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Mensen eerst 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Landsmeer 

Inleiding 
 

Landsmeer is een sociale gemeente, waarin we samen staan voor een veilige omgeving, zorg voor 

elkaar en werk voor iedereen. Iedereen doet mee op zijn of haar eigen manier. Dat is een speerpunt 

van de PvdA.  Wij staan voor een omgeving, waarin burgers zich bewust zijn van hun eigen 

mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. We laten elkaar niet links 

liggen, lopen niet langs elkaar zonder zich om de ander te bekommeren. Dit betekent dat je je 

verantwoordelijk voelt en verantwoordelijkheid neemt voor je zelf, voor je familie, voor je vrienden 

en buren. Maar ook voor de omgeving waarin je woont en werkt: jouw gemeente. Praat meer met 

elkaar over problemen in de buurt en bied anderen je hulp aan.  

 

De sociaaldemocratie gaat uit van gelijke kansen op onderwijs en ontplooiing en een eerlijker 

verdeling van welvaart. Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst of inkomen, dat is nog altijd 

een belangrijk streven van de PvdA. 

 

We leven in een samenleving waarin mensen in toenemende mate op hun eigen belang gericht zijn. 

Iedereen moet presteren: op school, in de sport, op het werk. Ouders werken vaak allebei. Kinderen 

groeien op in kleine gezinnen waarin ze veel aandacht krijgen en waarin ook veel van ze verwacht 

wordt. 

 

Ondertussen lopen de kosten van alle voorzieningen die door de overheid zijn opgezet langzaam 

maar zeker op. Omdat toegang tot elke nieuwe publieke voorziening door burgers al snel als een 

vanzelfsprekend recht wordt gezien is het steeds moeilijker om die kosten te beheersen. 

 

Tegelijk neemt de bijdrage die we van onze burgers vragen om dit alles te financieren snel toe. De 

middeninkomens en lage middeninkomens  hebben hier moeite mee. Zij ervaren hun bijdrage steeds 

minder als solidariteit. In plaats daarvan maken zij zich boos over verspilling en misbruik van 

voorzieningen door anderen. Daarmee komt het sociale stelsel in onze samenleving onder druk te 

staan. 

 

Tegen deze achtergrond hebben wij de uitgangspunten en idealen van de Partij van de Arbeid in 

Landsmeer in dit verkiezingsprogramma verwoord.  

 

We willen benadrukken dat in de komende raadsperiode veel op het spel staat. 
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Zoals de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Moeten we fuseren en zo ja in welke vorm? Wij 

willen samen met u het gesprek aangaan. 

De komende jaren zullen veel taken van de rijksoverheid naar gemeenten worden overgeheveld;  

deze taken zullen moeten worden uitgevoerd voor minder geld. Dat betekent,  dat scherp op de 

kosten moet worden gestuurd en prioriteiten gesteld. Wij gaan ons ervoor inzetten, dat dit sociaal en 

menselijk gebeurt.  Dat betekent “Mensen eerst”.  

 

De belangrijkste plannen voor de komende raadsperiode leest u in dit document. Wij nodigen u uit 

om over onze keuzes mee te denken, mee te spreken en ons daarin te steunen. Vóór, tijdens en nà 

de verkiezingen. 

1. Bestuurlijke toekomst 

 

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Landsmeer  gesproken over  de toekomst van de 

gemeente. De toekomstvisie schetst onze inhoudelijke samenwerkingsagenda maar in deze visie 

wordt nog geen keuze gemaakt inzake de bestuurlijke toekomst. 

Twee opties staan ter discussie: 

• een variant waarbij Landsmeer zich oriënteert op gemeenten met een vergelijkbaar profiel 

en dezelfde belangen.  De gemeenten vullen elkaar aan op hun sterke en zwakke punten. 

Gelet op de huidige al bestaande samenwerking en de ligging van Landsmeer, komen 

gemeenten als Oostzaan, Wormerland en Waterland in aanmerking. 

• een variant waarbij Landsmeer zich meer op de gemeenten met grootstedelijk profiel 

oriënteert. De gemeenten vullen elkaar aan waar hun profielen sterk verschillen. In deze 

variant is Amsterdam een mogelijkheid, maar ook Purmerend en Zaanstad worden 

genoemd.  

Met de buurgemeenten is in november 2013 overlegd over mogelijke vormen van samenwerking en 

eventuele fusies. 

De PvdA  wil hier de mening van de bevolking sterk laten meebepalen hoe we hierin verder gaan. 

Hoorzittingen liggen daarbij voor de hand.  

2. Openbare orde en Veiligheid 

 

• Wij vinden het belangrijk, dat Landsmeerse wensen op het gebied van openbare orde en 

veiligheid tenminste worden gehoord in het regulier overleg met de politie. 

• De  PvdA verwacht van de burgemeester een proactieve invulling van haar rol op dit terrein, 

waarbij een goede informatieverstrekking aan raad en burger van groot belang is. 

• Initiatieven als voorlichtingsbijeenkomsten over wat de burger zelf kan doen om inbraken zo 

veel als mogelijk te voorkomen en het nut van aangifte doen bij misstanden, worden van 

harte ondersteund. 

• Bij de regionalisering van de brandweer dient het college alert te zijn op verzekering van 

voldoende brandweerzorg voor de gehele gemeente.  

• Bij realisering van opvangplekken voor jongeren wordt kritisch gekeken naar kosten en 

baten. 

• De PvdA eist een betrouwbare overheid. Dus als de overheid regels stelt dan moeten die ook 

worden gehandhaafd. 
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3. Communicatie 
 

• Communicatie is voornamelijk tweezijdig, dus tussen gemeente en burger en vice versa. 

• Voor de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) worden de daarvoor 

geëigende communicatiemiddelen ingezet. 

• Communicatie vanuit de gemeente is helder, eenduidig en in begrijpelijke taal gebracht; 

hieraan ligt een communicatieplan ten grondslag. 

• Het College van B&W stelt een tweewekelijks spreekuur in voor burgers, bedrijven en andere 

belanghebbenden. 

• Burgers worden in de gelegenheid gesteld al dan niet digitaal hun kwestie bij de gemeente 

onder de aandacht te brengen. 

• Buurtgesprekken behoren niet vrijblijvend te zijn, onverlet de eindverantwoordelijkheid van 

de gemeenteraad. Terugkoppeling is noodzakelijk. 

4.  Infrastructuur 
 

Een nieuwe ontsluitingsweg is voor ons  geen goede verkeersoplossing. Het kost woningen, groen, 

veel tijd en veel geld. 

Landsmeer moet toegankelijk blijven voor zowel zijn inwoners als voor bezoekers. Dat betekent  

• goed onderhoud aan de stoepen en de wegen  met name de routes die vaak door ouderen 

worden gebruikt; 

• dat het voor jongeren mogelijk moet zijn om veilig met de fiets naar school te gaan. Daarom 

pleit de PvdA voor goede fietspaden en goede fietsverbindingen. Wij pleiten voor 

verbetering van de fietsroute van de bussluis naar het Zuideinde; 

• dat bevoorrading van winkelbedrijven door grote vrachtwagens wordt gereguleerd door het 

instellen van zgn. venstertijden. 

De PvdA vindt dat vervanging van het riool en het daarna opknappen van de wegen prioriteit moet 

krijgen.  Andere projecten zoals o.a. beschoeiingen van sloten  moeten worden geprioriteerd op 

noodzakelijkheid; er zal nadrukkelijk worden gekeken naar mogelijke bezuinigingen. 

5. Milieu 
 

• Chemische bestrijdingsmiddelen passen niet bij de groene ambities van Landsmeer.  

Milieuvriendelijke alternatieven worden waar mogelijk toegepast. 

• Bij nieuwbouw van woningen worden zonnepanelen naar verwachting vanaf 2015 standaard  

opgenomen in het verplichtende bouwbesluit. De PvdA wil,  dat  op den duur iedere nieuwe 

woning energieneutraal is.  

• Toepassing van het gebruik van aardwarmte wordt onderzocht. 

6. Economie 
 

Het Landsmeerse ondernemerschap is voor ons bijzonder waardevol. Werkgelegenheid in 

kleinschalige en innovatieve bedrijven binnen de gemeente willen wij graag stimuleren. Recreatie en 
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natuurbeleving kunnen Landsmeer meer werkgelegenheid bieden. In de ontwikkeling daarvan zijn 

Laag-Holland en de provincie te betrekken. Geregeld overleg tussen gemeente en bedrijfsleven blijkt 

zeer nuttig en nodig. Onze raadsleden zullen dat overleg actief zoeken. 

7. Groene ruimte 
 

Wij zijn er trots op dat het Ilperveld en het Twiske deel uitmaken van Natura 2000. 

• Parken, recreatiegebieden en natuurlandschappen binnen de grenzen van onze gemeente 

blijven deze functies houden.  

• Het Ilperveld en Landsmeerderveld zijn de grote investering in het herstel van natuur meer 

dan waard. De natuurwaarde voor onder andere de weidevogels is erg hoog. Voor goed 

beheer van dit landschap is nog veel nodig. De belangrijkste bijdrage van onze gemeente is 

het actief meedenken over oplossingen voor goed en betaalbaar beheer in de toekomst.  

• Het Twiske is nu onderdeel van recreatieschap Waterland. Dit recreatiegebied moet rendabel 

worden en blijven.  

8. Werk en Inkomen  
 

In 2015 treedt naar verwachting de Participatiewet in werking.  De gemeente wordt ervoor 

verantwoordelijk  om werkzoekenden in de bijstand, de arbeidsgehandicapten en de wajongers  te 

ondersteunen en te begeleiden bij het vinden van een reguliere baan. Daarbij vindt een korting 

plaats op de re-integratiebudgetten.   

Wij willen ons inzetten om:  

• voor die mensen die teveel beperkingen hebben om te functioneren in een reguliere baan 

een vangnet te behouden; 

• de re-integratiebudgetten zoveel mogelijk aan te vullen om de hier bedoelde groepen te 

kunnen helpen; 

• Werkplekken te vinden binnen de gemeente en de door haar gecontracteerde en 

gesubsidieerde instellingen. 

Van de mensen die in de bijstand zitten kan een tegenprestatie gevraagd worden. De komende 

raadsperiode zal hier beleid over vastgesteld moeten worden.  De PvdA wil dat iedereen actief blijft, 

bijvoorbeeld  door het volgen van stages, door het doen van onbetaald werk of het volgen van 

scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar betaald werk. 

Wij willen ook: 

• goede samenwerking met het bedrijfsleven om ook mensen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt aan een stageplek of een baan te helpen; 

• extra aandacht voor de jongeren. De jeugdwerkloosheid onder de jongeren in de regio 

Amsterdam is met 20%  veel te hoog. Wij willen dat jongeren of gaan leren of gaan werken of 

vrijwilligerswerk gaan doen. Niets doen is geen optie.  

 

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise 

willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een armoedebeleid. Het is 

onacceptabel dat er in Nederland ongeveer 300.000 kinderen opgroeien in armoede. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•        extra steun voor de kwetsbare groepen in Landsmeer: 

• gezinnen die langdurig een minimum inkomen hebben; 

• eenoudergezinnen met een laag inkomen; 

• chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. 

• met woningbouwverenigingen en nutsbedrijven worden stevige afspraken gemaakt om 

problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen; 

• te onderzoeken of voor mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven een 

goedkope collectieve ziektekostenverzekering afgesloten kan worden, zo mogelijk in 

samenwerking met andere gemeenten; 

• dat schuldhulpverlening wordt aangeboden aan kleine ondernemers die schulden hebben en 

een laag inkomen; 

• dat onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan 

fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. 

9. Sport en Cultuur 
 

Het Landsmeerse sportleven bruist. De PvdA is trots dat Landsmeer is uitgeroepen tot de op één na 

beste topsportgemeente van Nederland. Ook in de breedtesport heeft Landsmeer een rijk 

verenigingsleven. Veel verenigingen hebben een ledental dat vergelijkbaar is met een middelgrote 

stad.  Sport is het sociale cement van de samenleving en bevordert de gezondheid. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• dat ook kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen sporten; 

• dat het zwembad open blijft; 

• dat de sporthal  open blijft. We staan wel open voor kostenbesparende maatregelen. 

Culturele voorzieningen en hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. De PvdA zal 

zich inzetten voor het faciliteren van deze voorzieningen.  

Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

• het vrijwilligerswerk in de bibliotheek als belangrijke voorziening van harte wordt 

ondersteund; 

• we willen zorgen dat bestaande accommodaties zo intensief mogelijk worden gebruikt; 

• we dance-events in het Twiske verwelkomen. 

10. Onderwijs 
 

Er komt in 2014 een nieuwe taak op de gemeente af. Zij al met de schoolbesturen samen vorm 

moeten geven aan “passend onderwijs”. Alle kinderen, op onze scholen aangemeld, hebben recht op 

een onderwijsplaats, ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen. Dit vraagt om inspanningen en 

samenwerking tussen gemeente, zorgverleners en schoolbesturen. 

• Wij willen dat de gemeente een platform faciliteert voor afstemming van het 

onderwijsaanbod in Landsmeer voor alle kinderen. 
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• In samenspraak met de scholen en hun besturen ondersteunt de gemeente de inspanningen 

voor een goed passende plek voor alle leerlingen. 

• Wij bevorderen en ondersteunen afstemming tussen scholen en instellingen die voor-, 

tussen- en naschoolse opvang bieden. Ook ondersteunen wij de samenwerking tussen 

scholen, (sport)verenigingen en culturele instellingen, zodat sport, cultuur en vorming voor 

alle leerlingen toegankelijk is. 

• Landsmeer zal zich, ook in het kader van passend onderwijs, meer moeten richten op de 

onderwijsaanbieders van vervolgonderwijs in Amsterdam. Daar ontvangen de meeste 

Landsmeerders tussen 12 en 20 jaar hun vervolgonderwijs.  

11. Zorg en Welzijn 

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

In 2015 worden naar verwachting de niet binnen een instelling geleverde verzorging, begeleiding en 

dagbesteding ondergebracht onder de Wmo en dus een taak voor gemeenten.  Op de budgetten van 

de gemeenten vindt een korting plaats. 

De aanspraken op huishoudelijke hulp blijven alleen bestaan voor diegenen die het echt nodig 

hebben en het niet zelf kunnen betalen. 

Vooral ouderen, gehandicapten en chronisch zieken maken gebruik van de Wmo. Het aantal ouderen 

in Landsmeer neemt gestaag toe, van 18% in 2011 naar 27% in 2040. 

De PvdA vindt het van het grootste belang dat de gemeente op al  haar nieuwe taken snel beleid 

ontwikkelt, zo nodig met externe expertise. 

Versterking Middelpunt 

In 2012 is het Middelpunt geopend, het centrum voor wonen, welzijn en zorg. Hier kunnen alle 

Landsmeerders terecht met hun vragen.  

• Wij willen ijveren voor een verdere uitbouw van het Middelpunt als één-loket. De helpdesk 

Landsmeer ondersteunt mensen bij het invullen van formulieren en geeft antwoord op 

financiële vragen. In aansluiting daarop is het van belang, dat het Middelpunt kennis vergaart  

over wat mensen zelf moeten betalen bij gebruikmaking van Wmo- en AWBZ-voorzieningen. 

Brede kennis van allerlei financiële regelingen en sociale wetgeving  dient aanwezig te zijn 

om de problemen van mensen in samenhang te kunnen bekijken en daardoor mensen goed 

te kunnen helpen. 

• Op alle terreinen moet actuele informatie beschikbaar zijn en moet, zo nodig,  

het probleem van de burger verwezen worden en niet de burger zelf overal naar toe moeten 

gaan. 

Basisaanbod     

Het DCL en WonenPlus hebben een groot aanbod voor mensen die niet zelf meer alle taken in en om 

huis kunnen uitvoeren.  

• Wij willen met deze twee organisaties bespreken of naar hun mening het aanbod voldoende 

is en of hun aanbod voldoende bekend is.  Denk bijvoorbeeld aan klussendiensten, 

maaltijden voor thuiswonenden, thuis bezorgen van boodschappen, alarmering met goed 

geregelde alarmopvolging, vervoer, buiten wandelen, wassen en strijken, contacten binnen- 

en buitenshuis.  
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• Wij willen graag laten onderzoeken of er een webpagina kan komen om hulpvragen te 

koppelen aan het aanbod in onze gemeente. 

• Wij willen tevens onderzoeken of het mogelijk is inwoners die een grote afstand hebben tot 

de arbeidsmarkt op vrijwillige basis een bijdrage te laten leveren aan het basisaanbod. 

Huishoudelijke hulp 

Gesubsidieerde huishoudelijke hulp blijft alleen bestaan voor diegenen die het echt nodig hebben en 

het niet zelf kunnen betalen. 

Voor een aantal mensen vinden wij het niet reëel dat zij die omslag nog maken, bijvoorbeeld voor de 

mensen die nu 85 jaar of ouder zijn en al huishoudelijke hulp ontvangen. De huishoudelijke hulp 

moet voor deze groep gecontinueerd worden tegen de geldende eigen bijdrageregeling. 

De gemeente moet de kosten voor een maatwerkvoorziening dragen voor degenen die het echt 

nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. 

Mantelzorg 

Gemeenten krijgen een grotere rol bij het ondersteunen van mantelzorgers. Het Middelpunt kan 

hierbij een rol gaan spelen als dagelijks aanspreekpunt. 

Mantelzorgers kunnen overbelast raken. Het tijdelijk overdragen van zorgtaken (de zgn. respijtzorg) 

aan vrijwilligers of professionals moet goed geregeld zijn. 

Er moet meer informatie komen over respijtzorg en tijdelijke verzorging in een instelling als de 

mantelzorger er even tussenuit moet. 

Vermoedelijk wordt het mantelzorgcompliment overgedragen van rijk naar gemeente. Als dit 

inderdaad gaat gebeuren, vindt de PvdA  dat de gemeente deze regeling moet overnemen. 

Vrijwilligerswerk 

Bij het DCL en WonenPlus zijn veel vrijwilligers actief. Wij steunen dat werk van harte. Wij hopen, dat 

het werk verder uitgebouwd kan worden met nieuwe activiteiten. We willen graag, dat DCL en 

WonenPlus dit gezamenlijk ontwikkelen en dat er één gezamenlijk onderdeel vrijwilligerswerk 

ontstaat.  

Wij denken o.m. aan: maatjesprojecten, hulp bij opbouw van contacten, vrijwilligers die 

mantelzorgers ondersteunen, wandelproject enz. 

Aanvullende tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten 

Het Rijk schaft naar verwachting per 1 januari 2014 de bestaande regelingen voor financiële 

compensatie af, te weten: 

• wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg); 

• compensatie Eigen Risico (CER); 

• tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). 

Deze regelingen worden waarschijnlijk vervangen door de maatwerkvoorziening inkomenssteun.  

De gemeente zal een regeling moeten maken voor Landsmeerders met een chronische ziekte of 

beperking met een fiscaal laag inkomen zodat er een financiële tegemoetkoming komt voor extra 

kosten vanwege beperking of ziekte. 

Jeugdzorg 

 

Alle jeugdzorg zal naar verwachting  gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. De gemeente 

krijgt beleidsvrijheid, er worden wel minimale kwaliteitseisen gesteld. 
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Wij vinden dit een goede ontwikkeling.  Ook bij deze decentralisatie zal de gemeente capaciteit 

moeten inhuren als er intern onvoldoende tijd en expertise aanwezig is. 

Aandachtspunten: 

• één gezin, één plan, één regisseur zal het uitgangspunt moeten zijn; 

• er moet een eind komen aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen  

 werken; 

• wanneer de veiligheid en de gezonde ontwikkeling van het kind echt in gevaar zijn, moet 

er 

op een zorgvuldige manier tijdig worden ingegrepen en moeten er goede voorzieningen 

beschikbaar zijn; 

• om de effecten te kunnen beoordelen moeten prestatiegegevens worden aangeleverd  

 en openbaar worden gemaakt; 

• geen eigen bijdragen. 

12. Wonen 
 

De PvdA Landsmeer wil graag: 

• betaalbare jongerenhuisvesting voor een- en tweepersoons huishoudens bevorderen en 

waar mogelijk faciliteren; hierbij wordt gestreefd naar afspraken met de in de gemeente 

actieve woningbouwcorporaties; 

• de afspraken met woningstichting Eigen Haard nakomen die in het verleden zijn gemaakt 

over de woningen van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf; de huren van deze 

woningen zullen slechts beperkt mogen groeien na verbouw en renovatie; 

• het huidige contingent seniorenwoningen handhaven en bij gebleken behoefte verder 

uitbreiden; 

• het woon- zorgcomplex De Keern op de huidige locatie handhaven; verbouw dan wel 

nieuwbouw ondersteunen en faciliteren; 

• dat de huidige voorraad sociale woningbouw in ons dorp in ieder geval in stand wordt 

gehouden en waar mogelijk uitgebreid; 

• dat bestaande huurwoningen van goede kwaliteit  niet verkocht worden. 

13. Gemeentelijke financiën 
 

Door de positieve resultaten van de voorgaande jaren heeft de gemeente een zeker eigen vermogen 

opgebouwd. Wel zal de gemeente moeten gaan voldoen aan de eis, dat de structurele inkomsten en 

uitgaven in evenwicht zijn. Dat betekent, dat de komende jaren bezuinigingen onontkoombaar zijn.  

De PvdA heeft voor de komende periode de volgende inzet: 

• een terughoudend financieel beleid bij grote projecten; 

• een balans te vinden tussen investeringen in voorzieningen voor bewoners en investeringen 

in infrastructurele projecten. 

 

 

 


