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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. Met 1 zetel in de gemeenteraad is onze invloed 
beperkt. Halverwege de raadsperiode hebben wij de steun voor het raadsakkoord opgezegd, 
omdat er niets terecht kwam van het voorgenomen sociaal beleid en het tijdig en open 
betrekken van oppositiepartijen bij het collegebeleid.  
 
Wij hopen in de komende raad met een grotere fractie terug te komen.  Wij gaan door omdat 
wij er zeker van zijn dat onze inzichten en werkkracht voldoende mensen aanspreekt. Met 
meer zetels in de gemeenteraad kunnen we het sociaaldemocratisch geluid sterker laten 
horen. En vanzelfsprekend willen we onderdeel uitmaken van een volgende coalitie. Dat is de 
beste garantie op een socialer, eerlijker en transparanter beleid in onze gemeente 
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Actualiteit: 
 
In onze gemeente gebeurt veel. Soms weten we dat allemaal, soms weet alleen een groepje ingewijden iets. Dat laatste willen 
wij niet meer. Op onze website schrijven wij regelmatig over de diverse onderwerpen die in de gemeente aan de orde zijn. Wat 
is er aan de hand; wat vindt de PvdA ervan; wat kan jij en wat kunnen we daar 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 
jou 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. Verder ben je altijd welkom op onze 
fractievergaderingen. Wel even mailen, want soms wisselen we van datum of plaats. 
Fractievoorzitter en Raadslid: Monique Jonker, mjonker@bodegraven-reeuwijk.nl  
 

 
 
Inleiding: 
Op woensdag 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor je ligt het programma van de PvdA in 
Bodegraven – Reeuwijk. Met dit programma gaan wij die verkiezingen, en dus de komende 4 jaar, in. Een programma 
waarvoor we de steun van de kiezers vragen. Een programma dat onze inzet zal zijn bij collegeonderhandelingen en ook 
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.  
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Visie en prioriteiten 
De toekomst van onze gemeente zal in belangrijke mate 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, minder consumptie. Technologie zal ons leven nog 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? Wat betekent dat voor 
die delen van de gemeente die nog maar matig op het internet zijn aangesloten? We verwachten van ons 
gemeentebestuur dat zij inzicht heeft in toekomstige ontwikkelingen en daarop een visie ontwikkeld. 
 
De financiële crisis bij de gemeente zet zich voort met een sterk oplopende schuldenlast is. Het aflossen van de 
schulden moet gebeuren en zal al onze inwoners en bedrijven raken. Hierbij moeten we de mensen en 
bedrijven met een smalle beurs zo goed mogelijk ontzien. In het maken van plannen moet de gemeente zich 
veel meer bewust worden van de rol die zij daarin speelt: dus veel minder snel geld uitgeven aan mooie plaatjes 
en praatjes, geen “Cheese Valley” maar goede en sobere voorzieningen!  
 
Om te kunnen werken aan de solidaire en sociale 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 
transparantie en samenwerking nodig is in de signalering, uitwerking en besluitvorming van vraagstukken. 
Lokaal met alle inwoners, waar buitengewoon veel kennis en daadkracht zit. Op gemeente overstijgende 
terreinen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, economische zaken en de woningmarkt, mogen 
gemeentegrenzen geen belemmeringen vormen maar is een regionale aanpak gewenst. Met een stevige lokale 
inbreng voor de borging van passende en gedragen oplossingen voor onze gemeente. 

 
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 en dat de vervuiler betaald. 
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. Omkijken naar elkaar is voor ons normaal. Daarbij willen we niet treden in de 
autonomie van mensen.  
 
De PvdA gaat uit van een zelfstandige burger in een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een samenleving waarin 
iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn meestal zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een 
steuntje in de rug. Net zo lang als dat dat nodig is.  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. Ook gaan wij voor de 
veiligheid van mensen in de sociale samenleving. Deze wordt in toenemende mate gestuurd door georganiseerd wantrouwen, 
zoals akelig zichtbaar bij de “Kindertoeslagaffaire”. Wij zetten in op het terug organiseren van vertrouwen als basis voor de 
samenleving. 
 
De PvdA staat voor een samenleving die respectvol omgaat met het klimaat en de leefomgeving. Met ons allen plegen we al 
decennia roofbouw op onze planeet. Dit wereldwijde probleem heeft ook haar lokale dimensies. Ook onze gemeente en de 
inwoners van Bodegraven-Reeuwijk moeten een bijdrage leveren. We willen dat in de volgende raadsperiode ons college een 
actief beleid voert waarin een zo groot mogelijke bijdrage geleverd wordt aan de klimaatdoelen. 
 
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 
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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 
en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. Wij vinden dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen 
belemmering voor mogen zijn. De PvdA is trots op het rijke sport- en 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 slot wil de PvdA een goede en betaalbare woning. Wij willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij 
er voldoende sociale huurwoningen 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 die 
alweer zes jaar geleden zijn doorgevoerd, zijn niet in al hun onderdelen succesvol gebleken. De taken en 
verantwoordelijkheden die gemeenten kregen zijn gepaard gegaan met het overdragen van te weinig budget. Er is daardoor in 
de afgelopen jaren ongekend hard en ineffectief bezuinigd op het Sociaal domein. Als PvdA zijn wij nog steeds 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. Door in te zetten 
op preventie en gezondheidsbevordering (dure) zorg kan voorkomen, uitstellen of verminderen. Er zijn ook taken, in het 
bijzonder in de jeugdzorg, die complex zijn en financieel zeer risicovol zijn voor een gemeente. In onze optiek horen complexe 
jeugdzorg taken niet door een gemeente uitgevoerd te worden.  
Het neoliberale marktdenken dat de zorg domineert maakt de zorg bureaucratisch en duur. Wij zijn groot voorstander voor het 
aangaan van partnerschap met een beperkt aantal zorgpartijen waar vertrouwen in elkaar de basis is in plaats van 
overeenkomsten met enkele honderden zorgpartijen waarbij onderling wantrouwen het uitgangspunt is. 
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 zijn we 
blij met veel bestuurders en deelnemers in veel lokale organisaties die onze partij een warm hart toe dragen. Op die manier 
staan we in directe relatie met de inwoners. 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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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: 
 
Vooraf: onze speerpunten voor de kernen: 

- Uit Reeuwijk-Dorp: Ons dorp is goed bereikbaar, maar het plan om meer asfalt aan te leggen (pootje W24) is nog 
steeds niet definitief van tafel. Bij dit bezwaar sluiten we ons van harte aan. 

- Uit Nieuwerbrug: Zonder overleg wordt besloten de onbewaakte spoorweg bij het pad langs de Dubbele Wiericke af te 
sluiten. Hierdoor is toegang tot dit pad en dus tot het veenweidegebied vanuit Nieuwerbrug volledig afgesloten. Dit 
mag niet gebeuren.  

- Uit Reeuwijk-Brug: de PvdA was, is en blijft volmondig pleiten voor het behoud van een echt fietspad langs de 
“Straatweg”, Raadhuisweg en Zoutmansweg. 

- Uit Bodegraven: Er moet een oplossing komen voor het terrein van de Zomerspelen, de Scouting, de Hortus Populus 
en het KPJ. Samen met bouw van goedkope huur- en startwoningen komt er een plan aan de “overkant van de Burg. 
Cremerweg”. 

 
1 Wonen voor iedereen 
Als gemeente moeten we onze faire bijdrage leveren om het volkshuisvestingprobleem in Nederland op te lossen, dus 
de komende 4 jaren moet er een groot aantal woningen gebouwd worden.  
 
- Zelfbewoning bij aankoop een woningen wordt de norm. Hiermee gaan we het huisjes melken tegen, wij passen die 

mogelijkheid maximaal toe binnen de wettelijke regelingen. 
- Elk plan voldoet aan de eis dat er minimaal 50% woningen gebouwd wordt voor starters en/of ouderen in de goedkope 

huur en koop, zowel sociale woningbouw als vrije sector onder de norm van de sociale huurgrens. 
- Wegwerken sterk verwaarloosd vastgoed in de kernen, grootschaliger projecten in de groene randen, 

woonwerkplaatsen op de bedrijventerreinen waar het kan. Zie ons plan voor de hoek ……. Plan Monique,  
- Het benutten van inbreilocaties, maar alleen als dit snelheid heeft en we tot een juist programma kan komen. Anders 

kiezen we voor uitbreiding buiten het bebouwde gebied. 
- Het accent zal moeten liggen op doorstroomwoningen, dit zijn woningen die beschikbaar zijn voor mensen van wie de 

omstandigheden vragen om een andere (vaak kleinere of goedkopere) woning. Bijv. voor 1-oudergezinnen (dus 
herstarters) en ouderen binnen de sociale sector en de goedkopere koopwoningen. Daarmee maken we huisvesting 
vrij voor anderen. Voorwaarde is dan dat die doorstroomwoningen relatief niet duurder zijn dan de achterlaatwoningen. 

- Een tweede accent ligt op starters, zowel gezinnen als alleenwonenden. Betaalbare koop en sociale huur.  
- Zoeken naar een mogelijkheid om woningzoekenden binnen de gemeente te houden. Dit is belangrijk voor sociale 

netwerken en mantelzorg. 
- Zoeken naar mogelijkheden om mensen die in de gemeente werken ook hier te laten wonen. Dit is duurzaam, want het 

voorkomt heel veel woon-werk reizen en sociaal. 
- Het verleggen van de rode contour, m.n. in Bodegraven –noord, zodat grootschalige nieuwbouw mogelijk is. 
- Beperkte nieuwbouw voor starters en ouderen, gefaseerd, in de kleinere kernen moet mogelijk gemaakt worden. 

Hierdoor behouden we de leefbaarheid in de kernen en ondersteunen we het sociale systeem. 
- We sluiten aan bij gemeenten die meedoen aan een experiment dat er niet (meteen) gekort wordt op uitkeringen bij 

samenwonen.  
Wij staan ook voor 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 Zorg op maat in de wijk of kern. 
We gaan de zorg in de breedste zin omvormen de komende 4 jaren. Van zorg op afstand en gevoed door georganiseerd 
wantrouwen organiseren wij de zorg terug in de wijk, gebaseerd op aandacht voor en interesse in mensen. 
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- Versterken rol “Huizen van Alles (HvA)” als buurtcentra voor de sociale contacten en de eerstelijns zorg, dus dichtbij, 
laagdrempelig en gericht op preventie en ondersteuning.  

- In de HvA werken ook bij toerbeurt mensen van het sociaal team, van Ferm Werk, van het gemeenteloket, van de 
regionale belastingdienst, etc.  

- Deze dienstverlening in de HvA dichtbij biedt ook grotere signaleringsmogelijkheden voor wijkteam, sociaal team, 
gemeente, politie etc. voor organiseren hulp. Zo organiseren we “georganiseerd wantrouwen” terug in “georganiseerde 
zorg”! 

- Centraal stellen van lokale intramurale zorgaanbieders/locaties, dus plaatsen waar mensen verzorgd worden die niet 
meer thuis kunnen wonen. Voor de lokale zorginfrastructuur 

- Versterken van vaardigheden van onze inwoners, o.a. laaggeletterdheid en beheer financiën, die 
medeverantwoordelijk zijn voor een lagere levensverwachting. 

- Meer inzet van de jeugdgezondheidszorg in de preventie. We sluiten aan bij programma’s als “Kansrijke start” dit 
programma zet in op optimale begeleiding van ouders om kinderen een goede start in het leven te geven. 

- Zorgvuldiger afbouw van zorg zoals bijv. na Detox-programma’s.  
- Aanpak (kinder)armoede heeft grote prioriteit. Armoede sluit vooral kinderen en ouderen af van het maatschappelijk 

leven. Het verlichten van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit. Laagdrempelig loket 
voor hulp bij deelname aan maatschappelijk gebeuren, zoals sport, scouting en muziekles. 

- 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 Bodegraven-Reeuwijk. 

En tot slot: Niet iedereen is altijd en in elke situatie zelfredzaam. De inzet van de gemeente moet zijn het waar nodig 
versterken en ondersteunen van de eigen kracht van individuen. De gemeenschap kan hierin een grote rol spelen.: 
Voorkomen is beter dan genezen. Door preventie en het versterken van gezondheidsvaardigheden kunnen veel problemen 
en verdriet voorkomen of verminderd worden.   
 
3 Een energie neutrale gemeenschap voor een leefbare toekomst 
Allereerste actie om de klimaatdoelen te halen is bezuinigen op energie, vervoer en materiaal. Elk plan/project 
wordt daar op gescreend en legt daar verantwoording over af. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk draagt haar 
steentje bij in het bereiken van max. 1,5 graad temperatuurstijging, onafhankelijk van wat dat kost! 
 
- We streven naar 100% afvalscheiding en lokale inzameling. Dus een fijnmazig net van containers voor alle afval die 

regelmatig geleegd worden. Het afvalbrengstation brengt, evenals de verwerking van het restafval, apart de kosten per 
huishouden in rekening: De vervuiler betaalt.  

- Het afvalbrengstation blijft en past zich aan aan de behoefte, dus geen dure grootschalige nieuwbouw. Daar afspreken 
en afrekenen scheelt iedereen 20€ op de vaste lasten. 

- Er worden zoveel mogelijk zonnepanelen geplaatst, particulier of door “Zon op Bodegraven-Reeuwijk”, de Energie 
coöperatie Bodegraven-Reeuwijk of nieuwe initiatieven op dat vlak. Zoveel als mogelijk benutten we hierbij daken. 

- Windmolens zijn niet uitgesloten langs de grotere infrastructuur, onderzoek naar en experimenteren door alternatieven 
gaat door en maakt die molens op termijn weer overbodig. 

- Terugdringen autoverbruik door het langzaam verkeer beter te faciliteren., inrichten van fijnmazig net van elektrische 
laadpalen en stimuleren van “Autodelen of Scooterdelen” door hier plaatsen voor aan te wijzen. 

- Alle openbare parkeerplaatsen voorzien van open betontegels, voor betere afwatering. 
- De gemeente sluit zich aan bij project Steenbreek, dat werkt aan vergroening van de gehele gemeente ook door 

particulieren.  
- We verwelkomen de aanwijzing van gebieden voor het NNN (Nederlands Natuur Netwerk, de opvolger van de 

Ecologische Hoofdstructuur, EHS op het grondgebied van de gemeente. 
- Aan de warmtetransitie, waarvan de aardgas loze wijken een onderdeel zijn, geven we volop medewerking. We volgen 

de ontwikkelingen op de voet en nemen deel aan experimenten. 
- Wij zijn een groot voorstander van de JA-JA stickers, i.p.v. de NEE-JA stickers, zo moet je actief aangeven dat je wel 

reclamedrukwerk krijgt. 
En tot slot, zoals we al vele jaren roepen: Plant elk jaar 100 bomen extra in de gemeente. 
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4 Burgerparticipatie, we kunnen toch niet zonder?  
Voor onze inwoners is het overleg van de gemeenteraad met de gemeente niet zichtbaar, er wordt gestreefd naar “zo 
weinig mogelijk” vergaderen. Eufemisme voor: besluiten die achter de schermen in de coalitie al genomen zijn.   Zo 
ontstond afstand, ondoorzichtigheid, achterkamertjespolitiek, voorkeursbehandeling en kortzichtigheid. 
 
- Een veel gehoorde klacht is: De gemeente luistert niet naar haar inwoners, er wordt “opgehaald” en niet 

gecommuniceerd. Afspraken tussen de gemeentelijke organisatie en een inwoner worden goed gedocumenteerd, 
waardoor een gesprek kan ontstaan en een dossier kan worden opgebouwd.  Dit bevordert de gelijkwaardigheid 
tussen inwoners en gemeenteapparaat en kan het vertrouwen herstellen.  

- In de raadscommissies worden eerst opiniërende gesprekken gevoerd, daar waar gewenst met inwoners erbij en op 
locatie, zonder meteen het voorgenomen raadsbesluit van het college op tafel te leggen. 

- Inspraak in de commissievergadering door belanghebbenden, niet alleen vooraf. Discussie bij de inspraak, ruimte voor 
debat met inwoners. We gaan hoorzittingen en dialoogtafels organiseren. 

- Zoeken naar mogelijkheden voor Burgerberaad bij ingrijpende voorstellen, zoals inrichting wijk, nieuwe woonwijk, 
afvalproblematiek, energievraagstuk, zorgbehoefte etc.  

De nieuwe omgevingswet, het nieuwe wettelijke kader voor allerlei zaken in de ruimtelijke ordening, vereist vanaf volgend 
jaar participatie door belanghebbenden. Dit biedt kansen om de betrokkenheid bij en de inspraak op ruimtelijke plannen van 
inwoners goed te regelen. In de lokale omgevingsvisie wordt de wijze van participatie stevig verankerd.  
 
5 Jongerenbeleid maak je met jongeren. 
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, met of zonder beperkingen, van welke afkomst 
dan ook onderwijs, hebben een baan of een combi van die twee. Zij hebben een eigen woonplek en de mogelijkheden 
voor een leuk sociaal leven! Liefst zien wij ook dat zij een jeugdraad of een adviescommissie vormen voor de 
gemeenteraad! 
 
- 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.  
- In elke kern zijn goede sport- en sociale voorzieningen waar jongeren gebruik van kunnen maken, ongeacht hun 

financiële draagkracht.  
- 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 Klijnsmagelden, gebruik ze dan ook  

- Optimaal doelgroepenvervoer voor jongeren. Een zo kort mogelijk reistijd moet de norm zijn, zodat ze toekomen aan 
andere activiteiten en niet geïsoleerd raken!  

- Het voorkomen van jeugdwerkloosheid is een topprioriteit. Het hebben van werk geeft perspectief in heel veel andere 
levensdomeinen. Hiervoor gaan wij in onze regio samen met jongeren, onderwijs, Ferm Werk en bedrijfsleven een 
aanvalsplan ontwikkelen. Vooral jongeren die langdurig werkloos dreigen te raken willen we aan een betaalde baan 
helpen. 

 
6 Plan van de Arbeid. 
In dit aandachtsveld is met name van belang om niet vanuit georganiseerd wantrouwen te werken maar om de 
solidariteit en het vertrouwen terug te organiseren.  
 
De PvdA is na al die jaren nog de Partij van de Arbeid. Iedereen in onze samenleving heeft werk! Betaald of vrijwillig!  

- 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 2024 kan draaien. Dit Plan van de Arbeid is gericht op uitbreiding (of minimaal behoud) van  
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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 jongeren en 50-
plussers. Dus ook actief ondersteunen van pools voor vrijwilligerswerk.  Vrijwilligerswerk is ook werk.  

- 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 die bij 
hen past (wederkerigheidprincipe) maar verplichten dit niet. Zij maken zelf een plan. Als 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”, het “Basisloon” en 
“Voordeurdelen”., zodat mensen verder kunnen met hun leven zonder meteen financieel afgestraft te worden. Dit is 
hard nodig in deze veranderende maatschappij. 

 
7 Veiligheid, met name voor de sociaal en/of fysiek zwaksten. 
Veiligheid is een heel groot goed, lokaal werken we de komende 4 jaren extra aan de veiligheid van het langzame 
verkeer. 
- Aanpak drugsprobleem jongeren. Druggebruik is niet alleen een gezondheidsvraagstuk maar gaat vaak gepaard met 

verschillende vormen van criminaliteit en overlast. Drugsgebruikers willen we signaleren, en behandelen, De nazorg 
moet stevig zijn. Terugval in een verslaving is snel gebeurd 

- Ondermijning raakt ons uiteindelijk allemaal. Het schaadt het vertrouwen in de rechtstaat. Drugsproductie gaat 
gepaard met tal van criminele activiteiten als afvaldumping, intimidatie, ronselen van beïnvloedbare inwoners, verkoop, 
etc.  De bestrijding van ondermijning moet topprioriteit zijn van gemeente, politie en openbaar ministerie 

- Fietspaden waar enigszins mogelijk, zeker ook langs de route door Reeuwijk-Brug en duidelijke 
fietsoversteekplaatsen. 

- Verzamelpunten voor pakketpost, de vele busjes weren uit de wijken en buitengebieden. 
- Zoveel mogelijk voorrang voor langzaam verkeer (voetgangers fietsers), dat wordt de norm. 

De verkeersveiligheid, en m.n. de veiligheid van het langzame verkeer, moet gewaarborgd zijn. Extra aandacht voor de 
veiligheid op de smalle wegen in het buitengebied door ontmoedigen autoverkeer, vrachtverkeer en breed agrarisch 
verkeer. Zeker op de tijden dat ervan en naar werk en school wordt gelopen of gefietst. 
 
8 De herkenbare lokale economie. 
Wij willen bouwen voor de woonbehoefte, de behoefte van diverse generaties uit één familie die werk en zorg 
combineren en de behoefte van arbeidskrachten in de buurt van hun werk. Niet in de eerste plaats bouwen voor de 
inkomsten van de gemeente/projectontwikkelaars. Bouw dus zo dat zoveel mogelijk werkenden in de kernen kunnen 
(blijven) wonen. Dat is duurzaam en houdt mensen vast. Het versterkt de lokale economie, onderwijs, sport en 
cultuur. En vergroot de mogelijkheden voor mensen om een sociaal netwerk op te bouwen en vast te houden, denk 
bijv. aan mantelzorg. 
 
- Doorzetten actie ‘koop lokaal’ als middel om duurzaam en zonder verspilling van vervoer te produceren en 

consumeren. 
- Actieve ondersteuning door de gemeente met duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO), en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) door voorbeeldrol te nemen. 
- Promoten lokale energie coöperatie en aanverwante activiteiten door steun RES (Regionale Energie Strategie) en 

regionale warmtevisie, energieproductie lokaal en revenuen naar de inwoners, niet naar de grote nationale en 
internationale energiekolossen.  

- Koppeling werk en wonen (arbeidsmigranten) als een bedrijf arbeidsmigranten inzet zorgt dit bedrijf naast een 
fatsoenlijk loon ook voor fatsoenlijke huisvesting naar Nederlandse normen. De huurprijs die gerekend wordt is 
maximaal de uitkomst van de Huurprijscheck (www.huurcommissie.nl)  

- Uitgifte spaarzame grond op bedrijventerreinen alleen aan bedrijven die aan bovenstaande uitgangspunten voldoen. 
- Aandacht voor armoede onder agrariërs. Bijv. bevorderen van diervriendelijke en biologische alternatieven in de 

veenweidegebieden en door het ruimhartig meewerken aan bestemmingsplannen in de agrarische sector die 
omzetting van de functie “agrarisch” omzetten in “natuur met agrarisch nevengebruik”.  
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- Voor nieuwe bedrijfspanden, criteria: leveren van werkgelegenheid in de gemeente en bijdrage aan duurzaamheid bijv. in de 
vorm van beschikbaar stellen daken voor zonnepanelen en doorleveren van restwarmte.  

Wij versterken de lokale economie, dus de komende 4 jaren zijn duurzaamheid, eerlijke handel, lokale productie en lokale 
afzet speerpunten in de lokale economie.  
 
9 De Groene Hart gemeente van het Groene Hart! 
Natuur en recreatie vormen een belangrijk onderdeel van het imago van onze gemeente, wij streven naar een gemeente 
waar gewerkt wordt aan de biodiversiteit en laagdrempelige ontspanningsmogelijkheden voor onze inwoners en 
bezoekers. In kwetsbare gebieden als de Reeuwijkse plassen en de Meije heeft de recreatiedruk haar maximum bereikt. 
 
- Het bermbeheer gericht op soortenrijkdom, wordt uitgebreid naar grotere delen van de gemeente. 
- Het buitengebied wordt zoveel mogelijk ingericht voor langzaam verkeer, de auto is daar te gast. 
- Nieuwbouw in het buitengebied wordt geclusterd aan de randen van de kernen. 
- De stiltegebieden, Natura 2000-gebieden en het NN Netwerk worden beschermd tegen niet passende ontwikkelingen. 
- Geen vaarverbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de Oude Rijn. Dit is schadelijk voor het buitengebied en geeft 

een te grote recreatiedruk op de Reeuwijkse plassen.  
- Meer mogelijkheden voor sobere meerdaagse recreatie in het buitengebied: camperplaatsen aan de randen en 

campings bijv. bij de boeren. 
- We streven naar uitbreiding van fiets- en onverharde wandelpaden. De wandelroute langs de Dubbele Wiericke, een 

van de weinige onverharde langeafstandspaden die door onze kern loopt, gaat weer open met een alternatieve 
spoorweg onderdoorgang 

- Het plassengebied gaan we conserveren. Dat betekent dat er een zeer restrictief verkeersbeleid gevoerd gaat worden. 
Natuur voorrang krijgt op economie, er geen areaaluitbreiding plaatst vindt op het gebied van woningbouw, we een 
actief grondbeleid voeren als er kleine natuurkavels worden aangeboden, etc. 

Wij sluiten ons aan bij de Visie van het wijkteam, geschreven door de inwoners, over de toekomst van Natuur&Recreatie. 
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. En ook herstellen we de VVV-functie in Reeuwijk-Brug waar de meeste bezoekers van 
buiten komen.  
 
10 Bodegraven-Reeuwijk gaat naar de schuldhulpverlening. 
De financiële situatie van de gemeente is belabberd en moet de komende 4 jaren verbeteren. De lasten voor burgers 
zitten op het maximum wat ons betreft, maar blijft staan dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 
De gemeenteschuld is veel te hoog en loopt de komende jaren alleen maar op, we leven op te grote voet. Het op 
orde brengen van de financiële huishouding zal iedereen merken. Hierbij willen we hen met een smalle beurs en 
hen die sterk afhankelijk zijn van ondersteuning door de gemeente ontzien. Geen dure bestrating op het 
Raadhuisplein en tegelijkertijd korten op de “hulp in de huishouding” voor mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. 
Een herstelplan moet ons brengen naar een redelijke schuldenlast, in vaktermen heet dat “een schuldquote van 
100%” (d.w.z. dat de inkomsten van de gemeente gelijk zijn aan het geleende bedrag). Nu is de schuldquote 169% 
en hij stijgt in de huidige begroting naar bijna 200% in 2025. Dit zal onmogelijk zijn in één raadsperiode. Het 
herstelplan bestaat in ieder geval uit: 

- Lasten voor bedrijven brengen naar het landelijk gemiddelde: + 25% van de OZB 
- Verhogen toeristenbelasting en precariorechten. 
- Opbrengst belastingverhogingen voor 75% inzetten voor verlaging leningenportefeuille en niet voor extraatjes. 
- Oversluiten van leningen naar een lager rentetarief. De opbrengsten daarvan voor 100% structureel inzetten voor het 

verlagen van de leningenportefeuille. 
- Stoppen met de dorpspromotie en de “Cheesevalley”, daar hebben we het geld gewoon niet voor en de opbrengsten 

zijn uiterst discutabel.  
- Terugbrengen van de bestuurskosten. In de volgende bestuursperiode maximaal 3,2 fte wethouders. 
- Terugbrengen van de gemeente-apparaatskosten (met name het personeelsbudget). Dit door ernstig te bezuinigen op 

de inhuur van derden en te zoeken naar meer vaste krachten die een langduriger relatie met de 
gemeenteproblematiek kunnen opbouwen. 

 
PvdA Bodegraven-Reeuwijk. 


