
 

 

Verkiezingsprogramma 

PvdA Brielle 

 

Een gezamenlijk verkiezingsprogramma van PvdA Voorne, 

met lokale accenten. 

 

Voorwoord  

 

Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma. Zoals u gewend bent van de Partij van de 

Arbeid zetten wij in op solidariteit en eerlijk delen. Wij zijn een partij die opkomt voor inwoners die 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Solidair betekent ook duurzaam. Volgende generaties 

moeten net zo kunnen genieten van ons mooie Voorne als wij! 

Meer dan ooit is samenwerking belangrijk. Op Voorne gaan de drie gemeentelijke organisaties 

fuseren. Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne blijven echter wel aparte gemeenten met een eigen 

gemeenteraad. Ook de drie afdelingen van de Partij van de Arbeid in Voorne zijn inmiddels 

gefuseerd. Omdat er drie gemeenten blijven hebben we ook drie verkiezingsprogramma’s. Iedere 

gemeente heeft immers eigen accenten! 

Wonen, werken en recreëren is heel prettig. Voorne is een gebied waar het fijn is om te wonen, 

werken en recreëren. Wij willen dat Voorne een plek is die iedereen plezier geeft. Daar willen wij ons 

voor inspannen.  

De Partij van de Arbeid staat voor voorzieningen op hoog niveau 

met kansen voor ons allemaal en oog voor de natuur. Dat willen wij 

realiseren door verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur in 

onze drie gemeenten. 

Wij vragen om uw steun voor de kandidaten van de Partij van de 

Arbeid op 21 maart! 

Bert van Ravenhorst, 

Voorzitter Partij van de Arbeid afdeling Voorne 

 



 

 

1. LEVEN IN EEN VERBONDEN SAMENLEVING   
Voor de PvdA is een rechtvaardige samenleving er een van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, 

toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een land, waar kinderen onbevreesd opgroeien, en waar ze 

worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. 

Gelukkig gaat het met veel mensen gewoon goed. Maar een te grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt 

achterop te raken. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst en waarderen het eigen leven met een mager zesje. Er zijn 

nog steeds groeiende verschillen in inkomen,  vermogen, opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, levensduur en 

in toegang tot de woningmarkt. Dit kan leiden tot een grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen heeft en 

deze weet te benutten, en de groep voor wie dit moeilijker is. 

Zorg en welzijn 

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen. Als het om 

ondersteuning, zorg en welzijn is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig 

moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen hierop een beroep kunnen doen. De zorg is maatwerk en persoonlijk.  

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

● Wij ons inzetteen om de spoedeisende hulp (samenhang van eerste hulppost, huisartsenpost, nacht- en 

weekendapotheek en de ambulance bij spoedritten) in onze regio weer op een aanvaardbaar niveau brengen; 

● het voor elke inwoner duidelijk is waar hij terecht kan met een ondersteuningsvraag; 

● de eigen bijdrage in de WMO alleen geldt voor mensen  met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het 

minimumloon;  

● wij kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties aanmoedigen en ondersteunen; 

● wij inzetten op een gezonde leefstijl en preventief beleid, met een nadruk op kinderen;  

● initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan worden ondersteund; 

● welzijnsmedewerkers  en  vrijwilligers de ogen  en  oren  in de wijk zijn;  

● mantelzorgers onze steun  en waardering verdienen hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in een goede  

ondersteuning, dagopvang en respijtzorg en praktische en emotionele hulp zoals bijvoorbeeld training over de 

omgang met dementie. 

Armoede en schuldhulpverlening 

Hoewel Voorne overwegend welvarend is komt er ook armoede voor.  Dit leidt tot een sociaal en maatschappelijk  

isolement. Voor de PvdA is dit niet aanvaardbaar, zeker niet voor kinderen en jongeren. Opgroeien in  armoede staat 

hun ontwikkelingskansen en toekomst in de weg. Waar nodig bezien  we de  schuldenproblematiek in samenhang met 

eventuele andere sociaal- maatschappelijke problematiek.   

 

Voor de PvdA Brielle betekent dit  voor de komende raadsperiode dat: 

onze gemeente een armoedebeleid voert met specifieke aandacht voor kinderen, zodat zij aan alles mee kunnen 

doen; 

 wij door vroeg signalering inzetten op het voorkomen van armoede;  

 tijdige toegang tot schuldhulpverlening voor iedereen wordt gegarandeerd en betrokkenen voor langere tijd 

begeleid worden; 

 in onze gemeente de voedselbank ruimhartig wordt ondersteund; 

 het  kwijtscheldingsbeleid  van  gemeentelijke heffingen voor minima gehandhaafd blijft; 

 er actief voorlichting wordt gegeven over voorzieningen en regelingen voor inwoners; 



 

 

 in het beleid ook aandacht is voor werkenden, ouderen en alleenstaanden met lage inkomens zodat zij niet 

buiten de boot vallen. 

Wonen  

Goed wonen is belangrijk als stevige basis voor een prettig leven in goede harmonie met anderen. Dit betekent dat er 

voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten  huishoudens beschikbaar moeten zijn. Om de vitaliteit en 

aantrekkelijkheid van de kleinere kernen te behouden zal geïnvesteerd blijven worden in voorzieningen. 

 

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huur- en koopwoningen voor de lage- en midden inkomens 

en starters op de woningmarkt;   

 er meer woningen komen of worden aangepast  in het kader van levensloopbestendig wonen en 

doorstroming op de woningmarkt, terwijl scheef wonen wordt tegengegaan; 

 we vol inzetten op energie neutrale nieuwbouw en energiebesparing in bestaande woningbouw; 

 er extra aandacht is voor – via alternatieve vormen – huisvesting voor jongeren met als doel jongere inwoners 

binnen de gemeente te houden. 

Leefbare buurten  

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt.   

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 we wijken, openbare  gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar  vervoer zo  inrichten dat  deze  

toegankelijk zijn voor mensen  met een beperking; 

 wij samen met burgers investeren in een veilige, aantrekkelijke- en goed onderhouden openbare ruimte en bij het 

in standhouden burgers zeggenschap geven;  

 wij aandacht hebben voor de leefbaarheid van onze kernen Vierpolders en Zwartewaal; 

 wijk- en dorpsraden actief worden ondersteund; 

 er voldoende uitnodigende speeltuinen, groen, pleinen, bankjes en vrij toegankelijke voorzieningen zijn waar 

inwoners elkaar als vanzelfsprekend kunnen ontmoeten. 

Sport  

Sport  is belangrijk voor iedereen en moet door iedereen die wil bedreven kunnen worden. De vele verenigingen, met 

hun vrijwilligers die Voorne rijk is moeten zich gewaardeerd en ondersteund weten. Zij vormen de brug in het verbinden 

van verschillende sociale netwerken door de samenleving heen. 

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 we de deelname van kinderen v an niet-draagkrachtige ouders handhaven als onderdeel van het sport- en 

cultuurfonds en het kindpakket;  

 actieve sportbeoefening  ook mogelijk moet zijn voor mensen met een beperking; in  de  subsidiëring  van  

sportverenigingen  wordt hier rekening mee gehouden; 

 ieder kind een A, B en C zwemdiploma (niveau zelfredzaamheid) behaalt; 

 er sporttoestellen worden geplaatst voor vrij gebruik in recreatief gebiedCultuur  

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid. Cultuur kent een grote verscheidenheid: het Cultuurhuis,   cultuur- en  

poppodia, gemeentelijke  musea,  cultuureducatie  en alle andere  vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is 

het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn. 

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 



 

 

● wij culturele activiteiten ook op wijkniveau belangrijk vinden; 

● we samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk vinden en waar nodig stimuleren; 

● wij het Cultuurhuis als  laagdrempelige  ontmoetings- en  leerplaats zien. De drie kernpartners in het Cultuurhuis 

zijn het theater, de bibliotheek en de muziekschool. In bibliotheken wordt ook een bijdrage geleverd aan  de 

bestrijding  van analfabetisme en laaggeletterdheid; 

● samenwerking tussen culturele en historische organisaties en het onderwijs belangrijk vinden en stimuleren 

Iedereen doet mee  

De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Contact en binding tussen verschillende groepen in de samenleving vinden 

we belangrijk. Preventie van discriminatie geven we vorm in samenspraak met  onder andere de belangenorganisaties. 

Bij de opvang van vluchtelingen zijn door tal van lokale initiatieven de vluchtelingen  welkom geheten.  De komst van 

vluchtelingen stelt eisen aan de wijze waarop we onze inwoners betrekken en informeren. Vanzelfsprekend is onze 

gemeente solidair en bereid vluchtelingen en statushouders op te vangen indien door hogere overhedengevraagd. De 

PvdA vindt dat alle groepen voor zover mogelijk actief onderdeel moeten zijn van de samenleving. De gemeente faciliteert 

dit waar nodig. 

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

● wij taalonderwijs organiseren en  vluchtelingen begeleiden naar (vrijwilligers)werk; 

● wij willen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar definitieve woningen,  zonder hen 

voorrang te geven op andere woningzoekenden met een urgentie. Indien deze woningen er niet zijn, zoeken we 

tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen. 

2. AAN HET WERK  
Voor de PvdA is werk betaald met een rechtvaardig  inkomen. Het minimumloon is echt het minimum.  Voor onze 

gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op 

de reguliere arbeidsmarkt. 

 Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

● wij vinden, dat onderwijs, gemeente  en lokaal bedrijfsleven meer en  gestructureerd  moeten   samenwerken   

om  de  kansen  op de regionale arbeidsmarkt te vergroten;  

● wij onze  inkoopmacht  als overheid  gebruiken om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor 

jongeren te stimuleren. Dat kan door social return on investment als voorwaarde op te nemen voor de 

aanbestedende partij;   

● we de komende  periode 5 % beschutte werkplekken creëren in de gemeentelijke  organisatie.  Van bedrijven, 

waar we zaken mee doen als gemeente,  verlangen we dezelfde inspanning;  

● we bij aanbesteden, bijvoorbeeld in de zorg, eisen stellen aan het soort contracten.  Dus geen 0-urencontracten 

en payrolling meer; dit betekent dat we niet gaan voor de goedkoopste  aanbieder, maar voor degene die goed 

met zijn werknemers omgaat én kwaliteit levert; 

● verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet toelaatbaar; 

● wij willen werken aan een regionaal Leercentrum voor ontwikkeling van (ambachtelijke) vaardigheden; 

● de gemeente de vinger aan de pols houdt met betrekking tot uitwassen op de arbeidsmarkt; 

● de binnenstad een divers aanbod kent van winkels en cultuur zodanig dat dit voor zowel inwoners als toeristen 

aantrekkelijk is.  

 



 

 

3. KINDEREN 
Gelukkig gaat het met de meeste  kinderen goed. Sommige kinderen hebben een beetje hulp en zorg nodig. Er is een 

kleine groep die echt jeugdzorg nodig heeft ondanks vele preventieve maatregelen.  

Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen  preventie en jeugdhulp. Basisscholen zijn de ideale plek 

om ondersteuning door de gemeente te laten beginnen. Door de intensieve contacten tussen school en thuis komen 

ondersteuningsvragen hier snel naar boven. Vroegtijdige signalering van mogelijke achterstanden biedt een goede kans 

op de gewenste preventieve inzet.  Om deze reden streeft de PvdA naar het vormen van Integrale Kind Centra (IKC). In 

deze centra kunnen gemeente en onderwijs dan kiezen voor een gezamenlijke, geïntegreerde inzet. Hierdoor krijgt 

Passend Onderwijs “Elk kind een passende plek thuisnabij” invulling.  

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

Onderwijs 

● kleine  scholen  bestaansrecht hebben,  omdat zij invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere 

leefgemeenschappen;  

● veiligheid in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen voor kinderen belangrijk is; dat gaat zowel om 

fysieke veiligheid in het verkeer als om  persoonlijke en sociaal maatschappelijke veiligheid;  

● wij gezinnen ontlasten door middel van goede voor- en naschoolse opvang; 

● we ons inzetten om regionaal meer MBO-3, MBO-4 en dependances van HBO opleidingen aan te trekken; 

● we cultuureducatie  in het onderwijs stimuleren. 

Zorg  voor de jeugd 

● wij voldoende kwalitatief en kwantitatief professionele hulp inzetten indien de kindsituatie dit vereist; 

● wij er op toe zien dat er voldoende expertise in de wijk- of gebiedsteams is op het gebied van 

kindermishandeling, jeugd GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking; 

● we de weerbaarheid  van kinderen en gezinnen  versterken door een integrale aanpak, die is gericht op het 

voorkomen van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, seksueel misbruik en 

problemen bij een vechtscheiding; 

● aandacht voor voorzieningen en ondersteuning bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. 

Jongeren 

● preventie van alcohol-  en drugsmisbruik een hoge prioriteit heeft;  

● we sporten  en het meedoen,  lid worden van sportverenigingen stimuleren; 

● we in samenwerking met het onderwijs voortijdig schoolverlaten voorkomen. 

4. LEVEN IN EEN DUURZAME EN GROENE OMGEVING  
De gemeente  richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw,  het milieu en de 

(lokale) werkgelegenheid ten goede komen.  

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

Duurzaamheid en milieu 

● wij een lokale agenda  opstellen, waarin concrete doelen gesteld zijn ten aanzien van de verduurzaming van 

woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen;   



 

 

● wij de ambitie hebben dat onze gemeente in 2025 een CO2- neutrale gemeente is; 

● wij het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen stimuleren;  

● we al onze gemeentelijke gebouwen met geschikte daken voorzien van zonnepanelen; 

● wij met de corporaties  afspraken maken over kleinschalige energieopwekking  voor  en  door  huurders.  Zo 

stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders; 

● de gemeente  100%  duurzame  stroom  zal inkopen;   

● bij aanbestedingen,  kaveluitgifte  en  bestemmingsplannen we duurzaamheid en energie(voorziening)  opnemen  

als eis, net als het gebruik van energiebesparende maatregelen  bij nieuwbouw; 

● we duurzame  alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente  stimuleren; 

● wij zoeken naar ruimte voor zonnepaneelvelden; 

● stimuleren dat waar mogelijk het buitengebied wordt teruggegeven aan de natuur. 

Vervoer 

Het  openbaar  vervoer is voor ons  waardevol. Het  stimuleren  van openbaar  vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert 

niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling.  

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

● we positief kritisch de pilot  van het combineren van openbaar vervoer met maatwerk en doelgroepen vervoer  

zullen volgen;  

● we knelpunten in fietsroutes aanpakken; 

● we door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers het gebruik van elektrische auto’s en scooters  stimuleren 

waarbij de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geeft met haar eigen elektrische wagenpark; 

● we binnen de woongebieden kiezen voor 30 km-zones en veilige schoolroutes: fietser en wandelaar zijn 

belangrijker dan auto en brommer; 

● wij blijven pleiten voor een rechtstreekse busverbinding met station Schiedam Centrum; 

● bevorderen dat de pilot van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag(MRDH) met betrekking tot maatwerk- en 

doelgroepenvervoer een succes wordt en daarmee een vervolg krijgt. 

Natuur en recreatie 

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners  dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving 

gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is.  

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

● we inzetten op goede wandelpaden,  fietsnetwerken en een groene omgeving;  

● er extra aandacht is voor dierenwelzijn, met name voor kwetsbare en gewonde dieren; 

● er geen uitbreiding van kassengebied en geen nieuwe grootschalige bio-industrie wordt toegestaan. 

Afval  

De PvdA  vindt  dat  de  hoeveelheid  afval, die  gestort  of verbrand wordt, zoveel mogelijk moet worden teruggebracht.  

Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat het opnieuw gebruikt kan worden. We streven naar een circulaire  

economie waarin  afval dient als grondstof. 

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

● huishoudens hun afval gratis bij het afvalscheidingsstation  kunnen afgeven om illegale stort te voorkomen; 

● de door de gemeenteraad vastgestelde plannen voor afvalscheiding nu eindelijk voortvarend worden uitgevoerd; 

● we ondernemers stimuleren circulair te ondernemen.  



 

 

5. VEILIGHEID 
Veiligheid vereist inspanningen van alle partijen. We laten veiligheid niet alleen aan de overheid over, en 

maken gebruik van de inzet van burgers om onze leefwereld veiliger te maken. Bijzondere zorg vergt de 

aanpak van ondermijnende criminaliteit. Steeds  vaker zien we voorbeelden van criminaliteit rond drugs, 

mensenhandel en/of vastgoed, die vanuit de onderwereld de bovenwereld binnendringt  en vergiftigt.  

Wij nemen  het  veiligheidsgevoel van onze  inwoners  heel serieus.  

Voor de PvdA Brielle betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

● wij inzetten op een actieve samenwerking en inbreng met de wijkbewoners zelf;  

● we pleiten voor meer toezicht in de wijk; van handhaving gaat ook een preventieve werking uit; 

● de veiligheid voor opgroeiende  kinderen of partners  thuis  voor ons een absolute prioriteit is;  

● wij stimuleren  elke aanpak,  die helpt bij het tegengaan  van huiselijk geweld en andere  vormen van 

misbruik; 

● we inbraakpreventie en voorlichting hierover aan burgers promoten alsook het gebruik van buurt-apps. 

6. BESTUUR  

De lokale overheid krijgt steeds  meer taken. De PvdA vindt dit een gewenste  ontwikkeling omdat we lokaal 

dichterbij de burgers staan. Wel hebben we als kleinere gemeentes steeds meer moeite om die taken 

kwalitatief goed uit te voeren. Voor de PvdA is het belangrijk om onderling samen te werken. Wij steunen van 

harte de ontwikkeling van de Ambtelijke Fusie Organisatie. Dit om de kwaliteit, klantgerichtheid en het 

verminderen van de kwetsbaarheid te vergroten. Op basis van de ervaringen met deze samenwerking zal de 

mogelijkheid van een bestuurlijke fusie beoordeeld worden. PvdA Voorne acht een fusie tussen de gemeenten 

op Voorne mogelijk.  

De taak- en rolopvatting van de overheid verandert alsook de verwachtingen die burgers  hebben.  Het aantal 

burgerinitiatieven neemt toe. De overheid bepaalt niet meer met geld en regels alleen hoe de samenleving 

wordt ingevuld. De bijdrage van de overheid is afhankelijk van de vraag die voorligt. Dat kan normerend, 

regelgevend, handhavend,  financieel of faciliterend zijn. Soms is er zelfs helemaal  geen rol meer. Samen  met  

burgers,  organisaties  en bedrijfsleven wordt invulling gegeven aan die nieuwe verhoudingen. 

Voor de PvdA Brielle  betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

● burgerinitiatieven van bewoners  zoveel mogelijk worden ondersteund; 

● regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is; 

● wij streven naar een sluitende meerjarenbegroting; 

● de gemeente  haar  eigen regels gaat  toetsen; daar waar regels conflicterend zijn, worden ze 

aangepast. 

● wij burgers of lokale verenigingen de mogelijkheid geven zelf een voorstel in te dienen voor de 

uitvoering van collectieve voorzieningen;  

● in geval van conflicten waar mogelijk wordt ingezet op mediation en (buurt)bemiddeling;  

● wij met de bewoners vaststellen welke serviceverlening naar de burgers dichtbij moeten blijven. 

 

 


