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Inleiding	

Op	22	november	2017	zijn	er	gemeenteraadsverkiezingen	voor	de	periode	2018-2022	in	Leeuwarden.	Per	1	
januari	2018	wordt	de	gemeente	Leeuwarderadeel	en	een	deel	van	de	gemeente	LiBenseradiel	bij	
Leeuwarden	gevoegd.	Vanwege	deze	samenvoeging	zijn	vervroegde	herindelingsverkiezingen	noodzakelijk.

Eerlijke	verdeling	van	werk	en	inkomen	en	goed	onderwijs	voor	iedereen	staan	bij	ons	centraal.	We	maken	
ons	sterk	voor	het	milieu,	duurzaamheid,	leeIaarheid	en	betaalbaar	wonen.	Kunst	en	cultuur	zien	wij	als	
belangrijk	instrument	dat	zorgt	voor	sociale	cohesie,	waardoor	via	gedeelde	waarden	en	ontmoeKng	de	
best	mogelijke	basis	ontstaat	voor	harmonieus	samenleven:	ongeacht	achtergrond,	voorkeuren	of	
opleiding.	Een	samenleving	waar	iedereen	mee	doet.	Voor	elkaar	en	voor	onze	toekomst.	De	PvdA	beseP	
dat	marktwerking	in	een	aantal	sectoren,	zoals	zorg	en	onderwijs,	meer	kwaad	dan	goed	doet.	

Voor	het	schrijven	van	dit	verkiezingsprogramma	heeP	de	programmacommissie	geput	uit	gesprekken	met	
leden	van	de	PvdA	en	niet-leden,	met	maatschappelijke	organisaKes,	bedrijven	en	deskundigen.	Toch	is	het	
onmogelijk	om	alle	goede	sociaaldemocraKsche	ideeën	die	leven	in	de	samenleving	op	te	nemen	in	dit	
programma.		

Daarom	willen	wij	u	vragen	om	ons	ook	in	de	komende	periode	te	blijven	voeden	met	uw	ideeën	en	
plannen.	De	beste	ideeën	en	verbeterplannen	komen	immers	van	mensen	die	dagelijks	in	hun	dorp,	buurt	
of	wijk	zijn,	van	mensen	die	zelf	werken	in	de	zorg,	in	het	onderwijs,	bij	grote	of	kleinere	ondernemingen	of	
die	zelf	ondernemer	zijn.		

U	kunt	uw	suggesKes	doorgeven	via:
TwiBer:		 	 @PvdALeeuwarden	
Facebook:	 	 PvdA-Leeuwarden
E-mail:	 	 	 campagne@pvdaleeuwarden.org
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Indeling 

1. Werk	en	Inkomen
2. Zorg	en	LeeIaarheid
3. Jeugd	en	Onderwijs
4. Sport	en	Cultuur
5. Wonen,	economie	en	toerisme
6. Openbare	ruimte,	verkeer	en	vervoer
7. Natuur,	milieu,	energie	en	duurzaamheid
8. Gemeentelijke	dienstverlening,	veiligheid	en	financiën
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SamenvaEng

Eerlijke	verdeling	van	werk,	inkomen,	goed	onderwijs	en	goede	zorg	voor	iedereen	staan	bij	ons	centraal.	
Een	beter	milieu,	een	schone	en	veilige	leefomgeving,	betaalbaar	wonen	en	een	samenleving	waarin	cultuur	
en	sport	de	basis	vormen	voor	ontmoeKng	en	ontplooiing.	De	PvdA	maakt	zich	sterk	voor	gelijke	kansen,	
voor	elkaar	en	voor	onze	toekomst.		

Werk	vormt	de	basis	voor	zelfstandigheid,	het	zorgt	voor	sociale	contacten	en	voorkomt	eenzaamheid.	De	
PvdA	vindt	dat	bestaanszekerheid	voor	iedereen	gegarandeerd	moet	zijn.	Inwoners	met	een	lager	inkomen,	
wordt	mogelijkheden	geboden	om	volwaardig	mee	te	doen	d.m.v.	kwijtscheldingen	of	tegemoetkomingen.	
Bijzondere	aandacht	gaat	daarbij	uit	naar	kinderen	die	opgroeien	in	een	achterstandssituaKe.	Schulden	
moeten	voorkomen	worden.	VoorlichKng,	maar	ook	het	overnemen	van	financieel	beheer,	vormen	daarbij	
uitgangspunt.	

De	zeggenschap	in	de	zorg	gaat	wat	de	PvdA	betreP	terug	naar	de	cliënt.	Niet	het	beschikbare	budget,	maar	
de	benodigde	zorg	is	doorslaggevend.	Voorkomen	is,	zowel	voor	gezondheid	als	voor	budget,	beter	dan	
genezen.	Uitgangspunt	in	de	zorg	is	daarom	prevenKe.	Te	veel	marktwerking	maakt	zorg	duurder	en	
wachtlijsten	langer.	Kwaliteit	van	de	zorg	en	eerlijk	loon	voor	zorgmedewerkers	vormen	wat	de	PvdA	betreP	
dan	ook	de	basis	voor	aanbestedingen.			

De	PvdA	vindt	dat	gemeentelijke	informaKe,	maar	ook	gebouwen,	voor	eenieder	toegankelijk	moeten	zijn.	
Dus	ook	voor	mensen	met	een	beperking.	Voor	mensen	die	vluchten	voor	oorlog	en	geweld,	zorgt	de	
gemeente	voor	onderdak.	Uitgangspunt	daarbij	is	dat	indien	men	blijP,	zo	snel	als	mogelijk	gestart	wordt	
met	onderwijs	en	taalles.	De	PvdA	wil	dat	discriminaKe	in	al	haar	vormen	wordt	tegengaan,	melding	doen	
van	discriminaKe	moet	eenvoudig	mogelijk	worden	gemaakt.		

De	PvdA	vindt	onderwijs	een	recht.	Op	school	leer	je	niet	alleen,	je	wordt	er	gevormd.	De	komende	jaren	
wordt	gewerkt	aan	één	voorziening	per	wijk	of	dorp	voor	kinderen	van	0-12	jaar,	waarbij	kwaliteit,	
aansluiKng	op	naschoolse	acKviteiten	en	zelfontplooiing	kernbegrippen	zijn.	Het	aantal	jongeren	dat	zonder	
diploma	de	school	verlaat	moet	omlaag.	Jeugdzorg	zet	in	op	prevenKe	en	is	beschikbaar	voor	iedereen.	De	
PvdA	wil	de	opbouwwerker	terug	in	wijk	en	dorp.	Het	hoger	onderwijs	in	Leeuwarden	krijgt	een	impuls,	o.a.	
door	de	University	Campus,	waardoor	de	stad	aantrekkelijker	wordt	voor	studenten.		

Sport-	en	cultuurdeelname	wordt,	wat	de	PvdA	betreP,	voor	iedereen	mogelijk	gemaakt.	Ongeacht	
inkomen.	De	sportvoorzieningen	zijn	van	goede	kwaliteit	en	voorzien	van	redelijke	gebruikerstarieven	voor	
de	clubs	en	sporters.	SC	Cambuur	krijgt	een	plek	in	het	nieuwe	WTC-gebied,	waardoor	de	club	haar	
ambiKes	kan	waarmaken.	Bij	cultuur	staat	toegankelijkheid	voorop,	met	aandacht	voor	(jong)	talent.	In	
2018	is	Leeuwarden-Fryslân	Culturele	Hoofdstad	van	Europa.	Dat	is	geen	eind,	maar	beginpunt.	We	
investeren	meer	in	kunst-	en	cultuur:	zowel	voor	inwoners	als	bezoekers	vormt	dit	een	aanjager	voor	
ontmoeKng	en	verdieping.	De	Ktel	draagt	fors	bij	aan	de	posiKe	van	Leeuwarden	als	bestemming	voor	
toeristen.		

De	PvdA	kiest	voor	een	sfeervolle,	gezellige	en	bruisende	binnenstad,	naast	Grou	en	SKens	als	regionale	
koopcentra.	Winkels,	horeca	en	culturele	infrastructuur	vormen	daarbij	de	basis.		
Zowel	in	de	wijken	als	de	dorpen	wonen	mensen	in	een	prehge,	schone	en	veilige	omgeving.	De	PvdA	wil	
een	omslag	in	het	welstandsbeleid,	van	achteraf	toetsen	naar	vooraf	meedenken.	Wijken	en	dorpen	blijven	
beschikken	over	eigen	budgeBen	voor	acKviteiten.	De	PvdA	zet	in	op	behoud,	renovaKe	en	nieuwbouw	van	
voldoende	(huur)woningen	in	stad	en	dorp.	Toegankelijkheid,	betaalbaarheid	en	zeggenschap	zijn	daarbij	
uitgangspunt.	De	PvdA	wil	bewonerscoöperaKes,	bijvoorbeeld	op	het	gebied	van	duurzame	energie,	meer	
ruimte	geven.	Er	komen	meer	levensloopbestendige	woningen,	zodat	ouderen	langer	in	de	eigen	sociale	
omgeving	kunnen	blijven	wonen.	De	gemeentelijke	lasten	voor	inwoners	sKjgen	niet.			
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De	PvdA	wil	fors	blijven	investeren	in	het	economisch	klimaat	van	stad	en	regio.	Naast	topsectoren,	is	
daarbij	aandacht	voor	het	MKB.	De	PvdA	wil	betere	afstemming	tussen	het	gemeentelijke	economische	
beleid	en	het	opnemen	van	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Voor	ondernemers	is	voldoende	
regelruimte	en	fysieke	ruimte	beschikbaar,	uitgaanspunt	daarbij	is	dat	inbreiding	op	bedrijventerreinen	voor	
uitbreiding	gaat	en	dat	samenwerking	wordt	gezocht	met	buurgemeenten.	Stad	en	dorpen	zijn	goed	
bereikbaar,	zowel	per	fiets,	auto	als	ov.	De	bereikbaarheid	van	dorpen	per	ov	is	een	aandachtspunt,	vooral	
voor	scholieren	en	ouderen	moeten	verbindingen	in	stand	blijven.	De	ov-verbindingen	met	de	Randstad	
moeten	frequenter	en	sneller.	Verkeersveiligheid	is	wat	de	PvdA	betreP	prioriteit	nummer	één.	Bijzondere	
aandacht	gaat	daarbij	uit	naar	de	situaKe	nabij	scholen.		

De	PvdA	vindt	dat	de	gemeente	een	voorbeeldfuncKe	heeP	als	het	gaat	om	duurzaamheid	en	milieu.	
Verandering	begint	lokaal	en	gericht.	Er	komt	ruimte	voor	experiment	voor	lokale	duurzame	
energieopwekking.	De	PvdA	is	tegen	winning	van	aardgas	en	andere	bodemstoffen	en	wil	investeren	in	
alternaKeven.	Er	vindt	verduurzaming	van	de	woningvoorraad	plaats,	waardoor	lasten	voor	bewoners	
dalen.		

De	PvdA	heeP	als	uitgangspunt	dat	de	gemeente	werkt	met	een	sluitende	begroKng.	Geld	dat	er	niet	is,	kan	
ook	niet	worden	uitgegeven.	De	schulden	van	de	gemeente	zijn	beheersbaar	en	meetbaar.	Alle	
gemeentelijke	risico’s	(zoals	grondposiKes)	worden	twee	keer	per	jaar	getoetst	en	inzichtelijk	gemaakt.	De	
PvdA	werkt	met	een	sobere,	solide,	begroKng,	waarbij	ruimte	blijP	om	te	investeren.		
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GearfeEng	

In	earlike	ferdieling	fan	wurk,	ynkommen,	goed	ûnderwiis	en	goede	soarch	foar	elkenien	steane	by	ús	
sintraal.	In	beBer	miljeu,	in	skjinne	en	feilige	omjouwing	om	yn	te	libjen,	betelber	wenjen	en	in	mienskip	
wêryn	kultuer	en	sport	de	grûnslach	foarmje	foar	moeKng	en	ûntjouwing.	De	PvdA	makket	har	sterk	foar	
gelike	kânsen,	foar	inoar	en	foar	ús	takomst.		

Wurk	foarmet	de	basis	foar	selsstannigens,	it	soarget	foar	sosjale	kontakten	en	makket	de	kâns	op	
iensumens	lytser.	De	PvdA	fynt	dat	besteanssekerens	foar	elk	garandearre	wêze	moat.	Ynwenners	mei	in	
leger	ynkommen	wurde	mooglikheden	bean	om	folslein	mei	te	dwaan	troch	harren	op	ferskate	mêden	yn	
de	mjiBe	te	kommen.	Bygelyks	mei	in	frijstelling	foar	gemeentlike	belêsKngen.	Ekstra	oandacht	giet	dêrby	út	
nei	bern	dy’t	opgroeie	yn	in	achterstânssitewaasje.	Skulden	moaBe	we	yn’t	foar	wêze.	FoarljochKng,	mar	ek	
it	oernimmen	fan	it	finansjeel	behear,	foarmje	dêrby	it	útgongspunt.		

De	sizzenskip	yn	de	soarch	giet	wat	de	PvdA	oanbelanget	werom	nei	de	kliënt.	Net	it	beskikbere	jild,	mar	de	
soarch	dy’t	nedich	is,	moat	de	trochslach	jaan.	As	it	no	om	sûnens	giet	of	om	it	jild,	it	is	beBer	problemen	
yn’t	foar	te	wêzen.	Útgongspunt	yn	de	soarch	is	dêrom	previnsje.	Te	folle	ynfloed	fan	de	merk	makket	
soarch	djoerder	en	wachtlisten	langer.	In	goede	kwaliteit	fan	soarch	en	in	earlik	lean	foar	de	meiwurkers	
dêryn	foarmje	foar	de	PvdA	dan	ek	de	basis	foar	de	oanbestegingen.	

De	PvdA	fynt	dat	gemeentlike	ynformaasje,	mar	ek	gebouwen,	foar	elk	tagonklik	wêze	moaBe.	Dus	ek	foar	
minsken	mei	in	beheining.	Foar	minsken	dy’t	op	de	flecht	binne	foar	oarloch	en	geweld,	soarget	de	
gemeente	foar	ûnderdak.	Útgongspunt	dêrby	is,	dat	as	men	hjir	bliuwt,	sa	gau	as	mooglik	begûn	wurdt	mei	
ûnderwiis	en	taalles.	De	PvdA	wol	dat	diskriminaasje	yn	al	har	foarmen	tsjingien	wurdt;	melding	meitsje	fan	
diskriminaasje	moat	ienfâldich	mooglik	makke	wurde.	

De	PvdA	fynt	ûnderwiis	in	rjocht.	Op	skoalle	leare	jo	net	allinne,	jo	wurde	dêr	foarme.	De	kommende	jierren	
wurdt	wurke	oan	ien	foarsjenning	it	doarp	of	wyk	foar	bern	fan	0-12	jier,	wêrby	kwaliteit,	oansluKng	op	
neiskoalske	akKviteiten	en	selsûntjouwing	kearnbegrippen	binne.	It	oantal	bern	dat	sûnder	diploma	fan	
skoalle	giet,	moat	omleech.	Jeugdsoarch	set	yn	op	previnsje	en	is	foar	elk	beskikber.	De	PvdA	wol	de	
opbouwurker	werom	yn	wyk	en	doarp.	It	heger	ûnderwiis	yn	Ljouwert	kriget	in	ympuls,	u.o.	troch	de	
University	Campus,	wêrtroch	de	stêd	studinten	mear	te	bieden	hat.	

Dielnimme	oan	sport	en	kultuer	wurdt,	wat	de	PvdA	oanbelanget,	foar	elk	mooglik	makke.	It	ynkommen	
makket	dêrby	neat	út.	De	sporwoarsjennings	binne	kwalitatyf	goed	en	de	tariven	foar	de	klups	en	
dielnimmers	reedlik.	SC	Cambuur	kriget	in	plak	yn	it	nije	WTC	gebiet	sadat	de	klup	har	ambysjes	wier	
meitsje	kin.	By	kultuer	sKet	tagonklikens	foarop,	mei	oandacht	foar	(jong)	talint.	Yn	2018	is	Ljouwert-Fryslân	
Kulturele	Haadstêd	fan	Europa.	Dat	is	gjin	ein,	mar	in	begjinpunt.	We	ynvestearje	mear	yn	keunst	en	kultuer:	
foar	sawol	ynwenners	as	besikers	foarmet	dit	in	oantrún	foar	moeKng	en	ferdjipping.	De	Ktel	draacht	Kge	by	
oan	de	posysje	fan	Ljouwert	as	besKmming	foar	toeristen.	

De	PvdA	kiest	foar	in	sfearfolle,	gesellige	en	brûzende	binnenstêd,	neist	Grou	en	SKens	as	regionale	
keapsintra.	Winkels,	hoareka	en	kulturele	ynfrastruktuer	foarmje	dêrby	de	basis.	Sawol	yn	de	wiken	as	de	
doarpen	wenje	minsken	yn	in	noflike,	skjinne	en	feilige	omjouwing.	De	PvdA	wol	in	omslach	yn	it	
wolstânsbelied:	fan	ePerôf	hiyje	nei	foarôf	meiKnke.	Wiken	en	doarpen	hâlde	beskikking	oer	eigen	
budzjeBen	foar	akKviteiten.	De	PvdA	set	yn	op	behâld,	renovaasje	en	nijbou	fan	genôch	(hier)wenningen	yn	
stêd	en	doarp.	Tagonklikens,	betelberens	en	sizzenskip	binne	dêrby	útgongspunt.	De	PvdA	wol	bewenners-
koöperaasjes,	by	foarbyld	op	it	mêd	fan	duorsume	enerzjy,	mear	romte	jaan.	Der	komme	mear	libbensloop	
besKndige	wenningen,	sadat	âlderen	langer	yn	har	sosjale	omjouwing	wenjen	bliuwe	kinne.	De	gemeentlike	
lêsten	foar	ynwenners	geane	net	omheech.	

�
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De	PvdA	wol	stevich	ynvestearjen	bliuwe	yn	it	ekonomysk	klimaat	fan	stêd	en	regio.	Neist	topsektoren	is	
dêrby	oandacht	foar	it	MKB.	De	PvdA	wol	in	beBere	ôfsKmming	tusken	it	gemeentlik	ekonomysk	belied	en	it	
opnimmen	fan	minsken	mei	in	ôfstân	ta	de	arbeidsmerk.	Foar	ûndernimmers	is	foldwaande	regelromte	en	
fysyske	romte	beskikber.	Utgongspunt	dêrby	is	dat	ynbreiding		op	bedriuwsterreinen	foarrang	hat	op	
útwreiding	en	dat	der	gearwurking	socht	wurdt	mei	buorgemeenten.	Stêd	en	doarpen	binne	goed	berikber	
foar	sawol	fyts,	auto	as	iepenbier	ferfier.	De	berikberens	fan	doarpen	mei	iepenbier	ferfier	is	in	
oandachtspunt;	benammen	foar	skoalbern	en	âlderen	moaBe	ferbiningen	yn	stân	bliuwe.	De	iepenbier	
ferfier	ferbiningen	mei	de	Rânestêd	moaBe	frekwinter	en	minder	Kid	kostje.	Ferkearsfeiligens	is	wat	de	
PvdA	oanbelanget	prioriteit	nûmer	ien.	Bysûndere	oandacht	fertsjinnet	dêrby	de	situaasje	bij	skoallen.	

De	PvdA	fynt	dat	de	gemeente	in	foarbyldfunksje	hat	as	it	giet	om	duorsumens	en	miljeu.	Feroaring	begjint	
lokaal	en	mei	in	dúdlike	rjochKng.	Der	komt	romte	foar	eksperiminten	om	op	duorsume	wize	lokaal	enerzjy	
op	te	wekken.	De	PvdA	is	tsjin	de	winning	fan	ierdgas	en	oare	boaijumstoffen	en	wol	ynvestearje	yn	
alternaKven.	Der	sil	ferduorsuming	fan	de	wenningfoarried	plak	fine,	sadat	de	lêsten	foar	de	bewenners	
sakje.	

De	PvdA	hat	as	útgongspunt	dat	de	gemeente	wurket	mei	in	slutende	begruhng.	Jild	dat	der	net	is,	kin	ek	
net	útjûn	wurde.	De	skulden	fan	de	gemeente	binne	ûnder	kontrôle	en	mjitber.	Alle	gemeentlike	risiko’s	(sa	
as	grûnposysjes)	krije	twa	kear	it	jier	in	toets	en	ferhelderjende	útlis.	De	PvdA	wurket	mei	in	sobere,	solide	
begruhng	wêrby	der	romte	bliuwt	om	te	ynvestearjen.			
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1.	 Werk	en	inkomen 

WERK	

De	PvdA	is	de	par2j	van	werk.	Je	eigen	inkomen	verdienen	geeP	een	gevoel	van	zelfredzaamheid.	Het	leidt	
ook	tot	zelfstandigheid,	sociale	contacten	en	parKcipaKe.	Je	doet	mee!	De	meeste	inwoners	van	
Leeuwarden	zijn	aan	het	werk.	Zij	ontplooien	zich	op	eigen	kracht	of	met	behulp	van	anderen/werkgevers.	
Toch	staan	er	te	veel	mensen	aan	de	kant.	De	werkloosheid	in	de	gemeente	Leeuwarden	is	nog	alKjd	(te)	
hoog.	De	PvdA	wil	dat	de	gemeente	zich	sterk	maakt	voor	het	verbeteren	van	de	werkgelegenheid	in	de	
regio	en	voor	het	vergroten	van	baanzekerheid.	Jong	en	oud	moeten	op	de	arbeidsmarkt	volop	kansen	
krijgen	en	de	gemeente	moet	zich	hiervoor	inspannen.	De	gemeente	geeP	hierbij	het	goede	voorbeeld,	
door	als	organisaKe	haar	werknemers	zoveel	als	mogelijk	vaste	contracten	aan	te	bieden.	De	gemeente	
werkt	in	de	gedachte	van	de	parKcipaKewet.	Dat	betekent	dat	er	zoveel	mogelijk	mensen	aan	werk	worden	
geholpen	en	dat	zij	daarvoor	een	eerlijk	salaris	krijgen.	Beheer	en	onderhoud	worden	minder	uitbesteed.	
Social	return	wordt	een	vast	onderdeel	van	aanbestedingsprocedures.	Oudere	werknemers	die	minder	
willen	werken	krijgen	hiertoe	binnen	de	gemeentelijke	organisaKe	de	mogelijkheid.	Zo	komt	er	meer	ruimte	
voor	de	instroom	van	jongeren.	Ook	instellingen	en	organisaKes	die	de	gemeente	subsidieert,	bieden	hun	
oudere	werknemers	deze	gelegenheid.		

De	PvdA	wil	investeren	in	echte	banen	en	scholing.	Op	die	manier	kan	de	werkgelegenheid	groeien.	Ook	
zzp’ers	worden	opKmaal	ondersteund.	De	PvdA	wil	dat	er	voor	iedereen	werk	beschikbaar	is,	ongeacht	het	
opleidingsniveau.	Een	inclusieve	arbeidsmarkt	dus,	voor	jong	en	oud.	De	gemeente	neemt	meer	regie	op	de	
arbeidsmarkt.	Dat	kan	omdat	de	gemeente	diverse	ingangen	heeP	en	zo	met	werkgevers,	werknemers	en	
scholen	afspraken	kan	maken	over	bijvoorbeeld	mobiliteit	en	herverdeling	van	werk.	Zo	krijgen	mensen	
meer	kans	op	een	baan.	Ook	andere	gemeenten,	de	provincie	en	het	WeBerkip	worden	betrokken.	We	
kijken	in	het	bijzonder	naar	trainee	programma’s	voor	jong	talent,	in	combinaKe	met	een	mentor	
programma	aangeboden	door	ervaren	medewerkers.	Speciale	aandacht	gaat	uit	naar	het	MKB,	de	grootste	
werkgever	van	Fryslân.	

In	Leeuwarden	wordt	veel	vrijwilligerswerk	verricht	en	dat	is	van	onschatbare	waarde.	Zonder	vrijwilligers	
kunnen	veel	verenigingen	niet	(blijven)	bestaan.	Toch	zijn	ook	(betaalde)	krachten	nodig,	die	de	vrijwilligers	
ondersteunen	en	begeleiden.	Een	balans	tussen	professionals	en	vrijwilligers	is	belangrijk.	OrganisaKes	die	
vrijwilligers	begeleiden,	zoals	steunpunten,	moeten	blijven	bestaan.	

• De	PvdA	wil	een	nieuw	banenplan,	om	werkgelegenheid	naar	de	regio	te	halen	én	te	behouden.	Er	
worden	afspraken	gemaakt	binnen	F4-verband	(Súdwest-Fryslân,	Smallingerland,	Heerenveen,	
Leeuwarden).	Zo	kan	geïnteresseerde	bedrijven	een	passend	aanbod	worden	gedaan,	waardoor	de	
kans	op	werk	in	de	regio	toeneemt.	In	Fryslân	geldt:	samen	sterk.	

• De	gemeente	hanteert	een	acKef	diversiteitsbeleid.	
• Structurele	arbeidsplaatsen	worden	ook	vast	bezet,	dus	minder	uitzendwerk	of	pay-rollcontracten.	
• Lokale/regionale	ondernemers	hebben	eenvoudiger	toegang	tot	gemeentelijke	aanbestedingen.	
• In	het	inkoop-	en	aanbestedingsbeleid	wordt	een	extra	controleparagraaf	opgenomen,	met	daarin:	
‣ specificaKe	van	controle-	en	sancKemogelijkheden;
‣ beschrijving	werkwijze	waarop	de	gemeente	zelfstandig	en	op	locaKe	projecten	kan	en	gaat	

controleren;
‣ vrije	toegang	voor	gemeente	en	vakbonden	op	de	werklocaKe;
‣ de	gemeente	geeP	het	goede	voorbeeld	door	voldoende	stageplekken	en	werkervaringsplaatsen	

aan	te	bieden	binnen	de	eigen	organisaKe.
• Werkervaringsplekken	duren	niet	langer	dan	zes	maanden	en	worden	bij	gebleken	geschiktheid	

omgezet	in	een	contract.	Werkervaring	moet	lonen.	 

�



�10

• Subsidies	voor	en	leningen	aan	het	MKB	worden	tegen	een	laag	rentetarief	verstrekt.	De	gemeente	
parKcipeert	in	innovaKeve	economische	MKB-iniKaKeven.

• Vrijwilligers	verdienen	ondersteuning.	Iedereen	die	als	vrijwilliger	acKef	is,	hoeP	niet	te	betalen	voor	
een	verklaring	omtrent	gedrag	(VOG).	De	gemeentelijke	vrijwilligers-vergoeding	voor	mensen	met	
een	uitkering	of	laag	inkomen	wordt	verhoogd.	

INKOMEN

De	PvdA	accepteert	geen	armoede.	Armoede	geeP	achterstand	en	leidt	tot	sociale	uitsluiKng.	Een	inkomen	
hebben	is	van	groot	belang	voor	een	zelfstandig	leven.	Mensen	met	een	laag	inkomen,	ook	zzp’ers,	moeten	
dezelfde	mogelijkheden	krijgen	zichzelf	te	ontplooien	en	te	parKciperen	als	ieder	ander.	Als	de	
bestaanszekerheid	in	gevaar	is,	krijgen	minima	daarom	tegemoetkomingen	en	kunnen	ze	rekenen	op	
kwijtscheldingen.	Zzp’ers	worden	ondersteund	bij	de	oprichKng	van	broodfondsen	en	andere	zaken	die	van	
belang	zijn	voor	hun	bestaanszekerheid.	PrevenKe	is	uitgangspunt.	Wijkteams	in	wijk	en	dorp	kunnen	
signaleren	wanneer	mensen	schulden	dreigen	op	te	bouwen	of	in	de	‘armoedeval’	terecht	dreigen	te	
komen.

Door	het	Kindpakket	kunnen	alle	kinderen,	ona�ankelijk	van	het	inkomen	van	hun	ouders,	meedoen	aan	
sport-	(zoals	graKs	zwemles)	en	cultuuracKviteiten.	De	PvdA	wil	dat	het	Kindpakket	blijP	bestaan	en	dat	er	
ook	in	de	toekomst	budget	voor	beschikbaar	blijP.		Ook	werkende	ouders	met	een	inkomen	tot	120%	van	
het	minimumloon	kunnen	een	beroep	doen	op	het	Kindpakket.		

De	PvdA	werkt	op	basis	van	vertrouwen	in	de	samenleving.	Controle	en	straf	werken	niet	sKmulerend.	
Mensen	zijn	zelfredzaam	en	willen	vooruit	in	het	leven.	In	de	meeste	gevallen	kunnen	zij	dat	zelf.	Inwoners	
die	dit	niet	lukt	krijgen	hulp	en	ondersteuning.	De	PvdA	wil	de	parKcipaKewet	uitvoeren	op	basis	van	
vertrouwen,	met	als	uitgangspunt	het	genereren	van	gelijke	kansen	voor	iedereen.	Mensen	die	zich	willen	
omscholen	krijgen	hiervoor	een	budget.	Zij	bepalen	zelf	voor	welke	opleiding	zij	dit	geld	willen	gebruiken.
Deelname	aan	de	arbeidsmarkt	moet	lonen.	Mensen	die	werken	hebben	een	hoger	inkomen	dan	iemand	
met	een	uitkering.	Wij	willen	een	getrapte	beloning	van	mensen	die	parKciperen	vanuit	een	uitkering.	De	
PvdA	is	nieuwsgierig	naar	nieuwe	vormen	van	het	bieden	van	bestaanszekerheid	aan	mensen.	Er	is	
vertrouwen	in	de	intrinsieke	moKvaKe	van	mensen	om	het	beste	uit	zichzelf	te	halen.	Daarom	zijn	wij,	ook	
in	het	kader	van	de	parKcipaKewet,	voorstander	van	het	uitvoeren	van	een	grondig	prakKjkonderzoek	naar	
een	vorm	van	basisinkomen.	Jongeren	onder	de	27	jaar	ziBen	niet	thuis.	Ze	werken	of	gaan	naar	school.	

Voor	een	deel	van	de	mensen	is	werk	niet	meer	mogelijk.	Zij	ontvangen	Kjdig	een	uitkering:	
bestaanszekerheid	en	wederzijds	vertrouwen	zijn	daarbij	uitgangspunten.	De	gemeente	helpt	deze	mensen	
invulling	te	geven	aan	hun	leven,	zoals	met	bijvoorbeeld	vrijwilligerswerk.	Het	voorkomen	van	sociale	
uitsluiKng	en	tegengaan	van	schulden	staat	daarbij	voorop.	De	gemeente	fungeert	als	vangnet	voor	mensen	
die	Kjdelijk	of	langdurig	ondersteuning	nodig	hebben.	Het	aanvragen	van	een	uitkering,	schuldhulpverlening	
of	minimabijdrage	verloopt	snel	en	prehg.		

• Gelijke	kansen.	Kinderen	die	opgroeien	in	achterstand	hebben	gelijke	rechten	op	ontplooiing.	Als	ze	
naar	de	brugklas	gaan	beschikken	over	een	computer/tablet,	een	fiets	en	kunnen	ze	meedoen	aan	
buitenschoolse	acKviteiten	(zoals	sport	en	cultuur).		

• Er	komt	een	fonds	voor	deelname	aan	schoolreisjes.	

�
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SCHULDEN

Steeds	meer	mensen	hebben	moeite	om	financieel	rond	te	komen	of	hebben	schulden.		Landelijk	werd	in	
2016	8.000	keer	een	huis	ontruimd.	In	20.000	gevallen	werd	elektriciteit	afgesloten	en	3	miljoen	keer	belde	
ergens	een	deurwaarder	aan.	Bijna	90.000	mensen	deden	een	aanvraag	voor	schuldhulpverlening.	In	de	
prakKjk	komt	het	er	vaak	op	neer	dat	de	schuldeiser	zijn	of	haar	geld	niet	terugziet,	de	schuldenaar	jaren	in	
de	schuldsanering	terechtkomt	en	de	overheden	meer	(financiële)	bijstand	moeten	verlenen.	De	PvdA	zet	
daarom,	ook	in	Leeuwarden,	in	op	stevige	schuldhulpverlening.	Het	gaat	daarbij	niet	om	liefdadigheid,	maar	
om	een	investering.	

Schulden	komen	voor	in	alle	lagen	van	de	bevolking,	ook	bij	mensen	met	een	goede	baan	of	een	eigen	
bedrijf/zzp.	De	gemeente	helpt	iemand	met	schulden	door	middel	van	gesprekken,	coaching	en	
doorverwijzing	naar	de	juiste	hulpverleners.	Sommige	schulden	worden	veroorzaakt	door	wet-	en	
regelgeving	van	overheden.	De	PvdA	wil	dergelijke	wet-	en	regelgeving	toetsen	en	waar	mogelijk	afschaffen.	
Ook	wil	de	PvdA	dat	de	gemeente	gaat	optreden	tegen	ongewenst	gedrag	van	deurwaarders	en	
incassobureaus.	Inningskosten	vormen	soms	het	merendeel	van	de	schuld	en	moeten	omlaag.	Jongeren	
krijgen	al	vroeg	op	school	voorlichKng	over	het	omgaan	met	geld.	Zo	kunnen	schulden	op	latere	leePijd	
voorkomen	worden.		

• Mensen	met	schulden	hebben	alKjd	recht	op	schuldhulpverlening.	
• De	gemeente	biedt,	ter	voorkoming	van	schulden,	mensen	met	een	bijstandsuitkering	graKs	het	

beheer	aan	van	hun	vaste	lasten.	Bewindvoering	is	relaKef	duur	en	niet	alKjd	effecKef.	De	PvdA	wil	dit	
dan	ook	in	eigen	hand	nemen.	

• Er	komt	voorlichKng	over	het	voorkomen	van	schulden,	d.m.v.	een	vervolg	op	het	convenant	
“iedereen	financieel	fit.”	

• De	gemeente	verstrekt	binnen	één	week	na	de	aanvraag	bijzondere	bijstand	aan	mensen,	conform	
het	convenant	met	de	Vereniging	van	Nederlandse	Gemeenten	(VNG).	

• De	PvdA	wil	dat	instanKes	minder	langs	elkaar	heen	werken	als	het	gaat	om	schulden	en	
armoedebestrijding.	De	gemeente	krijgt	een	coördinerende	rol	op	het	gebied	van	schuldenprevenKe.		
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2.	 Zorg	en	LeeJaarheid 

ZORG

De	PvdA	wil	goede	en	toegankelijke	zorg	voor	alle	inwoners.	Een	goede	gezondheid	is	de	basis	voor	een	
prehg	leven.	De	PvdA	wil	dat	de	zorg	weer	over	mensen	gaat	en	niet	over	systemen,	protocollen	en	
minutenverantwoording.	De	zeggenschap	moet	terug	naar	de	cliënt.	Hij/zij	wordt	ondersteund	door	
professionals.	Niet	het	beschikbare	budget,	maar	de	benodigde	zorg	is	doorslaggevend.		

De	gespecialiseerde	zorg	wordt	steeds	duurder.	Hierdoor	is	er	binnen	de	huidige	(rijks)systemaKek	
onvoldoende	geld	beschikbaar	voor	prevenKe.	Dat	leidt	tot	een	ongewenste	vicieuze	cirkel.	Om	de	
zorgkosten	beheersbaar	te	houden	is	prevenKe	belangrijk.	Hiertoe	moeten	gemeente(n),	zorgverzekeraars	
en	zorgaanbieders	de	handen	ineenslaan.	Bestaande	netwerken	worden	ingezet	om	de	sociale	
infrastructuur	te	versterken.	De	PvdA	wil	het	oprichten	van	zorg	coöperaKes	bevorderen.	Er	komt	meer	
aandacht	voor	wijkwerk,	jongerenwerk.	De	PvdA	wil	een	terugkeer	van	opbouwwerkers.	Zij	hebben	kennis	
van	de	leefwereld	van	jongeren	en	weten	wat	hen	bezighoudt.	Opbouwwerk	kan	ervoor	zorgen	dat	
voorkomen	wordt	dat	jongeren	in	problemen	komen.	

De	PvdA	wil	af	van	te	veel	marktwerking.	Aanbestedingen	in	de	zorg	vinden	eenduidig	plaats.	De	procedure	
wordt	eenvoudiger	en	er	wordt	gewerkt	met	een	maximumaantal	aanbieders.	De	belangrijkste	criteria	zijn	
kwalitaKef	goede	zorg	voor	de	cliënt	en	eerlijke	lonen	voor	zorgmedewerkers.	De	kwaliteit	van	de	zorg	moet	
voor	iedereen	gegarandeerd	zijn,	vooral	voor	kwetsbare	mensen.	Samen	met	de	cliënt	kijken	professionals	
welke	zorg	of	ondersteuning	er	nodig	is.	De	wens	van	de	cliënt	is	daarbij	uitgangspunt.	

De	eenzaamheid	onder	ouderen	neemt	toe,	vooral	na	het	overlijden	van	een	partner.	De	PvdA	vindt	het	
belangrijk	dat	mensen	zo	lang	mogelijk	in	hun	eigen,	vertrouwde	omgeving	kunnen	blijven	wonen	en	wil	de	
zorg	daarom	zoveel	mogelijk	in	de	buurt/wijk	organiseren.		In	elke	wijk	en	in	elk	dorp	staan	daarom	
levensloopbestendige	woningen.	Familie,	buren	en	vrienden	zijn	vaak	bereid	te	helpen	en	waar	nodig	is	er	
professionele	hulp.	Zo	krijgen	we	sterke	buurten,	waar	mensen	weer	aandacht	voor	elkaar	hebben	en	
iedereen	een	plek	heeP.	De	PvdA	ondersteunt	mantelzorgers	zodat	ze	niet	overbelast	raken	en	zij	werk,	zorg	
en	gezin	kunnen	blijven	combineren.	Door	respijtzorg	(zorg	door	derden,	waarbij	de	mantelzorger	Kjd	voor	
zichzelf	heeP)	en	mantelzorgverlof	verlichten	we	de	zorgtaken.		

Naast	zorg	voor	de	mens	is	ook	zorg	voor	het	dier	relevant.	Dierenwelzijn	staat	prominent	op	de	agenda,	
zowel	van	vee	op	boerenbedrijven	als	van	huisdieren	in	wijk	en	dorp.		

• De	zorgvraag	is	doorslaggevend,	niet	het	beschikbare	budget.	
• Zorg	dicht	bij	de	mensen	waarbij	zelfstandigheid	en	zelfredzaamheid	voorop	staan,	

gezondheidsbevordering	vindt	plaats	d.m.v.	een	integrale	aanpak/visie.	
• Op	het	gebied	van	volksgezondheid	wordt	acKef	gestuurd	op	prevenKe.	Allochtonen	vormen	een	

bijzondere	doelgroep,	die	soms	extra	ondersteuning	nodig	hebben.	
• Mantelzorgers	worden	bijgestaan	met	prakKsche	oplossingen	en	ontvangen	daarvoor	een	bijdrage.	
• Ervaringsdeskundigen	zijn	even	belangrijk	als	professionals.	Drugsverslaafden	luisteren	doorgaans	

beter	naar	iemand	die	ook	verslaafd	is	geweest,	maar	zijn	leven	weer	op	orde	heeP.	Wie	zelf	
schulden	heeP	gehad,	begrijpt	een	ander	met	schulden	beter.	Deze	ervaringsdeskundigen	krijgen	
eventueel	op	maat	een	opleidingstraject	aangeboden.	

• Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	nieuwe	technologie	en	diensten,	zoals	domoKca	(huisautomaKsering)	
waardoor	mensen	langer	prehg	thuis	kunnen	blijven	wonen.
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LEEFBAARHEID	

Een	prehge	woonomgeving	is	voor	alle	inwoners	van	deze	gemeente	een	basisrecht.	De	PvdA	wil	blijven	
investeren	in	schone	en	veilige	wijken	en	dorpen.	De	gemeente	wordt	na	de	herindeling	diverser	in	opbouw	
en	samenstelling.	Dat	is	een	kans.	De	PvdA	wil	dat	er	in	elke	wijk	of	elk	dorp	minimaal	één	centrale	
ontmoeKngsplek	is.	Dat	kan	een	dorpshuis	zijn	of	een	school,	een	sportcomplex,	een	kerk	of	een	
voorziening	voor	ouderenzorg.	Dit	vraagt	een	stevige	samenhang	tussen	dorpshuizen/wijkgebouwen,	sport,	
cultuur,	bibliotheekwerk	en	onderwijs.	OntmoeKng	en	het	voorkomen	van	(sociale)	uitsluiKng	zijn	daarbij	
belangrijke	uitgangspunten.	

De	inwoners	komen	gemakkelijk	in	contact	met	de	gemeente.	IniKaKeven	uit	de	samenleving	worden,	
indien	mogelijk,	deskundig	ondersteund.	De	gemeente	fungeert	als	vraagbaak	en	faciliteert.	Binnen	het	
gemeentelijk	apparaat	wordt	minder	nadruk	gelegd	op	beleidsmakers	en	meer	op	‘doeners’.	Wijken	en	
dorpen	hebben	een	belangenbeharKger	(bv.	dorpsbelang	of	een	wijkvereniging)	die	namens	de	inwoners	
met	de	gemeente	communiceert.	Wijken	en	dorpen	kunnen	wat	de	PvdA	betreP	blijven	rekenen	op	een	
eigen	acKviteiten-	en	investeringsbudget.	De	PvdA	wil	dit	budget	ook	beschikbaar	stellen	voor	alle	“nieuwe”	
dorpen,	in	de	heringedeelde	gemeenten	Leeuwarderadeel	en	LiBenseradiel.	Het	Mienskipfonds	wordt	qua	
systemaKek	geëvalueerd.	Uitgangspunt	is	dat	een	dergelijk	fonds	ook	in	de	komende	jaren	blijP	bestaan.	

Stad	en	dorpen	zijn	toegankelijk	voor	iedereen,	ook	voor	mensen	met	een	lichamelijke	of	verstandelijke	
beperking.	Er	zijn	voldoende	invalideparkeerplaatsen.	Openbare	gelegenheden	en	acKviteiten	(zoals	
culturele	instellingen	en	fesKvals)	hebben	voorzieningen	voor	mensen	met	een	beperking.	Gemeentelijke	
berichtgeving	is,	in	het	bijzonder	voor	deze	doelgroep,	leesbaar	en	begrijpelijk:	zowel	online	als	offline.		

Door	oorlogsgeweld	zijn	grote	groepen	vluchtelingen	de	afgelopen	jaren	naar	Nederland	gekomen.	Voor	
statushouders	die	de	gemeente	krijgt	toegewezen	pleiten	wij	voor	een	duidelijke	en	snelle	aanpak:	direct	
aan	de	slag	met	opleiding,	werk	en	taal.	Integreren	en	parKciperen	staan	voorop.	De	PvdA	wil	dat	hiertoe,	
samen	met	het	bedrijfsleven,	onderwijsinstellingen	en	vluchtelingenwerk,	een	Plan	van	Aanpak	Inburgering	
wordt	opgesteld.	De	insteek	van	dit	plan	is	dat	nieuwe	Nederlanders	direct	naar	school	kunnen	en	binnen	
drie	jaar	aan	het	werk	zijn.		

�
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DiscriminaKe	is	helaas	nog	aan	de	orde	van	de	dag.	De	PvdA	vindt	dat	iedereen	in	de	gemeente	Leeuwarden	
in	gelijke	gevallen,	gelijk	behandeld	dient	te	worden:	ongeacht	godsdienst,	levensovertuiging,	poliKeke	
gezindheid,	ras,	seksuele	voorkeur	of	geslacht.	De	PvdA	steunt	daarom	iniKaKeven	om	discriminaKe	tegen	
te	gaan,	door	bijvoorbeeld	Tûmba	en	COC	financieel	te	ondersteunen.	Jaarlijks	is	er	een	regenboog	dag,	
waarop	we	diversiteit	in	onze	stad	vieren.	Er	komt	ruimte	in	de	stad	(bijvoorbeeld	bij	door	de	gemeente	
gesubsidieerde	instellingen)	voor	gender	neutrale	toileBen.	

Leeuwarden	is	kandidaat	om	in	2020	de	landelijke	Roze	Zaterdag	te	organiseren,	waarbij	naast	feest	ook	
aandacht	is	voor	inhoud:	een	internaKonaal	congres	rondom	diversiteit	en	acceptaKe.	

• Mensen,	vrijwilligersiniKaKeven	en	gebiedsteams	investeren	in	elkaar	en	ondersteunen	elkaars	
werkwijze.	BurgeriniKaKeven	vanuit	deze	coöperaKeve	gedachte	worden	maximaal	ondersteund.	

• Bestuurders	en	ambtenaren	zijn	goed	bereikbaar,	kennen	de	sleutelfiguren	in	een	dorp	of	wijk	en	
werken	regelmaKg	(zichtbaar)	in	de	dorpen	en	wijken.	Gedacht	kan	worden	aan	het	instellen	van	
gebiedsteams	per	wijk	en	dorp.	

• Instellen	van	vuurwerkvrije	zones	ter	voorkoming	van	overlast	rond	ouderenzorglocaKes,	azc’s	en	
dierenasiels.	

• Een	goede	internetverbinding	is	voor	iedereen	belangrijk.	Glasvezel	dient	in	de	komende	periode	
verder	uitgerold	te	worden	in	de	landelijke	gebieden	van	de	gemeente.	

• Het	goed	funcKonerende	gemeentelijke	wijken-	en	dorpenbeleid	blijP	bestaan.	De	zelfstandigheid	
(het	maken	van	eigen	keuzes	over	te	besteden	budget)	van	wijken	en	dorpen	is	daarbij	bepalend.  

�
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3.		 Jeugd	en	onderwijs

JEUGD

De	PvdA	wil	dat	alle	kinderen	gelijke	kansen	krijgen	en	opgroeien	in	een	veilige,	sKmulerende	omgeving.	Dit	
geldt	voor	thuis,	in	de	buurt	en	op	school.	In	alle	wijken	en	dorpen	zijn	goede,	uitdagende	en	groene	
speelvoorzieningen.	Voor	de	oudere	jeugd	zijn	er	voldoende	ontmoeKngsplekken.		Alle	kinderen	komen	in	
aanraking	met	cultuur	en	sport,	via	o.a.	de	cultuurcoaches	van	Kunstkade	en	aanvullende	programma’s.	
Kinderen	van	ouders	met	een	laag	inkomen	doen	ook	mee	aan	deze	acKviteiten;	hiervoor	zijn	financiële	
regelingen.	Zwangere	vrouwen	en	jonge	ouders	kunnen	met	elkaar	spreken	over	“posiKef	ouderschap”.	

TachKg	procent	van	de	kinderen	groeit	“normaal”	op.	Zij	hebben	geen	extra	ondersteuning	nodig.	De	PvdA	
vindt	dat	vooral	kwetsbare	kinderen	en	jongeren	snel	en	dichtbij	de	juiste	hulp	moeten	krijgen.	De	behoePe	
van	ouders	en	kind(eren)	staat	hierbij	voorop.	Zij	hebben	zelf	de	regie.	Gezinnen	krijgen	één	hulpverlener	
die	vertrouwen	en	ruimte	krijgt	om	zijn	of	haar	werk	te	doen.	Er	is	veel	aandacht	voor	prevenKe.	

• Opvoedingsondersteuning	voor	iedereen	die	dat	nodig	heeP,	problemen	worden	vroegKjdig	
gesignaleerd	en	aangepakt.	

• Er	is	effecKeve	en	toegankelijke	jeugdzorg	beschikbaar	met	de	nadruk	op	prevenKe.	Hulp	wordt	bij	
voorkeur	aangeboden	in	de	huiselijke/gezinsomgeving.		

• Jongerenwerk	en	acKviteiten	voor	jongeren	wil	de	PvdA	blijven	ondersteunen,	hier	hoort	ook	
opbouwwerk	bij.	

• Meer	jongeren	op	stembureaus.	Het	poliKek	bewustzijn	van	jongeren	wordt	zo	gesKmuleerd.	

ONDERWIJS

De	PvdA	vindt	goed	onderwijs	een	recht.	De	school	is	één	van	de	belangrijkste	plekken	in	het	leven	van	een	
kind	en	jongere.	Op	school	leer	je	niet	alleen,	je	wordt	er	ook	als	mens	gevormd.	De	Integrale	Kind	Centra	
(IKC)	geven	een	grotere	sociale	verbondenheid	in	grotere	en	kleinere	leefgemeenschappen.	IKC’s	vervullen	
een	spilfuncKe	in	dorpen	en	wijken.	Ze	zijn	(deels)	ook	’s	avonds	open,	er	vinden	diverse	acKviteiten	plaats	
op	het	gebied	van	sport,	cultuur	en	er	is	huiswerkbegeleiding.	Daarmee	creëert	de	school	gelijke	kansen	
voor	alle	kinderen.		

Kinderopvang	en	de	voorschoolse	voorziening	van	peuters	dragen	bij	aan	de	ontwikkeling	van	kinderen.	
Daarom	is	het	belangrijk	dat	de	opvang	plaatsvindt	in	een	gezonde	en	veilige	omgeving,	onder	leiding	van	
professionele	en	goed	opgeleide	medewerkers.	Wij	willen	dat	de	kinderopvang	naadloos	aansluit	op	het	
basisonderwijs,	zodat	kinderen	goed	voorbereid	aan	de	basisschool	beginnen.	Uiteindelijk	wil	de	PvdA	toe	
naar	één	voorziening	voor	onderwijs	en	opvang	van	kinderen	tussen	0	en	12	jaar.	Er	is	verder	een	goede	
aansluiKng	op	het	basisonderwijs	en	de	naschoolse	opvang.	Alle	peuters	krijgen	de	mogelijkheid	om	naar	
een	voorschoolse	voorziening	te	gaan.	Het	inkomen	van	de	ouders	mag	hierbij	geen	belemmering	vormen.		

Wij	willen	dat	kinderen	met	een	beperking	zoveel	mogelijk	naar	het	reguliere	onderwijs	gaan.	Dit	vraagt	een	
extra	investering	in	goede	begeleiding.	Voor	kinderen	die	niet	gedijen	in	het	reguliere	onderwijs	blijven	
speciaal	onderwijs	en	prakKjkonderwijs	goed	toegankelijk.		

Het	aantal	vroegKjdige	schoolverlaters	(jongeren	zonder	diploma)	moet	omlaag.	De	scholen	vormen	met	
ouders	en	sociale	wijkteams	een	netwerk	ter	voorkoming	van	“drop-outs”.	De	gemeente	ondersteunt	dit.
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In	Leeuwarden	worden	alle	soorten	onderwijs	gegeven.	De	gemeente	beschikt	over	een	zogeheten	
langjarige	leerlijn	voor	kinderen,	jongeren	en	volwassenen.	Naast	basis-	en	middelbaar	onderwijs	blijP	de	
gemeente	samen	met	partners	investeren	in	het	MBO,	de	HBO-instellingen	en	het	academisch	onderwijs	via	
het	netwerk	van	RUG/Campus	Fryslân.	De	gemeente	is	verantwoordelijk	voor	het	behouden	en	uitbouwen	
van	een	aantrekkelijk	klimaat	voor	studenten.	De	PvdA	streeP	ernaar	dat	Leeuwarden	in	2022	in	de	top	vijf	
van	aantrekkelijke	Nederlandse	studentensteden	staat.

• Scholen	worden,	waar	dat	kan,	omgevormd	tot	Integraal	Kind	Centrum	(IKC)	voor	0	–	12-jarigen,	met	
een	spilfuncKe	voor	wijk	en	dorp.	

• Voor-	en	vroegschoolse	educaKe	(kinderopvang	en	peuterspeelplaatsen)	is	er	voor	ieder	kind	en	is	
betaalbaar	voor	alle	ouders.	

• Veilige	(fiets)routes	voor	schooljeugd;	alle	kinderen	moeten	zelfstandig	en	veilig	naar	school	kunnen	
fietsen.	

• De	weekend-	en	zomerscholen	zijn	belangrijke	aanvullingen	op	het	onderwijsaanbod.	
• De	ouderparKcipaKe	van	allochtone	ouders	blijP	achter.	Hierdoor	dreigt	isolement.	De	gemeente	gaat	

(ervarings)deskundigen	inschakelen	om	deze	doelgroep	te	benaderen.	Eventueel	in	de	eigen	taal.	
• De	gemeentelijke	schoolgebouwen	zijn	frisse	scholen	met	een	prehg	binnenklimaat.	De	school	vormt	

een	belangrijke	sociale	ontmoeKngsplek	in	wijk	en	dorp.	Bijzondere	aandacht	is	nodig	voor	de	
zogenaamde	kleine	scholen.	Kwaliteit	van	het	onderwijs	is	uitgangspunt.	Een	leerlingenaantal	onder	
de	zogenaamde	opheffingsnorm	zorgt	in	beginsel	voor	sluiKng	van	de	betreffende	school.	

• Een	leven	lang	leren	is	uitgangspunt.	De	PvdA	wil	een	gerichte	aanpak	voor	de	bestrijding	van	
laaggeleBerdheid	en	digibeKsme.
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4.	 Sport	en	Cultuur

SPORT

Sporten	is	gezond,	zorgt	voor	ontmoeKng	en	bindt	mensen.	De	PvdA	wil	blijven	investeren	in	kwalitaKef	
goede	en	betaalbare	sportvoorzieningen	in	wijk	en	dorp.	Dit	is	een	investering	in	de	gezondheid	van	
mensen,	maar	ook	om	parKcipaKe,	sociale	samenhang	en	integraKe	te	bevorderen.	Het	is	belangrijk	dat	
sport	voor	iedereen	toegankelijk	is.	Sportverenigingen	vervullen	een	belangrijke	maatschappelijke	funcKe.	
Kinderen	en	jongeren	leren	er	sociale	vaardigheden,	discipline	en	sporKef	gedrag.	Veel	sportverenigingen	
kampen	echter	met	een	gebrek	aan	vrijwilligers.	De	gemeente	moet	de	helpende	hand	bieden.	Dit	kan	door	
verbindingen	te	leggen	met	bijvoorbeeld	de	scholen,	buitenschoolse	opvang,	jeugdzorg	en	wijken.	In	
verenigingen	doen	mensen	ervaring	op.	

In	Leeuwarden	kan	gesport	worden	op	alle	niveaus.	Van	teamsport	ter	ontspanning	tot	topsport.	Zowel	Aris	
als	Cambuur	vinden	in	de	gemeente	een	serieuze	gesprekspartner	voor	groei	en	ontwikkeling	van	de	
sporKeve	ambiKes.	De	PvdA	is	voorstander	van	een	nieuw	Cambuurstadion	in	het	WTC-gebied.	De	
voetbalclub	kan	op	deze	locaKe	haar	sporKeve	ambiKes	op	de	lange	termijn	(stabiele	speler	in	de	eredivisie)	
waarmaken.	De	Elfstedenhal	biedt,	aanvullend	op	Thialf	in	Heerenveen,	mogelijkheden	om	zowel	recreaKef	
als	professioneel	de	schaatssport	te	beoefenen.

De	gemeente	ondersteunt	alle	sportverenigingen.	De	nadruk	ligt	op	breedtesport:	sport	voor	iedereen.	De	
sportvoorzieningen	zijn	van	goede	kwaliteit.	De	gemeente	heeP	oog	voor	de	opmerkingen	en	wensen	van	
sporters	over	hun	sportaccommodaKes.	De	komende	jaren	gaat	bijzondere	aandacht	uit	naar	watersport,	
zoals	Skutsjesilen	en	zeilen.	De	PvdA	wil	de	regellast	voor	sportverenigingen	verminderen.	Sportcoaches	zijn	
acKef	in	alle	wijken	en	dorpen	en	op	alle	scholen.	Naast	professionals	zijn	ook	ouders	en	vrijwilligers	
betrokken	bij	de	verenigingen.	De	PvdA	wil	een	stevig	netwerk	op	het	gebied	van	sport	voor	alle	inwoners.	
De	werkwijze	van	SKchKng	Sportwijk	Nylan	(sociale	innovaKe,	sport	als	middel	voor	ontmoeKng	en	inzet	
van	professionals	naast	vrijwilligers)	kan	als	voorbeeld	dienen	voor	andere	wijken	en	dorpen.	

• Sportdeelname	wordt	voor	iedereen	mogelijk	gemaakt,	ona�ankelijk	van	iemands	inkomen.	
• SportaccommodaKes	zijn	en	blijven	bruisende	acKviteitencentra.	AccommodaKes	kunnen	vaker	en	

intensiever	gebruikt	worden	dan	nu	het	geval	is.	
• De	gemeente	ondersteunt	verenigingen,	waarbij	de	rol	van	vrijwilligers	erkend	en	op	waarde	geschat	

wordt.	
• Sport	houdt	mensen	fit,	maar	het	is	ook	een	middel	om	anderen	te	ontmoeten.	Ook	werkt	het	

prevenKef	op	allerlei	klachten.	Sportcoaches	hanteren	dit	gegeven	als	uitgangspunt.	
• Ongeorganiseerd	sporten	zoals	trapveldjes,	joggen,	fitness	etc.	moet	meer	kansen	krijgen.	
• Sport	en	bewegen	meer	sKmuleren	en	toegankelijk	maken	voor	ouderen	en	mindervaliden.

 

�
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CULTUUR

De	PvdA	vindt	kunst	en	cultuur,	als	belevingsinstrument	maar	ook	als	middel	voor	zelfontplooiing,	van	
wezenlijk	belang	voor	de	samenleving.	Zonder	kunst	en	cultuur	zijn	dorp	of	stad	slechts	woonoorden	en	
geen	(be)leefwerelden.	Culturele	instellingen	verzorgen	een	breed	basisaanbod	voor	een	breed	publiek.	De	
PvdA	is	trots	op	de	plaatselijke	verenigingen	en	zal	de	amateurkunst	steunen.	IepenloPspullen,	zoals	in	
Jorwert	en	Wergea,	vormen	een	basis	voor	talent	en	ontmoeKng	in	en	om	het	betreffende	dorp	of	de	wijk.	
De	subsidies	moeten	de	komende	jaren	meegroeien	met	de	inflaKe.	Wij	vinden	het	belangrijk	dat	zoveel	
mogelijk	inwoners	kunnen	meedoen	en	in	aanraking	komen	met	cultuur,	ona�ankelijk	van	de	hoogte	van	
hun	inkomen.	Er	vindt	acKeve	ondersteuning	plaats	aan	(jong)	talent.

Culturele	Hoofstad	van	Europa	2018	(LF2018)	is	een	middel,	geen	doel.	Naast	het	aantrekken	van	(nieuwe)	
bezoekers	aan	stad	en	regio	werken	we	aan	een	agenda	voor	de	periode	na	2018.	Deze	agenda	wordt	
gekoppeld	aan	sociaaleconomische	beleidsdoelen.	De	inclusieve	samenleving	en	kansen	voor	iedereen	zijn	
daarbij	uitgangspunt.		

Investeren	in	kunst	en	cultuur	sKmuleert	de	lokale	economie,	creëert	banen	en	draagt	bij	aan	een	innovaKef	
en	aantrekkelijk	vesKgingsklimaat.	Op	scholen	vinden	in	het	kader	van	LF2018	projecten	plaats,	waardoor	
kinderen	geïnspireerd	en	bevlogen	raken.	

Er	worden	projecten	opgezet	op	het	gebied	van	duurzaamheid	en	ecologie	die	ervoor	zorgen	dat	
Leeuwarden	en	de	regio	ook	voor	toekomsKge	generaKes	leeIaar	zijn.	De	PvdA	streeP	ernaar	medio	2018	
met	een	duidelijke	“legacy	agenda”	te	komen,	waarbij	de	betrokkenheid	van	inwoners	van	stad	en	regio	en	
de	basisgedachte	van	samenwerkingsprogramma	“We	the	North”	centraal	staat.

De	bibliotheek	blijP	relevant	voor	zowel	leden	als	overige	inwoners.	Vanuit	een	toegankelijk	gebouw	in	de	
Blokhuispoort,	locaKes	in	SKens	en	Grou,	op	scholen	en	in	“connecKepunten”	worden	niet	alleen	boeken	
uitgeleend,	maar	vinden	er	ook	acKviteiten	plaats	op	het	gebied	van	taalvaardigheden,	kennisdeling,	
informaKevoorziening,	duiding	en	bestrijding	van	laaggeleBerdheid.	De	PvdA	wil	de	gemeentelijke	subsidie	
voor	de	bibliotheek	verhogen.	Nadruk	ligt	daarbij	op	mensen,	niet	op	stenen.

Stadsschouwburg	De	Harmonie	vormt	samen	met	Neushoorn	en	omroep	LEO	het	hart	van	het	
CultuurkwarKer.	Ook	de	Haniahof,	met	o.a.	het	Grafisch	Atelier	en	iniKaKef	VHDG	voor	hedendaagse	
beeldende	kunst,	speelt	hier	een	rol.	De	komende	periode	wordt	de	samenwerking	tussen	diverse	
instellingen	en	podia	in	stad	en	regio	verder	versterkt.	Een	onderscheidende	programmering,	kwaliteit	en	
een	aBracKef	makersklimaat	(met	producKehuisfuncKe)	staan	hierbij	centraal.	Een	bijzondere	rol	is	
weggelegd	voor	het	Filmhuis	(Slieker	Film).	Dit	Filmhuis	programmeert	als	enige	in	Fryslân	unieke	arthouse	
films	voor	een	breed	publiek.	KoepelorganisaKe	Film	in	Friesland	zorgt	daarnaast	voor	een	stevig	
makersklimaat	voor	jong	(film)talent	in	de	regio.

FesKvals	en	evenementen	vinden	plaats	op	de	daartoe	aangewezen	locaKes,	binnen	heldere	vooraf	gestelde	
(geluids)kaders.	Zij	geven	Leeuwarden	het	imago	van	bruisende	cultuurstad	en	trekken	zowel	naKonaal	als	
internaKonaal	bezoekers	naar	de	regio.	Tevens	bieden	fesKvals	een	podium	voor	ontmoeKng	en	
talentontwikkeling.	FesKvals	vormen	daarnaast	een	experimentele	mini-maatschappij	waar	nieuwe	
duurzame	methoden	kunnen	worden	toegepast	en	uitgetest	via	het	iniKaKef	INNOfest.

Leeuwarden	kent	vele	musea.	Van	relevante	kleinere	musea	in	dorpen,	zoals	bijvoorbeeld	Hert	fan	Fryslân	
in	Grou,	tot	de	grotere	in	de	stad.	Het	Fries	Museum	(met	Verzetsmuseum),	Princessehof	en	het	
Natuurmuseum	vormen	samen	met	het	Historisch	Centrum	Leeuwarden/Pier	Pander	museum	en	Tresoar	
een	stevige	museale	basis.	Deze	musea	(en	archieven)	zorgen	voor	een	aantrekkelijke	en	uitdagende	
programmering	voor	inwoners	en	bezoekers	en	zijn	ook	vraagbaak	voor	kleinere	musea	in	de	gemeente.
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• Amateurkunst,	evenementen	en	fesKvals	sKmuleren	en	structureel	steunen.		
• Kunst	en	cultuur	toegankelijk	maken	en	houden	voor	mensen	met	een	smalle	beurs	(Leeuwpas).	
• Meer	cultuurcoaches	voor	cultuureducaKe,	met	nadruk	op	het	voortgezet	onderwijs.	
• CultuureducaKe	en	verdieping	(o.a.	muzieklessen)	voor	alle	inwoners	betaalbaar	houden.	
• Talentontwikkeling	ondersteunen	door	te	investeren	in	o.a.	theater,	dans,	(pop)muziek,	beeldende	

kunst,	film	en	media.	Leeuwarden	vormt	de	spil	in	een	regionaal	(noordelijk)	podium	voor	
talentontwikkeling.	

• Ons	cultureel	erfgoed	is	belangrijk.	Monumentenzorg	is	daarom	een	basisvoorziening.	
• De	kansen	van	LF2018	maximaal	benuBen	en	daarbij	inzeBen	op	“legacy”	na	2018.	
• Er	komt	een	nieuwe	nota	Friese	taal,	met	daarbij	bijzondere	aandacht	voor	communicaKe	door	de	

gemeente	en	de	rol	van	het	Liwwadders.		
• Cultuur	is	essenKeel	voor	al	onze	inwoners,	maar	draagt	ook	bij	aan	hoe	bezoekers	onze	gemeente	

beleven.	Cultuurtoerisme	is,	naast	watertoerisme,	stedentrips	en	de	zakelijke	markt,	een	belangrijke	
inkomstenbron	voor	lokale	ondernemers.	
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5.	 Wonen,	economie	en	toerisme 

WONEN

Toegankelijkheid,	betaalbaarheid	en	zeggenschap	zijn	voor	de	PvdA	sleutelwoorden	in	het	woonbeleid.	
Iedereen	verdient	een	betaalbare	woning.		Ook	mensen	met	een	bescheiden	inkomen.	De	PvdA	maakt	zich	
sterk	voor	behoud,	renovaKe	en	nieuwbouw	van	voldoende	betaalbare	(huur)woningen	in	de	stad	en	in	de	
dorpen.	In	wijk	en	dorp	is	sprake	van	een	gezonde	mix	tussen	koop-	en	huurwoningen	in	verschillende	
prijssegmenten.	In	de	stedelijke	omgeving	komt	meer	groen,	zoals	bijvoorbeeld	geveltuinen	en	groene	
daken.	Het	moet	vanzelfsprekend	zijn	dat	(groepen)	huishoudens	die	dit	willen	hun	eigen	huis	kunnen	
bouwen.	Of	dat	ze	met	elkaar	een	groot	pand,	boerderij,	school	of	fabriek	kunnen	verbouwen.	Er	zijn	ook	
mensen	die	in	een	heel	klein	en	daardoor	goedkoop	huisje	(Kny	house)	of	samen	met	anderen	in	een	ho�e	
willen	wonen.	De	PvdA	steunt	deze	diverse	woonwensen.	ParKculier	opdrachtgeverschap	draagt	bij	aan	een	
grotere	diversiteit.

Ook	willen	we	met	de	bewoners	een	buurtplan	maken	waarin	doelstellingen	voor	veiligheid	en	leeIaarheid	
worden	geformuleerd.	Bewoners	bepalen	op	die	manier	de	prioriteiten	in	hun	eigen	buurt	of	dorp	en	
krijgen	er	meer	zeggenschap	over.	Wijken	of	dorpen	die	dat	willen,	mogen	het	groen	in	hun	eigen	omgeving	
onderhouden.	De	gemeente	ondersteunt	hen	hierin	met	geld	en	materiaal.	In	het	verlengde	hiervan	komt	
er	een	Plan	van	Aanpak	om	de	woon-	en	zorgkosten	niet	meer	dan	40%	van	het	inkomen	te	laten	zijn.	Doel	
is	om	in	2022	iedereen	binnen	de	zogenaamde	“woonzorgquote”	van	40%	te	krijgen.	Dit	draagt	bij	aan	
armoedebestrijding	en	schuldenprevenKe.

Energieneutraal	bouwen	en	duurzaamheid	zijn	uitgangspunt	voor	nieuwbouw	en	verbouw	van	de	
bestaande	woningvoorraad.	Dit	leidt	tot	het	verlagen	van	het	energieverbruik,	wat	leidt	tot	daling	van	de	
energielasten.	Indien	mogelijk	komt	er	een	energievoorziening	op	lokaal	niveau,	zoals	bijvoorbeeld	wind-	en	
zonne-energie,	geothermie	of	biogas.	Met	woningcorporaKes	worden	afspraken	gemaakt	over	
zonnepanelen	op	daken.	

• Voldoende	en	kwalitaKef	goede	woningen	voor	iedere	doelgroep,	waarbij	bijzondere	aandacht	is	voor	
betaalbaar	wonen	voor	starters	en	ouderen.	De	sKjgende	trend	van	huurprijzen	(tot	20%	in	de	laatste	
vijf	jaar,	voornamelijk	bij	mutaKe	en	sloop	of	nieuwbouw)	wordt	gestopt.		

• Bevorderen	van	aanleunwoningen,	zoals	zelfstandige	gelijkvloerse	huur-	of	koopwoningen	in	straat	of	
buurt	bij	een	zorgcentrum	(zorg	op	maat).	

• Slimme	levensloopbestendige	woningen	realiseren.	Hierdoor	kunnen	mensen	zo	lang	mogelijk	
zelfstandig	blijven	wonen	in	hun	eigen	sociale	omgeving.	

• Het	landelijk	gebied	in	de	heringedeelde	gemeente	Leeuwarden	moet	toegankelijker	worden	door	de	
aanleg	van	meer	recreaKeve	fiets-	en	wandelpaden.		

• De	gemeentelijke	lasten	voor	woningen	en	niet-woningen	(OZB,	riolering,	afvalstoffenheffing	en	
overige	belasKngen)	sKjgen	de	komende	periode	uitsluitend	met	het	inflaKepercentage.	

• De	PvdA	wil	iniKaKeven	van	kinderen	om	ouders	op	eigen	erf	te	laten	wonen	mogelijk	maken	
(kangoeroewoningen).	

• BewonerscoöperaKes	bevorderen	en	ondersteunen.	IniKaKeven	op	het	gebied	van	zorg,	leeIaarheid	
en	verduurzaming/energie	sKmuleren.	InzeBen	op	energie-neutrale	woningen:	isolaKe	oudere	
woningen.	

• De	woningmarkt	sKmuleren,	in	samenwerking	met	o.a.	woningcorporaKes	en	ontwikkelaars.	Urgent	
woningzoekenden	beschikken	over	een	woning	binnen	3	maanden.	De	reguliere	wachtlijst	voor	huur	
wordt	aangescherpt	naar	1	jaar.	

• Intensivering	aanpak	verkrohng	en	zogenaamde	“roBe	plekken”	in	wijk	en	dorp.	Er	is	daarbij	
specifiek	aandacht	voor	het	ondersteunen	van	parKculiere	iniKaKeven.	

• De	PvdA	wil	brandveilige	studenten-	en	winkelpanden,	risico’s	bestaan	met	name	in	de	historische	
binnenstad	en	oude	wijken.	Er	komt	een	doorlopende,	steekproefsgewijze	controle	van	panden	en	er	
wordt	gewerkt	met	een	keurmerk.	

• Respectvol	omgaan	met	beschermde	dorps-	en	stadsgezichten.	
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ECONOMIE	EN	TOERISME

De	PvdA	wil	fors	blijven	investeren	in	het	economisch	klimaat	van	stad	en	regio.	Leeuwarden	is	en	blijP	de	
banenmotor	van	de	provincie.	Naast	het	sKmuleren	van	MKB-acKviteiten	kiest	de	PvdA	voor	investeren	in	
onderscheidende	topsectoren	als	water-	en	zuiveltechnologie	(en	natuur	inclusieve	landbouw)	via	o.a.	
Wetsus,	de	Dairy	Campus	en	RUG/Campus	Fryslân.	

De	PvdA	kiest	voor	sfeervolle	centra	in	de	grotere	kernen.	Het	gaat	daarbij	o.a.	om	winkelaanbod,	horeca	en	
cultuur.	De	gemeente	zorgt	voor	een	kwalitaKef	goede	uitstraling	van	de	openbare	ruimte	en	een	goed	
georganiseerd	parkeerbeleid.	Verder	faciliteert	zij	ondernemersacKviteiten	met	minder	regels	en	minder	
bureaucraKe.	De	gemeente	bepaalt	via	haar	ruimtelijk	ordeningsbeleid	dat	detailhandel	zich	zoveel	mogelijk	
concentreert	in	de	binnenstad/dorpscentra.	De	binnenstad	van	Leeuwarden	fungeert	als	huiskamer	en	
gezellige	ontmoeKngsplek	voor	de	hele	provincie.	Beleving	(culturele	acKviteiten,	horeca,	winkelen,	
historie)	staat	daarbij	centraal.

Er	komt	een	ontwikkelagenda	voor	de	binnenstad,	Grou	en	SKens.	Deze	drie	kernen	zijn	voor	inwoners	
belangrijk	door	winkels,	horeca	en	culturele	infrastructuur.	Tevens	zijn	ze	aantrekkelijk	voor	bezoekers.	
Samen	met	gebruikers,	ondernemers	en	andere	parKjen	wordt	een	toekomstvisie	opgesteld.	Het	
Leeuwarder	Ondernemers	Fonds	(LOF)	wordt	als	overkoepelend	orgaan	nadrukkelijk	betrokken	bij	de	op	te	
stellen	ontwikkelagenda.
De	omgeving	van	het	WTC,	in	combinaKe	met	de	Tesselschadestraat,	krijgt	een	opknapbeurt.	Uitgangspunt	
is	behoud	van	beurzen	in	de	WTC	hallen.	Door	de	nieuwe	invalswegen	richKng	binnenstad	(westelijke	en	
noordwestelijke)	is	het	gebied	aantrekkelijker	geworden	voor	bedrijven.	Daarnaast	kan	gedacht	worden	aan	
acKviteiten	rondom	leisure.	Het	nieuwe	Cambuurstadion	fungeert	als	aanjager	voor	acKviteiten.

De	toerisKsche	sector	wordt	in	onze	gemeente	steeds	belangrijker.	We	moeten	ervoor	zorgen	dat	ons	
toerisKsch	aanbod	duurzaam	en	toekomstbestendig	is.	De	watersport	is	belangrijk	voor	zowel	Leeuwarden	
als	de	provincie.	Binnen	het	watersporBoerisme	wil	de	PvdA	inzeBen	verbreding	en	verjonging,	zoals	
kitesurfen,	boarden	en	suppen.	Daarnaast	is	het	van	belang	nieuwe	doelgroepen	aan	te	trekken.	De	
gemeente	kan	ondernemers	hierbij	faciliteren,	bijvoorbeeld	door	samenwerking	met	markeKngbureaus.	
LF2018	biedt	uitstekende	mogelijkheden	om	de	bezoekersdoelgroepen	te	verbreden	(stedentrips	en	
cultuurtoerisme).	
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• De	gemeente	werkt,	samen	met	het	bedrijfsleven,	aan	een	inclusieve	arbeidsmarkt,	waarin	voor	
iedereen	een	plek	is.	De	PvdA	wil	betere	afstemming	tussen	het	economisch	beleid	van	de	gemeente	
en	het	opnemen	van	zoveel	mogelijk	mensen	met	een	beperking	op	de	arbeidsmarkt.	

• Voor	ondernemers	moet	voldoende	fysieke	ruimte	beschikbaar	zijn,	maar	uitgangspunt	daarbij	is	wel	
dat	het	juiste	bedrijf	op	de	juiste	plaats	gesitueerd	is	met	als	doel	overlast	te	beperken.	

• Bij	nieuwe	bedrijventerreinen	gaat	inbreiding	voor	uitbreiding	en	er	wordt	samenwerking	gezocht	
met	buurgemeenten	(in	het	bijzonder	de	zgn.	F4).	

• De	winkelgebieden	zijn	fiets-	en	voetganger	vriendelijk.	
• 	De	PvdA	streeP	naar	het	opnieuw	bevaarbaar	maken	van	de	oostelijke	vaarroute	(beweegbare	Prins	

Hendrik-brug).	Het	doel	ervan	is	om	de	binnenstad	aantrekkelijk	te	houden	voor	bewoners	en	
bezoekers	en	om	een	impuls	te	geven	aan	de	Museumhaven.	

• De	PvdA	wil	Leeuwarden	blijvend	in	de	Nederlandse	top	10	voor	stedentrips	zien,	er	is	daarom	meer	
budget	nodig	voor	(stads)markeKng,	toerisme	en	cultuur/evenementen.	

• De	PvdA	wil	Grou	als	aantrekkelijkste	watersportdorp	van	Nederland	posiKoneren,	o.a.	door	te	blijven	
investeren	in	de	ruimtelijke	kwaliteit	van	het	dorp	en	acKviteiten.	
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6.	 Openbare	ruimte,	verkeer	en	vervoer 

OPENBARE	RUIMTE	

De	PvdA	vindt	een	prehge	omgeving	bepalend	voor	een	aantrekkelijk	woon-	en	werkklimaat.	Het	
onderhoud	van	wegen,	oevers,	kaden,	bruggen,	vaarwegen,	riolering	en	groen	is	grotendeels	een	
gemeentelijke	taak.	Het	onderhoudsniveau	bepaalt	de	uitstraling	van	de	gemeente.	Het	gemeentelijk	groen	
wordt	goed	onderhouden.	Verrommeling	wordt	tegengegaan.	Bij	de	herinrichKng	van	wegen	of	de	aanleg	
van	nieuwe	wegen	staan	bevordering	van	de	biodiversiteit	en	verbetering	van	flora	en	fauna	centraal	d.m.v.	
adequaat	beheer	van	de	bermen.	

Natuur-	en	recreaKegebieden	worden	met	elkaar	verbonden	via	(fiets)infrastructuur.	Water	en	groen	zijn	
hierbij	het	belangrijkst.	Er	komen	meer	fietsverbindingen.	Landbouwbedrijven	kunnen	uitbreiden,	waarbij	
aandacht	is	voor	verkeersveiligheid	(opwaarderen	smalle	landbouwwegen),	biodiversiteit	(natuur	inclusieve	
landbouw)	en	landschappelijke	inpassing	(Nije	Pleats-methode).		

De	PvdA	wil	dat	er	een	omslag	gemaakt	wordt	in	het	welstandsbeleid.	In	plaats	van	achteraf	toetsen	denkt	
de	gemeente	samen	met	Hus	en	Hiem	vooraf	mee	bij	plannen.	Dit	geldt	ook	voor	kleine	aanpassingen	in	
woonwijken	met	een	grote	impact	op	de	woonomgeving.		

Veiligheid	en	ruimtelijke	kwaliteit	staan	voorop	bij	onderhoud	van	wegen	en	openbare	ruimte.	
Bedrijventerreinen	worden	compact	aangelegd,	waarbij	het	tegengaan	van	verrommeling	en	leegstand	het	
uitgangspunt	is.	Er	wordt	een	kwaliteitsvisie	opgesteld	rondom	de	“nieuwe	entree	van	Leeuwarden”,	de	
zogenaamde	“westelijke	invalsweg.”	De	eerste	aanblik	van	de	stad	die	bezoekers	via	deze	weg	nu	krijgen	
bestaat	uit	achterkanten	van	bedrijfsgebouwen.			

• Het	openbaar	gebied	wordt	milieuvriendelijk	onderhouden;	de	nadruk	ligt	op	een	innovaKeve	
aanpak.		

• Er	zijn	voldoende	losloopgebieden	voor	honden.	
• Meer	overleg	met	inwoners	over	wegen,	groenonderhoud,	verlichKng	en	strooibeleid.	
• Het	budget	voor	beeldende	kunst	in	de	openbare	ruimte	wordt	wat	de	PvdA	betreP	verhoogd.	Het	

gaat	daarbij	zowel	om	nieuwe	iniKaKeven	als	structureel	budget	voor	beheer	en	onderhoud	van	
beeldende	kunst.		

• Het	welstandsbeleid	wordt	aangescherpt.	Er	kunnen	zich	namelijk	onwenselijke	situaKes	voordoen,	
vooral	waar	het	gaat	om	het	al	dan	niet	toestaan	van	niet-woonfuncKes	in	een	woonwijk	of	dorp.	

�



�24

VERKEER	EN	VERVOER	

De	PvdA	wil	investeren	in	goede	OV-verbindingen	(zowel	regionaal	als	naKonaal),	veilige	wegen	en	
kwalitaKef	hoogwaardige	fiets-	en	voetpaden.	Stad	en	dorpen	zijn	zowel	per	auto	als	openbaar	vervoer	
goed	bereikbaar.	Bijzondere	aandacht	gaat	uit	naar	OV	verbindingen	voor	dorpen.	De	gemeente	is	gastvrij	
als	het	gaat	om	parkeren:	parkeertarieven	zijn	niet	bedoeld	als	inkomstenbron,	maar	om	sturing	te	geven	
aan	het	parkeerbeleid.	Samen	met	ondernemers	wil	de	PvdA	bekijken	of	er	een	proef	gedaan	kan	worden	
met	graKs	parkeren,	bijvoorbeeld	in	rusKge	maanden	of	op	bepaalde	locaKes	in/rondom	de	binnenstad.
Er	is	de	afgelopen	jaren	veel	geïnvesteerd	in	de	infrastructuur.	Leeuwarden	is	beter	bereikbaar	geworden.	
De	komende	jaren	zijn	echter	nog	verbeteringen	nodig	in	en	om	de	binnenstad	en	in	de	dorpen.	Om	dit	
goed	voor	te	bereiden	wordt	het	Vrij	Baan-project	geëvalueerd.	Bewoners	worden	hierbij	betrokken	en	
kunnen	meepraten.	Bijzondere	opgaven	voor	de	komende	periode	liggen	met	name	in	Leeuwarden,	nabij	
Vlietsterbrug	en	Hoeksterend	(oostelijke	parkeerring),	rondom	winkelcentrum	De	Centrale	(doorstroming	
oostelijke	binnenring),	het	te	vernieuwen	WTC-gebied	met	Cambuurstadion	en	in	Grou,	bij	de	toegang	naar	
het	centrum	(Parkstraat).	

Wij	blijven	investeren	in	een	comfortabel	en	veilig	netwerk	voor	fietsers.	Zeker	ook	in	het	buitengebied.	We	
vergroten	de	toegankelijkheid	van	het	landelijk	gebied	door	meer	recreaKeve	fiets-	en	wandelpaden	aan	te	
leggen.	De	gemeente	moet	goed	op	de	hoogte	zijn	van	verkeersonveilige	situaKes,	ook	bij	aanpassingen	van	
wegen.	In	de	omgeving	van	scholen	moet	de	verkeersveiligheid	gegarandeerd	zijn.	Extra	aandacht	vraagt	de	
confrontaKe	van	fietsers	met	het	steeds	zwaarder	wordende	landbouw-	en	vrachtverkeer.	De	PvdA	vindt	de	
OV-bereikbaarheid	van	stad	en	dorp	belangrijk.	Uitgangspunt	daarbij	is	“groen	vervoer”.		

Vooral	voor	scholieren	en	ouderen	moeten	verbindingen	in	stand	blijven.	OV	op	afroepbasis	voor	ouderen	
moet	beter,	wachhjden	zijn	nu	soms	te	lang.	De	PvdA	zal	maatwerk-iniKaKeven	vanuit	de	dorpen,	zoals	een	
buurtbus,	acKef	ondersteunen.	Voor	minima	zijn	reiskosten	vaak	een	struikelblok.	De	PvdA	wil	graKs	OV	
voor	minima.	Het	fietspadennetwerk	wordt	uitgebreid.	Bijzondere	aandacht	is	er	voor	zogenaamde	
“fietssnelwegen.”		

Leeuwarden	stelt	zich	kandidaat	voor	de	Ktel	Fietsstad	van	het	jaar	in	2020.	Doel	is	om	in	de	aanloop	naar	
dit	jaar	substanKële	verbeteringen	door	te	voeren	in	de	gemeentelijke	fietsinfrastructuur.	Tevens	wil	de	
PvdA	dat	in	2020	het	naKonale	fietscongres	naar	Leeuwarden	gehaald	wordt.	

• In	stand	houden	kwaliteit	openbaar	vervoer	per	trein	en	bus.	
• De	OV-infrastructuur	is	op	orde.	Er	zijn	nog	aanpassingen	nodig	rondom	het	Zuiderplein	en	de	

spoorwegovergang	bij	de	Schrans.	In	2018/2019	wordt	een	concreet	voorstel	tot	verbetering	
uitgewerkt	waaronder	de	realisaKe	van	een	ongelijkvloerse	kruising.	

• We	zeBen	in	op	opKmale	OV-verbindingen	in	de	regio,	maar	ook	per	spoor	naar	de	Randstad	en	
Groningen/Noord	Duitsland.	Er	moeten	vaker	treinen	gaan	rijden	op	het	traject	Leeuwarden-Zwolle/
Amsterdam/Schiphol.	De	duur	van	de	treinreis	moet	korter	worden.	

• Nieuwe	OV-concessies	worden	getoetst	op	duurzaamheid,	betaalbaarheid,	kwaliteit	en	
toegankelijkheid	(rolstoelvriendelijk).	Ook	wordt	rekening	gehouden	met	inpasbaarheid	in	de	
omgeving	(voorkeur	voor	kleinere/lichte	bussen	in	de	binnenstad).	

• De	PvdA	wil	dat	gekeken	wordt	of	de	provinciale	parkeergarage	Oosterstraat	en	de	parkeergarage	van	
Aegon	aan	de	Lange	Marktstraat	vaker	ingezet	kan	worden	voor	bezoekers	aan	de	stad.	De	P&R	
terreinen	worden	wat	de	PvdA	betreP,	zeker	in	het	naar	verwachKng	drukke	jaar	2018,	beter	benut.	
Speciale	aandacht	gaat	uit	naar	het	nog	te	realiseren	P&R	terrein	bij	het	nog	te	openen	NS-StaKon	
Werpsterhoek.
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7.	 Natuur,	milieu,	energie	en	duurzaamheid 

NATUUR,	MILIEU,	ENERGIE	EN	DUURZAAMHEID	

Leeuwarden	en	de	regio	moeten	wat	de	PvdA	betreP	een	belangrijke	rol	spelen	in	het	behalen	van	
internaKonale	duurzaamheidsdoelstellingen	(de	zogenaamde	“global	goals”).	Verandering	begint	lokaal	en	
gericht.	De	gemeente	heeP	als	lokale	overheid	een	voorbeeldfuncKe	m.b.t.	duurzaamheid	en	milieu.	De	
gemeentelijke	organisaKe	moet	wat	de	PvdA	betreP	in	2025	fossielvrij	zijn.	Inwoners	worden	gesKmuleerd	
om	zo	weinig	mogelijk	(rest)afval	te	produceren.	Omrin	blijP	een	voorbeeldfuncKe	houden	in	hergebruik	en	
afvalscheiding	in	Nederland	en	Europa.	De	gemeente	gaat	de	komende	periode	versneld	over	op	
energiezuinige	LED-straatverlichKng.	Bij	aanbestedingen	in	infrastructuur	en	bouw	stelt	de	gemeente	
voorwaarden	aan	het	materiaalgebruik.	Te	denken	valt	aan	het	gebruik	van	de	best	beschikbare	duurzame	
en	milieuvriendelijke	technieken	en	aan	elektrisch/milieuvriendelijk	vervoer	van,	naar	en	op	de	bouwplaats.		

We	zijn	tegen	de	winning	van	aardgas	of	andere	bodemstoffen	die	seismologisch	vooronderzoek	vergen	om	
tot	boringen	te	komen.	Tegelijk	is	en	blijP	er,	ook	lokaal,	een	grote	vraag	naar	energie.	Je	kunt	niet	tegen	
delfstofwinning	zijn	zonder	een	alternaKef	te	bieden.	De	PvdA	wil	dan	ook	dat	Leeuwarden	koploper	
energie	en	duurzaamheid	wordt,	met	experimenten	op	o.a.	de	nog	te	realiseren	Energiecampus	(gebied	
Schenkenschans)	en	op	het	gebied	van	het	opwekken	van	“eigen”	energie	op	lokaal	niveau.	De	gemeente	
ondersteunt	bedrijven	bij	hun	energietransiKe,	samen	met	partners	in	binnen-	en	buitenland	(in	noordelijk	
verband	o.a.	via	Energy	Valley).	Doel	is	om	toe	te	werken	naar	een	beter	milieu	voor	mens	en	dier,	minder	
a�ankelijk	te	zijn	van	andere	landen	qua	energievoorziening	en	behoud	en	groei	van	werkgelegenheid	in	de	
regio.	InnovaKeve	toepassingen	op	het	gebied	van	afvalverwerking,	energieopwekking	en	watergebruik	
kunnen	op	steun	van	de	gemeente	rekenen.	Er	komt	een	lokale	klimaatagenda,	met	als	basis	de	
doelstellingen	van	de	global	goals,	burgerparKcipaKe,	innovaKe,	regionale	werkgelegenheid	en	het	omlaag	
brengen	van	(energie)lasten	voor	inwoners.	Betere	isolaKe	van	de	bestaande	(huur)woningvoorraad	is	
hiervan	onderdeel.		

In	de	komende	periode	wordt,	samen	met	de	provincie	en	de	Friese	gemeenten,	een	brede	discussie	
gevoerd	over	alternaKeve	energiebronnen	die	mogelijk	nadelig	zijn	voor	het	open	landschap,	zoals	wind	en	
zon.	Doel	is	te	komen	tot	een	toekomstbestendig	regionaal	en	duurzaam	energiebeleid	dat	gedragen	wordt	
door	inwoners.		

Leeuwarden	stelt	zich	kandidaat	voor	de	Ktel	European	Green	Capital	of	Europe	in	2022.

• De	donkere	nacht	is	van	grote	schoonheid.	Wij	bestrijden	lichtvervuiling.	
• Kinderen	worden	van	jongs	af	aan	betrokken	bij	de	natuur	en	natuurbeheer,	o.a.	via	het	

Natuurmuseum	en	het	InsKtuut	voor	natuureducaKe	en	duurzaamheid	(IVN).	
• Een	fair	trade-gemeente	zijn	en	blijven.	
• De	gemeente	sKmuleert	iniKaKeven	om	te	komen	tot	wijk-	en	dorpsmoestuinen	en	pluktuinen.	
• De	gemeente	sKmuleert	groene	daken	en	groene	gevels.		
• In	2022	zijn	30%	van	de	daken	en	gevels	groen.	
• Bij	onkruidbestrijding	en	hekkelen	worden	milieuvriendelijke	alternaKeven	gebruikt	(ecologisch	

groenbeheer).		
• Het	gebruik	van	kruidenrijk	gras	wordt	gesKmuleerd,	de	PvdA	wil	iniKaKeven	om	biodiversiteit	en	de	

aanwezigheid	van	weidevogels	te	vergroten	sKmuleren.	
• Als	organisaKe	neemt	de	gemeente	groene	energie	af,	heeP	zij	een	duurzaam	wagenpark	en	

sKmuleert	zij	duurzame	bronnen	voor	haar	inwoners,	bedrijven	en	instellingen.	
• De	PvdA	wil	iniKaKeven	vanuit	de	samenleving,	zoals	coöperaKeve	wind-	en	zonne-energie	en	dorps-	

en	stadstuinen,	ondersteunen	en	versnellen.	De	dorpsmolen	van	Reduzum	wordt	vernieuwd.	
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• Doorgaan	met	het	ondersteunen	van	inwoners	in	het	energieneutraal	maken	van	hun	woningen.	De	
gemeente	gaat	parKculieren	of	bedrijven	vooraf	adviseren	over	aanvragen	voor	verduurzaming,	in	
plaats	van	achteraf	toetsen	en	controleren.		

• De	lasten	voor	energiebronnen	zoals	zonneparken	worden	verlaagd	(OZB,	leges).	
• (Bio)mestvergisters	horen	op	een	bedrijventerrein,	niet	in	bewoond	gebied.	
• De	gemeente	neemt	het	iniKaKef	om	scholen,	wijk-	en	dorpsgebouwen,	cultuur-	en	

sportaccommodaKes	te	verduurzamen.	
• De	gemeente	gaat	rijden	in	elektrische	auto’s	vergemakkelijken,	o.a.	door	het	plaatsen	van	laadpalen.	
• De	gemeente	sKmuleert	de	plaatsing	van	zonnepanelen	op	bedrijfsgebouwen,	langs	taluds	van	

wegen	en	op	daken	van	agrarische	bedrijven.	
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8.	 Dienstverlening,	veiligheid	en	financiën

GEMEENTELIJKE	DIENSTVERLENING

Vertrouwen	is	uitgangspunt	bij	de	gemeentelijke	dienstverlening	aan	haar	inwoners.	Papierwerk	en	dubbele	
controles	op	subsidies	of	tegemoetkomingen	worden	tegengegaan.	Door	meer	inspraak	van	inwoners,	komt	
de	gemeente	tot	een	nog	betere	besluitvorming.	Uitgangspunt	hierbij	blijP	dat	de	gemeente	dichtbij	de	
burger	staat	en	een	betrouwbare,	open	en	betrokken	partner	is.	Het	gaat	hierbij	onder	meer	om	het	
intensiveren	van	de	contacten	met	wijkpanels	en	dorpsbelangen	en	de	gemeentelijke	wijk-	en	
dorpencoördinatoren.	De	PvdA	wil	dat	de	gemeente	burgers	betrekt	bij	zaken	die	hen	aangaan.	Bij	nieuw	
beleid	of	aanpassing	van	het	bestaande	beleid	moeten	signalen	uit	de	samenleving	(o.a.	van	bewoners	en	
ondernemers)	worden	meegenomen.	Burgers	interacKef	betrekken	bij	het	opstellen	van	beleid	zorgt	ervoor	
dat	vooraf	gestelde	doelen	worden	behaald.		

De	gemeente	biedt	veel	van	haar	diensten	aan	via	internet.	De	website	en	een	speciale	app	zijn	
overzichtelijk	en	begrijpelijk.	Oudere	inwoners	kunnen	echter,	wat	de	PvdA	betreP,	ook	via	papier,	telefoon	
(14058)	of	direct	persoonlijk	contact	met	de	gemeente	blijven	communiceren.	Oudere	of	hulpbehoevende	
inwoners	kunnen	desgewenst	ook	thuis	bezocht	worden.	LaaggeleBerden,	digibeten	en	ouderen	mogen	
niet	tussen	wal	en	schip	vallen.	De	gemeente	moet	daarom	weten	hoe	groot	deze	groep	is	en	wat	zijn	
behoePe	is.	

• Vereenvoudiging	van	regels	en	gemeentelijke	bureaucraKe	verminderen.	
• Een	moderne	dienstverlenende	organisaKe	waarbij	de	klant	(inwoner,	het	bedrijf	en	de	

maatschappelijke	instelling)	centraal	staat.	
• Subsidieaanvragen	worden	eenvoudiger	en	inzichtelijker	gemaakt.	De	gemeente	krijgt	een	meer	

meedenkende	en	adviserende	rol	in	plaats	van	een	toetsende.	Met	gesubsidieerde	instellingen	wordt	
gekeken	of	het	mogelijk	is	om	advies-	en	accountantskosten	omlaag	te	brengen.	

• Goede	prijs-kwaliteitsverhouding	bij	gemeentelijke	producten.	
• Bij	diefstal	of	beroving	van	idenKteitspapieren,	wordt	de	gedupeerde	niet	geconfronteerd	met	een	

boete	op	het	aanvragen	van	nieuwe	papieren.	
• Experimenteren	met	nieuwe	vormen	van	inspraak.	
• Er	vindt	een	accentverschuiving	plaats	van	beleid	naar	uitvoering.	De	gemeentelijke	organisaKe	

werkt,	wat	de	PvdA	betreP,	horizontaal	en	voorkomt	verkokering	tussen	afdelingen.		
• Investeren	in	en	intensiveren	van	contacten	met	wijkpanels	en	dorpsbelangen.	
• Leeuwarden	is	primus	inter	pares	in	posiKeve	zin.	Friese	gemeenten	kunnen	bouwen	en	vertrouwen	

op	Leeuwarden	als	het	gaat	om	haar	rol	als	centrumgemeente.	
• Uitgangspunt	is	dat	gemeentelijke	taken	alleen	worden	uitbesteed	of	samen	met	andere	gemeenten	

worden	uitgevoerd	als	hierdoor	wederzijds	voordeel	wordt	behaald	op	het	gebied	van	kwaliteit	of	
kostenreducKe.	

• Een	goede	toegankelijkheid	van	openbare	gebouwen.	Mensen	in	een	rolstoel,	scootmobiel	of	met	
een	rollator	hebben	overal	goede	toegang.

VEILIGHEID	

De	PvdA	vindt	het	belangrijk	dat	de	gemeente	en	de	poliKe	voldoende	handhavingscapaciteit	hebben.	
Uitgangspunt	daarbij	is	een	veilige	wijk	en	een	veilig	dorp.	Inwoners	zijn	zelf	ogen	en	oren	in	hun	directe	
omgeving.	Overlast,	onveilige	situaKes,	diefstal	of	andere	acKviteiten	moeten	eenvoudig	en	snel	gemeld	
kunnen	worden	bij	de	bevoegde	instanKe.	Zowel	14058	als	het	Meldpunt	Overlast	(MOL)	werken	snel	en	
accuraat.	De	buurtagent	vormt	samen	met	de	wijkteams	het	eerste	aanspreekpunt.		
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De	PvdA	wil	dat	de	gemeente	niet	alleen	inzet	op	bestrijding,	maar	ook	op	prevenKe	van	overlast	en	risico’s.	
Straatcoaches	en	welzijnswerkers	spelen	hierbij	een	rol.	De	PvdA	is	voorstander	van	het	legaliseren	en	
reguleren	van	soPdrugs.	De	handel	in	harddrugs	en	het	gebruik	ervan	moeten	echter	hard	worden	
aangepakt.	De	gemeente	en	de	poliKe	moeten	hiervoor	stevige	instrumenten	hebben.	Het	gevoel	van	
veiligheid	in	de	binnenstad	moet	in	2022	aanzienlijk	zijn	toegenomen.	Dit	wat	betreP	de	door	inwoners	
ervaren	mate	van	veiligheid	(zoals	opgenomen	in	de	wijk-	en	dorpenmonitor).	Het	voorkomen	van	overlast	
door	diefstal,	drugs-	en	alcoholgebruik	en	prosKtuKe	staan	daarbij	centraal.	Er	vindt	geen	uitbreiding	plaats	
van	het	aantal	coffeeshops	(13)	en	er	wordt	gekeken	naar	maatregelen	om	(parkeer)overlast	bij	coffeeshops	
te	voorkomen.	Voor	prosKtuees	is	waar	nodig	opvang	en	begeleiding	beschikbaar.		

Speciale	aandacht	gaat	uit	naar	de	aanpak	rondom	verwarde	personen.	De	afgelopen	jaren	is	sprake	van	
een	toename	van	mensen	die,	vanwege	voornamelijk	psychische	problemen,	een	gevaar	vormen	voor	
zichzelf	of	de	omgeving.	In	het	belang	van	betrokkenen	en	de	samenleving	moet	een	maatwerkaanpak	
komen	voor	opvang,	prevenKe	en	begeleiding.	Hetzelfde	geldt	voor	de	zogenaamde	“ondermijnende	
criminaliteit.”	Het	gaat	hierbij	om	alle	vormen	van	misdaad	die	een	bedreiging	vormen	voor	de	integriteit	
van	onze	samenleving,	zoals	fraude	en	witwassen.	Vaak	is	er	een	relaKe	met	cybercrime.	De	PvdA	wil	dat	al	
deze	vormen	van	criminaliteit	bestreden	worden.		

FINANCIEN	

De	PvdA	heeP	als	uitgangspunt	dat	de	gemeente	werkt	met	een	sluitende	(meerjaren)begroKng.	Geld	dat	
er	niet	is,	kan	ook	niet	worden	uitgegeven.	De	schuldposiKe	van	de	gemeente	is	beheersbaar	en	meetbaar.	
Gemeentelijke	risico’s	met	betrekking	tot	o.a.	grondexploitaKes	en	verbonden	parKjen	worden	twee	keer	
per	jaar	getoetst	en	inzichtelijk	gemaakt.	De	basis	op	orde	houdt	ook	in	dat	de	gemeente	geld	heeP	om	te	
investeren	in	de	toekomst	van	stad	en	dorpen.	De	PvdA	wil	dat	er	een	nieuw	investeringsfonds	komt,	zodat	
de	gemeente	geld	heeP	om	in	te	spelen	op	vragen	vanuit	markt	en	samenleving.		

Het	is	nog	onduidelijk	hoe	de	zogenaamde	decentralisaKe	van	zorgtaken	(van	rijksoverheid	en	provincie	
naar	gemeenten)	financieel	gaat	uitpakken.	Ook	is	(bij	het	schrijven	van	dit	programma)	onduidelijk	hoe	de	
rijksoverheid	omgaat	met	de	gemeentefinanciën	via	het	gemeentefonds	voor	de	komende	vier	jaar.	In	alle	
gevallen,	wil	de	PvdA	niet	dat	er	bezuinigd	wordt	op	jeugd-	en	ouderenzorg,	onderwijs,	armoedebeleid,	
sport	en	cultuur.	

• De	gemeentebegroKng	heeP	een	financiële	buffer	om	risico’s	op	te	vangen.	Zo	hoeP	er	niet	bezuinigd	
te	worden	op	voorzieningen.		

• Structurele	uitgaven	worden	zoveel	mogelijk	met	structurele	middelen	gedekt.	
• De	PvdA	wil	de	accountantskosten	omlaag	brengen,	onder	andere	door	te	onderzoeken	of	het	

mogelijk	is	om	een	gemeentelijke	ona�ankelijke	dienst	in	te	stellen.	
• Eventuele	gemeentelijke	bezuinigingen	gaan	niet	ten	koste	van	het	sociaal-maatschappelijke	weefsel	

van	onze	lokale	samenleving.	De	sterkste	schouders	dragen	de	zwaarste	lasten. 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