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De Partij van de Arbeid  is een sociaal-

democratische partij. Vanouds neemt zij een 

aantal waarden als uitgangspunt voor haar 

politieke handelen. Op het laatste congres van 

onze partij zijn die omschreven als: 

 

 bestaanszekerheid 

 goed werk 

 emancipatie en ontplooiing 

 binding 

 

Voor de PvdA staat voorop dat iedereen recht 

heeft op een fatsoenlijk bestaan zonder uitbui-

ting en dat hij/zij wordt beschermd tegen de 

crisisgevoeligheid van het kapitalisme. Het 

hebben van werk geeft mensen de mogelijk-

heid om zich in hun werk, naast hun werk, en 

via hun werk te ontplooien. Kwaliteit van de 

arbeid gaat boven het streven naar winst op 

korte termijn. Persoonlijke ontplooiing wordt 

mogelijk als iedereen gelijke kansen heeft op 

een leven in vrijheid.  

 

Binding betekent de mogelijkheid voor mensen 

om groepen en gemeenschappen te vormen 

die het persoonlijk leven ondersteunen en ver-

rijken. 

 

 

Vanuit deze waarden en indachtig ons motto 

‘Samen Sterk’ bekijken en beoordelen wij als 

leden van de PvdA de wereld om ons heen. 

Deze waarden inspireren ons als we politieke 

voorstellen doen in en buiten de gemeente-

raad en als we de voorstellen en plannen van 

andere partijen en organisaties bespreken. 

Met deze waarden als leidraad zijn wij bereid, 

in de komende raadsperiode verantwoordelijk-

heid te nemen voor het bestuur. Onze kiezers 

en alle burgers van de gemeente Gennep no-

digen wij uit, onze daden aan deze waar-den 

te toetsen. 

 

Ons toekomstprogramma is geschreven vanuit 

mogelijkheden en optimisme. Wij willen in dit 

programma voorstellen doen voor projecten en 

maatregelen die wij nu voor mogelijk houden. 

Maar we willen ook ruimte bieden voor toe-

komstige mogelijkheden en ontwikkelingen. 

Met het oog daarop nemen wij ons voor, elk 

jaar ons toekomstprogramma tegen het licht te 

houden in samenspraak met de burgers van 

de gemeente Gennep. 

 

Namens het bestuur en de raadsfractie van de 

PvdA-Gennep, 

 

Theo Kersten 

 

Op woensdag 19 maart 2014 vinden er ook bij 
ons verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad 
plaats.  

Wat doen wij voor u? U kunt het hier lezen. In dit 
toekomstprogramma zet de PvdA Gennep haar 
politieke koers voor de komende jaren uit.  

Het toekomstprogramma van PVDA Gennep! 

Voorwoord 
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PVDA zorgt voor zorg 

Vanaf 2015 bepaalt de gemeente wie 

voor ondersteuning, persoonlijke zorg 

en huishoudelijke hulp in aanmerking 

komt. De drie decentralisaties -de 

jeugdzorg, de participatiewet en de 

WMO- gaan gepaard met ingrijpende 

bezuinigingen. Deze treffen de ge-

meente Gennep relatief zwaar als 

gevolg van de vergrijzing. 

 

Wij zorgen dat er hulp is voor mensen 

die dat het hardst nodig hebben. 

Draagkracht is ook hierbij voor ons 

leidend; draagkracht zowel in financi-

eel als in sociaal opzicht.  

 

We zorgen er voor dat de gemeente 

zorg minder ingewikkeld maakt. Als je 

op de een of andere manier een be-

perking ondervindt, bijvoorbeeld om-

dat je niet kunt lopen of omdat je je 

eigen huis niet kunt schoonmaken, 

zoeken wij met je naar een oplossing. 

Soms is die oplossing dichtbij te vin-

den in je eigen omgeving of je eigen 

familie. Soms moeten we samen ver-

der kijken naar wat nodig is. Omdat 

iedereen anders is, volstaat daarbij 

geen kant en klare oplossing. Ieder-

een heeft recht op goede en betaal-

bare voorzieningen.  

 

Zorg is een verantwoordelijkheid van 

ons allemaal: maatwerk is nodig om 

ervoor te zorgen dat iedereen zich 

volwaardig moet kunnen ontwikkelen 

en deel kan nemen in de maatschap-

pij. 

De PvdA zet daarom in op sociaal beleid dat het volgende 

mogelijk maakt: 

De gemeente gebruikt de mogelijkheden van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning om burgers 

met een beperking meer kansen te bieden op actie-

ve deelname in de samenleving. Hierbij hebben wij 

als PvdA speciale aandacht voor wonen, het vinden 

en behouden van werk, vervoer, onderwijs en vrije-

tijdsbesteding. 

 

De gemeente geeft actief voorlichting aan gezinnen 

met een laag inkomen zodat zij optimaal gebruik 

kunnen maken van regelingen zoals huur- en zorg-

toeslag. 

 

We hechten veel belang aan de rol van mantelzor-

gers en zorgen dat deze niet uit het oog worden 

verloren. We maken budget vrij om hen beter te 

informeren over mogelijkheden van ondersteuning 

bij hun zorgtaken en voor het organiseren van bij-

eenkomsten. 

 

Samenwerking met en communicatie tussen zorg-

gebruikers en zorgbieders is belangrijk. Net als het 

voorkomen van valse verwachtingen en eerlijk zijn 

over wat er wel en niet geboden kan worden. Om-

dat er veel verandert in de zorg door de genoemde 

decentralisaties, zijn we hier alert op. 

 

We zetten in op maatwerk en informele zorg om 

kwetsbare mensen zoveel mogelijk de  

regie over hun eigen leven te kunnen laten houden. 

Huishoudelijke hulp 

“Coba heeft hulp in de huishouding. Met haar 88 jaren is ze er zelf niet toe in staat en doet ze al een behoorlijk 

beroep op mantelzorg van haar kinderen en buren. Voortaan regelt de gemeente het toekennen van de huis-

houdhulp, maar met minder geld dan er eerst beschikbaar was. Daarom kijken we kritisch naar wie het hardst 

de hulp nodig heeft. In het geval van Coba gaan we naar haar toe voor een gesprek over wat precies nodig is 

en proberen we maatwerk te leveren. Onze zorg is dus dat Coba krijgt wat ze nodig heeft. Niet meer, maar ze-

ker niet minder.” 
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Onderwijs 

Voor de PvdA staat centraal dat kin-

deren zich optimaal moeten kunnen 

ontwikkelen, zowel op school als 

thuis. De PvdA wil dat de gemeente 

zich verantwoordelijk voelt voor goed 

onderwijs voor alle kinderen. 

 

De school hoort een plek te zijn waar 

kinderen graag komen en waar het 

veilig, schoon en leuk is. De school 

moet het beste uit kinderen naar bo-

ven halen. Dit kan door samen te wer-

ken met instanties die zich ook bezig 

houden met kinderen en hun leefom-

geving. 

 

De demografische krimp dwingt in het 

onderwijs tot het zoeken naar creatie-

ve oplossingen. Door samen te wer-

ken met andere scholen in onderwijs-

teams kunnen we  voorkomen dat 

scholen moeten fuseren of sluiten. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

De PvdA vindt samenwerking tussen alle betrokkenen 

rond de school belangrijk. De gemeente heeft hierin 

een stimulerende rol. 

Wij zijn voorstander van integrale kindcentra. De ge-

meente bevordert communicatie en onderlinge af-

stemming tussen de daar-in samenwerkende organi-

saties. 

Een school staat in een wijk of dorpskern. Welzijns-

werk, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebu-

reau, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de huis-

artsen horen allemaal betrokken te zijn bij de school. 

Rond scholen zijn of komen veilige schoolzones. We 

stimuleren het op de fiets of te voet naar school gaan 

en zorgen ervoor dat dit veilig kan. Dit geldt ook voor 

kinderen die scholen in aangrenzende gemeenten 

bezoeken. 

De PvdA streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen 

die aan de Limburgse kant van de Maas wonen, 

voortgezet onderwijs in Gennep volgen. 

 

Passend onderwijs 

De PvdA steunt het doel van passend 

onderwijs: zoveel mogelijk kinderen in 

het gewone onderwijs tot hun recht 

laten komen. Maar scholen moeten 

wel in staat zijn deze taak op zich te 

nemen. Er moet een goed speciaal 

onderwijs blijven bestaan. 

PVDA over onderwijs 

Alle scholen in een regio zijn samen verantwoordelijk 

voor de zorg voor alle leerlingen. De PvdA vindt dat 

die regio waar mogelijk moet samenvallen met de 

arbeidsmarktregio en/of de zorgregio. Het voor zorg 

en begeleiding bestemde extra geld moet ook daar-

aan ten goede komen. 

Wij willen scholen in hun beoordeling belonen voor 

het opnemen van zorgleerlingen. 

Geen enkele leerling mag buiten de boot vallen. Ook 

voor kinderen met ernstige gedragsproblemen moet 

goed onderwijs beschikbaar zijn 
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Jeugd en zorg 

Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin er spra-

ke is van kleine of grote problemen. De jeugdzorg is vanaf 2014 de verantwoordelijkheid van de gemeente. De 

PvdA wil dat er in de jeugdzorg meer nadruk komt te liggen op positief jeugd-beleid. We willen uitgaan van 

preventie en minder op repressie inzetten. 

 

Gezinnen en kinderen hebben te maken met verscheidene vormen van hulp. De betrokken organisaties moe-

ten meer samenwerken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. Een integrale benadering 

op de terreinen AWBZ, jeugdzorg en passend onderwijs is van groot belang; dat vraagt regie van de gemeen-

te. 

 

Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 

 

De PvdA wil een positief jeugdbeleid, waarin 

we uitgaan van versterking van de eigen 

kracht van ouders en kinderen, een gedeelde 

opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met 

onnodige etikettering, en (waar mogelijk) ontzor-

gen en normaliseren. 

Voor betere en efficiëntere jeugdzorg willen we 

dat de gemeente de samenwerking tussen de 

aanbieders van jeugdzorg regisseert. Voor orga-

nisaties die niet of onvoldoende willen samen-

werken, zoekt de gemeente andere aanbieders. 

Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voor-

komen dat problemen uit de hand lopen. 

Wanneer de veiligheid van kinderen in het ge-

ding is, grijpen we op zorgvuldige wijze in en 

zijn er goede opvangvoorzieningen beschikbaar. 

De PvdA wil dat jongerenbeleid in samenwer-

king met de jongeren zelf tot stand komt; we 

betrekken jongeren bij zaken die hen aangaan. 

We accepteren wangedrag van (groepen van) 

jongeren niet. Hiertegen is stevig optreden door 

of namens de gemeente nodig 

PVDA en jeugd & zorg 
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Sport 

Sport en spel zijn belangrijke midde-

len om erbij te horen. Sportverenigin-

gen vervullen een belangrijke maat-

schappelijke functie. Zij bevorderen 

de samenhang van de maatschappij. 

 

Teamsport draagt bij aan de ontwik-

keling van teamgeest en fair play. 

Sport kan gunstig zijn voor de positie-

ve uitstraling van de gemeente Gen-

nep. Sporters kunnen een goed voor-

beeld zijn voor de jongeren in onze 

gemeente. 

Sporten is er voor iedereen en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Via het minimabeleid kan de 

gemeente gezinnen hierin tegemoet komen. 

De PvdA wil schoolzwemmen mogelijk maken voor leerlingen vanaf 8 jaar die nog niet kunnen 

zwemmen. 

We ontwikkelen samen met de GGD, de provinciale sportkoepel, scholen en maatschappelijke orga-

nisaties projecten om over-gewicht tegen te gaan. 

We vinden het van groot belang dat ook ouderen kunnen blijven bewegen. Het draagt bij aan een 

goede gezondheid en het leggen van sociale contacten met leeftijdgenoten. 

De PvdA wil de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen met 

scholen, buitenschoolse opvang, ouderenorganisaties, wijkcentra en dorpshuizen. 

Wij gaan uit van multifunctioneel gebruik van sport-parken en accommodaties. We willen dat deze 

ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en voor activiteiten in het kader van begeleiding 

(AWBZ). 

PVDA en sport 

Sport– en speelstraat Ottersum 

“De sport- en speelstraat is een ultiem voorbeeld door een breed gedragen initiatief van de bewoners. Het is 

een laagdrempelige plek voor jong en oud om te bewegen en te sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten. 

Dankzij het grote draagvlak is het een succes. Onder die voorwaarde werken wij graag mee aan een dergelij-

ke voorziening in meer wijken.” 

Foto: www.nijha.nl 
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Cultuur 

Er is een grote traditie met betrekking 

tot het culturele leven: kunstbeoefe-

ning door amateurs, muziekscholen, 

bibliotheken, poppodia, musea en 

cultuureducatie. Juist deze voorzie-

ningen en hun toegankelijkheid staan 

onder druk door bezuinigingen. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:. 

 

De PvdA spant zich in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. De toegan-

kelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen, met name het muziekonderwijs en de biblio-

theek, staan onder onaanvaardbare druk. 

Wij willen cultureel ondernemerschap stimuleren. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een econo-

mische spin-off. 

De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats, de 

culturele huiskamer van de gemeente Gennep. 

De PvdA wil van educatie een voorwaarde maken bij het geven van subsidies aan culturele instellin-

gen. Kennis verspreiden over ons culturele erfgoed helpt bij het vinden van ieders identiteit. 

Culturele instellingen gaan zelf actief op zoek naar bronnen van financiering. De gemeente treedt op 

als co-financier. 

Muziekonderwijs en amateurorkesten sluiten nieuwe allianties om muziekonderwijs mogelijk en be-

taalbaar te maken. 

PVDA omarmt cultuur 
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Werk en economie 

 

‘Werk, werk, werk’ is niet voor niets 

één van de meest bekende slogans 

van de PvdA. Werk is belangrijk. Door 

werk verwerf je inkomen, doe je mee, 

heb je een positie. Werk verschaft 

mensen bestaanszekerheid: nu en 

(door het opbouwen van pensioen-

rechten) na hun arbeidzame leven. 

Veel mensen ontlenen hun zelfres-

pect voor een groot deel aan hun 

baan.  

 

Werk biedt verder de mogelijkheid je 

persoonlijke kwaliteiten te ontplooien. 

Dit alles geldt evengoed voor mensen 

met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking. De PvdA vindt dat de kwa-

liteit van de arbeid gaat boven het 

streven naar winst op de korte ter-

mijn. 

De PvdA wil zorgen voor een gunstig vestigings- en 

ondernemingsklimaat door het bieden van voldoende 

en aantrekkelijke bedrijventerreinen, waar mogelijk in 

samenwerking met de regio Venlo en met ge-

meenten over de Maas. 

 

Wij willen bestaande bedrijventerreinen op niveau 

houden of brengen (waar nodig). Leegstand in be-

drijfsgebouwen willen we voorkomen. Als voorwaar-

de voor bouw van nieuwe bedrijfspanden kan de 

gemeente van de initiatiefnemer eisen, oude te slo-

pen om leegstand te voorkomen. 

 

We willen dat de gemeente actief nieuwe vormen 

van bedrijvigheid met een innovatief karakter werft 

bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie of 

excellente zorg. 

 

De PvdA vindt dat wie een beschermde arbeids-

plaats nodig heeft om te kunnen werken, zo’n werk-

plek moet kunnen vinden binnen het regionale leer-

werkbedrijf Intos. 

 

Wij willen bijstandsgerechtigden actief helpen bij het 

vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van elke 

bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting 

op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, sta-

ge of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbe-

teren. 

 

De gemeente stimuleert het aanbod van stage en 

werkervaringsplaatsen om zo de werkgelegenheid 

voor jongeren te bevorderen. Waar mogelijk biedt de 

gemeente ook zelf deze plaatsen aan.  

 

Wij willen goed openbaar vervoer tussen de belang-

rijkste plaatsen in de regio. We zien dat als een voor-

waarde om de regionale arbeidsmarkt beter toegan-

kelijk te maken. De spoorlijn Nijmegen-Roermond 

moet vanuit onze gemeente per openbaar vervoer 

goed bereikbaar zijn. Juist voor mensen met een 

beperking is het OV aangevuld met de regiotaxi, een 

middel om aan maatschappelijke activiteiten mee te 

kunnen doen. 
 

PVDA werkt
 voor w

erk 

Excellente zorg 

“We steunen de initiatiefnemers die bezig zijn met het opzetten van een hospice in Gennep. Een hospice heeft 

toegevoegde waarde omdat mensen die de laatste fase van hun leven zijn in gegaan in de buurt van hun ver-

trouwde omgeving kunnen blijven. Het principe sluit mooi aan bij de uitgangspunten van de Strategische Regio 

Visie op het vlak het bieden van excellente zorg. Op deze manier halen we zorg naar ons toe en breiden we de 

dienstverlening op dit gebied uit.” 
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Wonen 

 

Bouwen voor betaalbaar wonen is voor de PvdA een belangrijk speerpunt de komende jaren. Starters op de 

woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. 

Wij willen dat de gemeente en de woningcorporaties samen met bewoners en ondernemers afspraken maken 

over welke projecten de komende jaren wel (al of niet gefaseerd/vertraagd) of niet in uitvoering komen. 

 

Bevolkingskrimp – het wegtrekken van vooral jeugdige inwoners naar de stad (ontgroening) en een dalend 

bevolkingsaantal (vergrijzing) – is maar ten dele beïnvloedbaar. Het bouwen van meer woningen in krimpge-

bieden als onze gemeente leidt niet tot het keren van deze ontwikkeling. Woningaanpassing aan de nieuwe 

bevolkingssamenstelling is noodzakelijk. Voor ouderen zullen we voorzieningen moeten treffen opdat zij zo 

lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Waar echte leegstand gaat ontstaan, is sloop niet uit te slui-

ten. 

Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 

 

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen binnen een 

redelijke termijn een geschikte, betaalbare woning kan 

vinden. De manier waarop je in onze gemeente voor 

een woning in aanmerking komt, is hierop ingericht. 

 

Ten minste 30% van de woningvoorraad behoort be-

schikbaar te zijn voor starters om zo het gat tussen 

(sociaal) huren en het kopen van een woning te over-

bruggen. 

 

Wij stimuleren het vraaggericht bouwen dat steeds 

belangrijker is op de woningmarkt. Hierbij hoort ook 

het mogelijk maken van zelfbouw van woningen, bij-

voorbeeld door collectief particulier opdrachtgever-

schap. We willen hiertoe het gemeentelijk beleid aan-

passen. 

 

De PvdA wil lokale betrokkenheid van bewoners, on-

dernemers en anderen bij hun eigen woon- en werk-

omgeving stimuleren door hen zelf bij te laten dragen 

in de vormgeving en het onderhoud van die omgeving. 

Dat kan in dorps– en wijkraden. Dorpskern- en wijk-

budgetten zijn hiervoor geschikte instrumenten. 

 

Wij vinden het bundelen van voorzieningen en het be-

denken van nieuwe concepten om ook in de wijken en 

dorpskernen onderwijs, zorg, sport en cultuur te be-

houden, belangrijk. Aangepaste regelgeving en maat-

werk zijn hiervoor nodig. 

 

Wij vinden dat de leefbaarheid van de kernen en de 

wijken gediend is met de vestiging van (kleine) bedrij-

ven en winkels. De gemeente ondersteunt met de 

haar ten dienste staande middelen, dat bestaande 

ondernemers hun bedrijf voortzetten en maakt desge-

wenst nieuwe vestigingen mogelijk.  

PVDA werkt aan wonen 
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PVDA gaat voor duurzaam 

Duurzaamheid en milieu 

 

De PvdA wil bereiken dat Nederland 

in 2050 een 100% duurzame econo-

mie heeft. Ook lokaal is milieubeleid 

noodzakelijk om deze ambitie te reali-

seren, zodat we onze omgeving 

schoon en gezond houden. Iedereen 

binnen de gemeente roepen wij op, 

zich hiervoor in te zetten. De gemeen-

te geeft het goede voorbeeld. 

Voor de volgende raadsperiode betekent dit: 

 

De PvdA bevordert energiebesparende maatregelen 

bij nieuwbouw en renovatie. Ook is het van belang 

bouwmateriaal te gebruiken dat hergebruik toelaat. 

Bij aanbestedingen nemen we dit als eis op. 

 

Wij stimuleren duurzame alternatieven voor de ver-

lichting en de verwarming van gebouwen. Zo willen 

we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik 

maakt van energiebesparende technologieën zoals 

warmte-koude-opslag en ledverlichting. 

 

De PvdA wil de opwekking van duurzame elektriciteit  

zowel door individuele burgers als door lokale organi-

saties, zoals zonnepark De Brem i.o. – aanmoedigen. 

De gemeente ondersteunt initiatieven voor het ge-

bruik van zon, wind, water en biomassa als energie-

bronnen waar dat in haar vermogen ligt.  

 

We beheren de openbare ruimte op natuurlijke en 

ecologisch verantwoorde wijze door variatie in be-

planting van perkjes en groenstroken, een gematigd 

kapbeleid en ecologisch bermbeheer. Bescherming 

van de biodiversiteit staat voorop. 

 

Wij willen bereiken dat huishoudens hun afval gratis 

bij het afvalscheidingstation (de milieustraat) kunnen 

afgeven om zo illegale stort te voorkomen. 

 

Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld 

behoort te geven door zorgvuldig en zuinig papierge-

bruik, bijvoorbeeld door de gemeenteraad en B&W 

papierloos te laten werken. 

Duurzaam omgaan met mensen 

“Duurzaamheid gaat verder dan energie en materiaalgebruik. Wij vinden dat het ook betrekking heeft op de 

manier van omgaan met mensen. Bijvoorbeeld in het arbeidsproces. Bij Maatwerkplaats MWP in Heijen doen 

ze dit al door mensen een kans te bieden die niet op een reguliere manier aan het werk kunnen. Zij bieden 

een plek waarbij iemand kan ontdekken wat die wel kan en zo zijn of haar eigen waarde opnieuw kan bepa-

len. Dit geldt ook voor het Retraite-café: een nieuw initiatief op basis van ditzelfde principe. Dergelijk onder-

nemerschap juichen wij van harte toe.” 
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Gemeentebestuur 

 

Burgers ervaren ‘de politiek’ niet altijd als de oplossing voor hun zorgen. Integendeel, men ziet deze vaak als 

onderdeel van het probleem. Ook in de gemeente Gennep zie en hoor je mensen hier mee worstelen. Dit blijkt 

uit het feit dat in november 2010 maar 41% van de kiezers in de gemeente Gennep het de moeite waard von-

den om hun stem uit te brengen. 

 

De PvdA wil lokaal invulling geven aan een solidaire samenleving. We willen bouwen aan een maatschappij 

waar respect, fatsoen en het wij-gevoel de boventoon voeren. Nu de drie decentralisaties op til zijn – betref-

fende de WMO, de jeugdzorg, de nieuwe Participatiewet – moet de gemeente zich daar terdege op voor-

bereiden.  

 

Om het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur te versterken is een behoorlijke handhaving nodig. In 

een respectvolle, fatsoenlijke en solidaire samenleving moet de lokale overheid passende regels stellen om de 

belangen van alle burgers tot hun recht te laten komen. Het nut en de noodzaak van die regels staat voorop. 

Als eenmaal tot het stellen van bepaalde regels is besloten, gaat het niet aan, dat overtreders straffeloos blij-

ven. Regels zonder geëigende handhaving werken averechts. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt, maar die haar burgers geen ‘u 

vraagt, wij draaien’ belooft (dat kan ze immers door alle noodzakelijke bezuinigingen niet waar 

maken). 

 

De gemeente en haar medewerkers werken efficiënt, doelgericht en klantvriendelijk. B&W 

spreken de medewerkers aan op hun capaciteiten en competenties. Zij krijgen de gelegenheid 

die verder te ontwikkelen. De gemeentelijke organisatie beperkt de inzet van externe functio-

narissen tot het uiterste minimum. 

 

De PvdA is voor gemeentelijke samenwerking. Voor een adequate dienstverlening aan haar 

burgers wordt de gemeente Gennep te klein. Ter bevordering van het efficiënt en doelgericht 

werken zoekt de gemeentelijke organisatie ambtelijke samenwerking met naburige gemeen-

ten op (beleids-)terreinen die zich daarvoor lenen. Aan nieuwe bestuursorganen hebben wij 

geen behoefte. 

 

We willen de burgers in de gemeente Gennep de mogelijkheid bieden om vraagstukken op de 

politieke agenda te zetten, bij voorbeeld door een maandelijks terugkerend vragenuur met de 

raadsleden. Wij staan open voor elk idee dat de kloof tussen burgers en politiek zal doen af-

nemen. 

 

De raads- en commissieleden van de PvdA zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. 

Zij lichten hun standpunten en besluiten regelmatig aan hun kiezers en belangstellenden toe 

via de plaatselijke pers, op bijeenkomsten en op de PvdA-website www.gennep.pvda.nl. 

 

Maar al te vaak is het onvoldoende duidelijk welke waarden en normen bestuurders, ook de 

sociaal-democraten onder hen, aanhangen. De PvdA vindt, dat in de gemeente Gennep de 

bestuurders van onbesproken gedrag behoren te zijn. 

 

Wij willen de gemeentelijke regelgeving tegen het licht houden en toetsen op nut en nood-

zaak. Daarbij zullen wij de burgers waar mogelijk betrekken. Staan de noodzaak en het nut 

van regels vast, dan worden deze ook door of namens de gemeente gehandhaafd.  

 

De onderhandelingen om na de gemeenteraadsverkiezingen tot een college van B&W te ko-

men dat op een meerderheid in de gemeenteraad steunt, vinden in het openbaar plaats. 

PVDA wil fatsoenlijk besturen 
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Gemeentefinanciën 

Door de financieel-economische crisis 

en de bezuinigingen vanuit de lande-

lijke overheid is de armslag op finan-

cieel gebied voor de lokale overheid 

veel kleiner dan voorheen. Zo ook in 

Gennep. De reserves, waarover de 

gemeente tot een paar jaar geleden  

kon beschikken, zijn op.   

 

De gemeente dient de tering naar de 

nering te zetten en voorlopig geen 

grootse, maar geldverslindende pro-

jecten te beginnen. Waar dat mogelijk 

is, wil de PvdA uitvoering geven aan 

het beginsel dat de sterkste schou-

ders de zwaarste lasten moeten dra-

gen. Zo is een bijdrage van burgers 

naar draagkracht voor voorzieningen 

krachtens de Wmo onontkoombaar. 

De gemeente ziet toe op het juiste 

gebruik van verstrekte hulpmiddelen. 

 

De PvdA gaat de verantwoordelijk-

heid voor komende, noodzakelijke 

bezuinigingen niet uit de weg. Wij kie-

zen ervoor die bezuinigingen stapsge-

wijs door te voeren. Zo kunnen we de 

menselijke maat in het oog houden en 

grote klappen voorkomen. ‘Mensen 

gaan voor stenen’ betekent dat wij, 

gesteld voor de keuze, de aanleg van 

een straat of een brug schrappen om 

niet in uitkeringen of verenigingssub-

sidies te hoeven snijden. 

  

Onze partij heeft altijd een goed en 

zuinig beheer over de overheidsfinan-

ciën gevoerd. Ministers als Lieftinck, 

Hofstra en Duisenberg en wethouders 

als Drees hebben deze traditie geves-

tigd. Mochten wij bestuursverant-

woordelijkheid gaan dragen, dan zul-

len we het mogelijke doen om de tra-

ditie voort te zetten.  

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

De PvdA gaat zorgvuldig en zuinig om met de be-

schikbare overheidsmiddelen. Wij beheren de ge-

meentekas als ware het ons eigen huishoudgeld. Wij 

willen een sterke budgetdiscipline bereiken. We stu-

ren op gestelde doelen op basis van vooraf beschik-

baar gestelde middelen. 

 

De PvdA zet zich actief in voor (het behoud van) de 

kwijtschelding van lokale lasten voor mensen met 

een minimuminkomen, dat wil zeggen een inkomen 

tot 115% van het bijstandsniveau. 

 

De gemeente voert gedecentraliseerde taken binnen 

het daarvoor beschikbaar gestelde budget uit. Mocht 

dit niet lukken in de Gennepse situatie, dan maakt de 

PvdA keuzen vanuit het principe van een solidaire 

samenleving, waarin de lasten naar draagkracht zijn 

verdeeld. 

PVDA en de financiën 
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