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                SCHOUWEN-DUIVELAND  
 

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014          VOORAL SOCIAAL 
 

 
‘Samen voor initiatief’, zo heet het 10 puntenplan dat we samen met D66 en GroenLinks 
hebben opgesteld. Met dat plan laten we zien aan de kiezers waar onze samenwerking en 
lijstverbinding op gebaseerd is. 
Daarnaast heeft de Partij van de Arbeid een eigen verkiezingsprogramma waarin we onze 
eigen sociaaldemocratisch accenten leggen: VOORAL SOCIAAL 
 

 
In de komende raadsperiode komen er grote veranderingen op de gemeente af in het 
sociale domein: de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ en de invoering van de 
Participatiewet en de wet Passend Onderwijs.  
De Partij van de Arbeid wil hierbij heel nadrukkelijk haar invloed uitoefenen om het beleid 
op de meest sociale manier vorm te geven. 
 
We leven op het mooiste eiland van een rijk land. Met veel inwoners van onze gemeente 
gaat het goed. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich ook in onze 
gemeente voordoen. Ook bij ons groeien kinderen in armoede op. Eenzaamheid en sociaal 
isolement komen ook in onze gemeente voor. En niet iedereen in onze gemeente heeft 
dezelfde kansen om iets moois van het leven te maken. 
De Partij van de Arbeid wil in onze gemeente werken aan een solidaire samenleving waarin 
iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen. Hierbij sluiten we niemand uit en 
dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.  
Wij willen een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een samenleving waarin 
iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit 
(even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als 
dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig 
hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk 
herwinnen van de eigen kracht, en is dicht bij de mensen georganiseerd.  
De Partij van de Arbeid verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In 
eerste instantie via een betaalde baan, en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk. 
Wij willen een zorgzame samenleving.  Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en 
elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. De 
Partij van de Arbeid vindt dat onze gemeente dat moet stimuleren. 
De samenleving die ons voor ogen staat is ook een inclusieve samenleving. Een samenleving 
waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen mee telt en voorzieningen voor iedereen 
toegankelijk zijn. 
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Werk, inkomen en economie. 
Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en 
participatie. Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk, juist in deze tijd. Onze 
droom is voor iedereen een baan. Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en 
betrokkenheid bij het bedrijf. Andersom verwachten we van bedrijven betrokkenheid bij de 
werknemers en bij de lokale samenleving. We spannen ons, samen met ondernemers, extra 
in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen. We bevorderen kennisinnovatie. 
Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zo verbeteren 
we de afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen, gericht op uitbreiding van 
lokaal sterke sectoren:  de zorg, het toerisme, de land- en tuinbouw en de visserij.  
We focussen op onze sterke kanten en we richten ons daarom vooral op het behoud en 
uitbreiding van de meer kleinschalige bedrijvigheid. Nieuwe kansen liggen er op het terrein 
van zorg, nieuwe energie en zakelijke dienstverlening. Ook in de zilte landbouw en aquateelt. 
Alles met oog voor duurzaamheid.  
De Partij van de Arbeid wil geen uitbreiding van bedrijventerreinen op het eiland, er is nog 
voldoende ruimte beschikbaar. 
De invoering van de Participatiewet zal grote veranderingen brengen. Voor mensen die 
absoluut aangewezen zijn op beschut werk bij de Zuidhoek willen wij dat dat beschikbaar 
blijft. Maatwerk is nodig. 
Voor mensen met een laag inkomen is er een verhoogd risico op het ontstaan van schulden. 
Een belangrijk accent dient, naast de schuldhulpverlening, te liggen op preventie. 
Samenwerking met partners (o.a. Zeeuwland, Delta, onderwijs) vormt daarbij het 
uitgangspunt.  
De afgelopen jaren heeft de PvdA zich steeds ingezet voor optimalisering van het 
minimabeleid, we zullen dit ook in de toekomst blijven doen.  
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode? 
-Met betrekking tot schuldhulpverlening zoeken we naar meer mogelijkheden tot preventie 
en we zoeken hierbij samenwerking met partners.  
-We richten ons vooral op het behoud en uitbreiding van de meer kleinschalige bedrijvigheid 
 
Toerisme en recreatie. 
Toerisme en recreatie zijn in onze gemeente belangrijke economische pijlers.  
We willen een gastvrij eiland zijn waar mensen kunnen genieten van het strand, het 
landschap en de cultuur. Een ieder moet zich welkom voelen.  
‘De toerist’ bestaat niet, onze gasten zijn zeer verschillend. Zowel jongeren, gezinnen met 
kinderen als ouderen komen graag naar Schouwen-Duiveland. Deze variatie maakt het 
levendig, maar de diverse doelgroepen kunnen elkaar ook wel eens in de weg zitten. Zo heeft 
het uitgaansleven in Renesse invloed op de nachtrust van gasten in pensions en hotels. De 
inzet van susteams is hier van belang, de Partij van de Arbeid verwacht m.b.t. de financiering 
hiervan solidariteit bij de ondernemers in Renesse. 
We zijn ons er van bewust dat niet alleen de overheid en natuurorganisaties  maar ook de 
agrarische sector een belangrijke rol speelt in het onderhouden van het landschap.  
In 2011 is er onderzoek gedaan naar het aantal recreatiewoningen op Schouwen-Duiveland. 
Er bleken meer dan voldoende recreatiewoningen te zijn. Dat betekent dat er geen ruimte is 
voor uitbreiding.  
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Voor kwaliteitsverbetering van toeristische voorzieningen (fiets- en voetpaden bijvoorbeeld) 
kan de toeristenbelasting  worden ingezet. 
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode? 
-We werken niet mee aan uitbreiding van het aantal recreatiewoningen, wel aan 
kwaliteitsverbetering. 
-We onderzoeken in het kader van het ‘Masterplan Renesse’ of er mogelijkheden zijn om de 
discotheken in Renesse buiten het centrum te plaatsen. 
 
Zorg en welzijn. 
Zorg en welzijn zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal.  
We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met 
een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. We 
zoeken kansen om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren, en de 
eigen kracht van mensen en hun netwerken te versterken. Kunnen wonen in de nabijheid van 
een eigen netwerk is gewenst.  
Mantelzorg verlenen is intensief. Een zelfstandige wooneenheid voor diegene die zorg nodig 
heeft, dicht bij diegene die zorg verleent kan een uitkomst zijn (b.v. een mantelzorgunit of 
kangoeroewoning). In andere gemeenten is hier inmiddels ervaring mee opgedaan. De Partij 
van de Arbeid wil graag dat deze mogelijkheid ook voor onze inwoners binnen handbereik 
komt. Wij willen onderzocht zien welke mogelijkheden er binnen onze gemeente zijn en wat 
dit van de gemeente vraagt.  
De decentralisatie van de AWBZ noodzaakt dat we zorg en welzijn meer aan elkaar te 
verbinden. We zullen steeds uit moeten gaan van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en 
eventueel professional.  
In de geestelijke gezondheidzorg zien wij een belangrijke rol voor het OGGZ-overleg in 
samenhang met het CJG. Van belang is dat deze organisaties bekend zijn bij onze inwoners en 
dat zij laagdrempelig zijn.  
Er verandert veel in zorg en welzijn. Samenwerking, communicatie met en tussen 
zorggebruikers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties is belangrijk net als het voorkomen 
van valse verwachtingen, eerlijk zijn over wat er wel en niet geboden kan worden.  
Het is van belang dat mensen zich herkennen in onze eigen zorg- en welzijnsorganisaties.  
Dorpsraden vormen een belangrijke schakel tussen de inwoners van de diverse kernen en het 
gemeentebestuur. Wij staan positief tegenover het behouden en faciliteren van dorpsraden.  
Elke kern heeft een ontmoetingsplek nodig. Inwoners zijn verantwoordelijk voor het in stand 
houden. Wij hebben er vertrouwen in dat mensen die verantwoordelijkheid aan kunnen. 
Vrijwilligers zijn erg belangrijk. Zonder vrijwilligers kunnen we ons huidige niveau van zorg, 
welzijn, sport, cultuur en leefbaarheid niet behouden en vergroten. Waardering en 
professionele ondersteuning van de al deze vrijwilligers is noodzakelijk. Initiatieven op het 
gebied van vrijwilligerswerk mogen op onze steun rekenen. De gemeente is de regisseur met 
duidelijke inzet van professionals vanuit het werkveld. 
In november 2012 heeft de Partij van de Arbeid gepleit voor een ‘Geluksbudget’ om mensen 
die dat nodig hebben uit hun sociale isolement te halen. We vinden dat nog steeds een goed 
idee, in andere gemeenten (b.v. Almelo) zijn hiermee mooie resultaten bereikt. 
 
 Wat betekent dit voor de komende raadsperiode?  
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-Inzetten op samenwerking, het laten vervagen van grenzen tussen organisaties, meer 
vloeiend geheel 'preventie-zorg-hulpverlening' (en andersom). Voorkomen van schotten 
tussen organisaties en gebruik maken van elkaar kennis en kunde.  
-Waardering en ondersteuning voor vrijwilligers waar nodig uitbreiden op basis van signalen 
vanuit het werkveld. 
-We introduceren een ‘Geluksbudget’ bedoeld voor mensen met een chronische ziekte en/of 
een beperking die in een sociaal isolement verkeren. 
 
Onderwijs en jeugd. 
Wij willen het beste onderwijs voor alle kinderen. Wij vinden dat de gemeente mede 
verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, voor gelijke 
kansen van kinderen en voor een goede huisvesting van de scholen.  
De nieuwe Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs komen er aan. Het is nog niet helemaal 
te voorzien wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor Schouwen-Duiveland. 
Voor de Partij van de Arbeid staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen 
ontwikkelen, zowel op school als thuis. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente mede de 
verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom voert de 
gemeente intensief overleg met het lokale onderwijs. 
Wij willen een fijne leer- en leefomgeving voor onze jeugd. Het schoolgebouw hoort een plek 
te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De school moet het beste uit 
de kinderen naar boven halen.  
Kwaliteit van de basisscholen staat voorop. Hierbij gaat het niet alleen om de 
onderwijsgevende kwaliteit maar ook kansen voor de sociale ontwikkeling. De Partij van de 
Arbeid staat voor bereikbaar kwalitatief basisonderwijs met een breed scala aan naschoolse 
activiteiten (sport, cultuur). 
Een middelbare school is voor Schouwen-Duiveland van groot belang. We zien in de 
samenwerking in Pontes Campus Cultura een meerwaarde voor het onderwijs. 
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode? 
-De  gemeente speelt een actieve rol in lokale onderwijsoverleg (de LEA). 
-Intensievere samenwerking tussen schoolbesturen wordt gestimuleerd. 
-Inzetten op kwalitatief hoogwaardige brede scholen 
 
Wonen. 
In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen dat 
er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en dat eigen woningbezit voor brede 
groepen bereikbaar blijft. 
De verwachting is dat het aantal inwoners van Schouwen-Duiveland in de komende jaren zal 
dalen. Het aantal inwoners zal tot 2030 dalen met 6,6%. Het aantal huishoudens zal tot 2030 
stijgen met 2% (Bron: Scoop).  Het bouwen van meer woningen in krimpgebieden leidt niet 
tot het keren van deze ontwikkeling. Niet alleen het aantal inwoners zal veranderen maar 
ook de samenstelling van de bevolking. Er zullen in 2030 minder kinderen en jongeren op 
Schouwen-Duiveland wonen en meer ouderen.  
Woningaanpassing aan de nieuwe bevolkingssamenstelling is belangrijk, woningen zullen zo 
veel mogelijk levensloopbestendig moeten zijn.  
Kleinschalige woonvormen voor ouderen hebben onze voorkeur. 
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Naar onze mening wordt leefbaarheid 'gemaakt' door de mensen die in de kernen wonen; de 
voorzieningen zijn hieraan slechts ondersteunend. Lokale leefbaarheidsinitiatieven verdienen 
onze ondersteuning.  
Voor de leefbaarheid in de binnenstad van Zierikzee zou het goed zijn dat leegstaande 
verdiepingen boven winkels worden verbouwd tot verhuurbare appartementen voor 
jongeren. 
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode? 
-We streven naar meer levensloopbestendige woningen, we maken hiervoor prestatie 
afspraken met Zeeuwland. 
-We stimuleren en faciliteren dat leegstaande verdiepingen boven winkels in de binnenstad 
van Zierikzee geschikt worden gemaakt als huurappartementen voor jongeren. 
-Er is geen ruimte voor grootschalige nieuwbouw, wel voor kleinschalige inbreidingsplannen. 
-We onderzoeken de mogelijkheden voor plaatsing van een tijdelijke mantelzorg-unit bij een 
bestaande  woning (zie ook: Zorg en welzijn). 
-Het project buurtbemiddeling wordt nu echt gestart. 
-We ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven. 
 
Veiligheid en verkeer. 
We leven in een veilige omgeving maar ook op Schouwen-Duiveland lopen mensen risico’s.  
Er zijn jaarlijks slachtoffers van huiselijk geweld. We onderzoeken mogelijkheden voor 
preventie door de instanties die samenwerken in het Veiligheidshuis Zeeland. 
Veiligheid in het verkeer blijft een punt van zorg. Samen met andere wegbeheerders bekijken 
we gevaarlijke situaties en zoeken we naar oplossingen. Fietsroutes voor scholieren moeten 
veilig zijn. 
Voor de binnenstad van Zierikzee zijn wij voorstander van het handhaven van de lengte-
beperking van 8 meter. Ontheffingen worden alleen gegeven als het echt niet anders kan. 
Voor mensen met een functiebeperking is het belangrijk dat zij dicht bij de winkels kunnen 
parkeren, de Partij van de Arbeid wil dat hiervoor in het winkelgebied in de Zierikzeese 
binnenstad meer ruimte komt. 
We zijn trots op grote evenementen als bijvoorbeeld Concert at Sea. Voor de veiligheid van 
bezoekers  is de gemeente samen met de organisatie verantwoordelijk.  
De brandweerzorg is nu de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Zeeland. Over het in 
stand houden van brandweerkazernes willen wij overleg met de Veiligheidsregio. De 
brandweerkazerne in Zierikzee hoort eigenlijk niet thuis in de binnenstad. 
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode?  
-We onderzoeken mogelijkheden ter preventie door de instanties die samenwerken in het 
veiligheidshuis Zeeland. 
-We onderzoeken of er een beter locatie is voor de brandweerkazerne in Zierikzee. 
 
Sport en cultuur. 
Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van een 
gemeenschap. Het is belangrijk dat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. 
Door te investeren in sport en beweging investeren we in de gezondheid van mensen, in het 
bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als ouderen. 
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De Partij van de Arbeid wil de sociale functie van sportverenigingen versterken door 
verbindingen te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, en/of dorpshuizen. 
Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt.  
In periodes van droogte of juist van veel regen zijn veel voetbalvelden niet bespeelbaar. 
Daarom willen wij naast het kunstgrasvoetbalveld in Bruinisse ook in Zierikzee en in de 
Westhoek (Burgh-Haamstede of Renesse) een kunstgrasvoetbalveld.  
De Partij van de Arbeid is trots op ons rijke culturele leven. Cultuur verbindt en biedt plezier. 
Cultuur draagt ook bij aan het imago van de gemeente en de lokale identiteit. Of het nu gaat 
om musea, festivals, concerten, voorstellingen of filmvertoningen. En zowel van 
professionele als van amateurkunstenaars. We stimuleren vernieuwende initiatieven op 
cultureel gebied. Een initiatief als  ‘Centree’ verdient steun van de gemeente. Een structurele 
bijdrage van de gemeente is een voorwaarde voor het voor het verkrijgen van subsidie bij 
landelijke cultuurfondsen! 
Samenwerking tussen culturele voorzieningen (zoals de muziekschool en de musea) en het 
onderwijs is belangrijk. De PvdA heeft aan de wieg gestaan van de Pontes Campus Cultura.  
Wij zijn trots op het resultaat. 
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode? 
-We stimuleren kinderen om aan sport te doen, het project combinatiefunctionarissen wordt 
voortgezet. 
-Waar mogelijk clusteren we sportvoorzieningen. 
-In Zierikzee en in de Westhoek wordt een kunstgrasvoetbalveld aangelegd. 
-We stellen subsidie beschikbaar voor Centree, hierdoor ontstaan mogelijkheden voor het 
aanvragen van subsidie bij landelijke fondsen. 
-We stimuleren vernieuwende initiatieven op cultureel gebied. 
 
Natuur, milieu en landschap. 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid.  
De Partij van Arbeid vindt een lokaal milieubeleid noodzakelijk om onze omgeving schoon en 
gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente zich hiervoor 
inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op 
verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente. 
De munitiedumpplaats in de Oosterschelde vormt een risico kunnen voor het milieu. Wij 
willen dat de situatie zorgvuldig onderzocht en gemonitord wordt. 
Door de klimaatverandering zullen we vaker te maken krijgen met hevige en langdurige  
regenval. We zullen ons daar op moeten voorbereiden. 
Eén van de kwaliteiten van Schouwen-Duiveland is duisternis. In 2006 hebben wij al aandacht 
gevraagd voor het belang van duisternis voor de natuur. Inmiddels is duisternis onderdeel 
van het gemeentelijk milieubeleid. 
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode? 
-Gescheiden riolering voor regenwater en afvalwater sneller aanleggen waar de grootste 
problemen zijn. 
-Met waterschap en andere beheerders zoeken naar oplossingen voor opvang wateroverlast 
in buitengebied. 
-We zijn zuinig op de duisternis en doen een kritisch onderzoek naar overbodige verlichting. 
-We stimuleren kleinschalige initiatieven voor energieopwekking. 
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-We willen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 
 
Financiën. 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid 
worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat 
ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Lokale belastingen 
waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing en rioolheffing) 
worden  kostendekkend doorberekend.  
Voor leges geldt dat we streven naar kostendekkendheid van het totaal. Voor noodzakelijke 
zaken houden we de leges zo laag mogelijk. 
Het besturen van de gemeente bestaat uit het maken van keuzes. Bij het maken van die 
keuzes dient naar onze mening de inhoud centraal te staan; de financiën zijn daaraan 
ondergeschikt. Als het echt niet anders kan, kan belastingverhoging nodig zijn. Maar eerst 
zullen wij echter kijken of nieuw beleid betaald kan worden door het laten vervallen of 
aanpassen van eerder gemaakte afspraken; 'oud voor nieuw'.  
Energiebedrijf Delta is van groot belang voor de Zeeuwse werkgelegenheid. Als 
aandeelhouder van Delta willen wij dat Delta een zelfstandig bedrijf blijft. 
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode? 
-Bezuinigingen gaan vóór belastingverhoging, maar als het echt niet anders kan is een 
doelgerichte belastingverhoging bespreekbaar voor de Partij van de Arbeid. 
 
Bestuur. 
De Partij van de Arbeid wil de betrokkenheid van onze inwoners vergroten.  Vertrouwen in de 
burger staat voorop. Durf om zaken los te laten geeft ruimte aan actief burgerschap, 
ondernemerschap en innovatieve experimenten.  
De verkiezing en de activiteiten van de kinderburgemeester vergroten de betrokkenheid van 
kinderen bij de democratie. We willen daarom dit project voortzetten. Maar ook leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs willen we meer betrekken bij de gemeentepolitiek. 
Voor samenwerking met andere gemeenten hoeven we ons niet te beperken tot Zeeland, 
ook Goeree-Overflakkee kan een partner zijn. 
We kiezen voor een sterk gemeentebestuur met een betrokken en zichtbaar college. 
De gemeente dient de regie te voeren en bij de formulering van beleid nadrukkelijk gebruik 
te maken van kennis die bij organisaties en bedrijven beschikbaar is. Vanuit de verschillende 
werkvelden dient de gemeente open te staan voor signalen, voor nieuwe initiatieven en voor 
innovatieve ideeën. Onderling vertrouwen vormt hierbij de basis hetgeen kan leiden tot 
overdracht van zeggenschap. De Partij van de Arbeid staat duidelijk open voor kwalitatieve 
inbreng en innovatie van derden.   
 
Wat betekent dit voor de komende raadsperiode? 
-We staan open voor ideeën en initiatieven van inwoners en organisaties. Wij vinden dat we 
inwoners en organisaties/bedrijven dienen te prikkelen om met signalen en innovatieve 
ideeën te komen. 
-Jaarlijks werken we, in samenwerking met de scholen, een politiek thema uit met leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs.   
-Wij kiezen er voor om de gemeente te besturen met vier wethouders, al dan niet fulltime. 
 


