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Inleiding  
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Hierbij presenteert Partij van de Arbeid Staphorst haar visie voor de jaren 2014 - 2018. 
Ons verkiezingsprogramma heeft de titel “PvdA Staphorst duidelijk sociaal”.

De titel is gekozen omdat wij staan voor helder beleid op basis van solidariteit, 
emancipatie en rechtvaardigheid.

Ook arbeid is een peiler waarop dit verkiezingsprogramma is gebaseerd. Arbeid is van 
groot belang. Het kan inkomen verschaffen, bijdragen aan eigenwaarde, sociale 
contacten genereren en onafhankelijkheid bewerkstelligen. Werk houdt mensen 
betrokken bij de samenleving. Als we het hebben over arbeid, bedoelen we alle arbeid. 
Van betaalde arbeid, werkvoorziening, vrijwilligerswerk tot mantelzorg.

De komende raadsperiode zal vooral in het teken staan van overheveling van rijkstaken 
naar gemeentetaken in het sociale domein, namelijk de drie grote decentralisaties op 
het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdzorg en de 
Participatiewet. De PvdA vraagt de gemeente om een proactieve houding aan te nemen 
en duidelijk visie en beleid te ontwikkelen. Om de decentralisaties in goede banen te 
kunnen leiden zullen verregaande samenwerkingsverbanden moeten worden 
aangegaan. Om op terreinen waarvoor het noodzakelijk is samen te werken met andere
gemeenten, moet Staphorst zich pro-actief opstellen, oftewel die samenwerking 
opzoeken.

Ten slotte wil PvdA Staphorst de komende periode verantwoord om blijven gaan met de 
financiële middelen.

‘duidelijk sociaal beleid‘ 
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‘Alle burgers zijn gelijkwaardig, ongeacht seksuele voorkeur, geloof of huidskleur’

‘Werk (en een minimumloon) is de beste vorm van armoedebestrijding’

‘Actieve deelname aan de samenleving door mensen met een beperking’

‘Gemeente Staphorst moet, waar nodig, samenwerking met andere 
gemeenten aangaan’

‘Mantelzorg is in Staphorst traditioneel ‘gewoon’, maar dat ontslaat de 
gemeente niet van haar verantwoordelijkheden’

‘Investeren in sport en beweging is investeren in sociale samenhang’

‘Tijden van crisis vragen om ondersteuning door de overheid van 
lokale ondernemers’

‘Duurzaam en aangepast bouwen betekent levensloop bestendig bouwen; 
langer leven in de eigen omgeving’

‘Solidair financieel beleid; de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’

Kernpunten PvdA StaphorstKernpunten PvdA Staphorst



2. Algemeen Bestuur
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De PvdA gelooft in modernisering van de democratie. De burger is mederegisseur van 
zijn eigen leefomgeving.Daarbij past het niet dat hij slechts een keer in de vier jaar mag 
stemmen. Een burger die zich actief wenst te bemoeien met het bestuur moet daar de 
mogelijkheden voor hebben. De PvdA maakt zich hard voor betrouwbaar bestuur en een 
goede dienstverlening. Lokale overheid stelt zich dienstbaar op. De gemeente is er
voor de bewoners en niet andersom. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
Beleid komt waar mogelijk tot stand in samenspraak met burgers. Het bestuur moet uitleg 
geven over wat er met de inspraak van belanghebbenden gebeurt. 

De PvdA bewaakt de dienstbaarheid van bestuurders en een verantwoorde omgang met 
publiek geld.

‘Scherp op de democratie‘

Burgerparticipatie wordt verder geïmplementeerd in de gemeente Staphorst. 
De participatieladder moet verder en vaker worden beklommen. Op de laagste tree staat 
informeren, op de hoogste het mee ontwikkelen van beleid . Alle treden van de ladder 
doen ertoe. Burgers willen en kunnen meepraten op het gewenste niveau. 
Burgerinitiatieven worden serieus genomen.

Dorps- en wijkraden kunnen, zonder de bevoegdheden van de gemeenteraad, diezelfde 
gemeenteraad adviseren. De dorps- en wijkraden zijn volwaardige gesprekspartners en 
vertegenwoordigers van hun dorp of wijk. 

2.1 Burgerparticipatie
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Het gemeentebestuur wordt gevormd door de burgemeester en drie wethouders in 
deeltijd van 70 procent, conform de raadsperiode 2010 - 2014. 
De verantwoordelijkheid voor de medewerkers ligt bij het college. De raad kan hierop 
alleen sturen in de vorm van het beschikbaar stellen van gelden voor formaties en 
arbeidsvoorwaarden. 

De afgelopen raadsperiode is regelmatig aan de raad gevraagd aanvullend op vast-
gestelde begrotingen geld beschikbaar te stellen voor vervanging bij langdurige ziekte 
of zwangerschapsverlof. De PvdA wil daarvan af. Jaarlijks dient bij de indiening van 
de begroting op basis van gemiddelden van de afgelopen jaren voor vervanging een 
raming van kosten worden gemaakt. Ook moet worden onderzocht of het financieel 
aantrekkelijk is kosten van ziekteverzuim te verzekeren.

In elke raadsperiode wordt er gediscussieerd over de benodigde personeelsformatie. 
Dat zal in de periode 2014 - 2018 niet anders zijn. Een discussie die nodig is vanwege 
de decentralisatie van taken, gepaard gaande met bezuinigingen. Ook de gemeente 
Staphorst zal dit moeilijk kunnen opvangen. Het is niet voorspelbaar of er meer of minder 
geld beschikbaar moet komen voor het ambtelijke apparaat. De PvdA is van mening 
dat er intensief zal moeten worden samengewerkt met andere gemeenten. Wij zijn voor 
congruente samenwerking en vragen de gemeente een totaalvisie vast te stellen voor het 
gehele sociale domein. 

2.2 Bestuur en medewerkers

Drie raadsperioden waarbij met het dualistische systeem wordt gewerkt zitten erop. 
De PvdA constateert dat het met vallen en opstaan is gegaan. Het dichter bij de burger 
brengen van de politiek moet de komende jaren meer gestalte krijgen. Ook het verschil 
in college en coalitieprogramma’s enerzijds en partijprogramma’s anderzijds mag 
helderder aan de burger worden getoond.

De PvdA ziet weinig bezwaren in een ruimere opzet burgers aan het woord te laten 
tijdens informerende en/of opiniërende vergaderingen.

2.3 Dualisme



3. Openbare orde en 
 veiligheid
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De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en 
veiligheid. Hij legt verantwoording af aan de raad en besteedt daar aandacht aan in het 
Burger Jaarverslag. Handhaving is belangrijk voor het vertrouwen van de burgers in het 
gemeentebestuur. Er moet kritisch worden gekeken naar de noodzaak van bestaande 
lokale regelgeving. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere lokale 
regelgeving moet controleerbaar en te handhaven zijn. 

‘eerst vertrouwen, dan handhaven‘

Per 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet ingegaan. Betrokken partijen moeten in 
gesprek blijven over deze wet en bijbehorende verordeningen. Met de horeca worden 
exploitatieovereenkomsten afgesloten die in principe gelijkluidend zijn.  Als er redenen 
zijn om rondom een horecagelegenheid specifieke maatregelen te treffen is dat op basis 
van steekhoudende argumenten. De PvdA is het niet eens met de boeteclausule die in 
2013 in de APV is vastgelegd, dit lijkt ons overbodig. 

3.1 Horecabeleid 
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Veiligheid is niet iets dat een overheid kan garanderen. En bovendien heeft veiligheid 
ook sterk te maken met veilig voelen. De gemeente moet wel randvoorwaarden 
scheppen om het leefklimaat in Staphorst zo veilig mogelijk te maken. Wij zijn 
vooralsnog niet voor cameratoezicht, eerst vertrouwen dan handhaven.

Als er sprake is van onveiligheid door criminaliteit of asociaal gedrag dan moet dat 
met lik op stuk beleid worden aangepakt. Geweld en intimidatie mag niet worden 
getolereerd.

De afgelopen raadsperiode is het Burgernet, een opsporingssysteem met behulp van 
burgers,  ingevoerd in Staphorst. Wij vinden dat een goede zaak.

3.2 Integrale veiligheid



4. Economische zaken 
 en landbouw
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Het agrarische en landschappelijke karakter van onze gemeente moet behouden blijven. 

‘trots op onze groene gemeente’ 

De PvdA hecht aan de leefbaarheid in de kleine kernen. Met name IJhorst vergrijst. 
Een vergrijzende bevolking vereist  een ander voorzieningenniveau. Er moeten 
innovatieve oplossingen worden gezocht om voorzieningen in stand te houden. 
Dit proces moet samen met de inwoners  vorm worden gegeven. 

Zowel IJhorst als Rouveen hebben een Brede School. Wanneer een school zich 
ontwikkelt tot Brede School, worden combinaties met andere voorzieningen mogelijk. 
Denk daarbij aan tussen-, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen, maar ook 
culturele of sportieve activiteiten. Wij juichen dit toe. 

De agrariërs kunnen optreden als ambassadeurs van het open landschap en als 
beschermers van soorten en waterberging. Biologische land- en tuinbouw kan daarbij 
een voortrekkersrol vervullen. 

De ontwikkeling van de Olde Maten als natuurgebied waarderen wij. Ook wij zien 
mogelijkheden en  kansen  hier een natuurbelevingspark te ontwikkelen en eventueel 
door te ontwikkelen naar een groot Nationaal Park samen met aangrenzende 
natuurgebieden.

Het Reestdal valt onder de ecologische hoofdstructuur, een netwerk om de kwaliteit van 
de natuurgebieden te verbeteren. Daarbij zijn Europese vogel- en habitatrichtlijnen van 
kracht. De PvdA koestert het Reestdal als natuurgebied.

4.1 Buitengebied en kleine kernen
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Ondernemerschap is de bron van innovatie en economische groei en van groot belang 
voor een sterke economie en werkgelegenheid. De PvdA wil verantwoord 
ondernemerschap stimuleren. 

Met de komst van het industriegebied de Esch 3 en de revitalisering van het 
industriegebied de Baarge heeft Staphorst een impuls gegeven aan het 
ondernemingsklimaat.

De PvdA wil de industriegebieden zoveel mogelijk gebruiken voor kleinschalige 
industrie en vestigingen voor lokale ondernemers. Een ongebreidelde groei van het 
industriegebied richting Meppel of Zwolle, of oostelijk van de spoorlijn, is vooralsnog 
geen optie. 

Inpandige- en huisindustrie mogen wat de PvdA betreft worden gestimuleerd, rekening 
houdend met milieu-eisen en bestemmingsplannen.

4.2 Ondernemingsklimaat



5. Verkeer en openbare ruimte
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Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van zowel overheid als burgers. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur. 
Fietspaden, gescheiden van wegen, fietsmarkeringen en goed onderhouden voetpaden 
moeten bijdragen aan de veiligheid van burgers. Daaraan moet ook aandacht worden 
geschonken bij aanleg of wijziging van het straatbeeld.

Het verkeersgedrag kan altijd worden verbeterd. Goede voorlichting met betrekking tot 
de verkeersveiligheid blijft daarvoor nodig (op scholen, in samenwerking met dorps- en 
wijkraden en de politie). 

‘investeer in fietspaden’

5.1 Verkeersveiligheid 

Het openbaar vervoer in onze gemeente is redelijk geregeld. Als de infrastructuur en 
inwonersaantallen wijzigen zullen er nieuwe mogelijkheden moeten worden onderzocht. 
Al het openbaar vervoer moet de toets van toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking kunnen doorstaan, ook de haltes.

Indien er verder geïnvesteerd kan worden in het openbaar vervoer, dan is de PvdA de 
mening toegedaan dat het openbaar vervoer ook op zondag dienstbaar moet zijn in de 
gemeente Staphorst.

5.2 Mobiliteit 

5.2.1 Openbaar vervoer 
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Lopen en fietsen is gezond en bovendien de minst milieubelastende manier van 
verplaatsen. Daarom stimuleren we wandelen en fietsen. Fiets- en voetpaden moeten 
ruim en veilig zijn. 

Budgetten voor beheer, onderhoud en uitbreiding van fiets- en voetpaden worden 
afgezonderd van het budget voor de wegen.

Plaatsen waar voetgangers en fietsers met het gemotoriseerde verkeer te maken krijgen 
moeten zo veilig mogelijk worden gemaakt. Zoals bij scholen, sportgelegenheden, 
kerken, winkels, uitgaansgelegenheden. Bij nieuwbouw letten we niet alleen op het 
aantal parkeerplaatsen maar vooral ook op goede fiets- en loopverbindingen. 

Bovendien kan door aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden natuur- en 
cultuurlandschap maximaal toegankelijk worden gemaakt.

5.2.2 Fiets- en voetpaden 

5.3 Openbare ruimte

PvdA Staphorst vindt dat de (her-) inrichting van de openbare ruimte zo effectief mogelijk 
en in overleg met de buurtbewoners moet gebeuren.

Wij zijn een groene gemeente en daar zijn we trots op, maar het openbaar groen wordt 
onderhoudsarm aangelegd. Groenbeheer houden we als eigen dienst van de gemeente 
in samenwerking met  een sociale werkvoorziening. Ook met de inwerkingtreding 
van de participatiewet kan een vorm van een sociale voorziening toegepast worden. 
Er wordt vanuit gegaan dat de kosten niet stijgen, behalve van het groenbeheer door 
uitbreiding van bestemmingsplannen.

De gemeente Staphorst past in haar eigen gebouwen het principe van duurzaamheid 
toe, in zowel nieuwbouw als renovatie. Bij duurzaamheid denkt de PvdA Staphorst 
vooral ook aan energiezuinigheid.

          In onze gemeente is veel openbare ruimte natuurgebied. Daar moeten we zuinig         
                    op zijn en dat moeten we koesteren. Te denken valt aan het Reestdal en 
                             Olde maten/Veerslootlanden. Er vinden geen schadelijke 
                                  economische activiteiten plaats in gebieden met landschappelijke 
                              waarden. Buurtbosjes daarentegen moeten worden behouden 
                                    als speeldomein voor de kinderen. De natuur mag tenslotte best  
                                       iets dichter bij de mens. Om dit ook breder te bewerkstelligen 
                                      steunt de gemeente educatieve functies en activiteiten.



6. Sociaal domein 
     en Onderwijs
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PvdA Staphorst wil meewerken aan een leefbaar Staphorst waar het voor iedereen 
goed is om te wonen. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. 

Wij zijn niet voor niets de Partij van de Arbeid.
Arbeid in de breedste zin van het woord is, zoals we al eerder betoogden, 
de belangrijkste  bouwsteen van een leefbare samenleving.

Er wordt maatwerk gevraagd om de kwetsbaarste mensen op de arbeidsmarkt te 
ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkomgeving.

De PvdA wil juist nu zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Het aanbieden van 
werk is vaak de beste vorm van armoedebestrijding. Wie zijn baan verliest of niet in 
staat is om te werken mogen we niet in de steek laten. De PvdA is voor een solide 
vangnet.

Wie kan werken moet werken. Tegenover rechten staan ook plichten. Wie een uitkering 
ontvangt maar wel kan werken dient beschikbaar te zijn om mee te werken aan scholing 
en/of vrijwilligerswerk. Misbruik van uitkeringsrechten ondergraaft solidariteit, daarom 
mogen controle en handhaving streng zijn.

Schuldhulpverlening blijft urgent voor burgers die ernstige schulden hebben. 
Schuldenproblematiek werkt vaak verlammend op het vermogen van mensen om hun 
leven weer op orde te krijgen

Ook in de toekomst zal de PvdA de partij zijn die zich sterk maakt voor de mensen in 
onze maatschappij die ondersteuning het hardst nodig hebben.

Ook in Staphorst is er (verborgen!) armoede.
De PvdA ondersteunt de Voedselbank en andere lokale 
initiatieven om mensen te helpen.

‘plan van de arbeid‘
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De gemeente ziet toe op de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen. 
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor budgetbeheersing en aanbesteding. 
Zo worden overschrijdingen die ontstaan door extra luxe wensen voorkomen. De meeste 
scholen zijn aangepast aan de huidige landelijke normen wat betreft lokalen en ruimten 
voor onderwijsvernieuwing. De scholen die daaraan nog niet voldoen zullen moeten 
worden aangepast. De huisvesting van het basisonderwijs zal de komende jaren alleen 
nog wat betreft de buitenkant van de gebouwen een verantwoordelijkheid zijn van de 
gemeente.

De peuterspeelzaal in IJhorst was samengegaan met de kinderopvang. Hoe deze 
peuterspeelzaal verder ontwikkelt is bij het schrijven van dit programma onduidelijk. 
Dat de peuterspeelzaal blijft staat buiten discussie. De algemene peuterspeelzaal in 
Staphorst is vooralsnog een zelfstandige stichting die gehuisvest gaat worden in twee 
lokalen van de openbare basisschool de Berkenhorst. De PvdA vindt het goed dat de 
ontstane leegstand in de openbare basisscholen door teruggang in leerlingenaantal 
op deze manier wordt benut. Dit komt ook overeen met de opzet van een brede school. 

In Staphorst is de vroeg- en voorschoolse educatie van groot belang om de 
taalachterstand aan te pakken. Deze educatie kan het best gegeven worden op de 
peuterspeelzalen.

6.1 Basisonderwijs en peuterspeelzalen
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De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet die burgers met een 
beperking kansen biedt op een actief leven in de samenleving.  De AWBZ wordt de 
komende jaren voor een groot gedeelte ondergebracht bij de WMO. Het werkveld van 
de WMO wordt sterk vergroot en daarmee de benodigde kennis en kunde op dit terrein.
 
De WMO-raad zal een belangrijke rol spelen, zij dient gevraagd en ongevraagd de 
gemeente van adviezen te voorzien. De WMO-raad wordt in een vroeg stadium door de 
gemeente geconsulteerd over de plannen inzake de WMO, zodat de adviezen er echt 
toe doen. 

Steeds meer ouderen leven langer in goede gezondheid en kunnen en willen daarmee 
langer in hun eigen woonomgeving blijven. Naast dit gegeven is het ook reëel om te 
stellen dat goede en betaalbare zorg beschikbaar moet zijn voor de ouderen die langer 
thuis wonen. Met het oog op de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal 
mensen dat gebruik gaat maken van de zorg, zijn extra investeringen nodig. De PvdA 
vindt dat de zorg weer kleinschalig en in de buurt geleverd moet worden, zoals 
bijvoorbeeld Buurtzorg doet.

Een actief op ouderen gericht beleid is noodzakelijk. Ouderen moeten zo lang mogelijk 
maatschappelijk actief kunnen blijven. Om dit mogelijk te maken dient de stichting 
Welzijn voor Ouderen door middel van voldoende subsidies te worden ondersteund. 
Nieuwe initiatieven van die stichting die bijdragen aan een actief ouderenbeleid kunnen 
leiden tot verhoging van de subsidie. 

De overheid heeft de afgelopen jaren een toenemend beroep gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van hulpbehoevende groepen inwoners. 
Kwaliteit, betaalbaarheid en doelmatigheid van de zorg staan wat de PvdA betreft 
voorop. Mensen die hulp nodig hebben, mogen niet vast komen te zitten in procedures. 

Aandachtspunt hierbij is de participatie in de opstelling van lokale gezondheidsplannen. 
De PvdA wijst op de belangrijke adviesfunctie van de WMO-Raad in deze.  

6.2 WMO/AWBZ
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De regie over de hele jeugdzorg komt de komende jaren bij de gemeente te liggen. 
De gemeente Staphorst zal de deskundigheid en zorg moeten regisseren. Hiervoor zal 
samenwerking nodig zijn met de bestaande jeugdzorgleveranciers en andere gemeenten.

Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) heeft een sleutelrol en zal moeten 
doorontwikkelen.

In Staphorst hebben we naar verhouding veel jeugd. Laten we daar zuinig op zijn. 
Om de nieuwe jeugdzorg goed gestalte te kunnen geven is het van belang te weten 
wat er leeft onder de jeugdigen en hun ouders. Een klankbordgroep bestaande uit de 
jeugdigen zelf en ouders zou de gemeente kunnen helpen goede jeugdzorg te 
ontwikkelen. Een jongerenwerker is de uitgelezen persoon om contacten op te bouwen 
met de jeugd. De sport en het onderwijs dienen hierin te worden betrokken en samen 
met de jongerenwerker hierin een rol te spelen. De PvdA is bereid initiatieven en 
projecten te ondersteunen.

Jongerenwerk moet een standaard basisvoorziening in de kernen zijn en gericht zijn op 
het bieden van activiteiten en ontmoeting. Goed jongerenwerk voorkomt onveiligheid, 
criminaliteit en dure jeugdzorg. Een plek waar jongeren elkaar ontmoeten is daarbij 
onontbeerlijk. Binnen een vernieuwd dienstencentrum in Staphorst Noord zou zo’n plek 
kunnen worden gerealiseerd.

Ook in Staphorst zijn er problemen rond alcohol en drugs. Daar mogen we onze ogen 
niet voor sluiten. Er is bij overlast en geweld vaak sprake van alcoholmisbruik. De nieuwe 
Drank en Horecawet voorziet in een verbod van het bezit van alcohol in de openbare 
ruimte voor jongeren onder de achttien jaar.

Vriendenclubjes die in een oude schuur of caravan op het erf van de familie een ruimte 
inrichten (de zogenaamde keten en/of verlengde huiskamers) om gezellig bij elkaar te 
zijn, willen wij toestaan. Wel dienen alle betrokkenen zich te realiseren dat zij ook 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de jongeren en de leefbaarheid van de 
         omwonenden. Er mogen op deze locaties geen commerciële activiteiten 
                     plaatsvinden.

                                   Juist in tijden van economische crisis is bestrijding van de 
                               jeugdwerkloosheid een prioriteit. 

                                       Wij denken dat er in onze gemeente nog wel een slag te 
                                      slaan is als het gaat om stageplaatsen. Veel stagiaires kunnen 
                                             een positieve inbreng in een bedrijf hebben.

6.3. Jeugdbeleid en Jeugdzorg
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Met de komst van de Participatiewet krijgt Staphorst  de verantwoordelijkheid voor alle 
inwoners die het niet redden om op de arbeidsmarkt aan de slag te komen of te 
participeren in de maatschappij. Ook krijgen gemeenten de volle financiële 
verantwoordelijkheid voor deze mensen. Deze decentralisatie was oorspronkelijk 
bedoeld om de uitvoering van deze taken dichterbij de mensen te brengen, maar 
intussen gaat dit gepaard met een omvangrijke bezuiniging. Hierdoor raakt het 
oorspronkelijke doel ondergesneeuwd.   

In ieder geval moet worden voorkomen dat mensen met een arbeidsbeperking thuis 
komen te zitten en hierdoor in een isolement geraken en vervreemden van de 
maatschappij. Alle mensen doen en tellen mee.  Beschut werken is een groot goed, 
wellicht is  hier een combinatie te vinden met de arbeidsmatige dagbesteding binnen de 
AWBZ . Van groot belang is het benutten van de kennis en kunde van Reestmond 
(de sociale werkvoorziening van de gemeente Staphorst.) Daarnaast zal de gemeente 
een zeer zorgvuldig beleid moeten ontwikkelen als het gaat om de bepaling  van de 
arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers moeten serieus 
meegenomen worden in dit proces.

De participatiewet is veel meer dan een financiële transactie. Sommige mensen zullen 
de gemeenschap “ geld kosten”.  De waardevolle bijdrage die deze mensen kunnen en 
willen leveren aan de maatschappij is niet om te zetten in geld. Ook hier geldt dat een 
goede relatie tussen gemeente en werkgevers van groot belang is.

De groep mensen, waarvoor de stap naar een gewone baan nog te groot is,  heeft een 
intermediair nodig die de brug kan slaan naar gewone werkgevers. Een intermediair die 
kan inschatten wat mensen wél kunnen en geschikte taken of passend werk kan vinden. 
Reestmond zou deze intermediaire functie kunnen vervullen.

De PvdA vindt dat het beleid van de gemeente gericht moet zijn op een integrale 
aanpak, waarbij zo mogelijk verbanden worden gelegd tussen de verschillende (deels 
nieuwe) taken van de gemeentelijke overheid. De uitvoering van deze taken hoeft de 
gemeente in principe niet allemaal te organiseren. Juist op dit vlak moet 
samenwerking worden gezocht en bestaande deskundigheid bij de 
sociale werkvoorzieningen worden ingezet.

6.4 Participatiewet
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In onze gemeente is vrijwilligerswerk en mantelzorg traditioneel heel gewoon, maar dat 
ontslaat de gemeente niet van haar verantwoordelijkheden. 

Vrijwilligers en mantelzorgers  zijn het cement van een zorgzame gemeenschap. 
Hun inzet is niet meer weg te denken uit de samenleving, met name in de zorg, het 
welzijn en de sport.

Wij als PvdA maken  duidelijk onderscheid tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Het doel van vrijwilligerswerk is tweeledig. Een vrijwilliger draagt bij aan de samenleving 
en vindt daar zelf ook voldoening in. Vrijwilligerswerk mag geen verkapte bezuiniging 
zijn  door betaald werk om te zetten in vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is meer dan 
onbetaald werk.

Naast de professionele zorginstanties zullen hulpbehoevende mensen in veel gevallen 
terugvallen op de mantelzorg van familieleden, vrienden of buren. Mantelzorgers hebben 
een belangrijke maar vaak ook fysiek zware taak; zij moeten door de overheid zoveel 
mogelijk worden ondersteund. 

Bij mantelzorg speelt de morele druk zwaarder dan bij vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk 
kan een keuze zijn, mantelzorg is dat heel vaak niet.

De verantwoordelijkheid van de gemeente in het kader van de decentralisaties in het 
sociale domein, is ten aanzien van vrijwilligerswerk en mantelzorg zeer groot. Dit vereist 
een optimale budgettaire planning en een intensieve ondersteuning. 

6.5 Vrijwilligers- en mantelzorgersbeleid
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7. Sport en cultuur, recreatie   
 en toerisme

Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor teamspirit en 
onderling respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in 
de gezondheid van mensen, maar in het bevorderen van participatie en sociale 
samenhang. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is.

Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, ook in onze 
gemeente.Voor veel sportverenigingen, die op de been worden gehouden door de inzet 
van veel vrijwilligers, blijkt het alsmaar moeilijker om nog voldoende mensen te vinden. 
Het is echter zeer in het belang van Staphorst dat een voldoende breed aanbod van 
sportclubs blijft bestaan. De gemeente moet daarbij de helpende hand reiken. Zij kan 
dit doen door verbindingen te leggen met bijvoorbeeld scholen, buitenschoolse opvang, 
jeugdzorg en wijken. 

Alle kinderen op de basisschool moeten in ieder geval op school gymnastiekles krijgen. 
Daarom is het van het grootste belang dat iedere school een vakdocent lichamelijke 
opvoeding heeft.

Ook buiten schooltijd moeten alle kinderen kennis kunnen maken met het plezier van 
sporten. Het inkomen van hun ouders mag daarbij geen drempel vormen. De gemeente 
moeten dit mogelijk maken met een tegemoetkoming via een scholierenvergoeding en/of 
het jeugdsportfonds. 

Door samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen kunnen 
overlast en probleemgedrag worden voorkomen. 

7.1 Sport

‘de luiken open’ 
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Bestaande accommodaties moeten goed onderhouden worden. Wij juichen een nieuwe 
voetbal accommodatie voor Rouveen toe en zijn blij dat de perikelen tussen de gemeente 
en de voetbalvereniging Staphorst over eigendomskwesties uit de lucht zijn. De PvdA is 
voor kunstgrasvelden als dat leidt tot multifunctioneel gebruik. Bij een toename en groei 
van sportverenigingen is de PvdA bereid financieel bij te dragen aan uitbreidingen. 

Sportparken kunnen intensiever worden gebruikt. Dat kan door het openstellen van 
(kunstgras-)velden en accommodaties voor medegebruik door buurtbewoners of wij
korganisaties. Dit biedt sportclubs de mogelijkheid contact te krijgen met potentiële 
nieuwe leden en tonen zij dat zij een belangrijke functie in het dorp vervullen. 
Het beheer dient uiteraard te worden uitgewerkt in overleg met de gebruikers. 

7.1.1 Sportaccommodaties 

De AMBC (Auto Motor en Bromfiets Club) is een van de grootste sportverenigingen in 
Staphorst. Omdat de locatie “.t Wiede Gat” te klein is, staat de PvdA achter de huidige 
uitbreidingsplannen, mits de vergunningen worden afgegeven. In principe zal de PvdA 
hieraan meewerken. Voorts is er de bereidheid om de vereniging bij de realisering 
financieel te ondersteunen. In het licht van bijdragen aan andere sporten moet het 
mogelijk zijn zo nodig een substantiële bijdrage te verlenen. AMBC vervult een 
belangrijke sociale functie. De brede maatschappelijke inzet moet worden gewaardeerd. 

7.1.2 AMBC

We zien het zwembad als een basisvoorziening in de gemeente. Het zwembad wordt 
geprivatiseerd, al zijn er nog geen concrete plannen. De PvdA is van mening dat als 
het bestuur een sluitende exploitatie kan overleggen, waarin openstelling op zondag 
noodzakelijk is, de gemeenteraad over haar eigen schaduw heen moet stappen en een 
zondagsopening niet op voorhand moet uitsluiten. Wij zijn voor schoolzwemmen, voor 
tarieven die betaalbaar zijn. Privatisering mag niet leiden tot verhoging van de prijs van 
toegangskaarten of abonnementen. 

7.1.3 Zwembad
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Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie, maar spelen ook een belangrijke rol bij 
participatie en emancipatie van burgers. Cultuur draagt bij aan het imago van Staphorst 
en aan de lokale identiteit. Het is bij uitstek een terrein waarin de ene gemeente zich kan 
onderscheiden van een andere gemeente. Daarvoor is een gevarieerd cultureel aanbod 
van belang. Bewoners moet de mogelijkheid geboden worden om mee te doen en waar 
mogelijk moeten eigen initiatieven worden gestimuleerd.

Er komt werkruimte beschikbaar voor jonge, startende kunstenaars, waardoor die in de 
gelegenheid zijn om hun talenten te ontplooien. Leegstaande gebouwen kunnen hiervoor 
uitkomst bieden. 

Cultuuronderwijs is een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod. Om leerlingen in 
aanraking te laten komen met kunst en cultuur maakt de gemeente geld vrij. Dankzij een 
provinciale subsidie kan dit verder worden verwezenlijkt. 

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol als ontmoetingsplek dicht in de buurt, zowel in 
Staphorst, Rouveen als IJhorst. Verder bezuinigen op het bibliotheekwerk  vindt de PvdA 
niet acceptabel. Wel moeten de drie bibliotheken gezamenlijk rendabel zijn. Tegelijk zijn 
zij een trots voor de gemeente. Verder evolueren betekent ook investeren in de digitale 
bibliotheek, het aanbieden van cursussen en het verzorgen van een leescafe, 
cultuurvoorstellingen voor leden en scholen en multimediatoepassingen. Plannen om de 
bibliotheek uit te breiden en nieuwe invullingen te geven zoals vluchtelingenwerk 
huisvesten steunen wij. Het voortbestaan van een functioneel dienstencentrum mag 
hierdoor niet in het geding zijn. Het kan ons inziens versterkend werken.

De Cultuurnota wordt samengesteld vanuit een open en allesomvattende benadering. 
Staphorst mag trots zijn op het cultureel erfgoed en op de initiatieven die op het gebied 
van cultuur worden ontplooid. Om de cultuur goed te verankeren en levend te houden is 
geld nodig. PvdA Staphorst is voor een verruiming van het budget. Verder wijzen wij op 
het belang van goed cultuuronderwijs.

‘De luiken moeten open’

7.2 Cultuur 
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Staphorst is een gemeente met een grote dichtheid aan monumenten. PvdA  Staphorst 
vindt dat de gemeente Staphorst haar monumenten moet koesteren. 

7.3 Monumenten 

Staphorst heeft veel toeristische belangstelling, vooral de klederdracht en de fraaie 
lintbebouwing trekken veel bekijks. Wij waarderen die belangstelling en willen die 
toeristen dan ook graag gastvrij ontvangen. In dit verband geven wij onze volle 
ondersteuning aan de werkzaamheden van de VVV. De huidige lokatie van de VVV 
vinden wij verre van ideaal. De PvdA ziet de VVV in de toekomst graag ondergebracht 
in of bij Museum Staphorst.

7.4 Recreatie en toerisme 

Het Museum Staphorst is geprivatiseerd. De boerderij voor het museum is aangekocht en 
zal bij het museum worden getrokken. Als een zondagsopening kan bijdragen aan een 
gezonde exploitatie van Museum Staphorst, dan is de PvdA hier een voorstander van. 
In de opbouwfase van het nieuwe private museum moet de gemeente faciliteren en 
ondersteunen. Een horecavoorziening kan een belangrijk onderdeel van een rendabel 
museum zijn.

7.5 Museum Staphorst 
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8. Volkshuisvesting, ruimtelijke   
     ordening en milieu   

Staphorst is een plattelandsgemeente met veel agrarisch en natuurgebied. De PvdA staat 
er voor om het platteland te beschermen. We gaan zuinig om met grond, grondstoffen en 
energie.

‘samen leven in een mooie samenleving’

Er is een Woonvisie die kan dienen als basis. Deze visie moet regelmatig worden 
geëvalueerd met betrokken partijen, zodat de visie actueel blijft. Iedereen verdient een goed 
dak boven zijn of haar hoofd. De gemeente moet de vraag naar woningen en het huidige 
aanbod goed op elkaar afstemmen. Woningbouwcorporaties moeten er, in samenspraak 
met de gemeente, voor zorgen dat de woningbouwproductie op peil blijft en achterstands-
locaties worden opgeknapt. Wij vragen speciale aandacht voor woningzoekenden, die het 
moeilijk hebben op de woningmarkt.

We stimuleren en ondersteunen creatieve mogelijkheden om tot betaalbare woningen te 
komen voor starters, via sociale koopwoningen en een gemeentelijke starterssubsidie. 
De bouw van sociale huurwoningen wordt gestimuleerd. 

In Staphorst is iedereen een goede buur van elkaar, ongeacht leeftijd, geloof of inkomen.
Die manier van wonen willen wij stimuleren. De vitaliteit van buurten blijft hierdoor 
behouden. 

Woonservicegebieden kunnen er aan bijdragen dat mensen langer in hun eigen sociale 
omgeving kunnen blijven wonen. Dat juichen wij toe. De PvdA wil graag werkelijk 
vormgeven aan haalbare openbare woonservicegebieden.

Bij nieuwbouwprojecten wordt speciaal aandacht geschonken aan de elementen 
‘bereikbaarheid’, ‘toegankelijkheid’ en ‘bruikbaarheid’ voor mensen met 
functiebeperkingen. Duurzaam bouwen betekent ook levensloop 
bestendig bouwen. Landelijk zien we een bevolkingsdaling 
optreden, gepaard gaande met vergrijzing. Dat is in onze 
gemeente met name het geval in IJhorst en daar manifesteert zich 
een gebrek aan beschermd wonen met of zonder zorg. We 
moeten daar zoveel mogelijk op anticiperen en op tijd actie 
ondernemen. IJhorst behoeft eventueel afwijkend beleid.

8.1 Grondbezit en woningen
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De PvdA staat voor solidariteit . Zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving hoort 
daar ook bij. Dit is niet alleen van belang voor de wereld van nu, maar ook voor onze 
kinderen en kleinkinderen.

De milieuproblematiek, die wereldwijd speelt, kan bij uitstek worden aangepakt op 
lokaal niveau. Hoe dichter bij huis duurzaamheid voelbaar is hoe beter de mensen 
doordrongen worden dat een beter milieu bij ons zelf  begint.

De PvdA zet in op energiebesparing en om dit  te realiseren is er een bewustwording 
nodig. Het is een gemeentetaak  dit mede te stimuleren.

De gemeente bouwt vanaf nu op een duurzame wijze en stelt ook voor nieuwe projecten 
die worden aanbesteed de eis dat er duurzaam wordt gebouwd. De gemeente kan de 
selectie van de architect en projectontwikkelaar baseren op duurzaamheid.

Duurzame energie door gebruik van zon en wind vinden wij een goede zaak.

Zonnecollectoren op particuliere daken en als collectief op diverse locaties worden door 
de gemeente gestimuleerd. De restricties hierop liggen in het vlak van beschermde 
aangezichten en draagvlak van de mensen.

Windmolens, als hofleverancier van duurzame energie, hebben het nadeel dat ze in de 
omgeving op (terechte) weerstand stuiten. Windmolens in de vorm van een coöperatie, 
in grote parken of in zee genieten onze voorkeur.

De duurzaamheidsvisie die in het najaar van 2013 is vastgesteld hebben wij dan ook 
niet gesteund. Deze visie laat te veel ruimte voor windmolens op plaatsen waar te weinig 
draagvlak is.

8.2 Milieu en duurzaamheid
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Waterbeheer wordt een van de belangrijkste aandachtsgebieden in de loop van deze 
eeuw. De gemeente zet sterk in op scheiding van hemelwater en afvalwater van 
huishoudens en bedrijven om riooloverstorten te voorkomen. Er moet aandacht blijven 
voor de balans in grondwaterstanden tussen de wensen van natuurbeheer en de 
boerenbedrijven. Dat moet worden afgestemd met de waterschappen.

8.2.1 Water

De gemeente stimuleert zelfwerkzaamheid ten aanzien van het tegengaan van vervuiling 
in de eigen woonomgeving. De gemeente probeert het storten van zwerfvuil tegen te 
gaan. 

Handhaving van milieuregels in het algemeen houdt te wensen over. Handhaving op 
lokaal niveau dient ambitieus ter hand te worden genomen.

De PvdA ondersteunt elke activiteit in het kader van ‘omgekeerd afval inzamelen’, 
waarbij het uitgangspunt is dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt opgehaald 
zodat hergebruik van veel stoffen als nieuwe grondstof mogelijk is.

Door het omgekeerd inzamelen stijgen de kosten van de burgers de komende 
raadsperiode niet.

8.3 Afval

De PvdA is voor handhaving van gratis parkeren in Staphorst.

8.4 Parkeerbeleid
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9. Financiën
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De PvdA is voorstander van een gezond financieel beleid. Dit betekent een sluitende 
exploitatie, waarbij in een tijd van crisis incidenteel gebruik mag worden gemaakt van de 
goed gevulde spaarpot; die spaarpot is immers in betere tijden opgebouwd voor gebruik 
in slechtere tijden. Verder staan wij voor een rechtvaardig belastingregime, waarbij de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen. Het draagkrachtbeginsel staat 
voorop  en het profijtbeginsel mag wat ons betreft alleen worden toegepast wanneer er 
een direct verband bestaat tussen de dienstverlening en de daarmee gemoeide kosten. 
In algemene zin staat de PvdA op het standpunt dat de belastingen, heffingen, e.d slechts 
worden verhoogd met het inflatiepercentage, dit geldt in het bijzonder voor de 
huurtarieven van accomodaties voor sport- en andere verenigingen. Voorkomen moet 
worden dat contributieverhogingen noodzakelijk zijn.
 
De financiële positie van de gemeente Staphorst ziet er, ondanks de crisis, nog redelijk 
goed uit. Dit is mede te danken aan de gevormde reserves uit onder meer 
exploitatieoverschotten, terwijl er daarnaast geen verliezen zijn geleden op 
grondexploitaties. Toch is er weinig investeringsruimte om nieuwe dingen te doen. 

De eerste tekenen van herstel van de financieel-economische crisis, die in 2008 begon, 
laten zich zien. Te verwachten is dat tijdens de komende raadsperiode de balans enigszins 
in evenwicht zal komen, hetgeen zal leiden tot meer economische groei, een hogere 
werkgelegenheid (aantrekken bouw) en een hogere consumptie. Wij verwachten van 
het college dat zij met voorstellen zal komen om met het ons ter beschikking staande en 
komende budget een zo optimaal mogelijk investeringsbeleid te voeren, dit om het 
voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden.

 ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten’
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10. Slot

Lokale politiek - ook in Staphorst - wordt de komende 4 jaar aanmerkelijk belangrijker, 
omdat de verantwoordelijkheid voor essentiële publieke voorzieningen - de zorg voor 
ouderen en gehandicapten, de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening - in handen van 
de gemeente komt. 

Van Den Haag naar Staphorst dus.

Gezien de politieke situatie in de afgelopen raadsperiode, die de PvdA redelijk isoleerde 
en waarin de coalitie vrij strak in het harnas zat, zijn we niet ontevreden over onze 
inbreng. Wij mogen terugzien op een periode waarin het PvdA geluid met verve naar 
voren is gebracht. Maar we voelen ons met name verantwoordelijk voor de toekomst en 
die verantwoordelijkheid willen we dragen. 

Vanuit duidelijk sociale betrokkenheid bij de Staphorster samenleving streven wij ernaar 
om onze stellingname de komende raadsperiode  opnieuw over het voetlicht te brengen.

Een betrokkenheid die voor veel Staphorsters aanleiding zal zijn om op 19 maart 2014 op 
de PvdA Staphorst te stemmen. Hoe meer kiezers voor ons kiezen, hoe sterker ons sociale 
geluid wordt omgezet in krachtdadig bestuur.

PvdA Staphorst, duidelijk sociaal dus!

‘stem sociaal, stem PvdA‘
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Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Staphorst
Ontwerpkandidatenlijst Partij van de Arbeid (lijst 5)

Lubberink L. (Liesbert) V IJhorst

Veen B.B.J. (Bé) M Staphorst

Marcus P.E. (Paul) M Staphorst

Dunning H. (Hillie) V IJhorst

Lambalgen van H.A. (Henk) M Staphorst

Tijmens W. (Wilma) V Staphorst

Heesbeen E. (Ed) M Staphorst

Messchendorp H. (Henk) M IJhorst

Jans-Anema J. (Jettie) V Staphorst

Doornbos G. (Gerard) M Staphorst

Bakker M.L. (Margreet) V IJhorst

Jans P.G. (Piet) M Staphorst

Weerd de A. (Bert) M IJhorst

Doornbos-Wierenga J. (Janny) V Staphorst

Hoekstra J. (Jippe) M Rouveen
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