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Voorwoord
In de afgelopen periode deed de SP voor het eerst mee aan de coalitie. We kijken terug op
een succesvolle vier jaar, waarin niet alleen de financiële tekorten zijn weggewerkt, maar ook
verbeteringen op sociaal gebied zijn doorgevoerd. Het armoedebeleid is fors uitgebreid, de
dienstverlening van Werk en Inkomen Lekstroom is sterk verbeterd, buurtinitiatieven
floreren als nooit tevoren en we hebben een heus popodium. Allemaal zaken waar de SP aan
heeft bijgedragen. De gemeentelijke organisatie heeft haar dienstverlening flink verbeterd.
Inwoners worden beter en sneller geholpen en ook nieuwe digitale mogelijkheden helpen
daarbij.
Samen met onze coalitiepartners hebben we gezorgd voor meer sociale woningbouw,
versterking van de buurtwinkelcentra en een zeer innovatieve sociale agenda. Hierbij gaan
we naast mensen staan en geven ze wat ze echt nodig hebben. Minder bureaucratie en meer
maatwerk.
Er is nog genoeg te doen. De komende jaren moeten we werken aan het verder verbeteren
van de zorg en sociale wijkteams, de schuldhulpverlening moet fors worden uitgebreid. In
het sociale werkveld moeten de partijen elkaar meer gaan vinden om problemen sneller op te
pakken en te voorkomen.
We hebben gezien dat het nemen van bestuursverantwoordelijkheid ons goed af gaat. Dat
smaakt naar meer. Nooit om het meedoen zelf, en we verloochenen onze principes niet.
Maar we doen wat het best werkt om Nieuwegein socialer en leefbaarder te maken. Dat is
onze belofte!
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Werk en Inkomen
Werk en inkomen behoren bij de bestaansvoorwaarden van mensen. Ook wanneer mensen
geen werk kunnen vinden of niet in staat zijn om te werken, verdienen ze een goede basis
onder hun bestaan. Wanneer je aangepast werk hebt, moet dat werk ook echt aangepast en
geschikt zijn voor jouw omstandigheden. De gemeente moet het goede voorbeeld geven,
door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in de eigen organisatie. Zo volgen
werkgevers in de regio het goede voorbeeld.
Nieuwegein heeft al een goed armoedebeleid, er is echter meer aandacht nodig voor het
begeleiden van mensen die in schulden terecht (dreigen te) komen. De
schuldenproblematiek is omvangrijk en er komen steeds meer werkende mensen in de
problemen. De schuldhulpverlening heeft een nieuwe impuls nodig en hierbij moet gebruik
worden gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten (wegnemen administratieve
drempels). We handhaven verder het goede armoedebeleid van de gemeente met de
stadspas, diverse andere kindregelingen en een uitstekende betaalbare collectieve
ziektekostenverzekering.

Onze ideeën:














Mensen in een bijstandsuitkering worden niet onvrijwillig aan het werk gezet met
behoud van uitkering. Na maximaal twee maanden moet er zicht zijn op regulier
werk waarvoor ten minste het minimumloon wordt betaald.
De dienstverlening van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) wordt verder verbeterd,
er komt een betere samenwerking met de rest van het sociale werkveld om sociale
problematiek te signaleren. De bureaucratie wordt effectief bestreden.
We maken het mogelijk voor de sociale dienst om zelf mensen in dienst te nemen
en/of te detacheren. Zo wordt het makkelijker om mensen aan het werk te helpen.
Sociale ondernemers worden geholpen met startsubsidies. Zij maken werk voor
kwetsbare doelgroepen mogelijk. Verder verbeteren we de bestaande instrumenten
om werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken.
We experimenteren met overnemen van schulden voor kwetsbare groepen.
Vaste lasten worden indien gewenst direct van de uitkering ingehouden.
De sociale dienst werkt samen met woningbouwcorporaties, nutsbedrijven en
verzekeraars om bij betalingsachterstanden snel hulp aan te bieden.
Financiële problemen zijn de bron van veel andere sociale problemen. Binnen het
sociaal domein wordt bij alle hulpvragen uitgevraagd of er financiële problemen zijn.
Indien nodig wordt er actief doorverwezen naar schulphulpverlening. We maken
gebruik van de laatste inzichten op het gebied van de psychologie van de schaarste
en gedragsverandering.
Creëren van voldoende leerstageplekken voor jongeren.
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Het begeleiden van mensen naar werk wordt in samenwerking met andere
instellingen in het sociale domein lokaal opgepakt.
Om de druk op de bijzondere bijstand weg te nemen, maken we betere afspraken met
bewindvoerders en gaan zelf meer mensen begeleiden. De afhankelijkheid van
bewindvoerders moet hiermee minder worden.
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Economie
Ondernemers kunnen vaak goed voor zichzelf zorgen. Zij zien kansen als eerste en zijn het
fundament van onze economische activiteiten. Het laatste waaraan ondernemers behoefte
hebben nu ze aan het opkrabbelen zijn uit de crisis, is een gemeente die hen voor de voeten
loopt.













Geef ondernemers ruimte: weg met de bureaucratie.
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen moet makkelijk
worden gemaakt.
Er komt een gemeentebrede compensatieregeling om ondernemers beter te
beschermen en zo nodig (gedeeltelijk) schadeloos te stellen als zij overlast
ondervinden van renovaties door verhuurders of infrastructurele projecten van de
gemeente. Bij vertraging in een bouwproject wordt de daardoor veroorzaakte schade
voor ondernemers verhaald op de aannemer. Als kleine ondernemingen serieus in de
problemen komen door gebrek aan inkomsten tijdens de werkzaamheden zouden ze
met een degelijk ondernemingsplan gebruik moeten kunnen maken van een
renteloze lening van de gemeente.
Buurtactiviteiten en -projecten worden aan kleine ondernemers uit de buurt gegund.
Aanbestedingen worden opgeknipt zodat kleinere bedrijven meer kans krijgen om
mee te dingen.
Leegstaande winkelpanden zijn slecht voor de uitstraling en de leefbaarheid van een
buurt. Leegstand kan voor een negatieve spiraal zorgen in een (klein) winkelcentrum
of winkelstraat. Door bijvoorbeeld de bestemming van een pand te wijzigen of te
verruimen en/of door actief op zoek te gaan naar nieuwe functies (broedplaatsen,
startende ondernemers) kan leegstand bestreden worden. Er wordt gezocht naar
mogelijkheden om leegstand te bestrijden door het voor speculanten en investeerders
onaantrekkelijk te maken om bedrijfspanden leeg te laten staan.
Via ons inkoopbeleid geven we voorrang aan ondernemers die op enige wijze iets
terugdoen voor de samenleving. Dit kan gaan om werkgelegenheid, milieu,
inwonerinitiatieven, cultuur, enz.
Om de lokale economie te verbeteren en jonge startende bedrijven te stimuleren
wordt de breedband infrastructuur op bedrijventerreinen verbeterd.
Bij het verbeteren van buurten, worden ook het uiterlijk en de kwaliteit van de
buurtwinkelcentra betrokken.
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Zorg en Welzijn
Samenleven betekent samen zorgen. Mensen bestaan bij de gratie van solidariteit met elkaar.
Zorg en welzijn moeten dicht bij mensen georganiseerd zijn. In de hele benadering moet de
mens centraal staan.
Hoewel kosten onder druk staan, kunnen niet alle zorgtaken door burgers worden opgevuld
zoals het Rijk ons wil doen geloven. De overheid heeft een gewichtige taak om het overzicht
te houden en overal waar nodig de juiste zorg te verlenen. De zorg aan mensen wordt vanuit
onze wijken en buurten verleend. We zijn toeschietelijk om mensen de hulp te bieden die
echt nodig is. We zorgen ervoor dat er niemand tussen de wal en het schip valt.

Onze ideeën:
















Zorg wordt snel en passend geboden aan iedereen die dat nodig heeft. We bestrijden
bureaucratie en hanteren eenvoudige criteria voor zorgindicaties.
Mantelzorgers zijn vaak overbelast. We houden scherp rekening met wat er van
mantelzorgers gevraagd kan worden bij het afgeven van zorgindicaties.
De verantwoordelijkheid voor hulp en zorg thuis voor ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten wordt in handen gegeven van zelfstandige thuiszorgteams met
wijkverpleegkundigen. Deze zelfstandige thuiszorgteams krijgen volledige
(budget-)verantwoordelijkheid én de vrijheid om zorg en hulp te verlenen en te
organiseren, van aanmelding en beoordeling tot uitvoering.
Hulpverlenende familieleden en vrijwilligers kunnen voor advies en bijstand op maat
in de wijk terecht.
Het recht op goede jeugdzorg wordt door de gemeente verder gerealiseerd. We
stellen ons garant dat hier voldoende middelen voor zijn.
De gelden die bedoeld zijn voor zorg worden geoormerkt. Indien er meer middelen
nodig zijn, bezuinigen we op andere terreinen.
(Thuis-)zorginstellingen betalen hun medewerkers een eerlijk loon.
Dagbesteding wordt zoveel mogelijk algemeen toegankelijk gemaakt. We schaffen de
bureaucratische indicatiestellingen zoveel mogelijk af.
In elke wijk wordt een van de woningen ingericht als buurthuis. Hiermee ontstaat
een laagdrempelige toegang tot kansen voor zelfontplooiing en participatie. Ook
wordt de leefbaarheid van de buurt hiermee verbeterd.
Huisartsen werken nauw samen met de buurtzorgteams. We geven meer mandaat in
de uitvoeringspraktijk om snel thuiszorg te verlenen.
Er komt een effectieve campagne om zogenaamde ‘zorgmijders’ op te sporen en te
helpen. De eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor mensen met een smalle
beurs om goede toegang tot zorg hebben. Indien nodig komen we met maatregelen.
We gaan actiever te werk om eenzaamheid op te sporen en te bestrijden.
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Integratie
Integratie is een tweezijdig proces: enerzijds wordt van nieuwkomers verwacht dat zij
bereid zijn te integreren, anderzijds moet de Nederlandse samenleving die integratie
mogelijk maken. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak door voor goede
inburgering in eigen buurt te zorgen, discriminatie te bestrijden en te zorgen voor
gemengde wijken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder met overlast of te grote
verschillen geconfronteerd te worden.

Onze ideeën:
 De bestrijding van discriminatie op basis van geslacht, etniciteit, religie, seksuele
geaardheid en handicap krijgt meer prioriteit.
 De gemeente werft actief voor (taal)stages en een ‘taalmaatje’ om te integreren.
 De verschillende instanties (WIL, scholen, Vluchtelingenwerk) rondom de
statushouders gaan beter samenwerken om elkaar te versterken (niet allemaal
afzonderlijk vanaf een eigen eiland). Dit is van wezenlijk belang voor de integratie van
vluchtelingen in onze samenleving.
 Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. Samen wonen in gemengde
wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een
gemeenschappelijke toekomst.
 We blijven naar behoefte een bijdrage leveren aan landelijke asielvraagstukken.
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Natuur en milieu
De natuur en het milieu zijn belangrijk voor alle mensen. Niet alleen om ons te voorzien van
de noodzakelijke levensbehoeften en voor een mooi aanzien van de wijken en buurten. Ook
voor de volksgezondheid en ontspanningsmogelijkheden is een rijke en gezonde natuur
belangrijk. Natuur dient behouden te worden en geïntegreerd te zijn met het leven van
mensen. Goede zorg voor het milieu begint met bewustwording onder jong en oud van dit
kostbare bezit.
Het bouwen van woningen in Park Oudegein heeft de SP samen met anderen kunnen
tegenhouden, het blijft ons standpunt dat in de stadsparken niet gebouwd moet worden.

Onze ideeën:













Liever kantoren ombouwen tot woonruimte, dan het aantasten van het groen van
Nieuwegein. Er moeten wel meer grotere woningen worden gerealiseerd. Starters
hebben nu bij gezinsuitbreiding meteen ruimtegebrek.
Groen wordt goed onderhouden zonder gif.
Het belang van een schoon milieu verdient de aandacht van onze jongeren. Op alle
basisscholen wordt een bijdrage geleverd aan het besef van natuur en milieu. Het
Milieu Educatie Centrum levert hieraan een belangrijke bijdrage.
Minder maaien van groen zorgt voor een betere ontwikkeling van de flora.
Vervuilend vrachtverkeer wordt geweerd uit het stadscentrum. Er komt een
milieuzone rondom het centrum en buurtwinkelcentra.
De gemeente staat naast inwoners die participeren in groenbeheer. Er is ruimte voor
een eigen invulling, waarbij de gemeente coacht, ondersteund en inspringt. Wanneer
het beheer, door verhuizing, ziekte of iets dergelijks stagneert, spring de gemeente
(tijdelijk) in.
De gemeenten maakt werk van duurzaamheid met betrekking tot de eigen gebouwen
en middelen. Energie besparen en isoleren is een must. Voor het gemeentelijk
wagenpark wordt overgegaan op duurzame energie.
De gemeente ondersteunt actief de verdere ontwikkeling van het natuurkwartier met
ruimte voor beperkte horeca, de kinderboerderij, en het Milieu Educatie Centrum.
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Onderwijs
Net als andere voorzieningen, zijn scholen te vinden in alle wijken om het leren, werken en
leven hand in hand te laten gaan. De gemeente dient goed onderwijs te ondersteunen waar
het kan, met hulp aan kinderen die moeilijk meekomen, zowel sociaal als financieel.
Scholen dienen gelegen te zijn in een veilige omgeving waar voor kinderen leren en spelen
gemakkelijk in elkaar overgaan. Niet alleen heeft de gemeente haar taak, ook leerlingen en
studenten zelf hebben een verantwoordelijkheid die ze bijgebracht dient te worden, samen
met de ouders die betrokken worden bij de gang van zaken op de scholen.

Onze ideeën:










Een maatschappelijke stage biedt jongeren de mogelijkheid om onder deskundige
begeleiding praktische werkervaring op te doen. Dat kan in het buurtbeheer en
buurtonderhoud, dat vergroot de mogelijkheid tot praktisch leren en bevordert de
betrokkenheid bij de buurt. Dat kan door hulp in buurthuizen, bij ouderen thuis of
het verzorgen van computercursussen voor ouderen in de buurthuizen of
bejaardenhuizen.
Fusies van scholen worden niet meer toegestaan om de kleinschaligheid te bewaken.
Hiermee is samenwerking niet onmogelijk of onwenselijk.
Iedere wijk in Nieuwegein beschikt blijvend over een goede basisschool.
Leerplichtambtenaren hebben voldoende tijd om spijbelaars en ouders weer naar
school te krijgen, met meer aandacht voor moeilijk te bereiken groepen.
Op scholen is voldoende aandacht voor gezond eten en bewegen.
Vanaf het basisonderwijs wordt aandacht besteed aan respectvol omgaan met elkaar.
Stichting Leergeld heeft een belangrijke functie en krijgt voldoende middelen van de
gemeente in handen om haar werk voort te zetten en indien nodig uit te breiden.
Jongeren die dreigen uit te vallen op school worden beter begeleid. Daar komen meer
middelen voor vrij. Indien nodig wordt het hele gezin begeleid om problemen op te
lossen.
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Verkeer en vervoer
Het werken, leren en leven vereist dat mensen zich goed en snel kunnen verplaatsen binnen
Nieuwegein. Het openbaar vervoer neemt hierbij een belangrijke plaats in, en ook fietsen
wordt nog meer gestimuleerd. De gemeente onderneemt initiatieven om openbaar vervoer
gratis te maken voor ouderen binnen de stadsgrenzen. Hiermee wordt het isolement van
ouderen mede doorbroken.
Met een goed ov en prima fietsroutes wordt de luchtkwaliteit effectief beschermd en het
voorkomt geluidsoverlast. Betaald parkeren dient niet om de gemeentekas te spekken maar
om verkeer te reguleren en overlast in buurten te voorkomen.

Onze ideeën:








Er komt een pilot voor gratis ov in de daluren voor minima met een Nieuwegein
stadspas binnen de stadsgrenzen.
Meer aandacht voor fietsroutes en wandelpaden. Ook voor woon-werk en woonschoolverkeer. Gevaarlijke situaties worden verbeterd o.a. door het beperken van
vrachtverkeer in de spitstijden.
Er wordt gestreefd naar minder autorijden in Nieuwegein door het bevorderen van
het ov en het doortrekken van de sneltram naar andere plaatsen zoals Leidsche Rijn.
Bij de eventuele vernieuwing van het sneltramtraject wordt ingezet op lijnen die
vaker rijden.
Verlagen van maximum snelheden op stadswegen naar 50 km en wijkwegen naar 30
km.
Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s wordt fors uitgebreid.
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Wonen & ruimtelijke ordening
De kwaliteit van onze leefomgeving wordt in grote mate bepaald door de buurt waarin we
wonen en de verscheidenheid die in die buurt aanwezig is. Sociale cohesie heeft een
duidelijke relatie met de opbouw van wijken en buurten. Om ervoor te zorgen dat alle lagen
van de bevolking samenwonen, dienen huur- en koophuizen door elkaar te liggen. De
gemeente waakt ervoor dat er voldoende sociale woningbouw plaatsvindt en behouden
blijft. Liever de voorzieningen in de wijken stimuleren, in plaats van alles in de binnenstad te
voorzien.
De reserves voor vervangingsinvesteringen van de verouderde wijken zijn gebruikt om het
stadshart te betalen. Nu de reserves nodig zijn voor de betere buurten staan we voor de
uitdaging om hier een mouw aan te passen.

Onze ideeën:
















Woningbouwcorporaties zijn terughoudend met de verkoop van huurwoningen.
Indien een huurwoning meer dan een half jaar te koop staat, wordt deze woning
weer in het huurbestand opgenomen.
Woningcorporaties worden aangespoord om hun woningen in wijken met een laag
aandeel sociale huur tegen aangepaste huren te verhuren aan huishoudens met een
inkomen onder de huurtoeslaggrens.
Woningbouwcorporaties aanspreken om dure scheefhuur blijvend aan te pakken.
Corporaties aansporen om bestaande huurwoningen te verduurzamen, isoleren,
energiebesparing en alternatieve energieopwekking.
Minimaal 30% van de woningvoorraad moet uit sociale huur bestaan.
De gemeente heeft prestatieafspraken met woningbouwverenigingen over het
bestand sociale huurwoningen en welke budgetten er nodig zijn voor goed
onderhoud. Ook worden er binnen deze afspraken minimale huurstijgingen
doorgevoerd, in elk geval onder het maximum.
Voor ouderen en met name starters moeten er voldoende en goed betaalbare
woningen komen.
Het aantal sociale huurwoningen moet verder stijgen. Er is een groeiende behoefte
aan deze woningen.
Iedere wijk van Nieuwegein heeft voldoende levensloopbestendige woningen.
Ouderencomplexen worden zoveel mogelijk in stand gehouden. Het is belangrijk dat
in de wijken oud en jong bij elkaar wonen.
Ouderencomplexen die toch leeg komen - of dat al zijn, worden verbouwd tot
woonunits geschikt voor ouderen.
Beperken van de huurstijging voor woningen in de middensector van 720 tot 1200
per maand.
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De gemeente gaat actief monitoren op het energieverbruik in de wijken en komt met
een plan van aanpak om dit verbruik naar beneden te krijgen.
Aangezien aardgas op termijn gaat verdwijnen moet er onderzoek gedaan worden
naar en voorgesorteerd worden op alternatieven.
We zorgen ervoor dat we met ons urgentiebeleid niet problemen verergeren in
bepaalde buurten door gezinnen met problemen ook nog eens in probleembuurten
onder te brengen.
Bewoners beslissen mee over renovatie-, bouw- en sloopplannen door mensen
vroegtijdig te betrekken en te laten meedenken.
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Veiligheid
De veiligheid op straat, op scholen en natuurlijk thuis, is een verantwoordelijkheid van allen.
Het nemen van deze verantwoordelijkheid is een taak voor jong en oud en daarnaast draagt
de gemeente zorg voor de voorwaarden voor een veilige stad. Bij veiligheid hoort ook meer
blauw op straat met name een wijkagent die tijd heeft om in de buurt aanwezig te zijn is van
groot belang.

Onze ideeën:








Extra agenten zichtbaar op straat, door investeringen in buurtagenten, wijkteams en
toezichthouders.
Voorkomen moet worden dat nieuwe wijkagenten worden ingezet om tekorten
elders bij de politie op te vullen.
Het initiatief Burgernet wordt voortgezet.
Cameratoezicht werkt niet altijd en kost dan onnodig geld. Veel beter is het dan in te
zetten op meer ambulante jongerenwerkers en wijkagenten. Er is meer winst te
behalen door samenwerking tussen verschillende buurtinitiatieven om de
leefbaarheid te verbeteren.
De aanpak voor multiprobleemgezinnen wordt voortgezet.
Integrale aanpak voor buurten waar problemen zich stapelen, betrek zorg, sociale
dienst, schuldhulpverlening, etcetera.

14

Cultuur en vrije tijd
Cultuur en ontspanning hebben een plek in elke stad. Niet alleen theaterpubliek verdient een
goede voorziening, ook onze jongeren horen te kunnen ontspannen in Nieuwegein zonder te
hoeven uitwijken naar IJsselstein of Utrecht. De aanwezigheid van cultuur en mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding zijn essentieel om naast werken en leren tot zelfontplooiing te
komen en elkaar te kunnen ontmoeten. Speciale aandacht dienen de uitgaansmogelijkheden
te krijgen, maar ook zorgen voor een laagdrempelige toegang tot cultuur voor jong en oud is
een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het ontbreken van voldoende
ontspanningsmogelijkheden voor jongeren leidt tot overlast en frustratie. De jeugd en de rest
van Nieuwegein verdienen veel beter wat de SP betreft.

Onze ideeën:










De Kom ontwikkelt zich tot een bruisende broedplaats voor cultuur en kunst waar
partijen elkaar vinden. Bij dit proces helpen we de Kom waar nodig.
De bibliotheek gaat meer samenwerken met het sociale werkveld. Inzet op bestrijding
laaggeletterdheid en informatievoorziening op maatschappelijk relevante thema’s.
Er komt meer promotie voor culturele activiteiten. Er is al veel cultuur in
Nieuwegein, maar vaak te weinig bekend. Er komt een echte oplossing om dit
probleem te doorbreken.
Ook de komende jaren blijft de cultuurmakelaar aan het werk om partijen en
activiteiten in de stad te verbinden.
De stimuleringsregeling voor cultuur wordt voortgezet en verder uitgebouwd.
Er worden serieuze pogingen ondernomen om een nieuwe moderne bioscoop te
realiseren. Hierbij komt ook voldoende aandacht voor arthouse films en
documentaires. Niet alleen de populaire genres, maar ook kans voor verdieping.
Samen met de organisatie van Geinbeat wordt gekeken naar de kansen voor de
toekomst. Indien nodig, worden de bezuinigingen op de subsidie teruggedraaid.
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Sport
Sport is belangrijk als ontspanningsmogelijkheid maar zeker ook goed voor de
volksgezondheid. Voor jong en oud dient de sport betaalbaar en toegankelijk te blijven.
Sport gaat niet alleen over de grote evenementen, bewegen in de buurt voor de jeugd is
minimaal even belangrijk. Spelenderwijs bewegen in eigen buurt vereist voldoende
voorzieningen als trapveldjes en basketbalvelden. In samenspraak met de wijkbewoners
worden meer van deze gelegenheden gerealiseerd. Sport is toegankelijk in de buurten, ook
voor mensen met minder inkomen. Het belang van de sport wordt mede ingegeven door de
wens om overgewicht bij kinderen te bestrijden.

Onze ideeën:








Sportvoorzieningen in de buurt zijn van groot belang om kinderen aan het bewegen
te krijgen.
Sportverenigingen dragen bij aan gemeenschapszin en dienen goed ondersteund te
worden.
Gymnastiek blijft behouden in basisonderwijs door inzet van buurtsportcoaches en
combinatiefunctionarissen die ook voor sportverenigingen actief zijn.
Er komt een uitbreiding van trapveldjes, of anders gezegd ongedwongen
sportvoorzieningen in buurten.
De positie van gehandicapten in de sport wordt verbeterd. Extra aandacht voor het
vervoer van gehandicapte sporters is nodig. Voor de extra kosten die de
gehandicapte sporter maakt moet een adequate vergoeding komen.
We vragen de sportverenigingen om bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke
doelen. Zo zijn er kansen op combineren van dagbesteding op sport. Ook kunnen er
andere verbindingen worden gelegd.
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Jongeren
Jongeren verdienen een eigen plek in Nieuwegein. In de afgelopen jaren is er te veel gepraat
en te weinig gedaan om dit probleem daadkrachtig op te pakken. Samen met jongeren
dienen plannen gemaakt te worden om meer gelegenheden te creëren waar jongeren kunnen
hangen en ontspannen. De gemeente faciliteert jongeren om hun ideeën vorm te geven. Het
eigen initiatief wordt beloond met voldoende middelen voor de uitvoering.
Naast ontspanning hebben jongeren voldoende aandacht nodig in de vorm van toegankelijke
begeleiding indien dat nodig is. Naast rechten zijn er plichten - én voor ouders én voor de
jongeren zelf. De insteek is altijd om jongeren als volwaardige deelnemers van de
samenleving te zien en ze als zodanig te benaderen. Verantwoordelijkheid dragen kun je
leren en voldoende aandacht van de hulpverlening, politie, onderwijs en
leerplichtambtenaren ondersteunen dit idee.

Onze ideeën:











Ten minste drie procent van de oppervlakte van woongebieden moet worden
bestemd voor speelruimte. Er worden geen speeltoestellen meer weggehaald, maar
hier wordt juist in geïnvesteerd.
De jeugdhulpverlening wordt verbeterd en er worden voldoende middelen voor
vrijgemaakt.
De voorlichting over drugs en alcohol wordt voortgezet en indien nodig uitgebreid.
In geval van nieuwbouw van scholen wordt zo veel mogelijk het concept van de
brede school toegepast.
De jeugdgezondheidszorg heeft voldoende tijd om alle kinderen te zien en
problemen te signaleren, eventueel in samenwerking met het consultatiebureau.
In alle wijken komen mobiele hangplekken (JOP), indien er overlast is en er geen
verbetering komt, zal de JOP verplaatst worden.
Er komt meer capaciteit vrij voor ambulant jongerenwerk. Samen met alle partners
wordt er stevig ingezet op preventie en een gerichte maatwerkaanpak om problemen
in wijken en buurten het hoofd te bieden.
Er komt een uitgaansgelegenheid specifiek gericht op jongeren. De binnenstad moet
voor jongeren aantrekkelijk zijn. Er komt minimaal één goedlopend jongerencentrum.
The Pit was een goede eerste stap, maar we zien dit als een aanmoediging om meer
van dit soort initiatieven te (helpen) realiseren.
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Overheidsparticipatie
Als een van de belangrijke speerpunten in het beleid blijft gelden dat het betrekken van
mensen bij de besluitvorming voorop staat. Niet over de ruggen van mensen heen beslissen,
maar met mensen de weg bewandelen naar de noodzakelijke veranderingen in de stad.
Burgerinitiatieven worden omarmd door de gemeente en uitgegaan wordt van wat er kan en
niet van wat er onmogelijk is. Dit soort initiatieven helpt om de samenleving beter te laten
werken en zorgt op een organische manier voor betere voorzieningen. De overheid past zich
aan, aan initiatieven in de stad en niet andersom. Zo passen we echt overheidsparticipatie
toe.

Onze ideeën:










De wijknetwerken worden ertoe aangespoord een breed democratisch draagvlak te
creëren. Ze krijgen de middelen hiertoe verstrekt in termen van geld en professionele
ondersteuning.
De gemeente heeft een ‘ja, mits’ houding tegenover initiatieven.
Initiatiefnemers worden passend ondersteund om hun idee verder te kunnen
brengen.
We zijn scherp op onnodige regels en bureaucratie om initiatiefnemers niet te
frustreren.
Grote plannen in de openbare ruimte en het sociaal domein worden samen met
mensen gemaakt en uitgewerkt. Hierdoor ontstaat betere kwaliteit en een groter
draagvlak.
Via slim aanbesteden en opdrachten gunnen vragen we ondernemers een bijdrage te
leveren aan initiatieven, bijvoorbeeld met onderdak, advies en andere ondersteuning.
We gebruiken onder andere de nieuw te bouwen multifunctionele accommodaties
van de scholen voor onderbrengen van inwonerinitiatieven. Onderdak is bij uitstek
iets wat initiatiefnemers zelf niet kunnen regelen vanwege ontbrekende middelen.
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Bestuur en dienstverlening
Het bestuur van Nieuwegein dient het goede voorbeeld te geven voor alle burgers en
organisaties in de stad. Een goed bestuur wordt gekenmerkt door verantwoorde uitgaven,
betrokkenheid bij burgers, participatie in plaats van inspraak en het vermogen om kritisch
naar zichzelf te kijken. De gemeente spant zich in voor excellente dienstverlening. De term
dienstbaarheid wordt nieuw leven ingeblazen.

Onze ideeën:











Privatisering, op afstand plaatsing van gemeentelijke diensten wordt niet meer
toegestaan tenzij aangetoond kan worden dat een dergelijke operatie niet alleen
kosten bespaart, maar dat ook de kwaliteit verbetert en dat de arbeidsvoorwaarden
voor medewerkers gegarandeerd zijn.
Klachten, opmerkingen en aanvragen worden persoonlijk afgehandeld.
We zetten door met een andere manier van werken door beleidsmakers. Alle
gemeenteambtenaren dienen hun plannen te toetsen aan de werkelijke behoeften in
de stad. In plaats van het plannen maken en stukken produceren, blijft de ambtenarij
zich meer richten op het concreet oplossen van problemen samen met mensen.
Er komt meer aandacht voor goede en veilige digitale dienstverlening. Hierbij
houden we goed rekening met mensen die minder makkelijk meekomen in het
digitale tijdperk zoals laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke
beperking.
Bestuurlijke vernieuwing: gemeenteraad meer aan de voorkant betrekken bij grote
dossiers. Samen met ambtenaren en burgers optrekken. Gemeenteraad gaat meer
samenwerken.
Er komt een experiment voor legale wietteelt indien landelijk beleid daar ruimte voor
geeft. Dit laten we gepaard gaan met betere voorlichting en preventie.
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Financiën
Nieuwegein heeft sociale investeringen nodig. Omdat een gemeente een sluitende begroting
moet hebben, is het maken van keuzes onvermijdelijk. De afgelopen decennia is te veel geld
verspild aan prestigeprojecten, bureaucratie en marktwerking. Het is nu tijd om het
gezamenlijke geld van de Nieuwegeiners ook te gebruiken voor de noden van de
Nieuwegeiners. De middelen die we ter beschikking hebben worden ingezet voor hen die
onze steun nodig hebben. Nieuwegein is een sociale stad, daarmee begint alles.

Onze ideeën:











Investeringen worden gedaan samen met het bedrijfsleven. Sociale wederkerigheid is
het uitgangspunt bij het gunnen van opdrachten vanuit de gemeente.
Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden,
moet zij dat ook niet doen. Zo besparen we op aanbestedingskosten.
We blijven samenwerken in de regio om samen kosten te besparen.
Begrotingsruimte wordt slim ingezet zodat iedereen ervan profiteert.
Gelden uit het gemeentefonds voor het sociaal domein worden allemaal geoormerkt.
We blijven zorgdragen voor een efficiënte organisatie. Processen worden
gestroomlijnd en ontdaan van onnodige elementen.
Bureaucratie wordt verder bestreden.
Gemeenteraadsleden en wethouders storten 10% van hun vergoeding in de
gemeentekas. Hiermee wordt de solidariteit die van burgers wordt gevraagd, door
het bestuur zelf onderschreven.
Uitjes voor raadsleden, collegeleden en presidiumleden blijven beperkt tot eenmaal
per jaar. Uitgangspunt is sober en functioneel.
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