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Politiek en bestuur in de Hoeksche Waard staan de komende jaren voor de uitdaging om vorm en inhoud te geven 
aan een gemeente, direct grenzend aan het zuidelijke deel van de Randstad, het economische hart van Nederland. 

 
Vijftig jaar nadat de discussie over gemeentelijke herindeling begon, smelten vijf gemeenten met 14 dorpen en 
tientallen buurtschappen samen in de gemeente Hoeksche Waard. Sociaalgeografisch was het al eeuwen zo, maar 
nu is er ook bestuurlijk sprake van een eenheid. 

 
Voor het eerst sinds er sprake was van een intergemeentelijke samenwerking worden geen wensenlijstjes meer bij 
elkaar opgeteld en zal er sprake zijn van een Hoeksche Waards perspectief. Daar ligt ook de grootste uitdaging voor 
de eerste raadsperiode in deze gemeente van ruim 86.000 inwoners, het ontwikkelen van een samenhangende visie 
op talrijke beleidsterreinen 

 
De PvdA omarmt de uitgangspunten voor het nationaal landschap, zoals die staan omschreven in de Nola Ruime. De 
Hoeksche Waard is een en ondeelbaar. Elke ontwikkeling is gebaseerd op de erkenning van en het respect voor de 
landschappelijke waarden (openheid, rust, rulmte, groen en water) en de culturele identiteit van het gebied, waar 
mensen wonen, werken en recreeren. 

 
Het predicaat nationaal landschap - dat tot dusver door alle gemeenten in de Hoeksche Waard is omarmd en wordt 
gerespecteerd - biedt een effectieve bescherming tegen ongewenste ontwikkelingen, maar ook talrijke kansen en 
mogelijkheden voor een dynamische ontwikkeling die het gebied leefbaar houdt, en instrumenten voor de versterking 
van de landschappelijke kwaliteiten. 

 
ledereen heett recht op een eerlijk en rechtvaardig bestaan. De PvdA staat voor sociale cohesie, werkgelegenheid, 
sociale zekerheid, voldoende en toegankelijke voorzieningen, met behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. 
Solidariteit tussen (kans)arm en (kans)rijk, tussen jong en oud staat daarbij centraal. Zwakke groepen en belangen 
worden beschermd. Kortom de PvdA staat voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. 

 
Het verkiezingsprogramma van de PvdA Hoeksche Waard voor de periode 2019 - 2022 behandeld niet alle 
onderwerpen. Voor zover er sprake is van bestaand beleid, houdt de PvdA vast aan uitvoerlng daarvan. En 
voor zover het gaat om landelijke onderwerpen dan zijn de standpunten terug te vinden op de algemene site 
van de PvdA. 



 
 

Werk geeft zelfrespect en zelfvertrouwen, het brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en 
participatie. 'Voor iedereen een baan' vinden wij een topprioriteit. 

 
De nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft als opdracht om de afstand tussen bestuur en lnwoners te 
verkleinen. 

 
Voor de PvdA is de leefbaarheid en het daarrnee onlosmakelijk verbonden voorzieningenniveau een 
speerpunt van beleid. 

 
De PvdA staat voor een sociaal beleid dat armoede uitbant. Wij streven naar een betere benutting van de 
bestaande regelingen die dat mogelijk rnaakt. 

 
De WMO is er voor iedereen en zal ruimhartig worden toegepast. Wij zullen regelmatig evalueren of dit ook 
daadwerkelijk gebeurt. 

 
We pleiten voor een blijvend aanbod voor beschutte werkplekken voor mensen met een grate afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

 
De PvdA pleit voor een gemeentelijke garantie dater geen wachtlijsten in de jeugdhulpverlening ontstaan. 

Biologische landbouw in het kader van biodiversiteit en duurzaamheid moet warden gestirnuleerd. 

Kinderen hebben het recht om zoveel mogelijk in de eigen buurt naar school te gaan. Dit geldt ook voor de 
voor en naschoolse voorzieningen. 

 
Het aantal en het type te bouwen woningen wordt bepaald door de eigen behoefte van de inwoners en de 
noodzaak om de gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan en voorzieningen in stand le houden. 

 
lngrijpende verbetering van he! openbaar vervoer, van de N217 en de verbindingen in en met de Hoeksche 
waard zijn essentieel. 

 
De PvdA is voor het creeren van een uitnodigend vestigingsklimaat voor bedrijven en het ondersteunen bij de 
werving en huisvesting van personeel voor banen die als gevolg van de vergrijzing vrijkomen. 

 
De PvdA is voor verdere verduurzaming op alle aspecten. 

 
Bij de harmonisatie van de gemeentelijke tarieven moet de gemeente Hoeksche Waard uitgaan van zo 
gunstig mogelijke tarieven waarbij voorzieningen en voornemens gehandhaafd en uitgevoerd kunnen warden. 

 
 

 
Op alle terreinen is daadkracht nodig en visie. Belangrijke onderwerpen die de komende jaren de agenda zullen 
domineren zijn: 

 
Vitale kernen 
De nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft als opdracht om de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen. 
Door het ontstaan van de nieuwe gemeente verdwijnen de bestaande dorpen niet. We blijven gewoon inwoner van 
een van onze 14 dorpen of van een buurtschap. Het Vitale kemenbeleid van de gemeente zal de alom verkondigde 
zorg van tegenstanders van de herindeling dat daardoor verenigingen en voorzieningen zullen verdwijnen, 
wegnemen 
De kernregisseur vitale l<ernen kan hlerin een belangrljke rol spelen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Op het terrein van de leefbaarheid heeft de gemeente grote vrijheid om daar lokaal invulling aan te geven en 
prioriteiten te stellen. De bevolkingssamenstelling en plaatselijke tradities bepalen de behoeften. Voor de PvdA is de 
leefbaarheld en het daarmee onlosmakelijk verbonden voorzieningenniveau een speerpunt van beleid. 

 
Een deel van de middelen moet beschikbaar zijn om de voorwaarden te scheppen voor een prettige en veilige 
woonomgeving met thuis of in de buurt zorg-, welzijnsvoorzieningen. 
De PvdA wil de sociale samenhang bevorderen door onder meer aantrekkelijke plekken te creeren waar burgers 
elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit professionals hun diensten kunnen verlenen. 

 
Voorbeelden zijn dorpshuizen en wijkcentra waar verscheidene zorg- en welzijnsfuncties kunnen warden 
gecombineerd. De PvdA is van mening dat de gemeente in gesprek moet gaan met dorpsvertegenwoordigers, de 
verenigingen en andere belanghebbende organisaties. 
Voorzieningen waarin organisaties als onderwijs, voorschoolse voorzieningen, , 
buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen moeten zoveel mogelijk worden samengevoegd. 

 
Als er initiatieven van bewoners zijn die onderdelen van het werk dat nu door de gemeentes wordt gedaan, zelf willen 
gaan doen, geven we hen daarvoor de ruimte. lnwoners dragen ook zelf verantwoordelijkheid. Van hen wordt een 
grote inbreng en zelfwerkzaamheid verlangd. Vandaag de dag is niets vanzelfsprekend. Dit betekent dater sprake 
moet zijn van een gezamenlijke inspanning op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 
De dienstverlening moet zo dicht mogelijk bij de burgers worden georganiseerd, bijvoorbeeld door loketfuncties in de 
kernen te hebben en door dienstverlening aan huis uit te breiden. Zo warden Persoonsbewijzen al thuis bezorgd en 
ook kunnen mensen met ondersteuningsvragen thuis bezoek krijgen van de ambtenaar. De gerneente komt naar de 
burger toe. 

 
De PvdA streeft naar versterking van die functie, zonder daarbij de belangen van de overige kernen uit het oog te 
verliezen. De gerneente moet op zoveel mogelijk plaatsen servicepunten inrichten. Die worden ontwikkeld in 
samenspraak met de bevolking en (zorg)instellingen. 

 
 

 
WMO 
Na de overgang naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), hebben er regelmatlg evaluaties 
plaalsgevonden en is het beleid aangepast. Daar moeten we in de Hoekse Waard mee doorgaan. De PvdA pleit voor 
een ruimhartiger manier van indiceren, waarbij inwoners positief worden bejegend, met een daarbij passend budget 
voor de uitvoering van de WMO. Gebruik maken van de WMO heeft tot doe! om mensen in staat te stellen om mee te 
doen in de samenleving. 

 
Participatiewet 
De PvdA vindt dat de WIHW in haar totaal moet komen te vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid en dat 
er voldoende beschutte werkplekken vanuit de gemeente georganiseerd moeten worden. 
Er moet in gezamenlijkheid gezocht worden naar de oplossingen van problemen, toeleiding naar werk, het vinden van 
de juiste werkplek bij de juiste werkgever en het laten volgen van de juiste scholing. Wij zijn tegen een eenzijdige 
fixatie op controle en betutteling. 
Van belang is een blijvend aanbod van beschutte werkplekken te organiseren. Elke beschutte werkplek is maatwerk. 
Verdringing van arbeid moet voorkomen worden. 

 
De PvdA wil extra investeren in een ruim minimabeleid en de aanpak van armoede, zodat iedereen in de Hoeksche 
Waard mee kan doen. Kinderen in een gezin met een kleine beurs moeten ook mee kunnen doen. Er zal meer 
moeten worden ge'investeerd in armoedebestrijding, zodat mensen hier gebruik van kunnen maken. Jammer genoeg 
berelken we nog niet alle mensen die het nodig hebben. De komende periode willen we nog meer mensen die het 
nodig hebben bereiken. 



 
 
 
 

Het wegwerken van bureaucratie en regelzucht die ondernemers belemmeren mensen in dienst te nemen uit de 
bijstand, met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking is daarbij van belang. Het instellen van een 
werkgeversservicepunt is een mogelijkheid. De gemeentelijke  organisatie treedt ook op als werkgever; dat betekent 
dat de gemeente als ondernemer ook plek wil bieden aan stagiaires, mensen uit de bijstand, mensen met een 
beschutte indicatie en mensen met een arbeidsbeperking 

 
Alie inwoners die maximaal 130 procent van de bijstandsnorm als inkomen hebben krijgen bijzondere bijstand. Voor 
andere regelingen moet het uitgangspunt ook ten minste 130 procent zijn. 
Ruimhartigheid en begrip voor de vaak moeilijke persoonlijke situatie dienen binnen de wettelijke kaders leidraad te 
zijn bij de toekenning van geldelijke steun. 
Ook helpt de PvdA mensen bij het voorkomen en aanpakken van schulden en organiseert zij zorg op basis van 
persoonlijke gesprekken met mensen die dit nodig hebben, waarbij ook aandacht is voor het signaleren van en 
tegengaan van eenzaamheid. 

 
 

Jeugdhulp 
Waar het de jeugdhulpplicht voor gemeenten betreft, zoals die is omschreven in de Jeugdwet, is de Hoeksche Waard 
onderdeel van een groter geheel en is de besluitvorming moeilijker te beTnvloeden. De Rijksmiddelen zijn niet 
toereikend voor de vraag naar jeugdhulp. Voortdurend moeten deelnemende gemeentes de tekorten bijpassen. De 
gemeente zal moeten garanderen dat eventuele  financiele tekorten niet ten koste gaan van de hulp die de jeugd 
nodig heeft. Dit geldt vanzelfsprekend voor de jeugd -GGZ. De zorg kan ook verbeteren door het aantal regels te 
verminderen en te werken aan een integrale aanpak (sociale wijkteams in de hele Hoeksche Waard). Wachtlijsten, 
buiten de wettelijk toegestane, zijn voor de PvdA onacceptabel. 

 
 

Onderwijs 
Een belangrijke taak die de gemeente heeft op het gebied van onderwijs is een faciliterende op het gebied van 
nieuwbouw. De PvdA is voor kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs. Kinderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen 
buurt naar school kunnen, ook in de kleine kernen. Daarom is samenwerking tussen scholen van groat belang. 
Voorschoolse opvang en naschoolse opvang moeten ook in kleine kernen mogelijk blijven, vindt de PvdA. 

 
Ook beijvert de PvdA zich voor programma's die schooluitval tegengaan en voor versterking van de aansluiting tussen 
het onderwijs en de arbeidsmarkt. De PvdA juicht de vestiging toe van nieuwe opleiding in de Hoeksche Waard zoals 
MBO, mogelijk ook HBO. De PvdA stelt voor om twee pilots te organiseren die antwoord kunnen geven op de vraag 
wat er nodig is om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten. Daardoor kunnen 
werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt versterken. 

 
Ouderenzorg 
In de Hoeksche Waard. hebben we ook met de toenemende vergrijzing te maken Er wonen verhoudingsgewijs veel 
ouderen die langer in hun vertrouwde omgeving willen en moeten kunnen blijven wonen. De PvdA wil de zorg in de 
buurt organiseren en wil kleinschalige zorgvoorzieningen mogelijk maken. 

 
Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Oat vinden wij belangrijk. 
Zorgmedewerkers moeten weer zichtbaar zijn in de wijk. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met 
alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. Het gaat erom dat mensen 
daarna iets kunnen gaan doen. 

 
Particulier initiatief met betrekking tot levensloopbestendige woningen en mantelzorgwoningen warden sterk 
gestimuleerd door de PvdA. Op deze manier ontstaan sterke buurten, waar mensen weer aandacht voor elkaar 
hebben en iedereen een plek heeft. 

 
De PvdA pleit voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. 

 
Vrijwillig vervoer en vervoer op maat wordt door de PvdA gestimuleerd. 



 
 
 
 
 
 

Ook allerlei initiatieven die organisaties bedenken om het leven van onze (oudere) inwoners mooier en minder 
eenzaam te maken, stimuleren we. 

 
Wij zien de gezamenlijke ouderenorganisaties als partner om dit beleid vorm te geven. 

 
Jongerenbeleid 
Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren van de Hoeksche Waard de kans krijgen uit zichzelf en het leven te halen 
wat erin zit Het mag daarbij volgens ons niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Daarom vinden we het belangrijk 
om te investeren in onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden voor jeugd en jongeren. Daarnaast willen we dat de 
Hoeksche Waard een gemeente is waar je van jongs at aan met plezier woont. Er is veel goed geregeld maar we 
vinden het belangrijk dat deze goede dingen behouden blijven.. Daar willen wij ons voor inzetten. Wij vinden daarbij 
dat de gemeente niet alleen plannen moet bedenken voor jongeren maar juist ook met jongeren. Wanneer jongeren 
met uitvoerbare ideeen komen, vindt PvdA dat ze de kans moeten krijgen deze ideeen zelf uit te voeren. Hierin heeft 
de gemeente een faciliterende rol. 
De PvdA is voor een Jongerenloket Een punt waar jongeren naartoe kunnen met vragen op het gebied van welzijn, 
wonen en werken; dit is belangrijk om Hoeksche Waard beter te laten draaien als geheel 

 
Ruimtelijke ordening 
Vrijwel alle beleidsterreinen hangen samen met de ruimtelijke ordening, met de manier waarop dit gebied wordt 
ingericht. De Hoeksche Waard meet plus minus 33.000 hectare, verdeeld over zo'n zestig polders. De inrlchting van 
het gebied word! in belangrijke mate bepaald door de landbouw. Wij stimuleren de ontwikkeling van de biologische 
landbouw. 

 
Bij gemeenteiijk beleid en de uitvoering van dit beleid moet het stimuleren van natuur en biodiversiteit een belangrijke 
rol krijgen. 
Om dit te bereiken ondersteunen wij de aanstelling van een onafhankelijke plattelandsecoloog Deze onafhankelijk 
adviseur kan, analoog aan de regionale kwaliteitsadviseur die de ruimtelijke kwaliteit bewaakt, de gemeente van 
advies voorzien om de ecologie in de Hoeksche Waard te bewaken en waar nodig te verbeteren. 

 
Hoeksche Waard Landschap zien wij als een belangrijke partner om te verwezenlijken. 

 
De PvdA vindt dat het unieke karakter van het open landschap met polders en dijken moet warden behouden en 
versterkt. Nieuwe ontwikkelingen toetst de PvdA aan de kwaliteiten en de mogelijkheden van het gebied. Daarbij 
rekening houdend met recreatieve, cultuurhistorische en ecologische waarden, de sociale en de economische 
toekomstperspectieven van de dorpsgemeenschappen. 

 
We wonen en werken in een prachtig stukje Nederland. Onze bewoners  en toeristen recreeren graag in onze natuur 
en hier verdienen steeds meer lokale ondernemers een boterham aan. Dit is een positieve ontwikkeling mits de natuur 
niet gehinderd wordt door dit toerisme. 

 
Met de vaststelling van de definitieve Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte is in 2012 de wettelijke 
(rijks)bescherming voor nationale landschappen komen te vervallen. Dat is nu onderdeel van het provinciaal beleid. 
Dal er geen landelijke leidraad meer is voor nationale landschappen, wil niet zeggen dat de criteria niet meer gelden. 
lntegendeel, er is alle reden om vanuit de Hoeksche Waard te blijven pleiten voor een beschermende en 
verantwoorde ontwikkeling van het gebied. 

 
Woonvisie 
De PvdA is het van harte eens met de uitgangspunten van de Regionale Woonvisie die er ligt; wij zijn voor voldoende 
sociale woningen en doorstroommogelijkheden, sturing op demografische trends en kwaliteit, handhaven dan wel het 
maximaal versterken van de leefbaarheid van de kernen (daar bouwen en vitaliseren), huishoudenverdunning en 
migratie. 

 
Maar de getalsmatige uitwerking, neergelegd in het Woningbouwprogramma voor de Hoeksche Waard is in feite een 
optelsom van de wensen en verlangens van de vijf gemeenten die nu samengaan. Dit zal moeten worden aangepast 
voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard zodat er keuzes gemaakt kunnen warden. 



Een bescheiden plus bovenop de aantallen nodig voor de eigen woonbehoefte vinden wij gewenst met het ook op het 
in stand houden van voorzieningen. Een belangrijke uitgangspunt is ook dat er sprake is van inbreiding( in de 
bestaande bebouwing) ten behoeve van de bereikbaarheid van de voorzieningen. 

 
lnfrastructuur 
In de eerste plaats, vindt de PvdA verbetering van het openbaar vervoer belangrijk. Aansluiting van de kernen op de 
openbaar vervoer knooppunten van de Hoeksche Waard is essentieel. 
Ruime parkeermogelijkheden, voor fiats en auto, bij het busstation Heinenoord zijn noodzakelijk. De openbaar 
vervoerverbindingen vanuit de Hoeksche Waard 
moeten aansluiten met de sneltram in Barendrecht en op termijn de metro in Spijkenisse en/of Hoogvliet 

 
In de Hoeksche Waard is sprake van een toenemende verkeersdrukte en een moeizame afwikkeling daarvan. De 
infrastructuur, vooral de A29 en N217, staat onder druk. De PvdA ziet voor de N217 als deeI van de oplossing om te 
kijken naar het doelgebruik en het selecteren van gebruikers (met extra atslagen en parallelwegen), zoals dat 
bijvoorbeeld nu al gebeurt bij Heinenoord. 

 
Voorwaarde voor het zo snel mogelijk aanleggen van het ontbrekende stuk secondaire weg tussen Maasdam en 's- 
Gravendeel is dat de veiligheid van fietsers en wandelaars wordt gegarandeerd. Dal kan alleen met een vrij liggend 
fietspad, dat wenselijk is langs heel de N217. 

 
Doortrekking van de A4 Zuid van Schiedam naar Klaaswaal - een rijksbesluit - biedt ook de  Hoeksche Waard 
kansen op een betere verbinding met de Randstad en ontlasting van de A29 en N217. Zo kan er bij de ondertunneling 
van de A4 tussen Oud-Beijerland en Spijkenisse/Albrandswaard warden onderzocht of er een verbinding is te maken 
met het metronet. De eis is een landschappelljke inpassing die de weg onzichtbaar maakt en onhoorbaar. Dit geldt 
ook voor de manier waarop de infrastructuur in de Hoeksche Waard op de A4 wordt aangesloten. 

 
De PvdA vindt dat in verband met de verkeersveiligheid het vrachtverkeer op bewoonde dijken zoveel mogelijk 
geweerd moet worden. 

 
Economische ontwikkeling 
De PvdA houdt onverkort vast aan het concentreren van economische bedrijvigheid in de noordrand. De N217 is wat 
dat betreft nog altijd een harde grens, in lijn met de richtlijnen voor een nationaal landschap. 

 
De gemeente Hoeksche Waard moet op korte termijn een herorientatie uitvoeren op de voorraad bedrijventerreinen 
en de daar mogelijk te vestigen (categorie) bedrijven. Vanuit de nieuwe werkelijkheid - de Hoeksche Waard als 
geheel is bepalend voor de gemeentelijke/lokale behoefte en wat waar moet warden gevestigd - zullen de 
bedrijventerreinen tegen het licht moeten warden gehouden. 

 
De PvdA pleit voor het handhaven van het bestemmingsplan buitengebied. In het bestemmingsplan buitengebied 
staan uitgangspunten geformuleerd zoals "bebouwing en bedrijfsvestiging", deze dienen zorgvuldig in het landschap 
te warden ingepast". 

 
Bedrijven zullen de komende jaren in toenemende mate te maken krljgen met de gevolgen van de vergrijzing. 
Daardoor komen enkele duizenden banen vrij waarvoor niet of moeilijk mensen te vinden zullen zijn. Daar moet op 
worden geanticipeerd met scholing en stageplekken. De PvdA pleit voor nauw overleg met het bedrijfsleven en het 
instellen van een uttnodigend vestigingsklimaat. Mogelijk zal in dit kader moeten warden nagedacht over het bouwen 
van extra woningen. 

 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van de PvdA. Maak een ruimtelijk ordeningsbeleid in de gehele Hoeksche 
Waard voor duurzame energie. Na de windmolens warden er nu regelmatig plannen ingediend bij gemeenten in de 
Hoeksche Waard voor zonneparken. Dit zijn ruimtelijke ontwikkelingen op een dermate schaal dat die grote impact 
heeft op het landschap. Daarom pleit de PvdA voor een beleid op het gebied van zonne-energie waarbij eerst het 
benutten van de daken gestimuleerd wordt en daarna pas mogelijk ruimte biedt voor de aanleg van zonneparken met 
een goede inpasslng in he! landschap. Oil kan door gebieden blnnen de Hoeksche Waard aan te wijzen waar 



grootschalige zonneparken en windparken niet ontwikkeld mogen warden omdat op die locaties het landschap te 
kwetsbaar is. De rest van de regio kan dan wel zoekgebied zijn voor duurzame energie. 
Dit biedt voordelen voor de inpassing, voor de aansluiting op het net (bundelen van parken) en voorkomt dat het 
landschap ontsierd wordt door tientallen verspreid liggende zonne- en windparken. Behandel grootschalige 
zonneparken analoog aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woningbouw. 

 
De PvdA pleit voor het standaard uitrusten van nieuwbouwwoningen met zonnepanelen en het toepassen van gasloos 
bouwen. Hierbij moet aandacht  gegeven worden aan de situatie  van huurders die daardoor  anders eventueel 
financieel in de problemen zouden komen. 

 
Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur is meer dan alleen maar franje. Zij vormen een essentieel onderdeel van onze samenleving. Mensen 
ontlenen er veel plezier aan en betekenis. Wij wlllen kunstenaars  en culturele ondernemers  stimuleren bijvoorbeeld 
met het organiseren van festivals. 

 
Om te komen tot een levendig kunst en cultuur klimaat wil de PvdA broedplaatsen ondersteunen waar bewoners, 
kunstenaars en culturele ondernemers elkaar ontmoeten en ideeen en initiatieven kunnen ontstaan. 

 
Ook wil de PvdA muziekonderwijs en andere vormen van onderwijs op het gebied van kunst en cultuur versterken. De 
bibliotheek is een belangrijke voorziening.  Daar kunnen mensen  kennismaken met de aspecten van onze 
samenleving. De PvdA is voor een brede en bereikbare bibliotheek. 

 
Verder wil de PvdA een Hoeksche Waard pas ontwikkelen, een variant op de Rotterdam pas die mensen in staat stelt 
om voorzieningen te bezoeken. Di! kan de economie stimuleren. 

 
Sport 
Sport en beweging zijn belangrijk. De PvdA stimuleert he! sportiet actief zijn, individueel of in het verband van een 
vereniging. De gemeente Hoeksche Waard moet (sport)verenigingen zodanig faciliteren dat zij goed kunnen 
functioneren. Daarbij erkent de PvdA het belang van de inzet van vrijwilligers. 

 
Skateparken, speeltuinen en fitness toestellen in de openbare ruimte kunnen daarbij behulpzaam zijn, vindt de PvdA. 
Ook pleiten wij voor het verder ontwikkelen voor van wandel- en fietspaden door de Hoeksche Waard. 

 
Financien 
Bij elkaar kregen de vijt zelfstandige gemeenten in de Hoeksche Waard circa 104 miljoen euro per jaar uit het 
Gemeentefonds. Het gaat om gemiddeld plus minus 1200 euro per inwoner op basis van een inwonertal van 86.129 
inwoners. Dit bedrag word! aangevuld met inkomsten uit leges en de OZB. 

 
Naar verwachting is dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard ongeveer 130 miljoen euro krijgt uit het 
gemeentefonds. De precieze berekening is nog niet gemaakt, maar hang! af van onder meer geografische en 
demografische factoren. De gemeente genereert verder zelf inkomsten uit de OZB en de leges. 

 
De PvdA bepleit dat de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen wordt gestort in een duurzaamheidsfonds. 

 
Harmonisatie (van plannen en tarieven) 
Tot 1 januari 2019 is er sprake van vijf autonome gemeenten, met hun eigen bestemmingsplannen, subsidieregels, 
tarieven voor verleende diensten en de OZB en andere gemeentelijke belastingen. De nieuwe gemeenteraad rnoet al 
die plannen, regels en tarieven harmoniseren; voor alle inwoners eenduidig regelen. 

 
Bij de harrnonisatie van de gemeentelijke tarieven moet de gemeente Hoeksche Waard uitgaan van zo gunstig 
rnogelijke tarieven waarbij voorzieningen en voornemens gehandhaafd en uitgevoerd kunnen warden. 
Hierbij geldt de aantekening dat het indlviduele belang van vrijwel alle inwoners word! afgewogen  tegen de effecten 
op de voor onze partij belangrijke beleidsthema's; het armoede- en kernenbeleid (vitale dorpen), de gevolgen van de 
snelle vergrijzing en het jeugdbeleid. 
De PvdA is ook voor verruiming van het kwijtscheldingsbeleid. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het laag houden van de gemeentelijke belastingen als doel op zich (de gemeentelijke belastingdruk in de Hoeksche 
Waard behoort tot de laagste in Zuid-Holland) heeft niet onze instemming. Het in stand houden van (gemeentelijke) 
voorzieningen in het kader van de leefbaarheid van onze dorpen - bijvoorbeeld - zou kunnen betekenen dat daarvoor 
een extra financieel beroep op de inwoners wordt gedaan. Bezuinigen op zaken die de zwaksten in de samenleving 
treffen wijst de PvdA af. 

 
Een belangrijk voordeel van de samenvoeging van de vijf gemeenten is dat een aantal nu regionaal functionerende 
diensten, alleen met aantoonbare meerwaarde, weer gemeentelijke diensten worden en daarmee rechtstreeks onder 
het 'gezag' kunnen komen van de gemeenteraad van de Hoeksche Waard en daarmee dichter bij de burger. 
Voorbeelden van dergelijke regionale verbanden zijn de Regionale Afvalstoffen Dienst (RAD) en Werk en lnkomen 
Hoeksche Waard (WIHW). 

 
De inzet van de PvdA bij de bestuurlijke inrichting van de nieuwe gemeente is dat de organisatie plat wordt, service 
gericht en laagdrempelig. 

 
Dienstbaarheid staat voorop, de gemeente moet naast de bewoners staan, gemeentebestuur en inwoners moeten 
samen vorm geven aan de nieuwe gemeente. 


