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De Partij van de Arbeid verbindt!  
 
In dit verkiezingsprogramma leest u over onze plannen voor 
de gemeente Alkmaar. Dit plan gaat over de ambities van de 
PvdA Alkmaar. Niet over cijfers achter de komma, maar om 
het verhaal achter de cijfers. Het beschrijft onze visie op de 
mogelijkheden voor de toekomst. Onze plannen zijn 
richtinggevend en niet in beton gegoten. Wij blijven hierover 
met u in gesprek en staan open voor goede ideeën. Onze 
raadsleden zijn niet de politiek ingegaan om alleen op de 
winkel te passen. Wij willen onze idealen verwezenlijken. Waar 
mogelijk dragen we bij aan een betere wereld en maken het 
mogelijk dat mensen zich met elkaar kunnen verbinden. En wij 
beginnen in Alkmaar!  
 
Wonen en werken in de gemeente Alkmaar is leven in Holland 
in het klein. We leven in een prachtig deel van Nederland: 
vlakbij de Randstad en met het bos, de duinen en de zee op 
fietsafstand. De stad met haar 
winkels en voorzieningen en 
de dorpen in het groene 
buitengebied passen goed bij 
elkaar, juist omdat ze zo 
verschillend zijn. Deze unieke 
karakters van onze wijken en 
dorpen moeten we behouden.  
 
We staan als inwoners van de gemeente Alkmaar in de 
komende raadsperiode voor een grote opgave. We moeten 
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met elkaar goede zorg op maat blijven leveren en ook werken 
aan een ambitieuze duurzaamheidsopdracht. En er moeten 
voldoende betaalbare woningen komen voor zowel starters 
als voor mensen die kleiner willen wonen omdat de kinderen 
uit huis zijn.  
Daarbij veranderen onze economie en onze samenleving in 
hoog tempo. De lokale ondernemers voelen de druk van 
steeds meer op internet winkelende mensen. Tegenstellingen 
tussen mensen en bevolkingsgroepen worden door bepaalde 
partijen en groeperingen graag vergroot, waardoor begrip, 
tolerantie en een open houding naar elkaar lijken te 
verdwijnen. De PvdA Alkmaar gelooft in verbinding en in een 
diverse samenleving. Wij vinden dat Alkmaar er voor iedereen 
is. Omdat wij geloven in de 
kracht van diversiteit, blijven 
wij investeren in tolerantie, 
samenwerking en 
verdraagzaamheid. 
 
Enkele jaren geleden is de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid in de zorg voor ouderen, 
jeugdigen en mensen met een beperking sterk vergroot. 
Hierdoor is de begroting van onze gemeente bijna verdubbeld 
naar ongeveer 360 miljoen euro. Dit lijkt veel, maar alleen als 
we er zeer zorgvuldig mee omgaan en weloverwogen keuzes 
maken kunnen we ervoor zorgen dat het geld bij de juiste 
mensen terechtkomt. Het geld kunnen we tenslotte maar één 
keer uitgeven. 
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De afgelopen jaren heeft de PvdA Alkmaar vanuit de oppositie 
veel bereikt, juist door verbinding te zoeken met buurten en 
wijken. Maar wij hebben ook gezien dat keuzes werden 
gemaakt waar wij niet achter konden staan. Geldverslindende 
onderzoeken naar de herinvoering van tweerichtingsverkeer 
op de Bierkade/Wageweg, een te eenzijdige focus op 
toerisme als de belangrijkste pijler onder onze lokale 
economie, gedwongen vercommercialisering van de 
buurthuizen, een uitsluitend op repressie gericht 
veiligheidsbeleid, het loslaten van de sluitingstijden voor de 
horeca en vooral heel veel 
projecten waarbij 
omwonenden pas veel te 
laat of helemaal niet 
betrokken werden. De PvdA 
Alkmaar vindt dat dit echt 
anders moet.  In dit 
verkiezingsprogramma laten 
we zien hoe. 
 
Deze opgaven kunnen, en willen, wij niet alleen oppakken. 
Hiervoor hebben wij u, inwoners en ondernemers van de 
gemeente Alkmaar, hard nodig. Wij gaan hierover graag met u 
in gesprek. De PvdA Alkmaar wil de Alkmaarse uitdagingen 
namelijk samen met u aangaan. Niet pas als het besluit 
genomen is, maar vroegtijdig, zodra de ideeën ontstaan. 
Alleen door vroegtijdige verbinding tussen politiek, inwoners 
en ondernemers kunnen we de komende vier jaren een grote 
stap maken naar een duurzame, verdraagzame en meer 
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welvarende gemeente. Daarvoor hebben we krachtige politici 
en bestuurders nodig, met goede ideeën en een tomeloze 
inzet!  
 
Partij van de Arbeid Alkmaar  
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Focus in verbinding 
 
De Partij van de Arbeid in de gemeente Alkmaar staat midden 
in de samenleving. Een lokaal verbonden partij die deel 
uitmaakt van een oude sociaaldemocratische traditie met een 
wereldwijd netwerk van gelijkgezinden. Onze kandidaten 
kennen onder andere het Waagplein, de Daalmeer, De Hoef, 
Koedijk en Oudorp net zo goed als Stompetoren, de 
Eilandspolder, Driehuizen, Graft en De Rijp. Wij sluiten niet uit, 
maar werken vanuit de kracht van diversiteit en inclusiviteit. 
Alle mensen, ongeacht achtergrond, geaardheid, kennis, 
kunde en mogelijkheden zijn voor ons even waardevol. Met 
de uitgangspunten van de sociaaldemocratie in het 
achterhoofd doen wij overal ons werk; herkenbaar en 
vertrouwd. Al jarenlang levert de PvdA Alkmaar bestuurders 
van kwaliteit die niet van flauwekul houden, met een duidelijke 
visie werken en recht op het doel afgaan.  
 
Hieronder vindt u de belangrijkste elementen uit ons 
verkiezingsprogramma. Wij gaan hierover graag in gesprek 
met de Alkmaarse inwoners en ondernemers. Zo willen wij 
onze voornemens met uw ideeën verbinden en de 
betrokkenheid van de politiek met u én andersom vergroten.  
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In het kort onze focus vanuit de verschillende hoofdstukken 
voor de komende jaren: 
 
1. Wonen en Wijken:  

We willen 30% sociale woningbouw in de laagste 
categorie realiseren; 
Wijkcentra zijn de afgelopen jaren omgevormd tot 
zakelijke bewonersondernemingen. Dat werkt niet dus 
daar stoppen we mee. Dit worden weer buurthuizen;  
We maken leeftijdsbestendig bouwen makkelijker.  
 

2. Economie:  
Onze lokale economie willen we laten groeien door 
gebruik te maken van de kracht van diversiteit in onze 
gemeente;  
We stimuleren lokale/ circulaire economie naast het 
steeds sterker wordende internet-winkelen;  
Wij willen dat Alkmaar weer gebruik maakt van de kracht 
van de regio en nemen hier het voortouw in. 
 

3. Duurzaamheid:  
De grootste uitdaging voor de komende jaren is het in een 
zeer hoog tempo verduurzamen van onze gemeente. Dit 
betekent voor ons dat we 
bijvoorbeeld zogenaamde 
“nul-op-de-meterwoningen” 
actief stimuleren; We 
hebben een grote ambitie 
van 75% afvalscheiding en 
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recycling;  
En elke lantaarnpaal moet een oplaadpunt voor 
elektrische auto’s worden. Alleen zo zetten we echte 
stappen. 
 

4. Ouderen, gezondheidszorg, armoede en integratie:  
De gemeente is sinds enkele jaren volledig 
verantwoordelijk voor zorg voor ouderen, mensen met een 
beperking en jeugdigen. Wij vinden dat zorg op maat 
daarin nog beter kan. Dat geldt ook voor goede 
ondersteuning voor mantelzorgers; 
Daar waar een stapeling van eigen bijdragen leidt tot het 
mijden van zorg, werken we actief aan passende 
oplossingen; 
Het minimabeleid en de schuldhulpverlening blijven 
minimaal op hetzelfde niveau als nu. 
 

5. Jeugd en onderwijs:  
Wij willen de Alkmaarpas voor het ‘Kinderen doen mee”-
programma behouden. De portemonnee van de ouders 
mag geen belemmering zijn om je te ontwikkelen;  
Jeugd- en jongerenwerk komt terug in alle wijken;  
En (specialistische) jeugdhulp is altijd bereikbaar voor 
eenieder die dit nodig heeft.  
 

6. Sport en cultuur:  
Het blijft voor eenieder mogelijk deel te nemen aan sport 
of cultuur. De fondsen voor kinderen van wie de ouders 
dit niet kunnen betalen, blijven in stand;  
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Culturele broedplaatsen zijn essentieel voor een zich 
vernieuwende gemeente. Deze blijven we stimuleren; 
We willen een breed cultuuraanbod omdat dit mensen 
verbindt. 
 

7. Veiligheid en leefbaarheid:  
Inwoners krijgen meer inspraak bij het oplossen van 
problemen in hun wijk of dorp. Zij weten tenslotte het 
beste wat er speelt;  
We willen overlast door horecabezoekers terugdringen 
door de horecaondernemers hier weer 
medeverantwoordelijk voor te maken;  
In de aanpak van overlast is voorkomen beter dan 
genezen. Als je dan toch niet wilt, zijn we hard met een 
hart.  
 

8. Financiën en Bestuur:  
We staan voor langjarig gezond en duurzaam financieel 
beleid; 
Salarissen van bestuurders die met publiek geld worden 
betaald, kunnen wat ons betreft niet hoger zijn dan dat 
van de burgermeester;  
We betrekken bewoners en 
ondernemers al in de ideeën-fase bij 
beleidsontwikkeling.  
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1.  Wonen en wijken 
 
Een huis om in thuis te komen is één van de belangrijkste 
voorwaarden voor een gelukkig en gezond leven. Daarom 
willen we dat alle groepen in de samenleving binnen een 
redelijke termijn een goede, betaalbare woning kunnen 
vinden en het in de gemeente Alkmaar prettig wonen is. 
Niet alleen een goed huis, maar ook een supermarkt, 
verenigingsleven en groen zijn van groot belang.  
 
Wij zijn voorstander van wijken met een mix van koop- en 
huurhuizen, dure en goedkope woningen, kamers en 
mantelzorgwoningen. Een te eenzijdige samenstelling van 
wijken willen we voorkomen door renovatie. Soms is daarbij 
sloop/nieuwbouw nodig om keuzemogelijkheden te vergroten. 
We geven bewoners meer invloed op hun woning: Als de 
woning gebouwd of gerenoveerd wordt, beslissen de 
(toekomstige) bewoners mee over de indeling en afwerking 
van de woning. Hierbij hoort in onze visie ook het mogelijk 
maken van zelfbouw van woningen, bijvoorbeeld door 
collectief particulier opdrachtgeverschap. 
Ook alternatieve woonvormen moeten in de gemeente 
Alkmaar een plek kunnen vinden. We willen hiervoor een 
aangepast welstandsbeleid. Plan- en inspraakprocedures 
willen we versnellen. Leges voor nieuwbouw en verbouw door 
particulieren dekken alleen de kosten voor het beoordelen van 
de plannen.  
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Bouwen voor alle leeftijden 
Tenminste 30 procent van de nieuwbouwwoningen moet 
beschikbaar zijn voor echt betaalbare sociale woningbouw en 
starters. Deze woningen moeten zogenaamde “nul-op-de-
meter” woningen zijn. Deze woningen verbruiken net zoveel 
energie als zij zelf duurzaam opwekken. Hiermee bouwen we 
duurzaam voor de toekomst. Huurders of kopers merken dit 
meteen in hun portemonnee.  
Om het gat tussen (sociaal) huren en het kopen van een 
woning te overbruggen stimuleren wij betaalbare 
koopwoningen. We kijken bovendien naar andere vormen van 
goedkope(re) huisvesting. Leegstaande kantoren en 
gebouwen kunnen hiervoor bijvoorbeeld geschikt gemaakt 
worden of aangeboden worden als kluswoning op de 
woningmarkt.  
Vooral starters vinden op dit 
moment zeer moeilijk een woning. 
De PvdA wil dat er voldoende 
starterswoningen komen. Dat kan 
door een betere doorstroming, 
maar ook door het omvormen van 
kantoorgebouwen en andere 
leegstaande gebouwen. 
Startersleningen kunnen beginners 
helpen een mooie woning 
betaalbaar te maken.  
 
De wachttijd voor een sociale huurwoning moet drastisch 
omlaag. Inwoners op leeftijd moeten de kans krijgen te blijven 
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wonen in het dorp of de wijk waar ze al jaren wonen, actief 
zijn en zich gelukkig voelen. Verhuizen op hoge leeftijd is geen 
pretje. Plaatsing van mantelzorgwoningen wordt zowel bij 
huurwoningen als bij koopwoningen mogelijk gemaakt. 
Bij nieuwbouwprojecten wordt voldoende ruimte ingeruimd 
voor parkachtige omgeving en water.  
Voor de groene gebieden in de Schermer en rond Graft en De 
Rijp is openhouden van het landschap een belangrijk 
uitgangspunt. Ook willen we het gebruik van bestaand 
bebouwd gebied optimaliseren.  
 
Wijk- of dorpsbudgetten 
Het experiment met bewonersondernemingen is mislukt met 
als gevolg dat het buurt- en wijkwerk, maar ook jeugd- en 
jongerenwerk aan kwaliteit heeft ingeboet. De PvdA vormt de 
bewonersondernemingen om naar buurthuizen. Wij maken 
weer geld vrij om dit met professionele ondersteuning goed 
vorm te geven.  
Buurtbewoners weten als geen ander waar behoefte aan is en 
wat er mis gaat in hun wijk. Daarom worden ze actief 
betrokken bij de nieuwe opzet van dit buurt- wijk- en 
jongerenwerk, en krijgen alle buurten en dorpen zogenaamde 
wijkbudgetten. Wijkorganisaties of dorpsraden krijgen de 
beschikking over een budget en bepalen of een idee in 
aanmerking komt voor het wijkbudget. We verwachten dat 
bewoners ook hun steentje bijdragen aan het onderhouden 
van de wijk. Deze wijkaanpak voorkomt problemen en 
knelpunten of lost deze op, en bewoners kunnen elkaar beter 
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leren kennen. De aanpak zorgt voor meer onderlinge 
verbinding in de wijk. 
 
Wat wil de PvdA Alkmaar hier de komende vier jaar onder 
andere aan doen? 
 
1. Er moeten voldoende woningen voor starters op de 

woningmarkt komen. Ten minste 30% van alle nieuwe 
woningen per jaar bestaat uit sociale woningbouw; 

2. We maken dwingende regionale afspraken om de echte 
sociale woningbouw weer op gang te krijgen. Dit levert 
niet alleen woningen, maar ook veel nieuwe banen op;  

3. We pakken kansen door het omvormen van 
industrieterreinen in Alkmaar. We kijken naar nieuwe 
mogelijkheden bij wonen en werken aan wegen en water. 
Ook waar dat voorheen niet mogelijk werd geacht en 
denken daarbij “out of the box”. Wij willen geen 
grootscheepse bouwplannen in de Schermer, Graft en De 
Rijp; 

4. Wij bouwen in de hoogte waar het kan. In gebieden met 
laagbouw zijn maximaal 4 woonlagen het uitgangspunt. 
Afwijken hiervan kan alleen met zeer goede motivatie en 
intensief overleg met omwonenden; 

5. Uitgangspunten voor nieuwbouw of renovatie zijn 
leeftijdsbestendig, een hoge mate van duurzaamheid en 
waar mogelijk “nul-op-de-meter”;  

6. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling van nieuwe/ 
alternatieve woonvormen;  
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7. Iedere wijk krijgt weer een wijkcoördinator als 
laagdrempelig aanspreekpunt; 

8. Buurthuizen krijgen een centrale rol in de wijk. De 
gemeente stimuleert daarin en draagt actief bij. 
Buurthuizen brengen de nieuwe zorg- en welzijnstaken 
van de gemeente dicht bij de mensen en stimuleren 
tevens activiteiten op het gebied van kunst en cultuur; 

9. Wij investeren in een veilige en goed onderhouden 
openbare ruimte. Speeltuinen, groen, wijkparkjes en 
bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. 
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2. Economie, werk en inkomen 
 
De economie draait weer volop. Daar zouden alle 
inwoners en bedrijven van onze gemeente van moeten 
kunnen en mogen profiteren. Niet alleen nu, maar ook in 
de toekomst. De gemeente Alkmaar moet klaar zijn voor 
toekomstige ontwikkelingen en nu de economie weer 
goed draait, vraagt dit om visie en aanpak.  
 
Sterke lokale economie 
De economie en het werk verandert. Online winkelen kan een 
bedreiging vormen voor de mooie fysieke winkels in onze 
centra. Dit vraagt om actie. Door samenwerking met 
innovatieve technologiebedrijven kunnen vernieuwende 
concepten beschikbaar komen voor lokale winkeliers waarin 
eigen online verkopen en onmiddellijke bezorging wel degelijk 
de concurrentie aan kunnen met de grote onlinespelers. 
Hierbij gebruiken wij de kracht van de lokale ondernemers, 
het gemak van nieuwe technologie en de onmiddellijke 
nabijheid en herkenbaarheid. De gemeente moet hierin 
nadrukkelijk een faciliterende en verbindende rol spelen. Een 
gezonde lokale winkelstand en daarmee gezonde lokale 
economie is te belangrijk om alleen aan de markt over te 
laten. Wij ondersteunen de zogenaamde lokale munt en 
zorgen er zo voor dat zakendoen met lokale ondernemers 
wordt gestimuleerd. 
 
De PvdA wil samen met bedrijven in de gemeente Alkmaar 
een Plan voor de Arbeid maken, gericht op uitbreiding van de 
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werkgelegenheid, het creëren van leer-werkplaatsen, 
stageplaatsen en participatiebanen en speciale projecten voor 
45-plussers. Nu investeren in mensen biedt kansen voor de 
toekomst. Ook hier is verbinding zoeken en samenwerken 
met het bedrijfsleven essentieel.  
 
Alkmaar is de verbindende schakel tussen het noorden van 
Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Dit 
betekent dat we innovatieve ontwikkelingen uit Noord-Holland 
willen stimuleren en verbinden met de internationale focus 
van de Metropoolregio.  
 
Het agrarisch bedrijf hoort bij het open groene gebied. De 
agrariërs die willen innoveren en verduurzamen kunnen zoveel 
mogelijk op onze steun rekenen. 
 
Kracht van diversiteit 
Werk geeft zelfrespect en brengt zelfstandigheid. Niet voor 
iedereen is het vinden van werk gemakkelijk. Soms is daarbij 
hulp nodig. Dit kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, 
tijdelijk geen werk kunt vinden of een vak beheerst in een 
sector die het zwaar heeft in deze tijden. Onze droom is voor 
iedereen een baan, met een loon volgens de CAO en 
betrokkenheid bij het bedrijf. Van het bedrijfsleven verwachten 
we betrokkenheid bij werknemers en de lokale samenleving. 
 
De gemeente is een grote werkgever. Het is voor ons 
belangrijk dat zij oog heeft voor haar voorbeeldfunctie en 
voorloper is in goede arbeidsomstandigheden en een eerlijk 
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aannamebeleid. De medewerkers moeten een goede 
afspiegeling vormen van de Alkmaarse samenleving. Wat ons 
betreft komt er een actief aannamebeleid voor doelgroepen 
die binnen de ambtelijke organisatie nog 
ondervertegenwoordigd zijn. Een anonieme 
sollicitatieprocedure maakt hier deel van uit, om te 
voorkomen dat onbedoelde vooroordelen een rol spelen bij 
het aantrekken van talenten. Deze voorbeeldfunctie wordt wat 
de PvdA betreft ook vertaald naar het aanbestedingsbeleid 
van de gemeente.  
 
Jongeren en werk 
Je eerste baan is het begin van je werkzame leven. We 
spannen ons, samen met ondernemers, extra in om 
jeugdwerkloosheid, die nog steeds twee keer zo hoog is als 
het gemiddelde, te verminderen en te voorkomen. Hiervoor is 
een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en 
bedrijven in de lokaal en regionaal sterke sectoren. We dagen 
onszelf, maar ook het bedrijfsleven en de regio uit om kansen 
voor jongeren te creëren. 
 
Bedrijven aantrekken  
Economische groei creëert banen. Ondernemers moeten zich 
graag willen vestigen in onze gemeente. Daarom zorgen we 
voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is met 
modern ingerichte bedrijventerreinen en waar onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is 
belangrijk dat ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn: 
ondernemen. Ze mogen niet verzand raken in bureaucratie. 
Ondernemers die investeren in de lokale economie en 
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samenleving krijgen bij ons een warm onthaal. We zullen dan 
ook actief reclame gaan maken voor onze mooie gemeente.  
 
Verbinding met de regio 
De arbeidsmarkt houdt gelukkig niet op bij de 
gemeentegrens. Alkmaar moet niet met de rug naar de regio 
en de Randstad staan. Wij voelen ons niet alleen verbonden 
met Heerhugowaard en Heiloo, maar ook met Den Helder, 
Schagen, Hoorn, Amsterdam en Haarlem. Alkmaar moet weer 
graag het voortouw willen nemen om de regio actief te 
vertegenwoordigen en te versterken. Alleen samen kunnen we 
de kansen benutten die er zijn. 
 
Aanbestedingen 
De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het 
voor regionale ondernemers aantrekkelijk is om in te 
schrijven. Aanbestedingen worden alleen gegund onder de 
voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 procent van 
de loonkosten gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, 
jongeren en arbeidsgehandicapten en deze bedrijven een 
actief beleid hebben op het gebied van de kracht van 
diversiteit. Dit passen we toe bij alle projecten (bouw, 
infrastructuur en sociaal) en bij de inkoop van diensten en 
producten door de gemeente.  
Een ander belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures is 
dat mensen die het werk verrichten, zoals thuishulpen, recht 
hebben op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke 
lonen volgens cao-normen, ook als zij dit werk als zzp’er 
doen. Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld 
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geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen 
aan te bieden binnen de eigen organisatie en 5 procent van 
de arbeidsplaatsen reserveert voor langdurig werklozen en 
arbeidsgehandicapten. Wij doen geen zaken met bedrijven 
die gebruik maken van payroll of andere ongewenste 
constructies en op deze wijze onder een eerlijke beloning voor 
werknemers uit willen komen. 
 
Wat wil de PvdA Alkmaar hier de komende vier jaar onder 
andere aan doen? 
  
1. We willen dat mensen met behoud van uitkering én met 

baangarantie leer-werktrajecten kunnen volgen. De kosten 
van de opleiding zijn het eerste jaar voor het UWV en de 
jaren daarna voor de werkgever; 

2. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om 
dit overeind te houden staan fraudebestrijding en 
handhaving hoog op onze agenda; 

3. De inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid 
moet op 120% van de bijstandsnorm blijven; 

4. We ondersteunen startende zzp’ers en startups. Wij willen 
dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de 
gemeente “in de markt zet” als zij aan de gestelde functie-
eisen voldoen. Wij maken het ook makkelijker om een 
bedrijf aan huis te beginnen bijvoorbeeld door het 
bestemmingsplan hiervoor te verruimen; 

5. In de gehele gemeente moet snel internet beschikbaar 
komen: glas, kabel of draadloos; 
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6. De PvdA stimuleert een levendige ontwikkeling van 
Overstad waar het fijn wonen, leven en winkelen is; 

7. Er komt één loket voor alle dienstverlening naar burgers 
en bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, 
vergunningverlening en melding van calamiteiten; 

8. We geven vorm aan het Plan voor de Arbeid, gericht op 
uitbreiding van de werkgelegenheid, het creëren van 
leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en 
speciale projecten voor 45-plussers; 

9. We zetten maximaal in op de kracht van diversiteit. Eén 
van de maatregelen is anoniem solliciteren voor de 
ambtelijke organisatie; 

10. Wij verbinden ons nadrukkelijk met de regio en richten ons 
op intensieve samenwerking op alle gebieden; 

11. Wij zetten ons actief in voor eerlijk werk binnen en buiten 
de eigen gemeentekaders; 

12. Overstad is voor ons de ontwikkelplek voor nieuwe 
economie van Alkmaar. We zullen dit actief stimuleren en 
ondersteunen; 

13. Wij zoeken naar mogelijkheden om buiten een uitkering 
om werkervaring op te doen.   
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3. Duurzaamheid. 
 
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mensen, 
dieren en het weer en die zijn nu al merkbaar. Nederland 
krijgt steeds vaker te maken met extreme buien, hagel en 
onweer. Ook liggen langere periodes van droogte en meer 
hittegolven in het verschiet. Het zal minder vaak vriezen, 
en het tempo waarmee de zeespiegel stijgt gaat omhoog. 
Dat zijn een paar van de conclusies van het KNMI, dat de 
toekomstige klimaatscenario´s voor Nederland 
presenteerde. Het wordt daarom hoog tijd om 
maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te 
gaan. De PvdA Alkmaar heeft Duurzaamheid dan ook als 
één van haar speerpunten.  
 
Alkmaar heeft een goede uitgangspositie voor een duurzame 
economie. Voorbeelden zijn de innovatieve Ambigo Bio 
vergasser, warmtenet van HVC (de huisvuilcentrale) en het 
Urban Earthship. Vaak zijn het ondernemers die het initiatief 
nemen voor duurzame ontwikkeling. De PvdA Alkmaar wil dan 
ook dat de gemeente actief duurzame startups faciliteert, 
bijvoorbeeld door het (tijdelijk) beschikbaar stellen van ruimte 
of door in de eigen verduurzaming expliciet innovatieve 
techniek en producten toe te passen. 
 
Bij duurzaamheid past ook dat we minder afval produceren en 
het afval dat we produceren zo duurzaam mogelijk verwerken. 
De opbrengsten van de gescheiden aangeleverde 
herbruikbare grondstoffen (papier, plastic, metaal, et cetera) 
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worden zoveel mogelijk teruggegeven aan de Alkmaarse 
burgers, bijvoorbeeld door subsidies op investeringen in 
duurzaamheid door particulieren. 
 
Wonen en duurzaamheid. 
De PvdA Alkmaar wil samen met de woningbouwcorporaties 
en andere belanghebbenden concrete plannen voor de 
verduurzaming van de woningbouw. Bij nieuwbouw worden 
alleen nog nul-op-de-meterwoningen gebouwd; een huis dat 
evenveel (of meer) energie opwekt als het huishouden nodig 
heeft. Ook wordt direct rekening gehouden met toekomstig 
hergebruik van woningen door toepassing van het 
zogenoemde ‘cradle to cradle principe’. 
Woningen worden aangesloten op het warmtenet. Waar dat 
niet kan worden het elektrische woningen en/of woningen met 
warmtepomp, voorzien van aanvullende energiebesparende 
en -opwekkende maatregelen. Bij renovatie wordt ‘nul-op-de-
meter’ gestimuleerd, onder andere door het inzetten van 
renteloze energieleningen. De gemeente geeft het voorbeeld 
door al haar eigen gebouwen aan te passen tot nul-op-de-
metergebouwen. Er komt een Regionale Omgevingskaart met 
huidige en gewenste infrastructuur voor woningbouw 
(warmtenet, elektriciteit, glasvezel, riolering, et cetera.) 
opgezet door o.a. de elektriciteitsbedrijven, warmtenet en 
woningbouwcorporaties. Daarop is te zien waar in de 
toekomst woningen gebouwd worden of gerenoveerd 
worden. Als er warmtenet beschikbaar moet komen of extra 
elektriciteit, is het belangrijk daar van tevoren al rekening mee 
te houden. 
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Vooral in de utiliteitsbouw kan op energiegebied nog veel 
gewonnen worden. Energiebesparende maatregelen zijn niet 
alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. 
De structurele woonlasten kunnen flink omlaag door 
woningen en bedrijven energiezuinig te maken. Ook voor 
nieuwe kantoren passen we het cradle to cradle principe toe, 
zodat ze later eenvoudig omgebouwd kunnen worden tot 
bijvoorbeeld (starters)woningen. 
 
Verkeer, luchtkwaliteit en duurzaamheid 
Vieze lucht en geluidsoverlast zijn slecht voor de gezondheid. 
De PvdA Alkmaar wil dat de gemeente maatregelen neemt om 
onnodig autoverkeer in de (binnen)stad terug te dringen. Wij 
willen dat de binnenstad een milieuzone wordt waarin alleen 
plaats is voor elektrische auto’s (bussen, taxi’s, af- en 
aanvoer van goederen), elektrische (brom)fietsen en 
voetgangers. De afstanden binnen de stad zijn prima 
wandelend, met de fiets of met het openbaar vervoer te 
overbruggen. Als er dan toch een auto nodig is, dan is het een 
elektrische. 
 
De bussen zijn elektrisch, dit zouden de auto’s die de winkels 
en bedrijven in de binnenstad bevoorraden ook moeten zijn. 
Fietsers en voetgangers krijgen meer voorrang. Parkeren 
rondom de stad zou kunnen worden gecombineerd met Park 
& Bike of met elektrische busjes die de bezoekers 
comfortabel naar de binnenstad brengen. Parkeren op straat 
wordt minder aantrekkelijk gemaakt en parkeren in de 
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parkeergarages juist aantrekkelijker, met faciliteiten voor 
elektrische auto’s en fietsen. In principe is elke lantaarnpaal 
geschikt voor het opladen van elektrische auto’s. Wij willen de 
komende periode ervoor zorgen dat lantaarnpalen daar ook 
daadwerkelijk voor gebruikt kunnen worden. 
 
Buitenruimte en duurzaamheid 
De PvdA-Alkmaar wil dat de gemeente bij de ruimtelijke 
ordening ruim baan maakt voor groenvoorzieningen. In de 
nieuwe omgevingsvisie wordt uitdrukkelijk aandacht besteed 
aan vergroening van deze buitenruimte. Een groene omgeving 
vergroot de leefbaarheid. Een groene omgeving maakt 
mensen ook gelukkiger en gezonder. Bovendien kan groen 
voorkomen dat de stad in de zomer te warm wordt 
(zogenoemde hittestress). 
Water en groen moeten strategisch worden ingezet om 
hittestress en wateroverlast te voorkomen. Om overbelasting 
van het riool te voorkomen, zou hemelwaterafvoer zo veel 
mogelijk hiervan afgekoppeld moeten worden. Hiervoor willen 
we in de bebouwde omgeving waterbassins bouwen. Dat is 
leuk voor inwoners en bezoekers, ze geven verkoeling bij 
hitte, en ze kunnen 
dienen als extra 
wateropvang tijdens 
stortbuien. We willen 
de tegels in de 
tuinen vervangen 
door groen. 
 



 
Verkiezingsprogramma PvdA Alkmaar 2018-2022 Pagina 25 van 54 

Braakliggende terreinen kunnen gebruikt worden voor 
innovatieve (groen)projecten. Zo kunnen midden in de stad of 
aan de randen en in de dorpen groene stroken of pop-up 
tuinen ontstaan waar bewoners zelf hun groente en fruit telen, 
eventueel met compost van hun eigen gft-afval. 
 
Wat wil de PvdA Alkmaar hier de komende vier jaar onder 
andere aan doen? 
 
1. We zetten in op intensivering van de samenwerking met 

de Huisvuilcentrale om onze duurzaamheidsdoelstellingen 
uit te kunnen voeren; 

2. Energiezuinige ‘nul-op-de-meter’ woningen worden 
gestimuleerd door het inzetten van renteloze 
energieleningen. Hiervoor maken we een actieplan voor 
energierenovatie bij bestaande gebouwen; 

3. In samenspraak met woningbouwcorporaties en 
bewoners wordt afkoppelen van regenwater een 
speerpunt; 

4. Particulieren die de tegels uit hun tuin halen om hun tuin 
te vergroenen, kunnen deze door de gemeente gratis 
laten ophalen, wellicht in samenwerking met de sociale 
werkvoorziening (WNK); 

5. Op alle plaatsen met veel verkeer en bewoners blijven we 
het fijnstof meten en waar nodig onmiddellijk maatregelen 
nemen om dat te verminderen; 

6. Een deel van de parkeerplaatsen op straat wordt omgezet 
in groen, ontspanning of fietsvoorziening. Parkeren wordt 
zo veel mogelijk centraal in parkeergarages geregeld; 

7. Groot vuurwerk wordt wat ons betreft in Alkmaar niet 
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meer afgestoken. In plaats daarvan komen er op 
verschillende locaties alternatieven zoals lasershows; 

8. In het buitengebied komen zoveel mogelijk natuurlijke 
oevers. Dat vergroot niet alleen de capaciteit van de 
sloten en vaarten, maar is ook goed voor de biodiversiteit; 

9. Groene muren/hangende tuinen en andere initiatieven 
voor meer groen in de stad worden gestimuleerd; 

10. Innovatieve startups op het gebied van duurzaamheid 
worden actief gefaciliteerd; 

11. Het percentage afval dat gescheiden wordt ingeleverd 
stijgt naar tenminste 75% in 2022; 

12. Elektrische auto’s kunnen aan bijna elke lantaarnpaal 
opgeladen worden. 
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4. Ouderen, gezondheidszorg, armoede en integratie  
 
Sinds 2015 is er veel veranderd in de zorg. De 
Rijksoverheid heeft budgetten voor zorg voor ouderen, 
mensen met een beperking en jeugdigen overgeheveld 
naar de gemeenten. De gemeente Alkmaar heeft zowel 
lokaal als regionaal een goede start gemaakt door het 
geld eerlijk te verdelen en innovaties te stimuleren. Maar 
het kan echt beter. 
 
De mogelijkheden voor zorg zijn voor inwoners van Alkmaar 
onvoldoende zichtbaar. De PvdA Alkmaar wil dat de toegang 
tot zorg dichtbij de inwoners in kleine zelfsturende wijkteams 
wordt georganiseerd. In het land zijn goede ervaringen 
opgedaan met wijkteams. Zo’n team bestaat uit generalisten, 
zoals een wijkverpleegkundige, de wijkagent, een 
maatschappelijk werker, een sociaal cultureel werkende, en 
een jeugd- en gezinscoach. Samen hebben zij een brede 
kennis van zorg en wonen in een wijk. Zij weten precies wat er 
speelt in de wijk, en hebben contacten met andere personen 
en organisaties, die zij ook kunnen inschakelen. De nabijheid 
van een wijkteam verlaagt de drempel voor het vragen om 
informatie, advies of hulp door inwoners. Door een snellere 
aanpak en indicatie kunnen zij doelgericht werken en met 
zorg op maat kijken wat er echt nodig is. En dat heeft weer 
een preventieve werking om erger te voorkomen. Een goed 
verenigingshuis of goede wijkorganisatie is hiervoor nodig; 
toegankelijk en stabiel, en middenin de samenleving.  
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Zorg minder ingewikkeld maken 
De PvdA Alkmaar wil de zorg minder ingewikkeld maken en 
dichter bij de mensen brengen die hulp nodig hebben. De 
zorgmedewerkers in wijkteams spelen hierin een nadrukkelijke 
rol. Daarnaast moet de bureaucratie worden verminderd. Wij 
gaan door met een eenvoudige manier van toegang tot zorg 
en begeleiding. Daar waar stapeling van de eigen bijdrage 
leidt tot het mijden van zorg, gaan we actief op zoek naar 
duurzame oplossingen.  
 
Verschillende zorgaanbieders leveren zorg die door de 
gemeente wordt betaald, bijvoorbeeld begeleiding en 
ondersteuning. De gemeente koopt deze zorg bij hen in. Er is 
een grote behoefte aan medewerkers in de zorg. De PvdA 
Alkmaar wil daarom dat de zorgaanbieders een aantrekkelijk 
personeelsbeleid voeren, met daarin aandacht voor scholing 
op maat, persoonlijke ontwikkeling, aantrekkelijke contracten 
en innovaties. 
 
Mantelzorgers verdienen extra aandacht 
Ongeveer 80 procent van alle zorg wordt verleend door 
mantelzorgers: ouders die voor hun gehandicapte kinderen 
zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun 
ouders ondersteunen. Zij worden hiervoor niet betaald; het 
helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt, doe je met 
liefde. Maar vaak is het zwaar en vergt het veel van de 
verzorgende. Soms gaat het om hele jonge kinderen die 
volledig verantwoordelijk zijn voor het huishouden, of 
hoogbejaarden die hun partner verzorgen. Om mantelzorgers 
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te helpen is blijvend extra aandacht nodig. De PvdA Alkmaar 
zet daarom de komende jaren extra in op ondersteuning. Dat 
kan door het inzetten van thuiszorg, dagbesteding maar ook 
door logeerplekken, zoals het Respijthuis, die de zorg tijdelijk 
overnemen, zodat de mantelzorger even rust kan nemen.  
 

 
Ouderen krijgen onze steun 
Zorg voor ouderen is bij de PvdA Alkmaar in goede handen. 
Met dagbesteding kunnen kwetsbare groepen zoals 
dementerende ouderen en gehandicapten langer thuis blijven 
wonen. Als thuis wonen echt niet meer gaat, is een plek in 
een zorginstelling mogelijk. De PvdA Alkmaar blijft zich hier 
sterk voor maken. We bieden mensen hierdoor meer 
zekerheid en werken tegelijkertijd aan vooruitgang door 
verder te gaan met de zo noodzakelijke zorgvernieuwing. Wij 
ondersteunen nieuwe 
innovaties en andere 
vormen van 
(zorg)woningen of 
woonconcepten. Er 
zijn genoeg 
voorbeelden waarvan 
ook onze ouderen 
kunnen profiteren. 
 
Ouderen en toekomstbestendig bouwen 
In 2040 is naar verwachting één op de vier mensen ouder dan 
65 jaar. Daardoor is het essentieel om nu de bestaande en 
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toekomstige woonvoorraad geschikt te maken voor ouderen 
en kwetsbaren. Daar kunnen we niet mee wachten. Alleen 
dan kunnen we veilige, betaalbare, gezonde en leefbare 
woningen blijven garanderen voor onze toekomstige ouderen. 
De PvdA Alkmaar staat voor een integrale aanpak van de 
inrichting van woonwijken en openbare ruimte passend voor 
ouderen om de sociale cohesie en leefbaarheid voor deze 
groep te bevorderen.  
 
Preventie van en hulp bij schulden 
Rond moeten komen van een laag inkomen is niet 
gemakkelijk. Vaak blijkt dat inwoners vaak niet weten dat ze 
recht hebben op een financiële tegemoetkoming. De PvdA 
Alkmaar vindt dat toegankelijke informatie en advies hierover 
veel gemakkelijker te vinden moeten zijn. Helpen met het 
invullen van formulieren, en tijdig bijspringen als schulden 
dreigen te ontstaan kan veel ellende voorkomen. De PvdA 
Alkmaar pleit voor echt buurtgericht werken in kleine 
wijkteams die de wijk en alle inwoners goed kennen. Op deze 
manier kunnen we problemen vroeg signaleren en zo mogelijk 
voorkomen. 
 

Dakloosheid en bieden van toekomstperspectief 
Gebleken is dat alleen crisisopvang voor daklozen 
onvoldoende is. De PvdA Alkmaar ondersteunt plannen om 
het aanbod van wonen in pensions voor de meest kwetsbare 
burgers verder uit te breiden.  
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Verslaving leidt vaak tot een breuk met familie, het verlies van 
werk en het verlies van een woning. Daarnaast zorgt een deel 
van de verslaafden voor overlast in de maatschappij.  
Binnen de gemeente Alkmaar verblijven mensen zonder vaste 
verblijfplaats of identiteitsdocumenten. Ook zij hebben recht 
op een menswaardig bestaan met eten, kleding en onderdak. 
 

Meedoen en verbinden, want integreren doe je zelf.  
In Alkmaar is plaats voor iedereen. Ongeacht etnische of 
sociale afkomst, nationaliteit, taal, huidskleur, geslacht of 
seksuele oriëntatie of religieuze, politieke of andere 
overtuiging. Door actief mee te doen, de taal te spreken, te 
leren en te werken en natuurlijk door je te houden aan 
dezelfde wetten en regels. Meedoen en meebouwen aan de 
lokale samenleving doen we samen! Dit is voor ons de kracht 
van diversiteit. 
 
Wat wil de PvdA Alkmaar hier de komende vier jaar onder 
andere aan doen? 
 
1. Wij willen dat de wijken, dorpen en kernen herkenbare 

buurthuizen hebben waar hulpverleners, woonconsulenten 
en de wijkagent zichtbaar zijn; 

2. Wij willen dat preventie loont. Vroeg-signalering en tijdig 
ingrijpen bij financiële problemen, medische problemen en 
dementie helpen om persoonlijke schade te voorkomen; 

3. Daar waar een stapeling van eigen bijdragen leidt tot het 
mijden van zorg, werken we actief aan passende 
oplossingen; 
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4. De PvdA wil alleen contracten sluiten met 
zorgorganisaties die een innovatief en aantrekkelijk beleid 
in het werven van personeel hebben en zorgt ervoor dat 
door middel van scholing en ontwikkelingsmogelijkheden 
zowel jongeren als 50-plussers graag in de zorg willen 
werken;  

5. De Alkmaarpas moet blijven, en het euro kaartje voor het 
openbaar vervoer ook; 

6. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn niet 
acceptabel en moeten worden aangepakt door een beter 
preventiebeleid, een laagdrempelige toegang naar 
Haltewerk in de buurthuizen en meer eenvoud in de 
regelgeving; 

7. We willen inzetten op betere ondersteuning van dak- en 
thuislozen door dagbesteding, toekomst oriëntatie, 
juridisch advies en toegang tot medische zorg. Inzet van 
ervaringsdeskundigen is hierbij een krachtig instrument; 

8. Voor het bieden van een woonperspectief voor ouderen 
en ook voor de meest kwetsbare dak- en thuislozen wordt 
het aanbod van passend wonen uitgebreid; 

9. We hebben en houden aandacht voor diversiteit en 
diversiteitsbeleid. We benoemen kansen en knelpunten en 
verbinden hier acties aan 
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5. Jeugd en onderwijs  
   
Geef elk kind het beste voor de toekomst! De PvdA 
Alkmaar vindt het belangrijk dat kinderen de maximale 
kans krijgen zich te ontplooien. Dat betekent dat ieder 
kind, ongeacht waar het opgroeit, een diploma behaalt op 
zijn of haar niveau, dat ieder leerplichtig kind naar school 
gaat, dat de school een schone, veilige omgeving is, dat 
ouders maximaal betrokken zijn bij het onderwijs en dat 
er in de regio gedegen beroepsonderwijs is dat leerlingen 
voorbereidt op een loopbaan in de samenleving!  
Daarnaast moet ieder kind de kans krijgen zich ook buiten 
school te ontplooien. (Jeugd)verenigingen, plekken om te 
‘chillen’, een hobby uit te oefenen of te experimenteren 
met de eigen vermogens, en professioneel jeugdwerk dat 
kinderen met problemen op een laagdrempelige manier 
kan ondersteunen, zijn daarbij van groot belang. 
  
Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien tot 
zelfstandige deelnemers aan de maatschappij. Zorg voor 
kinderen is wat ons betreft allereerst de verantwoordelijkheid 
van ouders. Gelukkig gaat het met verreweg de meeste 
kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook 
situaties waarin sprake is van kleine of grote problemen. 
Overgewicht, gebruik van alcohol of drugs (waaronder het 
groeiende gebruik van lachgas) en kinderen die opgroeien in 
armoede, zijn serieuze problemen waar de gemeente een 
verantwoordelijkheid in heeft.   
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De eerste zes levensjaren zijn belangrijk voor de ontwikkeling 
van een kind. Investeringen in die levensjaren hebben een 
veel groter effect dan investeringen op latere leeftijd. Wij 
pleiten er daarom voor de inzet op vroege signalering van 
problemen te continueren en te versterken. Samenwerking 
tussen ouders, consultatiebureaus, kinderopvang en scholen 
is daarbij essentieel. Professionele zorg is in de eerste plaats 
bedoeld om te ondersteunen, niet om zorg over te nemen van 
ouders. Het gezin heeft de regie, de professional ondersteunt 
waar nodig, de gemeente zorgt ervoor dat de professional zijn 
werk goed kan doen. De gemeente is daarbij de regisseur van 
de samenwerking tussen de aanbieders van jeugdzorg. Dit 
moet leiden tot een betere en efficiëntere jeugdzorg. Van 
organisaties die niet willen samenwerken wordt afscheid 
genomen. Wij kijken verder dan alleen het kind met een 
probleem. Het uitgangspunt in de (jeugd)zorg is één gezin, 
één plan. Wij staan voor een laagdrempelig, positief 
jeugdbeleid dicht bij huis door wijkteams.  
 
Jongerenwerk  
Jongerenwerk moet niet alleen ingezet worden in wijken waar 
sprake is van jeugdoverlast, maar dient bij uitstek om 
dergelijke overlast te 
voorkomen. Samen 
met jongeren moet 
gekeken worden waar 
er behoefte is aan 
(nieuwe vormen van) 
jongerenwerk, 
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ontmoetingsplaatsen en activiteiten. De gemeente moet hier 
weer een actievere rol in gaan spelen en dit niet afschuiven op 
de vrijwilligers die een wijkvereniging draaiend houden.   
 
Elke wijk, elk dorp een eigen (brede) school  
Het voortgezet onderwijs in onze gemeente zit inmiddels in 
goede en vernieuwde gebouwen en ook voor het 
basisonderwijs zijn er stappen gezet. Waar dat nog niet 
gebeurd is, moet dit de komende vier jaar alsnog van de 
grond komen. Wij streven naar gezonde, frisse scholen en 
realiseren ons dat dit investeringen met zich meebrengt. 
Kinderen moeten in hun eigen buurt naar school kunnen. De 
gemeente moet daarom haar uiterste best doen de laatste 
(openbare) school in een wijk of dorpskern open te houden 
als deze door dalende leerlingenaantallen opgeheven dreigt te 
worden. Dat kan bijvoorbeeld door verregaande 
samenwerking met andere, soortgelijke scholen. Wij kiezen in 
principe voor de brede school, waarin wordt samengewerkt 
met andere instellingen zoals kinderdagverblijven, naschoolse 
opvang, sportverenigingen en culturele instellingen. Welzijn, 
buurtagent, wijkverpleegkundige, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, consultatiebureaus en de huisartsen horen allemaal 
betrokken te zijn bij een school.    
 
Integrale kindcentra  
Wij zijn voorstander van integrale kindcentra (ikc’s) voor 
kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Hier worden 
voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve), 
basisonderwijs, jeugdzorg en kinderopvang gecombineerd 
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aangeboden. De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels gezet, 
de komende vier jaar is de uitdaging om van pilotprojecten 
door te groeien naar volwaardige ikc’s. Taalachterstanden en 
andere ondersteuningsvragen worden in een vroegtijdig 
stadium aangepakt. De betrokkenheid van ouders in de klas, 
in de school of bij buitenschoolse activiteiten is een steeds 
belangrijkere succesfactor en dit willen we actief stimuleren.   
 
Aangepast onderwijs  
Zoveel mogelijk kinderen moeten in het gewone onderwijs tot 
hun recht kunnen komen. Passend onderwijs vergt veel van 
onderwijzers en ondersteuning in de klas. Daarom moeten we 
zuinig zijn op (v)so voorzieningen zoals bij De Spinaker, 
Triversum en Heliomare. Wat je niveau ook is, de school moet 
het beste uit alle kinderen naar boven halen. Daarvoor moeten 
scholen samenwerken met andere instanties die zich met 
kinderen bezighouden. De gemeente jaagt deze 
samenwerking aan.  
 
Voortgezet en hoger onderwijs  
Alkmaar als “hoofdstad” van de regio wil een aantrekkelijke 
plaats zijn om te wonen en te werken. Goed onderwijs is 
daarvoor heel belangrijk. Naast een groot aanbod van vmbo, 
havo en vwo-scholen is de aanwezigheid van middelbaar- en 
hoger beroepsonderwijs, met een breed pakket aan 
opleidingen, voor de regio van groot belang. Wij willen 
bijdragen aan een goede samenwerking tussen 
voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs en het regionale bedrijfsleven. Dit vergroot 
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de kansen op werk en leidt tot aansluiting van het onderwijs 
op de vragen van de arbeidsmarkt. 
Alkmaar zorgt daarbij voor voldoende betaalbare huisvesting 
voor jongeren die in 
onze stad willen 
studeren en zelfstandig 
willen wonen. De PvdA 
Alkmaar maakt met alle 
belanghebbenden 
hiervoor een plan en 
steunt en stimuleert de 
realisatie ervan.   
    
 
Wat wil de PvdA Alkmaar hier de komende vier jaar 
onder andere aan doen? 
 
1. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen met de 

laagste inkomens volwaardig aan sport, cultuur en andere 
hobby’s kunnen meedoen. Het ‘kinderen doen mee’ 
programma van de Alkmaarpas moet behouden blijven; 

2. Programma’s om overgewicht onder kinderen tegen te 
gaan moeten worden uitgebreid; 

3. Wij willen jeugd- en jongerenwerk weer terugbrengen in 
alle wijken; 

4. Rond alle scholen moeten er veilige zones zijn met een 
maximumsnelheid van 30 km per uur, parkeerverboden, 
veilige in- en uitstapplaatsen (waar nodig ondersteund 
met parkeermaatregelen) en veilige fietsroutes; 
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5. Signalen van kindermishandeling, kindermisbruik en 
huiselijk geweld zullen wij altijd serieus nemen en 
onderzoeken. De (opvang)capaciteit van Veilig Thuis op 
dit gebied moet altijd toereikend zijn. 

6. Lange wachtlijsten en opnamestops voor (specialistische) 
jeugdhulp vinden we onaanvaardbaar. Samen met de 
jeugdzorgorganisaties wordt gekeken hoe deze 
voorkomen kunnen worden; 

7. Wij zetten ons in om alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren te verminderen. Voorlichting op scholen, scherpe 
controle op de leeftijdsgrens van 18 jaar en samenwerking 
met onder andere sportverenigingen, horeca en 
jongerenwerk moeten bijdragen aan dit doel; 

8. Wij stimuleren dat kinderen hun opleiding af maken. Het 
programma Vroegtijdig Schoolverlaters wordt voortgezet 
en de gemeente voert overleg met scholen, inspectie, 
(stage)bedrijven en ouders om te zorgen dat iedere 
leerling tenminste een startkwalificatie behaalt; 

9. Wij willen in de Vroonermeer een nieuw, duurzaam 
gebouwd, schoolgebouw voor een brede school, waar 
zowel openbaar als katholiek onderwijs een plek in krijgen. 
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6. Sport en cultuur  
 
Sport, cultuur en kunst brengen alle mensen samen. 
Sportvelden, musea, poppodia, theaters; het zijn de 
plekken waar we elkaar ontmoeten, van elkaar leren en 
integreren. Het zijn ook gebieden waarop we onze 
gemeente aan de rest van Nederland kunnen laten zien. 
Kijk naar AZ, onze historische gebouwen en de 
wereldberoemde prachtige landschappen buiten de 
stadse bebouwing. Alkmaar heeft ook menig talent op 
cultureel en sportief gebied voorgebracht en zal dat 
blijven doen. De PvdA Alkmaar vindt het belangrijk dat 
iedereen de kans krijgt om zijn of haar culturele of 
sportieve talent optimaal te ontwikkelen.  
 
Sport is niet alleen leuk, maar ook gezond. Sportverenigingen 
zijn voor iedereen, daar komen we elkaar tegen. Ze zijn in 
onze wijken en dorpen het cement van de samenleving. Sport 
leert ons saamhorigheid en fairplay. Bovendien is bewegen - 
voor kinderen en volwassenen - het beste medicijn tegen 
overgewicht: een groeiend probleem dat we snel een halt toe 
moeten roepen.  
 
Breed sportaanbod 
De gemeente moet daarom blijven investeren om het 
sportaanbod breed en toegankelijk te houden. Voor alle 
leeftijden, voor alle niveaus, en er mag best extra aandacht 
zijn voor mensen met een beperking. Georganiseerd en 
ongeorganiseerd. Goede accommodaties zijn daarvoor 
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onmisbaar. Net als trapveldjes, skatevoorzieningen en een 
goede gymzaal op scholen. Maar ook de inzet van 
vakleerkrachten voor de gymlessen op de basisscholen en 
het aanstellen van buurtsportcoaches zijn van belang. School, 
sport en buurt moeten elkaar versterken. Eén van onze 
prioriteiten is daarom dat scholen, buitenschoolse opvang, de 
jeugdzorg en de activiteiten in de wijkcentra en 
dorpsaccommodaties met elkaar worden verbonden. Via een 
breed sportaanbod kunnen ook asielzoekers hun plek vinden 
in de Nederlandse samenleving. Door mee te doen met sport, 
doe je mee in de samenleving. Sport zorgt voor verbinding! 
 
Verenigingen ondersteunen 
Ook muziekscholen, bibliotheken, poppodia en musea zijn 
belangrijke ontmoetingsplekken. De nieuwe gemeente 
Alkmaar heeft een cultureel hart met monumenten, theaters, 
poppodia, musea, wijkcentra en evenementen. Daarbij 
hebben we een ruim aanbod van toneel-, zang- en 
muziekverenigingen, schilder- en tekenclubs en vele andere 
culturele organisaties waar mensen hun hobby kunnen 
uitoefenen. De PvdA Alkmaar zal zich altijd blijven inspannen 
om dit aanbod in stand 
te houden. Eenvoudige 
toegang tot culturele 
voorzieningen is 
ontzettend belangrijk. 
Want ook op het gebied 
van kunst en cultuur 
moet iedereen zijn of 
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haar talenten kunnen ontwikkelen. 
De faciliteiten en broedplaatsen waar cultuur en creativiteit in 
huizen verdienen het om te verduurzamen. Zo kunnen de 
kosten in de toekomst omlaag en zijn ze ook in de toekomst 
(nog meer) toegankelijk.  
 
Broedplaatsen en evenementen 
Wij zijn groot voorstander van initiatieven als een culturele 
broedplaats waar (jonge) kunstenaars en muzikanten hun 
eigen gang kunnen gaan, en bijvoorbeeld leegstaande 
gebouwen benutten als tijdelijke expositieruimte. Creativiteit 
moet kunnen groeien en bloeien, het zorgt voor het prikkelen 
van de geest en is een motor van innovatie. Wij vinden het 
belangrijk om te laten zien dat cultuur en vermaak in elkaars 
verlengde liggen en niet los van elkaar hoeven te staan. 
Horeca, cultuur en evenementen kunnen samen zorgen voor 
een divers aanbod waar iedereen van kan genieten. Er liggen 
hier nog heel veel mogelijkheden. Ook is het van belang dat 
evenementen zich niet concentreren op één plek, spreiding is 
noodzakelijk. Zo zijn evenementen voor iedereen bereikbaar 
en blijft de leefbaarheid voor de bewoners op peil. 
 
Cultureel erfgoed 
Uiteraard zullen wij ons cultureel 
en industrieel erfgoed 
beschermen en in stand houden. 
Het centrum van Alkmaar en het 
Westerhoutkwartier zijn een 
beschermd stadsgezicht en het 



 
Verkiezingsprogramma PvdA Alkmaar 2018-2022 Pagina 42 van 54 

centrum van De Rijp geniet de status van beschermd 
dorpsgezicht. In Markenbinnen staat zelfs een stukje van de 
Stelling van Amsterdam, dat op de Unesco Werelderfgoedlijst 
staat. Schermer heeft zijn historische molens met bijbehorend 
uniek bemalingssysteem. Dat mag niet verloren gaan. Toch 
staat ons cultureel erfgoed in de politieke realiteit onder druk. 
Het is belangrijk om de kansen te zien die het cultureel 
erfgoed biedt. Behoud en innovatie kunnen hand in hand 
gaan. Daarbij heeft cultureel erfgoed het prettige neveneffect 
dat het bijdraagt aan de lokale economie, onder andere via 
werkgelegenheid en toerisme. 
De PvdA Alkmaar vindt dat er verder gekeken moet worden 
dan naar beleidsnota's en naar officiële lijsten van wat 
beschermd is en wat niet. Er moet veel meer worden 
gehandeld vanuit de visie dat al het erfgoed een mogelijke 
waarde op zich heeft, en dat een 'eenheidsworst-aanpak' niet 
voldoet. Creatieve, duurzame en vernieuwende plannen 
moeten de ruimte krijgen. Daarbij wil de PvdA Alkmaar sturen 
op een aanpak die voorbij gaat aan de waan van de dag maar 
zorgt voor prachtige toekomst. 
 
Wat wil de PvdA Alkmaar hier de komende vier jaar onder 
andere aan doen? 
 
1. Wij willen buurtsportcoaches aanstellen, die onder meer 

gaan zorgen voor naschoolse sportactiviteiten in de wijken 
en dorpen waar sportdeelname achterblijft; 

2. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen met de 
laagste inkomens volwaardig aan sport kunnen meedoen. 
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De sportpas moet behouden blijven; 
3. Wij willen het halen van een zwemdiploma faciliteren voor 

leerlingen vanaf 10 jaar die nog geen zwemdiploma 
hebben;  

4. Wij gaan ervoor zorgen dat sportparken en 
sportaccommodaties overdag beschikbaar zijn voor 
scholen en activiteiten voor groepen die moeilijk toegang 
hebben tot sport; 

5. Wij willen bibliotheken, expositieruimtes en andere 
instellingen waar kunst en cultuur een plaats hebben 
behouden en de ruimte geven. Zij dragen bij aan een 
verbonden samenleving; 

6. Wij zullen sport- en culturele verenigingen en hun 
vrijwilligers ondersteunen door een passend 
subsidiebeleid; 

7. Wij gaan ons ervoor inzetten om kunstbeoefening breed 
toegankelijk te maken. Dit door onder andere te investeren 
en regionale samenwerking te zoeken; 

8. Wij willen basisscholen een ruimer budget geven om 
leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met 
kunst en cultuur (ook ter bevordering van hun 
taalvaardigheid). En muziekscholen, (amateur)orkesten en 
poppodia nieuwe allianties laten sluiten om 
muziekonderwijs betaalbaar te houden; 

9. Omdat wij geloven in de kracht van diversiteit, zullen wij 
initiatieven stimuleren op het gebied van kunst en cultuur 
zoals tentoonstellingen, boekenmarkten, exposities, 
wijkfestivals, maar ook de Museumnacht, het 
Midwinterfeest in De Rijp, het Sluisconcert in West-
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Graftdijk en het Eindzomerfestival voor jongeren; 
10. Wij gaan samen met eigenaren van cultureel erfgoed 

innovatieve wegen verkennen die leiden naar duurzaam 
behoud en herstel van het erfgoed; 

11. In navolging van het ‘masterplan voetbal’, wordt ook voor 
andere verenigingen geïnventariseerd hoe hun 
accommodaties en (trainings)velden verduurzaamd 
kunnen worden;  

12. Alkmaar moet ruimte bieden aan broedplaatsen waar 
creatieve geesten de ruimte krijgen om zich te ontplooien. 
Denk aan plaatsen als Hal 25, Gasfabriek en de Groene 
Zwaan. 

  



 
Verkiezingsprogramma PvdA Alkmaar 2018-2022 Pagina 45 van 54 

7. Veiligheid en leefbaarheid 
 
Het is veilig wonen, werken en uitgaan in de gehele 
gemeente Alkmaar. Dat is waaraan we werken. Wanneer 
het om veiligheid gaat, kiest de PvdA Alkmaar voor 
voorkomen waar het kan en handhaven waar dat moet. 
Wij willen een betrokken samenleving waarin mensen die 
overlast geven of zich vervelend gedragen, effectief 
worden aangesproken op hun gedrag. 
 
Wij zoeken de verbinding met de wijken, en willen inwoners 
meer inspraak geven bij het oplossen van problemen in hun 
wijk of dorp. Dat willen wij doen door hen minimaal jaarlijks te 
vragen welke problemen zij ervaren, hoe die aangepakt 
zouden moeten worden en wat omwonenden hieraan zelf 
kunnen bijdragen. Daarbij moet de wijkagent het gezicht van 
de politie zijn in de wijk en te benaderen op straat en via de 
sociale media. 
 
Overlast door horecabezoekers moet worden 
teruggedrongen. Dit begint met het invoeren van 
sluitingstijden in de horeca. Op alle plekken in onze gemeente 
moet sprake zijn van een gezonde balans tussen uitgaan, 
wonen, werken en winkelen. Hierbij wordt de nachtrust voor 
de bewoners in horecagebieden gerespecteerd. Dit betekent 
niet dat er niets meer mogelijk is, maar wel dat er nieuwe, 
bindende, afspraken gemaakt moeten worden met 
horecaondernemers, ook over hun sluitingstijden. De 
horecaondernemers zijn daarbij verantwoordelijk voor het 
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gedrag van hun klanten in de ruime omgeving van hun 
bedrijven.  
 
Evenementen en manifestaties komen op een jaarkalender die 
met de betrokken wijkbewoners wordt besproken. In overleg 
met de organisatoren en bewoners en bedrijven uit die wijk 
worden afspraken gemaakt over de omvang en duur van deze 
evenementen. Tevens worden in deze jaarkalender 
zogenaamde “rustweekenden” opgenomen. Dit om de balans 
terug te brengen tussen alle evenementen en de leefbaarheid 
in de wijken.   
 
Partijen als woningbouwcorporaties, welzijns- en 
(jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs en 
bedrijven spelen allemaal een belangrijke rol in de zorg voor 
veiligheid en moeten weer meer gaan samenwerken. De 
gemeente is regisseur van deze samenwerking. Alle 
betrokkenen, inclusief Openbaar Ministerie en de 
Veiligheidshuizen, moeten bereid zijn creatief en onorthodox 
bij te dragen aan het veiligheidsbeleid. Hierbij geldt dat 
voorkomen beter is dat genezen. Als eerste negatieve 
signalen op het gebied van veiligheid worden opgevangen, 
wordt er meteen preventief vanuit dit netwerk actie 
ondernomen. Dit geldt ook voor sociale veiligheid, in de 
gemeente Alkmaar moet je niet alleen veilig zijn, maar je ook 
veilig voelen. 
Samenwerking heeft alleen kans van slagen als ook de 
inwoners betrokken worden. Daarom worden de 
vergaderingen tussen burgemeester, politiechef en officier 



 
Verkiezingsprogramma PvdA Alkmaar 2018-2022 Pagina 47 van 54 

van justitie vier keer per jaar openbaar toegankelijk, zodat 
burgers kunnen meepraten over hun veiligheid. 
 
De huidige aanpak van illegale hennepteelt is weinig 
succesvol. Criminaliteit en overlast zijn het gevolg. Door de 
strafbaarheid van hennepteelt om te zetten naar gereguleerde 
hennepteelt wil de PvdA Alkmaar deze teelt voor criminelen 
minder aantrekkelijk maken. Wij willen daarom ook, 
overeenkomstig het nieuwe kabinetsbeleid, experimenteren 
met gereguleerde en daardoor legale teelt. Coffeeshops 
moeten dan onder het reguliere horecabeleid gaan vallen. 
Veilig leven in onze gemeente heeft ook te maken met een 
goede balans tussen wonen, werken, winkelen en uitgaan. De 
balans hiertussen is 
verdwenen. Deze willen wij 
weer herstellen, zodat aan 
alle belangen recht gedaan 
wordt. 
 
 
Wat wil de PvdA Alkmaar hier de komende vier jaar onder 
andere aan doen? 
 
1. Aanpak/signalering van discriminatie, huiselijk geweld, 

kindermishandeling, het (h)erkennen van eergerelateerd 
geweld, de aanpak van geweld tegen LHBT-ers en de 
pooierboy-problematiek hebben voor ons prioriteit; 

2. Een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie(s), 
brandweer, gemeente en politie om woonoverlast, illegale 
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bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te 
voorkomen; 

3. Het doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. 
Wie aangifte heeft gedaan, wordt op de hoogte gehouden 
van het verloop; 

4. Overlast, intimidatie en criminaliteit door jongeren pakken 
we langs drie wegen aan: aanspreken van ouders, het zo 
veel als mogelijk toepassen van herstelrecht, waaronder in 
ieder geval het aansprakelijk stellen voor schade, en 
voorkomen van schooluitval. Als je binnen een wijk of 
dorp rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en 
aangepakt; 

5. In de horeca worden weer sluitingstijden ingevoerd. 
Hierdoor wordt het weer aantrekkelijk ook te wonen in de 
omgeving van horecagelegenheden; 

6. Horecabedrijven worden medeverantwoordelijk voor het 
gedrag van hun klanten buiten de zaak. Overlast in die 
omgeving heeft gevolgen voor de sluitingstijden van een 
horecabedrijf; 

7. Op een beperkt aantal plekken in de gemeente moet het 
onder strikte voorwaarden mogelijk blijven om langer uit te 
gaan;  

8. Feesten in de binnenstad moeten voldoen aan strenge 
geluidsnormen. Hierbij worden normen gesteld aan de 
algemene geluidssterkte als ook specifiek de bassen. 
Deze normen worden gehandhaafd; 

9. Met inspraak van de directe omwonenden en 
ondernemers wordt een jaaragenda voor feesten en 
evenementen opgesteld. Hierin worden ook zogenaamde 
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“rustweekenden” opgenomen. Het aantal 
“rustweekenden” wordt binnen dit overleg vastgesteld; 

10. Evenementen worden meer verspreid over de gemeente; 
11. De PvdA vindt het belangrijk om wietteelt te reguleren. 

Coffeeshops willen we plaatsen onder het reguliere 
horecabeleid. We willen deelnemen aan de proef met 
gereguleerde teelt; 

12. Het vinden van werk en een woning is cruciaal voor ex-
gedetineerden om recidive te voorkomen. Berouwvolle ex-
gedetineerden zullen via de ‘Hoornse’ aanpak aan werk en 
een woning geholpen worden. Deze aanpak heeft 
bewezen recidive sterk te verminderen en dat komt de 
veiligheid ten goede; 

13. Werken aan het effectief terugdringen van 
woninginbraken. Samen met verzekeringsmaatschappijen 
en bewoners worden woningen beveiligd volgens het 
Keurmerk Veilig Wonen; 

14. Om zogenaamde misdrijven met een hoge impact, zoals 
straatroof, woninginbraken en babbeltrucs, aan te pakken, 
gaat de gemeente samen met verzekeraars, politie en 
Openbaar Ministerie actief inwoners informeren over en 
ondersteunen bij eigen preventieve maatregelen voor 
eigen veiligheid en het vergroten van de eigen 
weerbaarheid.  
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8. Financiën en bestuur 
 
Inwoners dragen via belastingen bij aan de inkomsten van 
de gemeente. De PvdA Alkmaar ziet het als een grote 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met dat 
geld. Daarnaast nemen de verantwoordelijkheden van de 
gemeente, en daarmee ook de (financiële) risico’s toe. De 
afgelopen economische crisis heeft laten zien dat 
zorgvuldig en bestendig financieel beleid van groot belang 
is. 
 
Financiën 
Dat Alkmaar er financieel op dit moment goed voor staat is 
mede een gevolg van het zeer goedkoop kunnen lenen van 
geld. Dure leningen uit het verleden zijn omgezet naar 
leningen met extreem lage rentes. Voor de PvdA Alkmaar is 
het geen vraag of, maar wanneer de rente weer gaat stijgen. 
Dat betekent dat het nu belangrijk is om de schuldenlast naar 
beneden te brengen. Het betekent ook dat we ook in de 
komende periode terughoudend moeten zijn met nieuwe 
investeringen.  
Voor ons is de menselijke maat een belangrijke; wat betekent 
een investering voor de inwoner van Alkmaar? Wij investeren 
liever in mensen dan in stenen. Als we in stenen investeren, 
moeten deze ook echt een meerwaarde voor onze gemeente 
hebben. Wij willen sowieso dat ook op lokaal niveau de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  
De afschrijvingsregels zijn in de afgelopen jaren aangepast. 
Werd voorheen afschrijving volgens het lineaire systeem 
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toegepast, op grond van de aanpassing wordt nu het 
annuïtair systeem gehanteerd. Dat heeft een direct gunstig 
gevolg voor het weerstandsvermogen van de gemeente, maar 
in de toekomst zullen de afschrijvingskosten systematisch 
oplopen. Daardoor zal de financiële ruimte voor de 
toekomstige gemeentebestuurder worden beperkt of zullen 
de lasten voor de inwoners en bedrijven omhooggaan. 
Ook is de afschrijvingsperiode voor projecten in de afgelopen 
jaren verlengd. Hiermee is het weerstandsvermogen van de 
gemeente wederom verhoogd. De ervaring heeft geleerd dat 
bouwwerken en grote projecten vaak al ruim voor de 
afschrijvingsperiode weer worden vernieuwd. Dit heeft 
ongewenste financiële gevolgen en moet volgens ons zoveel 
als mogelijk worden beperkt.    
De PvdA Alkmaar wil naar realistische meerjarenramingen in 
de financiële huishouding. Geen trucs, maar een gedegen 
beleid dat echt toekomstbestendig is. 

De gemeente heeft grip op een deel van de kosten die de 
bewoners, ondernemers en bezoekers van Alkmaar maken. 
Onder andere door het stellen van tarieven. Dit geldt ook voor 
parkeertarieven in de gemeentelijke parkeergarages. Deze 
gaat de PvdA Alkmaar niet in de uitverkoop doen. De 
gemeente heeft dan geen invloed meer op de tarifering en de 
kosten komen dan bij de burger en het bedrijfsleven te liggen. 

Burger betrokken 
Voor de PvdA Alkmaar staat samenwerken centraal. Het actief 
betrekken van de inwoners van de gemeente bij het maken 
van keuzes hoort hierbij. Burgers moeten de mogelijkheid 
krijgen om prioriteiten (mede) te bepalen wanneer het gaat om 
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publiek geld. De PvdA Alkmaar wil experimenteren met het 
actief betrekken van inwoners bij het vast te stellen beleid 
door een “motie-markt”. Dit geeft inwoners de mogelijkheid 
ideeën te presenteren aan raadsleden om ze op deze manier 
in een raadsdebat behandeld te krijgen.  
 
Naar onze eigen organisatie kijken 
De gemeentelijke organisatie heeft de afgelopen jaren een 
grote verandering ondergaan. Wij zullen, in het belang van 
onze inwoners en bedrijven, maar ook onze regionale 
partners, blijven kijken waar het beter kan. Het gebruik van 
nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het 
gebruik van open source software kunnen zeker nog 
bijdragen aan deze verbetering. Inhuur van personeel dat niet 
in dienst is van de gemeente moet telkens goed worden 
afgewogen tegen de kosten die hiermee zijn gemoeid en of 
deze externen echt een unieke bijdrage leveren die in de 
gemeente of omliggende gemeenten niet te vinden is.    
Ambtenaren worden benoemd door de gemeentesecretaris 
en niet door het college van Burgemeester en Wethouders. 
De PvdA Alkmaar vindt het ongewenst, dat de samenstelling 
van het ambtenarenapparaat onder politieke invloed staat. 
 
Salarissen van bestuurders 
Er moet er een duidelijke grens 
worden gesteld aan de 
topsalarissen van aan de 
gemeente verbonden partijen. 
Het maximumsalaris van een 
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werknemer van de gemeente, een verbonden partij of van 
ingehuurd personeel bedraagt niet meer dan dat van de 
burgemeester. Dit geldt ook voor bestuurders van de aan de 
gemeente verbonden partijen.  
 
Wat wil de PvdA Alkmaar hier de komende vier jaar onder 
andere voor doen? 
 
1. Er moet een goede balans zijn tussen het 

voorzieningenniveau en de lokale lasten. We laten de 
lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie; 

2. Omdat de precarioheffing voor ondergrondse leidingen en 
kabels ophoudt te bestaan, wordt de opbrengst hiervan 
de komende 4 jaren alleen nog benut om de 
schuldenpositie van de gemeente terug te dringen. Wij 
kijken eerst naar het terugdringen van uitgaven om het 
gemis aan inkomsten uit de precariorechten goed te 
kunnen opvangen; 

3. De PvdA wil dat bestaande projecten niet eerder 
ingrijpend worden aangepakt voordat de vastgestelde 
afschrijvingsperiode is doorlopen. Alleen bij hoge 
uitzondering kan hiervan worden afgeweken; 

4. Uitgaven worden verantwoord door helder uit te leggen wat is 
bereikt en hoe. De waan van de dag mag niet leidend zijn bij 
het uitgeven van geld;  

5. Wij zetten ons actief in voor het behoud van 
kwijtschelding van lokale lasten voor mensen  
met een minimuminkomen. Startersleningen voor 
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startende woningbezitters blijven wat ons  
betreft beschikbaar; 

6. Wij gaan moderne democratie vormgeven door inwoners 
en bedrijven al in de ideeën-fase te betrekken bij 
beleidsontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


