Bouwen aan Purmerend!

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding
Wat zijn voor de Partij van de Arbeid Purmerend de komende vier jaar belangrijke
onderwerpen en wat is de top drie van elk onderwerp? Het antwoord op die vragen vind je
in dit verkiezingsprogramma; een opsomming van onze wensen en idealen. Zijn die
realistisch? Nou en of! Als de wil er maar is.
Die is er bij ons zeker. We zien de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met vertrouwen
tegemoet. Omdat we een goed verhaal hebben, dat trouw is aan de idealen van onze partij
(met de pijlers Wonen, Werk en Welzijn) en natuurlijk goed is voor Purmerend. Het draait
allemaal om ‘meedoen’ en de PvdA maakt zich daar hard voor.
Wij zijn een vooruitstrevende partij en willen die instelling ook graag terugzien bij de
gemeente. De voorbije jaren was de gemeente terughoudend als het ging om nieuwe
ontwikkelingen en experimenten. Of het nou gaat om veiligheid, duurzaamheid of zorg: de
PvdA wil dat de gemeente het voortouw neemt.
De PvdA heeft de durf om te investeren, maar wel met realiteitszin. De bomen groeien
immers niet tot in de hemel.

Wonen
Onze speerpunten:
•
•
•

Nieuwbouw in Purmerend? Minimaal 30% daarvan moet sociale huur zijn!
Bij nieuwbouwprojecten zorgen voor gemengde buurten.
Startersleningen invoeren om doorstroming op de woningmarkt te vergroten.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•

Elke sociale huurwoningen die wordt gesloopt of verkocht, moet worden vervangen.
Meer (huur)woningen in het middensegment bouwen zodat mensen de overstap
van sociale huurwoning naar duurdere huur kunnen maken.
Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij nieuwe projecten.
Bedrijfspanden verbouwen naar kleine woningen voor jongeren en statushouders.

Waarom willen wij dit?
De wachttijden voor sociale huurwoningen rijzen de pan uit en de voorbije jaren heeft het
gemeentebestuur veel te weinig gedaan om het tij te keren. Wij vinden het onacceptabel
dat inwoners van Purmerend soms tien jaar op een wachtlijst moeten staan, voordat ze in
aanmerking komen voor een woning. We willen de krimp van de sociale huursector
ombuigen in groei.
Tegelijkertijd zetten we in op doorstroom. Bewoners van een sociale huurwoning die meer
verdienen dan 43.000 euro moeten kunnen overstappen naar een duurdere woning. Maar
dan moet die er wel zijn. Wij kiezen ervoor om bij nieuwbouwprojecten 30%
middensegmentwoningen te laten zijn.
En de mensen die toch in een sociale huurwoning willen blijven? Nu stijgt de huur sneller
voor mensen met een hoog inkomen. Wat ons betreft zou dan ook de huur moeten dalen
bij een lager inkomen, bijvoorbeeld door pensionering of werkeloosheid. Da’s wel zo
eerlijk.
Nu is het nog zo dat de gemeente plannen voor nieuwbouw maakt en ze vervolgens
voorlegt aan inwoners. De PvdA wil het omdraaien. Eerst praten met inwoners, luisteren
naar hun argumenten en die betrekken in de plannen.

Zorg en welzijn
Onze speerpunten:
•
•
•

In Purmerend kan iedereen meedoen.
Mantelzorgers ontlasten door ze af en toe hun zorgtaken een poosje te kunnen
laten overdragen aan een ander.
Kwaliteit van de zorg mag geld kosten.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ook mensen met een fysieke beperking moeten kunnen meedoen. Wij
onderschrijven het VN verdrag Handicap.
In de wijken actief op zoek naar mensen die hulp nodig hebben of eenzaam zijn.
Activiteiten stimuleren die gericht zijn op het bestrijden van analfabetisme.
WMO-consulenten moeten de wijken in om de noodzaak tot zorg sneller te
signaleren.
Mantelzorgers die bij iemand in huis wonen moeten daar kunnen blijven wonen als
de oorspronkelijke bewoner is overleden.
Geen ‘concurrentie’ tussen leden wijkteams.
Aantal peuterspeelzalen blijft gelijk, aantal aanbieders verminderen.
Overlast verwarde personen aanpakken en betrokkenen hulp bieden.

Waarom willen wij dit?
Veel partijen hebben het over ‘eigen verantwoordelijkheid’. De PvdA ook. Maar wij zetten
daar geen punt achter, maar een komma. Zeker als het over zorg gaat. Wie een steuntje in
de rug nodig heeft -of dagelijkse zorg- moet op de gemeente kunnen rekenen.
Goede zorg kost geld. Wij vinden kwaliteit van de zorg zó belangrijk dat bij een
aanbesteding van (thuis)zorg niet alleen gekeken wordt naar de laagste prijs of gunstigste
contractvoorwaarden voor de gemeente. Goede zorg draait om mensen en die verdienen
zekerheid in de vorm van een vast arbeidscontract.
Wijkteams bestaan uit vertegenwoordigers van allerlei organisaties. Onderling wordt
bepaald welke organisatie hulp gaat verlenen aan een cliënt en die krijgt daarvoor een
financiële vergoeding. Die situatie leidt tot een vorm van concurrentie tussen de
hulpverleners. Wij pleiten ervoor om een soort van aanwezigheidsvergoeding voor de
professionals in te voeren. Daardoor wordt de financiële prikkel weggenomen.
WMO consulenten moeten achter hun loketten vandaan en de wijken in. Daar horen ze
veel sneller gevallen van verborgen leed en kunnen ze sneller zorg organiseren.
Purmerend telt zestien peuterspeelzalen. Het gros daarvan wordt beheerd door één
organisatie. Schaalgrootte leidt tot efficiency en kostenbesparing. De gemeente betaalt
daarom voor deze peuterspeelzalen een beduidend lagere bijdrage dan voor de overige
zalen. Vermindering van het aantal aanbieders levert structureel een grote besparing op.

Werk
Onze speerpunten:
•
•
•

Investeren in verlaging van het aantal Purmerenders in de bijstand.
Groei werkgelegenheid in Purmerend stimuleren.
Werkgevers helpen Purmerenders met een beperking in dienst te nemen.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•
•

Participatiebedrijf (voorheen Baanstede) ook financieel helpen om te ondernemen.
Flexibel omgaan met de regels van de Participatiewet.
Bedrijven die voor de gemeente willen werken moeten minimaal vijf procent van het
werk laten doen door mensen die moeilijk aan het werk komen.
Energie steken in starters en groeiende bedrijven binnen Purmerend ter versterking
van de werkgelegenheid.
Mensen met ervaring die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen inzetten om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren en begeleiden.

Waarom willen wij dit?
Wie kan werken, werkt. Ons uitgangspunt is: betaald werk als het kan en vrijwilligerswerk
als alternatief. Dat klinkt goed, maar gebeurt niet vanzelf. Het vraagt een investering van
gemeente, werkgevers en de inwoners zelf.
De PvdA wil extra stappen zetten om het aantal Purmerenders met een bijstandsuitkering
naar beneden te krijgen. Minder uitkeringen willen we realiseren door extra in te zetten op
scholing, sollicitatietrajecten en intensieve begeleiding. Tegelijkertijd willen we extra
inzetten op handhaving om fraude de kop in te drukken.
Als het gaat om mensen aan het werk krijgen, geldt voor de PvdA de regel: de persoon gaat
boven de regeltjes. Wij pleiten er dan ook voor om de regels van de Participatiewet soepel
te hanteren, als de situatie daar om vraagt.
Werkgevers ervaren belemmeringen bij het aannemen van mensen met een beperking. Wij
willen hen helpen door die belemmeringen weg te nemen.

Verkeer en openbare ruimte
Onze speerpunten:
•
•
•

Meer geld voor groenonderhoud en openbare ruimte.
Fietsen in de stad aantrekkelijker maken door asfalteren hoofdroutes.
Betere OV-verbinding tussen de wijken.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende fietsenrekken bij winkelcentra en openbare gebouwen en meer
fietsenstalling in de binnenstad.
Kwaliteit busvervoer naar Amsterdam moet op niveau blijven, ook als NoordZuidlijn
is geopend.
30 km zone rondom alle scholen en daar stevig handhaven op overlast autoverkeer.
Onveilige fietsroutes Gedempte Where verbeteren.
Waar mogelijk groene golf van verkeerslichten.
Groenstroken beschikbaar stellen aan buurtbewoners, bijvoorbeeld om daar een
moestuin aan te leggen.
De gemeente stimuleert elektrisch vervoer (zowel goederen- als personenvervoer)
en deelautogebruik.
Meer openbare toiletten in Purmerend.

Waarom vinden wij dit?
Als het gaat om bereikbaarheid van onze (binnen)stad kiest de PvdA voor belangen van
fietsers, het OV en de auto. In die volgorde.
Onderhoud van fietspaden is hard nodig. Met name de hoofdroutes zijn vaak slecht en
moeten wat ons betreft geasfalteerd worden. Dat is veiliger en comfortabeler voor de
fietser.
De opening van de NoordZuidlijn in Amsterdam heeft voor veel Purmerenders nogal wat
gevolgen. Zij moeten straks in Amsterdam-Noord overstappen op de nieuwe metrolijn en
niet meer bij het Centraal Station. Welke gevolgen heeft dit voor de kwaliteit van het
busvervoer van en naar Amsterdam? Wij houden de vinger aan de pols en eisen
aanpassingen als die nodig mochten zijn. Nog een OV-onderwerp: de busverbinding
tussen de wijken is slecht en moet echt beter.
De PvdA pleit voor een groene golf van verkeerslichten op plekken waar dat in de stad kan.
Als auto’s in een constante snelheid kunnen doorrijden is dat niet alleen beter voor het
milieu, het verbetert ook de verkeersdoorstroming in de stad.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen, in gelijke mate, gebruik kan maken van passende
openbare sanitaire voorzieningen.

Veiligheid en Handhaving
Onze speerpunten:
•
•
•

Het Ogen en Oren project verder stimuleren en uitbreiden naar andere wijken.
Purmerenders betrekken bij het bepalen van prioriteiten van politie en handhaving
in de wijken.
Ook jeugdteams en sociale wijkteams betrekken bij de aanpak van overlastgevende
jeugd en verwarde personen.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•
•

Dierenmishandeling wordt hard aangepakt.
Purmerenders hebben recht op eerlijke informatie, zeker waar veiligheid in het
geding is.
Medewerkers van gemeentelijke instellingen worden voortdurend bijgeschoold om
signalen van radicalisering te kunnen herkennen.
Hondenbelasting aanpassen aan de uitgaven voor dit doel.
Hondeneigenaren verplichten de poep van hun hond op te ruimen en daar streng
op handhaven.

Waarom vinden wij dit?
Purmerend is een veilige stad, maar ook in veilige steden komt criminaliteit en overlast
voor en dat geeft een gevoel van onveiligheid. Wat de PvdA betreft is het niet alleen een
taak van gemeente en politie om dat gevoel te verminderen. Buurtbewoners kunnen daar
een rol in spelen. Dat gebeurt nu al door het Oren en Ogenproject, buurt-whatsapp
groepen en Facebookgroepen. Wat ons betreft praten buurtbewoners mee over de
prioriteiten voor politie en handhaving in hun wijk. Zij kennen de dagelijkse problemen
(hondenpoep, parkeerproblemen, te hard rijden) het beste.

Duurzaamheid
Onze speerpunten:
•
•
•

Betere scheiding van afval door weer wekelijks op te halen en na te scheiden
Bewustwording onder inwoners vergroten dat waterafvoer ook een eigen
verantwoordelijkheid is.
Nul op de meter stimuleren en als gemeente daarin voorop lopen.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de avond en nacht zoveel mogelijk verlichting in openbare gebouwen uit.
LED-verlichting in straatlantaarns.
Haalt de gemeente een boom weg, dan moet daar -eventueel ergens anders- een
boom voor terugkomen.
Bij bestrating en vervanging stadsmeubilair zoveel mogelijk duurzame materialen
gebruiken en kijken naar kansen voor hergebruik.
Meer oplaadpunten voor elektrisch vervoer.
Openbaar groen zoveel mogelijk bijen- en vlindervriendelijk.
Stimuleren groene daken en gevels.
Elk seizoen een streekmarkt houden om regionale (seizoens)producten onder de
aandacht van Purmerenders te brengen.
Ondernemers stimuleren te investeren in duurzame energie en energiebesparing.

Waarom vinden wij dit?
Enorme groei in zonnepanelen, scheiden van vuilnis en dan met name plastic dat een
vlucht heeft genomen: de gemeente heeft de afgelopen jaren op dit terrein niet stilgezeten.
Maar het kan altijd beter. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen
elkaar in sneltreinvaart op en als gemeente moeten we daarin mee. Zodat Purmerend ook
voor toekomstige generaties een prettige, milieubewuste stad is.
Het regenwater komt met bakken uit de hemel en dat verdwijnt grotendeels in het riool en
niet in de grond. Wat ons betreft moet dat andersom, omdat de zuiveringsinstallaties beter
hun werk kunnen doen én omdat je zo overlast bij regen vermindert en droogte bij
neerslagtekort voorkomt. Het ‘ontstenen’ van tuinen is dus heel belangrijk. Over dat
belang moet veel meer communicatie vanuit de gemeente plaatsvinden.

Economie
Onze speerpunten:
•
•

•

Wij zeggen ‘ja’ tegen woningbouw op het bedrijventerrein De Koog. En ook hier
geldt: minimaal 30% sociale huurwoningen.
Wij staan positief tegenover de ontwikkeling van het Beusebos (kom A7), mits de
ontwikkeling voldoende bijdraagt aan de werkgelegenheid en economie van
Purmerend. Als inwoners van Purmerend een referendum initiëren, zullen wij dat
steunen en ons conformeren aan de uitkomst.
Meer kansen voor lokale ondernemers bij aanbestedingen van de gemeente.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•

Grote winkels op bedrijventerreinen weren om reguliere winkelcentra een eerlijker
kans te geven.
Lokale economie stimuleren door toerisme en recreatie.
Leegstand van winkels zoveel mogelijk voorkomen.
Investeren in verbinding met ondernemers.

Waarom vinden wij dit?
Bedrijventerrein Baanstee Noord heeft voorlopig nog ruimte genoeg voor nieuwe
bedrijvigheid. Het oude bedrijventerrein De Koog mag daarom wat ons betreft veranderen
in een woonwijk.
Een gezonde winkelstad is belangrijk omdat een aantrekkelijk winkelaanbod zorgt voor
sociale cohesie. Samen met ondernemers kunnen we kansen benutten, mede door
provinciale subsidiemogelijkheden.

Onderwijs
Onze speerpunten:
•
•
•

Binnen de gemeente een vast aanspreekpunt voor leerkrachten, zodat ze
bijvoorbeeld signalen van armoede in gezinnen kunnen melden.
Schooltuinen helpen kinderen leren over natuur en milieu en moeten dus blijven
bestaan.
Mbo-leerlingen beter begeleiden naar een betaalde baan.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•
•

Terugkeer muziekonderwijs in basisscholen stimuleren door scholen te subsidiëren.
Breed aanbod van mbo-opleidingen in Purmerend.
Projecten uitbreiden die helpen om taalachterstand snel te signaleren en te
verkleinen.
Het vergroenen van speelpleinen stimuleren.
Stimuleren van (veilig) gebruik van alle nieuwe media.

Waarom vinden wij dit?
Scholen zijn niet alleen als plek voor ontwikkeling belangrijk; kinderen moeten zich er ook
thuis voelen. Scholen voelen de druk en verantwoordelijkheid om veel maatschappelijke
problemen op te lossen. Daarom vindt de PvdA dat de gemeente het onderwijs moet
ondersteunen waar dit mogelijk is.
Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak van taalachterstand. Een pilot waarbij ouders
meer begeleiding krijgen als hun kind taalachterstand heeft, laat zeer goede resultaten
zien. Wat ons betreft mag dat uitgebreid worden.
Naast het reguliere schoolwerk is het ook van belang dat kinderen in aanraking komen met
natuur en cultuur bijvoorbeeld schooltuinen en muziek.

Sport en Cultuur
Onze speerpunten:
•
•
•

Sportverenigingen mogen door middel van buitenreclame inkomsten genereren.
Alle zalen van P3 moeten worden behouden.
Budget voor initiatieven uit de wijken voor kunst- en/of sportactiviteiten.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•

Subsidie voor Reuring handhaven.
Een culturele en historische route door de binnenstad van Purmerend aanleggen.
Muziekwedstrijd voor jongeren organiseren. De winnaars mogen optreden tijdens
Reuring.
Gemeente moet garant staan voor leningen die sportclubs afsluiten om hun
accommodatie te vernieuwen.

Waarom willen wij dit?
Sportclubs hebben moeite om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. De verenigingen
die gebruik maken van buitenaccommodaties moeten de mogelijkheid krijgen reclameuitingen te plaatsen, zodat ze daar inkomsten uit krijgen. Omdat lang niet alle sportclubs
dergelijke mogelijkheden hebben, wordt dat geld in een sportfonds gestopt en verdeeld
over de verschillende sportclubs.
Purmerend heeft een breed cultuuraanbod. Wij willen dat behouden en waar mogelijk
versterken.
De historische route door de binnenstad biedt inwoners en toeristen de mogelijkheid om
op een aantrekkelijke en vermakelijke manier van alles te weten te komen over de
geschiedenis van onze stad.

Integratie
Onze speerpunten:
•
•
•

Taal, taal, taal. Daar draait het om bij integratie van nieuwkomers en dus investeren
we daar sterk in.
Vluchtelingen en statushouders helpen snel te integreren.
Bij herstructurering van oude wijken streven naar meer diversiteit in
bevolkingsopbouw.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•

Het NL-Plein (boek, tijdschriften en spelletjes in de bibliotheek om de Nederlandse
taal te oefenen) verdient de ondersteuning door de gemeente.
Bestaande netwerken stimuleren, inclusief de allochtone vrouwennetwerken.

Waarom vinden wij dit?
Wij stellen dwingender eisen aan de integratie van nieuwkomers, dan voor oudkomers.
Maar voor beide groepen geldt: spreken van de Nederlandse taal is cruciaal om überhaupt
te kúnnen integreren. Stimuleringsprogramma’s zijn dus hard nodig. Alleen het aanbieden
van taalonderwijs is niet genoeg. De nieuwkomer moet zichtbaar energie steken in het
leren van de taal.
Meedoen. Daar draait het om bij integratie. Dat betekent dus voor zowel nieuw- als
oudkomers een bijdrage leveren aan de maatschappij in de vorm van betaald werk of als
vrijwilliger.

Financiën en bestuur
Onze speerpunten:
•
•
•

Dividend Stadsverwarming gebruiken voor ontwikkeling van sociale woningbouw.
Bij kostenoverschrijdingen van grote projecten uitgebreid onderzoek doen.
Bewoners betrekken bij besluitvorming in de gemeenteraad, bijvoorbeeld door
commissievergaderingen regelmatig op locatie houden.

Ook belangrijk voor de PvdA:
•
•
•
•
•

Alle documenten en vergaderingen van de raad en commissies zijn openbaar.
Stijging OZB niet meer dan de inflatie. Andere lokale belastingen blijven gebaseerd
op werkelijke kosten.
Wij staan open voor nauwe samenwerking met omliggende gemeenten.
Integriteit krijgt jaarlijks aandacht bij raad, college en ambtenaren. College en raad
leggen elk jaar verantwoording af over de aan hen beschikbaar gestelde gelden.
Inwoners vroegtijdig betrekken bij nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Waarom vinden wij dit?
De gemeentelijke spaarpot is nodig om incidentele risico’s en tegenvallers op te vangen.
Wij vinden dat je niet onnodig veel moet sparen. Dat geld kan je beter in voorzieningen in
de stad uitgeven.
De voorbije vier jaar zijn veel projecten van de gemeente financieel enorm uit de hand
gelopen: Purmaryn, Wherelant, WMO-voorzieningen, Leeghwaterbad. Het gaat om
miljoenen euro’s. Tegenvallers die te voorkomen waren. Wij willen bij projecten met een
budget van meer dan vijf miljoen euro een onafhankelijk ’second opinion’ voordat de raad
beslist. Als een overschrijding van het budget van meer dan 10% dreigt te ontstaan, komt
er automatisch een onderzoek. Bijtijds signaleren betekent bijtijds bijsturen.

