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RHEDEN WERKT AAN EEN SOCIALE GEMEENTE 
De PvdA in Rheden wil graag samen met andere partijen werken aan een sociaal, sterk en leefbaar Rheden, 

een gemeente waarin mensen samen de schouders eronder zetten om met elkaar Rheden beter te maken, 

waarin respect voor elkaar voorop staat. Want het kan zoveel beter. 

 

 Mensen staan langs de zijlijn die niet langs de zijlijn hoeven te staan. De PvdA wil dat iedereen naar 

vermogen mee kan doen, door werk, door activiteiten te ontplooien, door de zorg te krijgen die het 

mogelijk maakt actief te blijven of actiever te worden. 

 De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat mensen in armoede leven, dat kinderen niet mee kunnen doen, 

niet regelmatig een warme maaltijd krijgen. 

 De dorpen centraal, de burgers vitaal: De PvdA wil passende en noodzakelijke voorzieningen voor de 

dorpen behouden, en dorpsgemeenschappen stimuleren (door overdracht van taken en bevoegdheden 

waar mogelijk, eerst als experiment, later meer) om zelf de zaken in hun dorp te regelen en met elkaar 

verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap. 

 Rheden is mooi en groen en moet dat blijven. Maar mooi is meer: mooi is dat iedereen meedoet, met 

werk, stage, opleiding of maatschappelijke activiteiten. Mooi is fijn wonen in een mooie omgeving, in een 

goed geïsoleerde, warme woning. Mooi is vooral ook dat we voor elkaar opkomen. 

 De overheid moet bij alles wat ze doet uitgaan van respect, voor burgers, niet alleen hun noden en 

behoeften, maar evenzeer hun kracht om zelf oplossingen te vinden en te maken: loslaten waar het kan, 

helpen waar het moet, en niet vanuit vaste regeltjes, maar vanuit het zoeken naar passende 

oplossingen. Voor burgers in de knel of met plannen, voor bedrijven met ambities: een probleem kan de 

aanleiding zijn, maar de oplossing zit hem in het vinden van uitdagingen.  

 Wat we hierboven beschreven heet ook wel: de “participatiesamenleving”. Ons hele 

verkiezingsprogramma is toegeschreven op participatie –iedereen- zo veel mogelijk, omdat dit precies is 

waar we voor staan en wat we belangrijk vinden! 

 En het moet ook nog allemaal betaald worden: we willen een solide gezonde begroting, waarin we de 

uitdagingen van de grote en ingewikkelde nieuwe taken die op de gemeenten afkomen (wonen, welzijn 

en zorg, jeugdzorg, werk voor hen die dat niet zelf kunnen regelen) op kunnen vangen en waarbij de 

sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
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1. WERK 
Wat vinden we? 

Werk is heel belangrijk voor mensen. Werk biedt bestaanszekerheid, maar ook geeft werk mensen 

eigenwaarde en draagt het bij aan het sociale netwerk. We vinden dat er in en om Rheden voldoende 

werkgelegenheid moet zijn voor iedereen die wil en kan werken. Zijn er te weinig banen, dan moet de 

gemeente actie ondernemen om - samen met partners in bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 

onderwijs - banen te behouden, nieuwe banen te creëren en werk naar Rheden te halen.  

 

Wat kan er beter? 

We zitten midden in een ernstige economische crisis. Het aantal mensen zonder baan is in Rheden de laatste 

jaren sterk gestegen. Het huidig college is er slecht in geslaagd banen vast te houden in de gemeente. Het 

aantal mensen met een uitkering is alleen maar toegenomen en is het aantal arbeidsplaatsen gedaald Ook 

hebben we in Rheden ongeveer 2.500 ZZP’ers, soms een bewuste keuze van mensen, soms een 

noodzakelijk kwaad. 10% van hen heeft een inkomen op of onder de bijstandsgrens. Vaak vinden ze zelf 

een oplossing als de gemeente in staat is maatwerk te bieden met (soms maar een heel klein beetje) hulp.  

Wij willen dat de gemeente meer investeert in overleg en samenwerking met bedrijven en instellingen om 

meer werkgelegenheid te scheppen. Dat zij zich meer inzet op het verbeteren van het vestigingsklimaat 

voor bedrijven. Rheden moet de rode loper uitrollen voor nieuwe en bestaande bedrijven! De huidige situatie 

vraagt om een onorthodoxe aanpak, met lef!  

Rheden is een gemeente die sterk is in maakindustrie. Zorgen dat mensen die daar werken en zouden 

kunnen werken, in de meestal kleinere bedrijven, goed opgeleid zijn en worden is een belangrijke taak voor 

een gemeente.  

Kansrijke burgers zijn een basis voor een sterke economie. We vinden dat economisch beleid vooral ook 

moet liggen in het ontwikkelen en kansrijker maken van onze burgers. Daar heeft een gemeente veel 

invloed op!  

Bedrijven die tegelijkertijd attent zijn op Social Return on Investment, op maatschappelijk ondernemen, op 

het innovatief en creatief ondernemen, daarvoor rollen we graag de rode loper uit, helpen we graag met 

opleidingen en het zo beperkt mogelijk houden van regels. 

Zeker bij zorginstellingen is er nog steeds vraag naar arbeidskrachten.  

 

Wat willen we doen? 

 We sluiten zo snel mogelijk een akkoord met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs, 

om gezamenlijk meer mensen aan het werk te helpen.  

 Bedrijven en onze gemeente zorgen voor stageplaatsen voor studenten. Bedrijven die stagiaires na 

afloop in dienst nemen willen wij belonen.  

 Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen we ervoor dat jongeren de opleidingen volgen 

waar op de arbeidsmarkt vraag naar is. Daarbij helpt vroege voorlichting op middelbare scholen en het 

aanbieden van stages. 

 Rheden moet aantrekkelijk voor bedrijven zijn.  

 We leggen in Rheden de rode loper uit voor ondernemers. Procedures voor vestiging van bedrijven willen 

wij stroomlijnen. De gemeente behandelt ondernemers als echte klanten. De lijnen binnen de 

gemeentelijke organisatie zijn kort en helder. De wachttijd voor een vergunning beperken wij tot een 

minimum. En bij de vergunningverlening leggen wij in een keer alle afspraken met de ondernemer 

vastgelegd in een integrale vergunning.  

 Die rode loper is niet alleen maar een leuke woordspeling: we willen er voor zorgen dat de gemeente 

bijdraagt aan het aansluiten van mensen en werk op elkaar: We maken lokaal en regionaal afspraken 

met uitzendbureaus, UVW, ondernemers, bedrijven, detailhandel, instellingen etc. Zij kunnen een rol 

spelen bij het aan werk helpen van jongeren, langdurige werklozen en mensen met een beperking. 

Belangrijk is dat het goed werk is voor een fatsoenlijk uurloon. Daarbij letten we speciaal op kwetsbare 

jongeren op zoek naar een baan. Zij kunnen vaak moeilijk werk vinden via de reguliere arbeidsmarkt en 

uitzendbureaus. Zij hebben wat meer begeleiding nodig.  

 Lokale bedrijven willen wij bij aanbestedingen maximaal betrekken en informeren. Het aanbieden van 

duurzame leer-werktrajecten kan een belangrijk gunningscriterium zijn ('social return').  
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 We ontwikkelen een actief beleid te aanzien van ZZP’ers. We zorgen dat het gemeentelijk 

aanbestedingsbeleid nadrukkelijk ook is toegesneden op kansen voor eenpitters en kleine bedrijven. We 

faciliteren activiteiten om werkplekken en netwerkmogelijkheden voor ZZP’ers te creëren. 

 We zorgen dat waar nodig of mogelijk ook voor ZZP’ers bijstand ingezet kan worden, incl. de 

kwijtscheldingsregelingen en de verzekeringsregelingen. 

 We faciliteren de oprichting van een Gilde, om mensen die niet meer in het arbeidsproces actief zijn hun 

expertise en kennis in te laten zetten om starters, vrijwilligers en non-profitorganisaties te 

ondersteunen. 
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2. VERANDERINGEN IN ZORG, JEUGDZORG EN WERK VOOR HEN 

DIE DAT NIET ZELF KUNNEN ORGANISEREN 
ZORG 

Er komen grote veranderingen op de gemeenten af: de nieuwe Jeugdwet (de overdracht van de jeugdzorg 

naar de gemeenten), de Participatiewet (de overdracht van de WSW naar de gemeenten, zie ook hierboven) 

en wetgeving over de overdracht van zorgtaken en AWBZ naar de gemeenten.  

Wat vinden we? 

Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, moet die ook op gepaste wijze krijgen. Bij voorkeur door 

zorgverleners dichtbij, vaste zorgverleners die je kent. Ook vrienden, buren en familie kunnen een bijdrage 

leveren aan de ondersteuning. Goede ondersteuning vraagt om goede samenwerking tussen professionele 

zorgverleners en mantelzorgers. 

Daarbij dient de gemeente als eerste partij óók aanspreekbaar te zijn voor diegenen die tot de meest 

kwetsbaren in de samenleving horen: die mensen die door –vaak meervoudige- problemen niet zelfredzaam 

zijn. 

In de meeste andere gevallen geldt dat we steeds zoeken naar de kans om “een probleem om te buigen 

naar een uitdaging”. Daarbij staan sociaal bewustzijn, mededogen en zorg hand in hand met activering en 

zelfredzaamheid. 

 

Voor jezelf kunnen zorgen, vinden wij een groot goed. Zorgverleners moeten mensen helpen zoveel 

mogelijk voor zichzelf te zorgen en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en actief te zijn. Geleverde 

zorg moet goed passen bij wat iemand nodig heeft en er moet tijd zijn voor persoonlijke aandacht. 

 

Oud, ziek of gehandicapt zijn betekent niet dat je geen rol meer kan vervullen in de maatschappij. Ook als 

je misschien minder valide bent, niet voldoende energie hebt voor een reguliere baan of op een andere 

manier niet gemakkelijk in een gewone of aangepaste baan aan het werk kan, kun je voor de samenleving 

heel waardevol zijn. We willen ouderen, (chronisch) zieken en gehandicapten betrekken bij de buurt door ze 

te vragen vrijwilligerswerk te doen als de gezondheid dit toelaat. Hierdoor blijven zij betrokken bij de 

samenleving. 

Waar familie, vrienden en buurtbewoners de zorg voor hen die die behoeven op zich nemen heet het 

mantelzorg. We ondersteunen dat met onkostenvergoedingen, opleidingen en wat er verder voor nodig is. 

 

Wat kan er beter? 

Op dit moment wordt het aanbod in de zorg vaak bepaald aan de hand van algemene regels. Er wordt 

onvoldoende gekeken naar wat elk individu nodig heeft. Er wordt door zorgverleners bovendien teveel langs 

elkaar heen gewerkt. Iedere sector heeft zijn eigen mensen en eigen zorgaanbod. Wij willen dat deze 

partijen de handen ineen te slaan en samenwerken, zo kan veel meer ondersteuning worden geboden voor 

het beschikbare geld. 

 

De kosten van de zorg lopen op. Dat komt deels door de vergrijzing waardoor meer mensen ondersteuning 

nodig hebben. Een andere reden voor de stijgende zorgkosten is de doorgeschoten professionalisering van 

de zorg. Dat kan anders, en vooral beter! Het ondersteunen van kwetsbare mensen in je eigen omgeving 

(familie, buurt, vriendenkring) moet weer vanzelfsprekend worden, zoals het dat voor velen al is.  

 

Professionele zorgverleners moeten goed samenwerken met mantelzorgers, vrienden en familieleden van 

degenen die zij helpen. Hiervoor moeten we de zorg dichterbij mensen organiseren. Door de zorg te 

organiseren in de wijk, hebben zorgverleners de kans om de mensen in de wijk te leren kennen en zorg op 

maat te bieden. Hierdoor wordt eerder opgemerkt als het met iemand niet goed gaat en is de drempel om 

ondersteuning te vragen lager. 

 

De overgang naar de participatiesamenleving betekent dat de gemeente tijdens een “keukentafelgesprek 

eerst kijkt wat de zorgvrager zelf kan organiseren met behulp van familie, vrienden en buren. De gemeente 

zorgt voor maatwerk. Beslissingen moeten uitlegbaar en toelichtbaar zijn. 
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Wat willen we doen?  

 We willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken is het van 

belang de zorg dichtbij mensen te organiseren middels wijkzorgteams. De veiligheid in huis is voor 

ouderen, zieken en gehandicapten een belangrijk aandachtspunt. Zorgaanbieders letten hier extra op. 

 We organiseren zorg en ondersteuning dichtbij mensen. Ervaren hulpverleners werken samen in teams 

per wijk. We zorgen voor goede samenwerking met tweedelijns zorg, met de wijkverpleegkundigen als 

zichtbare schakel tussen zorg, ondersteuning en andere vormen van dienstverlening.  

 Bij het inrichtingen van een wijk of buurt en bij renovatie of nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 

houden we rekening met toegankelijkheid voor chronisch zieken en gehandicapten. 

 We willen dat mensen het meer vanzelfsprekend gaan vinden elkaar te ondersteunen als dat nodig is. 

Niet voor iedere hulpvraag is een professionele zorgverlener de beste oplossing. 

 Tijdens een individueel gesprek met de zorgvrager zorgt de gemeente voor maatwerk. Daarbij neemt zij 

toelichtbare en uitlegbare besluiten. Zij beschermt de behoefte aan privacy van de klant. 

 We betrekken ouderen, (chronisch) zieken en gehandicapten bij de buurt door ze te vragen als dat kan 

vrijwilligerswerk te doen. Hierdoor raken mensen minder snel in een isolement en het komt de 

saamhorigheid in de buurt ten goede. Ten overvloede: deze passage vraagt niet om wederkerigheid, 

maar is bedoeld voor de versterking van saamhorigheid en het doorbreken van isolement. 

 Wij zorgen voor een goede ondersteuning van mantelzorgers: zij verrichten een onmisbare taak en 

verdienden daarvoor erkenning en waardering. Om te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken, 

wordt de professionele zorg goed op hun behoeften afgestemd. 

 Marktwerking mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. We stellen strenge kwaliteitseisen 

aan de zorg die de gemeente inkoopt.  

 We vinden het belangrijk dat werknemers in de zorg fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben. Ook 

hieraan stellen we in de aanbesteding van zorg eisen. 

 Wij zijn voor het behoud van het persoonsgebonden budget (PGB) voor tweedelijnszorg en -

voorzieningen, zodat mensen zelf de regie houden voor het inkopen van hun zorg. 

 

Mantelzorg 

 Wij streven naar de aanwezigheid van een maatschappelijk vangnet voor inwoners die het op eigen 

kracht niet redden. 

 Wij willen de welzijnsinstellingen vragen programma’s te ontwikkelen waarmee mantelzorgers voor 

langere tijd ondersteund worden. 

 Overbelasting van mantelzorgtaken, met name voor jongeren die nog in de opbouw van hun 

maatschappelijk leven zitten, wordt voorkomen door het leveren van maatwerk waarbij een deel van de 

taken overgenomen worden door (andere) vrijwilligers en/of zorginstellingen. 
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JEUGDZORG: ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN, ÉÉN HULPVERLENER 

Wat vinden we? 

Ieder kind moet de best mogelijke start krijgen in zijn of haar leven. Zo'n start vraagt om een veilige, 

stimulerende en liefdevolle omgeving. Waar zich problemen in de opvoeding voordoen zetten we zoveel 

mogelijk in op de versterking en ondersteuning van de eigen kracht van gezinnen. Het eigen netwerk van 

het gezin kan in de ondersteuning een belangrijke rol spelen. Hulpverlening kan daarbij helpen. Samen 

zorgen we er dan voor dat die veilige en liefdevolle omgeving er weer is voor het kind. 

 

Wat kan er beter? 

Er zijn op dit moment vaak teveel hulpverleners actief rondom gezinnen met problemen. Het is daardoor 

niet altijd duidelijk welke zorgverlener waarvoor verantwoordelijk is. Dit kan anders door voor ieder gezin 

waar zich problemen voordoen te werken volgens het beginsel: één gezin, één plan, één hulpverlener.  

 

Gezinnen met problemen moeten vaak te lang wachten op ondersteuning. Door bureaucratie en verkokering 

wordt er inefficiënt gewerkt. Als de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, is 

samenwerking en ontkokering topprioriteit.  

 

Er is op dit moment te weinig verbinding tussen de professionele jeugdzorg en de eigen omgeving van het 

gezin (school, sportverenigingen, buurt). Problemen moeten zoveel mogelijk worden opgelost door de 

omgeving van het gezin te betrekken in de ondersteuning van ouders en kinderen. 

 

Wat willen we doen? 

 We gaan uit van een positief jeugdbeleid waarin het versterken van de eigen kracht van opvoeders en 

kinderen centraal staat en daar waar het nodig is ondersteund wordt. 

 Wij organiseren de zorg voor gezinnen volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener. Deze 

hulpverlener activeert samen met het gezin het netwerk, coördineert waar nodig de professionele zorg, 

luistert naar de kinderen en schakelt eventueel experts in. 

 Samenwerking tussen alle partijen die zich in een wijk bezighouden met de zorg aan kinderen, jongeren 

en gezinnen staat in de organisatie van ons jeugdbeleid centraal.  

 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel. Wij willen niet alleen een snelle intake, maar ook een 

snelle start van de behandeling. Wanneer er een wachtlijst dreigt te ontstaan, grijpen we direct in door 

met alle betrokken partijen afspraken te maken over tijdelijke maatregelen. 

 Eigen bijdragen in de jeugdzorg zijn onaanvaardbaar behalve de wettelijk verplichte. 

 De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de zorg voor jongeren houdt niet op wanneer zij 18 

worden. Als jongeren ook na hun 18e ondersteuning nodig hebben, zorgt de gemeente dat de overgang 

naar volwassenenzorg (Wmo, VG, GGZ) goed verloopt. We laten geen jongeren tussen wal en schip 

vallen.  

 Spijbelen kan een opmaat zijn voor schooluitval. Leerplichtambtenaren lopen nog te vaak achter de 

feiten aan, omdat scholen spijbelen niet of te laat melden. We maken met scholen afspraken om 

spijbelen verder terug te dringen.  

 We zetten in op snelle signalering van schooluitval. Bij uitval van kinderen in het MBO en VO kunnen 

Jongerencoaches een belangrijke rol spelen om jongeren die uitvallen zo snel mogelijk weer terug op 

school te krijgen. 

 Wij stimuleren deskundigheid van zorgverleners, onderwijzers en agenten op het gebied van veiligheid 

en de aanpak/signalering van huislijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eer-gerelateerd 

geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s, loverboy-problematiek en radicalisering.  

 De PvdA vindt peuterspeelzalen voor alle kinderen een wezenlijk deel van de opvoeding. In een te 

voeren kerntakendiscussie zullen we bepleiten dat gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk weer beschikbaar 

komt. Voor ons heeft dat prioriteit. 

 Goed onderwijs is één van de pijlers van een ontwikkelde samenleving. Het streven is dat leerlingen aan 

het einde van hun schooltijd een diploma of een startkwalificatie hebben waarmee zij voldoende kansen 

op de arbeidsmarkt hebben. De gemeente draagt hieraan bij door te zorgen voor schoolgebouwen die 

voldoen aan de eisen van de tijd en voldoende leerplichtambtenaren. Zij voert regelmatig overleg met 

het onderwijsveld. 
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WERK VOOR HEN DIE DAT NIET ZELF KUNNEN ORGANISEREN 

Wat vinden we 

 Werk is essentieel voor mensen. Het geeft je trots om werk te doen, het zorgt voor inkomen, het 

helpt je goed in de sociale structuren van de samenleving te passen. 

 Niet iedereen echter is in staat om werk te vinden, te maken of te krijgen. Een aantal mensen is op 

grond van psychische of fysieke beperkingen niet zelfredzaam: bij het vinden van werk, maar ook 

om in een voldoende hoog tempo of voldoende kwaliteit werk te doen waarvoor een werkgever een 

volwaardig loon wil betalen. 

 Vroeger werden mensen dan afgekeurd, in de Wajong gestuurd of ze kregen een beschutte baan, 

bijvoorbeeld als Melkertbaan of bij de WSW. 

 De voornemens inzake de decentralisatie van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten leggen een 

zware druk op die beschutte arbeidsplaatsen. Het aantal plaatsen wordt op termijn tot 1/3 

verminderd, met name voor nieuwe instroom van mensen. 

 De PvdA vindt het te makkelijk om dan maar simpelweg te verwachten dat die mensen dan hun 

eigen weg zomaar zullen vinden. 

 “Iedereen doet mee” betekent dat de gemeenten de zorgplicht hebben mensen ook te helpen mee te 

doen. 

 Wij vinden daarbij overigens dat als het enigszins mogelijk is dat via –desnoods gedeeltelijk- 

loonvormend werk zal moeten gebeuren. Hoe meer mensen –ook mensen die beperkingen hebben- 

in de samenleving meedoen, hoe beter het is, al zal het niet altijd lukken en blijven beschutte 

werkplekken nodig. 

 

Wat kan er beter 

 In de allereerste plaats zal de gemeente zelf het goede voorbeeld moeten geven door te zorgen dat 

mensen met beperkingen volwaardig meedoen bij werk in de gemeente. 

 Datzelfde geldt voor bedrijven waar de gemeente zaken mee doet.  

 De grenzen van de arbeidsmarkt stoppen niet bij de gemeentegrens. Met een gemeenschappelijke en 

gecoördineerde werkgeversbenadering in onze regio ondersteunen we werkgevers en maken hun 

taak lichter, maar ze moeten dan wel hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Bijvoorbeeld door 

het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten.  

 

Wat willen we doen 

 We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 

procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en 

arbeidsgehandicapten. Dit heet Social Return on Investment. Dit passen we toe bij alle projecten 

(fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.  

 Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en 

werkervaringsplaatsen (10 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan te bieden binnen 

de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en 

arbeidsgehandicapten. 

 We accepteren niet dat mensen op grond van een arbeidshandicap blijvend aan de kant staan. Werk 

moet, ook als dat niet –volledig- loonvormend kan, en we sturen er op dat gemeente en Presikhaaf 

daar voor blijven zorgen. 
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3. BESTAANSZEKERHEID 
Wat vinden we? 

Mensen die lang in de bijstand zitten, lopen het risico het contact met samenleving kwijt te raken. Die 

samenleving kan alleen solidair blijven als bijstandsgerechtigden solidair blijven met de samenleving. We 

noemen dat wederkerigheid. Wij vinden dat we mensen niet aan de kant mogen laten staan. We willen 

mensen perspectief bieden om er bij te blijven horen en we willen voorkomen dat mensen in een isolement 

terecht komen en mogelijk zelfs in de schulden. Er bij horen betekent ook actief zijn in, maar ook voor de 

samenleving. Respect voor persoon en omstandigheden van degene die een uitkering komt vragen is 

uiteraard ons uitgangspunt 

 

Wat kan er beter? 

Rheden heeft ca. 800 mensen in de bijstand en 700 in de WW. Dat betekent dat te veel mensen in Rheden 

aan de kant staan. Het toeleiden van mensen uit de bijstand naar werk is de afgelopen jaren onvoldoende 

van de grond gekomen. Sterker nog: er zijn meer mensen in de bijstand terecht gekomen en de 

verwachting is dat hun aantal nog verder zal stijgen. We zien het aantal banen voor mensen met grote 

afstand tot arbeidsmarkt afnemen, mede door de crisis. De gemeente moet alles op alles zetten om mensen 

zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Lukt dat niet, dan moet een werkloze op een andere manier 

actief blijven. Veel mensen in de bijstand verrichten al vrijwilligerswerk. We willen ook de mensen die dat nu 

nog niet doen, vragen om hun bijdrage te leveren aan de samenleving.  

We willen bovendien zo inzetten op de verbinding tussen economisch beleid en mensen dat we door 

scholing, toeleiding en motivering meer mensen aan het werk krijgen. Daarin geïnvesteerd geld verdient 

zichzelf terug. 

 

Wat willen we doen? 

 De komende vier jaar stellen wij met alle mensen uit de bijstand een traject op over wat men wil en kan 

doen: werk, opleiding of vrijwilligerswerk. Met mensen die niet willen, gaan we aan de slag om te kijken 

waar men een bijdrage kan en moet leveren. In kwetsbare gevallen leveren we maatwerk. 

 Om mensen uit de bijstand te krijgen, maken we afspraken met bedrijven over leerwerkplekken in 

verschillende sectoren (denk aan zorg, bouw, transport en logistiek). Ook kan mensen een opleiding 

worden aangeboden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

 We stimuleren het werken voor de wijk. We denken aan het opzetten van wijkbedrijven (klussen, 

onderhoud, boodschappen, toezicht, sport/spel etc.). We stimuleren eigen initiatieven daartoe. Hierdoor 

ontstaan ondernemingen van, voor en door bewoners. 

 We stimuleren mensen te gaan werken op een ervaringsplaats met behoud van uitkering. We bieden 

deze mensen zoveel mogelijk begeleiding door mensen uit hun eigen netwerk of vrijwilligers met 

relevante ervaring. Voor zo ver enigszins mogelijk moet dat aansluiten bij opleiding ervaring en ambitie, 

maar dat hangt ook af van de eigen inzet van mensen. 

 Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en 

werkervaringsplaatsen aan te bieden binnen de eigen organisatie en door arbeidsplaatsen te reserveren 

voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.  

 Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan fraudebestrijding 

en handhaving hoog op onze agenda. Wel streven we naar een attente dienstverlening door de 

gemeente en we voorkomen stigmatisering: niet iedere Rhedenaar met een bijstandsuitkering is bij 

voorbaat verdacht.  

 Ook hier geldt: starre regeltjes werken niet, maatwerk wel: respect voor de burger, kijken naar wat 

iemand wel kan en hoe dat past is belangrijker dan de regels. We creëren op een aantal plaatsen 

voedsel- en beleeftuinen. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet om 

de tuinen te onderhouden.  

 Als de gemeente bomen plant zijn dat bij voorkeur fruitbomen met laaghangend fruit. 

 Kunstenaars die een uitkering ontvangen vragen we om een culturele tegenprestatie te leveren. We 

vragen dat ook van verenigingen en cultuurinstellingen die gesubsidieerd worden. 
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4. ARMOEDEBESTRIJDING 
Wat vinden we? 

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft groeit. Armoede betekent niet meedoen aan 

maatschappelijke activiteiten, vaak een ongezondere levensstijl en mogelijk vereenzaming. Dat mogen we 

niet laten gebeuren! Kinderen uit gezinnen die in armoede leven verdienen onze bescherming. Er zijn te veel 

kinderen die te vaak zonder warme maaltijd naar bed moeten of die geen behoorlijk ontbijt krijgen, ook in 

Rheden! Structurele armoede is voor ons onaanvaardbaar.  

 

Niet meedoen komt maar deels door een gebrek aan geld. Het komt ook door een vorm van berusting en 

vervreemding: ‘wij horen er toch niet bij’. Armoede als een soort levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk 

land als het onze onacceptabel. Dit vraagt om een frontale aanval op armoede. 

 

Schulden en armoede gaan vaak hand in hand. Het oplossen van schuldenproblematiek is een voorwaarde 

voor mensen om weer een toekomst op te bouwen. Inzet van schuldhulpverlening verdient een grote 

prioriteit, gekoppeld aan het voorkomen van nieuwe schulden, mede door het toeleiden van mensen naar de 

arbeidsmarkt.  

In Rheden is al jaren het PvdA-ombudsteam actief: een groep vrijwilligers die mensen in nood, mensen die 

vermalen worden tussen regels en instanties helpt om –soms letterlijk- te overleven in de moderne 

bureaucratie. Deze groep vrijwilligers komt de meest schrijnende situaties tegen en probeert te helpen, hoe 

moeilijk dat soms is. Hun ervaringen zijn voor ons een basis om de knelpunten in de samenleving aan te 

pakken. We willen die ervaringen gebruiken voor een actief sociaal beleid! 

 

Wat kan er beter? 

In Rheden zitten meer dan 300 inwoners in de schuldhulpverlening. Uitstroom is ook minder makkelijk dan 

voorheen. Nog te vaak is de inzet gericht op het oplossen van schulden, niet op het voorkomen daarvan. 

Datzelfde geldt voor armoedebestrijding. Te vaak is de inzet gericht op een oplossing voor de korte termijn 

of voor een deelprobleem. Er is onvoldoende aandacht voor een structurele oplossing voor de persoon of het 

gezin.  

 

Wat willen we doen? 

 De Gelrepas blijft beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. 

Activiteiten die bijdragen aan vergroting van netwerk en kansen op werk worden zwaarder gesubsidieerd 

en kinderen krijgen voorrang. We zorgen dat het aantal Rhedense activiteiten binnen de Gelrepas wordt 

uitgebreid. Als dat niet lukt worden ook de openbaarvervoerkosten voor de activiteit in Arnhem 

meebekostigd. 

 In regioverband willen we ons inzetten voor gratis openbaar vervoer voor alle Gelrepashouders. 

 Het lidmaatschap van een sportclub is en blijft gratis voor kinderen tot 18 jaar die een Gelrepas hebben.  
 Om gezondheidsproblemen te voorkomen, zorgen we dat minima een beroep kunnen doen op de 

bijzondere bijstand voor medische kosten en - waar nodig en mogelijk - voor hun eigen risico. Dat gaat 

gepaard met gesprekken over preventie. ZZP’ers met een minimuminkomen kunnen op dezelfde 

condities als de minima een (aanvullende) verzekering afsluiten 

 De lessen uit het PvdA-ombudsteam vertalen we naar gemeentelijk beleid: voorkomen is beter dan 

genezen. We blijven inzetten op ondersteuning bij de aanvraag van voorzieningen waar mensen recht op 

hebben.  

 We voeren regelmatig overleg met de vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich 

met armoedebestrijding bezighouden om de kwaliteit van de samenwerking en kennis uit te wisselen. 

 Met woningbouwcorporaties en nutsbedrijven maken we afspraken over het snel melden van 

achterstanden van betaling. Bij zo’n melding wordt direct door de gemeente contact met de bewoner 

gelegd. We willen voorkomen dat problematische schulden ontstaan en daardoor huisuitzettingen. 

Convenanten met deurwaarders moeten hoge incassokosten voorkomen. 

 De capaciteit voor schuldhulpverlening moet groter en de kwaliteit moet beter om de problemen sneller 

aan te pakken.  
 Hoewel wij er naar streven dat voedselbanken snel tot het verleden behoren, zijn de voedselbanken op 

dit moment nog hard nodig. Zolang dit het geval is willen we dat de gemeente afspraken maakt met de 
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detail- en groothandel over de bevoorrading van voedselbanken en verstrekt daarvoor ook een financiële 

tegemoetkoming, zodat ze betere pakketten kunnen samenstellen. 

 We willen dat de gemeente samen met scholen, instellingen en ondernemers er voor gaat zorgen dat alle 

kinderen schoolmelk en schoolfruit krijgen. Meedoen is op basis van vrijwilligheid en hiervoor betalen 

ouders naar rato van hun inkomen een kleine bijdrage. Minima en Gelrepashouders kunnen deze kosten 

terugkrijgen of vrijstelling van betaling krijgen. 
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5. DE GEMEENTE EN HAAR VERHOUDING TOT BURGERS EN 

BEDRIJVEN 
 

Wat vinden we: 

Er is de afgelopen jaren (sinds de Tweede Wereldoorlog) veel veranderd in Nederland. Nederlanders zijn 

mondiger geworden, volwassener, beter opgeleid en zelfstandiger. Dat is mede te danken aan de manier 

waarop de PvdA onze samenleving gestalte heeft gegeven. Dat is mooi en positief. 

Maar tegelijkertijd is de overheid steeds verder van burgers en bedrijven af komen te staan: steeds 

bureaucratischer, vaak ook risicomijdender, en vooral afstandelijk. 

 

Het respect voor burgers, in welke situatie ook, is afgenomen. Sterker nog: ze worden vaak maar lastig 

gevonden. Daarbij is de samenleving ook harder geworden: als je mondig bent kun je veel zelf regelen, 

maar als je wat minder goed opgeleid bent, of wat zwakker, dan lukt dat niet zomaar. Het is niet voor niets 

dat het PvdA-ombudsteam de hulpvragen haast niet aankan! 

 

De overheid kan die splitsing niet afdoen met de kreten: “participatiemaatschappij” of “zelfredzaamheid”. 

Een overheid die van burgers vraagt meer zelf te doen zal de knelpunten daarin niet op kunnen lossen met 

afstandelijk vertellen hoe de regels zijn, maar alleen met respect en maatwerk: 

 

Respect voor burgers en bedrijven die – ook in crisistijd – er het beste van proberen te maken, en het 

verdienen om serieus genomen te worden. 

Maatwerk om in individuele gevallen naar individuele oplossingen te zoeken. Waarom lukt het bij de WMO 

wel om keukentafelgesprekken te voeren en maatwerk te leveren, en bij de Bijstand niet. 

 

Wat kan er beter? 

Wij vinden dat de overheid vanuit de kernwoorden respect en maatwerk haar burgers en bedrijven moet 

benaderen.  

Dat betekent: niet verordonneren, maar samen plannen; eerst luisteren en dan pas samen naar een 

oplossing zoeken. 

Dorpen en wijken de ruimte geven om met ruime bevoegdheden en taken zelf aan de slag te gaan. 

Dat betekent ook: voor burgers die in de knel zitten: éérst de knel oplossen, dan de regels handhaven. 

Maar aan de andere kant: wat je zelf kunt, moet je ook zelf doen; een ambtenaar mag iemand aanspreken 

op ongewenst gedrag, mag eisen stellen aan burgers. Maar geen onredelijke eisen. Maatwerk is de kern, 

respect de houding. 

 

Wat willen we doen 

 Bij bijna alle andere paragrafen staan veel acties die op deze uitgangspunten gebaseerd zijn. We zouden 

in herhaling vervallen als we die hier weer op zouden nemen 
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6. VOORZIENINGEN VOOR SPORT, KUNST en CULTUUR 
Wat vinden we 

Kunst, cultuur en sport hebben een belangrijke invloed op de identiteit van onze gemeente. De PvdA vindt 

het van groot belang dat alle inwoners de mogelijkheid hebben te sporten, zich kunstzinnig te uiten of te 

genieten van kunstuitingen. Vooral de breedtesport verdient onze steun (ook andere sporten dan voetbal). 

De sportverenigingen in de gemeente moeten voor jong en oud gemakkelijk toegankelijk zijn. Goede 

accommodaties zijn hierbij essentieel. Van de leden vragen wij een actieve vrijwillige inzet om de 

verenigingen draaiend te houden. Verenigingen kunnen daarbij ook een bredere functie vervullen in de 

ontwikkeling van de jeugd. Zowel de sportverenigingen als de kunst en cultuursector dragen bij aan de 

sociale samenhang binnen de gemeente.     

 

Wat kan er beter 

Wij willen de komende periode geen verdere bezuinigingen op de Sport en de Kunst & Cultuursector. Wij 

zien de culturele sector en de sport als aanjager van sociale integratie. Het lid zijn van een vereniging gaat 

de eenzaamheid onder senioren tegen, maar is ook een geweldige kans voor jongeren om een plek 

binnen de gemeenschap te vinden. 

Nadrukkelijk heeft de partij van de arbeid oog voor de kleine kernen. Sport- en culturele instellingen 

fungeren als motor binnen de kleine kernen. De verenigingen zorgen voor bedrijvigheid binnen de kleine 

kernen. De inwoners voelen zich verbonden met hun dorp. Om de betrokkenheid van de inwoners met hun 

dorp te behouden zijn scholen, sport en culturele verenigingen en wijkvoorzieningen van essentieel belang. 

Daarbij moet niet vergeten worden dat iets dat verdwijnt niet snel zal terugkeren. 

 

Wat willen we doen 

Sport: 

 De komende periode dient de gemeente nadrukkelijk oog te hebben voor de vele sporten in de 

gemeente en deze waar nodig te ondersteunen. 

 Wij willen dat er in overleg met de sportverenigingen een herinrichting en upgrading van sportpark 

het Nieuwland komt. 

 De kwaliteit van de voetbalterreinen in Ellecom is onvoldoende, daarom kiezen wij voor een upgrading 

en beter bespeelbaar maken van de terreinen in Ellecom. 

 Wij steunen onverkort het initiatief van PFC, ROC A12 en Jagyba voor een doelmatig en veel goedkoper 

zwembad in Velp-Zuid 

 We vinden dat onze sportaccommodaties veilig en goed bruikbaar moeten zijn 

 

Kunst & Cultuur: 

 De bibliotheken in Dieren en Velp moeten op een moderne wijze behouden blijven. Wel zijn wij van 

mening dat de gemeente de vestiging van andere instellingen in combinatie met de bibliotheek 

moet bevorderen. 

 Het behouden van de kunst- en cultuurvoorzieningen als Atelier Velp, Theater Theothorne, Kastanjelaan 

13 en het Openluchttheater in onze gemeente is een prioriteit. De culturele instellingen (zoals RIQQ, 

Stichting tot Behoud Kasteeltuinen, Stichting Rheder Art, Theotorne enz.,) willen wij ondersteunen door 

vormen van cultureel ondernemerschap te promoten. Daarbij willen we dat er bijzondere aandacht is 

voor kleine en vernieuwende initiatieven voor de niet-professionele kunst en cultuur. 

 Dorps- en buurthuizen als de Poort in Velp, de Oase in Dieren, Ellecom, Laag Soeren, De Steeg en 

Spankeren en het dorpshuis in Rheden zijn belangrijke voorzieningen. De gemeente dient een actieve rol 

te spelen in de bevordering van het gebruik van deze voorzieningen. Waar mogelijk in combinatie met 

het behouden van dorpsscholen als in Laag Soeren. Exploitanten moeten hun voorziening wel rendabel 

kunnen maken door inkomsten te genereren.  

 

Recreatie: 

 Wij willen graag naar de aanleg van een fietspad in de Havikerwaard. Het betreft hier een mooie route 

tussen De Steeg en Doesburg. 

 Zowel de Rhedense Fiets4daagse als de Posbankloop zijn evenementen die onze gemeente op de kaart 

zetten. Wij willen deze evenementen blijven ondersteunen. 
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 Met 2 miljoen toeristen per jaar moeten we inzetten op een verdere uitbouw van de toeristische 

activiteiten. Het levert werkgelegenheid op en kan betaald worden uit een verhoging van de 

toeristenbelasting. 
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7. SAMENWERKEN MET ANDERE GEMEENTEN 
Wat vinden we: 

Rheden zal als gemeente de komende periode te maken krijgen met grote veranderingen. Naast het 

implementeren van de door het Rijk gewenste decentralisatie van taken, is ook de bestuurlijke 

schaalvergroting een thema. Wij zijn van mening dat er geen reden is voor een herindeling met andere 

gemeenten in de regio omdat de bestuurlijke kracht van Rheden voldoende is voor de komende jaren. 

Daarom gaat onze voorkeur uit naar een bestuurlijke schaalvergroting in de vorm van een netwerkverband 

met andere gemeenten, waarbij ons uitgangspunt is: lokaal waar het kan en regionaal waar nodig. Dit 

om zo veel mogelijk maatwerk te kunnen leveren aan de wensen van onze inwoners.  

Rheden blijft samenwerken met alle gemeenten in de Stadsregio Arnhem- Nijmegen. Op dat schaalniveau 

willen wij vooral afspraken maken over regionale economie, mobiliteit, duurzame energie, openbaar vervoer. 

Met de subregio Arnhem willen wij afspraken maken over zaken als de decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, 

Sociale werkvoorziening, en wonen, sport, belastingen. .Samenwerkingsovereenkomsten aangaan met 

andere gemeenten hoeft uiteraard niet ten koste te gaan van de specifieke wensen van onze burgers. Wij 

willen de samenwerkingsovereenkomsten die we met andere gemeenten gaan sluiten zo inrichten dat het 

voor onze gemeente altijd mogelijk blijft om specifieke wensen van haar inwoners te blijven vervullen.  

Wat kan er beter 

Wat we heel graag willen is –naar het voorbeeld van de Regionale Milieudiensten in sommige provincies - 

een netwerkorganisatie oprichten met andere gemeenten waarin we zelf doen wat we kunnen doen, en 

deskundigheid halen bij de samenwerking waar dat nodig is. 

 

Wat willen we doen 

 We willen met andere gemeenten in de regio en Gelderland zo veel mogelijk een netwerkverband 

aangaan waarin we  

 Lokaal doen wat kan en regionaal waar nodig; 

 De samenwerking mag niet ten koste gaan van de specifieke wensen van de inwoners van gemeente 

Rheden (de mogelijkheid om maatwerk te leveren moet blijven bestaan). 
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8. RHEDEN EN HAAR DORPEN 
Wat vinden we 

De dorpen van Rheden zijn de essentie van deze gemeente. Daarin gebeurt het: vindt het verenigingsleven 

plaats, vinden de bewoners hun mooie groene omgeving, wordt naar school gegaan. De PvdA vindt dan ook 

dat onze burgers daar hun voorzieningen moeten vinden: in de kleine dorpen in ieder geval onderwijs, een 

gemeenschapshuis en sportvoorzieningen, in de grote dorpen ook een krachtig kernwinkelapparaat (en soms 

meer) en bovenlokale voorzieningen zoals zwembad en bibliotheek. 

Bovendien vinden we dat burgers zich veilig moeten kunnen voelen. 

 

Wat kan er beter 

Omdat die dorpen de kern van Rheden zijn willen we verder gaan dan “lokaal wat lokaal kan”. 

We willen in ieder geval in één, mogelijk twee dorpen stevige experimenten met het zo veel mogelijk 

loslaten van gemeentelijke taken en activiteiten, en zo veel mogelijk overdracht van budgetten  en taken 

naar die dorpen: of het nu gaat om groenonderhoud of begraafplaatsonderhoud of het zelf besturen van 

voorzieningen. We willen dat in ieder geval in Laag-Soeren, mogelijk ook in Spankeren, maar als een grote 

kern (Rheden?) of een wijk dat ook wil: graag! 

 

Wat willen we doen 

 Een overeenkomst sluiten met een of meer dorpen of wijken en daarin regelen hoe we zo veel mogelijk 

activiteiten en budgetten overdragen aan de dorpen zelf. 

 Daarmee bijdragen aan het behoud van basisvoorzieningen in de kleine dorpen (school, dorpshuis, 

sportveld) en in de grote dorpen ook bovendorpse voorzieningen behouden. 

 

VEILIGHEID: 

 Wij zijn voorstander van het voortzetten van het project ‘buurtbemiddeling’. Wij willen meer bekendheid 

geven aan dit project zodat de inwoners van onze gemeente in een vroeg stadium ‘buurtbemiddeling’ 

kunnen inzetten bij een conflict. Vroegtijdige bemiddeling kan escalatie voorkomen en burgers geld en 

problemen besparen.  

 We willen een aantal inwoners een EHBO- cursus laten volgen en voorzien van AED (Automatische 

Externe Defibrillator) die ze kunnen inzetten bij hartfalen in afwachting van een ambulance. We willen 

dat de gemeente inventariseert op welke plekken nieuwe AED’s geplaatst kunnen worden en door wie ze 

onderhouden en betaald moeten worden. In deze analyse moeten ook de huidige AED’s meegenomen 

worden. 

 Bewoners kunnen goed inschatten welke verbeteringen in hun wijk het meest belangrijk zijn. Hiervoor 

moeten zij mee kunnen praten over keuzes die gemeente en politie maken. Wijkbewoners zouden 

invloed moeten hebben op een percentage van de inzet van de wijkagent in hun wijk, waarbij de politie 

als wederdienst ondersteuning mag verwachten van de wijkbewoners (al dan niet in de vorm van 

‘buurtpreventie’) bij de aanpak van veiligheidsproblemen in hun wijk. 
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9.  WONEN EN WOONOMGEVING 
Wat vinden we 

De ruimtelijke kwaliteit van Rheden koesteren wij.  

Goed wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Iedereen verdient een fijne buurt om in te wonen. Een 

buurt waar men zich veilig en thuis voelt, waar kinderen op straat kunnen spelen en waar mensen mét in 

plaats van naast elkaar leven. Een dergelijke buurt ontstaat als gemeente en bewoners de handen ineen 

slaan. De PvdA gaat er daarom samen met bewoners voor zorgen dat buurten er goed uit zien en vooral ook 

veilig zijn. Want prettig wonen gaat niet alleen over goede woningen voor iedereen, maar ook over schone 

en prettige straten, schone lucht, goed openbaar vervoer, fatsoenlijke voorzieningen, een buurtagent en een 

wijkverpleger. 

Prettig wonen betekent ook dat we mét elkaar samenleven in plaats van tegenover elkaar staan in onze 

woonomgeving. De PvdA steunt mensen die in de verdrukking dreigen te komen.  

Wij willen de burger meer bij woonzaken betrekken, zie ook de paragraaf over de dorpen.  

De PvdA vindt dat we ons maximaal moeten inzetten voor een duurzame en groene samenleving. De 

Gemeente Rheden beschikt over prachtige natuurwaarden. Landschappen, landgoederen, uiterwaarden, 

moeten voor de toekomst door middel van een goed beheer behouden blijven. De gemeente werkt actief 

mee aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. Bij functieverandering en daaruit voortvloeiende 

ontwikkeling van plannen voor nieuwbouw en verbouw in het landelijk gebied gaan wij uit van ‘duurzaam’ 

bouwen waarmee wij de woonlasten beperken en het milieu sparen.  

Met de binnen de Gemeente actieve agrariërs willen wij afspraken maken over landschapsbeheer als 

tegenprestatie voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. 

Met het concept ‘groene vallei’ willen wij verder gaan: Door samenwerking tussen (recreatieve) 

ondernemers, onderwijsinstellingen, en instellingen voor natuurbehoud zal de positie van de Gemeente 

Rheden versterken. Rheden, bij uitstek de gemeente waar recreatie, natuurbehoud en ontwikkeling elkaar 

versterken. 

De PvdA kiest voor een duurzame toekomst. De gemeente moet zich samen met de partners in de regio 

blijven inzetten voor een andere energiehuishouding. Het gaat daarbij om het overgaan van olie en gas op 

bio-, zonne- en windenergie. De PvdA wil dat Rheden voorop loopt bij het decentraal opwekken van 

duurzame energie. Burgerinitiatieven op dit gebied verdienen alle steun. 

Rheden op weg naar CO2 Neutraal willen wij daarom doorzetten. Daarbij willen wij onderzoeken of de 

Beemd of samen met Duiven en Arnhem de locaties IJsseloord of Duiven geschikt zijn om windmolens te 

plaatsen. Wij willen geen grote windmolens op Rhedens grondgebied wegens de landschapsaantasting. 

We vinden dat in deze vergrijzende gemeente de gemeente moet inzetten op goedkope woningbouw voor 

jongeren, waar dat maar enigszins mogelijk is (bijvoorbeeld door kantoorgebouwen met behulp van 

provinciaal geld om te bouwen. 

Wat kan er beter 

Wij willen dat in 2015 minimaal 20% van de Rhedense daken, zowel bij particulieren als bij instellingen en 

bedrijven zonnepanelen en zonneboilers heeft en als het dak niet geschikt is hiervoor dat er een groen dak 

van gemaakt wordt. De PvdA wil dat hier een subsidieregeling voor komt.  

Wij willen blijvend samenwerken met de woningbouwcorporaties (Vivare en Portaal) en andere relevante 

bouwondernemers en ontwikkelaars.  

Voedsel- en beleeftuinen maken het telen, oogsten en afzetten van voedsel in onze gemeente mogelijk. Het 

levert een bijdrage aan milieu, leefbaarheid, gezondheid en lokale economie. Aanleg kan plaatsvinden op 

braakliggende terreinen waar voorlopig niet gebouwd wordt en op stukken openbaar groen. 
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Aanleg en beheer van voedsel- en beleeftuinen is een ideale manier om verloedering en waardedaling van 

braakliggende terreinen tegen te gaan, het bevordert de sociale cohesie en kan dagbesteding vormen voor 

kwetsbare burgers en re-integratie van langdurige werkelozen. 

Wij willen met de basisscholen van Rheden een afspraak maken over het project de Energieke School. Een 

project over duurzame energie voor leerlingen van de basisscholen. Doel van het project is leerlingen 

bewust maken van groene energie. 

Wat willen we doen 

 De keuze voor renovatie, nieuwbouw of sloop dient zeer zorgvuldig te worden afgewogen. 

 PvdA wil aansluiting bij de huidige en toekomstige vraag naar levensloopbestendige woningen van 

een duurzame kwaliteit. 

 Wij willen dat de bestaande woningvoorraad van Rheden zo energieneutraal wordt als technisch 

mogelijk is. Daar willen wij subsidies en leningen voor inzetten.  

 De gemeente faciliteert waar mogelijk sociale woningbouw. 

 Wij willen werken aan buurtnetwerken, waarbij ook de woonomgeving aandacht krijgt. Wij denken 

dan aan o.a. veiligheid, criminaliteit, onderhoud van straten en stoepen, beplanting. 

 Het pilot Opplusproject Dieren willen wij uitbreiden naar de andere woonkernen 

 Wij schenken aandacht aan de conclusies van het 70+ Huisbezoekproject. 

 Wij willen dat de gemeente actieve inspanningen verricht om voedsel- en beleeftuinen speerpunt in 

het beleid te maken en deze binnen de gemeente Rheden daadwerkelijk tot bloei te laten komen. 

Daarbij wordt samengewerkt met betrokken scholen zoals Helicon en andere partijen, zoals de 

Stadsakkers in Apeldoorn, de voedselbanken en de Stichting Mensen in de Bijstand.  

 We willen de Energieke School invoeren. 

 We willen slim investeren in bouwen voor jongeren 

 Traverse Dieren moet nu snel gerealiseerd worden. Dat heeft prioriteit voor de PvdA.  

 We zijn tegen toename goederenvervoer over de IJssellijn 

 Knelpunten in het fietsverkeer die de Fietsersbond heeft opgespoord willen wij zoveel als mogelijk 

oplossen.  
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10.  HET GELD IN RHEDEN 
Wat vinden we 

De PvdA wil een solide financieel beleid voeren.  

Dat is in deze tijden niet makkelijk: niet alleen is er een crisis die de gemeente noodzaakt tot bezuinigen (€ 

3 miljoen), maar ook krijgen we drie grote decentralisaties op ons af (Jeugdzorg, Participatiewet en Zorg), 

waarbij de gemeente Rheden veel geld bijkrijgt, maar daarbij wel een grote bezuinigingstaakstelling 

opgelegd krijgt  

Bovendien heeft de PvdA ambities om Rheden sterker en socialer te maken. Die leveren niet alleen geld op 

(meer werk leidt tot minder uitgaven, meer samen sociaal gedrag vertonen leidt tot een sterkere en betere 

samenleving die meer dingen zelf doet), maar ze kosten ook geld. Rheden had altijd een gezonde, sluitende 

begroting en dat moet zo blijven, daar staat de PvdA voor. 

Wat willen we doen 

 De PvdA vindt dat op een aantal terreinen een andere koers kan worden ingezet. Zo vinden wij dat op 

het gemeentehuis een scherpe koers naar meer efficiency moet worden ingezet. 

 Alleen dan is voor ons aanvaardbaar dat de lastendruk in bescheiden mate stijgt tot het Gelders 

gemiddelde, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 

 Daarnaast willen we, samen met de bevolking het gesprek aangaan over de vraag wat de bevolking écht 

belangrijk vindt. Dat betekent -soms pijnlijke keuzes- maken, niet door de gemeente, maar samen met 

de bewoners. Daarbij vertrouwen we ook deels op de sociale kracht van de bewoners van de dorpen. 

 Verder denken we dat door het slimmer organiseren van het sociaal vervoer aanzienlijk bespaard kan 

worden (meer Plusbus!). 

 We verwachten dat ons economisch beleid (investeren in mensen) op termijn tot een stevige afname 

van de uitkeringen zal leiden. 

 De gemeente Rheden kan volstaan met 3,5 fte aan wethouders. 


