DE MENS IS DE MAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SP IJSSELSTEIN 2014‐2018
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Leeswijzer
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SP IJsselstein voor de periode maart 2014 ‐ 2018. Dit
programma heeft een andere opbouw dan die van de periode 2010‐2014. Nu is gekozen voor een
opbouw vanuit de gemeentelijke organisatie, die van de commissies Samenleving, Bestuur en Ruimte.
De desbetreffende delen zijn geschreven door onze fractiespecialisten op die gebieden
We zijn dan ook trots u dit programma te kunnen aanbieden. Het werken eraan heeft ons veel plezier
en motivatie opgeleverd. Wij gaan er de komende periode graag tegenaan. De IJsselsteinse bevolking
verdient dat.
Helaas zijn de scheidslijnen tussen de verschillende beleidsterreinen niet zo scherp. Het kan dus
gebeuren dat een onderwerp in twee hoofdstukken voorkomt. Een voorbeeld is de
schuldhulpverlening. Deze heeft raakvlakken in zowel de commissie bestuur (Gemeenschappelijke
Regeling de WIL) als de commissie Samenleving.
Zoals in elk verkiezingsprogramma bestaan ook onze wensen uit harde en minder harde punten.
Daarom zijn in de samenvatting alleen maar onze harde punten opgenomen.
Veel leesplezier.
Bestuur en fractie SP IJsselstein
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SAMENVATTING
In een normale samenvatting komen de belangrijkste punten uit het achterliggende stuk in het kort
opgeschreven te staan. Zo ook nu, echter dat zijn dan wel onze SPeerpunten.
Een speerpunt is voor de afdeling een zeer belangrijk punt. Daar willen we de komende tijd aan gaan
werken. Dit betekent niet dat de andere punten in het programma niet belangrijk zijn. Ook die zullen
onze aandacht krijgen. Maar speerpunten steken er net iets bovenuit.

SPeerpunten Samenleving
> Gemeente wordt regiehouder in het begeleiden van inwoners met betalingsachterstanden.
> Geen bezuinigingen op jongerenwerkers en buurtwerkers.
> Er komen meer JOP’s (Jongerenontmoetingpunten) en er wordt 1 mobiele JOP ontwikkeld.
> (Her)Indicaties WMO altijd via persoonlijk contact , zogenaamde keukentafelgesprekken.
> Vanaf 12 jaar zal elk kind in IJsselstein voorlichting krijgen op het gebied van drugs‐, alcohol‐ en
gameverslaving.

SPeerpunten Ruimte
> Meer sociale huurwoningen en goedkope starterwoningen komen in IJsselstein. Een minimum
van 50% bij nieuwbouwprojecten. Ook meer betaalbare (aanleun)woningen voor ouderen.
> De SP wil flora‐ en fauna experts inschakelen bij ieder bouwkundig project.
> De SP wil fijnstofmetingen laten uitvoeren op verscheidene locaties in IJsselstein. Als uit deze
metingen blijkt dat er een verhoogde concentratie fijnstof is moet de gemeente een plan maken
en uitvoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren.
> Door (geheel of gedeeltelijk) te investeren in de parkeergarage van Eiteren kunnen kosten van
het ingevoerde parkeerbeleid voor bewoners, bezoekers en ondernemers verminderd worden.
> Extra aandacht besteden aan het schoonhouden en ‘befietsbaar’ houden van fietspaden.

Speerpunten Bestuur
> Werk en inkomen; wij zullen alles doen om de asociale maatregelen van de kabinetten Rutte op
te vangen. De bestrijding van (kinder)armoede heeft onze hoogste prioriteit.
> Werk en inkomen; de WIL moet in dienst staan van IJsselstein en zijn bewoners. Het beleid zal
dus volledig door IJsselstein zelf bepaald worden.
> Burgerparticipatie; het deelnemen van de bewoners van IJsselstein aan het democratische
proces moet zo ver mogelijk doorgevoerd worden. Besluiten, die de bewoners direct raken, mogen
pas uitgevoerd worden als zij er hun mening over hebben gegeven.
> Veiligheid; samen met de reclassering gaat de gemeente op zoek naar en werken aan de
mogelijkheden van de in de gevangenis zittende IJsselsteiner. Een baantje bij de gemeente
behoort tot de mogelijkheden.
> Veiligheid; de boa’s moeten de gaten opvullen die de politie laat liggen. De mogelijkheden voor
de boa’s dienen binnen die van de wet te blijven.
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Visie van de SP voor IJsselstein
De mens is van oorsprong een sociaal wezen. Al in de oertijd leerden we dat we sterker zijn als we met
elkaar optrekken en voor elkaar opkomen dan dat ieder voor zich leeft.
Door deze absolute voorwaarde is de mens als sociaal wezen ontwikkeld. Dit zie je nog steeds overal
terug. Nederland telt 5,5 miljoen vrijwilligers, 30 procent van de totale bevolking. Een zeer
indrukwekkend getal. Het hoogste ter wereld.
Het huidige kabinet denkt anders de sociale aspecten van de samenleving. We moeten meer zelf doen
en niet naar de overheid kijken. Het kabinet predikt nog steeds “uitgaan van eigen kracht”, terwijl ze
bedoelt: wij doen minder en voor minder geld. Volgens het kabinet zijn de kosten die het zorgen voor
elkaar met zich meebrengt het probleem.
Niet iedereen is in staat goed voor zichzelf te zorgen. Niet iedereen heeft de opleiding gehad die
hiervoor nodig is. Niet iedereen heeft in zijn opvoeding de vaardigheden kunnen ontwikkelen die
hiervoor nodig zijn. Voor deze mensen moet er een vangnet zijn zodat ze, wanneer dat nodig is, door
de overheid kunnen worden geholpen.
De kosten hiervoor bij je overwegingen betrekken is asociaal. Dat zullen we met alle mogelijke
middelen bestrijden. Wij zullen streven naar een steeds groter draagvlak voor onze ideeën.
Hoe komt het dan dat het neoliberalisme zo’n grote invloed heeft gekregen? De oorzaak moet
voornamelijk gevonden worden in de onthechting van de mens van zijn oorsprong. Door onthechting
(ontzuiling) komt men los van sociale verbanden en komt het individualisme om de hoek kijken. Steeds
meer is de leidende gedachte: alleen wat goed is voor mij neem ik in overweging.
Hierdoor komt wel de vrijheid van de ander in het gedrang en dan gaat heel snel de wet van de
sterkste gelden.

De SP stelt de mens centraal
Het socialisme is geen heilsprofetie. Het socialisme verwoordt op de eerste plaats de visie dat de mens
de maat is der dingen en dat deze de basis is voor hoe wij de samenleving willen inrichten.
Hiertegenover staat de liberale gedachte, die de vrijheid geeft aan de economie oftewel de “markt”.
Inmiddels is bekend dat grote groepen mensen dan worden gemangeld. Moeten we dat dan maar op
de koop toenemen?
Waartoe het ongebreideld toelaten van het liberalisme kan leiden, is inmiddels voor iedereen
duidelijk: crisis op crisis. Er wordt alleen nog maar over inkomen en economie gesproken. En wie zijn
daarvan de dupe? De lagere inkomens. In de laatste twintig jaar is het verschil tussen de laagste en de
hoogste inkomens vele malen groter geworden, zo heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau
aangetoond. Dat is niet toevallig. De macht ligt immers al sinds tijden bij de rijken en niet bij de
laagbetaalden.
Burgerparticipatie is een van de antwoorden op de bedreigingen van het neoliberalisme. Geef de
mensen in IJsselstein de verantwoordelijkheid om na te denken over en inspraak in hun eigen
leefomgeving en de plaatselijke economische processen. Natuurlijk ook op de economische processen,
maar daar gaan wij niet over.
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Willen we het menselijker en socialer?
Dan is de SP het enige alternatief.
De afgelopen periode lag IJsselstein onder het liberale (schrik‐)bewind van VVD, CDA en D66.
Belangrijk voor dat college is het hebben van een kleinere overheid. Vanuit deze visie zijn alle
ambtenaren via het proces van Uitbesteden, Samenwerken en Privatiseren (USP) in een
Gemeenschappelijke Regeling (GR) geplaatst. Hierdoor zijn de ambtenaren niet meer in dienst van
IJsselstein en vallen ze niet meer onder de democratische controle van de gemeenteraad.
De gevolgen hiervan zullen we nog in lengte van jaren ervaren. Ambtenaren zijn niet meer in
IJsselstein werkzaam maar bijvoorbeeld in Tiel, Breukelen of elders. Met als gevolg een grote afstand
tussen de bewoners en de uitvoerende instanties. De eerste klachten zijn al binnen ; bijvoorbeeld over
de inning van de gemeentelijke belastingen of de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) die zelf niet goed
weet hoe het moet, zoals bleek uit een recent SP onderzoek. Of Pauw‐bedrijf IJsselstein waar niet
gewerkt wordt zoals het is afgesproken. De begeleiding van mensen schiet tekort.
Inmiddels is duidelijk geworden uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat
schaalvergroting in bedrijven, organisaties en bestuursvormen een averechts effect heeft op de
productiviteit en betrokkenheid van het personeel van de nieuwe organisatie. Ook is bekend dat de
salarissen van de leiding in heel veel gevallen uit de hand gaan lopen. De gevolgen hiervan zijn
bijvoorbeeld onverantwoorde investeringen. Denk hierbij aan de woningcorporaties als Vestia en
WSG. Deze moeten met forse financiële ondersteuningen van het rijk en andere
woningbouwcorporaties overeind worden gehouden. Het behoeft geen betoog dat de SP altijd tegen
de hiervoor beschreven schaalvergroting is geweest. Ook heeft de SP IJsselstein niet nagelaten te
waarschuwen tegen de negatieve gevolgen van het aangaan van de schaalvergrotende gemeentelijke
samenwerkingsverbanden, USP (Uitbesteden, Samenwerken en Privatiseren) genaamd.
Een ander gevolg is dat de nieuwe organisatie gaat bepalen hoe er gewerkt gaat worden.
Democratische controle is heel moeilijk. Niet alleen omdat de raad heeft nagelaten duidelijke kaders
te stellen, maar ook omdat er geen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch,
Tijdgebonden) geformuleerde doestellingen zijn gesteld. Ook hierop heeft de SP gewezen. In een van
de eerste vergaderingen heeft de SP gevraagd waarom het college zo’n haast heeft? Laten we
voorzichtig beginnen om van onze fouten te leren. Daar kon, helaas, geen sprake van zijn. Voor 2014
moest heel het ambtelijke apparaat in een of andere regeling zitten. Dat is nu zo en de SP houdt zijn
hart vast.

Wij volgen de ontwikkelingen kritisch en op het moment dat wij concluderen
dat de Gemeenschappelijk Regeling (GR) niet aan onze verwachtingen voldoet,
stappen wij uit de GR.
Er staat IJsselstein heel veel te wachten. Drie grote decentralisaties komen op ons af. De eerste is
reeds ingevoerd, Werk en Inkomen Lekstroom. Deze zal in 2015 nog uitgebreid worden met de
participatiewetgeving. Hierdoor wordt de sociale wetgeving uit handen van de gemeenteraad
genomen. Daar is een socialistische partij als de SP uiteraard niet blij mee. Hoe kunnen we dan nog ons
eigen beleid formuleren en uitvoeren? Dit zal heel moeilijk worden. Die van de jeugdzorg en de
samenvoeging van delen van de Awbz en Wmo staan ook klaar om te worden ingevoerd. Over het
uiteindelijke doel van dit kabinet van VVD en PvdA kunnen we duidelijk zijn: meer dan 4 miljard
bezuinigen. Dit bedrag is op geen enkele wetenschappelijk onderbouwde manier vastgesteld.
Conclusie, natte vingerwerk en daarom stellen wij:
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Het ‘doel’ van de decentralisaties is bezuinigen i.p.v. verbeteren.
Afsluitend willen wij zeggen dat er voor de SP drie basiswaarden zijn; menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit. Voor de SP IJsselstein leidt dit tot onze verkiezingsleus:

Meer maatwerk voor mensen
IJsselstein, december 2013
Andrea Poppe, voorzitter,
namens de afdeling SP IJsselstein.
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Hoofdstuk 1: WERK EN INKOMEN.
INLEIDING
Het college van VVD, CDA en D66 heeft een glashard liberaal beleid gevoerd. Daar moet echt een eind
aan komen. Voor hen waren gebouwen belangrijker dan mensen. Dat wordt duidelijk als je kijkt naar
de daden van dat college. Wel geld steken in een Kloosterplantsoen (extra half miljoen), Kasteelterrein
opleuken, extra 2 miljoen, doorgaan met een heel erg duur centrum, MAAR een minimale eenmalige
subsidie aan de Stichting Leergeld IJsselstein (SLG), geen of minder subsidie aan allerlei verenigingen,
de bezuinigingen vanuit Den Haag (ook VVD) niet compenseren en de U‐pas naar 110 procent van het
minimumloon.

PROGRAMMA en STANDPUNTEN:
Armoede knaagt aan alle behoeftes van de mens.
Uitsluiting, verwaarlozing en vereenzaming zijn de gevolgen. Daar kunnen en mogen we in een
welvarend land als Nederland geen genoegen mee nemen. Veel beleid vanuit Den Haag zal ook voor
onze bewoners te voelen zijn. In verschillende steden zijn al goede initiatieven ontwikkeld. Daarvan
willen we gebruik van gaan maken. Ook de voedselbank zal onze steun volledig krijgen. De huis‐aan‐
huis bezoeken, die in IJsselveld‐Oost zo succesvol waren, zullen opnieuw in het leven geroepen
worden en nu voor heel IJsselstein.
SAM SAM, een project waarbij mensen begeleid worden van een uitkering naar betaald werk, is ook
gestopt. Nu de regering de sociale werkplaatsen voor een groot deel zal sluiten, moeten we een
opvangplaats voor deze mensen hebben. De initiatieven van SAM SAM moeten door Pulse, die de
activiteiten van SAM SAM voortzet, gebruikt worden om ook aan deze mensen een zinvolle invulling
van hun bestaan te kunnen geven.
Kinderen lijden dubbel onder armoede. Niet alleen de lichamelijke ontwikkeling komt in gevaar, maar
ook de geestelijke. De ontwikkeling van een goed zelfbewustzijn en een goede schoolontwikkeling
komen in gevaar. Opleidingen worden voortijdig afgebroken door het niet kunnen voldoen aan
verplichtingen die geld kosten. De Stichting Leergeld, die jongeren uit gezinnen met lagere inkomens
ondersteunt, zal daarom in onze visie een belangrijk hulpmiddel zijn in de strijd tegen de gevolgen van
kinderarmoede.
Standpunt:
De SP vindt dat wij ons in moeten zetten om de gevolgen van het asociale beleid van deze regering
te bevechten. Wij zullen alle initiatieven ondersteunen of zelfs helpen te ontwikkelen om de
armoede en de gevolgen ervan te bestrijden, om te beginnen bij kinderarmoede.

Uitkeringsgerechtigden hebben het zwaar in deze tijd. Al enkele decennia is de publieke
beeldvorming rondom de mensen aan de onderkant van de inkomensladder aan het verslechteren.
Mensen met een uitkering worden steeds meer als schuldige in plaats van als slachtoffer gezien. De SP
vindt dat daar een einde aan moet komen. Daarom zijn we ruimhartig voor de minima, maar hard voor
de fraudeurs. Wij vinden dat een uitkeringsgerechtigde pas schuldig is aan fraude, als dat is bewezen.
Is dat niet het geval, dan moeten we onze uiterste best doen om hem of haar te helpen.
Een mens die moet leven van enkele euro’s per dag heeft niet zoveel mogelijkheden. Hierdoor kunnen
ze zich minderwaardig en gaan voelen en doen ze steeds minder mee in de maatschappij. Initiatieven
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zoals die van SKAN (die mensen in een kwetsbare positie de kans bieden om te participeren in de
samenleving) geven die mensen een eigen gezicht en gevoel van waarde. Of ze zich hierdoor uit de
armoede kunnen vechten is nog maar de vraag. Wel zullen ze een zinvolle invulling aan hun leven
kunnen geven en zich beter kunnen voelen .
Standpunt:
De SP vindt dat we er alles aan moeten doen om uitkeringsgerechtigden een meer zinvolle invulling
aan hun bestaan te geven. Dit kan door initiatieven daartoe te ontwikkelen en ontplooien. Deze
zullen door ons ten volle worden ondersteund of gestart.

Uit onderzoek van de SP blijkt dat de meeste uitkeringsgerechtigden niet goed weten waar ze recht op
hebben. Dat mag natuurlijk niet. Aangezien de meeste uitkeringsgerechtigden niet kunnen rondkomen
van hun uitkering, vinden wij dat wij er verantwoordelijk voor zijn dat mensen weten waar zij recht op
hebben.
De belangrijkste plaats waar wij de meeste uitkeringsgerechtigden zullen/kunnen tegenkomen zijn
winkels in het goedkope segment en de weekmarkt. Daar moeten we hen gaan zoeken. Daar en op
andere locaties moeten we de informatie gaan verspreiden.
Standpunt:
De SP vindt dat de gemeente zich verantwoordelijk moet voelen voor het feit dat er
uitkeringsgerechtigden zijn die niet weten waar zij recht op hebben.

Onze welvaart is nog steeds een van de hoogste van de wereld. Aan loonpolitiek doen is een gemeente
niet toegestaan. Toch zijn er wel mogelijkheden. Door een wat hogere Onroerende Zaak Belasting
(OZB) kunnen we de beter gesitueerde huiseigenaren iets meer laten betalen. De gelden die hierdoor
vrijkomen kunnen worden ingezet voor het ondersteunen van de minima.
De voedselbank is een noodzakelijk kwaad. Het is een particulier initiatief. Maar dat neemt niet weg
dat het een welkome en noodzakelijke aanvulling is op de mogelijkheden binnen IJsselstein. Het kan
niet zo zijn dat om welke reden dan ook deze voorziening in IJsselstein komt te vervallen. Dat mogen
en willen we niet toelaten. Er zal gezocht worden naar een constructie die het mogelijk maakt vanuit
de gemeenteraad te kunnen ingrijpen, indien er met de voedselbank iets mis dreigt te gaan.
Standpunt:
De SP vindt dat de OZB verhoogd mag worden, indien dit nodig is om de regelingen voor de minima
te kunnen betalen. Hiervoor is maatwerk mogelijk.

Niemand steekt zichzelf bewust en moedwillig in de schulden. Vaak heb je ze gemaakt zonder dat je
het in de gaten hebt. En heb je dan niet de mogelijkheden en/of de vaardigheden om je zelfstandig uit
de nesten te werken, dan kunnen de problemen zo groot worden dat je erbij geholpen moet worden.
Dan komt de schuldhulpverlening om de hoek kijken.
Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je aan een aantal regels voldoen. Je moet bijvoorbeeld
werk hebben. Is dit niet het geval, dan kom je er niet voor in aanmerking. Daarom moet de gemeente
alles in het werk stellen om voor werk en dus een inkomen te zorgen.
Omdat niemand met zijn problemen te koop loopt, moet er een netwerk komen waardoor er
vroegtijdig een signaal aan de juiste instantie kan worden gegeven. Zo’n netwerk kan bestaan uit
Pulse, Provides, de energiemaatschappijen, wijkgroepen, de dokter, scholen, politie, de gemeente en
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andere betrokken partijen . Binnen de gemeente moet er een groep van mensen werkzaam zijn die
zeer actief werk maakt van de schuldhulpverlening. Het moet een integrale aanpak zijn, waarbij
begeleiding door ervaringsdeskundigen en het bijwonen van workshops tot de mogelijkheden
behoren.
Standpunt:
De SP vindt dat schuldhulpverlening een grote prioriteit moet hebben. Hiervoor mogen extra
mensen en extra gelden worden vrijgemaakt.

Niet alleen mensen zonder een baan of inkomen hebben last van de economische crises. Zij zijn in de
goede tijd verplichtingen aangegaan en kunnen nu niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Ook bij
senioren komen dergelijke verschijnselen voor. Veel van hen hebben AOW en een (klein) pensioen dat
al jaren stilstaat. De kosten blijven stijgen. Dit leidt tot stille armoede. De gevolgen hiervan zijn te
vergelijken met de armoede in de bovenstaande voorbeelden. De bovenstaande regelingen moeten
we dus ook laten gelden voor deze soort van armoede. Om sociale uitsluiting te voorkomen zullen we
Pulse de opdracht geven deze mensen te betrekken bij de maatschappij. Dat kan gaan via een
huiskamerproject, via het aanbieden van vrijwilligerswerk dat op hun lijf geschreven is enz.
Standpunt:
De SP vindt de mensen die voldoen aan de normen van stille armoede gebruik moeten kunnen
maken van de regelingen die gelden voor de minima. Eventueel zal er maatwerk mogelijk moeten
zijn.

De uitvoering van de sociale wetten is in handen gelegd van de Gemeenschappelijke Regeling, de WIL
(Werk en Inkomen Lekstroom). Zij voert het door de gemeentes vastgestelde beleid uit. Zij voert ook
de intake, de controle, de uitbetaling, de administratie, de begeleiding en de handhaving uit.
IJsselstein heeft toegestaan dat de WIL bij een aantal wetten ook het beleid uitstippelt. Onbegrijpelijk.
Democratische controle is op deze wetten en de uitvoering niet meer mogelijk. Schuldhulpverlening is
daarentegen bij de gemeenten zelf gebleven. Gelukkig. Bekend is dat de gemeenten binnen afzienbare
tijd niets meer over dit soort organisaties te zeggen hebben. De SP vindt dat de salarissen openbaar
moeten zijn en nooit hoger kunnen zijn dan die van een wethouder van een van de deelnemende
gemeenten, de zogenaamde wethoudersnorm. Ook dient de WIL periodiek een verslag van haar werk
en resultaten te geven. De eisen aan de WIL moeten SMART geformuleerd zijn. Indien de WIL niet kan
voldoen aan onze eisen, zal naar een andere partner gezocht worden.
Standpunt:
De SP vindt dat de WIL in dienst moet staan van de inwoners van IJsselstein. Het beleid voor
IJsselstein moet volledig door IJsselstein zelf worden bepaald. Indien een aan de WIL deelnemende
gemeente vindt dat er iets bij de WIL niet goed gaat, is er slechts één gemeente nodig om een
onderzoek te laten instellen naar dat probleem.

Ondernemers zijn niet de motor van de economie, dat zijn namelijk de consumenten. De ondernemers
maken het mogelijk dat de consument zijn geld kan besteden. Ook geven ondernemers mensen vaak
een zinvolle invulling van het bestaan. Zo vullen zij elkaar goed aan. En, indien het eerlijk gebeurt,
zullen beide groepen een aardig belegde boterham hieraan hebben. Helaas is dit niet altijd het geval.
In de gemeente politiek kunnen we daar weinig tegen doen. Dat neemt niet weg dat wij ons best
moeten doen om het voor de ondernemer, en de werknemer, zo goed mogelijk in te richten. Dat ‘best
doen’ houdt niet in dat wij daarvan ook de kosten dragen. Immers, dit hoort ook bij het
ondernemersrisico. Het ontwikkelen van de nieuwe industriezone bij de A2 is mogelijk als er aan een
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paar voorwaarden wordt voldaan, zoals geen leegstand op de andere bedrijfsparken en een
daadwerkelijke substantiële bijdrage van het bedrijfsleven zelf. Nut en noodzaak van een nieuw
industrieterrein dient onomstotelijk vast te staan.
Bij nieuwbouwplannen moet het mogelijk zijn kleinschalige “industrie” een plek in de nieuwbouw te
geven. Dit houdt dus wel in dat er naar vormen gezocht moet worden die niet op enigerlei wijze
overlast veroorzaken voor de buurt. Het geeft een goed signaal voor de jeugd uit de buurt dat er met
inzet een goede toekomst is op te bouwen. Een andere mogelijkheid is het in dienst nemen van
mensen met een beperking. Daarvoor moet een subsidie beschikbaar komen.
Standpunt:
De SP vindt dat er in IJsselstein een gezond ondernemersklimaat moet zijn. Het moet ondernemers
mogelijk gemaakt worden in de wijken een plaatsje te vinden. Het in dienst nemen van mensen met
een beperking moet worden gestimuleerd.

Nog steeds wordt er in Nederland te weinig gedaan aan het verstandig omgaan met de aarde.
Kaalslag, opmaken van voorraden en vervuilen van lucht, water en aarde gaat op economische
gronden onbeperkt door. Het is niet de bedoeling van de SP IJsselstein om met het vingertje te gaan
wijzen. Wel vinden wij dat wij op microniveau er wat tegen kunnen doen. Indien iedereen dat doet is
er misschien nog een kans dat we de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar houden.
Op dit moment zijn er ontwikkelingen op het gebied van groen en sociaal ondernemen gaande, waarin
wij mogelijkheden zien die hoopgevend zijn. Het zou goed zijn voor IJsselstein, Nederland en de aarde
als we alles in het werk stellen deze ontwikkelingen te laten slagen.
Standpunt:
De SP gaat zich inzetten om het mogelijk te maken dat ondernemers met een sociaal en groen plan
zich massaal gaan vestigen in IJsselstein.

De participatiewet wordt in 2015 volledig ingevoerd. Hieronder vallen de wetten voor afgekeurde
jongeren, mensen met een beperking en mensen in de bijstand. Het uitvoeren van deze wetten is van
het rijk overgeheveld naar de gemeenten. Het geheel moet een bezuiniging opleveren van 1,9 miljard
euro. Uiteraard worden de mensen waarom het gaat daarvan de dupe. Hoe wreed kun je het maken?
De gevolgen hiervan zijn o.a. het leeglopen van de sociale werkplaatsen. Waar deze mensen naartoe
moeten? Naar een reguliere werkplek, zo luidt het antwoord van de huidige regering. Als er geen
financiële tegemoetkoming tegenover staat, zal geen werkgever deze mensen aan een baan helpen.
Sociale uitsluiting is het gevolg. En willen wij dat? Gaan we aan de uitkeringsgerechtigden opleggen
dat ze een tegenprestatie moeten leveren? Laten we hen mensen met een baan van de arbeidsmarkt
verdringen?
Standpunt:
De SP vindt dat we deze mensen niet in de kou moeten laten staan. Daarom moet het recht op
begeleiding behouden blijven. We gaan onderzoeken of we een eigen leer‐werkbedrijf in IJsselstein
kunnen stichten. Het loon ligt boven het minimumniveau. Verdringing op de arbeidsmarkt zullen we
voorkomen.

Vanaf 2015 start de participatiewet en in deze worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samengevoegd. De Wajong zal er enkel zijn voor
jonggehandicapten die nooit meer zullen kunnen werken. Wie mogelijkheden heeft om te werken kan
bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re‐integratie en/of een uitkering. In onze visie is deze
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overgang een precaire operatie. Wij hebben na onderzoek vernomen dat ook de WIL nog geen
duidelijkheid heeft over de uitvoering van de participatiewet. Ons uitgangspunt blijft: “Meer maatwerk
voor mensen”.
Standpunt:
Zodra er duidelijkheid is omtrent de uitvoering van de participatiewet moet de gemeente zich
inzetten om deze duidelijk en transparant uit te voeren en ervoor te zorgen dat mensen er niet op
achteruit gaan.

12

Hoofdstuk 2: BURGERPARTICIPATIE
INLEIDING
Zakkenvullers, baantjesjagers.
Zomaar een paar opmerkingen die door mensen gemaakt worden over politici. Hebben ze gelijk? Soms
wel en soms niet. Wel weten we dat dit soort opmerkingen vooral gemaakt worden uit onbegrip en
onwetendheid. De afstand tussen de politiek en de gemeenschap is in veel gevallen véél te groot.
Onnodig, want er zijn genoeg mogelijkheden om met de bewoners in contact te komen. Er zijn dus
genoeg mogelijkheden om de afstand te verkleinen. Buurten in de buurt is voor de SP de gewoonste
zaak van de wereld. Ook door het voeren van acties worden contacten gelegd. We zullen dit daarom
ook blijven doen.
Schaalvergroting veroorzaakt een grotere afstand tussen burger en politiek. Daarom is men gaan
zoeken naar kleinere verbanden, eigen organisaties. Voorbeelden hiervan zijn; wijkraden,
buurtcomités, maar ook wijkverpleging en buurtbemiddeling. De ontwikkeling naar decentralisatie
veroorzaakt dus een grotere participatie van de burgers. Vanwege de wens tot bezuinigen treedt de
overheid steeds verder terug De burgers gaan dit gat steeds meer vullen en vragen daardoor om meer
zeggenschap.

PROGRAMMA en STANDPUNTEN:
Burgers worden steeds mondiger en ze weten steeds meer.
Deze uitspraak is als eerste gedaan door een wethouder in Smallingerland. Een waarheid als een koe.
Zelfs minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk is die mening toegedaan. Waarom zouden we
er dan geen gebruik van maken? Denkt de politiek echt dat alleen zij het weet en kan? Fout. De
politiek heeft wel het mandaat gekregen van de kiezers om besluiten te nemen. Het proces naar die
besluiten toe staat hen vrij. En burgers weten soms meer dan de politici. Daar moet meer gebruik van
worden gemaakt. Het is niet ondenkbaar dat bij een goed gevoerd beleid de burgers met initiatieven
zullen komen.
Standpunt:
De SP vindt dat aan het democratische proces middels een vergaande vorm van burgerparticipatie
gestalte moet worden gegeven. Burgerinitiatieven moeten worden gestimuleerd.

In IJsselstein wordt gewerkt met de participatieladder. Deze bevat 5 treden en gaat van bijna geen tot
veel inspraak. De burgers worden uitgenodigd mee te praten en soms mee te doen. Van tevoren wordt
hen medegedeeld welke rol zij spelen. Als het goed wordt opgezet, is er een onafhankelijke voorzitter.
Vaak gaat het om meepraten, maar niet om meebeslissen. De groepen die in de huidige situatie vaak
meedoen zijn bewonersgroepen en belangenverenigingen. De gewone man/vrouw op de straat wordt
niet bereikt. Wat dat voor gevolgen kan hebben, is duidelijk geworden dankzij de actiegroep
ParkeerfloP of ParkeertoP. Dat moet anders. Voordat het tot het uitvoeren van een besluit komt,
krijgen de IJsselsteiners eerst de mogelijkheid om deze te becommentariëren. Hiervoor zijn vele
werkvormen mogelijk. Bijstelling van de besluiten is dan nog mogelijk. Mogelijke werkvormen zijn een
videozuil, een suggestiemuur, een keukentafelronde, een politiek café, een podiumavond enz.
Standpunt:
Door allerlei verschillende werkvormen gaan we de IJsselsteiners meer, eerder en beter betrekken
bij de vorming en/of uitvoering van ons beleid.
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Een goed uitgevoerde burgerparticipatie levert heel veel voordelen op. Door te inventariseren aan het
begin van het proces, wordt er tijd gewonnen in de volgende stappen ervan..Door het op de juiste
wijze betrekken van de inwoners creëer je ook een groter draagvlak. Het wordt hierdoor een beleid
van allemaal en niet alleen van de politiek. Het verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners neemt
toe alsmede de betrokkenheid. De betrokkenheid moet niet alleen komen van de bewoners. Ook
bedrijven en instellingen moeten kunnen aanschuiven.
Standpunt:
Burgerparticipatie is niet alleen bestemd voor de inwoners van IJsselstein of wijkbewoners.
Bedrijven en instellingen zijn van harte welkom.

Om dit allemaal te kunnen bereiken zal een omslag in het denken en werken van alle ambtenaren en
politici nodig zijn. Niet meer werken en handelen in het stadhuis, maar vooral naar buiten toe en op
zoek naar de mondige burger. Niet meer regelen, maar faciliteren. Niet meer plannen maken,
besluiten en uitvoeren , maar zorgen dat het proces van overleg, plannen en beleid maken door de
deelnemers op de juiste manier wordt uitgevoerd. Een hele andere manier van werken dus.
Standpunt:
Het is goed als er een andere manier van werken en besluitvorming ontstaat. Dit gaat niet vanzelf,
er zal een leertraject moeten worden opgezet.

Ook kunnen die initiatieven vanuit de gemeenschap ontstaan. Indien van toepassing kunnen ze er zelfs
geld mee verdienen. Dit noemt men een buurtcoöp. Als deze buurtcoöp werkzaamheden van de
gemeente overneemt kan daar een bedrag tegenover staan. Burgerparticipatie hoeft dus niet alleen te
gaan over beleid en het plannen maken ter voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenteraad.
Hiermee willen we de zogenaamde “doe‐democratie” in praktijk brengen. Voorbeelden van hoe het
niet moet is de burgerparticipatie bij de aanpak van de sloop en renovatie van IJsselveld‐Oost en bij
het parkeerbeleid.
Standpunt:
In geval van zaken die over een of meerdere wijken gaan, zal de burgerparticipatie conform de
doelstellingen van de “doe‐democratie” verlopen. Open en eerlijk, grote invloed van de bewoners,
iedereen erbij betrekken met alle mogelijke middelen.

Deze operatie (burgerparticipatie) vraagt veel van de deelnemers. Niet alleen in vaardigheden en
kennis, maar ook qua inzet en tijd. Dat kan en wil niet iedereen. We zullen actief op zoek moeten gaan
naar de juiste mensen. Deze mensen zullen ook erg goed ondersteund moeten worden. Hiervoor
zullen de politici en onze ambtenaren zich volledig moeten inzetten om het tot een succes te laten
worden. Het initiatief zal zeker ook van de politiek uit moeten gaan.
Standpunt van de SP:
De raad en het college zullen zich volledig moeten inzetten om van de burgerparticipatie een succes
te maken. Hierbij zal er gebruik gemaakt worden van de vele succesvolle voorbeelden die er in
Nederland te vinden zijn. Er moet een actief vrijwilligersbeleid komen (zie www.nov.nl).
Naast deze soort van burgerparticipatie is de kreet “participatie‐samenleving” ineens door de
troonrede hot geworden. Dit is een andere soort van participatie. Hierbij gaat men uit van (alweer)
een terugtredende overheid en de burgers die dat gat moeten opvullen. Dit betreft echter zaken als
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burenhulp, familiehulp en andere vormen van mantelzorg. Deze twee vormen van participatie mogen
elkaar natuurlijk niet bijten.
Deze laatste vorm van participatie bestaat in Nederland al in ruime mate. Voorbeeld, Pulse werkt in
IJsselstein met 375 vrijwilligers en dat moet de komende jaren toenemen wil Pulse aan de vraag
kunnen voldoen. Waarom deze regering dan nog meer naar de participatie‐samenleving wil is voor de
SP een grote vraag. Nog meer vragen van de vrijwilligers is daarom ook een groot gevaar voor
IJsselstein. Heel gemakkelijk kunnen de vrijwilligers overvraagd worden en dan hebben we helemaal
niets meer. Bekend is dat als de overheid zich terugtrekt, de burger dat vaak ook gaat doen. Het is
daarom een onbegrijpelijk experiment van de VVD en de PvdA. Dit experiment, van het afbreken van
de verzorgingsstaat en het open laten wat ervoor in de plaats komt, kan heel makkelijk mislukken.
Standpunt van de SP:
Om te voorkomen dat de burger zich terugtrekt, zullen we als politiek en als gemeente goed
zichtbaar moeten blijven. Een mogelijkheid is deelnemen aan alle vormen van overleg tussen de
deelnemers aan de projecten. Hierdoor worden de noden en vragen op tijd waargenomen en kan er
op tijd ingespeeld worden op de problemen en ontwikkelingen.
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Hoofdstuk 3: VEILIGHEID
INLEIDING
“Op bescherming van zijn persoon, zijn rechten en zijn bezittingen moet ieder mens in gelijke mate
aanspraak kunnen maken.” Dit is het uitgangspunt van de SP op het onderwerp veiligheid. Dacht men
vroeger nog dat criminaliteit een maatschappelijke achtergrond had, nu weten we dat de oorzaken
ook in de persoon zelf kunnen liggen. Verslaving en psychische oorzaken tellen zeker zo zwaar mee.
Harder straffen verhelpt deze oorzaken niet, waardoor het uitgangspunt van de SP is ; helpen.
Ondanks het feit dat de cijfers betreffende criminaliteit dalende zijn, is het gevoel van veiligheid niet
beter geworden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er objectieve en subjectieve veiligheid
bestaan. De subjectieve veiligheid kan niet weggepraat worden door enkel over de cijfers te spreken.
Daarom moet er in de bestrijding van de criminaliteit ook aandacht besteed worden aan de gevoelens
van ons mensen.
In de politiek kunnen we grofweg een scheiding maken tussen de linkse en de rechtse invalshoek.
Richt het rechtse deel van de politiek zich voornamelijk op handhaving en zwaarder straffen, de linkse
kerk houdt het op preventie en voorkoming van herhaling. Uitspraken van enkele bekende personen:
> Harry Manders: “Door een dubbeltje te investeren in preventie, verdien je een kwartje terug
bij handhaving,”
> Winnie Sorgdrager: “elke gulden die bezuinigd wordt op welzijn, komt tienvoudig in de
kosten terug bij justitie.”
Het standpunt van de SP:
Waar het nodig is, is strenger aanpakken en straffen een mogelijkheid . Maar wij gaan vooral voor
helpen en preventie.

PROGRAMMA en STANDPUNTEN:
Voorkomen is beter dan genezen.
*Heeft men eenmaal een keer in de gevangenis gezeten, dan valt men snel terug in de criminaliteit.
Vaak komt dat doordat er geen toekomst is voor de persoon in kwestie. Het is dus niet handig te
wachten tot die persoon uit de gevangenis komt. Recidive moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
Reclassering heeft de laatste jaren met enorme bezuinigingen te maken gehad. Het gevolg is een
beperking van de mogelijkheden de persoon te begeleiden naar een betere toekomst in de
maatschappij. Een goed zaak zou zijn vanuit de gemeente reeds in de gevangenis met de persoon aan
het werk te gaan om aan zijn toekomst te werken.
Standpunt :
Samen met de reclassering gaat de gemeente op zoek en werken aan de mogelijkheden van de
crimineel. Een baantje bij de gemeente is een mogelijkheid.

Voorkomen van schooluitval.
Meer dan 90 procent van de jongeren die op jonge leeftijd het verkeerde pad op dreigen te gaan, zal
later een eerbare burger worden. Slechts een klein gedeelte blijft “verkeerd” bezig. Op dit moment
worden groepen gevolgd via de Beke Ferwerda methode. Deze werkt op dit moment goed in
IJsselstein. Een van de bedreigingen voor succes is schoolverzuim gevolgd door schooluitval. Het is dus
belangrijk deze jongeren goed in de gaten te houden. Via het samenwerken onder leiding van de
16

gemeente van allerlei instanties zoals Pulse , boa’s, buurtwerkers, jongerenwerk, politie en niet te
vergeten scholen moeten deze jongeren in de gaten worden gehouden. Er moet een zogenaamd
meldpunt schoolverzuim komen. De leerplichtambtenaar zal nauwlettend in de gaten moeten houden
dat schoolverzuim niet gevolgd wordt door schooluitval. Hij zal in dit geval handelend moeten
optreden.
Standpunt:
Er moet een zogenaamd schoolverzuimmeldpunt komen. Meldingen worden via een groep van
politie, buurtwerkers, jongerenwerkers, Pulse en de gemeente verwerkt en er wordt een plan
gemaakt om te voorkomen dat deze jongeren dreigen uit te vallen.

Boa’s, de manusjes van alles.
Het budget van de politie is de afgelopen 20 jaar met bijna 50 procent gestegen. Het aantal agenten
op straat slechts met 3 procent, terwijl de bevolking met 7 procent is gestegen. Hoe kan dit? Voor de
SP is dat nu niet belangrijk. Wel belangrijk is dat er steeds minder blauw op straat is. Je ziet oom agent
alleen maar als hij de wijkagent is of als er een calamiteit is. Sociale brandjes blussen wordt steeds
meer een onderdeel van hun taak. Dat houdt in dat heel veel kleine ergernissen niet worden
aangepakt. Te hard rijden in de wijken, parkeren op verboden plaatsen, door het rode licht rijden,
vuilnis te vroeg buiten zetten, troep op straat gooien, honden die op verkeerde plaatsen worden
uitgelaten…
Steeds meer worden voor dit soort kleine ergernissen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
ingezet. Maar zijn ze daar wel voor opgeleid? Het huidige beleid is nog teveel ad hoc. Als de boa’s het
gat gaan vullen zullen ze voor hun taken moeten worden opgeleid. Ook is het de vraag of de
burgemeester de boa’s moet aansturen. Worden of zijn zij niet een aanvulling op het werk van de
politie? Heeft de politie niet het primaat van de ordehandhaving?
Standpunt:
Er moet een brede maatschappelijk discussie komen in IJsselstein over het inzetten van de boa’s.
Waar, wanneer, hoe en met welk doel zijn de vragen die moeten worden beantwoord. De politie
moet de boa’s aansturen. Daarnaast moet gekeken worden welke opleidingen onze huidige en de
eventuele nieuwe boa’s moeten volgen. Hiervoor moeten we veel geld en energie investeren.

Overlast van jongeren.
Jeugd heeft behoefte aan contacten met elkaar. Dat doen zij het liefst zonder een ouder erbij. De
straat is een van de plekken voor dit soort contacten. Uit deze contacten kunnen situaties ontstaan die
voor omwonenden en passanten “vervelend” kunnen zijn, overlast. Overlast hoeft geen criminaliteit te
zijn. Is dat wel het geval, dan zal er corrigerend moeten worden opgetreden. Zero tolerance.
In het geval van “last” moet de aanpak in twee richtingen worden gedaan. De veroorzakers en de
lasthebbers. Een goede communicatie is een goed middel om de last te verminderen. De wijkagent kan
hier een belangrijke rol in spelen. Ook zal met de jongere gekeken moeten worden waar een goede
plek van samenkomst is te creëren. Het inzetten van mosquito’s – geluidsapparaten die met hoge
tonen hangjongeren verjagen – werkt niet en zal niet werken. Wel kunnen boa’s en jongerenwerkers
worden ingezet.

Standpunt:
Overlast, niet zijnde criminaliteit, wordt aangepakt met het inzetten van boa’s en jongerenwerkers.
JOP’s (Jongerenontmoetingspunt) worden in samenspraak met jongeren en jongerenwerkers op de
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gewenste plekken geplaatst. Mosquito’s worden niet ingezet. Camera’s alleen in uitzonderlijke
situaties.

Drugs, gedoogbeleid en criminaliteit.
*Veel criminaliteit wordt veroorzaakt door de drugscriminaliteit. Regelmatig worden we gewezen op
situaties in woonwijken die ontoelaatbaar zijn. De mensen durven er openlijk niets van te zeggen. En
terecht. Waarom is in IJsselstein sprake van crimineel handelen met drugs? De SP wil hierbij wel het
verschil maken tussen soft‐ en harddrugs. Handel in hard drugs moet door de politie worden
aangepakt. Maar wat is er tegen een softdrugs verkooppunt? De IJsselstraat zit vol met kroegen. Is
alcohol geen drug? Om aan dit hypocriete gedrag een eind te maken moeten we in IJsselstein op het
industrieterrein een soft drug verkooppunt toestaan.
Standpunt:
Handel in harddrugs moeten we bestrijden. Een meldpunt moet ontwikkeld worden. De handel in
softdrugs moet toegestaan worden middels een verkooppunt op een industrieterrein.

Veiligheid in de wijken.
Subjectieve veiligheid kan op allerlei manieren geweld worden aangedaan. Te hard rijden in de
woonwijken, een inbraak bij een van de buren enzovoorts. Het huidige beleid van informeren van de
buurt wordt gecontinueerd. Bekeken moet worden of boa’s ook of meer ingezet kunnen worden om
de veiligheid inde wijken te verbeteren. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat we van de politie op
dit gebied onvoldoende kunnen verwachten. Gedacht kan worden aan verkeersveiligheid in
woonwijken. Onderzocht moet worden of hiervoor boa’s ingezet kunnen worden. Dit geldt ook voor
de parkeerproblemen bij en rond de scholen. Zijn er rond scholen te weinig parkeermogelijkheden
vanwege het huidige parkeerbeleid, dan wordt er maatwerk verricht.
Standpunt:
Boa’s moeten de gaten opvullen die de politie laat liggen. De boa’s zullen meer ingezet worden om
de objectieve veiligheid en daarmee de subjectieve veiligheid in de woonwijken te verbeteren.

Aanrijdtijden brandweer en ambulance.
Niet alleen de politie maar ook de brandweer en de ambulancedienst staan onder druk van
samenwerken en centraliseren. IJsselstein heeft nu nog een eigen garage van de brandweer maar het
is niet zeker dat deze blijft. Het is onverteerbaar als door centralisatie de aanrijdtijd aanmerkelijk
wordt verhoogd. Het is bekend dat de eerste paar minuten van een brand de minst gevaarlijke zijn.
Maar wordt de tijd dat er hulp komt te lang, meer dan tien minuten, dan kunnen er gevaarlijke
situaties ontstaan. Dit geldt uiteraard ook voor gevaarlijke situaties voor de gezondheid, zoals een
hartinfarct. Daarom moeten de aanrijdtijden van brandweer en ambulance binnen aanvaardbare
grenzen blijven.
Standpunt:
Alles zal gedaan moeten worden om de aanrijdtijden van brandweer en ambulance binnen
aanvaardbare grenzen te laten blijven. De brandweer in IJsselstein moet blijven.

Burgerparticipatie veiligheid.
*Criminaliteit heeft de aandacht van alle soorten nieuwsmedia. Opsporing verzocht, volle
krantenpagina’s, STER spotjes over kindermishandeling, zelfs oproepen via de media zijn regelmatig te
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zien. Blijkbaar verkoopt criminaliteit goed. Ook programma’s als burgernet, waaks en voetjes nemen
hand over hand toe. Camera’s al of niet mobiel zijn uit het straatbeeld niet meer weg te denken. En,
het vervelende is dat het nut ervan allerminst bewezen is. Wel wordt hierdoor de subjectieve
veiligheid verminderd. En zou het misschien niet zo kunnen worden dat we daardoor steeds minder
blauw op straat en meer achter het computerscherm zien?
Standpunt:
Het toepassen van het inschakelen van burgers bij allerlei opsporingsmethoden moet met argwaan
worden gevolgd en/of toegelaten. Eerst moet het nut ervan worden bewezen alvorens we ze
toelaten. Na toelating moeten ze streng worden geëvalueerd.

Overlast en criminaliteit bij verlaten van het centrum in de weekeinden.
*Veel voorkomende criminaliteit wordt veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik eventueel samen
met andere drugs. Het centrum van IJsselstein is in de weekenden een voortdurende bron van zorg.
Dit kost de gemeenschap veel geld. Toch is openbare dronkenschap verboden. Hoe komt het dat we
dat wel toelaten? Heeft dat met het feit te maken dat we aan overmatig alcoholgebruik minder zwaar
tillen dan aan het roken van een joint? Raar toch.
De nieuwe drank‐ en horecawet geeft de gemeente de verplichting beleid op het gebruik van alcohol
te maken. Verschillende steden hebben speciale controleurs opgeleid om overmatig alcoholgebruik op
te sporen. Horeca vestigingen kunnen hierdoor hun vergunning verliezen. Dat moet IJsselstein ook
gaan doen.
Het argument hiervoor is, dat de bewoners aan de uitvalswegen van het centrum van IJsselstein niet
de dupe hoeven te worden van deze vorm van criminaliteit. Uiteindelijk zijn het de eigenaren van de
kroegen die profiteren van dit overmatige gebruik van alcohol. Dan mogen ze ook de lasten ervan
dragen.
Standpunt:
Er worden speciale controleurs opgeleid die als taak krijgen overmatig alcoholgebruik op te sporen.
Naar aanleiding van het proces verbaal van zo’n controleur kan het, na waarschuwingen, gebeuren
dat een horeca vestiging zijn vergunning verliest
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Hoofdstuk 4: SAMENLEVING
INLEIDING
De gemeenten komen voor grote uitdagingen te staan. Zowel op het gebied van de Wmo als de
decentralisatie van de jeugdzorg. Ook de gemeente IJsselstein zal de aankomende periode belangrijke
en vergaande beslissingen moeten gaan nemen. Aan de ene kant komen er steeds meer taken naar de
gemeente toe en aan de andere kant moet dit met steeds minder geld worden gedaan. Goede zorg
moet altijd voorop staan zowel voor de hulpvragers als de hulpbieders. Geen onnodige
bureaucratische papierwinkels voor de hulpverleners. Geen eindeloze intakegesprekken en
indicatieaanvragen voor hulpvragers. Alles onder een dak op een formulier.
Het huidige college heeft als uitgangspunt: een gezin een plan en een regisseur . Helaas is hier nog
weinig van terug te zien. Het college laat keer op keer zien dat ze niet goed op de hoogte is van wat er
precies op ons zal afkomen. Cijfers zijn niet beschikbaar en als je er naar vraagt worden er ontwijkende
antwoorden gegeven.
In elk voorstel van het college is te lezen dat de eigen kracht van burgers voorop staat. Zij moeten zelf
de weg vinden naar voorzieningen en zelf aangeven als ze het hoofd niet meer boven water kunnen
houden. Er wordt even vergeten dat juist het veelal ontbreken van deze eigen kracht ervoor zorgt dat
mensen in de problemen komen en zelf geen uitweg kunnen vinden. Natuurlijk moet je altijd van de
eigen kracht van mensen uitgaan, maar als dat niet gaat dan moet je als gemeente er alles aan doen
om hierbij te ondersteunen.

PROGRAMMA en STANDPUNTEN:
Armoede bestrijding
Wie denkt dat armoede niet bestaat in Nederland heeft het mis. Het begrip armoede betekent dat je
niet zelf kunt voorzien in de eerste levensbehoefte. Armoede neemt steeds meer toe in Nederland.
Steeds meer Nederlanders en dus ook IJsselsteiners komen aan het einde van de maand niet uit met
hun geld. Hierdoor lopen schulden op met alle gevolgen van dien. Een op de negen kinderen leeft in
armoede in Nederland (volgens onderzoek van de Kinderombudsman).
Dit zijn schrikbarende getallen. In een schoolklas van zesendertig kinderen leven dus gemiddeld vier
kinderen onder de armoedegrens. Deze groep mensen moet een goede ondersteuning krijgen vanuit
de gemeente. Een onderbelichte groep hierin zijn de zogenaamde Werkende armen. Er dienen zich
nieuwe risicogroepen aan. Een van deze groepen is de middenklasse in onze samenleving. Ook hier
slaat de crisis toe. Mensen worden ontslagen, hebben een hoge hypotheek, kinderen die studeren,
hoge ziektekosten, contributie van verenigingen enz.
Stichting LeerGeld (SLG) krijgt van het huidige college geen subsidie meer. Stichting Leergeld is in onze
visie juist een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen kinderarmoede. Elk kind in IJsselstein heeft het
recht om over die hulpmiddelen te beschikken die nodig zijn om tot de ideale groei te komen die bij
zijn/haar leeftijd hoort. Stichting Leer Geld is een stichting die hiervoor zorgt. Verzuim je als gemeente
te investeren in de groep kwetsbare jongeren dan zet je niet alleen de jongeren buitenspel maar ook
de maatschappij. Dit mag nooit gebeuren.
IJsselstein moet actief beleid voeren om schulden met vaak uiteindelijk uithuiszetting te voorkomen.
Als een inwoner zijn huur niet op tijd betaald zou er gelijk een belletje moeten gaan rinkelen op het
gemeentehuis. De gemeente moet hier regiehouder in worden en niet zoals nu de
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woningbouwvereniging. Als inwoners een achterstand hebben in het betalen van de huur kan er ook
een achterstand zijn bij de energieleverancier, het waterbedrijf enz. Door vanaf dag 1 actief met de
betreffende inwoner aan de slag te gaan vergroot je de kans dat iemand in zijn huis kan blijven wonen
en schulden in een beginstadium worden aangepakt en opgelost.
Onze standpunten:
> Stichting Leergeld blijft bestaan en krijgt voldoende subsidie.
> Inwoners die op een sociaal minimum zitten mogen gratis sporten.
> De gemeente voert een actief beleid om zogenoemde ‘werkende armen’ op te sporen en te
begeleiden.
> Gemeente wordt regiehouder in het begeleiden van inwoners met betalingsachterstanden.

Jeugdzorg
De jeugd heeft de toekomst. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Voor de toekomst
moeten we goed zorgen.
De gemeenten krijgen de plicht om jeugdhulp te organiseren. De jeugdzorg komt onder het
compensatiebeginsel van de Wmo te vallen en daarmee vervalt het RECHT op jeugdzorg. Dat betekent
dat gemeenten een voorliggend aanbod aan zorg kunnen doen. In theorie kunnen gemeenten dus
iemand met ADHD een training geven op een sportclub om uit te razen i.p.v. dure gezinsbehandeling.
De SP zal er alles aan doen om jeugdzorg als RECHT te houden en niet als compensatiebeginsel.
De SP heeft altijd gepleit dat de jeugdzorg naar de gemeente toe zou gaan. Zorg moet namelijk dichtbij
en laagdrempelig bij de mensen worden georganiseerd. Daarnaast is de jeugdzorg te veel versnipperd
en op afstand geplaatst van de gezinnen. Iedereen denkt vanuit zijn eigen koker en zijn eigen
financieringsbron. Dit kan allemaal anders worden, met één financier: gemeente.
Er gaat onder wethouders de discussie dat er één budget moet komen. Dit zal concreet in gaan
houden dat er met geld kan worden geschoven. Dit is geen goed idee. Je weet dan niet meer hoeveel
geld er voor welk doel binnenkomt in de gemeente en je kunt dus niet meer controleren of de
middelen goed worden besteed. De SP gaat voor oormerken van gelden. Dit voorkomt discussies
waarvoor het geld gebruikt kan worden en maakt het beter te controleren of het beoogde effect is
bereikt.
Voor de SP staan een paar dingen voorop. Er komen geen aanbestedingen op het gebied van
Jeugdzorg. Kwaliteit moet altijd voorop staan en niet de prijs. Ook zullen wij nooit zorg inkopen bij
organisatie waarbij de bestuurders meer dan de minister verdienen. De jeugd zal actief worden
betrokken bij de ontwikkeling van hun beleid.
Jeugdzorg betreft een breed scala van kinderen van 0 tot 18 jaar. Elke fase in een kinderleven kent zijn
eigen ontwikkeling met de daarbij behorende problemen. Elk van deze fasen tussen 0 en 18 jaar is
even belangrijk en moet ook zo worden benaderd.
Met de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente is er de kans om de jeugdzorg te ontkokeren,
te ontdoen van enorme bureaucratie en indicaties af te schaffen.
Jongerenwerkers zijn, samen met de wijkagent de ogen en oren van een wijk, zij kunnen direct hulp
bieden en zwaardere zorg voorkomen. Jongerenwerkers zijn voor langere termijn betrokken bij het
leven van jeugdigen.
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De realiteit van jeugdigen is aan trends onderhevig. Het is belangrijk om bij de realiteit aan te sluiten.
Een mobiele JOP(jeugdontmoetingspunt) zou hierin een mooie uitkomst zijn. Deze kan flexibel
inspelen in die wijken waar nog geen vaste JOP is. Hierdoor kun je heel veel jongeren bedienen nu en
in de toekomst.
Ruim de helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht. Ook veel kinderen hebben er last
van. Overgewicht is een belangrijke oorzaak van ziekte. Vooral bij kinderen kan dit ernstige ziektes
opleveren. IJsselstein heeft hiervoor het project JOGG in het leven geroepen. JOGG staat voor
Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is belangrijk om kinderen op vroege leeftijd bewust te laten worden
van gezond eten/drinken en sporten. Dit is o.a. waar JOGG voor staat.
Standpunten:
> Geen bezuinigingen op jongerenwerkers, buurthuiswerk etc. Dit is de fundering om zwaardere
zorg te voorkomen.
> We gaan geen een subsidierelatie aan met organisaties. We besteden onder geen beding uit.
> Wij kopen geen zorg in bij bestuurders die meer verdienen dan een minister (€ 144.000 op
jaarbasis).
> De jeugd wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van jeugdbeleid.
> Er komt 1 mobiele JOP.
> Er komen meer vaste JOP’s, in overleg met jongeren en jongerenwerkers.
> Ook als de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, blijft het recht op jeugdzorg van
kracht.
> Gelden voor jeugdzorg worden geoormerkt.
> Professionals bepalen welke (vervolg)zorg er nodig is voor kind, jongere en/of gezin.
> Het JOGG project wordt voortgezet en eventueel uitgebreid.

Wmo
Gemiddeld leven we langer en gezonder. Maar dat gaat niet vanzelf en dat geldt niet voor iedereen.
Als je ziek bent of een handicap hebt, moet je kunnen vertrouwen op goede zorg.
Door de versobering van de AWBZ dreigen veel mensen tussen wal en schip te raken. Waar de AWBZ
nog een recht is voor hulpvragers, is de Wmo een compensatieplicht voor de gemeente. Deze
compensatie hoeft niet overeen te komen met de zorg die iemand vanuit de AWBZ krijgt. De SP vindt
dat inwoners van IJsselstein actief bezocht moeten worden i.p.v. dat de gemeente af gaat zitten
wachten tot hulpvragers zelf een keer langs gaan komen.
Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers. SP vindt dat er een verschil is tussen
de niveaus van mantelzorgers. Een buurman geeft (meestal) een ander soort mantelzorg dan
bijvoorbeeld een familielid. Onze huidige maatschappij draait op heel veel vrijwilligers en
mantelzorgers. Zij staan belangeloos klaar voor andere. De SP vindt dat we goed naar deze mensen
moeten luisteren zodat we de juiste ondersteuning kunnen aanbieden. Wij zijn voor verruiming van de
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respijtzorg. Respijtzorg houdt in dat zorg tijdelijk wordt overgenomen ter ontlasting van de
mantelzorgers. Deze heeft hierdoor tijd om tot rust te komen bijvoorbeeld of om een cursus te volgen
ter ondersteuning van de zorg die men geeft.
Standpunten:
> De Wmo dient op een menselijke en sociale manier te worden uitgevoerd. (Her)indicatiestelling
moet altijd persoonlijk gebeuren en niet via de telefoon.
> Door de versobering van de AWBZ mogen mensen nooit zonder zorg komen te zitten.
> Behoud van goede thuiszorg.
> Bouw van mantelzorgwoningen op eigen erf wordt mogelijk gemaakt.
> Patiëntenbewegingen worden actief bij het maken van beleid betrokken.
> Geld dat de gemeente krijgt voor zorgtaken geven wij niet uit aan andere zaken. Ook hier gaan wij
voor oormerken van het geld.

Sport
Nederland is het land van water. Veel water. Water is niet alleen leuk om mee te spelen en van te
genieten maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Waren er in het jaar 2000 nog 2 mensen overleden door
verdrinking, halverwege 2013 stond de teller al op 14 overledenen.
Te allen tijde moeten kinderen in het basisonderwijs de mogelijkheid krijgen om minimaal hun A‐
diploma te halen. Schoolzwemmen moet blijven bestaan.
Gaan we het zwembad Hooghe Waerd renoveren of gaan we voor nieuwbouw? SP IJsselstein vindt het
belangrijk dat er een goed onderbouwde kostenberekening komt zodat we tot een goede beslissing
gaan komen. Er moet een goede balans zijn tussen financiën en duurzaamheid.
Sporten geeft mensen de kans om sociale netwerken op te bouwen en zodoende contact te houden
met de maatschappij om je heen. Een goed verenigingsleven hebben wij hoog in het vaandel staan.
Standpunten:
> Alle sportvelden en sporthallen moeten goed toegankelijk zijn voor gehandicaptensporters.
> Elke inwoner van IJsselstein zal in staat worden gesteld om zijn A en B diploma te behalen.
> Er dient een keuze gemaakt te worden omtrent nieuwbouw of renovatie van het zwembad
Hooghe Waerd volgens de principes van de eerder genoemde burgerparticipatie.

Onderwijs
Om de economie en onze samenleving blijvend sterker te maken heb je goed onderwijs nodig. Het is
belangrijk dat gemeente IJsselstein voor brede scholen gaat zodat de jeugd gewoon in zijn eigen
woonplaats onderwijs kan volgen.
Preventief voorlichting geven op het gebied van drugs, alcohol en gameverslaving is van groot belang.
Wij vinden dat het inzetten van deze voorlichting nu te laat gebeurt. Wij zouden graag zien dat
kinderen vanaf twaalf jaar en hun ouders voorlichting krijgen. Als je later begint is de kans groter dat
kinderen al met ‘het een of ander’ bezig zijn en is de invloed van ouders beperkter.
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Aankomende jaren zullen de leerling aantallen op de basisscholen terug lopen. Er moet dan goed
gekeken worden hoe de verdeling gaat worden tussen alle soorten onderwijs in elke wijk. Wij vinden
het belangrijk dat je als ouder keus hebt naar welke school je kinderen gaan.
De gemeente heeft de taak om voorwaarden te scheppen die goed onderwijs mogelijk maken.
Standpunten:
> Elke school heeft de beschikking over een conciërge.
> Vanaf 12 jaar zal elk kind in IJsselstein voorlichting krijgen op het gebied van drugs, alcohol en
gameverslaving.
> Goede verdeling van alle soorten basisonderwijs in elke wijk.

Cultuur
In tijden dat de financiële tekorten ver oplopen staat onze cultuur gelijk onder druk. Dit moeten we
zien te verhinderen. Culturele uitingen binden en verbinden IJsselsteiners met elkaar. Organisaties met
culturele inslag hebben hun subsidies aanzienlijk zien verminderen en hebben moeite hun hoofd
boven water te houden. SP ziet de cultuur van IJsselstein niet als franje maar als de zuurstof van
IJsselstein.
IJsselstein en omstreken heeft een rijke historie. De kasteeltoren, maar ook de hervormde kerk, de
vele monumenten het kloosterplantsoen hebben een duidelijke historische achtergrond.
De bibliotheek is een onmisbare schakel in het bedienen van de inwoners van IJsselstein op het gebied
van lezen. Daarnaast steunen wij alle activiteiten die de bibliotheek organiseert of wenst te
ontplooien.
Standpunten
> IJsselsteinse kunstenaars krijgen de ruimte om zichzelf te presenteren in IJsselstein.
> IJsselsteiners met een minimum inkomen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.
> Jongeren en senioren krijgen gratis toegang tot het museum.
> Er worden subsidies verstrekt aan alle verenigingen/instellingen enz. die een toegevoegde waarde
hebben voor de bevordering van cultuur in IJsselstein
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Hoofdstuk 5: RUIMTE
INLEIDING
Het programma Ruimte is een veelomvattend onderwerp. Het bevat mobiliteit, milieu, wonen maar
heeft ook raakvlakken met wijken en bedrijven. Een zwaar onderwerp dus. Een onderwerp waar
iedereen de hele dag mee te maken heeft. Van en naar het werk gaat over de weg. Vrije tijd in de wijk
en rondom het huis … Wij beseffen dat we er niet genoeg over kunnen zeggen.
De meeste inwoners weten zelf hoe zij hun leefomgeving graag ingericht willen hebben. De gemeente
dient hierin te faciliteren, naast de plannen die de gemeente zelf ontwikkeld. De belangrijkste factoren
zijn de communicatie en samenwerking met inwoners, iets dat tijdens de afgelopen college periode
regelmatig mis is gegaan – en dus een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

PROGRAMMA en STANDPUNTEN:
Afval Scheiden
Ondanks de opening van een nieuw afval scheidingsstation is onder het huidige college weinig
aandacht besteed aan het stimuleren van afvalscheiding door inwoners. De voor 2012 vastgestelde
norm van 48 procent werd niet gehaald en voor 2013 werd er zelfs geen norm vastgesteld. Ook is er
geen noemenswaardige aandacht geweest om dit te verbeteren. En dat terwijl omliggende gemeenten
het aanmerkelijke beter doen. De stimulering van afval scheiden is voor de SP een prioriteit. Meer
afval scheiden betekent meer recyclen. Hierdoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en hoeft er
minder afval te worden verbrand. Het milieu is hierbij dus zeer gebaat.
Standpunten:
> De SP zal actief gaan voorlichten over het scheiden van afval om inwoners hier zoveel mogelijk toe
te stimuleren.
> Op zoveel mogelijk locaties in IJsselstein dienen ondergrondse containers geplaatst te worden
voor het scheiden van afval.

Sociale huurwoningen
Het wordt steeds duurder om te huren in Nederland. En met de recente huurverhogingen en het
kabinet die de woningcorporaties in een wurggreep houdt lijkt het erop dat dit niet snel gaat
veranderen. Vanuit Den Haag valt geen mededogen te verwachten.
IJsselstein heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen en goedkope starterwoningen. Veel
IJsselsteinse jongeren kiezen voor een eerste huis, appartement of kamer buiten IJsselstein.
Simpelweg omdat er te lange wachtlijsten zijn en te weinig aanbod. Wij willen niet dat de starters
IJsselstein verlaten. Toch kunnen we niet zomaar de contouren oprekken. Gekeken moet worden of er
met Montfoort, Lopik en Nieuwegein een oplossing kan worden gevonden. Lukt dat niet, dan zijn we
bereid om te praten over het oprekken van de rode contouren. De rode contouren geven de
begrenzing van het stedelijk gebied aan. Buiten deze begrenzing mag er geen woningbouw enz.
plaatsvinden.
Bij de Clinckhoeff en Hooghe Waerd wordt binnenkort gestart met het slopen en herbouwen van flats.
94 procent van de bewoners zag hier de noodzaak niet van in, zo bleek uit een onderzoek van het
bewonerscomité in samenwerking met de SP. De gemeente heeft hier de plannen doorgedrukt, regels
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omtrent inspraak van bewoners werden genegeerd en naar de bewoners werd niet geluisterd. Dit
soort zaken mogen niet voorkomen!
Voor de SP staan de mens en de menselijke maat voorop. Dit houdt voor ons in dat er bij het maken
van plannen, bijvoorbeeld om een wijk aan te passen, eerst gekeken moet worden naar wat de
mensen willen. Dit kan alleen door persoonlijk met inwoners van de wijk in contact te treden. Op
informatieavonden maar ook en vooral door langs de deuren te gaan en op die manier informatie in te
winnen. Zie ook het hoofdstuk burgerparticipatie.
Standpunten:
> Er moeten meer sociale huurwoningen en goedkope starterwoningen komen in IJsselstein. Een
minimum van 50 procent bij nieuwbouw projecten.
> Sociale huurwoningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit
bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt.
> Bij het maken van plannen met betrekking tot sloop, herbouw of nieuwbouw wordt eerst en
vooral naar de bewoners en omwonenden geluisterd. Het standpunt van de SP is dat pas tot sloop
kan worden overgegaan als meer dan 70 procent van de bewoners voor sloop zijn.
> De SP wil een tweejaarlijkse schriftelijke enquête organiseren vanuit de gemeente onder alle
inwoners van IJsselstein om te peilen hoe zij de leefomstandigheden in hun wijk ervaren.
> Om te voorkomen dat de jongere IJsselsteiners teveel buiten IJsselstein gaan wonen moet worden
gekeken of we ze binnen IJsselstein kunnen opvangen. Lukt dat niet ….. over het oprekken van de
rode contouren is te praten.
Wij maken prestatieafspraken met Provides waarin wordt vastgelegd:
> Wat de omvang moet zijn van de voorraad huurwoningen in de categorieën goedkoop, betaalbaar
en duur.
> Hoeveel wordt geïnvesteerd in groot onderhoud, renovatie en isolatie.
> Hoeveel wordt geïnvesteerd (door zowel gemeente als Provides) in het leefbaar houden van de
buurt.
> Hoeveel er mag worden gesloopt en verkocht.
> De zeggenschap van de huurders (in samenwerking met huurdersorganisaties).
> Corporatiewoningen die langer dan een half jaar te koop staan moeten terug in de verhuur.
De gemeente dient bij deze prestatieafspraken in te zetten op lagere huurstijgingen dan het wettelijk
maximum.

Wijkindeling
Te vaak bouwt men in een wijk met goedkope huur‐ en koopwoningen de duurdere woningen
gegroepeerd, waardoor zogenaamde ‘eilandjes’ ontstaan. De bevolkingssamenstelling verandert
hierdoor wel, maar de oorspronkelijke bedoeling van sociale harmonie en ontplooiing wordt hierdoor
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geweld aangedaan. Dit moet voorkomen worden door duurdere woningen verspreid tussen de
goedkopere te bouwen.
Standpunt:
De SP pleit voor een gevarieerd aanbod van woningen in iedere wijk. Een combinatie van
goedkopere en duurdere huur‐ en/of koopwoningen bevordert een evenwichtige
bevolkingssamenstelling.

Leefbaarheid
IJsselstein scoort wat groen in de wijken betreft slecht. Dit heeft een negatieve invloed op de
gevoelens van veiligheid en leefbaarheid. Het is voor de SP onverteerbaar als bij wijkvernieuwing en/of
inbreiding de hoeveelheid groen in een wijk minder wordt. De Touwlaan en Duitslandstraat zullen
daardoor onze speciale aandacht krijgen.
Standpunten:
> Bij alle (bouw)plannen en de uitvoering daarvan zal de leefbaarheid van de wijk niet mogen
verminderen.
> Er moet onderzocht worden of het mogelijk is om het beheerniveau voor groen omhoog te
brengen (van niveau 3/4 naar bijv. niveau 2).

Windmolens
Het belang van duurzame energie kan niet worden overschat. Het opwekken van deze energie kan op
verschillende manieren. Een daarvan is het plaatsen van windmolens. Het plaatsen van windmolens in
IJsselstein zal uiteindelijk voordeel opleveren voor zowel de IJsselsteiners als voor het milieu.
Gemeenten als Lopik en Culemborg zijn ons al succesvol voorgegaan. De plaatsing van 1 windmolen
kan zo’n 1600 gezinnen voorzien van elektriciteit. Inwoners van IJsselstein kunnen een aandeel nemen
in de windmolen en zo aanzienlijk besparen op hun energierekening.
Zonne‐energie wordt steeds beter en door iedereen toepasbaar. Helaas kan het alleen nog maar bij
koophuize worden toegepast. Samen met Provides moet gekeken worden hoe we de markt kunnen
openen voor de huurhuizen.
Standpunt:
De SP wil de mogelijkheid onderzoeken om windmolens te plaatsen – op een geschikte locatie – in
de gemeente IJsselstein. Bij dit proces worden de inwoners van IJsselstein zo veel mogelijk
betrokken. Inwoners van IJsselstein kunnen mede‐eigenaar worden van de windmolens.

Energieneutraal
Bescherming van het milieu is een van de SPeerpunten van de SP. Aangezien de gemeente het goede
voorbeeld dient te geven moeten maatregelen genomen om energieverbruik te minimaliseren.
Standpunten:
> De SP wil dat alle gemeentelijke gebouwen zo snel mogelijk energieneutraal worden gemaakt.
> Ook wil de SP – samen met Provides – het energieneutraal maken van andere gebouwen en
woningen stimuleren.
> Zonne‐energie moet door zoveel mogelijk huurders en eigenaren worden toegepast.
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Inschakelen van flora en fauna experts
Bij de uitvoer van grote projecten sneuvelt er soms flora en/of fauna die niet meer terugkeert op de
betreffende plek. Om teloorgang tegen te gaan dienen er altijd experts ingeschakeld te worden om de
situatie te beoordelen. In het verleden is dit in IJsselstein verschillende keren misgegaan waardoor o.a.
een “Hazelnotencollectie” met het predicaat “Nederlandse Plantencollectie” is vervangen door een
stuk kale grond.
Standpunten:
> De SP wil flora‐ en fauna expert inschakelen bij ieder bouwkundig project.
> De IJsselsteinse biodiversiteit mag niet lijden onder bouwprojecten.
> Het Groen Platform IJsselstein krijgt een belangrijke adviserende rol bij het opstellen van
gemeentelijk beleid omtrent groen.

Mobiliteit
Het verkeer loopt ‘s ochtends en ‘s middags regelmatig vast i.v.m. het woon werk verkeer. De
luchtkwaliteit is op die routes natuurlijk slecht. Stilstaand en optrekkend verkeer vervuilt de lucht
onacceptabel. Er zijn duidelijk te weinig uitvalroutes. Nog steeds is bij het ontwikkelen van wijken en
buurten te weinig aandacht voor dit probleem.
Standpunten:
> Bij het ontwikkelen van inbreiding of sloop en herbouw van (delen van) een wijk wordt rekening
gehouden met het milieuproblemen door het verkeer.
> Indien het niet anders kan, zal er een rijverbod komen voor vervuilende auto’s op bepaalde tijden
op bepaalde routes.

Fijnstofmetingen
In IJsselstein is op verscheidene plaatsen een hoge verkeersdichtheid. Dit resulteert in een verhoogde
aanwezigheid van stikstofoxiden, ozon en fijnstof die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.
In IJsselstein wordt gebruikt gemaakt van de wettelijk toegestane rekentool. Dit rekengereedschap kan
echter zo gebruikt worden dat een feitelijk ongezonde situatie op papier ineens minder ongezond of
gezond lijkt. Om elke verdenking ervan te voorkomen moet IJsselstein periodiek de luchtkwaliteit laten
meten. Het kan niet zo zijn dat de gezondheid in gevaar gebracht wordt, omdat anders er maatregelen
genomen moeten worden die impopulair zijn.
Standpunt:
De SP wil fijnstofmetingen laten uitvoeren op verscheidene locaties in IJsselstein. Als uit deze
metingen blijkt dat er een verhoogde concentratie fijnstof is moet de gemeente een plan maken en
uitvoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Parkeren
IJsselstein heeft in het verleden besloten het parkeren te regelen door ervoor te laten betalen. Deze
ongelukkige beslissing kan helaas niet worden teruggedraaid. Nu is het zo dat betaald parkeren
kostenneutraal moet zijn. De bewoners en ondernemers dragen fors bij aan het neutraal houden van
die kosten. Toch kunnen de kosten voor de ondernemers en de bewoners lager worden gemaakt door
een deel van het eigen vermogen van de gemeente te investeren in de parkeergarage op Eiteren. Ook
28

is door dit gemeentebeleid de parkeerdruk op sommige locaties onacceptabel hoog. Een bordje
ophangen – zoals door dit college geprobeerd – met daarop het verzoek om ergens anders te gaan
parkeren is ineffectief en werkt voornamelijk op de lachspieren.

Standpunten:
> Door geheel of gedeeltelijk te investeren in de parkeergarage van Eiteren worden de kosten voor
de bewoners , bezoekers en ondernemers verminderd.
> In de schil buiten de schil komt zo snel mogelijk een blauwe zone.
> Alle bewoners en ondernemers in IJsselstein krijgen een eenmalige vergunning voor hun auto op
kenteken en niet op naam of adres per jaar.

Fietspaden
Fietsen dient te worden gestimuleerd. Goed voor de gezondheid en goed voor het milieu (t.o.v. de
auto). Essentieel is een goed netwerk van fietspaden die schoon en berijdbaar worden gehouden. Om
dit te bereiken is een extra investering nodig vanuit de gemeente. De veiligheid laat nog wel iets te
wensen over. Door het slechte onderhoud van de fietspaden ontstaan er plassen. In de winter worden
ze een ijsbaan. Zeer onwenselijk. Wij willen het beheerniveau van de fietspaden ophogen (van
beheerniveau 4) naar beheerniveau 2. Door de dislocaties van het Calscollege is er de hele dag door
meer fietsverkeer en lopen leerlingen meer risico.
Standpunten:
> De SP wil de Achtersloot en de Noord IJsseldijk veiliger maken door het aanbrengen van fiets
suggestiestroken.
> Er wordt extra aandacht besteed aan het schoonhouden van fietspaden.
> Met het Calscollege zal bekeken worden hoe leerlingen zich op een veilige manier kunnen
verplaatsen door IJsselstein.

A2 Industrieterrein
Het aanleggen van een industrieterrein lijkt uit oogpunt van het creëren van meer banen in IJsselstein
een goede zaak. Het industrieterrein dient dan echter te worden gevuld door bedrijven en de SP
denkt niet dat dit het goede moment daarvoor is. Er is momenteel veel leegstand op
bedrijventerreinen. Die leegstand kost de gezamenlijke Nederlandse gemeenten ca. 70 miljoen euro
per jaar. Nieuwe bedrijfsterreinen moeten volgens de SER‐ladder worden bijgebouwd. Dit houdt in dat
eerst nut en noodzaak moet worden aangetoond. In tijden van crisis zullen de bedrijven niet in de rij
staan. In plaats van het bouwen van een nieuw industrieterrein moet eerst de leegstand van
bestaande industriële locaties in IJsselstein worden aangepakt. Indien er dan nog steeds een nieuw
terrein in IJsselstein nodig is, mag de gemeente IJsselstein geen financiële risico’s lopen.
Standpunten:
> De SP wil eerst de huidige leegstand op industriële locaties aanpakken. Nut en noodzaak van een
nieuw industrieterrein dienen onomstotelijk vast te staan voordat de SP goedkeuring kan verlenen
aan een nieuw industrieterrein.
> De financiële risico’s zullen bij de ondernemers zelf moeten liggen.
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Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Veiligheid voor zowel winkeliers als klanten is essentieel in een winkelgebied. Het Keurmerk Veilig
Ondernemen is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer
waarbij afspraken gemaakt worden om de veiligheid structureel te verbeteren. Hierdoor verbetert de
veiligheid van winkelgebieden.
Standpunt:
De SP wil het Keurmerk Veilig Ondernemen invoeren in de winkelgebieden van IJsselstein.

Groen ondernemen
Het kabinet Rutte zette zijn kaarten bij het verduurzamen van het energiebeleid op een vrijwillige en
daarmee vrijblijvende aanpak: de green deals. Studies van het Planbureau voor de Leefomgeving
tonen aan dat de energie‐ en klimaatdoelen voor 2020 hiermee buiten bereik blijven. Toch gaan in
Nederland steeds meer bedrijven groen ondernemen. Een goede ontwikkeling die de SP ook op lokaal
niveau wil stimuleren.
Standpunt:
Groen ondernemen stimuleren door de gemeentelijke belasting voor groene bedrijven te verlagen.
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