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Daarom PvdA Staphorst!

Hierbij presenteert PvdA Staphorst haar visie voor de jaren 2018 - 2022.
Deze visie is gebaseerd op:

vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Een volwaardige samenleving is er een van eerlijk delen, solidariteit, vast werk, goed wonen, een gezond leven,
toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap.
Dus zeker zijn van een baan, een huis, voldoende inkomen en een betrouwbare overheid.

Werk en wonen

Werk (met tenminste minimumloon) is de beste vorm
van armoedebestrijding.
Maar werk is meer dan geld verdienen.
Het betekent ook respect en waardering en een
deelname aan de samenleving.
Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en
een rechtvaardig inkomen.
Iedereen is zeker van een betaalbare woning en een
goede leef- en woonomgeving.

Werk is de basis van een evenwichtige en leefbare samenleving.
In Staphorst is er blijvende aandacht voor mensen met een beperking en een goede uitvoering van de participatiewet.
Ook als de landelijke overheid tekort schiet in de bestaanszekerheid van de mensen, kunnen de inwoners van Staphorst zeker
zijn van goede voorzieningen.
Wie zijn baan verliest en niet in staat is om te werken laten wij niet in de kou staan. De PvdA is voor een solide vangnet.
Maatwerk is nodig om de kwetsbaarste mensen op de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van een passende
werkomgeving. Het is belangrijk om de kennis en kunde van de sociale werkvoorziening van de gemeente Staphorst te
benutten. Werkgevers moeten worden meegenomen in dit proces. De waardevolle bijdrage die deze mensen kunnen en willen
leveren aan de maatschappij moeten wij waarderen en mogelijk maken. Dat mag de gemeenschap geld kosten.
In Staphorst is iedereen een goede buur van elkaar, ongeacht leeftijd, geloof of inkomen.
Die manier van wonen willen we stimuleren. De vitaliteit van buurten blijft hierdoor behouden of wordt verder ontwikkeld.
Ook in de Slagen moet op korte termijn een goede leef-en woonomgeving worden gerealiseerd.
Alleen al om de verkeersveiligheid en de openbare ruimte. De vraag naar sociale woningbouw is klein in vergelijking met
andere gemeentes. Er wordt relatief veel particulier gehuurd. De taak van de woningstichting voldoende sociale passende
woningen te bieden blijft onverlet. Er moet aandacht zijn voor overeenstemming tussen inkomen en woonruimte.
Een intensieve samenwerking tussen de gemeente Staphorst en de woningcorporatie is belangrijk om maatwerk te leveren.
Landelijk zien we een bevolkingsdaling optreden, gepaard gaande met vergrijzing.
Dat is in onze gemeente met name het geval in IJhorst en daar constateren we een gebrek aan beschermd wonen, met of
zonder zorg. Alle kernen van Staphorst hebben een passend woonbeleid en passende woonvoorzieningen nodig.
De gemeente Staphorst straalt groene kwaliteit uit.
Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen krijgen hierbij ondersteuning, bijvoorbeeld voor een natuurspeelplaats
voor kinderen.
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Sport en bewegen

Sport verbroedert en draagt bij aan een gezond leven.
Goede fiets- en wandelpaden stimuleren gezond
bewegen.
De sportaccommodaties in Staphorst, IJhorst en
Rouveen zijn op orde.

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, zowel binnen als buiten de
bebouwde kom.
Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen, maar bevorderen we ook
participatie en sociale samenhang.
De maatschappelijke functie van sportverenigingen is groot.
Het is van belang dat sport voor iedereen toegankelijk is.
Ook buiten schooltijd moeten alle kinderen kennis kunnen maken met het plezier van sporten.
Het inkomen van hun ouders mag daarbij geen drempel vormen.
Sportparken kunnen intensiever worden gebruikt.
Dat kan door het openstellen van (kunstgras-)velden en het goed onderhouden van accommodaties voor medegebruik door
buurtbewoners en wijkorganisaties.
De sportaccomodatie in IJhorst moet worden gerenoveerd.
Voor sportverenigingen maakt het niet uit of ze al dan niet op zondag sporten.
Dat mag ook absoluut niet meewegen in de wijze van financiering.
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Gemeente en
toegankelijkheid

We staan voor een solidair (financieel) beleid.
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
We letten scherp op een goede democratie en een goed
bestuur.
Inwoners worden gehoord en gezien.

De PvdA maakt zich hard voor een betrouwbaar bestuur, een goede dienstverlening en een verantwoorde omgang met
publiek geld. We maken ons zorgen over hoe dat de afgelopen periode is gegaan.
De organisatie van Staphorst staat onder druk. Er is veel verloop onder het personeel en er staan veel vacatures open.
Er zijn slepende conflicten tussen inwoners en de overheid.
We achten de overheid de hoofdverantwoordelijke om het op te lossen.
Het verhaal van een overheid moet zo helder zijn dat er geen speld tussen te krijgen is.
Naar onze mening is er in de afgelopen periode te veel ruimte geweest voor ruis en onrust.
Voor een kleine gemeente als Staphorst bestaat het risico dat binnen regionale samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke regelingen de stem van Staphorst verloren gaat.
We maken ons dus zorgen en stellen de vraag of de vorm zelfstandige gemeente de beste vorm zal blijken in de toekomst.
Wat niet betekent dat we het unieke van Staphorst niet zien en waarderen.
Burgerparticipatie is een vanzelfsprekendheid.
Inwoners willen en kunnen meepraten op het gewenste niveau.
Burgerinitiatieven worden serieus genomen.
De dorps- en wijkraden en andere adviesraden zijn volwaardige gesprekspartners en vertegenwoordigers van hun dorp,
wijk en achterban. Zij dienen gevraagd en ongevraagd de gemeente van adviezen.
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Duurzaamheid en
mobiliteit

Onze inwoners mogen zeker zijn van een schone en
gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst.
Dat vereist coöperatief investeren in duurzame energie.
Openbaar vervoer en goede fietsverbindingen dringen
het autoverkeer terug en dragen bij aan een schoner
milieu.

In onze gemeente is veel openbare ruimte en natuurgebied, zoals het Reestdal, Oldematen/Veerslootlanden en de
Staatsbossen. Die natuur mag dichter bij de mens.
Om dit te bewerkstelligen steunt de gemeente educatieve en recreatieve functies en activiteiten.
Goed behoud van de natuur is belangrijk.
Duurzame energie vervangt de fossiele energie.
Coöperatieve vormen en lokale initiatieven vergroten het draagvlak voor duurzame energie (zonne- en windenergie en biogas).
Het doel is om van Staphorst een energie-neutrale gemeente te maken.
Staphorst stelt concrete doelen voor verduurzaming van woningen, bedrijventerreinen, (overheids)gebouwen en
onderwijs- en zorginstellingen. Dit streven naar duurzaamheid levert een bijdrage aan de lokale economie.
Openbaar vervoer is een basisvoorziening.
Goed openbaar vervoer betekent uitbreiding van het busvervoer en voor het beter benutten van het spoor is een
Staphorster station wenselijk.
PvdA vindt dat openbaar vervoer ook in de avonduren en op zondag beschikbaar moet zijn.
Goede fietsverbindingen is ook een basisvoorziening.
Om de groeiende fietsmobiliteit op te vangen is uitbreiding van een veilig fietspadennet noodzakelijk.
Prioriteit heeft de Lankhorsterweg.
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Zorg en welzijn

Een ’inclusieve’ samenleving betekent omzien naar
elkaar, ongeacht seksuele geaardheid,
geloofsovertuiging of huidskleur.
De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van
de inwoners.
Armoede wordt actief bestreden, gelijke kansen worden
nagestreefd.

Zorg is maatwerk en wordt in de buurt geleverd. Kleinschaligheid betrekt mensen bij elkaar, ons kent ons.
Inwoners krijgen de kans om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Met goed beleid en professionele ondersteuning,
van buurtwerkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen is dat mogelijk.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van een zorgzame gemeenschap. In onze gemeente is vrijwilligerswerk en
mantelzorg traditioneel heel gewoon, maar dat ontslaat de gemeente niet van haar verantwoordelijkheden.
Welzijn betekent voorzien zijn van alle basisbehoeften. Van daaruit ontwikkelen mensen zich. De vraag is of alle inwoners van
Staphorst zichzelf kunnen voorzien in die basisbehoeften en in staat zijn zichzelf te kunnen ontplooien.
Er is in Staphorst verborgen armoede onder ZZP-ers, agrariërs en mensen die net boven het bijstandsminimum zitten.
In het armoedebeleid wordt niet alleen gekeken naar het bruto inkomen, maar vooral naar het besteedbare inkomen.
Een ruimhartig minima beleid betekent een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum.
Het schuldhulpverleningsbeleid wordt herzien. Een actieve aanpak van de schuldenproblematiek gebeurt via goede preventie,
schuldsanering en nazorg. Het niet-gebruik van minima-regelingen wordt (verder) tegengegaan, 14% rente op een lening bij
de gemeentelijke kredietbank getuigt niet van een ruimhartig armoedebeleid.
Er zijn kinderen en jongeren in Staphorst die opgroeien in armoede met het risico maatschappelijk geïsoleerd te raken.
In Staphorst gaat het hierbij om bijna honderd kinderen. De gemeente voert armoedebeleid met specifieke aandacht voor
kinderen. In de afgelopen raadsperiode zijn de Klijnsma gelden, bestemd voor kinderen en jongeren onder de armoede grens,
in de pot van algemene middelen verdwenen. Dit is ongehoord.
De voedselbank zou in Staphorst overbodig moeten zijn. Zolang die status niet is bereikt, ondersteunt de gemeente de
voedselbank.
Het reïntegratiebudget wordt ingezet voor kwetsbare groepen zoals nieuwkomers. Als we hen niet intensief ondersteunen is
het risico groot dat ze moeilijker hun weg vinden in de samenleving. Vluchtelingenwerk vervult hierin een belangrijke rol.
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Educatie en
ontwikkeling

Iedereen moet de kans krijgen om talenten te
ontwikkelen en zeker zijn van goed onderwijs.
Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie en spelen
tevens een belangrijke rol bij participatie en
emancipatie van de inwoners.

In Staphorst is de vroeg- en voorschoolse educatie van groot belang om de taalachterstand van jonge kinderen aan te pakken.
In de kinderopvang en de peutergroepen wordt taalscholing aangeboden. Voor een goede uitvoering van de Harmonisatiewet
worden peutergroepen en kinderopvang geïntegreerd in een kindcentrum.
In Staphorst is de afstroom (teruggang in leerniveau) in het voortgezet onderwijs en MBO groter dan in de rest van Overijssel.
Omdat de gemeente de zorgplicht heeft om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen, zal moeten worden
geïnventariseerd welke belemmerende factoren hierbij kennelijk een rol spelen.
Kunst en cultuur dragen bij aan het imago van Staphorst en aan de lokale identiteit.
Inwoners krijgen de mogelijkheid om mee te doen en waar mogelijk worden eigen initiatieven gestimuleerd.
Kinderen en jongeren mogen proeven aan kunst- en cultuuruitingen.
Bibliotheken kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.
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Bestuur en fractie PvdA Staphorst

Kandidatenlijst

PvdA
Afdeling Staphorst

1. Lubberink
L.
2. Veen
B.
3. Dunning
H.
4. Marcus
P.E.
5. Messchendorp
H.
6. Heesbeen
E.W.M.
7. Tijmens
W.
8. Lambalgen van
H.A.
9. Bakker-Schroten
M.L.
10. Doornbos-Wierenga J.
11. Jans
P.G.
12. Hoekstra
J.

IJhorst
Staphorst
IJhorst
Staphorst
IJhorst
Staphorst
Staphorst
Staphorst
IJhorst
Staphorst
Staphorst
Rouveen

Lijst 4
15

PvdA Staphorst

Secretariaat:
Zuidweg 2a, 7951 RC Staphorst
info@pvdastaphorst.nl
PvdA_Staphorst

@PvdAStaphorst

