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VOOR EEN SOCIAAL ALPHEN AAN DEN RIJN 

Voor de SP staat de mens centraal. De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn dient weer sociaal te 

investeren in alle mensen die er wonen, werken en leven. De SP bestrijdt de visie dat de 'markt' de 

samenleving beter kan regelen dan de overheid. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat het 

speculeren van geld door enkelen voorafging aan een wereldwijde crisis. De banken profiteerden jarenlang 

van de ruimte die ze kregen van het neoliberale gedachtegoed. Een gedachtegoed dat kiest voor winsten 

boven de solidariteit en de vermarkting boven de menselijke maat. 

De SP zal blijven wijzen op het verband tussen bezuinigingen op het onderwijs en het aantal uitvallers; 

tussen duurder openbaar vervoer en de toename van het autoverkeer; tussen de bezuinigingen op de 

thuiszorg en de stijgende vereenzaming van ouderen. 

Er is door de huidige colleges onvoldoende geïnvesteerd om de inwoners een betere uitgangspositie te 

geven. Of we het nu hebben over de mensen in een uitkeringssituatie of over werkende mensen die moeite 

hebben om het hoofd boven water te houden. Ook de middeninkomens zijn zeker niet altijd optimaal 

bediend door voorgaande colleges. Deze mensen bestonden veelal op papier. Er is weinig gedaan om het 

juist deze groepen gemakkelijker te maken. 

De SP is klaar om in de nieuwe gemeente bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Ook in 

een tijd dat er minder geld beschikbaar is en dat het huidige VVD-PvdA kabinet veel taken aan de gemeente 

gaat overdragen zonder afdoende middelen om die te kunnen uitvoeren. De tijd is rijp. 

In het verkiezingsprogramma dat voor u ligt, komt de SP met een groot aantal voorstellen. Speerpunten 

waar wij ons hard voor willen maken zijn onder andere: 

 Het behouden van gemeentelijke loketten en de komst van twee nieuwe politieposten in de 

voormalige gemeentes Rijnwoude en Boskoop. 

 Daarnaast willen wij dat er geen bezuinigingen op de sociale werkvoorziening zullen plaatsvinden.  

 Een geheel nieuw punt dat de SP introduceert is: de eerste twee uur niet betalen voor het parkeren 

in de nieuwe gemeente (ook als ondersteuning voor de winkeliers). 

 30% meer nieuwe sociale woningbouw vooral ook met aandacht voor jongerenhuisvesting. Meer 

starterswoningen beschikbaar stellen in de nieuwe gemeente. 

 Wel de Maximabrug en niet de rondweg in de Gnephoekpolder. 

 Een volwaardig basisziekenhuis in Alphen. 

 Tot slot: Geen vermarkting van de thuiszorg. 

In dit programma maakt de SP duidelijk hoe zij de problemen in Alphen aan den Rijn, Boskoop en 

Rijnwoude wil aanpakken. In plaats van rechtsaf te slaan of rechtdoor te gaan met de huidige colleges 

bieden wij de kiezers ons alternatief.  

Een links, sociaal en verantwoord alternatief. 
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1. DEMOCRATIE 

Wij kiezen voor een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking met andere overheden, 

maatschappelijke partners, onze inwoners en bedrijven. Besturen vanuit vertrouwen is hierbij ons 

uitgangspunt. De meerderheid is meer dan de helft plus 1. Bij ingrijpende beleidswijzigingen zullen wij altijd 

proberen een zo breed mogelijk draagvlak te vinden. Onze inwoners betrekken we hier nadrukkelijk bij. 

Wij kiezen voor een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking met andere overheden, 

maatschappelijke partners, onze inwoners en bedrijven. Besturen vanuit vertrouwen is hierbij ons 

uitgangspunt. 

 Meer zeggenschap voor bewoners van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. 

 Bij grote wijzigingen in beleid zoeken we actief de inspraak van onze inwoners. Publicatie op de 

gemeentepagina in de lokale media en de gemeentelijke website is niet voldoende. 

 Organiseer maximale inspraak van bewoners bij bestemmingsplannen, wijkvisies, 

wijkveiligheidsplannen en dergelijke.  

 Persoonlijk contact door de ambtenaren met inwoners. Klachten, opmerkingen, aanvragen, 

enzovoorts worden persoonlijk afgehandeld. 

 Er komt meer aandacht voor klokkenluiders. Iedere inwoner die misstanden meldt krijgt goede 

begeleiding, financiële ondersteuning en rechtsbescherming. 

 Brieven en mails van inwoners worden op tijd en zorgvuldig beantwoord. 

 De gemeentelijke organisatie houdt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oog; werkt 

duurzaam, strijdt tegen exorbitante beloningen en biedt stageplaatsen. Zij heeft ook aandacht 

hiervoor bij aanbestedingen en subsidierelaties. 

 Bewoners worden gerichter uitgenodigd voor wijkinspraakavonden. Hierbij worden bewoners 

actief en vroegtijdig geïnformeerd over plannen. 

 Insprekers tijdens commissievergaderingen mogen aan de discussie deelnemen. 

 In Rijnwoude en Boskoop blijven de gemeentelijke voorzieningen bestaan zoals burgerzaken, zodat 

deze inwoners niet naar Alphen aan den Rijn moeten om hun documenten aan te vragen en op te 

halen. Elke voormalige gemeente houdt dus haar loket burgerzaken dicht bij huis. In Aarlanderveen 

en Zwammerdam worden serviceloketten ingericht. 

 Vergaderingen van commissies en informatiemarkten ook laten plaatsvinden in wijken en dorpen, 

volgens een vaststaand schema zodat onze inwoners van tevoren weten waar en wanneer deze 

gaan plaatsvinden. De vergaderlocaties moeten voor een ieder toegankelijk zijn. 

 Privatisering, op afstandplaatsing e.d. van gemeentelijke diensten wordt niet meer toegestaan 

tenzij aangetoond kan worden dat een dergelijke operatie niet alleen kosten bespaart, maar ook de 

kwaliteit verbetert en de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers gegarandeerd zijn. 
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 We kiezen voor een gemengd model rekenkamer waardoor de binding tussen raad en gemeente 

gewaarborgd blijft. 

 Instellen van een onafhankelijke ombudsman die niet alleen kijkt of de juiste procedure is gevolgd, 

maar ook de einduitkomst toetst op redelijkheid en billijkheid.   

 Beperking inhuur van derden en terugbrengen van inzet van externe onderzoeksbureaus. 

 We kijken kritisch naar het aantal wethouders.  

 Wethouders houden twee keer per maand een spreekuur in de kernen en wijken. Deze rouleren 

door de gehele gemeente. 

 Wethouders dienen terughoudend om te gaan met deelname aan buitenlandse reizen. Verder zijn 

ze verplicht om jaarlijks een lijst met gedeclareerde onkosten aan de gemeenteraad openbaar te 

maken. 
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2. STADSHART, WIJK- EN KERNENBELEID 

Het stadshart is ons dorp. In de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn, met meer dan 100.000 inwoners, 

bewaken wij de eigen identiteit van de verschillende kernen. Het stadshart van de nieuwe gemeente moet 

voor een ieder makkelijk toegankelijk zijn. Wijken en buurten staan centraal in onze visie voor een sociale 

samenleving. We maken een sociale kaart. Deze gegevens vormen de input voor een gericht wijk- en 

kernenbeleid. Boskoop en de kernen van Rijnwoude die per 1 januari 2014 opgaan in de gemeente Alphen 

aan den Rijn moeten qua identiteit herkenbaar blijven.  

 

Stadshart 

 We streven naar een variëteit aan winkels in het stadshart. We stimuleren en faciliteren lokale 

ondernemers.  

 We knappen de Lage Zijde stuk voor stuk op en beginnen bij het Thorbeckeplein en de Hooftstraat. 

We betrekken ondernemers en bewoners bij de plannen. Geen megalomane projecten in de Lage 

Zijde.  

 Het stadshart echt veilig maken voor fietsers en voetgangers. Betere belijning van het fiets- en 

busverkeer. 

 Stadshart, wijken en kernen van de gemeente moeten aansluiten op fijnmazig openbaar vervoer. 

De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn maakt zich daar sterk voor. 

 Vanuit kernen gratis pendelbusjes naar het stadshart. Alle inwoners van de gemeente hebben dan 

gemakkelijk toegang tot het centrum. 

 In het stadshart geen verschil in tarieven tussen parkeren op straat en parkeren in een 

parkeergarage. 

 

Wijk-en kernenbeleid 

 In alle kernen (inclusief de bestaande kernen: Aarlanderveen, Zwammerdam) wordt een pakket 

voor wat betreft basisvoorzieningen gehandhaafd, dan wel opnieuw gevestigd. 

 Het achterstallig onderhoud van bestrating en riolering dient te worden aangepakt. 

 We zorgen met spoed voor een uitgebreide en up to date sociale kaart van de nieuwe gemeente.  

Hierbij betrekken we o.a. de gegevens van het CBS en de gegevens van de GGD. 

 In alle kernen zijn de politie en bijzonder opsporingsambtenaren (boa) op nog te bepalen 

tijdstippen persoonlijk en in discretie aanspreekbaar. 
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 De organisatie van het beheer van sportaccommodaties die voornamelijk gerund worden door 

vrijwilligers, blijven zoals deze waren en worden door de gemeente ondersteund.  

 Gezien de vergrijzende bevolkingsopbouw moet er oog zijn voor het leefbaar houden van de 

kernen voor de ouderen. Een goede reisvoorziening, zoals de regiotaxi en de reguliere busdiensten, 

behoren in stand te worden gehouden en daar waar mogelijk te worden verbeterd. 

 We maken ons zorgen over huisvesting. Er moet worden gebouwd naar behoefte en in 

overeenstemming met de mate van kleinschaligheid van de kernen. 

 Aandacht voor de (huisvestings-) problematiek rond de Oost Europese arbeidsmigranten. 

 Toepassen van de regelgeving met betrekking tot de parkeernorm bij nieuwbouw zonder 

uitzondering. Andere, hogere norm toepassen indien sprake is van gereserveerde parkeerplaatsen.  

 Voor jongeren moet er een veilige plek zijn om zich te vermaken. 

 In de kernen Koudekerk en Hazerswoude Rijndijk zijn verkeersmaatregelen genomen die averechts 

werken. Uitgangspunt moet zijn dat de bevolking in alle kernen aangeeft welke verkeerssituaties, 

ook door de gemeente genomen verkeersmaatregelen, aanpassing behoeven. Voor Koudekerk is 

de oplossing de aanleg van de Maximabrug en het weren van het vrachtverkeer uit de kern 

Koudekerk. 

 De tweedeling van Hazerswoude Dorp wordt beëindigd door het aanleggen van een tunnel. 

 Er wordt gedurende de raadsperiode een studie verricht naar de haalbaarheid van ontsluiting van 

Boskoop voor met name het vrachtverkeer.  

 Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, en waar nodig ondersteund en gefaciliteerd. 

 Behoud publieke functie gemeentehuis Boskoop. 

 Behoud scholenvoorziening en betaalbare huurwoningen in Boskoop Oost. 

 Achterstanden in onderhoud van het openbaar groen moeten worden aangepakt. 

 Een inventarisatie moet plaats vinden van de bomen die in de woonomgeving de maximale 

levensduur hebben bereikt. Deze bomen worden vervangen door nieuwe aanplant, waarbij 

rekening wordt gehouden met een maximale omvang in de volgroeide staat. 
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3. WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING 

Dankzij de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties heeft de gemeente allang geen regie meer op 

het gebied van volkshuisvesting. Wij dienen er allemaal op te letten dat woningbouwcorporaties zijn hun 

oorspronkelijke doelstelling niet vergeten. Zij horen kwetsbare groepen in onze maatschappij goed te 

huisvesten. In onze stad echter, laat men fatsoenlijk onderhoud na, en sloopt men liever dan dat men 

behoudt of bouwt. De gevolgen hiervan zijn groot: De wachtlijsten zijn in Alphen opgelopen tot ongeveer 

vijf jaar, er is weer een grote woningnood, de huizen worden steeds meer onbetaalbaar voor grote groepen 

en huisuitzettingen worden weer gemeengoed. Plannen van gemeente en corporaties annex 

projectontwikkelaars lijken zeer eenzijdig: slopen of verkopen. 

De leefbaarheid binnen de stad en de dorpen is van groot belang. De buurten vormen een buitenkans om 

de betrokkenheid met de samenleving op te bouwen. Om dat mogelijk te maken moet in alle wijken 

segregatie en de afbraak van sociale samenhang worden tegengegaan. Het maatschappelijke belang 

daarvan is zo groot, dat dit niet kan worden overgelaten aan de woningbouwcorporaties, die zich steeds 

meer richten op het maken van winst en steeds minder op sociale woningbouw. De overheid moet meer 

zelf investeren in de openbare ruimte en de veiligheid op straat. 

 Bij nieuwe projecten meer goedkope woningen bouwen: minimaal 30% sociale woningbouw. 

 Geen nieuwe (kantoor)panden in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn, indien niet wordt 

voldaan aan het leegstandscriterium (60% verhuurd/verkocht voor de bouw begint). 

 Het stimuleren van aanpassen van lang leegstaande (kantoor)panden (langer dan twee jaar) in 

bijvoorbeeld woonappartementen voor jongeren of studenten. 

 Het voorzien in voldoende huisvesting voor jongeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

de gemeente en de wooncorporaties. De gemeente dient de andere partners aan te spreken op 

hun verantwoordelijkheden en zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen. 

 Alleen nieuwe buurten bouwen met een adequaat voorzieningenniveau. Tenminste 3% van de 

oppervlakte bestemd voor speelruimte en goede bereikbaarheid per auto, OV en fiets. 

 Zorgvuldig omgaan met het landschap rondom de nieuwe gemeente en de zichtlijnen naar stedelijk 

gebied en dorpsaanzicht. 

 Rekening houden met aanpasbaarheid voor ouderen en gehandicapten bij nieuwbouw en 

mogelijkheden voor subsidie en soepele regelgeving voor sociale, medische en andere 

voorzieningen aan huis. 

 Bij nieuwbouw van verpleeg- en verzorgingshuizen voor ouderen wordt er gekozen voor 

kleinschalige wijkgerichte voorzieningen en huizen. 

 Versterk de inspraak en de betrokkenheid van huurders op het woonbeleid. 
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 Aan huurwoningen hoort tijdig en volledig (preventief) onderhoud gepleegd te worden. Aanpassing 

en vernieuwing om aan de huidige eisen te voldoen, mag niet automatisch tot een huurverhoging 

leiden. 

 Er dient scherper te worden toegezien op particuliere verhuurders, in verband met het vragen van 

te hoge huren en het onderhoud en de brandveiligheid van hun panden. 

 Samen met corporaties veel sociale huurwoningen energiezuiniger maken. Zo kan de 

energierekening omlaag, is het klimaat beter af en scheppen we ook banen. 

 Woningbouwcorporaties moeten terughoudender omgaan met de verkoop van huurwoningen. 

Opbrengsten dienen te worden besteed aan de nieuwbouw van sociale woningen. 

 Er moeten meer sociale koopwoningen worden gebouwd, maar niet ten koste van het aantal 

sociale huurwoningen. 

 Prestatieafspraken over de bouw van betaalbare huurwoningen in wijken die nu vooral bestaan uit 

dure huur- en koopwoningen worden aangescherpt en er komen financiële sancties op het niet 

nakomen van deze afspraken. 

 Opbrengsten uit gemeentelijke grondverkopen bestemmen. 

 Bewoners blijven meebeslissen bij sloopplannen. Niet door een avondje mee te praten over een 

besluit dat al is genomen, maar door mensen vroegtijdig te betrekken en te laten meedenken. 

 Behoud van panden met cultuur historische waarde. 

 Wanneer er nieuwe woningen worden gebouwd dienen deze te worden voorzien van 

zonnepanelen en zonneboiler. 

 Behoud publieke functie voormalig gemeentehuis Boskoop. 
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4. VERKEER EN VERVOER 

De plannen van de Statenfractie van de SP met betrekking tot een hoogwaardig openbaarvervoer netwerk 

zijn beleid geworden. Er zal een intensivering komen van het spoor tussen Leiden en Utrecht. Op station 

Alphen zal er een 15 minutendienst komen. Ook kreeg de SP voor elkaar dat er een station bij Hazerswoude 

komt. Daar zal elk half uur een trein stoppen. Er gaan ook extra buslijnen rijden in de regio. Deze lijnen 

zullen de nieuwe gemeente aandoen. De SP zal lokaal er op toezien dat deze plannen zo spoedig mogelijk 

worden gerealiseerd.  

De verkeerssituatie in Koudekerk aan den Rijn (Hoogewaard-Dorpsstraat-Hondsdijk) is er de afgelopen 

periode op achteruit gegaan. Het aanleggen van de Maximabrug is een noodzakelijk middel om de 

verkeerssituatie in het dorp te verbeteren. Niet enkel de inwoners, maar ook het bedrijventerrein 

Hoogewaard hebben zwaar te lijden onder eerder falend en vertragend beleid. 

Wij zetten in op fijnmaziger openbaar vervoer in bepaalde delen van de nieuwe gemeente Alphen aan den 

Rijn, met name in Kerk en Zanen, Boskoop en Aarlanderveen. 

In de volgende periode gaan wij beginnen met de aanleg van de tunnel in Hazerswoude-dorp waardoor de 

doorstroom wordt verbetert en het dorp veiliger wordt. Het dorp dat nu in twee delen gesplitst is, zal 

worden herenigd.  

 De nieuwe gemeente is een fietsgemeente bij uitstek. Wij willen dus goed onderhouden fietspaden 

en betere doorgaande verbindingen, voldoende fietsenrekken en bewaakte fietsenstallingen en in 

alle wijken en dorpen voldoende veilige fietsroutes. 

 Parkeren bij de Aarhof, Ridderhof, Herenhof en Atlas wordt de eerste twee uur gratis. Bewoners 

nabij deze winkelcentra krijgen een parkeervergunning. 

 Alle parkeergelegenheid bij de winkelcentra in Boskoop en Rijnwoude blijft gratis. 

 Wij zetten in op de aanleg van de lage Maximabrug. Geen doorsnijding Landlustweg. 

 Geen grote rondweg om Alphen aan den Rijn. De Gnephoek blijft groen. 

 Er bij de provincie op aandringen dat de proef met vrachtwagens op de busbaan op de N207 vast 

beleid wordt. (De SP fractie in de provincie Zuid-Holland is eerder mede verantwoordelijk geweest 

dat deze proef werd ingevoerd). 

 De Oudshoornseweg wordt weer opengesteld voor het wegverkeer. 

 Inspraak inwoners bij verkeersinrichting op wijkniveau. 

 Veiligheidsgebied rondom school creëren. 

 De SP pleit voor fijnmaziger openbaar vervoer door de nieuwe gemeente. 

 De SP maakt zich hard voor het uitbreiden van het aantal bushaltes, zoals in Kerk en Zanen. 
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 Er bij de vervoerder op aandringen dat er een extra busdienst komt tussen Alphen aan den Rijn en 

het Rijnland Ziekenhuis (Leiderdorp) via de Lage Zijde. In de daluren en buiten bezoektijd pleiten 

wij ervoor een kleiner busje te laten rijden (streekvervoer). 

 Snel werk maken van de tunnel in Hazerswoude-Dorp. 
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5. VEILIGHEID 

Veiligheid is voor een ieder belangrijk. De SP herkent en erkent dit. Het is belangrijk dat iedereen in de 

nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn zich veilig voelt. Kwaliteit van de veiligheid is dan ook heel 

belangrijk. 

Cameratoezicht is in verband met de privacy enkel mogelijk in het Alphens uitgaansgebied en of bij 

grootschalige evenementen. In een aantal gevallen zal het helpen, maar het is zeker niet de oplossing voor 

de problemen in de buurten. Aan schijnveiligheid hebben we niets. Medewerkers van stadstoezicht 

bedienen en bekijken de camerabeelden en staan via het hoofdbureau in direct contact met de agenten op 

straat. 

 Preventief veiligheidsbeleid in alle wijken, dorpen en kernen. 

 De nieuwe gemeente moet meer oog hebben voor de dagelijkse zaken als, goede straatverlichting, 

reparatie van wegen en trottoirs en andere openbare voorzieningen. 

 Garanderen van een straatverlichting op de juiste plaatsen. 

 Het veiligheidsgevoel in de stad en in de dorpen verder verbeteren door goede voorzieningen en 

prettige buurten. Portieken, tunnels en dergelijke beter verlichten. 

 Communicatie met (horeca-)ondernemers over veiligheid in de stad verbeteren. 

 Buurthuizen hebben een centrale functie wat betreft veiligheid in de wijk. 

 Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel bij inwoners: indien nodig elkaar aanspreken op fout 

gedrag. 

 Buurt- en wijkagenten en andere toezichthouders vervullen een belangrijke taak. Een vertrouwd 

gezicht van een toegankelijke wijkagent is onmisbaar voor het veiligheidsgevoel van bewoners.  

 Vast spreekuur voor wijkagenten met inwoners van de wijk mogelijk maken. 

 Voorkomen moet worden dat wijkagenten worden ingezet om tekorten elders bij de politie op te 

vullen. 

 De toegankelijkheid van de politie zowel op het politiebureau als telefonisch is en blijft noodzakelijk 

voor handhaving van veiligheid. Snelle bereikbaarheid en adequaat handelen door de politie geven 

de inwoners vertrouwen. 

 Meer politie nadrukkelijk op straat. Bijvoorbeeld politie te voet en op de fiets. 

 In Boskoop en Rijnwoude komen er volwaardige politieposten. 

 Bij misdraging past een lik op stuk beleid en een grote pakkans. De tijd van vrijblijvendheid ligt 

achter ons. Ongewenst gedrag moet worden aangepakt. 

 Vandalismebestrijding door o.a. meer jeugd- en jongerenwerk. Hangplekken inventariseren en 

alternatieven bieden om overlast terug te brengen. 
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 Cameratoezicht is toegestaan in gebieden met een hoog veiligheidsrisico.  

 Grote winkelcentra krijgen een coördinator die toezicht kan houden op de veiligheid in en om de 

winkelcentra. 

 Hard optreden tegen loverboys (in samenwerking met politie, onderwijs en eventueel jeugdzorg). 

 In samenwerking met gemeente, politie en ouderenbonden komt er voor onze ouderen speciale 

voorlichting met betrekking tot preventie en anti-inbraak. 

 Rooftassen verbieden. Een rooftas is een hulpmiddel voor het plegen van winkeldiefstal. De tas is 

zo aangepast, zodat de detectiepoortjes niet kunnen waarnemen dat er een gestolen voorwerp in 

de tas zit. 
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6. ZORG, WELZIJN EN WERK 

Zorg, welzijn en werk zijn onderdelen van het gemeentelijk beleid waarover de afgelopen jaren veel is 

gesproken. De kabinetten Rutte I en II stellen ingrijpende wijzigingen voor in dit sociale domein. Vandaar 

dat we dit in ons verkiezingsprogramma dan ook in een hoofdstuk behandelen. 

De centrale overheid geeft de gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden; de overheveling 

van de gehele jeugdzorg, de uitvoering van de Participatiewet en de veranderingen in de WMO zijn hier de 

meest sprekende voorbeelden van. Deze wijzigingen gaan gepaard met grote bezuinigingen. De gemeente 

moet meer gaan doen met minder geld. Ook Alphen aan den Rijn ontkomt hier niet aan. Toch zijn er ook 

kansen, want de gemeente wordt straks verantwoordelijk voor het gehele sociale domein. Hier ligt een 

duidelijke opgave voor de SP; wij willen binnen onze mogelijkheden een zo sociaal mogelijk beleid. 

De SP Alphen vindt het een schandaal dat een voedselbank nodig is en wil dat alles op alles wordt gezet om 

schrijnende armoede te voorkomen en te bestrijden. Tot het zo ver is verdient de voedselbank in Alphen 

aan den Rijn alle steun en medewerking van de gemeente. 

Het is lastig om op dit moment, juni 2013, de definitieve plannen op dit gebied voor ons 

verkiezingsprogramma vast te leggen. Veel wetsvoorstellen van Rutte II moeten nog door de Eerste en 

Tweede Kamer worden bekrachtigd. Daarnaast is het nog niet helemaal duidelijk wat het Sociaal Akkoord 

voor specifieke invloed op de wetgeving zal hebben. Vandaar dat we op dit moment de grote lijnen 

weergeven. 

Wij schenken blijvend aandacht aan de jeugd en aan mensen boven de vijftig jaar, omdat dit groepen zijn 

die dit vaak wat meer nodig hebben. 

Zorg 

 Voor het gehele sociale domein geldt dat iedere cliënt één vaste contactpersoon krijgt, die samen 

met de cliënt de regie voert. Eén gezin, één plan, één dossier. Deze persoon is in dienst van de 

gemeente. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor en beheert de toegang tot het sociale domein. Front office, 

intake en indicatie worden altijd uitgevoerd door personen in dienst van de gemeente. 

 Kwaliteit in de zorg is leidend, er moet niet alleen gekozen worden voor de goedkoopste oplossing. 

 Geïndiceerde zorg wordt altijd uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. 

 We organiseren de zorg op buurtniveau. Samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, 

wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werk, GGD, GGZ, jeugdzorg, wijkagenten, vrijwilligers, 

mantelzorgers en dergelijke. Zij krijgen eigen verantwoordelijkheid en budget. Geen dure 

managers. De spreekuren zijn laagdrempelig en voor iedereen goed toegankelijk.  



Verkiezingsprogramma SP Alphen 2013/ VERANTWOORD EN SOCIAAL 
 

15 
 

 Lokale welzijnsvoorzieningen blijven lokaal. 

 Thuiszorg wordt een basis (voorliggende1) voorziening. 

 We investeren bewust in het welzijn van de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Op 

deze manier voorkomen we toekomstige grotere uitgaven. 

 Vrijwilligers worden niet verplicht ingezet voor WMO-zorg. 

 Voor WMO-zorg wordt een bijdrage gevraagd, afhankelijk van inkomen en vermogen. De stapeling 

van eigen bijdragen wordt gemaximaliseerd. 

 Er wordt een tweedehands pool voor WMO-hulpmiddelen opgezet. 

 Voor de WMO geldt een open-einde regeling. We verkopen geen nee: mensen die een voorziening 

nodig hebben, moeten dit kunnen krijgen. 

 De indicaties worden bij de cliënt thuis uitgevoerd. De WMO wordt uitgevoerd volgens de principes 

van de Kanteling: ‘De vraag achter de vraag’ wordt bepalend. Er moet tijd worden genomen voor 

de indicatie. 

 Mantelzorgers worden niet ingezet als vervanging voor reguliere zorg. Zij worden waar nodig 

ondersteund en krijgen die in de buurt. 

 Er moet een volwaardig basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn gerealiseerd worden. 

 De SP wil dat er 7x24 uur zorg is in het ziekenhuis Alphen aan den Rijn. Het Rijnland Ziekenhuis 

moet geen ‘kantoorziekenhuis’ zijn. 

 

Welzijn 

 Welzijn wordt onder gebracht bij de gemeente en wordt uitgevoerd volgens de principes van 

Welzijn Nieuwe Stijl. In Welzijn Nieuwe Stijl wordt voor de cliënt een optimale balans gevonden van 

individuele en collectieve hulp. Niet vrijblijvend, maar resultaat gericht. 

 Welzijnsaccommodaties worden teruggebracht naar de buurten. Het beheer zo veel mogelijk in 

handen van de buurtbewoners en/of vrijwilligers. De gemeente zorgt voor onderhoud en 

ondersteuning van de panden. 

 Drie maanden tot een half jaar voordat een gedetineerde uit de gevangenis in Alphen aan den Rijn 

wordt ontslagen, wordt met deze persoon een plan gemaakt voor na zijn ontslag. Gedetineerden 

uit andere gevangenissen, die terugkeren naar Alphen aan den Rijn, moeten ook ondersteund 

worden. 

 We zorgen voor 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen in de gemeente Alphen aan den Rijn.  

 We zorgen voor voldoende directe opvang voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. 

                                                           
1
 Een voorliggende voorziening houdt in dat deze voorziening eerst komt, alle andere voorzieningen volgen pas hierna. 
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 We zullen aandringen op steun aan mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, zolang de 

voorzieningen die via de gemeente gerealiseerd behoren te worden er nog niet zijn. 

 De schuldhulpverlening wordt volledig door de gemeente uitgevoerd. De doorlooptijd van 

aanmelding tot de start van het traject gaan we terugbrengen naar maximaal 4 weken.  

 We zorgen ervoor dat cliënten die uit de schuldhulpverlening komen, nog maximaal één jaar 

begeleid worden om zo terugval te voorkomen. We werken nauw samen met bestaande 

organisaties als Stichting Geldzorg.  

 We gaan onderzoeken of een gemeentelijke kredietbank haalbaar is.  

 

Werk 

 Werk moet bijdragen aan de financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Mensen 

met een WWB-uitkering die regulier werk uitvoeren in het kader van hun re-integratie dienen 

daarvoor volwaardig te worden betaald. 

 Iedereen moet een kans krijgen om te werken naar vermogen, voor zover er mogelijkheden zijn op 

de arbeidsmarkt. We sluiten onze ogen niet voor de realiteit. 

 Re-integratie dient gericht te zijn op duurzame uitstroom middels passend werk. 

 De uitvoeringsorganisatie moet gericht zijn op re-integratie en niet op werk. 

 Indien een maatschappelijke bijdrage wordt gevraagd, bijvoorbeeld parttime werk of participeren 

in een maatschappelijke activiteit, dan moet deze zicht bieden op een volledige baan.  

 Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ingezet worden voor gepast 

vrijwilligerswerk. We moeten accepteren dat dit voor een aantal mensen niet mogelijk is. 

 Vrijwilligerswerk mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 

 Voor mensen die in aanmerking komen voor werk, maar voor wie de taal (bijvoorbeeld slechte 

beheersing van het Nederlands of ongeletterdheid) een belemmering is, wordt gezorgd dat deze 

belemmeringen zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Dit zonder korting op een eventuele 

uitkering. 

 Er mag niet bezuinigd worden op minima-regelingen. 

 Geen bezuinigingen op de sociale werkplaats. 

 De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen met een indicatie. 

 Het personeel in dienst van de sociale werkvoorziening, zal nooit onder het minimumloon worden 

uitbetaald. 

 Er moet een gezonde verhouding zijn tussen het doel van het werken bij de Sociale 

Werkvoorziening Alphen en het productiewerk dat uitgevoerd wordt. 
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 We installeren een ondernemers-adviesraad die het college adviseert op het beleidsterrein werk en 

hen op de hoogte houdt van de Alphense ontwikkelingen en de vraag naar arbeid. 

 Er komen separate adviesraden: 

o Er komt een Zorg, Welzijn & Werk adviesraad ter advisering van op beleidsniveau het college 

van B&W. 

o Een cliëntenraad Zorg en Werk behartigd de belangen van de cliënten. 

 Er wordt een onafhankelijke ombudscommissie voor zorg, welzijn en werk geïnstalleerd die niet 

alleen de gevolgde procedures, maar die ook de klachten op inhoudelijk niveau beoordeelt. 

 Stichting Cencor moet ondersteund worden door de gemeente. 
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7. WELZIJN EN CULTUUR   

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het welzijnsbeleid uitbesteed aan derden. Je hebt als gemeente op 

deze manier minder inzicht en grip op de uitvoering van het welzijnsbeleid. De SP wil dat anders. De 

gemeente moet de welzijnsactiviteiten weer zelf gaan uitvoeren.  

Wij zijn blij met de diversiteit van culturele activiteiten in Alphen aan den Rijn. Deze moeten gewaarborgd 

blijven voor de toekomst. Ook dient er over de geschiedenis van Alphen aan den Rijn gewaakt te worden 

door o.a. het behouden van cultureel erfgoed.  

 We bezuinigen niet verder op cultuur en welzijn. 

 We introduceren een cultuurfonds van waaruit diverse culturele activiteiten worden ontwikkeld en 

(mede) gefinancierd, zoals (pop)concerten, tentoonstellingen, straattheater e.d. We gaan actief op 

zoek naar sponsoren om samen met de gemeente dit fonds te vullen. 

 We ondersteunen lokale media om ervoor te zorgen dat inwoners lokaal nieuws via verschillende 

bronnen tot zich kunnen nemen. Dat is ook goed voor de sociale cohesie.  

 Terugdraaien verzelfstandiging afdeling welzijn. We nemen het welzijnswerk in eigen beheer. Zo 

houden we de betrokkenheid en kennis binnen onze gemeente. 

 Er komt een speciaal vrijwilligersbeleid. Hiermee stimuleren we onze inwoners om vrijwilligerswerk 

te gaan doen en worden ze adequaat ondersteund. We herintroduceren de ‘Vrijwilliger van het 

jaar’ -prijzen. 

 We geven vrijwilligers waardering, verantwoording en ondersteuning.  

 Betere ondersteuning voor verenigingen door middel van goede huisvesting en professionele 

ondersteuning vanuit de gemeente.  

 We gaan bibliotheken opzetten in de wijken/kernen en gaan die onderbrengen bij o.a. scholen, 

buurthuizen en verzorgingshuizen. Zo blijven we het lezen stimuleren en houden deze voorziening 

laagdrempelig. 

 Verhoging gemeentelijk bijdrage aan de bibliotheek. 

 Er komt een nieuw accommodatiebeleid waarbij we uitgaan van accommodaties in de buurten en 

niet centraal. We laten dit beter aansluiten bij de behoefte van de wijken en kernen. 

 Behoud en herstel van culturele objecten. 
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8. OUDEREN 

Ouderen zijn volwaardige leden van onze samenleving. Als SP zijn wij tegen een tweedeling tussen jong en 

oud, maar juist vóór solidariteit. Onze ouderen zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van de huidige 

verzorgingsstaat en dienen dus respectvol behandeld te worden. 

 Voldoende algemene voorzieningen voor ouderen in de wijken en dorpen dichtbij. 

 Iedere wijk en ieder dorp moet een gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt hebben voor ouderen 

waar ze met vragen terecht kunnen. 

 Er blijven ouderenconsultatiebureaus in de wijken en dorpen en daar waar ze ontbreken komen ze 

er. 

 Er komen kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen in bestaande buurten, waarbij 

vanzelfsprekend veel aandacht is voor de veiligheid. Daarnaast worden voldoende betaalbare en 

aanpasbare woningen voor ouderen gebouwd. 

 We streven ernaar om het tekort aan seniorenwoningen per 2020 op te lossen. 

 Levensloopbestendig bouwen. 

 Er komt een onafhankelijke ombudsman voor ouderen, waarbij de mens het uitgangspunt is, en 

niet de regels. Daar kunnen ouderen met klachten over overheidsinstanties of over andere 

organisaties terecht. 

 De preventieve zorg en vroeg-signalering voor ouderen moet worden uitgebreid. Er moet een 

goede voorlichting gegeven worden aan ouderen over zaken als zorgvoorziening, financiële 

vrijstellingen, regiotaxi, huisvesting voor ouderen, etc. Dit is van groot belang. 

 Thuiszorg moet beschikbaar en betaalbaar zijn.  

 Hospice (terminale zorg) subsidiëren. 

 De WMO mag niet leiden tot minder zorg thuis of mindere zorg thuis.  

 Gemeente en steunpunten mantelzorg gaan intensiever samenwerken, om gemelde problemen 

eerder aan te pakken. 

 Eenzaamheid bestrijden. Activiteiten voor en met ouderen dienen bevorderd te worden. 

Buurthuizen en wijkcentra moeten open blijven.  

 Een goede toegankelijkheid van openbare vervoersmiddelen en openbare gebouwen is voor zowel 

ouderen als mindervaliden noodzakelijk om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.  

 De regiotaxi’s van de voormalige gemeenten moeten ondergebracht worden in één aanbesteding 

met één tarief. Daarnaast moet er actief aangestuurd worden op de kwaliteit. 

 Er komt een onafhankelijke ombudsman voor ouderen, waarbij de mens het uitgangspunt is, en 

niet de regels. Daar kunnen ouderen met klachten over overheidsinstanties of over andere 

organisaties terecht.  
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9. JONGEREN 

Kabinet Rutte II laat de jeugd ernstig in de steek. Door een falend beleid loopt de jeugdwerkeloosheid op en 

worden er met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente verwacht dat er met minder geld meer zorg 

moet worden verleend. Als SP zetten we in op een proactief jeugdbeleid waarin de jeugd écht centraal 

staat. 

 We bestrijden discriminatie van jongeren in alle vormen. 

 Voor jongeren moet permanent aandacht zijn. Bij ieder besluit, inzake gemeentebeleid over de 

jongeren, moet de gemeente kijken hoe dat uitpakt voor hen en of zij erover zouden moeten 

meebeslissen. 

 Al het gemeentelijk veiligheidsbeleid dat (deels) gericht is tegen overlast door jongeren wordt 

opnieuw bekeken op effectiviteit en op de vraag of niet vooral goedwillende jongeren worden 

getroffen. 

 Het groeiende tekort aan betaalbare woningen in Alphen aan den Rijn raakt in het bijzonder de 

jongeren, die steeds langer bij hun ouders blijven, omdat ze niet op zichzelf kunnen gaan wonen. 

We gaan daarom voldoende betaalbare starterswoningen beschikbaar stellen, door hergebruik van 

leegstand of bouwen.  

 We gaan bij de jeugdzorg uit van: één gezin, één plan, één aanspreekpunt. Dit schept duidelijkheid 

naar alle partijen. We richten daar de gemeentelijke organisatie op in. Dus geen woud van 

hulpverleners die langs elkaar werken. 

 Geen wachtlijsten voor jeugdzorg. Het opsluiten van jongeren in de jeugdzorg gaan we voorkomen. 

 Geen wachtlijsten bij de gemeentelijke jeugdhulpverleningsinstellingen.  

 Bij verslavingspreventie wordt naast alcohol en drugs ook aandacht besteed aan nieuwe vormen 

van verslaving bij de jeugd als gokverslaving, gameverslaving, verslaving aan social media en 

internet. 

 De voorlichting over drugs en alcohol wordt uitgebreid in overleg met wijkagenten, de GGD en 

scholen. 

 We besteden veel aandacht aan ‘first offenders’: jonge – soms zeer jonge – mensen die voor het 

eerst een misdrijf begaan. Zo voorkomen we dat jongeren verder afglijden. 

 Op zoek gaan naar zinvolle dagbesteding voor jongere dak- en thuislozen. Met een zinvolle 

dagbesteding ga je verveling tegen en kun je criminaliteit voorkomen. 

 Daar waar met kinderen gewerkt wordt moet een protocol herkenning kindermishandeling en 

huiselijk geweld in werking zijn.  

 Actief werven van pleeggezinnen en die blijvend ondersteunen . 
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 In de buurten en wijken creëren we laagdrempelige centra. Die kunnen kinderen en ouders 

ondersteunen, hulp en zorg bieden en die indien nodig direct doorverwijzen naar specialistische 

hulp .  

 Meer accommodaties voor jongeren. We bekijken per wijk hoe de demografische opbouw is en 

gaan in overleg met de jongeren aan de slag. 

 Bij nieuwe bestemmingsplannen en herzieningen van bestaande bestemmingsplannen wordt 

minimaal 3% van de bebouwde ruimte gereserveerd voor speelruimte voor kinderen. 

 Jongeren die werkloos raken, worden niet in de steek gelaten. We helpen jongeren om een nuttige 

opleiding, zinvolle dagbesteding of baan te vinden.  

 We geven praktijkgerichte voorlichting om schulden op jonge leeftijd te voorkomen. 

 We stimuleren bedrijven in onze gemeente om stageplaatsen voor jongeren aan te bieden. 

 We introduceren de maatschappelijke stage op alle middelbare scholen van onze gemeente. 

 Er moet een nachtverbinding komen tussen Alphen aan den Rijn en Leiden CS. 

 We stimuleren uitgaansgelegenheden voor alle jongeren. We maken samen met de jongeren een 

Masterplan Uitgaan. Dit houdt in dat er met de jeugd gekeken wordt naar uitgaansmogelijkheden. 

 Het dagcampingterrein en de T-steiger bij het meer zijn in de zomer een aantrekkelijke plaats voor 

jongeren. Er dienen schone en hygiënische toiletvoorzieningen te komen. 

 Ondersteunen van creativiteit onder muzikale jongeren: jaarlijks popfestival in Alphen aan den Rijn, 

voor en door jongeren. 
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10. ONDERWIJS 

De beste investering voor de toekomst is een investering in het onderwijs. Voor de SP heeft onderwijs 

absoluut prioriteit, alleen al omdat het één van de beste manieren is om uit een crisis te komen. Met goed 

onderwijs kan de jeugd zijn talenten ontwikkelen en een goede plaats in de samenleving verwerven. Het is 

daarom van groot belang dat het onderwijs van hoge kwaliteit is en voor iedereen toegankelijk is. 

 Onafhankelijk onderwijs is noodzakelijk, geen sponsoring van scholen. 

 Peuterspeelzalen zijn een basisvoorziening en moeten behouden blijven in wijken en dorpen. 

 Scholen moeten veilig te bereikbaar zijn. School-thuisroutes moeten gegarandeerd worden. 

 Meer fietsparkeerplaatsen bij scholen. 

 Scholen dienen zichtbaar maatregelen te nemen om pesten tegen te gaan. 

 Gezond eet- en drinkgedrag op school stimuleren. 

 Elke basisschool behoort een eigen conciërge hebben. 

 In plaats van de ‘fusieprikkel’ wordt een ‘kleinschaligheidstoets’ ingevoerd. Scholen die erin slagen 

om kleinschalig onderwijs te geven worden hiervoor beloond. 

 Er worden geen scholen gesloten in wijken en dorpen omdat ze te klein zijn. Het aantal leerlingen is 

ondergeschikt aan de kwaliteit van onderwijs. 

 Op middelbare scholen moet meer sociaalpedagogische begeleiding komen. Op elke melding van 

een schoolverlater of veel schoolverzuim (ook bij niet-leerplichtigen) reageren we met een 

thuisbezoek. Daarbij hanteren we een persoonlijke benadering, met één persoon die regelmatig 

contact heeft met de jongere. 

 Probleemleerlingen worden alleen van school gestuurd als er een vervangende school of traject is. 

 Het speciaal onderwijs moet bereikbaar blijven en versterkt worden. Met de invoering van 

“Passend Onderwijs” wordt terughoudend omgegaan. Voor sommige kinderen is het reguliere 

onderwijs alleen maar passend te maken als voldoende begeleiding en ondersteuning in de klas 

gegarandeerd zijn en dat laatste is vaak niet het geval. 

 Er komen begeleiders op de busjes voor speciaal onderwijs, zodat chauffeurs zich kunnen 

concentreren op het verkeer. 

 Geld voor zorgleerlingen wordt besteed aan begeleiding, niet aan andere zaken. 

 Luchtkwaliteit binnen scholen regelmatig controleren (twee keer per jaar), en daar waar nodig deze 

te verbeteren. 

 De gemeente dient afspraken te maken met werkgevers voor wat betreft leer- en werkplekken. 

 Ouderbijdrage is en blijft vrijwillig.  
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11. SPORT EN SPEL 

De SP hecht veel waarde aan goede mogelijkheden voor iedereen op het gebied van betaalbare sport- en 

recreatie mogelijkheden. 

 Voor iedereen betaalbare sport- en recreatie. 

 Bewegen is goed voor iedereen. De gemeente moet daarom extra aandacht hebben voor groepen 

mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. 

 De sportstrippenkaart voor ieder kind in de leeftijd vanaf 5 tot en met 16 jaar beschikbaar stellen. 

 De wijk moet beter betrokken worden bij speelvoorzieningen voor de jeugd. De kwaliteit moet 

omhoog, het onderhoud beter. 

 Ten minste drie procent van de oppervlakte van woongebieden moet worden bestemd voor vrije 

speelruimte voor kinderen. 

 Schoolzwemmen terug als basisvoorziening. 

 Gebruik Aquarijn en De Hoorn optimaliseren, door bijvoorbeeld vrij zwemmen en langere 

openingstijden in schoolvakanties. 

 De gemeente ondersteunt waar nodig de vrijwilligers van de sportverenigingen 

 Onderhoudsachterstanden bij sportcomplexen oplossen. 

 Jongeren die initiatieven ontplooien op het gebied van ongeorganiseerde en ‘nieuwe’ sporten 

moeten ondersteund worden. 
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12. NATUUR EN MILIEU 

In tijden van crisis zijn de maatregelen ter bevordering van natuur, milieu en onze leefomgeving vaak het 

kind van de rekening. De SP kiest er nadrukkelijk voor hier niet op te bezuinigen. Met gerichte maatregelen 

stellen we de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig. We bevorderen het dierenwelzijn in de 

gemeente in overleg met dierenwelzijnsorganisaties en daarnaast willen we meer groen in de stad. 

 We meten jaarlijks de luchtkwaliteit in wijken en kernen van onze gemeente en bespreken die met 

onze inwoners. 

 We maken onze inwoners bewust van de milieuproblematiek. We gaan actief onze inwoners 

betrekken bij onze acties om onze gemeente milieuvriendelijker te maken, bijvoorbeeld het 

opruimen van zwerfafval. 

 We gaan over op led-verlichting of andere energiebesparende verlichting in alle straatlantaarns en 

gemeentelijke gebouwen. 

 Alphen aan den Rijn asbestvrij voor 2030 volgens plan. Geen vluchtpolitiek of excuses. We 

verplichten eigenaren van panden om deze voor 2030 asbestvrij te maken. 

 We faciliteren transitie-initiatieven om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verlagen. 

 Actief omgaan met de milieuvoorschriften. Bij een gemeente van meer dan 100.000 inwoners 

hoort een eigen milieudienst. We stappen uit de milieudienst West-Holland en gaan het zelf doen. 

 We monitoren de Coupé-polder zorgvuldig en nemen waar nodig direct maatregelen. 

 De vervuiler betaalt. De saneringskosten van de vervuiling zijn voor het vertrekkende bedrijf. 

 Geen UMTS masten in (de nabijheid) van bewoond gebied. Uit diverse wetenschappelijke 

rapporten blijkt dat deze straling schadelijk is voor mens en natuur. Uit voorzorg dus geen UMTS 

masten in bewoond gebied. 

 We gebruiken geen chemische middelen bij het bestrijden van onkruid.  

 Extra maatregelen om de bij/hommel etc., te behouden. Geen gebruik neonicotinoïden binnen de 

gemeente. 

 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie. We stimuleren actief de komst met de fiets naar het 

werk van onze ambtenaren. Het wagenpark van de gemeente voldoet aan de hoogste milieunorm. 

 Autogebruik binnen bebouwde kom terugdringen 

 De Gnephoek wordt niet bebouwd. We behouden deze fraaie polder. 

 We geven gemeentelijke subsidie op energiebesparende maatregelen als dubbele beglazing, 

zonnepanelen en dergelijke. 

 Alle nieuwbouwhuizen worden standaard uitgevoerd met panelen en zonneboiler. 

 Volwaardig dierenasiel en dierenambulance in Alphen aan den Rijn. 

 



Verkiezingsprogramma SP Alphen 2013/ VERANTWOORD EN SOCIAAL 
 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALPHEN.SP.NL 

 


