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Visie actueel  
leidraad gemeenteraadsverkiezingen 
 
 
BESTUUR 
 
Lokaal bestuurlijke inrichting / Herindeling 
Verenigd Links pleit voor het houden van 
referenda onder de lokale bevolking over dit 
onderwerp in de gemeenten die op de 
nominatie staan om samengevoegd te 
worden. Wanneer er niet voldoende draagvlak 
is voor bestuurlijke herindeling, dan moet die 
niet plaatsvinden.  
Men vergeet vaak dat kleine kernen het 
gezicht van een provincie vormen. Verenigd 
Links is van mening dat kleine gemeenten met 
een schaal van ca.40.000 inwoners behouden 
moeten worden. De goede bereikbaarheid van 
sociale en openbare voorzieningen bevordert 
de kwaliteit van de leefomgeving en gaat 
leegloop tegen.  
Door schaalvergroting wordt de burger op 
afstand gezet. Kleinschaligheid bevordert 
betrokkenheid en een goede verhouding 
tussen burger en overheid.  
Bovendien is gebleken, dat herindeling in de 
praktijk geen kostenbesparing oplevert. 
 
Noord-Nederland 
Het IPO heeft veel te weinig aandacht voor de 
landsdelen, de randstad- periferie.  
Fryslân, Groningen en Drenthe moeten 
bestuurlijk zelfstandig blijven.  Het behoud van 
de eigenheid, de taal en cultuur heeft 
prioriteit boven vermeende efficiëntie.  
 
Decentralisatie 
De door de regering opgelegde decentralisatie 
hebben zowel inhoudelijk als financieel  een 
grote impact op de gemeenten en brengen 
afbraakrisico’s met zich mee. Bij de hieruit 
voortvloeiende bezuinigingen gaat het  
doorgaans om beleid dat gericht is op zeer 
kwetsbare groepen, die daardoor tussen wal 
en schip vallen, omdat niet langer de juiste 
ondersteuning en zorg worden geboden.  
Dit moet absoluut voorkomen worden.  

Door de gemeentelijke organisatie anders in 
te richten, medewerkers gedegen voor te 
bereiden op hun nieuwe taak, de juiste inzet 
en een goed communicatieplan als onderdeel 
van de implementatie van dit nieuwe werken 
moeten de menswaardigheid en kwaliteit 
gewaarborgd worden.  
 
Bezuinigingen 
Verenigd Links is op voorhand geen 
voorstander van besparingen op welzijn, zorg 
en sociale zaken. Het gaat niet aan om onder 
het mom van eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid de zwaksten in de 
samenleving hard te treffen. We doelen dan 
op het beleid met betrekking tot 

• ouderen, gehandicapten 
• inperken ouderen beleid 
• inperken verslavingszorg 
• inperken geestelijke gezondheidszorg 
• inperken aanpak maatschappelijke 

opvang en huiselijk geweld 
• minimaregelingen en 

schuldhulpverlening 
 
In onze ogen moet er bij bezuinigingen een 
keuze gemaakt worden voor andere 
programma’s zoals infrastructuur en grote 
projecten. Cohesie tussen beleidsterreinen en 
een goede afweging zijn hierbij belangrijk. 
Verruiming van de lokale werkgelegenheid, 
social return of investment en substantiële 
voordelen voor de lokale economie moeten 
uitdrukkelijk de basis vormen van de keus 
voor dergelijke grote projecten. 
 
Subsidiebeleid 
Voor Verenigd Links is het belangrijk dat een 
gemeentelijke subsidieverordening tegemoet 
komt aan het duale stelsel, dat uitgaat van 
een scheiding van taken en bevoegdheden van 
college en raad.  
De gemeenteraad moet in staat zijn haar 
controlerende taak uit te voeren. Het 
subsidiekader moet uitgaan van vertrouwen in 
en gedragen verantwoordelijkheid bij de 
subsidieontvangers. In geval van geschaad 
vertrouwen moet het College consequent 
optreden door gebruik te maken van 
instrumenten zoals het preventief weigeren 
van subsidies op basis van eerdere aanvragen, 
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het intrekken of wijzigen van een verlening of 
vaststelling,  en terugvorderen van subsidie en 
wettelijke rente.  
 
Digitale dienstverlening  
De communicatie naar de burgers is op veel 
punten vatbaar voor verbetering. Bij zaken die 
de inwoners betreffen, moeten overheden 
maatwerk leveren en zorg dragen voor het 
volledig informeren van direct betrokkenen. 
Verenigd Links vindt het daarom belangrijk dat 
gemeenten een goede digitale dienstverlening 
bieden, naast de bestaande fysieke 
dienstverlening. Wij stellen voor om in iedere 
gemeente een burgerpanel in het leven te 
roepen, dat de dienstverlening in kaart brengt 
en advies uitbrengt over verbeteringen.  
 
Inspraak 
Er zijn verschillende manieren waarop mensen 
initiatief kunnen nemen om de politieke 
besluitvorming te beïnvloeden.  
De overheid moet tevens een actieve rol 
spelen in de communicatie en inbreng van de 
burger. 
Bij vrijwel elk project moet de overheid 
overleggen met belanghebbenden. 
Dit is een speerpunt voor Verenigd Links.  
Wij stellen voor dat er een plan komt, waarin 
richtlijnen voor participatie worden 
opgenomen, van informeren, raadplegen, 
adviseren tot meebeslissen en coproduceren.  
Verder dient aangegeven te worden wanneer 
welke vorm van participatie moet worden 
toegepast. Zo weet het college welke vorm 
van participatie nodig is in voorkomende 
situaties, en kunnen de gemeenteraad, de 
burgers en belanghebbenden dat controleren. 
Het is bovendien voor alle betrokkenen 
duidelijk in hoeverre hun inbreng de 
besluitvorming ook echt beïnvloedt.   
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BEVOLKING/ SOCIAAL BELEID 
 
a. Sociaal Beleid  
 
Sociale werkvoorziening 
Sociale werkplaatsen nemen een belangrijke 
plaats in op de arbeidsmarkt voor mensen met 
een beperking. Ze bieden hen de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de maatschappij. Met 
het beperken van het aantal beschermde 
werkplekken verdwijnen de mogelijkheden 
voor deze groep zonder dat er een goed 
alternatief geboden wordt. Verenigd Links is 
daarom van mening, dat de overheid moet 
blijven investeren in SW bedrijven. 
 
Participatie 
De tendens in het regeringsbeleid om 
verantwoordelijkheden naar de lagere 
overheden, zoals de gemeenten, te 
verschuiven zonder daar de benodigde 
financiële faciliteiten voor te verstrekken, leidt 
o.a. tot grote tekorten in het I-deel (inkomen). 
Het gevolg is, dat gemeenten geen fatsoenlijk 
sociaal beleid menen te kunnen voeren.  
Het is voor Verenigd Links een belangrijk 
uitgangspunt dat kwetsbare groepen niet 
buiten de boot mogen vallen, ook niet de 
mensen met de grootste afstand tot de 
arbeidsmarkt. Juist in tijden van bezuinigingen 
komt het er op aan kleur te bekennen. 
De enige echte manier om het tekort op te 
lossen is het terugdringen van het aantal 
uitkeringsgerechtigden. Gemeenten moeten 
daarom inzetten op krachtige en deskundige 
individuele begeleiding naar eerlijk betaald 
werk.  
De nieuwe koers op het gebied van werk en 
inkomen, sociaal kwetsbaren, vernieuwend 
welzijn, en jongeren moet een samenhangend 
geheel zijn, dat leidt tot het maken van 
scherpe aanvaardbare keuzes, het wegfilteren 
van dubbel werk en de effectievere inzet van 
de beschikbare instrumenten. Verenigd Links 
zal daarbij blijven toezien op de positie van de 
meest kwetsbaren.  
 
Social Return(of Investment) 
Een instrument dat daarbij gehanteerd wordt, 
is Social Return. Bij aanbestedingen wordt in 
het contract opgenomen, dat er bij de 
uitvoering van de opdracht ook mensen 

moeten worden ingezet met een grote(re) 
afstand tot de arbeidsmarkt. Social return 
heeft als doel om de uitstroom naar werk te 
bevorderen voor mensen die zonder re-
integratieondersteuning niet aan het werk 
komen. 
 
Voor de uitvoering van deze bepaling worden 
door gemeenten organisaties en bedrijven in 
de arm genomen, die als tussenpersoon of 
bemiddelaar tussen ondernemer en doelgroep 
fungeren. Verenigd Links wijst er op, dat geld 
dat bestemd is voor social return of 
investment, niet besteed mag worden aan de 
tussenpersonen.  
 
Een goed beleid vereist de bereidheid om 
vanuit nieuwe invalshoeken een innovatieve 
aanpak te hanteren.  
Participatie betekent namelijk ook, dat de top-
down lijn losgelaten wordt en direct 
betrokken burgers daadwerkelijk participeren 
in de uitvoering van het participatiebeleid. 
Hiervoor kan de samenwerking gezocht 
worden met maatschappelijke 
belangengroepen, zoals TOOON. 
 
Armoedebeleid 
Verenigd Links beschouwt armoede in 
essentie als een vraagstuk van onvrijheid. Een 
minimuminkomen is nodig om de basale 
capaciteiten voor een leven in vrijheid te 
kunnen verwerven. Maar als dat inkomen 
alleen wordt verstrekt op steeds strikter 
wordende voorwaarden en verplichtingen dan 
wordt de ene onvrijheid (inkomensgebrek) 
ingeruild voor de andere ( verlies aan 
autonomie en regie over je leven). Dan is het 
een uitruil van onvrijheden.  
 
Huisuitzettingen 
Het aantal huisuitzettingen stijgt, het lijkt een 
trend te worden.  
Natuurlijk zijn er altijd mensen die het er zelf 
naar gemaakt hebben. Maar in veel gevallen 
zou het niet eens tot een uitzetting mogen 
komen. Deze mensen hebben uiteenlopende 
redenen waarom zij tot een huurachterstand 
zijn gekomen. Door deze mensen uit te zetten 
ontstaat er veel emotionele schade. Vaak zijn 
er kinderen bij betrokken, die dan onder 
toezicht van jeugdzorg worden geplaatst.  
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Met het uit huis zetten van deze mensen lijkt 
misschien een probleem verholpen te zijn. Dit 
probleem is alleen van financiële aard. Er 
wordt echter een veel groter probleem 
geschapen, een van menselijke aard. 
Gemeenten dienen daarom in te zetten op 
preventie. 
 
Ook het aantal executie verkopen stijgt. 
Huizenbezitters die de hypotheek niet meer 
op kunnen brengen, maar hun woning op de 
huidige markt ook niet kunnen verkopen, 
komen niet in aanmerking voor een sociale 
huurwoning en belanden op straat. 
Gemeenten moeten voor deze groep 
voorzieningen treffen. 
 
b. Samenleving 
 
Veiligheid 
Verenigd Links is van mening dat het een 
kerntaak van de overheid is te zorgen voor 
een veilige samenleving. Preventie is in onze 
ogen een belangrijk thema, zeker als het gaat 
om onderwerpen als een veilige leefomgeving 
en verkeersveiligheid. Veiligheidsbeleid kan 
niet op zichzelf staan; wijken en dorpen 
moeten meer zeggenschap in de directe 
leefomgeving krijgen door middel van 
buurtbemiddeling. Maar ook de preventie van 
alcohol- en drugsgebruik dient stevig te 
worden opgepakt.    
 
Anti Discriminatie 
Discriminatie is een vorm van geweld.  
Iedere gemeente moet een adequate Anti- 
Discriminatie voorziening hebben. Jongeren 
mogen niet worden uitgesloten van werk, 
school, sport en horeca op grond van hun 
uiterlijk. Maar ook structureel actief en passief 
geweld, zoals discriminatie van 
gehandicapten, pestgedrag op werk of school, 
onderdrukking op vermeende culturele of 
religieuze gronden, armoede, enz. moet 
worden bestreden. 
 
Vluchtelingen 
Niemand is illegaal op deze wereld. 
Gemeenten hebben een zorgplicht jegens 
vluchtelingen die geen onderdak of 
levensonderhoud hebben. Er dient goede 
noodhulp te zijn.  

Mensenhandel 
Mensenhandel, gericht op prostitutie en 
moderne slavernij, is een actueel probleem.  
Het veiligheidsbeleid moet op dit punt 
aangescherpt te worden, zodat slachtoffers 
kunnen rekenen op steun en hulp. Door goede 
samenwerking van overheden en instanties 
dient een vangnet geconstrueerd te worden. 
Een nationale databank van lokale oplossingen 
is onmisbaar voor een effectieve aanpak. 
  
Uitgaansgeweld  
Verenigd Links is voorstander van de inzet van 
preventieve SUS teams, die bestaan uit 
professionele beveiligingsmedewerkers. Zij 
zijn herkenbaar aanwezig in het 
uitgaansgebied, waar ze vroegtijdig 
overlastsituaties signaleren, de-escalerend 
optreden en/of samen met de politie  een 
situatie gericht aanpakken. 
(SUS komt van “sussen”: het vroegtijdig in de 
kiem smoren van een incident.  
 
Drugsbeleid  
Verenigd Links constateert dat wat de 
bonafide coffeeshops aan de voordeur goed 
doen m.b.t.  toezicht, controle op leeftijd en 
zorgvuldige hygiëne aan de achterdeur 
misgaat omdat leveranties als een criminele 
daad worden beschouwd. Het opheffen van 
deze inconsequentie bestrijdt criminaliteit, is 
beter voor de volksgezondheid en de 
schatkist. Het bezit van softdrugs is in gewicht 
gelimiteerd toegestaan. Door de verkoop van 
softdrugs via coffeeshops, met toepassing van 
de WAHOJG-criteria, te gedogen en streng op 
te treden tegen de verkoop van harddrugs, 
worden deze twee markten uit elkaar 
getrokken. Gevolg is, dat softdruggebruikers 
minder gemakkelijk in aanraking komen met 
harddrugs.  
 
c. Jeugd 
 
Jeugdwerkloosheid 
Een groot percentage van alle jongeren op de 
arbeidsmarkt heeft moeite om geschikt werk 
te vinden. De flexibilisering neemt hand over 
hand toe, waardoor de problematiek 
versluiert wordt. Als je een baan krijgt is dat 
voor een aantal maanden, vaak via 
detachering, of op basis van een 0-uren c.q. 
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kortlopend contract. Het aantal vaste 
contracten in 2011 was een luttele 2%. Dat 
maakt de positie van  werknemers uiterst 
onzeker. Voor zowel ouderen als jongeren is 
solliciteren op zich al een baan, zonder dat dit 
het gewenste resultaat oplevert. Het is 
noodzakelijk dat dit onderwerp extra 
aandacht krijgt.   
 
Meester-gezel-gilde 
Een deel van de jeugdwerkloosheids-
problematiek kan worden opgelost met de 
herinvoering van het meester-gezel-gilde 
systeem in het bedrijfsleven, zoals dat ook in 
andere landen van de EU wordt gehanteerd.  
In dit systeem wordt d.m.v. kennisdeling, 
goede coaching en kwaliteitseisen de 
vakkennis op peil gebracht, kapitaal-
vernietiging  door het verloren gaan van 
waardevolle kennis voorkomen en 
specialisatie bevordert.  
 
Zwerfjongeren  
Door de stagnatie in de jeugdzorg 18+ en de 
inperking van de AWBZ zit de opvang van 
zwerfjongeren in zwaar weer. Het gebruik van 
verslavende middelen onder zwerfjongeren 
neemt toe. Verenigd Links bepleit een goede 
samenwerking tussen jeugdzorg en 
verslavingszorg. Veel zwerfjongeren hebben 
schulden. Het is daarom belangrijk dat er voor 
jongeren budgethulp beschikbaar is en dat de 
hulpverlening gekoppeld wordt aan onderwijs, 
werk-leerbanen, goede opvang en 
begeleiding.  
 
Jeugdoverlast 
Een tekort aan jongeren- en activiteitencentra 
heeft tot gevolg, dat jeugd op straat 
rondhangt en daar overlast veroorzaakt. 
Verenigd Links is van mening dat de gemeente 
deze groep mogelijkheden moet bieden tot 
het nemen van eigen initiatieven, liever dan 
repressieve maatregelen te treffen om 
overlast te bestrijden. Jongeren van de straat 
jagen zonder ze een alternatief te bieden, is 
geen oplossing. Laten we jongeren echte 
kansen geven.   
 
 
 
 

Buddy voor jongeren 
Jongeren die verhoogde kans hebben op 
gewelddadig gedrag, eenzaamheid of 
psychische problemen, moeten worden 
opgevangen door een “buddy” in hun buurt.  
 
d. Maatschappelijke Ondersteuning 
 
WMO 
Gemeenten komen in deze tijd gemakkelijk in 
de verleiding om de gelden van de WMO te 
gebruiken om hun financiën op orde te 
brengen. De WMO is echter bedoeld om te 
voorzien in behoeften van de burger.  
Er moet een inventarisatie plaatsvinden van 
de aanwezige en gewenste voorzieningen, 
waarbij de burger centraal wordt gesteld. De 
gelden van de WMO dienen te worden ingezet 
voor handhaving en verbetering van deze 
voorzieningen, op basis van een duidelijke, 
door de Raad vastgestelde begroting.    
Daarvoor is een goed functionerend WMO 
platform een voorwaarde. 
Slechts door bij de uitvoering van de WMO de 
mens centraal te stellen kan de WMO op 
zodanige wijze worden uitgevoerd, dat 
menswaardigheid en solidariteit tot hun recht 
komen.  
Speciale aandacht verdienen in dit kader de 
mantelzorg en het terugdringen van de 
toenemende eenzaamheid. 
 
Vrijwilligerswerk 
Voor het organiseren van het vrijwilligerswerk 
zijn er in sommige gevallen organisaties nodig 
die gefaciliteerd moeten worden, waarbij de 
voorkeur uitgaat naar samenwerking. Centraal 
moet staan het stimuleren van actieve 
participatie van bewoners in kwetsbare 
posities. 
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ONDERWIJS 
 
Organisatie 
Verenigd Links is geen voorstander van de 
stichtingsvorm als bestuursmodel in het 
openbaar onderwijs. Dit model heeft tot 
gevolg, dat betrokkenen (ouders en 
personeel) op afstand worden gezet en geen 
invloed hebben op de inrichting en 
besluitvorming. Er is in dit model tevens geen 
sprake van democratische controle.  
De voorkeur van Verenigd Links gaat uit naar 
de vereniging als bestuursmodel, waarbij de 
betrokkenen lid zijn en de dagelijkse gang van 
zaken uitgevoerd wordt door een gekozen 
bestuurscommissie. De gemeenteraad kan 
betrokken worden in de democratische 
controle. 
 
Onderwijshuisvesting 
Er dient aandacht te zijn voor binnenklimaat 
verbeterende maatregelen in 
onderwijsgebouwen. Want ook daar geldt dat 
slechte ventilatie en isolatie zorgt voor hoge 
energiekosten en C02 uitstoot. 
 
Analfabetisme 
Er zijn rond de 250.000 analfabeten en 
laaggeletterden in Nederland. Analfabetisme 
staat communicatie en participatie veelal in de 
weg. 
In aanvulling op het sociaal beleid moeten 
overheden speciale aandacht besteden aan 
facilitering, stimulering en hulp voor deze 
groep burgers. 
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GROEN BELEID 
 
Energie 
Verenigd Links is voorstander van het 
aanwenden van schone energie, d.w.z. wind-, 
water- en zonne-energie.  
Kernenergie mag volgens sommigen dan 
schoon zijn, het gebruik ervan brengt grote 
risico’s met zich mee. VL is daarom tegen de 
bouw van een nieuwe kerncentrale in 
Nederland. 
Het winnen van Schaliegas of Fracking kent 
ook milieu risico’s, waarvan vervuiling van het 
grondwater de grootste is. Wij streven 
daarom naar Schaliegas-vrije gemeenten.   
 
Verenigd Links streeft naar energie-
onafhankelijke burgers, d.w.z. dat energie het 
eigendom wordt van de mensen zelf, niet van 
grote energiebedrijven. Lokale initiatieven, 
waarin de consument zelf producent wordt, 
moeten gestimuleerd worden. 
De voorkeur gaat daarbij uit naar zonne-
energie en het wit maken van grijs en zwart 
water boven windenergie, waar veel nadelen 
aan kleven. 
Verenigd Links is tegen de “slimme meter”, die 
afsluiten gemakkelijker maakt. 
 
Duurzaamheid 
Veranderingen en verbeteringen in de 
(natuurlijke) leefomgeving moeten gericht zijn 
op duurzaamheid.   
Verenigd Links focust op een Groene 
Economie, waarin de bijdrage van de overheid 
(nu 10% t.o.v. 90% van de publieke sector) 
verhoogd wordt. Dat is mogelijk door 
duurzame productie  te stimuleren, de bio-
industrie aan banden te leggen en de 
Ecologische Hoofdstructuur volledig uit te 
voeren. Investeren in de duurzaamheidsector 
leidt tegelijkertijd tot het scheppen van 
banen.  
Duurzaamheid op de woningmarkt moet 
gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het 
invoeren van erfpacht gecombineerd met 
energie-neutrale woningen.   
 
 
 
 
 

Woningbouw 
Om te voorkomen, dat de energie-
doelstellingen met betrekking tot de 
woningvoorraad langzaam verlopen, is het 
wenselijk, dat er duidelijk en consequent 
beleid gevoerd wordt. Dit beleid dient gericht 
te zijn op energiebesparende maatregelen 
binnen woningcorporaties en de 
mogelijkheden voor particuliere eigenaren. 
De implementatie van burgerinitiatieven zoals 
SOS 3xgroen licht en het zonnepaneel-
collectief vormt hierbij een goed startpunt. 
 
Ook moet er gericht aandacht besteed worden 
aan de sanering van vervuiling uit het 
verleden, zoals asbest, vuilstortplaatsen en 
gasfabrieken.  
 
Openbare verlichting 
Goede openbare verlichting is belangrijk voor 
een veilige leefomgeving. In verschillende 
gemeenten beslaat de openbare verlichting 
gemiddeld 1,5% van het totale energie-
verbruik. Daarnaast zorgt verlichting soms ook 
voor lichtvervuiling.  
Verenigd Links bepleit daarom de 
ingebruikname van energiezuinige verlichting.    
 
Bomenbeleidsplan 
Een groene omgeving is erg belangrijk voor de 
leefbaarheid in wijken en dorpen. Een 
prettige, groene omgeving maakt het  
aantrekkelijker voor mensen om elkaar buiten 
te ontmoeten. 
Verenigd Links introduceert daarom het 
Bomenbeleidsplan. In dit plan moet het beleid 
beschreven worden ten aanzien van de 
groenvoorziening in (nieuwbouw)wijken en 
dorpen of bij nieuwe wegconstructies.  
Tevens moeten er maatregelen in opgenomen 
worden voor toepassing bij overlast, zoals 
overmatig bladafval, vermindering van 
lichtinval door bomen, beschadiging door 
wortelgroei. 
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BUITENGEBIED 
 
Bestemmingsprogram  
Naast de landbouw, die vroeger bepalend was 
voor het buitengebied, dient een 
bestemmingsprogram zich ook te richten op 
recreatie, toerisme en bescherming van de 
natuur. 
Verenigd Links is van mening dat het karakter 
van de buitengebieden beschermd moet 
worden, de kwaliteit behouden moet blijven 
en waar mogelijk verbeterd. Maar ook dat er 
ingezet moet worden op diversiteit. 
In de verschillende dorpsvisies wordt dit 
aangegeven. De betreffende gemeenten 
dienen recht te doen aan deze plaatselijke 
wensen. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Verenigd Links is geen voorstander van 
agrarisch beleid, dat gericht is op 
grootschaligheid, waarbij kwantiteit de 
overhand heeft boven kwaliteit. Het ruimtelijk 
beleid van gemeenten moet gericht zijn op 
behoud van kleinschalige grondgebonden 
landbouw en behoud van de groene 
ruimtelijke kwaliteit.  
 
Agrarische sector 
De economie is voor een groot deel 
afhankelijk van de kwaliteit van de landbouw. 
Nederland is de tweede exporteur op dit 
gebied in de wereld.  
In verband met het gezondheidsvraagstuk 
moet ons inziens voorkomen worden dat 
bedrijven binnen een straal van 1 kilometer 
van bevolkingsconcentraties mogen 
omschakelen naar grootschalige intensieve 
veehouderij.  
Landbouw heeft toekomst binnen 
gemeentegrenzen, zolang de veiligheid en de 
gezondheid van de bevolking geen gevaar 
loopt. In de ogen van Verenigd Links is het 
voor deze sector van belang om kwaliteit te 
leveren met een omvang die aansluit bij de 
menselijke maat. Mammoetbedrijven passen 
hier niet in. 
 
Een uitstekende productiekwaliteit en een 
verantwoorde wijze van produceren zijn 
belangrijk voor de akkerbouw. Registratie en 
certificering zullen een centrale rol spelen in 

het toekomstig beleid. De inspanningen van 
de sector moeten leiden tot reductie van de 
milieubelasting van bodem, water en lucht. 
 
Natuurbeleid 
Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met 
waardevolle natuurgebieden en 
landschappen. Een duidelijke begrenzing van 
stad en land voorkomt verdere versnippering. 
Natuurwaarden als stilte, nachtelijke 
duisternis en weidsheid dienen hersteld te 
worden.  
Bedreigde dier- en plantensoorten moeten 
actief worden beschermd., zodat ze behouden 
blijven voor huidige en toekomstige 
generaties.  
Weidevogels en andere dier- en planten 
soorten verdwijnen door verstoring van de 
leefomgeving als gevolg van de intensivering 
van de landbouw. Het is daarom noodzakelijk, 
dat natuurlijke elementen in het boerenland 
worden hersteld,  zoals houtwallen en de 
waterloop van beken, en dat er kerngebieden 
voor weidevogels worden ingericht. 
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ECONOMIE 
 
Solidaire Economie 
Verenigd Links bepleit, dat er bij het 
ontwikkelen van visie binnen de gemeente 
serieus gekeken moet worden naar de op 
duurzaamheid gerichte solidaire economie.  
Dit is een vorm van productie, consumptie en 
verdeling van rijkdommen die gericht is op de 
mens en niet op de accumulatie van kapitaal.  
In een solidaire economie krijgen groepen 
democratisch beheer over economische 
processen. Arbeid wordt niet gezien als een 
productiefactor, maar als een proces waarin 
de mens zichzelf kan ontwikkelen. En 
economie wordt niet gezien als een losstaand 
proces, maar bekeken binnen een veelvoud 
van dimensies, sociaal, politiek, ecologisch, 
cultureel. Er moet daarbij gestreefd worden 
naar innovatieve financiële oplossingen. 
De solidaire economie staat voor een meer 
rechtvaardige maatschappij.    
 
 
Detailhandel 
Op gemeentelijk niveau dient kwalitatief goed 
detailhandelsbeleid opgesteld te worden, dat 
verankerd wordt in bestemmingsplannen. Het 
gaat dan om helderheid, eenduidigheid en 
transparantie richting burgers en 
ondernemers. 
 
 
Winkeltijden 
De winkeltijdenwet laat vrij veel ruimte open 
voor  gemeenten om winkeliers toe te staan 
om op zondag open te zijn. Dat speelt grote 
winkelketens in de kaart, ten koste van  de 
kleine ondernemers die dit niet kunnen 
bijbenen. Verenigd Links is daarom geen 
voorstander van winkelopening op zondag. 
 
 
Horeca 
Een evenwichtig aanbod van horeca- 
voorzieningen geeft meerwaarde voor het 
winkelend publiek. Gemeenten dienen wat 
ons betreft niet beperkend te zijn met het 
creëren van sfeer verhogende terrassen.  
 
 
 

 
 
Binnenstad 
De inrichting van de binnenstad bepaald mede 
het karakter van een stad. Er wordt gewerkt, 
gewoond, gewinkeld, cultuur bedreven, en 
aan ontspanning gedaan. Om het levendige en 
toonaangevende karakter te behouden dient 
het winkelaanbod een mix te zijn van grotere 
ketens en kleinere liefst duurzame 
ondernemingen, die elkaar kunnen 
versterken.  
 
Het beleid ten aanzien van de binnenstad 
moet tevens gericht zijn op het terugdringen 
van leegstand en het stimuleren van 
bewoning. 
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LEEFBAARHEID 
 
Krimp 
De voortschrijdende krimp treft voornamelijk 
de dorpen binnen de gemeente. Om leegloop 
en afbraak van de leefbaarheid in deze kernen 
tegen te gaan, is het noodzakelijk dat de 
gemeente het initiatief tot goede 
communicatie met de bevolking neemt en 
samen met hen tot oplossingen komt. Of het 
nu gaat om herinrichting, voorzieningen zoals 
de dorpswinkel, het behoud van de 
bibliotheek, openbaar vervoer of het loslaten 
van de opheffingsnorm voor basisscholen, het 
is van levensbelang dat er goed geluisterd 
wordt naar de inwoners en zich te richten op 
de uitwerking in de dorpsvisies, alvorens in 
actie te komen.  
 
Grondbeleid 
Ondanks de crisis blijft een actieve 
grondpolitiek noodzakelijk. De omvang van 
gemeentelijke reserves dienen bepalend te 
zijn bij het vaststellen van grondbeleid. Verder 
vinden wij dat er goed gestuurd moet worden 
op de apparaatskosten. 
Ambitieuze bouwprojecten moeten opnieuw 
op hun noodzaak en haalbaarheid beoordeeld 
worden. 
  
Woningbouw 
In de grondwet staat, dat de bevordering van 
voldoende woongelegenheid onderwerp van 
zorg van de overheid is. Door het 
marktdenken en het verschuilen achter de 
“eigen verantwoordelijkheid” is er een situatie 
ontstaan, die het lastiger maakt om de 
voorraad goedkope sociale huurwoningen op 
peil te houden.  
Voor Verenigd Links is het belangrijk dat er 
voldoende betaalbare woningen zijn voor 
jongeren en starters, zowel in de stad als in 
het landelijk gebied. Voldoende aanbod is een 
belangrijk instrument waarmee het vertrek 
van jongeren uit de dorpen tegen gegaan kan 
worden. 
Met woningbouw corporaties en 
projectontwikkelaars moeten kortlopende 
afspraken gemaakt worden, zodat flexibiliteit 
gewaarborgd is en het volkshuisvestingsbeleid 
al naar gelang de actuele situatie beïnvloed 
kan worden.  

 
 
 
Verkoopbeleid woningbouw corporaties 
Volkshuisvesting moet in de eerste plaats 
gericht zijn op mensen die niet zelfstandig in 
hun woonruimte kunnen voorzien.  
Corporaties moeten aan banden worden 
gelegd wat betreft de verkoop van woningen, 
die hierdoor aan de sociale huursector worden 
onttrekken. Wanneer er leegstand dreigt, kan 
het probleem geledigd worden door 
bijvoorbeeld asielzoekers en andere daklozen 
onderdak te bieden en daarmee een 
menswaardige situatie. 
 
Riolering 
Gemeenten doen er goed aan zich te 
oriënteren op Re-lining. Dat is een duurzame 
methode voor het verbeteren van de riolering, 
waarbij niet hele straten opgebroken hoeven 
te worden, maar binnenbuizen worden 
geplaatst. Deze methode is duurzamer en 
goedkoper dan de huidige, en leidt tot minder 
overlast.  
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CULTUUR 
 
 
Erfgoed  
Verenigd Links dringt er bij de gemeenten op 
aan de visie op het behoud van cultureel 
erfgoed vast te leggen. Het gaat dan o.a. om 
de plaatselijke historie, archeologie en 
monumentenzorg. 
 
In dit kader pleit Verenigd Links er voor om de 
diepte van het ploegen en andere 
bodemingrepen in het landelijk gebied te 
veranderen van 50 naar 30 cm. Hiermee 
wordt voorkomen, dat archeologisch gezien 
belangrijke terreinen worden aangetast. 
 
Taalbeleid 
Gemeenten dienen een actief taalbeleid te 
voeren ten opzichte van de Friese taal. Het 
gebruik van het Fries moet worden 
ondersteund en gestimuleerd in alle 
segmenten van de Friese samenleving. 
Indachtig de woorden van Ed Hoornik die 
schreef: “ niet in mijn dorpen en mijn  elf 
steden, niet in mijn meren en mijn 
heerlijkheden ben ik het meest mijzelf, maar  
in mijn taal, het instrument waarin ik 
ademhaal”. 
Het behoud van de taal staat gelijk aan het 
behoud van de cultuur. 
 
Sport 
Iedere gemeente dient een evenwichtig 
sportbeleid te hebben, die is vastgelegd in de 
kadernota Sport. Verenigd Links vindt het, in 
het kader van transparantie en inspraak, van 
belang dat ook de knelpunten in het 
onderhoud en de behoeften van verenigingen 
goed in beeld worden gebracht evenals de 
financiële ruimte om deze aan te pakken.  
 
Muziek en Festivals 
Verenigd Links vindt het van belang, dat er in 
het gemeentelijk cultuurbeleid aandacht is 
voor zowel de popcultuur en de meer 
traditionele cultuuruitingen, als voor de 
festival cultuur. Laagdrempelige festivals die 
de cultuurparticipatie kunnen bevorderen en 
een groot publieksbereik hebben, zijn 
waardevol voor de kwaliteit van een 
gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


