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           Verkiezingsprogramma PvdA Dronten 2014-2018 
 
 
 

 
 
 

Solidair en vooruitstrevend, 
nuchter en moedig! 

PvdA Dronten 
 

 
 
 
 
 
 
 
Speerpunten PvdA Dronten  
 

o Een gemeente die nog dichter bij haar burgers georganiseerd is. 

o Verbetering openbaar vervoer van en naar de dorpen. 

o Een educatief centrum in Swifterbant. 

o Geen proefboringen naar schaliegas.  

o Geen uitbreiding van het vliegveld Lelystad tenzij de landingsbaan gedraaid wordt.  

o Verbetering van dierenwelzijn. 

o Broedplaatsen bieden voor en ruimte geven aan creatieve industrie. 

o Ondernemers faciliteren en ondersteunen. 

o Startersbeurs om afgestudeerde jongeren sneller aan een baan te helpen.  

o Inzetten op re-integratie en participatie naar werk voor bijstandsgerechtigden.  

o Verbeteren van de bestaande woningvoorraad in de oude wijken. 

o Generatiewoningen stimuleren. 

o Een bezuinigingsplan dat het sociale domein ontziet. 

o Regelgeving voor ondernemers vereenvoudigen. 

o Internet en mobiele telefonie bereikbaar maken voor iedereen in onze gemeente. 

o Sport is toegankelijk voor jong en oud. 
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Drie leidende principes 
 
De basis onder dit verkiezingsprogramma zijn drie leidende principes. Deze principes zijn 
onze waarden, waarmee we ons eigen handelen en het handelen van overheid, burgers en 
bedrijven toetsen. Waarmee we het goede gesprek aan willen gaan over wat rechtvaardig is, 
over wat goed en passend is en over wat niet goed en terzijde moet worden gelegd. 
 
1. Waar is de gemeente van?  

Overal zie je dat de overheid zich terugtrekt uit de publieke terreinen waarvoor ze ooit door 
burgers in het leven is geroepen, zoals de zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte, 
publieke dienstverlening en publieke voorzieningen als: bibliotheek, zwembaden, sport, 
kunst en cultuur.  

 
Wij verzetten ons tegen zowel het over de schutting gooien van publieke taken onder het 
uitroepen van zelfredzaamheid van burgers, als tegen de kritiekloze bewondering van de 
vrije markt. De overheid is geen marktpartij die concurrentie en efficiency het hoogst in het 
vaandel heeft staan en waarin een overheid burgers ziet als klanten. 
 
Wij willen een lokale overheid die staat voor haar politieke taken en het algemeen belang. 
 
2. Voor wie doen we het?  

Er valt altijd veel te wensen. Wij maken daarom onderscheid tussen noden en wensen. De 
gemeentelijke overheid is er voor de noden van mensen. Mensen kunnen zelf het beste in 
hun eigen wensen voorzien.  
Mensen verdienen gelijke kansen in leren, werken, wonen, leven. Juist nu, in een 
samenleving waar gewoonweg minder welvaart is. Waarin maatschappelijke veranderingen 
voor lager opgeleiden slechter hebben uitgepakt dan voor hoger opgeleiden. Waar 
bestaanszekerheid voor grote groepen mensen in het geding is.  
 
Wij verzetten ons tegen het waandenkbeeld van onbeperkte welvaartsgroei. Een 
waandenkbeeld dat vaak leidt tot vernietiging van menselijke waarden. Van waarde is 
welbevinden en welzijn.  
 
Wij staan voor een samenleving waarin de noden van mensen centraal staan. Wij staan ook 
voor een samenleving waarin mensen worden gestimuleerd en geholpen om initiatieven te 
nemen, om daar waar dat nodig is mensen een duwtje in de rug te geven. Mensen maken het 
verschil.  
 
3. Hoe doen we dat?  
 
Politiek is de kunst van het mogelijk maken. De kunst van het waarden toevoegen aan dat 
wat al van waarde is: menselijk, economisch, ruimtelijk-landschappelijk. Van waarde is een 
meer gezonde, stabiele, duurzame en sociale economie. Van waarde is welbevinden en 
welzijn. Wij staan voor een politiek die zichzelf en anderen voortdurend de toetsende vraag 
stelt: welke waarde voor Dronten voeg ik toe.  
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Wij verzetten ons tegen betutteling van een overheid die bepaalt wat goed voor mensen is. 
Aan een samenleving die met systemen, procedures en controles maakbaar is, hechten wij 
ook geen geloof. Daarom verzetten wij ons tegen waandenkbeelden van onbeperkte 
welvaartsgroei. Beelden die vaak leiden tot vernietiging van menselijke, economische en 
landschappelijke waarden. 
 
Wij verlangen van een gemeentebestuur dat het actief participeert en de vraag leidend laat 
zijn of iets waarde toevoegt. 

 
Algemeen bestuur  
 
Dronten is een prachtige gemeente. Jong en oud, student en werkend, samen maken wij 
Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant, Ketelhaven en het buitengebied tot wat het nu is, een 
groene en sociale gemeenschap. We leven rustig en prettig samen en laten elkaar in waarde. 
We hebben de beste boeren, het mooiste randmeer, prachtige sportvelden, een unieke 
omgeving en mooie dorpen en wijken die nog steeds vooruit gaan. We zijn een fair trade 
gemeente. Kortom: we kunnen trots zijn op onze gemeente en waar die voor staat. 
 
Wij leven momenteel in een tijd waarin het ons niet allemaal voor de wind gaat. Werk, 
wonen en inkomen zijn niet langer vanzelfsprekend. Inkomensverschillen dreigen groter te 
worden. Dat is een tendens die ons niet aanstaat, omdat dit onze kernwaarden van 
rechtvaardigheid en solidariteit aantast. 
Overheden hebben minder financiële middelen en iedereen snapt dat de politiek in de 
gemeente Dronten niet bij machte is om alle onaangename gevolgen van de huidige crisis 
het hoofd te bieden. Wij kunnen er wel voor zorgen dat de beperkte gemeentelijke 
budgetten daar worden besteed waar die het hardste nodig zijn. Wij willen investeren in 
concrete opgaven en niet in bedacht beleid. Wij willen investeren in mensen die buiten de 
boot vallen en hen een duw in de rug geven opdat zij hun leven opnieuw goede zin kunnen 
geven. Wij willen investeren in initiatieven van ondernemers, burgers, gemeenschappen, 
maatschappelijke instellingen die kwaliteit aan Dronten toevoegen. Wij willen bovenal 
investeren in het verbeteren en vernieuwen van dat wat er al aan waarde is. Voor alle 
generaties en wij zullen met name onze jongeren en ouderen ondersteunen waar dat nodig 
is. De gemeente is geen onderneming. Zij is ervoor om met moedige mensen het goede 
gesprek te voeren over wat passend is. Wij willen investeren in een bestuur dat rechtvaardig 
helpt om kansen mogelijk te maken. Profiteurs en misbruikers van publiek geld en de 
publieke ruimte willen wij hard aanpakken. 
 
Die uitdagingen vergen een politiek die past in de traditie van onze polder en zijn pioniers: 
solidair en vooruitstrevend, nuchter en moedig. Zo willen wij de uitdagingen van vandaag 
en morgen aangaan en de volgende stap zetten naar een goede toekomst voor onze 
gemeente. Wat ons betreft is dat een toekomst waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan 
heeft, volop kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en die kansen ook grijpt. Waarin alle 
mensen deel uitmaken van een solidaire samenleving, elkaar respecteren en verder helpen. 
En waarin inwoners, bedrijven en instellingen volop de kans krijgen om hun dorp of wijk 
zoveel mogelijk zélf vorm te geven. 
 
De PvdA ziet dat als volgt: 
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1. Met publieke taken 

Een gemeente waarin de basis op orde is, waar wonen in een aantrekkelijke 
leefomgeving voor iedereen bereikbaar is, waar voldoende werk is, ruimte voor sport 
en ontspanning en prima onderwijs aangeboden wordt. Met een bestuur en een 
gemeentelijke overheid die ten dienste staan van inwoners, bedrijven en instellingen 
die daar zelf iets aan willen toevoegen. Belangrijk daarbij is dat de overheid 
verschillende belangen tegen elkaar moet kunnen en durven afwegen en daarover 
verantwoording aflegt aan inwoners, bedrijven en instellingen. 

2. Voor mensen 
De gemeente is er niet voor zichzelf, voor het Rijk of voor Europa. De focus ligt op het 
welzijn van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Publieke taken moeten een 
bijdrage leveren aan het welzijn van onze inwoners. De meeste inwoners kunnen 
zichzelf in alle opzichten goed redden. Maar er zijn ook inwoners die van ons meer 
aandacht mogen vragen en die aandacht ook moeten krijgen. Wij scheren niet 
iedereen over één kam. Mensen die hulp nodig hebben, voor zichzelf of voor hun 
maatschappelijk initiatief, daar kijken wij naar om en wij vinden dat de samenleving 
dat ook moet doen. 

3. Kwaliteit toevoegen 
Concreet betekent dit dat wij ruimte bieden aan initiatieven die kwaliteit aan 
Dronten toevoegen. Wij maken geen onderscheid tussen mensen, bedrijven en 
instellingen. Het gaat ons om kwaliteit die een toegevoegde waarde heeft voor onze 
gemeenschap. Niet alles is een publieke taak, de overheid is er niet om alles te 
regelen, maar kan zich ook beperken tot faciliteren of verbinden waar dat wenselijk 
is. Beslissingen van de gemeente moeten passen binnen de context waarin zich een 
vraagstuk voordoet waarbij de gemeente meer uitgaat van de verantwoordelijkheid 
van haar inwoners. De gemeentelijke overheid is daarbij ook kritisch op de vraag of 
het overheidsbeleid zelf wel kwaliteit toevoegt en het beoogde effect heeft. 

 
Dit zijn linkse ambities. Wij willen dat zowel onze inwoners als onze ondernemers de 
komende jaren meer zeggenschap krijgen over wat er in onze gemeente gebeurt. Niet alleen 
omdat we staan voor de persoonlijke vrijheid van mensen, ook omdat we vinden dat 
mensen het recht hebben om aan hun dorp, wijk of het buitengebied zoveel mogelijk zelf 
betekenis te geven.  
 
Tegelijkertijd zijn al die kansen en vrijheden niet vrijblijvend. We rekenen op een actieve 
inzet van maatschappelijke partijen en vinden het heel redelijk om van onze mensen en 
ondernemers te vragen om een steentje bij te dragen aan een sociale samenleving, elkaar te 
helpen waar nodig. Wij vinden dat daarbij de sterksten de zwaarste lasten moeten dragen. 
 
In het aangezicht van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de decentralisaties in het 
sociaal domein die het Rijk door wil voeren, willen wij de komende jaren dus verbinden en 
versterken dankzij een agenda van sociale investeringen in mensen en de samenleving.  
 
 
 
Daarom wil de PvdA: 
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 Een gemeente die nog dichter bij de burger is georganiseerd. 

 Wederkerigheid in de relatie tussen burger en bestuur en meer eigen 
verantwoordelijkheid bij de inwoners van onze gemeente leggen. 

 De relatie tussen burgers, ondernemers en bestuur versterken door: duidelijk en 
bondig te communiceren. Door waardevolle initiatieven van inwoners, bedrijven en 
instellingen pro-actief te ondersteunen en van de kant van het bestuur tijdig en 
glashelder te zeggen wanneer iets werkelijk niet mogelijk of wenselijk is. 

 

Openbare orde en veiligheid 
 
Veiligheid is van ons allemaal. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die vraagt om een 
gezamenlijke aanpak. Met goede samenwerkingsverbanden tussen politie, gemeente, de 
woningbouwstichting en natuurlijk de burgers zelf houden wij onze veiligheid op een hoog 
niveau.  
 
Criminaliteit moet goed worden aangepakt, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. 
Preventie is van groot belang. Het politiekeurmerk veilig wonen is daarvan een goed 
voorbeeld. De PvdA ziet het liefst alle woningen met een dergelijk keurmerk, maar vindt het 
wel een verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning. Goed hang- en sluitwerk en 
het juiste gebruik ervan kan een hoop ellende voorkomen.  
 
Het bevorderen van sociale cohesie is een goed middel om veiligheid te verhogen en 
overlast te voorkomen. 
Van de gemeente mag verwacht worden dat het openbaar gebied goed wordt onderhouden. 
Dat het groen en de straten er schoon, heel en veilig bij liggen. Onbehaaglijke plekken 
worden aangepakt en bij het ontwerpen van nieuwe wijken wordt rekening gehouden met 
mogelijkheden voor een goede sociale controle. 
 
Sociale cohesie en sociale controle dragen bij aan een veilige woonomgeving: de kers op de 
taart van de overheidsplanning is wat inwoners maken van hun wijk. Zelfredzaamheid van 
burgers staat daarbij voorop, maar zo nodig ondersteunt de gemeente door het subsidiëren 
van welzijnswerk waaronder buurtbemiddeling. 
 
Bij het ontwerpen van nieuwe wijken wordt nog meer rekening gehouden met de sociale 
veiligheid. 
 
De PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het invoeren van Burgernet, een 
uitstekend preventiemiddel en een middel ter opsporing. 
 
De gemeente heeft zelf nog maar weinig mogelijkheden om invloed te houden op de 
formele veiligheidswerkers in ons gebied. De politie, de brandweer, de GGD en zelfs de 
(milieu)vergunningverlening zijn allemaal op last van het Rijk geregionaliseerd en zelfs 
genationaliseerd. Dat betekent dat we geen, of slechts beperkt, samen met andere 
gemeenten om ons heen, invloed hebben op wat de frontlijnwerkers onze agenten, 
brandweermannen en ambulancemedewerkers doen. Het nieuwe college moet alle zeilen 
bijzetten om invloed te houden op de inzet van onze veiligheidswerkers. Niet om het maken 
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van veel beleid of het oefenen van allerlei rampenplannen. Het gaat ons om de 
beschikbaarheid van de wijkagent, de gemeente-BOA en de ambulances.  
 
Waar we wel zelf over gaan zijn de vergunningen voor (grote) evenementen zoals Lowlands, 
en de Meerpaaldagen. Wat dat betreft heeft onze gemeente een goede naam hoog te 
houden; deze evenementen vinden al jaren zonder grote problemen of overlast plaats en 
geven de gemeente Dronten een internationale uitstraling. 
 
Daarom wil de PvdA: 
 

 De veiligheid in onze gemeente en het veiligheidsgevoel van onze inwoners is goed 
en dat willen we graag op dit hoge peil houden. 

 Regionale Brandweer, GGD en Nationale politie aanspreken op hun lokale 
operationele inzet en het effect van die inzet op de tevredenheid van inwoners, 
bedrijven en instellingen. 

 Blijven inzetten op een goede vergunningverlening bij evenementen waar we trots op 
zijn en willen blijven. 

 

Verkeer, vervoer en waterstaat 
 
Het verkeersbeleid van de gemeente is goed op orde. Eindelijk hebben we een 
treinverbinding! De belangrijkste wens is het doortrekken van de N23 van Dronten naar 
Kampen, maar ook dat is al in voorbereiding. 
 
Er zijn drie issues die nog discussie kunnen oproepen. Ten eerste begint de provincie aan een 
herijking van het regionale Openbaar Vervoer beleid omdat het Rijk bezuinigt op de 
subsidiebijdragen hiervoor.  
De provincie wil ‘binnen de financiële kaders’ blijven en dat betekent dus minder busvervoer 
in Flevoland. Dronten heeft nu de trein, maar het vervoer van en naar de kleine kernen 
moet, wat ons betreft, in stand blijven en eigenlijk verbeteren, zo nodig door die in de kern 
Dronten te versoberen.  
 
Het is waarschijnlijk dat het vliegveld Lelystad een overlooplocatie van Schiphol wordt. De 
PvdA herkent de mogelijke economische aantrekkelijkheid (werkgelegenheid), maar wil geen 
vernietiging van andere waarden zoals: schone lucht, stilte en rust en biologische 
landbouwproducten. Dit lijkt voorkomen te kunnen worden door de start- en landingsbaan 
enkele graden te draaien. 
 
Daarom is de PvdA Dronten tegen de uitbreiding van Vliegveld Lelystad, wanneer de 
landingsbaan niet vijf graden wordt gedraaid. Waarom economische baten elders innen en 
sociale en landschappelijke lasten ten laste van Dronten laten komen?  
 
De verkeersdrukte rondom scholen lijkt toe te nemen waardoor onveilige verkeerssituaties 
zouden kunnen ontstaan. Eerst moet worden vastgesteld of dit werkelijk zo is, daarna 
kunnen maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor kinderen te waarborgen. 
  
Het lijkt geen issue meer te zijn maar we blijven we tegen betaald parkeren in onze kernen. 
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Daarom wil de PvdA: 
 

 Verbetering van het openbaar vervoer van en naar de dorpen. 

 Geen uitbreiding van het vliegveld tenzij de baan enkele graden gedraaid wordt 
waardoor wij de biologische landbouw voor Dronten kunnen behouden.  

 Onderzoek naar onveilige verkeerssituaties rondom scholen. 
 

Economische zaken 
 
Omdat werk voor veruit de meeste mensen het middel is voor economische zelfstandigheid, 
zelfrespect en het leveren van een bijdrage aan de samenleving is (duurzame) economische 
groei voor de PvdA een kernprioriteit. 
 
Door de komst van de Hanzelijn en de N23 wordt onze gemeente aantrekkelijker als 
vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Dronten is een gemeente om te wonen, te werken 
en te recreëren. De PvdA vindt wel dat er in onze regio – van Zwolle tot Almere – op alle 
niveaus voldoende werk te vinden moet zijn. 
 
De gemeente zal actief beleid voeren voor startende ondernemers en (potentiële) nieuwe 
bedrijven actief benaderen. Een mooi voorbeeld zijn de studenten van de Christelijke 
Agrarische Hogeschool die een onderneming zijn gestart. Laten we hen koesteren en aan ons 
binden. Wij willen ondernemingen faciliteren en ondersteunen en de regelgeving 
vereenvoudigen. Het is belangrijk dat zittende ondernemers zich in Dronten thuis voelen en 
letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen waarbij zij zich niet 
gedwarsboomd hoeven te voelen door ingewikkelde regels rondom vergunningen. Laten wij 
liever met hen meekijken naar de mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving. 
Speerpunten in de ontwikkeling van de werkgelegenheid liggen onder meer bij de 
kenniscentra van land- en tuinbouw, onderwijs, zorg, dienstverlening, handel en recreatie. 
 
Wij hebben een voorkeur voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben 
staan. Bedrijven die het milieu zo weinig mogelijk belasten en die een groot aantal 
arbeidsplaatsen per hectare bieden. We willen zorgvuldig omspringen met de beschikbare 
ruimte. Dit betekent onder meer dat we aandacht hebben voor de kwaliteit van de 
bestaande bedrijventerreinen van onze kernen; bijvoorbeeld door creatieve industrie toe te 
staan. 
  
De PvdA vindt regelmatig overleg met vertegenwoordigers van belangenorganisaties van 
werkgevers en werknemers belangrijk. Door gezamenlijk op te trekken zorgen wij ervoor dat 
Dronten een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven is en blijft. Daarnaast is 
afstemming en samenwerking nodig met onze buren, zowel binnen Flevoland als op de 
Veluwe en in Overijssel.  
Het winkelgebied in Dronten is gebouwd op inwonersaantal van 50.000. Met het huidige 
aantal inwoners, de economische crises en online aankopen door consumenten zal het voor 
de eigenaren een Herculestaak worden om geschikte huurders te vinden voor leegstaande 
winkelpanden. Leegstand is slecht voor de leefbaarheid en vestigingsklimaat. Daarom wil de 
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PvdA met de eigenaren meedenken over een alternatieve bestemming van leegstaande 
winkelpanden. Dit geldt ook voor de winkelcentra in Swifterbant en Biddinghuizen.  
 
Behalve leegstand in het winkelcentrum kan door economische tegenslagen en door 
ontwikkelingen in de dienstverlening ook leegstand ontstaan in bijvoorbeeld kantoren en 
zorginstellingen. Zo nodig zal de PvdA onderzoek bevorderen naar de risico's van leegstand 
en met eigenaren meedenken over een alternatieve ruimtelijke bestemming. 
Veel startende ondernemers beginnen hun onderneming vanuit de eigen woning. De PvdA 
vindt het belangrijk dat aan deze kleine ondernemers voldoende ruimte wordt geboden en 
dat zij niet worden geremd door overbodige gemeentelijke regelgeving.  
Kleine bedrijfjes in de wijk kunnen de levendigheid van die wijk verhogen. Dat betekent dat 
wij ons sterk maken voor betaalbare huisvesting voor starters, ZZP’ers, en voor woon- 
werkwoningen in nieuwe woonwijken. Echter, oneerlijke concurrentie met ondernemers in 
onze winkelcentra willen wij voorkomen. 
 
Recreatie, toerisme en natuur 
Recreatie, toerisme, horeca en vrije tijd zijn van grote betekenis voor Nederland. Zowel 
economisch, sociaal als ruimtelijk.  
Ook voor Dronten - rust, ruimte, groen -  met haar unieke ligging aan de Veluwerandmeren 
is de gastvrijheidssector van grote belang.  
Het Ontwikkelkader Oostrand laat zien dat deze sector een bijdrage kan leveren aan de 
gebiedsontwikkeling van de Oostrand en aan instandhouding en versterking van natuur, 
landschap, landbouw en cultuurhistorie. De kernopgave is: waar kunnen recreatie, 
landschap, landbouw en natuur elkaar versterken met een duurzaam rendement? 
 
Net als elders in Nederland, geldt ook in Dronten dat de rol van de gastvrijheidssector fors 
groter kan worden. De Veluwerandmeren zijn nog te veel het doortrekgebied tussen de 
plassen in het westen en midden van ons land en de meren in het oosten en het noorden. 
De randmeren trekken nog te weinig meerdaagse verblijfsrecreanten. Daarom moet meer 
werk worden gemaakt van het aanbieden van aantrekkelijke toeristische arrangementen en 
moeten wij ervoor zorgen dat internet en mobiele telefonie ook aan de randen van onze 
gemeente goed functioneren. 
 
Daarom wil de PvdA: 
 

 Een actief beleid voor het ondersteunen van startende ondernemers. 

 Een stimulerend beleid voor het aantrekken en stimuleren van duurzame 
ondernemers (MVO) met arbeidsintensieve productieprocessen. 

 Een economisch beleid dat is ingebed in een visie op regionale 
(arbeidsmarkt)ontwikkeling. 

 Gerichte aandacht voor het ontwikkelen van aantrekkelijke arrangementen voor 
meerdaagse verblijfsrecreatie op en langs de Veluwerandmeren. 

 Ondernemers aan het stuur met investeringen in maatschappelijke meerwaarde en 
de gemeente die versnelt in procedures. 

 Goede en toegankelijke internetverbindingen en mobiele telefonie voor alle inwoners 
en bezoekers van onze gemeente. 
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Onderwijs 
 
De jongeren van vandaag zijn de werknemers, belastingbetalers en burgers van de toekomst. 
De hele maatschappij is erbij gebaat om geen talent te verspillen. 
 
Primair zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het realiseren van een goed 
onderwijsaanbod. Er zijn veel onduidelijke termen zoals ‘passend onderwijs’ en ‘thuisnabije 
educatie’ om dat te beschrijven. De gemeente speelt een belangrijke rol door de 
verschillende onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen in de ‘lokale educatieve agenda’ 
zodat het wiel binnen onze gemeente maar één keer uitgevonden hoeft te worden. Dat 
blijven wij doen, maar het onderwijsveld is primair aan zet. De gemeente heeft slechts de rol 
als huisvester van het onderwijs (scholenbouw), maar heeft wel invloed op het onderwijs 
wanneer het aankomt op inrichting van de scholen en het sociale– en onderwijsaanbod dat 
we in Dronten doen. Twee redenen, we willen samenwerking met allerlei andere instellingen 
en dat aanbod doen in de wijken. 
 
Wij streven ernaar, zowel voor het kind als qua bezuiniging die dat oplevert bij het 
leerlingenvervoer, om een breder aanbod van passend onderwijs in Dronten te doen. 
 
Tenslotte is de gemeente verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht. Wij willen 
daarmee bereiken dat iedere jongere pas na het behalen van een startkwalificatie het 
onderwijs verlaat. Want dat is (minimaal) nodig om de kans op werk te vergroten.  
 
Helaas kunnen veel jongeren na hun studie niet direct een baan vinden, omdat werkgevers 
vragen om werkervaring en daarnaast de vraag naar personeel door de economische 
recessie sterk is afgenomen. De PvdA omarmt het initiatief van FNV Jong en CNV Jongeren 
om afgestudeerde jongeren sneller aan werk te helpen door het invoeren van ‘De 
Startersbeurs’ in onze gemeente. Met de invoering van deze beurs is een belangrijke wens 
van de PvdA in vervulling gegaan. De belangrijkste doelstelling hierbij is dat wij voorkomen 
dat een jongere in een uitkeringssituatie belandt door hen gedurende 6 maanden een 
leer/werkervaringsplaats bij een werkgever aan te bieden. Hierdoor krijgen zij betere 
mogelijkheden voor een duurzame arbeidsinpassing. Het bedrijf dat de 
leer/werkervaringsplaats beschikbaar stelt ontvangt een vergoeding van de gemeente. De 
jongere ontvangt van de werkgever per maand een passende vergoeding.  
 
Daarom wil de PvdA: 
 

 De goede samenwerking met het lokale en regionale onderwijsveld voortzetten en de 
schoolbesturen actief aanspreken op het steeds verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. 

 Een educatief centrum in Swifterbant en een actieve inzet om van dergelijke Multi 
Functionele Centra (samenwonen) ook echte Brede Scholen te maken, dat wil zeggen 
dat deze instellingen niet samenwonen maar echt samenwerken aan een betere 
gezamenlijke dienstverlening aan inwoners. 

 Maximale inzet om schooluitval te voorkomen door (extra) geld voor uitvoering van 
leerplicht- en RMC-beleid (Regionaal Meld en coördinatiecentrum). Hiermee 
voorkomen wij een te grote uitval van VSV’ers (Voortijdige School Verlaters). 
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 Startersbeurs voor jongeren met startkwalificatie. 

 Goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven opdat er voldoende 
stageplaatsen zijn voor onze jongeren. 

 

Cultuur, sport en welzijn 
  
De PvdA streeft naar een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod en nodigt professionals en 
amateurs uit initiatieven te nemen. Zij zal zich inzetten om initiatieven die het aanbod 
verrijken tot realisatie te (laten) brengen. De PvdA stimuleert kunst in de openbare ruimte. 
Ook voor professionele kunstenaars moet Dronten een aantrekkelijk werkklimaat bieden. 
Cultuur is naast gewoon mooi en interessant ook een belangrijke economische drager en 
trekker van bezoekers. 
  
De creatieve industrie is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de 
exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. Denk hierbij aan sectoren als: 
beeldende kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving en softwareontwikkeling. 
  
De creatieve industrie is ontstaan als economische sector tussen de traditionele sectoren 
van de economie (landbouw, industrie en dienstverlening) en de cultuursector. De laatste 
tijd is deze sector flink gegroeid en heeft tegenwoordig een evenredige omvang als de bouw, 
het onderwijs of de gezondheidszorg. 
  
Een populair speerpunt bij het aantrekken van de creatieve industrie is het realiseren van 
broedplaatsen. Plekken met weinig of geen regels waar creatieve bedrijven zich vestigen en 
kunnen floreren. De aanwezigheid van soortgelijke of aanvullende bedrijven in de omgeving 
zorgt voor een aantrekkelijke subcultuur waar de creatieve klasse zich thuis voelt. 
Traditiegetrouw zijn veel broedplaatsen gehuisvest in oude goedkope (sloop)panden. 
  
Sport 
De gemeente heeft een goede sportinfrastructuur, waarin de komende tijd niet veel 
geïnvesteerd hoeft te worden. Wel moet de toegankelijkheid voor eenieder gewaarborgd 
blijven, bijvoorbeeld door een adequate ondersteuningsregeling voor minima die het 
lidmaatschap voor de sportvereniging van hun kinderen niet kunnen betalen. 
Toegankelijkheid tot sport voor oud en jong binnen onze gemeente vergroot niet alleen de 
gezondheid het houdt, met name de ouderen, langer op de been. Het onderhoud van onze 
(sport)voorzieningen moet structureel geborgd zijn. De PvdA ondersteunt initiatieven van de 
bewoners in Swifterbant en Biddinghuizen om deze open te houden. 
  
De Meerpaal heeft een belangrijke plaats in onze gemeente, als ontmoetingsplaats, 
congrescentrum en voor een ontspannen avondje uit naar theater of bioscoop. Maar naast 
het aanbod van de Meerpaal is er meer rijkdom binnen onze gemeente, zoals XL de Ateliers 
en de Kunstenaars Vereniging Flevoland. 
 
De Meerpaal voert voor de gemeente ook welzijnswerk uit en exploiteert de dorpshuizen. 
Voor de PvdA is een bezuiniging op gesubsidieerde diensten op het gebied van sport, cultuur 
en welzijn alleen bespreekbaar als dit vooral de diensten raakt die worden afgenomen door 
meer draagkrachtige groepen inwoners of als er methoden zijn om minder draagkrachtige 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intellectueel_eigendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuursector
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groepen inwoners te ontzien. 
  
Welzijn  
Welzijn betekent voor de PvdA op je plek zijn in je dorp of wijk. In onze visie is blijvend 
investeren in (sociaal) dorps- en wijkgericht werken daarvoor essentieel. Termen als schoon, 
heel en veilig zijn voor ons belangrijk. Net zo belangrijk is de inzet van welzijnswerk als 
preventiemiddel voor zorgverlening in het kader van de decentralisaties en in het kader van 
veiligheid, bijvoorbeeld door inzet van buurtbemiddeling. Maar vooral de manier waarop is 
van belang, samen met politie, OFW en Meerpaal Welzijn willen we regie voeren op 
professionele dienstverlening in dorpen en wijken naar de wensen van inwoners, in goed 
overleg met Dorpsbelangen en wijkvertegenwoordigers. 
  
Daarom wil de PvdA:  
 

 Een actief kunst- en cultuuraanbod dat bijdraagt aan de leefbaarheid binnen onze 
gemeente. Een bron van economische activiteit met eerlijke tarieven. Wie er van 
profiteert betaalt er ook voor. 

 Broedplaatsen bieden voor en ruimte geven aan creatieve industrie. 

 Een adequaat onderhoud van (sport)voorzieningen die laagdrempelig toegankelijk 
zijn in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. 

 Krachtig inzetten op wijk- en buurtgericht welzijnswerk samen met professionele 
partners en inwoners in de wijken en dorpen van onze gemeente. 

 Er zorg voor dragen dat sport voor zowel jong als oud te allen tijde toegankelijk is. 
  

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
 
Vanaf 2015 krijgen gemeenten er taken bij binnen het sociale domein. De PvdA vindt het 
belangrijk dat deze taken worden uitgevoerd door de lokale overheid want op lokaal niveau 
hebben burgers immers direct contact met de overheid. Gemeenten zijn vanaf dan 
verantwoordelijk voor belangrijke uitvoeringstaken waar veel van onze inwoners mee te 
maken krijgen: 

 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) breidt zich uit door de overheveling 
van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo. Vanaf 2014 vervalt (mogelijk) al de aanspraak op 
dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging. 

 Het Rijk legt de uitvoering van de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand 
[WWB], voormalige Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten [Wajong] en Wet 
sociale werkvoorziening [WSW]) bij gemeenten. 

 Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de 
provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg 
voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. 

 
Daarmee wordt het sociale domein voor de gemeente Dronten een veel groter werkterrein. 
Met een totaalbudget van ongeveer € 30 miljoen op jaarbasis moet dit domein vormgegeven 
worden, met een korting van ongeveer 20% ten opzichte van wat het Rijk er tot nu toe aan 
uitgaf. De gemeente zal zich goed moeten voorbereiden op deze taken. Het is de politiek die 
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daarbij de keuzes maakt, want welke scenario’s kies je en hoe zorg je ervoor dat je op 
verantwoorde wijze met de financiële middelen omgaat? 
 
De PvdA Dronten kiest voor oplossingen die passen bij de lokale knelpunten. Wij denken dat 
het mogelijk is de nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan te gaan én tegelijkertijd 
binnen het verlaagde budgettaire kader te blijven. Wij blijven mensen die het nodig hebben 
altijd helpen, zelfs als er geen budget is. De PvdA realiseert zich dat dit gevolgen kan hebben 
voor bestaande voorzieningen. Daarover moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen zodat 
niet langer dan nodig onzekerheid is bij de betrokkenen, zowel zorgvragers – onze inwoners, 
als zorgaanbieders – onze instellingen. 
 
Voor Dronten blijft de positieverbetering van een groep sociaal zwakkere dorpsgenoten 
onverminderd cruciaal. Géén verbetering of zelfs een achteruitgang, moet voorkomen 
worden. Daar staat tegenover dat de zelf- én samenredzaamheid mag en moet toenemen. 
De PvdA wil dat mensen duidelijk en respectvol worden aangesproken: ‘Probeer het eerst 
zelf of met hulp van familie of buren. Mocht het dan nog niet lukken dan is er een vangnet.’ 
 
In de ogen van de PvdA moet de gemeente, als regisseur van de decentralisaties, alle 
wenselijke dwarsverbanden tot stand brengen tussen de Wmo, de jeugdzorg én het domein 
van werk en inkomen, zolang deze gericht zijn op preventie en het bundelen en efficiënter 
aanbieden van ondersteuning. Want ook de sociale dienst is actief in dezelfde wijken en bij 
dezelfde gezinnen als collega-professionals van zorginstellingen. Ook hier staan participatie 
en eigen kracht centraal. 
 
De PvdA vindt het van groot belang dat mensen met een uitkering, binnen hun 
mogelijkheden, participeren in de maatschappij. Met de methode Workfast krijgen wij 
mensen met een redelijke korte afstand tot de arbeidsmarkt weer succesvol aan het werk. 
Voor hen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dienen andere instrumenten te 
worden ingezet zoals bijvoorbeeld empowerment, waarbij mensen versterkt worden om zelf 
het heft in handen te nemen en het aanbieden van werkervaringsplaatsen. Dit mag niet 
leiden tot verdringen van regulier werk. Voor de PvdA geldt dat iedereen meedoet en zich 
inzet om deel te nemen aan de maatschappij. Regulier werk blijft altijd het (uiteindelijke) 
doel van re-integratie inspanningen. Handhaving speelt een belangrijk rol voor mensen die 
niet willen of die misbruik maken van de voorzieningen. 
 
De afgelopen bestuursperiode is zwaar bezuinigd. Daarvan zijn ook minima het slachtoffer 
geworden. Niet alleen hadden zij last van de bezuinigingen die ons allen troffen zoals 
duurdere voorzieningen, maar ook de minimaregelingen zijn niet geïndexeerd of zelfs verder 
beperkt. In het licht van nieuwe bezuinigingen moet worden bezien of verruiming van de 
regelingen nodig is. 
 
Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast en velen raken overbelast. Het is niet de 
bedoeling dat zij straks verantwoordelijk worden voor lijfgebonden zorg. Belangrijker is het 
dat wij het Steunpunt Mantelzorg in ere houden. Een belangrijk vangnet voor onder andere: 
respijtzorg, het ontlasten van de mantelzorger, en informatievoorziening. 
 
In het nieuwe wetsvoorstel Wmo gaat het mantelzorgcompliment over van het rijk naar de 
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gemeente. In het wetsvoorstel wordt opgenomen dat gemeenten in hun verordening 
moeten opnemen hoe zij de mantelzorgers een blijk van waardering gaan geven. Wij vinden 
dat er ruimte moet blijven voor een compliment in de vorm van een kleine vergoeding, 
daarnaast mag de zorg naar onze opinie nooit verplicht gesteld worden want mantelzorg is 
geen vrijwilligerswerk.  
 
Volksgezondheid 
Voor wat betreft de volksgezondheid op de kortere termijn heeft onze gemeente de zaken 
goed op orde. Het gezondheidsbeleid is geformuleerd, de uitvoering is belegd bij GGD en 
Icare en het preventieve werk wordt uitgevoerd door het CJG voor de jeugd. Dat neemt niet 
weg dat wij de gezondheidszorg met de toekomstige transities goed moeten volgen. Want er 
is in het leven niets belangrijkers dan een gezond lichaam. Wij zullen er zorg voor dragen dat 
de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is en blijft. 
 
Daarom wil de PvdA: 

 

 De uitvoering van het werk moet in één keer goed gaan. Goede dienstverlening is 
namelijk goedkoper dan slechte. De implementatie van de decentralisatie biedt 
hierbij een kans.  

 Inzetten op re-integratie en participatie naar werk voor bijstandsgerechtigden. 

 Het verruimen van regelingen voor de minima, dat vergt extra investeringen. 

 Het mantelzorgcompliment in de begroting opnemen omdat de PvdA waardering 
heeft voor mantelzorgers die zware lasten dragen. (je hebt natuurlijk ook mensen die 
alleen maar twee keer in de week met iemand wandelen) 

 Goede voorlichting in het kader van de decentralisaties.  

 De gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk houden. 
 

Milieu 
 
Een sociale toekomst is ook een duurzame toekomst en de PvdA wil dan ook 
klimaatverandering, natuurverwoesting en energieverspilling actief tegengaan. Vooral 
omdat wij de plicht tegenover volgende generaties hebben om mooie natuur en een goed 
klimaat achter te laten. Maar ook omdat de energieprijs enorm zal stijgen en vooral mensen 
met lage inkomens daar de dupe van worden. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een lagere 
energierekening. Bovendien willen en kunnen wij met een beleid gericht op energie- en 
grondstofbesparing veel nieuwe banen scheppen. 
 
Ook in onze gemeente liggen daarvoor kansen: wij hebben immers wind, ruimte en zon. 
Daar willen wij optimaal gebruik van maken: Dronten is dankzij de vele windmolens 
klimaatneutraal. Daarom werken wij aan een sterke, ‘groene’ economie en willen dat onze 
bedrijven voorloper zijn in zuinige productie en in de ontwikkeling van groene technieken. 
 
Windmolenbeleid en energiebesparing 
Dronten dient voor vele gemeenten als voorbeeld wanneer het gaat om haar 
windmolenbeleid. Zichtbaar resultaat van dit beleid zijn de vele lijnopstellingen in Dronten, 
waardoor een ‘verrommeling’ van het landschap wordt voorkomen. Echter, nog niet in alle 
gebieden hebben wij lijnopstellingen. Als voorbeeld kan het Rivierduingebied bij Swifterbant 
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worden genoemd. In samenspraak met de eigenaren van deze solitaire windmolens moet 
hiervoor een oplossing worden gevonden. De PvdA volgt daarbij de aanpak van de provincie 
Flevoland. Er zullen alleen nieuwe windmolens worden geplaatst wanneer oude windmolens 
worden gesaneerd. Wanneer er ruimte is voor de bouw van nieuwe lijnopstellingen is het 
voor de PvdA van belang dat het draagvlak voor de bouw zo breed mogelijk is. Dit kan 
vergroot worden doordat inwoners van de gemeente mee kunnen participeren in dergelijke 
projecten.  
 
De PvdA heeft zich in de afgelopen jaren sterk ingezet voor energiebesparende en 
energieopwekkende maatregelen binnen onze gemeente. Een voorbeeld hiervan is de 
duurzaamheidslening. Particulieren kunnen hierdoor tegen een redelijk rentetarief een 
lening afsluiten voor energiebesparende of energie-opleverende maatregelen aan de eigen 
woning. 
 
Schaliegas 
De PvdA Dronten wil onze gemeente schaliegasvrij verklaren. Dat betekent dat wij tegen 
(proef)boringen naar schaliegas zijn. Daarvoor zijn verschillende redenen. 
Allereerst streven we naar een duurzame samenleving en economie. Dat betekent dat 
energieproductie door verbranding van (nieuwe) fossiele brandstoffen uit de tijd is. Wij 
willen investeren in duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie en in onderzoek 
naar opslagmogelijkheden van die energievormen. 
Daarnaast geldt voor schaliegasboringen dat naar de risico’s nog onvoldoende onderzoek is 
gedaan. Dat betekent dat bodem, drink- en grondwater verontreinigd kunnen raken door 
het lekken van frackvloeistof en de daarin aanwezige chemicaliën, methaan, boorvloeistof 
en/of radioactieve isotopen en zware metalen uit de diepe ondergrond en dat zich 
bodemtrillingen en aardbevingen kunnen voordoen als gevolg van de frackwerkzaamheden. 
Tenslotte tasten schaliegasboringen in potentie het landschap aan (boortorens) en de 
volksgezondheid door het affakkelen van overtollig/vervuild gas. 
  
Voedselproductie 
De PvdA pleit voor een duurzamere voedselproductie. De gemeente Dronten is de grootste 
producent van biologische landbouw in Nederland en wil deze positie handhaven. De 
biologische land- en tuinbouw en de veeteelt kunnen daarbij een belangrijke voortrekkersrol 
vervullen, mede dankzij de huisvesting van de onderwijsinstelling de Warmonderhof binnen 
onze gemeente. Wij willen uitbreiding van deze bedrijfstak; van de productie en de verkoop 
van biologische producten, ook vanuit de boerderijen. 
 
Dierenwelzijn is een kwestie van beschaving. Ghandi verwoordde dit ooit zo: ‘De mate van 
beschaving is af te lezen aan de wijze hoe men met dieren omgaat.’ De PvdA is er een groot 
voorstander van om het dierenwelzijn te verbeteren omdat wij ieder levend wezen 
respecteren. 

Daarom wil de PvdA: 

 Geen proefboringen naar schaliegas. 

 Behoud en uitbreiding van de biologisch – dynamische sector in onze gemeente. 

 Daarnaast willen wij een gemeente die burgers en bedrijven stimuleert om 
energieopwekkende en of energiebesparende maatregelen te treffen.  
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 Regels omtrent dierenwelzijn verbeteren.  
 

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
De afgelopen periode heeft de gemeente de ruimtelijke structuurvisie vastgesteld. Daarbij 
heeft de PvdA ingezet op het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen in het 
buitengebied. Hiervoor is flexibiliteit nodig in het bestemmingsplan. Je moet namelijk ruimte 
hebben voor ontwikkelingen die je nu nog niet kent. 
 
Naast nieuwbouw op eerder geplande locaties, die in het licht van de crisis vertraagd 
gerealiseerd zullen worden, zullen wij als PvdA veel aandacht schenken aan het bestaande 
woningbezit in de oudere wijken en buurten. Deze buurten worden gekenmerkt door een 
groot aantal huurwoningen met een laag huurniveau. Hoewel OFW flink geïnvesteerd heeft 
in het opknappen van oude woningen is dit werk nog niet af en zijn er nog woningen die 
sterk zijn verouderd. Ook de woonomgeving: straten, pleinen en groenvoorzieningen, is 
verouderd. Dit verouderingsproces is voor vele oorspronkelijke bewoners aanleiding 
geweest elders huisvesting te zoeken. Om het woon- en leefklimaat in deze buurten te 
verbeteren, dienen de woningen zoveel mogelijk aangepast te worden aan de huidige 
inzichten. Zoals het er nu naar uitziet zullen de energiekosten in de toekomst sterk stijgen. 
Het is daarom van belang dat onze woningvoorraad goed geïsoleerd is. Uitgangspunt daarbij 
is wel dat de woningen na deze verbetering betaalbaar blijven voor de mensen die daar 
blijven wonen. Niet alle woningen zullen verbeterd kunnen worden. Wij geven voorrang aan 
renovatie en slopen pas dan als bewoners daarmee instemmen en nieuwbouw een 
betaalbaar alternatief biedt. 

De te vervangen woningen dienen geschikt te zijn voor bewoning voor alle leeftijden. De rol 
van de gemeente is hier faciliterend: als beheerder van het openbaar gebied en als 
verantwoordelijke voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporatie OFW.  
 
De vraag naar generatiewoningen neemt toe, laten wij daarom ons aanbod beter op de 
markt afstemmen. 
 
In het licht van de crisis en de verminderde bevolkingsgroei in ons land, komt de nadruk in 
de toekomst dus meer op herstructurering en minder op uitbreiding (nieuwbouw). 
Inbreiding zoals bij de Boeg en de Manege is pas mogelijk als het bestaande aanbod 
verbeterd is en de inbreiding kwaliteit toevoegt. Eventuele inbreiding mag niet ten koste 
gaan van de groene longen binnen onze gemeente of in onze natuurgebieden want die 
groene longen zijn van essentieel belang voor onze inwoners en de recreanten binnen onze 
gemeente. Voor de gemeente zou dit kunnen betekenen dat dit minder inkomsten oplevert 
door grondverkoop en tot meer uitgaven leidt; herstructureren kost geld. 
 
Groepshuisvesting buitenlandse werknemers  
Wezenlijk onderdeel van de interne markt is het vrije verkeer van personen in de Europese 
Unie. Veel Europeanen maken gebruik van deze vrijheid, onder meer door het verrichten van 
arbeid in een andere EU-lidstaat. In Dronten zijn er diverse initiatieven om buitenlandse 
werknemers grootschalig te huisvesten. Voor de PvdA staat voorop dat deze werknemers 
kunnen rekenen op kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. De huisvesting behoort tot 
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de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon die hen inschakelt. Voor personen die in onze 
gemeente verblijven, maar niet staan ingeschreven in het GBA geldt dat er 
toeristenbelasting moet worden betaald. De PvdA kiest voor grootschalige huisvesting met 
een maximum van 150 personen per locatie in het buitengebied. De PvdA streeft naar 
gemengde wijken. Dit betekent dat een concentratie van groepshuisvesting van 
buitenlandse werknemers in de kernen voor ons niet acceptabel is. Tevens vinden wij dat er 
streng moet worden opgetreden bij overlast.  
 
Studenten   
De PvdA streeft naar kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor studenten in Dronten. 
Voor ons betekent dit niet alleen huisvesting voor studenten van de CAH, maar ook 
huisvesting voor studenten uit Dronten die bijvoorbeeld een studie volgen in Zwolle. Met 
OFW willen wij in gesprek om te kijken of dit mogelijk is. De PvdA streeft naar gemengde 
wijken. Tevens vinden wij dat er streng moet worden opgetreden bij overlast. 
 
Daarom wil de PvdA: 

 

 Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in met name de 
oudere wijken, zodat deze woningen van waarde blijven. 

 Tegen inbreiding in de groene longen. 

 Uitbreiden in beheerste groeistappen, zodanig dat als er geen vraag meer is, tijdelijk 
of definitief gestopt kan worden met bouwen zodat dit altijd resulteert in een 
hoogwaardige woonwijk.  

 Betaalbare en kwalitatief goede woonruimte voor jongeren en studenten realiseren. 

 Levensloopbestendige woningen en woonservicepunten voor senioren bij 
winkelcentra en bij openbaar vervoer opstappunten. 

 Ruimte bieden aan generatiewoningen. 

 Gemengde wijken en buurten met gemiddeld 25% sociale woningbouw. 

 
Bedrijfsvoering en organisatie 
 
De moderne tijd en de bestuurlijke ambities vragen om een flexibel en slagvaardig ambtelijk 
apparaat. Dat ‘apparaat’ lees: onze ambtenaren, verdienen waardering voor een 
professionele inzet. Dat vergt onderhoud, scholing en training. Dat moeten we goed in de 
gaten houden: onze medewerkers hebben ook van het bestuur waardering nodig en de 
juiste middelen om mee te werken zoals een goede werkplek en werkende automatisering. 
Maar de dienstverlening kan altijd beter en juist in een tijd van bezuinigen is het belangrijk 
te weten dat goede dienstverlening eerder geld oplevert dan dat het geld kost. 
 
Aanbestedingen zo vormgeven dat deze naast een goed product of een goede dienst ook 
ecologisch en sociaal duurzame effecten sorteren. Sociaal aanbesteden is voor de PvdA een 
belangrijke uitingsvorm binnen een moderne netwerksamenleving. Op die manier kan de 
gemeente als ‘inkoper en investeerder’ belangrijke maatschappelijk meerwaarde leveren. 
Dat zal soms (in het begin) misschien wat extra kosten, maar op langere termijn zal het de 
maatschappij veel opleveren. 
 
Daarom wil de PvdA: 
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 Blijvend investeren in de gemeentelijke organisatie. 

 Blijven verbeteren van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie aan 
inwoners, bedrijven en instellingen (want daar zijn we voor!). 

 Zoeken naar slimme, effectieve, regionale samenwerkingen in de moderne 
netwerksamenleving, zoals MVO-aanbesteden. 

 

Financiën en belastingen 
 
We hebben ambities voor de komende vier jaar. Om al die ambities te realiseren zijn drie 
dingen nodig. Ten eerste een goed bestuur, daarom stemt u op ons. Als tweede een goede 
ambtelijke organisatie die hebben wij, maar wij moeten daar ook in blijven investeren om 
dat zo te houden en ten slotte, geld. En dat geld, daar kunnen we kort over zijn, dat komt uit 
uw belastingaanslag. De gemeente krijgt de meeste inkomsten direct van het Rijk, dus 
indirect uit de inkomstenbelasting en de btw bijvoorbeeld en een kleiner deel komt uit 
lokale belastingen. De bekendste is de onroerendzaakbelasting.  

De gemeente Dronten heeft tot op heden het huishoudboekje op orde. Bij de recent (half 
2013) vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2014 was er een spaarpotje van € 7 
miljoen (de gemeente geeft ongeveer €106 miljoen per jaar uit). Dat geld is dus in principe 
beschikbaar voor investeringen want, verwachte tegenvallers worden afgedekt uit de 
reserves. Ook de meerjarenbegroting is op dit moment sluitend. Maar de verwachting is dat 
de komende jaren door nieuwe bezuinigingen van het Rijk € 1,5 miljoen bezuinigd moet 
gaan worden. Dan gaan we er al van uit dat die kortingen bij de overdracht van AWBZ, 
Jeugdzorg en Participatie kunnen worden gehaald. Kortom: ook de komende jaren blijft het 
financieel zwaar weer en voordat we ambities kunnen realiseren zal eerst in bestaande 
uitgaven moeten worden gesneden. 

Deze cijfers moeten waarschijnlijk na de financiële rapportage aangepast worden want de 
meerjarenraming vertoont straks een tekort.  

De PvdA wil voorkomen dat wij onze reserves voor een lage rente weg moeten zetten bij het 
rijk, het verplichte schatkistbankieren. Die overschotten kunnen wij beter in onze eigen 
gemeente investeren. Bijvoorbeeld door te investeren in een educatief centrum in 
Swifterbant of, in de leefbaarheid van bestaande wijken. 

Daarom wil de PvdA:  

 Als inzet bij de onderhandelingen voor het nieuwe college een bezuinigingsplan dat 
het sociaal domein ontziet 

 Een actief investeringsprogramma omdat er belangrijke ambities zijn en we de 
middelen hebben om die te financieren. 

 Geen taboe op belastingverhogingen omdat het voorzieningenniveau niet verder 
onder druk mag komen te staan. 


