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In de eerste maanden van 2020 kon een microscopisch klein smetstofje, dat zijn eerste
slachtoffers in een Chinese stad had gemaakt, zich in een mum van tijd over de hele wereld
verspreiden. Elektronische virussen kunnen binnen een seconde, via ons wereldwijde web,
hele computersystemen lamleggen. Noem het ‘internationalisering’, noem het ‘globalisering’:
we leven in een wereld waarin alles met iedereen is verbonden. Ook een wereld waarin de
jaartemperatuur de laatste decennia gevaarlijk stijgt: noem het ‘klimaatverandering’ of
‘globale opwarming’. Ook leven we in een wereld waarin de macht van de markt ons
sociaaleconomisch bestaan dicteert: noem het ‘neoliberalisme’ – of gewoon kapitalisme.
De wereld heeft een oppervlakte van 510.000.000 vierkante kilometer en wordt bevolkt
door 7,7 miljard mensen. De gemeente Dijk en Waard meet ruim 65 vierkante kilometer en
heeft 85.000 inwoners. Onze gemeente is nog geen speldenprik op de aardbol, maar heeft
niettemin elke dag met wereldproblemen te maken. Winkelen via internet gaat ten koste van
onze middenstand en leidt tot leegstand, die weer een wissel trekt op de lokale leefbaarheid.
Globalisering gaat gepaard met schaalvergroting, een ontwikkeling waarin lang niet alle van
onze bedrijven kunnen meegaan. Hetere zomers drijven steeds meer mensen naar buiten, met
als gevolg dat onze recreatieterreinen (Geestmerambacht, Park van Luna) intensiever worden
gebruikt. Massarecreatie zet druk op het milieu – en ook op handhaving. Marktdenken heeft
ook in onze gemeente tot een wooncrisis geleid. Wie een goed gevulde portemonnee heeft,
komt nog wel onderdak. Starters en huishoudens met minder geld hebben het nakijken. De
wachtlijst voor een sociale huurwoning is in onze regio al tot meer dan acht jaar opgelopen.
Dat moet eerlijker, fatsoenlijker.

Iedereen moet wonen
Een dak boven je hoofd is een mensenrecht. Een eigen woning is essentieel voor een gevoel
van veiligheid en geborgenheid. Wonen is meer dan een hoop stenen om je heen. Wonen hangt
nauw samen met welzijn. De Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 wordt ingevoerd,
verbindt wonen terecht met openbare ruimte en gezondheid. Maar zolang de macht van het
marktdenken blijft regeren, zal de wet een dode letter blijven. Ook de Omgevingswet ademt
neoliberalisme en biedt, onder het mom van ‘participatie’, veel ruimte aan
vastgoedondernemers en projectontwikkelaars. Dan zal het mantra ‘bouwen, bouwen en nog
eens bouwen’ vooral aan de hogere inkomens ten goede komen. Het tekort aan betaalbare
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huur- en koopwoningen zal alleen maar toenemen. Steeds meer mensen zullen zich niet veilig
noch geborgen voelen. Wie dat gevoel ontbeert staat aan de rand van onze samenleving. En dat
staat haaks op ‘participatie’.
Daarom moet volkshuisvesting, ooit een hoeksteen van de verzorgingsstaat, in ere worden
hersteld. Het is de hoogste tijd dat de overheid de regie terugpakt. Daartoe bepleiten we onder
meer:
⊱ een actief grondbeleid door de gemeente dat beleggers en projectontwikkelaars buiten de
deur houdt en alle ruimte geeft aan bouwers van betaalbare huur- en koopwoningen. Hiertoe
hanteren we gedifferentieerde grondprijzen. Voor grond waarop sociale huurwoningen
worden gebouwd, geldt een lagere prijs dan voor grond waarop dure koopwoningen verrijzen.
En voor koopwoningen geldt een anti-speculatiebeding van vijf jaar;
⊱ bestemmingsplannen en woonvisies waarin wordt vastgelegd dat minimaal veertig
procent sociale woningbouw moet worden gerealiseerd. Ook willen we vastleggen hoeveel
sociale huurwoningen door woningcorporaties mogen worden verkocht. Anders raken we van
de regen in de drup;
⊱ om starters op de woningmarkt meer kans te geven moet er een betere doorstroming van
één- en tweepersoonshuishoudens uit eengezinswoningen plaats vinden. Hiertoe krijgt deze
groep voorrang bij de toewijzing van betaalbare appartementen, zowel in de huur- als
koopsector. Nieuw opgeleverde appartementen moeten een maand openstaan voor mensen
die een grote woning willen verlaten. Omdat veel potentiële doorstromers ouderen zijn,
bouwen we voldoende levensloopbestendige en gelijkvloerse appartementen. Daarin moet
dan uiteraard ruimte zijn voor op senioren toegesneden ontmoetingsplekken en
zorgvoorzieningen.
Woningbouw en milieu zijn onlosmakelijk verbonden. Bij nieuwbouw moet niet alleen de
betaalbaarheid maar ook de leefbaarheid voorop staan. De PvdA is, om het buitengebied zo
open mogelijk te houden, voorstander van inbreilocaties waar dat kan, maar dit mag niet ten
koste gaan van de leefbaarheid. Er dient altijd een plan voor groen- en parkeervoorzieningen
te zijn. De hoge woningnood maakt nieuwbouw in het buitengebied helaas onvermijdelijk,
maar we stellen als harde voorwaarde dat dient te worden aangesloten bij bestaande
woningclusters en dat de natuur geen blijvende schade mag lijden.

Milieu en Klimaat
Ook bestaande woningbouw is, als gevolg van de globale opwarming, niet meer los te zien
van ons milieu. Om onze aarde te redden is een substantiële reductie van de CO2-uitstoot
onvermijdelijk. Bestaande woningen moeten daarom worden verduurzaamd, door ze beter te
isoleren en op niet-fossiele energiebronnen aan te sluiten. Hiertoe moet de gemeente Dijk en
Waard prestatieafspraken maken met woningcorporaties en wordt een fonds opgericht
waarop wooneigenaars een beroep kunnen doen als ze hun woning laten isoleren of van het
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gasnet laten afkoppelen. Terugbetaling van de lening moet worden afgestemd op de
gerealiseerde besparing op de energiekosten.
In de energietransitie neemt de gemeente uiteraard zelf een voorbeeldfunctie aan. De
gemeente streeft er naar in aanbestedingen en samenwerkingsverbanden enkel samen te
werken met duurzame partners.
In breder verband dient de gemeente Dijk en Waard vorm te geven aan een Regionale
Energie Strategie. Voor de aanleg van windmolens en zonneweiden hebben de gemeenten
Heerhugowaard en Langedijk afzonderlijk al zoekgebieden benoemd. Hittepreventie en
regenwaterafvoer maken vergroening van particuliere, openbare en bedrijfsterreinen
noodzakelijk. Dit vergt niet alleen geld: bewustmaking is even belangrijk. Mensen moeten van
klimaatverandering doordrongen worden. Hiertoe zien we ook een rol weggelegd voor een
stichting als ‘Langedijk4GlobalGoals’, Museum ‘Broeker Veiling’, Stichting ‘Veldzorg’ en het
Poldermuseum. Deze organisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij de verdere
bewustwording omtrent aan te passen voedselproductie en waterhuishouding.

Een element dat de PvdA in het kader van het wonen ook verder uitgewerkt wil zien is het
thema ‘Grenzeloos besturen’. De nieuwe gemeente Dijk en Waard grenst aan meerdere
buurgemeentes. Bij bestuurlijke onderwerpen zoals verkeer en maatschappelijke
voorzieningen kunnen inwoners van de betrokken gemeentes over en weer afhankelijk zijn
van hoe een buurgemeente haar beleid uitvoert. Om fricties te voorkomen is de PvdA voor het
opstellen van een begrijpelijk kader waarmee het voor de inwoners duidelijk is hoe
buurgemeentes bij relevante onderwerpen hun beleid op elkaar afstemmen. Het is echter niet
de bedoeling dat de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk ten koste gaat van het
voorzieningen niveau in de verschillende kernen.

Kunst, cultuur en historie
De eerdergenoemde Broeker Veiling, Stichting Veldzorg en Poldermuseum zijn ook
cultuurhistorische iconen van de gemeente Dijk en Waard. Veiling en Veldzorg houden de
herinnering levend aan het Rijk der Duizend Eilanden. Het Poldermuseum wijst ons op een
verleden waarin het water vrij spel had op een venige laagvlakte. Daarnaast zijn er nog een
aantal cultuurhistorisch organisaties in de gemeente Dijk en Waard actief die vanuit een breed
historische perspectief duiding geven aan het ontstaan en de ontwikkeling van (delen van) de
nieuwe gemeente. Door cultuurhistorische beleving leggen we rekenschap af over ons
verleden en begrijpen we ons heden beter – en kunnen we vormgeven aan de toekomst.
Daarom moeten cultuur (historie) en kunst voor iedereen toegankelijk zijn.
Musea, theaters, muziekscholen en wat dies meer zij: ze mogen geen financiële of mentale
drempels hebben. De PvdA is daarom blij dat kinderen bij o.a. Cool en Atelier6 lessen kunnen
volgen met behulp van de Huygenpas en de Meedoenpas. Ook het project ‘Cultuureducatie met
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Kwaliteit’, waar via landelijke subsidie tot 2024 cultuureducatie op scholen wordt verzorgd,
steunt de PvdA van harte. De PvdA vindt dat de gemeente zich moet opstellen als partner van
Cool om te zorgen dat dergelijke projecten ook na 2024 doorgang kunnen vinden. Het
wegnemen van drempels geldt niet minder voor bibliotheken, die bij uitstek laagdrempelige
ontmoetings- en leerplaatsen moeten zijn. Ook kunnen bibliotheken, als betrouwbare
steunpunten in een samenleving waarin toegang tot informatie steeds belangrijker wordt,
bijdragen aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid.
Cultuur mag geen bijzaak zijn. Met culturele vorming kun je niet vroeg genoeg beginnen: op
de basisschool. Muziekonderwijs moet een vast onderdeel worden van het
onderwijscurriculum. De aanstelling van vakleerkrachten binnen het basisonderwijs zou
hiertoe een positieve bijdrage kunnen leveren.

Gelijke onderwijskansen
Goede scholing draagt in grote mate bij aan een zorgeloze jeugd en is een onmisbare basis
voor het verdere leven. Inhoud en inrichting van het onderwijs is voorbehouden aan de
landelijke politiek. De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting en onderhoud, voor
vervoer van leerlingen die speciaal onderwijs volgen, voor de leerplichtcontrole.
Klimaatverandering dwingt ons tot verduurzaming van onze scholen. Ook deze gebouwen
moeten worden geïsoleerd en emissie loos worden verwarmd. Bovendien heeft de
coronacrisis ons met de neus op de noodzaak van goede ventilatie gedrukt. De PvdA wil hierbij
niet nalaten een lans voor het beroepsonderwijs te breken. De energietransitie valt of staat
immers met de beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen. Montage en installatie van
zonnepanelen en ventilatiesystemen is vakwerk.
Goed onderwijs wordt alleen gegeven door goede leerkrachten, voor wie in onze gemeente
voldoende woningen beschikbaar moeten zijn. Ook ziet de PvdA voor de gemeente een taak
weggelegd in de huiswerkbegeleiding. Financieel draagkrachtige ouders sturen hun kinderen
naar bijspijker-instituten die voor minder bedeelde ouders te prijzig zijn. Van gelijke
onderwijskansen is dan geen sprake meer. Hier ligt een opdracht voor de gemeente Dijk en
Waard: maak in de begroting geld vrij voor huiswerkbegeleiding. Ook zou de PvdA graag zien
dat de gemeente de helpende hand toesteekt bij het vinden van een stageplek. Naar analogie
met de bedrijfscontactfunctionaris zet de PvdA in op een stagemakelaar voor het middel- en
hoger onderwijs. Vooral voor MBO-leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen zijn
stageplaatsen schaars. De PvdA pleit daarom voor een bemiddelende rol van de gemeente
tussen school en bedrijfsleven. Dergelijke contacten zijn sowieso waardevol, omdat het
onderwijs bij uitstek de plek is waar de groei naar volwassenheid gemonitord kan worden. En
bovendien: sinds 2015 is de lokale overheid verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
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Zorg: niet de markt maar de mens
Naast de jeugdzorg is de gemeente sinds 2015, uit hoofde van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) ook belast met het bijstaan van hulpbehoevende ouderen en van
burgers die met een beperking of psychische dan wel psychosociale problemen moeten leven.
Het idee de zorgverlening neer te leggen bij de overheid die het dichtste bij de burger staat, is
niet verkeerd. Maar dan moet de gemeente natuurlijk wel over voldoende zorgbudget
beschikken – en dat is niet het geval. Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld,
maar gemeentes zijn amper in staat hun inwoners de benodigde zorg te verlenen, of het nu in
de knel zittende jongeren of eenzame ouderen betreft.
Niet iedereen die zorg nodig heeft ontvangt ook zorg. Mensen met hogere inkomens
kunnen zich veroorloven de zorg in eigen hand te nemen. Ook gaan zij sneller naar dokter of
specialist: het eigen risico van de zorgverzekering, weer zo’n wrange vrucht van het
marktdenken, vormt geen beletsel. Er staat een groep van ruim anderhalf miljoen
Nederlanders tegenover die vanwege het eigen risico zorg mijdt of uitstelt. Voeg hierbij het
onthutsende gegeven dat het verschil in gezonde levensjaren tussen mensen met hoge
inkomens en mensen met lage inkomen ruim achttien jaar is, dan rest er maar één conclusie:
dit moet anders.
Zorg moet weer solidair worden. Het gaat er niet om wie je bent of wat je verdient, maar
wat je nodig hebt. Niet de markt maar de menselijke maat moet bepalend zijn. Daarom wil de
PvdA Dijk en Waard:
⊱ een laagdrempelige, goed vind- en zichtbare Wmo-zorg. Wijkcentrums met vaste
inloopuren kunnen hiertoe bijdragen. De gemeente Dijk en Waard moet voor duidelijke
communicatie zorgen. Ambtenaren moeten worden getraind in het gebruik van duidelijke taal,
in woord en geschrift. Brieven, e-mails, formulieren en websites met zorginformatie in
jargontaal zijn uit den boze;
⊱ een Preventieakkoord dat voorziet in gebiedsgerichte eerstelijnszorg. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van de al bestaande infrastructuur: huisarts, wijkverpleegkundige,
welzijnsorganisatie. Met preventie snijdt het mes aan twee kanten: de burger wordt eerder
geholpen en de kosten zijn geringer. Preventie moet zo ruim mogelijk worden opgevat en dus
ook strekken tot voorkoming van eenzaamheid. Liever iedere week iemand die kwetsbare
ouderen bezoekt en bijstaat dan wachten tot het niet meer gaat en professionele hulp moet
worden ingeschakeld. Mantelzorg is onmisbaar en zorgt bovendien voor verbinding in onze
samenleving. Daar mag van overheidswege best wat tegenover staan, door mantelzorgers te
ontlasten;
⊱ jeugdzorg die begint op de basisschool, op de buitenschoolse opvang en op straat. Ook
hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom moeten straatcoaches meer uren
krijgen. De kosten hiervan staan in geen verhouding tot de prijs die de samenleving betaalt
voor overlast, vandalisme en schooluitval. Een jongerenraad zorgt voor betrokkenheid en kan
voor de gemeente als klankbord dienen.
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Onlangs bleek uit een wetenschappelijke studie van de Erasmus School of Economics dat
een lastige thuissituatie enorme gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de ontwikkeling
van jonge kinderen. De PvdA spreekt hierom de ambitie uit te willen investeren in het
programma “VoorZorg”. Daarnaast dienen bestaande projecten te worden voortgezet. In de
afgelopen periode heeft de PvdA zich actief ingezet voor projecten als ‘nu niet zwanger’ en ‘De
eerste 1000 dagen’. De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij haar inwoners staat en
dient alles uit de kast te halen om de ontwikkeling van jonge kinderen in goede banen te
begeleiden.

Sporten en bewegen: jong en oud
Ook sport kan jongeren activeren en stimuleren, ouderen niet minder. Sporten is gezond, en
wie langer gezond blijft heeft minder medische zorg nodig. Wie in verenigingsverband sport,
loopt bovendien minder gevaar te vereenzamen. Sportverenigingen kweken vaak hechte
banden die burgers lange tijd binden en ze vertrouwd maken met het grote belang van
vrijwilligerswerk. Daarom moet sport voor iedereen betaalbaar zijn: jong en oud, valide of
mindervalide. Is geld een probleem, dan moet de gemeente bijspringen. De Huygenpas en
MeedoenPas blijven daarom bestaan en mogen onder géén beding onderdeel worden van
bezuiniging, Voor sport en bewegen zijn goede accommodaties nodig. Het is dan ook
onbegrijpelijk dat al 25 jaar over vernieuwing van het complex van de Pancrasser
voetbalvereniging Vrone wordt gepraat en dit nog niet tot realisatie heeft geleid. Ook
Turntotaal Langedijk zit trouwens dringend om een nieuwe accommodatie verlegen.
Niet iedereen sport in verenigingsverband. Ook individuele sporters verdienen onze
aandacht. De PvdA denkt dan aan de realisering van wandel-, hardloop- en
mountainbiketrajecten in de buitengebieden, maar ook aan gelegenheden voor fitness of yoga
in parken of plantsoenen.

Verkeer
De fuserende gemeentes Heerhugowaard en Langedijk hebben vooruitlopend op de nieuwe
gemeente Dijk en Waard afzonderlijk het gelijkluidende Omgevingsprogramma Mobiliteit
vastgesteld. De titel van dit programma luidt “Duurzaam onderweg in Dijk en Waard”. De PvdA
ziet dit programma als het bestuurlijke kader voor het verder vorm geven van het
mobiliteitsvraagstuk in Dijk en Waard. Hierbij moet in het bijzonder oog zijn en blijven voor
voetgangers en fietsers, het langzame verkeer. Hiertoe zijn wij van mening dat de
voorrangsregels voor fietsers binnen de bebouwde kom moeten worden geharmoniseerd,
zodat fietsers in de hele gemeente voorrang genieten.
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Doorvaarbaarheid
De PvdA heeft in Langedijk het plan ‘Langedijk ontwikkelt met water’ ondersteund. Echter zien
wij, gelet op de uitdagende financiële positie waar de nieuwe gemeente in zal verkeren en het
aantal investeringen dat we al hebben opgenomen in ons programma, geen ruimte om de
komende vier jaar extra, bovenop het huidige plan ‘Langedijk ontwikkelt met water’, te
investeren in doorvaarbaarheid.

Armoedebestrijding en minimabeleid
Nederland is een rijk land, maar we zien dat de verschillen tussen arm en rijk wel steeds
groter worden. Voor de PvdA Dijk en Waard is dat onaanvaardbaar: schulden en armoede
staan volwaardig meedoen in de samenleving in de weg en kinderen die opgroeien in
armoede, staan meteen op achterstand. Armoede tast je gevoel van vrijheid en
bestaanszekerheid aan, terwijl juist die verworvenheden het fundament van onze samenleving
zijn, waarin iedereen een gelijke kans heeft.
Een samenleving met kansengelijkheid is nu nog ver weg: één op de negen kinderen in
Nederland groeit nu op in armoede, een aantal dat door de coronacrisis alleen maar kan
toenemen. We weten dat kinderen uit arme gezinnen een moeilijkere start hebben, dat zij vaak
niet kunnen meedoen met sport, niet naar verjaardagsfeestjes gaan en niet meepraten over de
vakantiereizen. Ze zijn vaak niet trots op zichzelf en groeien vaker op in een onveilige
omgeving. We willen dat kinderen in armoede een eerlijke start kunnen maken.
Ook in onze gemeente balanceren veel mensen op het randje van bestaanszekerheid: de
ervaring leert dat ongeveer 20% van de huishoudens met schulden te kampen heeft; een
belangrijk deel daarvan heeft zelfs problematische schulden. En dan hebben we de effecten
van de coronacrisis niet eens in beeld. Met een onzeker inkomen, snel stijgende huren en
duurdere boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. Mensen die in de
schulden zitten zinken steeds verder weg en hun zorgen en stress worden steeds groter.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat schulden een bron zijn van tal van sociale, fysieke
en psychische problemen. Schulden leiden bovendien tot hoge kosten voor de schuldenaar
zelf, maar ook voor de gemeente, werkgevers en schuldeisers. We willen voorkomen dat
mensen over het randje vallen en in de greep van een negatief systeem komen. In onze visie
moet de gemeente hier het voorbeeld geven: mensen die in armoede en met schulden leven,
verdienen vertrouwen en perspectief op een beter leven
Daarom willen we schulden oplossen voor ze leiden tot veel sociale ellende en onnodig hoge
kosten. Het hebben van schulden en een leven in armoede heeft impact op je welzijn, op je
gezondheid, op het vertrouwen in de toekomst, en het gevoel dat je er mag zijn en dat je er toe
doet. In een dergelijke situatie, waarin je je machteloos en hulpeloos voelt, maakt een
benadering vanuit begrip in plaats van wantrouwen een wereld van verschil.
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De gemeente deelt daarom geen straf uit voor pech, maar biedt kansen en perspectief voor
mensen. Daar worden we allemaal beter van, individueel en als samenleving. Dat betekent dat
we hulpverlening willen die er op gericht is de mensen te helpen en niet om hen ‘aan te
pakken’. Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en armoedebeleid moeten
ervoor zorgen, dat mensen mee kunnen (blijven) doen.
Vroegsignalering en preventie zijn daarbij belangrijk. Daar ligt de sleutelrol voor de gemeente.
Onze dienstverlening wordt hierop ingericht, immers een groot deel van de huishoudens met
problemen – het gaat dan om zo’n 70%! – is niet zichtbaar. Door dicht bij onze inwoners te
staan en te weten wat zij nodig hebben, kunnen we hier in Dijk en Waard verandering in
brengen. Met onze lokale aanpak van het bestrijden van de effecten van armoede zorgen we
ervoor dat onze inwoners elkaar kunnen blijven ontmoeten, ontmoeten op het schoolplein, bij
de sportvelden, op de markt.
In ieder geval geldt voor ons: de tijd van wegkijken is echt voorbij! Daartoe hanteert de PvdA
Dijk en Waard de volgende speerpunten:
⊱ Het minimabeleid is toegankelijk voor iedereen met een inkomen tot en met 130% van
het bijstandsniveau.
Voor ons staat het doel van inkomensondersteuning voorop. Dat doel is breder dan alleen geld
voor de huur en boodschappen: als we met inkomensondersteuning kunnen voorkomen, dat
kinderen uit huis moeten worden geplaatst, is dat goed. Sterker, op die manier voorkomen we
veel menselijk leed en kunnen we als gemeente waarschijnlijk jeugdzorgkosten besparen.
⊱ In het minimabeleid staan kinderen centraal:
-

We vergoeden de schoolkosten voor kinderen wanneer de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage tot

uitsluiting kan leiden.
-

De bestaande fondsen voor deelname aan sport en cultuur houden we tenminste in stand

en brengen we nadrukkelijk onder de aandacht.
-

Ten tijde van de corona-lockdown hebben we het belang van de digitale wereld in het

onderwijs ervaren. De bestaande computerregelingen moeten daarom worden uitgebreid, van
een computer per gezin, naar een computer per schoolgaand kind, en wel vanaf groep 6. Het is
logisch dat hier een internetverbinding hier bij hoort.
⊱ Bij de aanpak van schuldenproblematiek en vroegsignalering kiezen we altijd voor
persoonlijk contact met inwoners. We willen immers voorkomen dat schulden ontstaan
doordat mensen te lang wachten om hulp te zoeken. Schaamte maar ook de hoop op betere
tijden spelen hierbij vaak een rol.
⊱ Voor vroegsignalering is het belangrijk dat de gemeente alle informatie over schulden en
betalingsachterstanden benut. Hiervoor verruimen we het convenant met instellingen en
organisaties als de woningcorporaties, energieleveranciers en zorgverzekeraars, zodat meer
partijen achterstanden vroegtijdig kunnen melden bij de gemeente en we op tijd kunnen
acteren.
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⊱ We willen een project waarbij we jongeren met problematische schulden helpen hun
leven weer op de rit te krijgen: zij krijgen de kans om in ruil voor werk en scholing
kwijtschelding van die schulden te krijgen.
⊱ We willen budgetondersteuners inzetten om te voorkomen dat bewindvoerders ingezet
moeten worden.
⊱ Waar het gaat om bewindvoering willen we de bescherming dichter naar de gemeente
halen. Daarom nemen we de regie, werken we alleen samen met lokale bewindvoerders, en
worden er strenge eisen gesteld aan mensen die zich als bewindvoerder in onze gemeente
willen vestigen. Doordat lokale bewindvoerders beter bereikbaar zijn kunnen we samen
sneller aan oplossingen werken. Bij problematische schulden moeten bewindvoerders
bijdragen aan het oplossen van financiële problemen.
⊱ De gemeente heeft de mogelijkheid gemeentelijke belastingen kwijt te schelden door de
inkomens- of vermogensgrenzen te verhogen. We maken gebruik van deze mogelijkheid.
Bovenal vinden we het belangrijk dat de kwijtschelding laagdrempelig is: we hanteren een
eenvoudig formulier en bieden ondersteuning wanneer meer informatie nodig blijkt.
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