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Inleiding

In maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. In dit
verkiezingsprogramma willen we u laten zien wat voor antwoorden de PvdA heeft op de
uitdagingen waarvoor we als gemeente de komende jaren staan.

De coronacrisis en klimaatcrisis vereisen een bijsturing van onze samenleving. Het rijk
en de provincie zetten hiervoor beleid uit en het is aan gemeenten en aan alle inwoners
tezamen om hier verder invulling aan te geven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid.  

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer taken overgedragen aan de gemeente. Dit
vanuit het idee dat de gemeente dicht bij haar inwoners staat en dus ook het best weet
wat er nodig is. Meer taken op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke
ondersteuning zijn bij de gemeente terecht gekomen. In de komende jaren verwachten
we op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw en de uitvoer van de
energietransitie nog meer taken te krijgen.

Op al deze bestaande en nieuwe uitdagingen zal de gemeentepolitiek antwoord moeten
geven. De PvdA legt in dit programma nadruk op wonen, welzijn en duurzaamheid.  

In dit verkiezingsprogramma schetsen wij een beeld van de problemen die voor ons
liggen en de keuzes die wij als lokale PvdA maken, om die aan te pakken.  

Wij kunnen kan dat niet alleen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om met alle
progressieve krachten in onze gemeente en iedereen die onze ideeën steunt, samen te
werken aan een sociale, duurzame en rechtvaardige gemeente. Met het oog gericht op
de belangen van al onze inwoners.



Wonen

 Wonen is een recht voor iedereen. Iedereen ervaart hoe moeilijk het nu is om een
(andere) woning te vinden. Er zijn op allerlei niveaus te weinig woningen
beschikbaar, waardoor doorstroming stokt en starters geen kans krijgen. De PvdA
zorgt er voor dat er meer gebouwd wordt.  

 Bij alle nieuwbouwprojecten is er ruimte voor de woningbouwvereniging Vechthorst
om te voorzien in sociale woningbouw en goedkope koopwoningen. Alleen zo
komen er voldoende huizen voor starters en doorstromers.  

 Wij willen speculatie en prijsopdrijving tegengaan. Bij de verkoop van
nieuwbouwwoningen wordt een zelfwoonplicht ingevoerd. De woningbouwvereniging
heeft een centrale rol bij de bouw en verdeling van sociale huurwoningen.

 Staphorst voldoet aan haar huisvestingsquotum voor nieuwkomers.

 Creatieve oplossingen om krapte op de woningmarkt te bestrijden worden omarmd
en krijgen een plek.  

 Nieuwe woningen zijn nul-op-de-meter-woningen en mensen in bestaande woningen
kunnen gebruikmaken van duurzaamheidsleningen.  Wij voorkomen energie-
armoede.

 Om inspraak en overleg bij woningbouwplannen goed te laten verlopen kiest de
PvdA voor maximale openheid en duidelijkheid bij de totstandkoming van
woningbouwplannen.

 De gemeente is de regisseur voor een goede aanpak van de revitalisering van de
vakantieparken.



Toelichting

Wonen heeft prioriteit, omdat wij vinden dat iedereen die in de gemeente Staphorst wil
wonen hier ook moeten kunnen wonen. We voldoen ook aan onze verplichtingen als het
gaat om het huisvesten van nieuwkomers. Mensen van buiten de gemeente zijn van
harte welkom.

De woningbouwvereniging Vechthorst is voor de PvdA een belangrijke partner bij het
bereiken van onze doelen. De gemeente heeft de woningbouwvereniging meer dan in
de afgelopen periode is gebeurd nodig om nieuwe projecten te realiseren. Projecten die
goed zijn voor de leefbaarheid in de dorpen in zijn algemeenheid en die ook goed zijn
voor de mensen die op de sociale woningbouw zijn aangewezen. We denken daarbij
zowel aan sociale huur als goedkope koopwoningen.

Om de komende jaren voldoende aanbod van huizen te hebben is veel creativiteit
nodig. De PvdA denkt aan tiny-houses en het beter benutten van vrijkomende
gebouwen. Jongeren krijgen de mogelijkheid om gezamenlijk een bouwproject op te
zetten. Wooncoaches zetten wij in om doorstroming te bevorderen.

Om te voorkomen dat huizen in Staphorst in handen komen van beleggers, voeren we
een zelf-woonplicht in.   

De PvdA ziet in de energietransitie een mogelijkheid om de inkomensverschillen te
verkleinen. Door het verstrekken van duurzaamheidsleningen, ten behoeve van
energiebesparende maatregelen, worden energielasten verlaagd. Het bouwen van ‘nul-
op-de-meter-woningen’ is voor ons het uitgangspunt bij nieuwbouw. Energie-armoede
wordt actief bestreden.



Overleg en inspraak van omwonenden bij woningbouwplannen is belangrijk, om
rekening te kunnen houden met de zorgen en wensen van omwonenden. De gemeente
moet duidelijke plannen maken en zich daaraan houden. De PvdA kiest voor
duidelijkheid en openheid bij de totstandkoming van woningbouwplannen.

De PvdA is voor behoud van de recreatieve functie van de vakantieparken in IJhorst.

Nu is er sprake van veel niet-recreatieve bewoning. De vakantieparken zullen moeten
worden gerevitaliseerd. Dit is een ingewikkeld proces. De PvdA houdt daarbij oog voor
de huidige huisvestingsfunctie die de campings ook vervullen en vindt dat bewoners die
hun woning op de camping moeten verlaten een andere, passende, huisvesting
geboden moet worden. De gemeente dient over haar aanpak omwonenden en
bewoners goed te informeren. De gemeente moet de regie voeren over de
revitalisering. Een goede aanpak versterkt de leefbaarheid van het dorp IJhorst.



Welzijn

 Tolerantie en je thuis voelen in de gemeente is voor iedereen belangrijk

 Dienstencentrum en buurthuisfuncties blijven behouden.

 Meer aanpak van laaggeletterdheid. Niet bezuinigen op de bibliotheken.

 Cultuur is meer dan cultureel erfgoed.

 Kinderen in armoede kunnen gebruik maken van het sport- en cultuurfonds.

 Investeren in jongerenwerk kan bijdragen om duurdere jeugdzorg te voorkomen.

 Nieuwkomers worden gelijk intensief ondersteund, door middel van
taalondersteuning en begeleiding naar werk.

 De gemeente Staphorst blijft deel uitmaken van de sociale werkvoorziening
Reestmond.

 Het aanbestedingsbeleid van de gemeente is sociaal duurzaam.  

 De woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten worden in beeld gebracht.
Misstanden worden bestreden.

Welzijn



Toelichting
Welzijn is een breed begrip. Het is erg afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden
waarin iemand zich bevindt. Werk of een goede dagbesteding is belangrijk voor het
kunnen hebben van sociale contacten. Buurthuizen, scholen, bibliotheken,
sportverenigingen, artsen, kerken en welzijnswerkers dragen bij aan een prettige
leefomgeving. Het gaat ook veelal om plekken waar inwoners elkaar kunnen
ontmoeten.  

De PvdA bevordert via inrichting van de woonomgeving een gezonde leefstijl. Een
buurtsportcoach stimuleert op een creatieve manier jong en oud om in beweging te
blijven en ondersteunt sportverenigingen en onderwijs. De buurtsportcoach moet
voldoende tijd en middelen hebben om deze taak goed te kunnen vervullen.

Bibliotheken zijn een laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats en een belangrijke
culturele voorziening. Op de bibliotheken mag niet worden bezuinigd. De bibliotheek
heeft een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid.  De PvdA is voor gelijke
kansen en wil er alles aan doen om leerachterstanden en laaggeletterdheid tegen te
gaan. Tweeënhalf miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, rekenen en
het gebruiken van een computer of smartphone. Van deze 2,5 miljoen behoren 1,8
miljoen mensen tot de beroepsbevolking. Het merendeel heeft een Nederlands culturele
achtergrond.

Voor mensen die digitaal achterblijven biedt de gemeente de mogelijkheid om de
informatie op papier te krijgen.  

Werkgevers hebben behoefte aan geschoold personeel. Scholing is ook in hun belang.
Daarom verwachten wij van bedrijven een actieve bijdrage aan leer-werkprojecten. De
gemeente ondersteunt en faciliteert ze daarbij.

In aanbestedingsbestekken worden regels voor sociaal beleid opgenomen en dit wordt
gecontroleerd.

Toelichting



Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. Het ontwikkelen van
creatieve en artistieke talenten draagt bij aan persoonlijkheidsontwikkeling.  Daarom is
het belangrijk om kennis te nemen van kunst en cultuur in al zijn verschijningsvormen.
Cultuurbeleid is meer dan erfgoedbeleid. Kunst kan je prikkelen, je horizon verbreden
en je even in een compleet andere werkelijkheid brengen. Deelname aan culturele
activiteiten verhoogt maatschappelijke betrokkenheid en saamhorigheid.
Cultuuronderwijs is een vereiste om voldoende aandacht voor cultuur te krijgen.
Rijksmiddelen die ter beschikking gesteld zijn aan de gemeente voor cultuur, gaat de
PvdA dan ook maximaal voor cultuur doelen benutten.   

Wie in armoede leeft, heeft vaker een ongezonde levensstijl. Dat geldt ook voor
kinderen uit arme gezinnen. Mensen in armoede zijn vaak meer bezig met overleven en
maken daardoor soms verkeerde keuzes. We vinden het onacceptabel dat er in de
gemeente Staphorst kinderen opgroeien in armoede. In deze gemeente gaat het om
ongeveer 200 kinderen. De PvdA vindt dat alle kinderen recht hebben op een eerlijke
start. De coronacrisis maakt duidelijk dat veel kinderen geen gebruik kunnen maken van
goede digitale hulpmiddelen voor school. Daarnaast is er vaak geen geld voor sport-of
cultuuractiviteiten. Daarom vinden wij, dat ze gratis moeten kunnen sporten of
deelnemen aan culturele activiteiten als muziekles en jeugdtheater. Het rijk heeft geld
voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld en dat moet daarvoor gereserveerd en
besteed worden en niet aan andere zaken. De PvdA wil regelmatig geïnformeerd
worden over het effect van de, nieuwe wettelijke taak, preventieve aanpak van
schulden.  De PvdA vindt de rente van 9 % voor een lening bij de kredietbank een
schande. Om de schuldenproblematiek effectief aan te pakken moet dit terug naar 0%.

Jongeren worden nu onvoldoende bereikt. Daardoor falen maatregelen gericht op
preventie. Extra inzet is daarom een vereiste. Om de jongeren en hun ouders goed te
kunnen bereiken moet er extra op jongerenwerk worden ingezet. Hiermee kan duurdere
zorg op termijn worden voorkomen.

De coronacrisis heeft veel problemen bij jongeren extra zichtbaar gemaakt. Het alcohol
-en drugsgebruik onder jongeren is in onze gemeente al jaren hoog. Tot nu toe is
gebleken dat dit grote probleem in de gemeente Staphorst niet goed bespreekbaar is.  



Er moet werk gemaakt worden van bewustwording ten aanzien van de gevaren van
drugs, alcohol en gokken, door samen met scholen, politie, artsen, welzijnswerkers, het
jongerenwerk van Saam en het jeugdwerk van de kerken programma’s te ontwikkelen
en voorlichting te geven. De gemeente neemt hierin het voortouw.

Vanaf januari 2022 is de nieuwe inburgeringswet van kracht en ligt de
verantwoordelijkheid voor inburgeren bij de gemeente. Nieuwkomers in de gemeente
Staphorst verdienen een goede inburgering. Wij vinden dat intensieve ondersteuning
direct in het begin belangrijk is, zodat ze goed hun weg kunnen vinden bij bedrijven en
instanties. Dit kan door leer-werktrajecten, zodat werk en taal worden gecombineerd.  
Werk geeft de mogelijkheid om actief deel uit te maken van de samenleving. We willen
een open, tolerante houding richting nieuwkomers. Tolerantie en je thuis voelen zijn
kernwaarden van de PvdA.

In Staphorst is er blijvende aandacht voor mensen met een beperking en een goede
uitvoering van de participatiewet. De gemeente ziet erop toe dat gebouwen toegankelijk
zijn voor inwoners met een beperking. De inwoners mogen erop vertrouwen dat de
gemeente goede voorzieningen biedt.  Veel kennis en kunde is te vinden bij de sociale
werkvoorziening Reestmond. We blijven daarom gebruik maken van de infrastructuur
van Reestmond om mensen te kunnen begeleiden.

Er moet persoonlijk aandacht zijn voor inwoners in een participatie- of re-
integratietraject. Een voorwaarde voor het slagen van trajecten is dat er ook aandacht is
voor achterliggende problematiek. Kleine fouten bij aanvragen en formulieren straffen
we niet zwaar. Wie hulp nodig heeft moet er op kunnen rekenen dat de gemeente die
verstrekt.

De gemeente Staphorst heeft onvoldoende in beeld hoeveel arbeidsmigranten er
binnen de gemeente wonen en werken. De gemeente gaat actief op zoek naar deze
groepen en houdt toezicht op huisvesting, gezondheid en leefomstandigheden van deze
mensen en zorgt dat er gehandhaafd wordt.



Duurzaamheid

 De PvdA steunt het streven de klimaatdoelen te halen en wil daar ook in de
gemeente een bijdrage aan leveren.

 Bij duurzame energieprojecten willen we dat een groot deel van de inkomsten uit
die projecten ten goede laten komen aan de lokale bevolking en lokale projecten.  

 Investeringen in de landbouw die niet bijdragen aan het bereiken van de
klimaatdoelen, hoeven niet op de steun van de PvdA te rekenen.  

 De gemeente zet vol in op het verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente
Staphorst.

 PvdA is een voorstander van een groengasproject in de gemeente Staphorst.

 De gemeente ondersteunt boeren in het ontwikkelen van nieuwe vormen van
landbouw.

 Bouwplannen voor nieuwbouw worden alleen vergund, als de mogelijkheden
voor opwek van zonne-energie optimaal worden benut.  

Duurzaamheid



Toelichting

De PvdA gaat voor de klimaatdoelen zoals die door het Rijk zijn opgesteld in het
Klimaatakkoord. De PvdA steunt het proces dat via de Regionale Energie Strategie
west Overijssel is ingezet om locaties te vinden voor wind- en zonne-energie.

De biodiversiteit in onze gemeente neemt al jaren af. De PvdA wil een duurzaam
bermbeheer en wil dat de gemeente hierover ook afspraken maakt met andere
overheden. Bermen zijn belangrijk als verbindingszone voor planten en dieren. De
gemeente gaat bewoners stimuleren om af te zien van het maaien van bermen voor de
maand juni.  

De gemeente geeft voorlichting over regelingen waar particulieren en verenigingen
gebruik van kunnen maken. De gemeente stelt ecologische eisen bij ingrepen. Ze zet
concrete projecten op en ondersteunt initiatieven op het gebied van natuur en
natuureducatie. Wij maken daarbij gebruik van professionele- en
vrijwilligersorganisaties.

De gemeente is zeer terughoudend met het verstrekken van kapvergunningen. Een
boom is met een paar minuten gekapt, maar het duurt jaren voor er weer een grote is
terug gegroeid. Bij kappen zonder vergunning waar dat wel vereist is volgt altijd een
boete en een her-plantplicht van een volwassen boom op dezelfde plek.

Bij de uitwerking van de Regionale Energie Strategie is het van belang dat de gemeente
vasthoudt aan het principe dat eerst in gesprek met de inwoners de locaties moeten
worden gekozen en dat daarna op zoek wordt gegaan naar een exploitant. We willen de
extra winsten zo veel mogelijk afromen.

Een deel van het geld wordt gebruikt om omwonenden te compenseren en een ander
deel wordt gebruikt ter voorkoming van energie-armoede en het opzetten van
leefbaarheidsprojecten in de dorpen.

Het omzetten van mest naar biogas en groengas is een mogelijkheid om huizen op een
duurzame manier te verwarmen. Het biedt boeren een nieuwe inkomstenbron. Voor een

Toelichting



plattelandsgemeente als Staphorst biedt groen-gas zowel een mogelijkheid om invulling
te geven aan de warmtetransitie als een bijdrage te leveren aan de transitie waar de
boeren voor staan.

De transitie van de landbouw naar een meer duurzaam- en omgevingsvriendelijk model
zal veel creativiteit en doorzettingsvermogen van de agrariërs vragen. De gemeente
neemt een faciliterende rol. Zij ondersteunt de agrarische sector met advies en denkt
mee bij het vinden van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Eventuele belemmeringen
op dit terrein, binnen de gemeentelijk regelgeving worden opgeheven.

En verder dit nog

Het realiseren van een fietspad langs de Lankhorsterweg, al zo lang gewenst door de
inwoners van IJhorst, is nog steeds van net zo groot belang als in de afgelopen veertig
jaren. Tot op heden is het fietspad niet gerealiseerd en heeft voor de PvdA topprioriteit!


