkt met maatschappelijk betrokken organisaties. 

 
 
 
4. Jeugd en Zorg. 
 

Geef	  het	  beste	  voor	  de	  toekomst	  
 
Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school 
als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle 
kinderen. Daarom voert de gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren 
van scholen en leerlingen. Daar hoort een goede leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het 
bieden van perspectief en toekomst.  
 
Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk 
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Het schoolgebouw met bijhorend terrein hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het 
schoon en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen 
met de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden. 
 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat gebouwen en 
de terreinen waarin de gebouwen staan voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het 
niet alleen om de fysieke kwaliteit en functionaliteit van een gebouw maar ook om de 
kwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel veel tijd doorbrengen. We zijn 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen en de speelruimten op 
de terreinen. Samen met de scholen maken we hiervoor een plan. 

! Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor 
auto’s 30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige 
fietsroutes en voldoende fietsstallingen.  

! Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een 
voorstander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidslabels voor scholen. 

 
Geen leerling op achterstand 
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waar 
je woont. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in 
het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal 
bijzonder onderwijs noodzakelijk blijven. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil waar nodig extra tijd investeren in kinderen. Teveel kinderen hebben bij aanvang 
van de basisschool een taalachterstand. Een volgende generatie kinderen behoort geheel 
zonder achterstanden op te groeien. Middelen die we hiervoor in gaan zetten zijn bijvoorbeeld: 
de voorschool, de verlengde schooldag, extra begeleiding, of een zomerschool.  

! Samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de school en het onderwijs vinden wij 
belangrijk, de gemeente heeft hierin een stimulerende rol. 

! Ouders worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en voorschoolse 
educatie-activiteiten. 

! Wij willen dat er meer flexibiliteit komt in de ruimte voor particuliere initiatieven en –
opvangcapaciteit ook als die niet aansluiten op een geldend bestemmingsplan. Dit doen we 
door verruiming van de mogelijkheden voor particuliere initiatieven voor kinderopvang als de 
veiligheid van kinderen en personeel en de leefbaarheid voor de omgeving niet in het geding 
zijn. 

! Wij willen dat alle scholen gevolgd en gecheckt worden op kwaliteit. Dit kan in de vorm van 
gesprekken met ouders, quick scans, het volgen van citoscores, eindtoetsen, 
doorstroomgegevens enz. Presteren scholen onder de maat, dan volgen verbetervoorstellen. 

! Bij goed onderwijs past ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid kent vele varianten, in de 
klas, in de school of bij buitenschoolse activiteiten. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers 
moeten meer zeggenschap krijgen over hun school. 

! Een school staat in een buurt. Welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen enz. horen allemaal betrokken te zijn bij de 
school. 

 
Jeugd en zorg 
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin 
er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor 
de gemeente. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief 
jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. 
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Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken 
organisaties moeten meer samenwerken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. 
We benutten de eigen kracht van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak. 
Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het passend onderwijs is daarbij 
van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht 
van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met 
onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren. 

! Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de 
aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden 
andere aanbieders gezocht. 

! Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak 
komt. 

! Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen 
en situaties. 

! We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de gaten. 
! Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn 

er goede opvangvoorzieningen beschikbaar.  
! We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en 

huiselijk geweld. Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We 
bevorderen het naleven van de meldingsplicht door zorgverleners. 

! Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken 
jongeren bij zaken die henzelf aangaan. 

! We accepteren wangedrag van jongeren en groepen jongeren niet. Hiervoor is een stevige 
aanpak nodig (zie ook veiligheid).  

! Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie is belangrijker dan 
repressie. De inzet van een jongerenwerker kan hierbij van doorslaggevend belang zijn. 

! De PvdA vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015 gedecentraliseerd wordt. Maar we 
maken ons ook zorgen over de al bestaande probleemgezinnen. Met alleen inzetten op 
preventie gaat het niet goed komen. En sommige problemen zijn ook niet te voorkomen. De 
PvdA wil dat de gemeente rekening blijft houden met multi-probleemgezinnen en daar 
voldoende geld voor beschikbaar blijft houden. 
  
  

 
5. Wonen en Wijken. 
 

Samen	  wonen	  en	  leven	  in	  goede,	  betaalbare	  huizen	  in	  een	  
ongedeelde	  samenleving	  
	  
De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Wij 
willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen 
beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij 
ondersteuning door de gemeente op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De wachttijd voor een 
sociale huurwoning loopt steeds verder op. De PvdA wil dat er meer betaalbare woningen worden 
gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers.  
 
Wonen - groei 
Bouwen voor betaalbaar wonen en doorstroming in de woningmarkt is ons belangrijkste speerpunt de 
komende jaren. Met name starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge 
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hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. De (financiële) positie van corporaties en de 
regelgeving maken het voor de corporaties steeds moeilijker om en dat baart ons veel zorgen. Wij 
willen dat gemeente en corporaties samen met bewoners en ondernemers afspraken maken over welke 
projecten de komende jaren wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd. Ook willen wij dat de 
gemeente actief marktpartijen benaderd om hen te bewegen actief te worden in het segment van de 
woningmarkt voor de middeninkomens. Braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen accepteren 
we niet. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen binnen een redelijke termijn een geschikte, 
betaalbare woning kan vinden. De manier waarop je in onze gemeente/regio voor een woning 
in aanmerking komt, wordt hierop ingericht. 

! Tenminste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten hoort beschikbaar te zijn 
voor starters om zo het gat tussen (sociaal) huren en het kopen van een woning te overbruggen 

! Marktpartijen worden actief gestimuleerd om woningen in de huurcategorie € 680,- tot € 850,- 
te realiseren 

! We faciliteren de bouw van woningen door het versnellen van plan- en inspraakprocedures 
door ze, waar mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden. 

! We willen dat onze gemeente gematigde leges voor nieuwbouw/verbouw van particulieren 
hanteert. 

! We schrappen bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie die betaalbaar bouwen 
onmogelijk maken. 

! Wij blijven het vraaggericht bouwen stimuleren, dat steeds belangrijker op de woningmarkt 
wordt. Hierbij hoort ook het mogelijk maken van zelfbouw van woningen (bijvoorbeeld door 
collectief particulier opdrachtgeverschap). We willen hiervoor een aangepast welstandsbeleid. 

! We willen leegstaande kantoren en winkels voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het pand 
een andere bestemming te geven of aan te bieden als kluswoning op de woningmarkt. Creatief 
hergebruik door leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woningen willen we 
bevorderen. 

! Aanleunwoningen in het buitengebied. Waar dat gewenst en nodig is ondersteund de PvdA 
aanleunwoningen voor mantelzorgers in het buitengebied. 

! Wij willen een Regionale Woonvisie maken samen met buurgemeenten en corporaties om te 
voorkomen dat steden een overschot aan goedkope woningen houden en randgemeenten alleen 
de duurdere woningbouw realiseren. De regionale afspraken moeten afdwingbaar zijn. 

! Bouwen op inbreidingslocaties heeft onze voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe 
wijken/uitleggebieden.  

! Gemeente accepteert lagere grondopbrengsten en maken prijsafspraken met buurgemeenten. 
! De PvdA wil dat corporaties, gemeente, bewoners (organisaties) en ondernemers (in regionaal 

verband) concrete afspraken maken over: 
- het aantal te bouwen woningen 
- investeringen in de leefbaarheid van wijken 
- het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast 
- slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen 
- kwaliteit van de woningen 
- totale woonlasten (incl. gas, water, licht en servicekosten) 
- bestrijden van extreme woningoverlast 
- de mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd 
- de invloed van huurders op nieuwe en te renoveren woningen 
- de mate waarin corporaties doelgroepen huisvesten. 

! De PvdA wil lokale betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen voor 
hun eigen omgeving stimuleren door bewoners zelf bij te laten dragen in de vormgeving en het 
onderhoud van hun omgeving. Wijkbudgetten kunnen als instrument hiervoor ingezet worden. 

! De PvdA is voorstander van erfpachtconstructies waar dit de bereikbaarheid van koop en 
huurwoningen makkelijker maakt. 
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Kernen en Wijken 
De wijk en kernen aanpak van de afgelopen jaren heeft in Bodegraven-Reeuwijk goede resultaten 
opgeleverd voor leefbaarheid, kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk is een 
belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel dat we 
investeren in onze gemeente om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons 
uitgangspunt.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode.  

1. De PvdA wil per kern en wijk een ontwikkelingsplan en ervoor zorgen dat verschillende 
projecten in een kern of wijk elkaar versterken. De gemeente, bewoners, ondernemers, 
corporaties en andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen samen op. 

2. Wij stellen wijkbudgetten in waar bewoners in een wijk zelf kunnen kiezen welke middelen 
zij in hun wijk willen inzetten. We verwachten dat bewoners ook hun steentje bijdragen aan 
het leefbaar houden en onderhouden van de wijk.  

3. Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, 
groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. 

4. Voorzieningen worden zo eerlijk mogelijk maar verantwoord verdeeld over de kernen van 
onze gemeente. 

5. Wijkgebouwen en wijkcentra worden gecombineerd met andere vormen van gebruik zoals 
WMO loket, werkplekken voor ZZP’ers (inclusief gratis Wi-Fi) en waar mogelijk een PIN 
automaat 

 
 
 
6. Veilige Dorpen en Wijken. 
 

Veilig	  voelen,	  veilig	  zijn	  
 
We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat mensen elkaar op 
straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. Wij werken samen met 
woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers 
en bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als 
regisseur. Onderlinge concurrentie tussen deze organisaties mag niet voorkomen. Alle betrokkenen 
moeten bereid zijn om grenzen los te laten en creatief en onorthodox bij te dragen aan een doeltreffend 
lokaal veiligheidsbeleid. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij betrokken zijn. De 
gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar 
dat kan en hard ingrijpen waar het moet.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede 
balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet. 

! Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie(s), brandweer, gemeente, 
politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning te 
voorkomen. 

! Voor bestaande wijken en kernen zorgen wij voor een omgeving die criminaliteit in elke vorm 
kan voorkomen. Daarbij denken we onder andere aan goede openbare verlichting en 
infrastructuur, informatieverstrekking, sociale controle, registratiesystemen etc. 

! Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid 
maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij in 
hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. Elke 
wijk wordt gevolgd met een wijkveiligheidsmonitor. 
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! Het doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. Heb je aangifte gedaan, dan word je 
op de hoogte gehouden van het verloop hiervan. 

! Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere boetes voor 
bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen een lokale samenleving rottigheid wilt 
uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt. 

! Wij binden de strijd aan met de harde straatcultuur. Onze aandacht is gericht op de top 20 van 
de negatieve sfeerverpesters en hun directe omgeving. 

! We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: Via de 
thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders 
voor schade veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van 
schooluitval). 

! Wij vinden een actieve aanpak van gemeente, politie en openbaar ministerie tegen veelplegers 
belangrijk.  

! We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste 
verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich 
houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven wij streng.  

! We tolereren uitgaansgeweld niet. Politie en horeca treden hiertegen gezamenlijk op. 
! Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de 

aanpak/signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eer 
gerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s en de loverboy-problematiek.  

 
Calamiteitenbestrijding 
Fysieke veiligheid betreft de bescherming van mens, dier en milieu tegen daadwerkelijke ongelukken 
in huis, door brand, in de natuur en op bedrijven. Door het vooraf treffen van bepaalde infrastructurele, 
bouwkundige en technische maatregelen kunnen ongelukken zoveel mogelijk worden voorkomen. De 
externe veiligheid betreft de beheersing van activiteiten die een risico voor omgeving op kunnen 
leveren, waaronder milieurisico’s als overstromingen, transportrisico’s en risico’s bij productie, opslag 
en verwerking van gevaarlijke stoffen.  
 
Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

! Zelfs als alle veiligheidsmaatregelen in orde zijn is er altijd een kans op een ramp. Om te 
zorgen dat er bij een ramp goed en doelmatig gereageerd wordt moeten hulpverleners en 
politie regelmatig samen oefenen. Het is daarom van belang dat er jaarlijks een oefening 
plaatsvindt om hulpverleners en politie samen te trainen op adequaat optreden tijdens rampen.  

! Gebruiksvergunningen worden nageleefd. In een gebruiksvergunning staan een aantal 
voorwaarden waaraan een instelling, fabriek of winkel moet voldoen om veilig te kunnen 
functioneren. Om rampen zoals in Enschede en Volendam te voorkomen is het belangrijk dat 
gemeente en brandweer jaarlijks de gebruiksvergunningen van alle instellingen, fabrieken en 
winkels controleert. Als een gebruiksvergunning bij controle niet in orde is zal in eerste 
instantie overgegaan moeten worden tot het geven van een aanwijzing. Mocht de aanwijzing 
niet opgevolgd worden dan dienen er sancties te volgen. 

! Wij onderschrijven de regionalisering van de brandweer (Midden Holland), maar een 
belangrijke rol blijft weggelegd voor de lokale vrijwillige brandweermensen. De gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk krijgt in de toekomst mogelijk te maken met opheffing en/of 
samenvoeging van kazernes. Hier staan wij open voor als dit maar in nauwe betrokkenheid 
met inwoners en vrijwilligers gebeurt. 

! We willen bedrijven stimuleren medewerkers ruimte te bieden om bij te dragen aan de 
vrijwillige brandweer 
 
 
 

7. Sport en Cultuur. 
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Voor	  iedereen	  toegankelijk	  
 
Sport 
Sport en spel zijn belangrijke middelen voor sociale en maatschappelijke contacten, gezondheid, 
ontspanning en integratie. In onze gemeente is ongeveer een kwart van de inwoners lid of betrokken 
bij een sportvereniging of sportinstelling. Sportverenigingen en instellingen vervullen een belangrijke 
maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale cement van de samenleving. 
Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid maar ook aan de uitstraling van onze gemeente in de regio. Daarnaast levert de 
lokale sportwereld met haar voorzieningen een belangrijke omgeving voor de inzet van vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers spelen vaak ook andere plekken een belangrijke rol in onze gemeente en zijn van 
groot belang voor het functioneren van een regiegemeente. Ondersteuning van talenten, hun 
vereniging en hun begeleiders is dé voedingsbodem voor topsport. Topsport op alle denkbare 
sportgebieden kan bijdragen aan de positieve uitstraling van de gemeente en haar inwoners. 
Topsporters hebben een voorbeeldfunctie, vooral voor jongeren in de gemeente. Omdat naast het vele 
plezier dat mensen in sport beleven sport een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op 
school en minder overgewicht kiezen we voor een integrale benadering, waarbij sport wordt 
verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en de wijkagent. Daarnaast 
levert sport en haar verenigingsleven een belangrijke bijdrage tegen racisme en vóór respect en 
tolerantie. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! Dat de reserves en voorzieningen om de noodzakelijke sprotvoorzieningen in stand te houden 
en om te kunnen sporten op orde moeten zijn en blijven.  

! Ondanks de bezuinigingen blijven we investeren in sport en de daarbij horende voorzieningen. 
Deze investering moet tot doel hebben de toegangsdrempel tot sport en haar verenigingsleven 
voor iedereen naar draagkracht toegankelijk te maken. 

! Dat de verenigingen onafhankelijk en met een eigen identiteit vorm kunnen geven aan de 
wijze waarop zij sport en het verenigingsleven laten existeren. 

! De verenigingen worden behoed voor onnodige regelgeving en de ruimte krijgen om hun 
organisatie en exploitatie op een voor haar gunstige wijze uit te voeren. 

! Dat alle verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke financiële middelen verplicht 
aangesloten moeten zijn bij een overkoepelende Nederlandse (sport) bond. Deze vereniging 
voor het beheer van de voorzieningen worden ondergebracht bij een lokale beheerstichting. 

! Er naar streven om de sportdeelname minimaal op peil te houden en te stimuleren dat het 
aantal deelnemers toeneemt. 

! De gemeente nauw samenwerkt met de lokale sportvereniging en gebruik maakt van de 
expertise van regionale en landelijke sportnetwerken.  

! Wij willen bevorderen, dat iedereen kan ‘meedoen’ in de samenleving en de gezondheid wordt 
bevorderd door verbindingen te leggen tussen binnen-/buiten-/ en watersportverenigingen, 
wijkteams, scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang, voorzieningen voor ouderen, 
jeugd- en jongerenwerk, sportcentra en dorpshuizen. Tot en met 2016 zijn diverse 
buurtsportcoaches in onze gemeente in alle kernen actief om  nieuwe vormen van sport en 
bewegen te ontwikkelen op de programmalijnen ‘jongeren’, ‘ouderen’ en ‘mensen met een 
beperking’. 

! Het gemeentelijk sportbedrijf benut het budget van deze rijksregeling om in dat kader samen 
met sportcentra, scholen en andere organisaties o.a. een aanbod voor kinderen en volwassenen 
met overgewicht of obesitas te ontwikkelen. Ook zijn er diverse verenigingen en sportcentra 
met ‘G-groepen’. 

! Jongerencentrum De Zon, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, 
kinderopvangorganisaties, het Evertshuis (Bravo), scholen en sportverenigingen ontwikkelen 
met inzet van buurtsportcoaches sport- en beweegactiviteiten op bijvoorbeeld schoolpleinen, 
een hanglocatie, in de ‘kooien’ of een andere plek in de wijk/dorpskern.  
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! Wij bepleiten continuering van de regeling na 2016.	  	  
! Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt. 

Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het 
kader van de begeleiding – AWBZ.  

! In alle kernen willen we sportevenementen en investeren we hier extra in. 
! Wij bieden ‘regionale toppers', talentvolle kinderen en jongeren die niet worden ondersteund 

door NOC*NSF, mogelijkheden voor talentontwikkeling in de eigen regio. 
! Sporters en sportverenigingen die op de hoogste nationale niveaus presteren – NOC*NSF 

status – ondersteunen we. In ruil voor die steun verwacht de PvdA een maatschappelijke inzet 
van topsporters en verenigingen. Bijvoorbeeld door deelname aan sportprojecten en 
sportclinics in de woonomgeving en door een belangeloze inzet bij sociale projecten in de 
gemeente. 

 
Cultuur 
Er is In Bodegraven-Reeuwijk een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: 
kunstbeoefening door amateurs, bibliotheken, poppodia, vakantiespelen. Juist deze voorzieningen en 
hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. De organisatie van instellingen of groepen 
ligt vrijwel geheel in handen van vrijwilligers en zij verdienen alle mogelijke ondersteuning en 
waardering voor hun werk. Door de inzet van middelen zoals een (jeugd)cultuurfonds willen wij 
ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil een (jeugd)cultuurfonds inrichten en jongeren/groepen stimuleren hier gebruik 
van te maken. Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te 
vermijden. Bovenlokale samenwerking kan hieraan eveneens een bijdrage bieden. 

! De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk 
wordt gemaakt, we gaan voor een bibliotheekvoorziening in elke kern  

! Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een 
economische spin-off.  

! Wij willen jonge startende kunstenaars in hun bestaan als ZZP’er ondersteunen onder andere 
bij het zoeken naar publiek/private financiering en door regelgeving te vereenvoudigen. 

! Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk. Kennis over ons 
culturele erfgoed - waar komen we vandaan - helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.  

! Wij willen aan subsidie voor professionele culturele instellingen de voorwaarde verbinden dat 
zij educatie als kerntaak hebben. 

! Culturele instellingen gaan zelf actief op zoek naar bronnen van financiering, de gemeente is 
cofinancier. 

 
Accommodaties 
De gemeenschapsvoorzieningen in Bodegraven - Reeuwijk staan onder druk. Financiële problemen 
door onder andere onderhoudsachterstanden en noodzakelijke vernieuwingen maken het voortbestaan 
onzeker. De PvdA is van mening dat voor een leefbare gemeenschap voorzieningen als een zwembad, 
buiten- en binnensporten, gemeenschapshuizen in Bodegraven - Reeuwijk en Nieuwerbrug, en een 
bibliotheek onontbeerlijk zijn en is bereid hiervoor passende subsidies aan te wenden.  
 
Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

! De gemeente gaat met alle betrokken partijen om de tafel zitten om een lange termijn 
accommodatieplan per voorziening te ontwikkelen voor alle accommodaties in de nieuwe 
gemeente. Daarbij staat niet centraal de financiële subsidie van de gemeente maar het doel en 
de levensvatbaarheid van de voorziening.  

! Bodegraven - Reeuwijk kent een aantal officiële cultuurplaatsen: het Evertshuis, de 
Oudheidskamer, het Wierickehuis, De Brug, Custwijk, De Kaag, De Zon, de Kerken, de 
Moskee, het Anker, de bibliotheken, maar ook een toenemend aantal officieuze 
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cultuurplaatsen: het kaasmuseum, de bierbrouwerij in molen de Arkduif, enzovoorts. We 
willen deze plaatsen verbinden tot een culturele infrastructuur waar in samenhang wordt 
gebouwd aan de cultuurstad Bodegraven - Reeuwijk. 

 
 
8. Natuur, Milieu, Landschap en Verkeer. 
 

Schoon,	  duurzaam	  en	  mooi	  
 
Duurzaamheid 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities 
zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. 
Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon 
en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/regio zich hiervoor 
inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende 
manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA wil vervuiling door auto’s in de gemeente zoveel mogelijk tegen gaan. Auto’s zijn 
nog steeds één van de grootste vervuilers. In de gemeente wordt de fiets en het openbaar 
vervoer daarom maximaal gefaciliteerd onder andere door vrije doorgang voor bussen en 
fietspaden.  

! Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en 
scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische 
wagenpark. 

! Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw bevorderen we. Bij 
aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we dit als eis op.  

! Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2027 een CO2-neutrale gemeente is. 
! Wij willen de uitstoot van fijnstof binnen de Europese normen brengen in 2027 
! Wij maken het huidig woningbestand energiezuiniger, bijvoorbeeld door in de 

prestatieafspraken met woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te nemen of door 
subsidie te verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende maatregelen en 
woningisolatie.  

! Met publiekscampagnes wijzen we bewoners erop dat woningisolatie bijdraagt aan een 
schoner milieu en stookkosten bespaart. Maar ook dat zij door hun gedrag een bijdrage kunnen 
leveren aan de duurzaamheideisen van de gemeente. 

! Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. Zo 
willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende 
technologieën zoals warmte-koude-opslag ook als deze niet renderen en LED verlichting.  

! De gebruikers van de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen, waaronder onder andere 
vereniging, stichtingen, particulieren, dienen energiebewust te worden gemaakt en 
gestimuleerd zich daarnaar te gedragen.  

! Duurzaamheid gaat verder dan energiebesparing, ook de trap gebruiken, zorgvuldig met papier 
omgaan, minder watergebruik, materiaalkeuzes bij inkoop, minder verpakkingen en dergelijke 
leveren ook een belangrijke bijdrage aan een duurzame maatschappij.  

! We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige coöperatieve of 
gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking. 

! Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer, variatie in 
beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de 
biodiversiteit is hierbij belangrijk. 
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! Wij willen meer groen in de gemeente. Dit bereiken we door het aanleggen van parken, de 
aanleg van klimaatbosjes, perken, beplantingen en groenvoorzieningen in de wijken en dorpen 
en bij gemeentelijke voorzieningen in gebruik door de inwoners van de gemeente. 

! Het stimuleren van ‘groene daken’ bij nieuwbouwplannen voor woningen en 
utiliteitsgebouwen zal naast het maken van een energiezuinig gebouw een extra bijdrage 
leveren. 

! Kinderen betrekken we bij natuur en milieu. Bijvoorbeeld door het subsidiëren van 
milieueducatie voor kinderen en het aanleggen van natuurlijke speelbossen.  

! Biomassacentrales of mestvergisters willen we actief stimuleren, door het meewerken aan 
bestemmingsplannen of actieve begeleiding van dit soort initiatieven aan te bieden vanuit de 
gemeente.  

! We maken afspraken met de afvalcentrale om het scheiden van afval te stimuleren of de 
hoeveelheid afval te beperken.  

! Huishoudens kunnen hun afval gratis bij het afvalscheidingstation afgeven om illegale stort te 
voorkomen. 

! Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld hoort te geven door zorgvuldig om te gaan 
met het gebruik van papier, bijvoorbeeld door de gemeenteraad papierloos te laten werken. 

! Bodegraven-Reeuwijk wordt een ‘millenium-gemeente’ door onder andere het  Fair-Trade 
principe in te voeren. Een millenniumgemeente draagt samen met haar inwoners bij aan 
het behalen van de VN-Millenniumdoelen: 8 internationale afspraken om de armoede 
in de wereld te halveren. Zij doen dit door initiatieven uit de bevolking te stimuleren 
en door "duurzaam beleid" en "eerlijke handel". 

 
 
Landschap, natuur en milieu.  
Nederland heeft een gevarieerd landschap. Elke streek heeft eigen landschappelijke kenmerken die we 
koesteren en de streek een eigen identiteit geven. Bodegraven-Reeuwijk is onderdeel van het Groene 
Hart van Nederland. Binnen de gemeentegrenzen ligt een voor Nederland unieke water en 
weilandgebied dat voor het beheer en behoud een grote verantwoordelijkheid vraagt van onze 
gemeente. Deze water/weiland natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. Maar onder de 
beschermende voorwaarden die de gemeente hiervoor moet scheppen. De ligging van verschillende 
kernen in de directe nabijheid van snelwegen vraagt om voortdurende aandacht voor belasting van het 
milieu door geluid en fijnstof.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA zet zich in voor goede bereikbaarheid middels wandel en fietspaden en een groene 
omgeving in en om de bebouwde gebieden. Natuur, watergebied en cultuurlandschap (zoals 
het fort, de Oude Rijn en het plassengebied) worden verder ontsloten via fietspaden en 
(onverharde) wandelpaden, oude kerkpaden, tiendwegen en andere kades/paden uit het 
verleden worden zoveel mogelijk in hersteld en opengesteld voor dit doel. 

! Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap. 
! Goede vaarverbinding tussen de watergebieden binnen de gehele gemeente is gewenst om ook 

vanaf het water de natuurgebieden en het cultuurlandschap te ontsluiten. De gemeente dient 
zich hiervoor actief in te zetten. 

! Voor het gebruik van de vaarverbinding en watergebieden dienen beperking aanwezig te zijn 
voor motorboten anders dan elektrisch aangedreven. De gebieden waar deze motorboten wel 
toegelaten zijn te worden aangewezen en vastgelegd. 

! Het gebruik van roeiboten dient gestimuleerd te worden en kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan milieuvriendelijk waterverkeer op de watergebieden en de vaarverbindingen. 

! De watergebieden, watergangen, sloten en rivieren dienen een bijdrage te leveren aan de 
natuurlijke ontwikkeling van de flora en fauna specifiek daarin thuishorend. Particulier bezit 
dient te worden gestimuleerd daaraan een bijdrage te leveren de gemeente zal vooral 
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voorwaarden scheppend moeten zijn en bij ontwikkeling en uitbreiding/wijziging van het 
particulier bezit hieraan eisen stellen. 

! Voor de weilandgebieden bevorderen wij diervriendelijke en biologische alternatieven in de 
agrarische sector door het meewerken aan bestemmingsplannen of bijvoorbeeld een korting op 
de pachtprijs van gemeentelijke percelen. 

! De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale verlichting van de buitenwegen en het 
aanspreken van bedrijven met grote lichtreclames.  

! Vee en kleine dieren horen thuis in het agrarische landschap. Vogels, vissen en andere 
waterdieren horen thuis in de watergebieden. Deze fauna geeft een beeld van het unieke 
gebied en verdient extra te worden beschermd. 

! Wij willen dat de gemeente voortdurend de lucht en geluidskwaliteit bewaakt en controleert 
binnen haar gemeentegrenzen. Indien er sprake is van overschrijding als gevolg van de 
snelwegen die de gemeente doorkruisen dient met het rijk en de provincie maatregelen te 
worden afgedwongen te voldoen aan de voorschriften. Daarbij is de uiterste grens niet het 
uitgangspunt, maar de leefbaarheid en de overlast. 

! Wij zijn voor milieubewuste opwekking van energie. Bij toepassing van installaties voor 
opwekking van duurzame energie dient de leefbaarheid van het gebied prioriteit te behouden. 

! We verwelkomen de aanwijzing van gebieden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op 
het grondgebied van de gemeente.  

 
 
Ruimtelijke inrichting 
De kernen van Bodegraven-Reeuwijk hebben een dorps karakter. Dat willen we zo houden.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

! De ruimtelijke inrichting voor bebouwing, water en natuurgebieden dient uiterst zorgvuldig te 
worden afgestemd op de omgeving en daarmee in samenhang te zijn. 

! Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt 
ingepast, bijvoorbeeld door toepassing van de rood-voor-rood-regelingen en door de aanleg 
van streekeigen beplanting. 

! In samenspraak met bewoners en met inachtneming van de kwaliteit van de ruimte in het 
buitengebied zullen plekken worden aangewezen waar gebouwd kan worden. Voor dit doel 
worden gebiedsvisies aangepast en beeldkwaliteitplannen geschreven waarbij het uitgangspunt 
is: niet extra bouwen tenzij daarmee voor het gebied en recreatie een voordeel te behalen valt. 

! Wonen in de weiland en watergebieden in recreatiewoningen/zomerwoningen/ plashuizen kan 
niet permanent. Op deze adressen kan men zich niet laten inschrijven bij de burgerlijke stand, 
hierop wordt streng toegezien.  

! Inbreiding heeft voorkeur boven uitbreiding. Compacter en hoger bouwen is bespreekbaar 
voor wonen en werken. 

 
 
Verkeer  
Een goed en veilig wegennet dat zorgt voor een goede doorstroming vinden we belangrijk. Voor het 
langzame (recreatieve) verkeer willen we dat er voldoende mogelijkheden zijn om door het dorp en de 
omgeving te bewegen. Binnen de dorpen en kernen willen we terughoudend zijn voor doorgaand 
verkeer en het bestemmingsverkeer reguleren. De kwetsbare water en weilandgebieden willen we 
beschermen tegen toerisme en recreatie. De plekken binnen onze gemeente grenzen die geschikt zijn 
voor recreatie en toerisme, hierbij denken we aan de Oude Rijn en het Reeuwijkse Hout, willen wij 
promoten en stimuleren. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
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! Bij de inrichting van de verkeersstructuur geven we prioriteit aan fietsers en het scheiden van 
snel en langzaam verkeer. 

! Bij de inrichting van wijken en centra houden we rekening met de gebruikers van rolstoelen en 
scootmobielen. 

! De kernen maken we autoluw, waar nodig dienen wandelstraten te worden gecreëerd in de 
winkelgebieden 

! We willen doorgaand vrachtwagenverkeer niet binnen de grenzen van de dorpen en kernen. 
Bestemmingsverkeer voor logistieke processen binnen de dorpskeren dient te worden beperkt 
en geregeld waar mogelijk met venstertijden. 

! De gemeente dient in overleg te gaan met ondernemers welke gebruik maken van 
bevoorradend vrachtverkeer. Dit met het doel verladers en vervoerders te dwingen middels 
pooling het aantal verkeersbewegingen te beperken en de afmeting van de vrachtwagens klein 
te houden. 

! De gemeente dient het gebruik van de rondwegen voor doorgaand personen en 
goederenverkeer te stimuleren en te promoten. Bedrijven binnen de gemeentegrenzen moeten 
hierop worden aangesproken. 

! Binnen wijken en dorpskernen dienen de wegen, waaronder ook de doorgaande wegen, zoveel 
mogelijk te worden gebruikt voor bestemmingsverkeer. Door passende verkeersmaatregelen, 
bijv. verkeerslichten, snelheidsbeperkende voorzieningen, eenrichtingsverkeer en 30kmgebied 
dient het gebruik te worden gereguleerd. Zwaar verkeer is hier niet toegestaan, op signalen 
van bewoners in deze gebieden dient adequaat te worden gereageerd met handhaving of 
maatregelen. 

! Het platteland rond Bodegraven en Reeuwijk wordt voornamelijk ontsloten door B-wegen. 
Deze wegen zijn ongeschikt voor zwaar verkeer als ook voor te hoge verkeersintensiteiten. 
Door passende verkeersmaatregelen, bijv. eenrichtingsverkeer en 30kmgebied dient het 
gebruik te worden gereguleerd. We zijn terughoudend met ontheffingen en faciliteren 
alternatieve transportvormen zoals bijv. vervoer over water in het Reeuwijkse Plassengebied. 

! Het parkeerbeleid richten we zodanig in dat overlast voor woonwijken zoveel mogelijk wordt 
beperkt. Er volgt handhavinginzet in gebieden waar parkeeroverlast hinderlijk en gevaarlijk is. 
Het parkeren van vrachtwagens in woongebieden pakken we aan. 

! We verzetten ons tegen verdere verschraling van het openbaar vervoer en betrekken reizigers 
bij het opnieuw vormgeven van het netwerk. 

! De inzet van openbaarvervoer willen we intensiveren door in overleg met de vervoerder 
kleinere wagens (minibusjes) te laten rijden met een eventuele overstap naar grote bussen 
buiten onze dorpsgrenzen. 

 
 
Toerisme en recreatie. 
Binnen de grenzen van onze weide en watergemeente, gelegen in het hart van Het Groene Hart, zijn 
goed mogelijkheden om het toerisme en de recreatie te bevorderen. We hebben nogal wat te bieden. 
Dit betekent kansen voor de ondernemers in onze gemeente en een financiële stimulans voor de 
gemeente. Daarbij kan het beeldmerk van onze bijzonder gemeente beter geprofileerd en gepromoot 
worden. Bij stimuleren van het toerisme en recreatie dient wel voortdurend rekening te worden 
gehouden met de kwetsbaarheid van ons gebied. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

! Bekendheid van het unieke weiland-watergebied dient te worden gestimuleerd specifiek voor 
bezoekers en toeristen die de meerwaarde van deze gebieden kan waarderen. Hiertoe 
herstellen we de VVV functie in Reeuwijk-Brug 

! De bekendheid van streekproducten wordt vergroot, bijvoorbeeld door deze bij recepties aan 
te bieden. Immers, streekproducten zijn ook duurzaam, onder andere door beperkt transport, 
en vaak biologisch. 

! De gemeente heeft naast haar bijzondere weiland en watergebieden meerdere karaktervolle 
kernen, musea, historische gebouwen, authentieke dorpspleinen, fort Wierickerschans, molens 
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en vele unieke horecagelegenheden met terrassen. Wij willen deze bezienswaardigheden en 
verblijfplaatsen promoten en de particuliere ondernemers hierbij ondersteunen. 

! Voor fietsers en wandelaars is er vanuit de dorpen een uniek netwerk van paden. Wij willen 
actief promoten zodat toeristen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden. 

! Binnen de gemeentegrenzen is er gelegenheid tot gratis parkeren voor toeristen en recreanten. 
Wij willen dat de gemeente deze inzet om toeristen naar te lokken. 

! De bijzondere ligging van Bodegraven en Nieuwerbrug aan de Oude Rijn maakt deze kernen 
geschikt om vanuit alle vaarwegen in Nederland en Groene Hart per boot te bereiken. Voor 
watertoeristen en recreanten dienen er voldoende aanlegplaatsen met goede faciliteiten te 
worden gerealiseerd en de aanwezigheid van deze plaatsen te worden gepromoot. 

! Het weide en plassengebied in Reeuwijk dient zoveel mogelijk te worden ontzien voor 
gemotoriseerd waterverkeer. De mogelijkheid van elektrisch varen, roeien en kanoën in deze 
gebieden kan worden gestimuleerd en gepromoot voor een speciale doelgroep. Er dienen voor 
deze groep goede aanlegplaatsen en faciliteiten te worden gerealiseerd. 

! De ontwikkelingen van kleinschalige verblijfplaatsen in de vorm van Bed & Breakfast en een 
trekkerscamping met een bescheiden aantal seizoensplaatsen dient te worden gestimuleerd. 
Eventueel moet verordeningen en regelgeving hierop aangepast worden en de ondernemer 
dient te worden ondersteund. 

! Een camping voor toercaravans en trekkerstenten, met een bescheiden ruimte voor stacaravans 
aan het water, is een vereiste voor de kern Reeuwijk-Brug. 
 

 
9. De financiën van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
 

Sociaal	  en	  realistisch	  
 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de 
financiële mogelijkheden van onze gemeente steeds kleiner. Ook de financiën van Bodegraven-
Reeuwijk staan zwaar onder druk. Mede door investeringsbesluiten uit het verleden is de 
leningenportefeuille van de gemeente enorm toegenomen. Waar er eerst een situatie was van verdeling 
van schaarste over nieuwe initiatieven, staan bestaande voorzieningen nu onder druk. Door de crisis in 
de vastgoedsector en woningmarkt hebben veel lokale overheden verliezen op hun grondbedrijf 
geleden, zo ook Bodegraven-Reeuwijk. De verwachting is dat onze gemeente ook in de komende 
periode bezuinigingen moet doorvoeren, dan wel de komende jaren terughoudend moeten zijn in het 
doen van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De 
PvdA kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het 
oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden. De PvdA zal er ook niet voor 
terugdeinzen om voorgenomen investeringsprojecten uit te stellen indien dat mogelijk en verantwoord 
is. 
Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit kan 
door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur van externen. Het gebruik 
van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open source software 
kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden. Het aantal werkplekken kan worden teruggebracht 
door toepassing van ‘het nieuwe werken’. 
Samenwerking in de regio kan synergievoordelen opleveren. De PvdA verwacht dat de Nieuwe Regio 
snel tot stand komt en daadwerkelijk (financieel) voordeel voor Bodegraven-Reeuwijk op gaat 
leveren.  
 
Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

! De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof 
het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline. We zijn 
terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s. 

! De gemeente voldoet aan de wettelijke risiconormen. 
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! De leningenportefeuille van de gemeente moet omlaag. We leven teveel op de pof. Dit kan 
door het opschorten van investeringen. Voor investeringen niet lenen maar sparen. 

! De gemeente voldoet aan de door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) geadviseerde 
norm voor de schuldpositie. Er komt een plan om de netto schuld als aandeel van de 
exploitatie zo snel mogelijk terug te brengen tot onder 130% 

! We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie. 
! Onze gemeente moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De PvdA streeft 

daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet zich actief in voor - het 
behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen (tot 
110 procent bijstandsniveau). 

! In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het mee gedecentraliseerde 
budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie niet overeenkomt met de 
gemiddelde normen, maakt de PvdA keuzes vanuit onze principes van een samenleving waar 
voor iedereen plaats is, waar iedereen mee doet en ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen’.  

! Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, 
rioolretributie en sommige leges) worden kostendekkend doorberekend.  

! Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen opvangen 
maar het is geen doel om op zich om reserves op te bouwen. 

! Wij vinden het noodzakelijk dat de gemeente meerjarig onderhoudsplannen heeft als 
onderbouwing voor de voorzieningen zodat financiële tegenvallers zoveel mogelijk kunnen 
worden voorkomen. 

! Waar ambtelijke samenwerking (zoals bij het Nieuwe Werkbedrijf) financiële voordelen 
oplevert, vloeien deze terug naar concrete doelgroepen. 

! Samenwerking in de Regio is cruciaal door de grote financiële uitdagingen die lokale 
overheden de komende periode op zich af zien komen. Onze inzet zal dan ook zijn om deze 
samenwerkingsverbanden te verstevigen en uit te bouwen. 
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Bijlage 1: Kieslijst PvdA Bodegraven - Reeuwijk  
 

1. Lisbeth Hertogh (lijsttrekker) 
2. Alvin Riley  
3. Inez Lourens 
4. Peter Kleiweg 
5. Marja Wessels 
6. Hans Jansen 
7. Jan Kroeze 
8. Jan Bouwens 
9. Hetty Veerman  
10. Han Koevoets 
11. Hans Crombeen 
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Bijlage 2: Lijst van gebruikte afkortingen  
 
 
 
afkorting betekenis 
  
PvdA Partij van de Arbeid 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
ZZP Zelfstandige Zonder Personeel 
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst 
MKB Midden en Klein Bedrijf 
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening (Sociale Werkplaats) 
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
PGB Persoons Gebonden Budget 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
VOTA Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie 
GGD Gemeentelijke Gezondheids Dienst 
EHS Ecologische Hoofd Structuur 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
ALV Algemene Leden Vergadering 
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