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Voorwoord lijsttrekker
Zuidplas heeft D66 nodig
In Zuidplas kun je prettig wonen, werken en recreëren.
Dat wil D66 zo houden. Dat vraagt echter geen
stilstand, maar volop beweging. Investeren in onze
dorpen. Stimuleren van bedrijvigheid. Investeren in
een duurzame toekomst. D66 heeft zich daarvoor
volop ingezet. Met vier raadsleden en een wethouder
hebben we de gemeente gevolgd, geluisterd naar
inwoners en eigen plannen gemaakt, voorgesteld en
uitgevoerd. En daar gaat D66 graag mee door.

Waar D66 voor staat
Met dit verkiezingsprogramma kijken we naar de opgaven voor de gemeente Zuidplas. We
concentreren ons op de onderwerpen waar D66 het verschil mee maakt. We beschrijven
per thema waar D66 in Zuidplas voor staat, wat onze visie voor de toekomst is en wat we
concreet gaan doen.

Besturen is realiseren
De afgelopen vier jaar hebben we veel bereikt en veel andere zaken zijn opgepakt. Dat komt
vooral omdat we met vier raadsleden in de raad zaten en ik als wethouder in het dagelijks
bestuur zat. In de politiek is deelnemen aan het bestuur van de gemeente de beste garantie
op succes. Met een goede verkiezingsuitslag moet dat ook nu weer lukken.

Met uw stem zorgt D66 voor nog prettiger wonen, werken en recreëren. Nu en de toekomst.
Voor onze ouders, onze kinderen en kleinkinderen. Steunt u ons?

Rik van Woudenberg
Lijsttrekker D66 Zuidplas
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Wat hebben we al bereikt?
Van Claudia Wolff, fractievoorzitter 2014-2018

Vier jaar terug ging D66 de verkiezingen in met de slogan ‘Iedereen kan meedoen’. Als
fractievoorzitter ben ik trots op wat is bereikt in de afgelopen vier jaar. Na een mooie
verkiezingswinst in 2014 hebben we in de coalitie veel van onze ambities waar kunnen
maken.
‘Iedereen kan meedoen’ betekent voor D66 vrije keuze voor ondernemers en inwoners.
Eén van onze eerste resultaten was de vrije keuze van ondernemers om hun winkel
op zondag te openen. En eind 2017 was een van de laatste resultaten het nieuwe
beleidskader armoede en schuldhulpverlening waardoor meer inwoners in staat zijn
mee te doen in Zuidplas.
Het is de afgelopen jaren gelukt de financiën van de gemeente op orde te brengen.
Daarom is de OZB al enkele jaren niet gestegen, maar gedaald. En mede door onze
inspanning zal de OZB ook in 2018 niet stijgen.
D66 heeft er ook voor gezorgd dat we een meer transparant subsidiebeleid hebben.
Verkapte subsidies zijn opgeheven. Zo kunnen we samen met de verenigingen nog
meer bereiken voor de inwoners.
Inwoners zijn de afgelopen jaren meer dan ooit betrokken bij ontwikkelingen die hen
aangaan. Het inwonerspanel wordt succesvol ingezet om de mening van inwoners te
vragen. Er is een jongerenraad gekomen die actief meedoet in de gemeente.
Bij de ontwikkeling van de recreatiegebieden in zowel Hitland als de Eendragtspolder
zijn inwoners actief betrokken. Met het Innovatiefonds heeft de gemeente echt haar
nek uit gestoken. Inwoners beslisten over de ideeën van inwoners.
Duurzaamheid is onderdeel geworden van het handelen van de gemeente in de volle
breedte. Door de inzet van D66 zijn er meermalen acties geweest voor collectieve
inkoop van zonnepanelen door inwoners. Er is een duurzaamheidsplatform opgericht.
Op de duurzaamheidsmarkten hebben bedrijven actief kunnen laten zien wat ze
kunnen doen voor inwoners op dit gebied.
Met de actie ‘tegels voor groen’ hebben inwoners daadwerkelijk bijgedragen aan het
probleem rond de opvang van regenwater. We maken stappen met de realisatie van
de eerste gasloze, energieneutrale wijk aan de Hollandsche IJssel.
Bovenstaand verhaal is zeker niet compleet. We hebben nog zoveel meer gedaan en
hebben nòg meer ambities. Geef daarom uw stem aan D66!
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Wonen en werken
Zuidplas is een geweldige gemeente waar iedereen prettig kan wonen en werken.
Het open polderlandschap, de dorpscultuur, het (toekomstig) huizenaanbod en de
mogelijkheid om dichtbij een baan te vinden, maken Zuidplas uniek. Je bent binnen
een half uur in Rotterdam en Den Haag en binnen een uur in de overige steden in
de Randstad. De ideale woonplaats nu en in de toekomst!
Wonen
De bestaande woningbouw is kenmerkend voor de dorpse cultuur van onze gemeente.
Maar woonbehoeften veranderen. We bouwen nieuwe woningen naar behoefte en
hebben aandacht voor alle typen woningen. Nieuw te bouwen woningen moeten altijd
aanpasbaar zijn, zodat toekomstige generaties met eenvoudige aanpassingen daar
ook gebruik van kunnen maken.
Levensloopbestendig
D66 wil meer aandacht voor jongeren/starters op de woningmarkt en ouderen. Voor
hen is méér passende huisvesting nodig zodat zij in Zuidplas kunnen blijven wonen. De
gemeente realiseert naar behoefte levensloopbestendig bouwen, sociale woningbouw
en voorzieningen als zorgarrangementen en startersleningen. We maken met
woningcorporaties goede afspraken om voldoende sociale huurwoningen beschikbaar
te houden en te krijgen, scheef wonen tegen te gaan en vrije sectorhuur een kans te
geven.
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Recreatieparken
Het strikte handhavingsbeleid op recreatieparken leidt tot hoge kosten en tot
leegstand, sociale onveiligheid, verpaupering en oneigenlijk gebruik. De functie van
de recreatieparken in onze gemeente moet daarom worden heroverwogen. Er komt
een onderzoek naar de behoefte waarin de parken en de recreatiewoningen in de
toekomst voorzien en welk beleid daarbij past. Bij dit onderzoek wordt de optie van
permanente bewoning meegenomen.
Organisch naar een vijfde dorp
Zuidplas krijgt op termijn een vijfde dorp op een nader te bepalen plek in de
Zuidplaspolder. Wonen in een groene omgeving en dorps bouwen zijn uitgangspunten.
Maar er moet ook een nieuwe dorpsgemeenschap groeien. D66 kiest er daarom
voor om dit dorp organisch te ontwikkelen en tot 2030 een dorp van maximaal 4000
woningen bouwen. We willen (blijven) wonen in een groene omgeving en werken op
plaatsen die gemakkelijk bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer.
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Werken
Iedereen moet aan het werk kunnen. D66 vindt dat werk de beste kans geeft op
deelname aan de samenleving. Werk is in principe betaald werk, eventueel na een
start in vrijwilligerswerk. In Zuidplas is iedereen naar vermogen buitenshuis actief zodat
ongewenst stilzitten ('achter de geraniums') niet voorkomt.
Ruimte voor ondernemen
Bedrijven krijgen maximaal de ruimte te ondernemen. Een vraag van een ondernemer
wordt als kans gezien. Regels worden ruim geïnterpreteerd als het algemeen belang
niet in geding is. De gemeente denkt dus mee met de ondernemer en draagt zo nodig
alternatieve oplossingen aan.
Toekomstige ontwikkeling van detailhandel en MKB sluit aan bij de
ontwikkeling van de gemeente. D66 wil winkelcentra versterken en bij een
groei van inwoners worden ook nieuwe (volwaardige) centra gecreëerd.
krijgen maximale vrijheid om te ondernemen, openingstijden mogen
belemmering zijn.

gewenste
voldoende
Winkeliers
nooit een
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Wat gaan we doen !
1. Starters en ouderen krijgen prioriteit bij toewijzing van woonruimte.
2. Alle huurwoningen hebben voor in 2028 gemiddeld het energielabel B.
3. Voor de lokale behoefte worden er voldoende sociale huurwoningen
gebouwd.
4. Iedere nieuwe woning is levensloopbestendig.
5. Energieneutraal bouwen is het uitgangspunt.
6. We benoemen en ontwikkelen eerst onze (groene) natuurgebieden
voordat we gaan bouwen.
7. Zuidplas is en blijft een groene gemeente en een groene buffer tussen
grote steden.
8. We ontwikkelen de Zuidplaspolder toekomstvast en duurzaam, naar
realistische behoefte.
9. Bij de woningbouw van het vijfde dorp (middengebied) gaat de kwaliteit
voor de kwantiteit.
10. We bouwen buiten de beschermde dorpsgezichten welstandsvrij.
11. Bestemmingsplannen bieden duidelijkheid aan belanghebbenden en
zijn begrijpelijk voor inwoners.
12. De gemeente gaat proactief en positief om met ruimtelijke plannen van
inwoners en bedrijven.
13. Er komt een onderzoek naar de toekomst van de recreatieparken en
permanente bewoning onder voorwaarden.
14. Iedereen in Zuidplas is naar haar of zijn mogelijkheden aan de slag,
liefst in betaald werk, anders in vrijwilligerswerk.
15. We stimuleren banen door stages in de techniek bij bedrijven in
Zuidplas te stimuleren en te faciliteren.
16. Alle social enterprise ondernemers in Zuidplas zijn preferred supplier
van de gemeente.
17. We zijn trots op onze winkelgebieden en zetten alles op alles om deze
te versterken.
18. Op zon- en feestdagen worden de winkelopeningstijden geheel vrij
gegeven.
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Onderwijs en cultuur
Onderwijs maakt het mogelijk dat mensen zichzelf ontwikkelen. Investeren in
onderwijs vormt daarmee de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 staat
voor het beste onderwijs en eerlijke kansen in een uitdagende en veilige omgeving.
Mediaopvoeding en cultuureducatie zijn voor D66 daarbij speerpunten.
Cultuur, natuur en bewegen
Cultuur moet in de gemeente Zuidplas dezelfde positie krijgen als sport. De gemeente
subsidieert daarom natuureducatie en culturele educatieve activiteiten, bijvoorbeeld
via Brains. D66 wil uitbreiding van activiteiten van organisaties in de cultuursector.
We stimuleren uitbreiden van het bewegingsonderwijs voor basisscholen door
gekwalificeerde docenten. Zwemmen moet daarbij mogelijk zijn. Een gezonde geest
in een gezond lichaam!
Scholenaanbod
D66 wil zo spoedig mogelijk volledig middelbaar onderwijs en uitbreiding met
middelbaar onderwijs gerealiseerd zien. De uitbreiding van middelbaar en voortgezet
onderwijs wordt mogelijk door de groei van het aantal inwoners in de Zuidplaspolder
en het vijfde dorp in Zuidplas. Een ruim aanbod van onderwijs maakt de gemeente
Zuidplas aantrekkelijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen.
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Een leven lang leren
D66 pleit voor permanente educatie voor iedereen, in het bijzonder voor ouderen.
Het versterkt de sociale structuur, draagt bij aan het gezond en zelfstandig blijven en
zorgt voor minder hulpvragen. De nadruk ligt op preventie, voorlichting en het leren
van elkaar en delen van ervaring. De dagelijkse werkelijkheid is de leerschool van het
leven. ‘Een leven lang leren’ hoeft dus niet alleen specifiek in de vorm van het geven of
aanbieden van (klassikaal) onderwijs.
Onderwijs en zorg
D66 wil verdere samenwerking tussen scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en
het Sociaal Team. Zo wordt de zorg voor kinderen versterkt. Scholen moeten actief
betrokken worden bij individuele jeugdhulp. Bij de ondersteuning van het kind wordt
zowel gekeken naar zijn problematiek als naar de behoefte aan ondersteuning thuis.

Buurtscholen en kindcentra
D66 streeft naar een Integraal Kind Centrum (IKC) in ieder dorp waar kinderen van 0
tot 13 jaar ook vóór en na schooltijd terecht kunnen. Daarnaast wil D66 de komende
vier jaar twee nieuwe duurzame brede scholen in Nieuwerkerk. Brede buurtscholen
vormen het middelpunt in de buurt/wijk en zorgen ervoor dat schoolgebouwen optimaal
worden gebruikt.
Brede buurtscholen en Integrale Kindcentra stimuleren een brede ontwikkeling van het
kind. Ze bieden voor- en naschoolse activiteiten als huiswerkbegeleiding, kinderopvang,
beweging en les in gezonde voeding, natuur en cultuur.
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Wat gaan we doen !
19. De activiteiten van Brains worden maximaal aangeboden, ook voor
het voortgezet onderwijs.
20. Kinderen krijgen minimaal drie uur per week bewegingsonderwijs op
de basisschool.
21. Zwemmen is onderdeel van bewegingsonderwijs.
22. We stimuleren burgerschapsvorming met schoollessen over cultuur,
natuur en duurzaamheid.
23. Het aanbod van voortgezet onderwijs in Zuidplas wordt uitgebreid met
MBO en alle niveaus van Havo en VWO.
24. De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven wordt
verbeterd, waardoor leerlingen beter voorbereid hun keuze voor beroep of
vervolgopleiding maken.
25. In ieder dorp komt ten minste één Integraal Kind Centrum (IKC).
26. We bouwen twee nieuwe brede basisscholen in Nieuwerkerk aan den
IJssel.
27. We stimuleren het ‘breed’ gebruiken van bestaande schoolgebouwen.
28. Elk nieuw schoolgebouw is een brede school.
29. Met het oog op een leven lang leren, bieden we ook educatie aan
ouderen.
30. Met subsidies stimuleren we een leven lang leren.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is zorgen dat volgende generaties hetzelfde kunnen doen als wij.
Voor D66 Zuidplas gaat duurzaamheid niet alleen over de omgeving, maar ook over
mensen en werk. Het is tijd voor verdere actie. De gemeente, maar ook bedrijven,
inwoners en instellingen & verenigingen kunnen en zullen stappen moeten maken.
Want onze kinderen moeten ook met plezier in Zuidplas kunnen blijven wonen.
Duurzaamheid gaat niet alleen over groen. Het gaat ook over gezonde en gelukkige
mensen met voldoende inkomen. D66 vindt dat duurzaamheid in alle betekenissen
meegenomen moet worden in de besluitvorming.
Afval
D66 zet in op de circulaire economie. Dit is in lijn met de landelijke afspraken van
‘Nederland circulair 2050’. In de gemeente zien we afval als grondstof voor nieuwe
producten. Dat vraagt dat we goed naar de afvalstromen in de gemeente kijken. We
ontmoedigen afval dat niet kan worden hergebruikt door te kijken naar de differentiatie
van de afvalstoffenheffing. Faciliteren we maximaal hergebruik voldoende?
Licht en geluid
Hinderlijk licht en geluid is schadelijk voor mens en dier. D66 vindt daarom beperking
van lichtvervuiling en geluidsoverlast noodzakelijk. Dat bevordert ook de handhaving
van een prettig woonklimaat.
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Duurzaam wonen
D66 gaat voor echt duurzame nieuwbouw van woningen en bedrijven in onze
gemeente. Dat betekent gasloos bouwen met 'nul op de meter'. In de bouw en in
andere gemeentelijke activiteiten als vervoer en opwekking realiseren we circulaire
projecten. De gemeente heeft wat dat betreft een voorbeeldrol.
D66 zet ook in op het klimaatbestendig houden van onze omgeving. Minder bestrating
en groene daken zijn in de dorpen goede oplossingen om klimaatbestendig te blijven.
Door bodemdaling komen gebieden als het Restveen te laag te liggen voor landbouw.
Dat geeft kansen op innovatieve alternatief gebruik, bijvoorbeeld voor de opwekking
van energie.
Schoon vervoer
De infrastructuur moet schoner. Voor D66 betekent dit: aandacht voor openbaar
vervoer, faciliteren van elektrisch rijden en betere fietsverbindingen. Ook voor langere
afstanden, bijvoorbeeld met een fietssnelweg tussen Rotterdam en Gouda. Daarnaast
helpen voorzieningen als snel internet het woon-werkverkeer terug te dringen.
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Wat gaan we doen !
31. Alle beslissingen van de gemeente zijn getoetst op duurzaamheid.
32. Het wagenpark van de gemeente heeft binnen acht jaar nul uitstoot
van CO2 en fijnstof.
33. Op alle gemeentelijke panden komen zonnepanelen en als dat
technisch niet kan, huurt de gemeente compensatiedaken.
34. Alle bedrijventerreinen in Zuidplas worden energieneutraal.
35. Alle nieuwbouw is gasloos.
36. In alle woningen en bij bedrijven komt supersnel internet.
37. Er komt een fietssnelweg tussen Rotterdam en Gouda midden door
het Restveengebied.
38. We onderzoeken of ‘diftar’ als vuilinzamelsysteem nog beter kan.
39. Bij de Zuidplaspolderontwikkeling spelen circulaire methoden (‘cradle
to cradle’) een hoofdrol.
40. Als het Restveengebied te nat wordt voor landbouw zijn drijvende
zonnepanelen een interessant alternatief.
41. Er komt een verbod op lichtvervuiling door reclamezuilen en
glastuinbouw in de nacht tussen 23:00 en 6:00 uur.
42. Vliegverkeer boven bewoond gebied naar en vanaf Rotterdam - The
Hague Airport blijft in de nacht verboden tussen 23:00 en 7:00 uur.
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Openbare ruimte en veiligheid
De openbare ruimte is van iedereen en wordt in Zuidplas ook door iedereen
intensief gebruikt. D66 wil daarom dat bij planvorming, inrichting en onderhoud
van de openbare ruimte ook rekening wordt gehouden met de belangen van alle
gebruikers. Een gezonde gemeente met gezonde dorpen vraagt een openbare ruimte
die schoon, heel, veilig en voor alle gebruikers toegankelijk is. Voor iedereen gelden
dezelfde regels. Bij bouw- en kapvergunningen en het behoud van monumenten,
natuur en landschap.
Groenbeheer
Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn cruciaal voor de leefbaarheid van wijken en
de gezondheid van mensen. D66 geeft daarom veel ruimte aan groen in de dorpen en
het buitengebied. Dat vraagt om slimme ruimtelijke ordening en inwonersparticipatie bij
inrichting en onderhoud van eigen wijk of straat. D66 wil dat de gemeente initiatieven
honoreert van bewoners en ondernemers die hun wijk of buurt mooier, schoner en
veiliger maken.
De gemeente helpt met de realisatie, faciliteert overleg en afspraken met betrokkenen
en geeft zelf het goede voorbeeld in het naleven daarvan.
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Verkeer
D66 pleit voor voldoende parkeerplaatsen voor auto’s in de wijken en in het centrum.
Betaald parkeren heeft geen plaats in onze gemeente. Stoepen zijn goed begaanbaar
voor kinderwagens, rolstoelers en mensen met rollators. De gemeente stimuleert het
gebruik van elektrische auto’s met openbare oplaadpunten voor fiets en auto.
Fietsroutes worden goed aangegeven en veilig te gebruiken, vooral die voor
schoolgaande jeugd. Een goed en bereikbaar openbaar vervoer is onontbeerlijk.
Cultureel erfgoed
D66 wil een gemeentelijke erfgoedvisie om te zorgen voor een samenhangend beleid
voor ons cultureel erfgoed. Sporen uit het verleden zijn waardevol voor onze culturele
identiteit. Denk aan monumentale gebouwen en gebruiken en gewoonten die in de
lokale oudheidkamers levend worden gehouden. Met de drie historische verenigingen
wordt een opleidingsplan cultureel erfgoed gemaakt. Recreanten en toeristen krijgen
actuele informatie over (de iconen van) cultureel erfgoed in Zuidplas.

Politiebureau
De criminaliteitscijfers voor Zuidplas zijn niet hoog in vergelijking tot de grotere gemeenten
in de directe omgeving. Maar de afwezigheid van een politiebureau in Zuidplas draagt
niet bij aan het gevoel van veiligheid. D66 wil daarom buurtpreventie ondersteunen en
blijven investeren in BOA’s. Een permanent politiebureau in Nieuwerkerk helpt daarbij.
Leegstand en leefbaarheid
Leegstand heeft een negatief effect op de leefbaarheid van de dorpen en moet worden
voorkomen. De gemeente moet daarom bij nieuwbouwvergunningen ruimte laten
voor bestemmingswijziging in de toekomst. Bij voorkeur transformeren we eerst de
leegstaande panden vóórdat tot nieuwbouw wordt overgegaan. Dit geldt voor kantoren,
woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen. Dit bevordert werkgelegenheid en
duurzaamheid.
De leefbaarheid in de verschillende dorpen blijft een belangrijk aandachtspunt. Kale
plekken in dorpskernen doen hier afbreuk aan. De gemeente speelt wat D66 betreft
een actieve rol in het voorkòmen van deze ‘gaten’ in de dorpen.
Veiligheid
Veiligheid op straat is belangrijk voor met name jongeren en de oudere weggebruiker.
Voetgangers en fietsers moeten veilig gebruik kunnen maken van de openbare
ruimte. Bij (her)inrichting van straten en wijken is geschiktheid en veiligheid voor alle
weggebruikers een belangrijk onderwerp! Inwoners meer betrekken bij het veiliger
maken van hun wijk of dorp bevordert hun motivatie om hier zelf ook aan bij te dragen.
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Wat gaan we doen !
43. De gemeente staat open voor plannen van inwoners en bedrijven in
de openbare ruimte.
44. Speelvoorzieningen en voldoende speelruimte in de wijken blijven
gehandhaafd.
45. Inwoners en bedrijven krijgen de vrijheid zelf beter groenonderhoud te
realiseren op gemeentegrond.
46. Fietsers- en voetgangersveiligheid en openbaar vervoer gaan vòòr op
meer asfalt en doorstroming van autoverkeer.
47. Elektrische laadpalen voor auto en fiets worden op strategische
plekken ingericht, om te beginnen nabij het nieuwe gemeentehuis.
48. Bij Nieuwerkerk komen geluidsschermen langs de A20.
49. We willen een betere wegontsluiting en prima openbaar
vervoerverbindingen.
50. De gemeente ontwikkelt een visie over cultureel erfgoed en stimuleert
up-to-date informatie over bestaande objecten.
51. De gemeente ontwikkelt pas nieuwe bedrijventerreinen als de
bestaande terreinen vol zijn en leegstand is weggewerkt.
52. Voor elke nieuwe woning wordt 25 m2 groenvoorziening aangelegd.
53. We ondersteunen inwonersparticipatie bij buurtpreventie-activiteiten.
54. Zuidplas krijgt weer een eigen politiebureau en de BOA’s moeten
blijven.
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Bestuur
D66 staat voor een transparant bestuur. Elke planvorming is te volgen, van eerste
initiatief via besluit tot en met realisatie. De gemeenteraad vergadert alleen in
beslotenheid als het gaat over belangen van personen of bedrijven, financiële
onderhandelingen of gerechtelijke procedures. D66 let bij besluiten op de
consequenties voor de korte termijn én voor toekomstige generaties. Wat betekent
dit besluit voor het milieu, de financiële toekomst van de gemeente en haar inwoners
en voor de maatschappelijke structuren?

Minder regels, meer ruimte
D66 wil dat de lokale overheid minder regels stelt en meer ruimte geeft aan inwoners
en bedrijven om hun eigen rol in de lokale maatschappij te nemen. De gemeente
ontwikkelt zich tot een partij die stimuleert en faciliteert in plaats van reguleert. D66
vindt dat lokale maatschappelijke organisaties een grotere rol moeten spelen bij het
oplossen van vraagstukken in de gemeenschap.
De gemeente betrekt lokale bedrijven om vanuit hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid bij te dragen aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van
sport en cultuur.
Stimuleren maatschappelijk domein
Eenzelfde houding geldt ook voor het maatschappelijk domein. De gemeentelijke
organisatie is nog onvoldoende toegesneden op haar rol als regisseur. Ze moet minder
zelf doen, meer richting geven en initiatieven en samenwerking tussen bewoners,
organisaties en bedrijven stimuleren en faciliteren. D66 wil dat de gemeente steeds een
goede afweging maakt tussen zelf doen of uitbesteden. De gemeentelijke organisatie
dient op een moderne wijze te zijn samengesteld en te worden aangestuurd. Bij deze
ontwikkeling past flexibiliseren van taken, gericht inkrimpen op terreinen waar de
gemeente haar taken kan verminderen en waar nodig investeren in kwaliteit van de
organisatie.
Privacy
De privacy staat onder druk. Er worden steeds meer persoonsgegevens verzameld
en uitgewisseld door instanties, vaak zonder dat we het zelf weten. D66 vindt dat
privacybescherming door de gemeente meer ambitie en urgentie nodig heeft. Datalekken
moet altijd worden voorkomen. De invoering van de Europese privacywetgeving per
25 mei 2018 (AVG) biedt een kans voor herziening en actualisatie van de geldende
werkwijzen.
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Participatie
Iedere inwoner en ieder bedrijf ontmoet de gemeente als bedenker, uitvoerder of
handhaver. D66 wil inwoners en bedrijven in staat stellen om blijvend te participeren, hun
mening te vormen en keuzes te maken die bijdragen aan de samenleving. De gemeente
moet inwoners en bedrijven daarom volledig informeren over beleidsontwikkeling en
de uitvoering en handhaving van alle regels. Klantgericht en professioneel. Inwoners
en bedrijven wordt altijd duidelijkheid en zo mogelijk zekerheid geboden.
Regionale samenwerking
De gemeente is geen eiland in het bestuurlijk landschap. D66 kijkt altijd over de grenzen
van de eigen gemeente heen en is vóór regionale samenwerking. De democratische
legitimiteit en transparantie van regionale besluitvorming moeten voor de gemeenteraad
en voor de inwoners helder en goed geborgd zijn.
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Wat gaan we doen !
55. Inwonersparticipatie is een basisrecht bij alle ruimtelijke
gebiedsontwikkelingen.
56. De gemeente verstrekt heldere en eenvoudige rapportages.
57. Lokale lasten zoals OZB, riool- en reinigingsrechten stijgen niet.
58. Zuidplas houdt eigen regie bij regionale bestuurlijke samenwerking.
59. De regionale bestuurlijke samenwerking wordt krachtig doorgezet.
60. Openingstijden van gemeentelijke diensten sluiten aan bij de behoeften
van inwoners en bedrijven.
61. Als werkgever geeft de gemeente met haar Human Resourcesbeleid
het goede voorbeeld aan andere werkgevers, zoals in het aanbieden van
stageplaatsen.
62. We verdubbelen met stimuleringsmaatregelen het aantal
maatschappelijke stages bij bedrijven en binnen de eigen organisatie.
63. Beveiliging en toegankelijkheid van persoonsgegevens blijven ten
minste binnen de geldende privacy wet- en regelgeving.
64. Er komt een nieuwe ronde voor het Innovatiefonds.
65. Correspondentie met inwoners en bedrijven wordt snel en adequaat
afgehandeld.
66. Vrijwilligers moeten gewaardeerd blijven worden: zij zijn cruciaal voor
de vitaliteit van de samenleving.
67. De gemeente heeft de plicht de inwoners proactief te benaderen bij
alle voorgenomen wijzigingen in hun woonomgeving.

D66 krijgt het voor elkaar

Recreatie, sport en bewegen
De mens houdt steeds meerdere balletjes tegelijkertijd omhoog. Deze geestelijke
belasting vraagt compensatie in vrijetijdsactiviteiten. D66 ziet sport en recreatie
in de eigen woonomgeving als belangrijk middel om de balans in evenwicht te
houden. De Recreatievisie Zuidplas 2015 zegt: ‘Zuidplas is een groene oase van
rust en ruimte (…) in een steeds drukker wordende en steeds meer verstedelijkte
Randstad’. D66 onderschrijft dat. Inwoners van de gemeente moeten verspreid
over de gemeente kunnen sporten en recreëren. Zuidplas heeft daarnaast ook een
recreatieve functie voor mensen van buiten onze gemeente.
Recreatie
In de recreatiegebieden moet een goede combinatie worden gevonden tussen natuur
en recreatievoorzieningen. D66 wil dat zowel rustzoekers als actieve recreanten aan
hun trekken komen. Het aanbod van recreatievoorzieningen, natuur en evenementen
moet vraaggericht en evenwichtig groeien en passen bij de doelgroepen van binnen en
buiten de gemeente. Grootschalige evenementen in recreatiegebieden zijn niet gepast.
De recreatiegebieden moeten goed ontsloten worden en voor iedere inwoner per fiets
bereikbaar zijn. De bouw van extra woningen gaat gepaard met aanleg van voldoende
compenserend groen.

20

Sportfaciliteiten
Sporthallen en zwembaden nemen in het lokale aanbod van sportmogelijkheden een
centrale plaats in. D66 streeft naar een duurzaam en breed sportaanbod, goed verdeeld
over de verschillende dorpen. De gemeente heeft een actieve rol om initiatieven van
verenigingen te ondersteunen en goede faciliteiten te bieden. Het sportaanbod is er
voor verschillende leeftijden en interesses. Vrijwilligers zijn vitaal voor het voortbestaan
van sportfaciliteiten.
Bewegen
D66 vindt het belangrijk dat mensen een gezond leven kunnen leiden. Méér bewegen
helpt en bevordert de vitaliteit van mensen. Vitale dorpen hebben vitale inwoners nodig.
D66 wil dat de gemeente met sportorganisaties en dansscholen en anderen gerichte
activiteiten ontwikkelt om inwoners te stimuleren om in beweging te komen. 'Meer
bewegen' geldt voor iedereen: ouderen, jongeren, kinderen, werkenden. De gemeente
bevordert dat voor iedere groep een apart stimuleringsprogramma aanwezig is.
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Wat gaan we doen!
68. Natuur en recreatie gaan gelijkwaardig samen.
69. In Zuidplas komt er meer recreatiegroen bij dan dat er verdwijnt.
70. Ieder dorp heeft ruime faciliteiten voor sport, spel en bewegen, zowel
binnen als in de openbare ruimte: iedereen moet binnen de gemeente
kunnen sporten.
71. Sportvelden worden buiten de dorpen geplaatst zodat groei gemakkelijk
te realiseren is.
72. Sportclubs, dance & fitness krijgen extra aandacht van de gemeente.
73. Sporten en overgewicht worden aan elkaar gekoppeld in
actieprogramma’s voor deze doelgroep.
74. Recreatie en natuur zijn er voor alle leeftijdsgroepen.
75. We zetten extra in op recreatiemogelijkheden voor 30-minners en
jonge gezinnen.
76. Bij substantiële groei van de gemeente komt er een nieuw, centraal
gelegen 50-meter (wedstrijd)zwembad.
77. In 10 jaar komt er 100 km fietspad bij.

D66 krijgt het voor elkaar

Zorg
Bijna iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven extra zorg of ondersteuning
nodig. Soms zelfs langdurig. Dan is het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen
en hun netwerk aanspreken. Zelfredzaamheid van alle inwoners van onze gemeente
is uitgangspunt. Deze eigen kracht van mensen is zeer waardevol. D66 wil dat
de gemeente deze kracht en ook de vindingrijkheid en creativiteit van mensen
ondersteunt en bevordert. D66 wil de menselijke maat terug in de zorg en van
daaruit vernieuwend werken: inventief, betaalbaar en kwalitatief beter.
Organisatie van de zorg
We willen allemaal graag gezond blijven. Het belangrijkste is daarom investeren in
preventie om te voorkomen dat mensen ziek worden. Daar is soms hulp bij nodig: een
goed advies of een nieuw inzicht. Wanneer we zorg nodig hebben, moet dit zo snel
mogelijk in onze eigen, vertrouwde leefomgeving worden georganiseerd met vrije keuze
voor een zorgverlener. Daarbij blijft beveiliging van persoonsgegevens een belangrijke
prioriteit. Actieve ouderen zijn ook welkome vrijwilligers in de zorg.
Toegang tot zorg
Het Sociaal Team regelt de toegang tot de gemeentelijke zorg zo laagdrempelig
mogelijk. Fysieke en telefonische bereikbaarheid is daarbij van vitaal belang. De
informatie over zorgmogelijkheden – waar kan ik terecht voor welke hulp? – moet
volledig en overzichtelijk worden gepresenteerd.
Het Sociaal Team heeft altijd een positieve grondhouding bij hulpvragen. Heldere
voorlichting, slagvaardige actie en adequate hulp zijn daarvoor kenmerkend.
Wachtlijsten worden tot een minimum beperkt.
Specifieke doelgroepen
De groeiende groep ouderen heeft snelle en adequate hulp nodig om langer thuis
te kunnen wonen. Dat vraagt ook passende woonvoorzieningen. We zullen brede
zorg moeten organiseren in ieder dorp, voor patiënten en hun mantelzorgers. Met
meer aandacht voor mensen die na hun ziekte, en ondanks beperkingen, moeten reintegreren op de arbeidsmarkt. De gemeente bevordert maatregelen om eenzaamheid
te bestrijden. Voor statushouders en vluchtelingen faciliteert de gemeente taalonderwijs
en bemiddeling naar stages en tijdelijke werkplekken.
E-Health
E-health zal de zorg ingrijpend veranderen. Het geeft de patiënt meer regie over
gezondheid en behandeling en het scheelt een regelmatige gang naar de arts. Het
helpt patiënten én professionals om heel nauwkeurig en efficiënt te monitoren en te
diagnosticeren.
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Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg inclusief het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verder
ontwikkeld. Ze richt zich met name op vroeg-signalering, vroege interventie, betere
aansluiting op jeugdhulp-instanties en samenwerking met scholen en sportverenigingen.
Ook in onze gemeente zijn er kwetsbare kinderen en jongeren die hulp nodig hebben.
Zij moeten die hulp krijgen. Dat vraagt om goede samenwerking en maatwerk door de
diverse regionale instellingen die deze specifieke hulp leveren. De gemeente organiseert
de jeugdhulp regionaal.
Kosten van de zorg
De kosten van zorg en jeugdhulp zullen naar verwachting blijven stijgen. Goede zorg
moet voor iedereen toegankelijk blijven en op lange termijn voor de samenleving
betaalbaar. Effectieve toeleiding, onderlinge samenwerking van zorginstellingen en
tijdig ingrijpen houden de kostenstijging beperkt. Onduidelijkheid over de financiering
van de zorg mag nooit een belemmering vormen voor de zorg die mensen nodig
hebben.
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Wat gaan we doen !
78. Zorgcontinuïteit is een belangrijk uitgangspunt bij de organisatie van
de zorg.
79. De bureaucratie in de zorg moet worden verminderd.
80. De samenwerking tussen diverse instanties in de zorg wordt verder
verbeterd.
81. Er komt één gemeentelijke website voor het aanbod op het gebied van
(jeugd)zorg en wonen.
82. Er is één fysiek en digitaal loket voor betaalde en onbetaalde zorgvragen.
83. Het Sociaal Team is 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar.
84. De wachtlijsten na aanvraag van zorg worden geminimaliseerd.
85. De onafhankelijke cliëntondersteuning is bij iedere inwoner bekend.
86. De samenwerking tussen scholen, CJG, Sociaal Team en regionale
zorginstellingen wordt verder verbeterd.
87. Het CJG focust op vroeg-signalering en vroege interventie bij
problemen in gezinnen.
88. Langer thuis blijven wonen wordt gefaciliteerd.
89. Wie zorgvrijwilliger wil worden, moet snel en adequaat aan de slag
kunnen.
90. Mantelzorgers ontvangen een aanbod van respijtzorg.
91. Armoede en kinderarmoede moeten integraal worden aangepakt via
de methodiek van één plan per familie.
92. De gemeente ondersteunt initiatieven en activiteiten op het gebied van
eenzaamheidsbestrijding.
93. De gelden die de landelijke overheid beschikbaar heeft gesteld voor
de inburgering van statushouders blijven voor hen beschikbaar.
94. Bij inkoop van zorg krijgen instellingen prioriteit die e-health in hun
pakket hebben.
95. Administratieve lasten van zorgaanbieders met name in jeugdhulp
moeten teruggebracht worden.
96. De aanrijtijden van ambulances, brandweer en politie zijn op iedere
plek in de gemeente binnen de geldende normen.
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Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

