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Wij hebben ons de afgelopen raadsperiode laten horen als een constructief-kritische partij die 
geen enkel probleem uit de weg gaat. Helaas hebben wij niet alle problemen kunnen oplossen 
omdat de coalitie dat niet toeliet en wij met 1 zetel geen slagkracht hadden. Toch gaan wij door 
omdat wij er zeker van zijn dat onze inzichten en werkkracht voldoende mensen aanspreken 
zodat wij opnieuw onze stem kunnen laten horen, en dan met meer zetels zodat we tot een 
coalitie kunnen toetreden en een wethouder kunnen leveren. 
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Actualiteit: 
 
In onze gemeente gebeurt veel. Soms weten we dat allemaal, soms weet alleen een groepje ingewijden iets. Dat is niet de 
wijze waarop wij als Partij van de Arbeid willen opereren. Op onze website schrijven wij zeer regelmatig over de diverse 
onderwerpen die in de gemeente aan de orde zijn. Wat is er aan de hand, want vindt de PvdA ervan, wat kan jij en wat gaan 
we daar zeker samen aan doen. Deze stukjes sluiten aan op de actualiteit maar natuurlijk ook op de uitgangspunten die ons 
dierbaar zijn.De uitgangspunten vind je in dit programma, de actuele zaken, meningen en werkzaamheden van de PvdA vind 
je op: 
Website:       bodegraven-reeuwijk.pvda.nl   
Facebook:    @PvdA.BodegravenReeuwijk 
 
Ook ben je welkom om bij ons je punten, leuke ontwikkelingen, plannen en problemen aan te kaarten zodat wij samen met 
jullie daar aandacht aan kunnen besteden, contact kan via onze website, daar vind je onze telefoonnummers en 
emailadressen, ook kan je daar reageren op onze standpunten en acties. Ook ben je altijd welkom op onze 
fractievergaderingen, wel even mailen want soms verwisselen we datum of plaats. 

 

Inleiding: 
 
Op woensdag 21 maart 2018 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor je ligt het programma van de PvdA 
in Bodegraven - Reeuwijk waarmee wij die verkiezingen, en dus de komende 4 jaar 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 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 waarin 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.  
De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de (lokale) 
overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. 
De PvdA gaat uit van 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.  
De PvdA streeft naar een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, is een recht 
waar we ons hard voor maken. Binnen deze prioriteit willen we onveiligheid zowel voorkomen als aanpakken.  
 
De PvdA eist 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 
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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.  
 
En tot zorgt de PvdA voor 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 
Als PvdA vinden we dat onze gemeente altijd haar inwoners moet stimuleren en ondersteunen. Een gemeente 
met kwaliteit op dit gebied is belangrijk, een gemeente die er is als je haar nodig hebt. En een gemeente die de 
ruimte geeft voor nieuwe ontwikkelingen. Wij staan voor een gemeente waar we ruimte geven aan experimenten 
en waarin we eerst naar de inwoners luisteren, dan er mee praten en dan een besluit nemen. En, we staan voor 
een gemeente waar de regelingen transparant en voor iedereen toegankelijk zijn. Alleen dan kunnen mensen 
zelfstandig opereren en hun eigen keuzes maken. Als de regelingen knellen kunnen we samen naar maatwerk 
kijken, maar daar willen we spaarzaam mee omgaan. Maatwerk kan snel ontaarden in vriendjespolitiek.  
Ons motto: inwoners worden gehoord, gezien en geholpen.  
 
 
Tegelijkertijd zien we dat gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. De drie grote 
decentralisaties waardoor de gemeente verantwoordelijk werd voor de jeugdzorg, één regeling voor de onderkant 
van de arbeidsmarkt (Participatiewet) en de overheveling van delen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten), zijn in de afgelopen raadsperiode ingevoerd. 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, zou kunnen weten waar inwoners behoefte aan hebben. Maar we 
moeten niet doorslaan en denken dat de gemeente alles zonder de professionals kunnen oplossen!  
Ons motto: Vrijwilligers waar het kan, professionals waar het moet. 
 
Tot slot, verenigingen en stichtingen hebben een belangrijke positie in (regie)gemeente Bodegraven Reeuwijk. 
Daarom heeft de PvdA in Bodegraven Reeuwijk vertegenwoordigers en bestuurders die in directe relatie met de 
inwoners staan. Zij geven invulling en sturing aan de samenleving in de omgeving van de inwoners. Daarnaast 
heeft de PvdA politieke vertegenwoordigers op alle niveaus buiten onze gemeente waaronder de buurgemeenten, 
provincie en rijk. 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.  
Ons motto: lokaal waar het kan, regionaal waar het handig is en landelijk waar het strikt noodzakelijk is.  
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Visie en prioriteiten 
Wij vinden dat je visie en daadkracht nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, waar te maken.  
 

De toekomst van onze gemeente zal bepaald worden door ontwikkelingen (ver) buiten onze gemeente. 
Klimaatverandering zal ons dwingen anders om te gaan met leven en wonen. Meer bewuste keuzes, meer duurzaam, 
minder fossiel. Technologie zal ons leven meer gaan beheersen. Elektrisch rijden op de fiets of met de auto vraagt om 
aanpassingen in onze infrastructuur, kopen via internet heeft invloed op ons winkelbestand. Overheidsinstanties stoppen 
met post en schakelen over op digitale dienstverlening. Wat betekent dit voor mensen die daar minder handig mee zijn? 
We verwachten van ons bestuur dat zij inzicht heeft en visie ontwikkeld. 
 
De financiële crisis ligt achter ons, het gaat weer goed met land en het gaat weer wat beter met de financiële positie van 
onze gemeente, alhoewel er nog een forse schuldenlast is. Onze visie is dat die verbetering ook zichtbaar moet zijn in de 
lastendruk van de inwoners.  
 
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, economische zaken en de 
woningmarkt, mogen gemeentegrenzen geen belemmeringen vormen maar is een regionale aanpak gewenst. 
 

 
Speerpunten voor de komende periode: 
 
Uit deze algemene uitgangspunten, die weergeven hoe wij naar onze samenleving kijken en hoe we er mee 
omgaan, volgen een aantal concrete speerpunten die de PvdA in de komende jaren in het gemeentelijk beleid zal 
doorvoeren of verder uitwerken: 
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1 Zorg op maat bij U in de wijk of kern. 
 

Foto  

 
In 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, voor zieken en ouderen en voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heette de “decentralisatie”. De PvdA garandeert dat iedereen deze hulp krijgt als 
het nodig is. Daarom zorgen wij in elke kern voor een Sociaal Loket in het Huis van Alles. Bovendien gaan we er 
voor zorgen dat het geld dat voor deze taken beschikbaar is ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor deze hulp. En, 
niet onbelangrijk, dat zichtbaar is voor iedereen hoe dit geld wordt uitgegeven, waar over is en waar tekort is.  
Speerpunten: 
1. Preventie, het voorkomen van de problemen. De PvdA hamert op het inrichten van een heel solide vangnet 

voor de mensen die het niet voor elkaar krijgen! De PvdA besteedt meer aandacht aan alle mensen die te 
maken krijgen met langdurige zorg en de Jeugdzorg maar die geen ondersteunend netwerk van familie en 
vrienden hebben om hen te helpen. Actief huisbezoek en kleine professionele zorgteams in elke kern zijn 
hiervoor onmisbaar, het sociaal team komt niet naar je toe!  

2. Het vereenvoudigen van zorg. Dat moet veel minder ingewikkeld worden. Daarvoor komt het Sociale loket 
(voorheen WMO loket, Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heel erg zichtbaar en laagdrempelig in elke 
kern in de Huizen van Alles. Het loket moet bemand worden door professionals: de best betaalde 
ambtenaren van onze gemeente!  

3. De aanval op de armoede. Armoede sluit vooral kinderen en ouderen af van het maatschappelijk leven. Het 
verlichten 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. Dat begint bij 
het voor iedereen zichtbaar publiceren van de mogelijkheden voor financiële hulp. Zelfbeschikking en 
zelfredzaamheid worden vergroot door transparante en vooral vindbare regelingen en meldpunten voor 
hulp. Het extra geld dat de gemeente voor armoedebestrijding krijgt van het rijk zetten wij wel in voor deze 
armoedebestrijding. Voor de groep mensen met een besteedbaar inkomen minder dan 125 procent van het 
bijstandsniveau willen wij een kortingspas voor sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, 
computers etc.  

4. Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pappen en nathouden geen oplossing. We pakken dan de 
oorzaak van armoede aan: de schulden. Waar mogelijk worden werkgevers hier ook bij betrokken. We 
steunen actief het VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie) project in Bodegaven-Reeuwijk. 
Met woningbouwcorporaties, incassobureaus, deurwaarders en nutsbedrijven maken we stevige afspraken 
om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening 
vinden we uit den boze. Binnen maximaal vier weken start het traject voor schuldhulpverlening.  

5. Ondersteuning mantelzorgers en ZZPers. 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. Mantelzorgers willen we extra ondersteunen om ook hun eigen leven te kunnen blijven leiden. Bij re-
integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken. Het MKB is belangrijk voor ons. 
Veel kleine ondernemers en ZZPers 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. We stimuleren de onderlinge samenwerking bijv. in de vorm van de 
broodzorg. 
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2 Voorzieningen in elke kern, een noodzaak! 
 

Foto 

 
De gemeente heeft niet veel geld en een hoge schuld. Maar hierdoor mogen de sociaal-culturele en 
sportvoorzieningen niet in gevaar komen. Dat willen wij voorkomen. Wij willen deze voorzieningen handhaven en 
zo eerlijk mogelijk over de diverse kernen en wijken spreiden. Het subsidiebeleid moet worden opengebroken en 
aangepast op “spreiding over de kernen”. 
Speerpunten: 
1. Wij zijn er zeker van dat de eerste taak van de gemeente is zorgen voor de leefbaarheid van de kernen 

voor hun inwoners. Wij gaan uit van het standpunt: iedereen kan ‘meedoen’ in de samenleving. In een 
gezonde samenleving werken sportverenigingen, wijkteams, scholen, kinderopvang en buitenschoolse 
opvang, voorzieningen voor ouderen, jeugd- en jongerenwerk, sportcentra, bibliotheken en Huizen van 
Alles samen. Nu gebeurt dat teveel centraal met SAM en te weinig op het niveau van de kernen. Dus 
decentraliseren we SAM. 

2. De PvdA is van mening dat voor een leefbare gemeenschap voorzieningen voor buiten- en binnensporten 
en Huizen van Alles in alle kernen onontbeerlijk zijn en behouden moeten blijven. Per voorziening maakt de 
gemeente samen met de betrokkenen een lange termijn plan om vast te leggen hoe de accommodaties in 
stand gehouden kunnen worden. Daarbij staat niet het afbouwen van de financiële subsidie van de 
gemeente centraal maar het doel en de levensvatbaarheid van de voorziening. Multifunctioneel is het 
uitganspunt. 

3. Reserves en voorzieningen om de noodzakelijke sociale voorzieningen in stand te houden en om te kunnen 
sporten moeten op orde 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. 

4. Verenigingen en clubs zijn onafhankelijk en kunnen met een eigen identiteit vorm geven aan de wijze 
waarop zij sport, cultuur en het verenigingsleven laten existeren. Voor ons is multifunctioneel gebruik van 
sportparken en accommodaties wel het uitgangspunt. Sport is een basisvoorziening voor en door inwoners. 
Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de 
begeleiding van ouderen en gehandicapten. 

5. Jongerencentra, kinderopvangorganisaties, het Evertshuis (Bravo), scholen en sportverenigingen en het 
project startblokgelijkheid ontwikkelen samen De Brede School. De buurtsportcoaches sport- en 
beweegactiviteiten op bijvoorbeeld op schoolpleinen, in de ‘kooien’ of een andere plaatsen in de 
wijk/dorpskern sluiten hierbij aan. 
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3 Burgerparticipatie, we kunnen toch niet zonder?  
 

Foto 

 
De betrokkenheid van de inwoners bij de lokale gebeurtenissen is groot, de betrokkenheid bij de politiek is klein. 
Wij sluiten die kloof, en zullen het vertrouwen van onze inwoners niet beschamen! 
De “Social media”, de websites, de lokale kranten zorgen ervoor dat iedereen de lokale politiek op de voet kan 
volgen, daar gewoon niet aan ontkomt. Bovendien zijn de lokale politici gewoon altijd aanwezig in de gemeente en 
makkelijk vindbaar. Wij luisteren eerst naar de inwoners, daarna praten we met de inwoners en dan pas maken 
we plannen: HOREN – ZIEN - HANDELEN. Van buiten naar binnen nemen wij dus wel uiterst serieus. Wij willen 
als PvdA ook in elke kern vergaderen, liefst in de Huizen van Alles.  
Speerpunten: 
1. Wij zijn er zeker van dat de wijkteams een adequaat middel voor burgerparticipatie zijn. Inspraak over de 

wijze waarop de leefbaarheid van de kernen, dus de sociale cohesie, wordt geregeld is van levensbelang. 
De PvdA wil goed geoliede wijkteams, waarmee de gemeente en de politiek nauw contact houdt en die 
desgewenst permanent gecoacht worden.  

2. De PvdA wil dat de gemeente voor elke wijk/kern een ontwikkelingsplan maakt. Dat proces is goed gestart 
in Nieuwerbrug en Reeuwijk-Brug, maar zal nog jaren de aandacht van de gemeente nodig hebben. De 
gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken bij het opstellen en 
uitvoeren van die plannen samen op. Een plan dient natuurlijk een financiële onderbouwing te hebben. Dit 
moet losstaan van het budget voor de wijkteams. 

3. Wij scheppen de mogelijkheid voor wijkbudgetten zodat de wijkteams stappen kunnen zetten om initiatieven 
te nemen of te ondersteunen. Essentieel is dat de bewoners in een wijk kunnen kiezen wanneer en waar zij 
dat budget voor willen inzetten en hoe ze dit budget aanvullen met vrijwilligerswerk. We verwachten dat 
bewoners zo ook hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden en onderhouden van de wijk. 

4. Huizen van Alles worden gecombineerd met andere vormen van gebruik zoals Sociaal Loket, werkplekken 
voor ZZPers (inclusief gratis Wi-Fi). Zo scheppen we functionele ontmoetingsplaatsen voor onze inwoners.  

5. De PvdA heeft ooit het raadsspreekuur voorgesteld. Helaas bloedt dit middel dood door gebrek aan 
bekendheid. Nieuw is dat wij op dit moment een plan ontwikkelen om met de gemeenteraad te vergaderen 
op locatie, dus in de kernen. Zowel de fractie als de raadscommissies. Wij zijn er zeker van dat dit een 
goed alternatief is. 
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4 Jongerenbeleid maak je met jongeren. 
 

Foto 

 
De PvdA Bodegraven-Reeuwijk wil een leefbare gemeente en dat is een gemeente waar ook jongeren hun eigen 
plaats op kunnen eisen. In die leefbare gemeente volgen jongeren onder de 27 jaar (met of zonder beperkingen) 
onderwijs, een baan of een combi van die twee, hebben een eigen woonplek en de mogelijkheden voor een leuk 
sociaal leven!  
Speerpunten: 
 Wij zijn er zeker van dat aanpak van de jeugdwerkloosheid een topprioriteit is. Hiervoor gaan wij in onze 

regio samen met jongeren, onderwijs, Ferm Werk en bedrijfsleven een aanvalsplan ontwikkelen. Vooral 
jongeren die langdurig werkeloos dreigen te raken willen we aan een betaalde baan helpen. Wij voeren wel 
de garantiebanen in, waarbij we dus ondernemers die stageplaatsen en werkervaringsplaatsen bieden met 
kennis en financiën ondersteunen. 

 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. Extra aandacht en ondersteuning komt er voor jongeren met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt, zij dreigen uit het zicht te raken doordat zij buiten onze gemeente voortgezet onderwijs 
volgen. 

 Elke jongere in onze gemeente krijgt de mogelijkheid om zich zelfstandig te ontwikkelen en zijn tijd actief 
te besteden als springplank naar een toekomst en een plaats in de maatschappij. In elke kern zijn goede 
sport- en sociale voorzieningen waar jongeren gebruik van kunnen maken, ongeacht hun financiële 
draagkracht. De PvdA zorgt ervoor dat verenigingen en organisaties die zich extra inspannen om jongeren 
actief bij het verenigingsleven te betrekken, hierbij de noodzakelijke ondersteuning krijgen, bijv. van de 
sportcoach en de cultuurcoach. 

 Om te voorkomen dat jongeren wangedrag vertonen is preventie belangrijker dan repressie. De inzet van 
de jongerencentra en een jongerenwerker is hierbij van doorslaggevend belang, nu is die inzet te 
onzichtbaar in alle kernen.  

 Alle jongeren krijgen van de PvdA optimale kansen op een toekomst met werk, een sociaal leven en een 
woonplek, vanuit extra overheidsgelden voor armoedebeleid zijn hier middelen voor! De bereikbaarheid van 
het Voortgezet Onderwijs en het MBO/HBO, dat zich allemaal buiten onze gemeente bevindt, faciliteren we 
optimaal: 4 treinen per uur naar Leiden/Woerden/Utrecht en een snelle busverbinding met Gouda. Om 
maar niet te spreken van een optimaal doelgroepenvervoer voor deze jongeren, zodat ze niet een groot 
deel van de dag in de bus zitten en niet toekomen aan andere activiteiten en geïsoleerd raken! 
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5 Plan van de Arbeid. 
 

Foto 

 
De PvdA is na al die jaren nog de Partij van de Arbeid. Iedereen in onze samenleving heeft werk! De PvdA wil dat 
er een Plan van de Arbeid voor onze regio komt, Ferm Werk (het werkbedrijf) zal hierin het voortouw nemen. 
Samen met jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen die vrijwilligerswerk doen, en ook natuurlijk 
met het bedrijfsleven, het MKB (Midden en Klein Bedrijf), uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan 
gemaakt zodat het in 2020 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. 
Dus ook actief ondersteunen van pools voor vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk is ook werk.  
Speerpunten: 
1. Werkgevers nemen hun eigen verantwoordelijkheid, dus nemen ze 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 kwaliteitsvoorwaarden een 
voorkeurspositie. Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten 
en producten door de gemeente. 

2. 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.  

3. Medewerkers in de uitvoering zoals Thuishulpen (Alfahulpen) hebben recht op goede 
arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij dit werk als ZZPers doen. 
Wij vinden dit een belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures. We bieden specifieke maatregelen 
(stageplaatsen, oprichten van een vakopleiding voor volwassenen, scholingstrajecten enz.) aan 45-plussers 
aan die werkloos zijn geworden. 

4. 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.  

5. Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor degenen zonder kansen of met zeer beperkte 
kansen hebben we het vangnet van de bijstand 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, helpt de gemeente daarbij! De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van 
(vrijwilligers)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. 
Onze bijzondere aandacht gaat uit naar experimenten met de “Regelluwe bijstand” en het Basisloon, dat is 
hard nodig in deze veranderende maatschappij. 
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6 Een betaalbare woning voor iedereen. 
 

Foto 

 
Er wordt gelukkig weer gebouwd. Woningen waar behoefte aan is zoals huurhuizen in alle prijsklassen en 
levensloopbestendige woningen. We gaan, binnen de bebouwde kom, samen met de woningbouwverenigingen 
en andere investeerders, plannen ontwikkelen voor de naargeestige braakliggende terreinen die onze gemeente 
nu ontsieren. We hebben bereikt dat in een verordening is vastgelegd dat elk woningbouwplan verplicht 20% 
sociale woningen bevat. Om duurzaam en betaalbaar te kunnen bouwen kan de gemeente de grond in erfpacht 
uitgeven of snel tegen een schappelijke prijs verkopen om de bouw te stimuleren en de schuldenpositie te 
verbeteren. Speerpunten: 
1. Het zicht op de woonbehoefte verkrijg je niet door groots onderzoek maar gewoon met het gezonde 

verstand en in gesprek met belanghebbenden uit de maatschappij. Halfjaarlijkse rondetafelgesprekken om 
de behoefte te peilen kosten weinig tijd en leveren alle betrokkenen een schat aan informatie en vergroten 
de betrokkenheid waardoor de problemen samen kunnen worden opgelost. Zet ook actief in op 
experimentele aanvragen. Verwelkom plannen voor Collectief particulier opdrachtgeverschap, gooi niet 
alles plat wat verouderd is maar stimuleer het aanbieden van oudere woningen als opknapwoning, 
stimuleer het multifunctioneel bouwen zoals Duplex, Groepswoningen, Tiny Houses, meer-generatie-
woningen, Knarrenhofjes en Woon/Werkunits. 

2. We versterken het contact met de woningbouwverenigingen en zoeken andere investeerders voor de 
huurmarkt in de bestaande woningen. Ook juist voor de categorie 650-850huur. Zoek actief mogelijkheden 
om onverkoopbare huizen te laten verhuren eb niet verhuurbare kantoorpanden te verbouwen. Voor 
starters op de woningmarkt moet het mogelijk zijn om, tegen kosten die in verhouding staan tot hun 
inkomen, huisvesting te vinden in onze kernen. 

3. De nieuwe erfpachtconstructies met eeuwigdurende looptijd, 5-jaren herziening van de canon en kooprecht 
zijn interessant voor de starter en ook interessanter voor de gemeente, zet dus meer in op erfpacht want 
dat is een oplossing om de extreem stijgende huizenprijzen in de hand te houden.  

4. Stel actief als gemeente flexibele Bestemmingsplannen op, geef de bouwcontouren en daarbinnen vrijheid. 
Zo kan de woningbouw sneller en beter aangepast op de vraag van het moment inspelen. Streef naar een 
periode van 2 jaar tussen Verkenning en Verhuizing, nu is dat soms wel 10 a 15 jaar.  

5. En tot slot. Trek je niet terug op de stelling dat onze gemeente streeft naar passief of actief grondbeleid. 
Kies voor dynamisch grondbeleid waar dat een oplossing is om de gewenste woningbouw te stimuleren, 
kies passief voor die situaties die dat kunnen verdragen. Zo straal je als gemeente daadkracht uit en 
kunnen wij voor de toekomst spreken van een ACTIEprogramma wonen.  
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7 Een sociale en duurzame samenleving. 
 

Foto 

 
In de duurzame samenleving van de PvdA heeft iedereen een stukje van de welvaart, pas dan is er welzijn en pas 
dan kunnen we aan iedereen vragen om de stap naar fysieke duurzaamheid te zetten! Om dit te bereiken zal de 
PvdA altijd eerst streven naar het eerlijk delen van de welvaart. In onze duurzame samenleving gaat iedereen 
naar school, heeft iedereen een nette woonplek, heeft iedereen werk en heeft iedereen de mogelijkheden voor 
een gevarieerd sociaal leven met sport en ontspanning. Zo ontstaat er voor iedere inwoner de ruimte om te gaan 
handelen in de geest van de duurzame samenleving en gewoon op zijn of haar schaal verantwoord met de 
leefomgeving om te gaan. 
Duurzaamheid gaat verder dan energiebesparing, ook de trap gebruiken, zorgvuldig met papier omgaan, minder 
watergebruik, materiaalkeuzes bij inkoop, minder verpakkingen, FairTrade– en streekproducten waar het kan, en 
nog veel meer dagelijkse bezigheden bewust uitvoeren leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame 
maatschappij. In de onlangs verschenen duurzaamheidsagenda staan veel energiebesparende, ecologische en 
duurzame doelen die de gemeente in haar beleid wil halen. Mooi. Er gebeurt alleen nog niet veel, het blijft maar 
papier, daar gaan wij verandering in aanbrengen. Speerpunten: 
 In de gemeente worden de fiets en het openbaar vervoer maximaal gefaciliteerd onder andere door vrije 

doorgang voor bussen en fietspaden. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar 
eigen elektrische wagenpark. Kinderen betrekken we bij natuur en milieu. Bijvoorbeeld door het subsidiëren 
van milieueducatie voor kinderen en het aanleggen van natuurlijke speelbossen. De start om met de 
scholen “onze 100 bomen” te planten was een succes en gaan we elk jaar herhalen. 

 Bodegraven-Reeuwijk wordt een ‘millenniumgemeente’ door onder andere het FairTrade 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". Mede door de 
inzet van de PvdA wordt de gemeente in het najaar van 2017 al FairTrade –gemeente. 

 Bodegraven-Reeuwijk is onderdeel van het Groene Hart van Nederland. Binnen de gemeentegrenzen ligt 
een voor Nederland unieke water & weilandgebied dat voor het beheer en behoud een grote 
verantwoordelijkheid vraagt van onze gemeente. Dit water & weilandgebied ontsluiten we alleen duurzaam, 
dus voor ongemotoriseerd verkeer. Geen ontwikkelingen als (landbouw)industrie, extra woningbouw en 
grootschalig toerisme in ons buitengebied. 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 

 Voor de weilandgebieden bevorderen wij diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische 
sector door het ruimhartig meewerken aan bestemmingsplannen die omzetting van de functie “agrarisch” 
omzetten in “natuur met agrarisch nevengebruik”. We verwelkomen de aanwijzing van gebieden voor de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op het grondgebied van de gemeente. 

 Wij zijn voor milieubewuste opwekking van energie. Waar mogelijk zijn wij een voorstander van 
zonnepanelen, windmolens en andere alternatieve energievoorzieningen binnen onze gemeentegrenzen. 
We werken actief mee aan de oprichting van onze lokale energie coöperatie. 
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8 De herkenbare lokale economie. 
 

Foto 

 
In een duurzame lokale economie is het hoofdpunt van de PvdA: banen, banen, banen. Daarom is in de 
economische visie van de PvdA het behoud van en aantrekken van bedrijvigheid taak nummer 1. Op de voet 
gevolgd door het vergroting van de aantrekkingskracht voor toerisme en recreatie op onze schaal. Onze locaties 
zijn prima, liggen centraal in het land, zijn goed bereikbaar en prachtig groen/blauw. Bovendien is er nog 
voldoende plaats, m.n. in de winkelcentra en op de bedrijventerreinen.  
Speerpunten: 
1. Schrap onnodige beperkingen zoals beperkte (zondags)openingstijden voor alle detailhandel. Het is aan de 

detailhandel zelf om, per gebied, afspraken te maken over openingstijden binnen ruime kaders van de 
gemeente. Onze economie moet de kans krijgen om winmarkten aan te boren. In de kernen streven we 
naar een perfect boodschappencentrum met eigentijdse winkels zoals bijv. Action en Budgetstores.  

2. De gemeente wordt ook de beste klant….. Maak het bedrijfsleven deel van onze sociale gemeenschap door 
altijd eerst lokaal (aan) te besteden, waarom eindejaarsgeschenken voor onze ambtenaren via een 
onherkenbaar bedrijf op Internet, waarom geen herkenbare bon voor de lokale detailhandel? 

3. Wij staan voor bouwen voor de woonbehoefte en niet in de eerste plaats voor de inkomsten van de 
gemeente/projectontwikkelaars. Bouw zodanig dat zoveel mogelijk werkenden in de kernen kunnen (blijven) 
wonen. Dat houdt mensen vast en versterkt de lokale economie, onderwijs, sport&cultuur. En vergroot de 
mogelijkheden voor mensen om een sociaal netwerk op te bouwen en vast te houden. De door de PvdA 
ingevoerde regel dat elk nieuwbouwproject 20% sociale huurwoninen moet bevatten is een stap in deze 
richting. 

4. Regionaal werken aan de ontwikkeling van ons trademark Groene Hart. Op een schaal die bij ons 
kwetsbare buitengebied past. Hiervoor willen wij een goed informatiecentrum en een duidelijk beleid over 
de wijze waarop wij ons buitengebied daarvoor ontwikkelen. Geen skihallen en mega welness-centra die 
ook op een industrieterrein kunnen. Passende vormen als B&B, vaarroutes en havens, fiets- en 
wandelknooppunten, kleinschalige horeca, kinderboerderijen, bezoekerscentra met bijbehorende 
activiteiten…  

5. Naast alle milieuaspecten besteedt de PvdA speciale aandacht sociale duurzaamheid, dus aan de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid. Daar is heel grote behoefte aan. Aan reguliere banen, aan 
werkplekken voor ZZPers en aan banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij moet de 
gemeente het goede voorbeeld geven. Mensen in dienst nemen ipv alleen maar mikken op flexwerkers. We 
gaan meer klussen lokaal aanbesteden en stellen meer mensen aan die moeten worden geplaatst door 
Ferm Werk.  
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9 De Groene Hart gemeente van het Groene Hart! 
 

Foto 

 
Bodegraven-Reeuwijk ligt in het centrum van het Groene Hart, met zeer goede verbindingen per trein, bus, fiets, 
auto of schip naar alle omringende steden. Wij gaan daar naar het voortgezet onderwijs, de bioscoop, het 
ziekenhuis…. De inwoners van die steden komen bij ons genieten van het veenweidelandschap, de Reeuwijkse 
plassen en de sfeervolle kernen van onze dorpen. De PvdA staat achter de mensen die alle bezienswaardigheden 
draaiend houden. We willen extra aandacht voor de eenvoudige verblijfsmogelijkheden zoals haventjes in de 
Oude Rijn en Breevaart, B&B’s en andere overnachtingsmogelijkheden. En natuurlijk: er moet een camping bij de 
Reeuwijkse Plassen terugkomen.  
Speerpunten: 
1. We schrijven toch nu echt een keer een plan waar we met Natuur&Recreatie naar toe willen. Wat kan wel 

en wat willen we beslist niet in ons mooie buitengebied! Hoe beschermen we de kwetsbare natuur tegen de 
invasie van stenen en motoren. Naar ook: we herstellen de VVV functie in Reeuwijk-Brug en Bodegraven.  

2. De bekendheid van streekproducten wordt vergroot, bijvoorbeeld door deze bij bijeenkomsten, 
vergaderingen en recepties van de gemeente aan te bieden. Streekproducten zijn ook duurzaam, onder 
andere door beperkt transport en het vaak biologische karakter. 

3. De bijzondere ligging van Bodegraven en Nieuwerbrug aan de Oude Rijn maakt deze kernen geschikt om 
vanuit alle vaarwegen in Nederland het Groene Hart per schip te bereiken. Voor watertoeristen en 
recreanten dienen er voldoende aanlegplaatsen met goede faciliteiten te worden gerealiseerd. Daarentegen 
wordt het veenweide- en plassengebied in Reeuwijk gesloten voor toeristisch waterverkeer met een 
verbrandingsmotor. Hier stimuleren we elektrisch varen, roeien en kanoën. Ook voor deze groep worden 
goede aanlegplaatsen en faciliteiten in stand gehouden. 

4. De ontwikkelingen van kleinschalige horeca en verblijfplaatsen in de vorm van bijv. Bed & Breakfast, 
trekkershutten en “vrienden op de fiets” in het buitengebied worden gestimuleerd. Verordeningen en 
regelgeving worden hierop aangepast om de ondernemers te ondersteunen. Een camping voor 
toercaravans en trekkerstenten, met een bescheiden ruimte voor trekkershutten en stacaravans aan het 
water, is een vereiste voor Reeuwijk-Brug, evenals een bescheiden aantal plaatsen voor campers midden 
in die kern. Onze motie moet uitgevoerd worden. 

5. Een vaarverbinding tussen Bodegraven en de Reeuwijkse plassen voor kano’s behoort tot de 
mogelijkheden, gaan we verder aan werken. Evenals een onverhard voetpad over de Uitweg (oude 
verbinding tussen de Oud-Reeuwijkse- en de Oud-Bodegraafse weg. Voor fietsers en is er vanuit de dorpen 
een uniek netwerk van paden. Wij willen dit actief promoten zodat toeristen gebruik kunnen maken van 
deze mogelijkheden die zo bij ons buitengebied passen. Naast het uitbreiden van het fietsknooppuntennet 
doen we ook mee aan het nog nieuw uit te zetten wandelknooppuntennet, want het aantal onverharde 
wandelpaden moet ook uitgebreid worden. 
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10 Bodegraven-Reeuwijk gaat niet naar de schuldhulpverlening. 
  

Foto 

 
Onze gemeente koerste regelrecht de financiële afgrond in, de schuldenpositie was huizenhoog. Deze 
schuldenlast moest omlaag, kost veel te veel geld. De afgelopen raadsperiode is daar hard aan gewerkt, en daar 
gaan we mee door.  
Speerpunten: 
1. De PvdA zegt: De gemeente moet voldoen aan de door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) 

geadviseerde norm voor de schuldpositie: de netto schuld op korte termijn terug brengen naar 130% en op 
langere termijn naar <100! Dan verspillen we geen geld meer aan leningen. Zo gaat de PvdA 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. 

2. In principe moet uitvoering van de taken op gebied van de jeugdzorg, zorg voor zieken en ouderen en voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het budget plaatsvinden. Lukt dit niet omdat de lokale 
situatie niet overeenkomt met de gemiddelde normen, maakt de PvdA de keuze om de middelen uit de rest 
van de gemeentebegroting te halen! Immers, ons principe is: een samenleving waar voor iedereen plaats 
is, waar iedereen mee doet en ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’.  

3. Onze gemeente moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De PvdA streeft daarom 
naar het voorkomen van lastenverzwaringen. We laten de lokale lasten hoogstens gelijke tred houden met 
de inflatie. Wij zijn echter tegen afname van de lasten voor “de goeie sier” met als gevolg verwaarlozing van 
de leefomgeving. De PvdA zet zich actief in voor de kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een 
minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau). 

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

5. Samenwerking in de Regio is cruciaal door de grote financiële uitdagingen, door toename van het aantal 
taken, 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. 

 
 


