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Voor u ligt het verkiezingspro-
gramma van de PvdA Echt-
Susteren voor de gemeente-
raadsverkiezingen op 19 maart 
2014 en de raadsperiode 2014-
2018.  
In de afgelopen 4 jaar maakte de 
PvdA deel uit van een brede  
coalitie. Samen hebben we veel 
kunnen realiseren, maar soms 
was het nodig compromissen te 
sluiten met de andere 3  partijen. 
In de jaren 2014-2018 wil de 
PvdA waarden en idealen van de 
sociaaldemocratie (waaronder: 

vrijheid, democratie, rechtvaardig-
heid, duurzaamheid en solidariteit) 
benadrukken. Hierbij vormen de 
kernwaarden van de PvdA: betrok-
kenheid, geloofwaardigheid, on-
afhankelijkheid, openheid en ver-
antwoording, respect en, het sober 
en dienstbaar zijn, een basis van 
waaruit de PvdA politiek actief is. 
Dit programma zal de inzet van de 
PvdA zijn bij eventuele onderhan-
delingen ter vorming van een  
coalitie en wordt op basis van een  
aantal thema’s vorm gegeven,  
respectievelijk:  

Lokaal en sociaal 

PvdA: zeker ook lokaal!  

Natuurlijk kijkt de PvdA ook met 
dezelfde sociaaldemocratische 
visie naar andere gemeentelijke 
onderwerpen zoals bijvoorbeeld: 
veiligheid, milieu, huisvesting en 
werkgelegenheid.  
Bij gemeenteraadsverkiezingen 
zijn gemeentelijke onderwerpen 
aan de orde, dus geen nationale 
thema’s. Toch kunnen we niet om 
enkele voornemens van het kabi-
net heen omdat landelijke en 
provinciale taken worden  
verplaatst naar de gemeente. 
Door decentralisatie verandert 
veel rondom de jeugdzorg, de 
WMO en AWBZ en rondom het 
thema ‘werken en inkomen’. 

Gezien de toename van taken en 
verantwoordelijkheid van de  
gemeente, ook van de gemeente-
raad, is het belang van een sociaal-
democratische visie op gemeente-
lijk beleid aanwezig. 

De PvdA wil werken aan een  
samenleving waarin alle burgers 
een fatsoenlijk bestaan hebben. 
Iedereen krijgt de mogelijkheid om 
zijn talenten te ontwikkelen. De 
PvdA stelt zich teweer tegen ar-
moede en onrecht. Iedereen mag 
meedoen, niemand is overbodig. 
Wie door ziekte, gebrek of domme 
pech niet voldoende in eigen le-
vensonderhoud kan voorzien, moet 

kunnen rekenen op hulp en weer 
‘op weg’ geholpen worden.  
De PvdA wil dat er voldoende  
sociale woningen beschikbaar 
zijn van goede kwaliteit en met 
een betaalbare huurprijs. Specia-
le aandacht moet uitgaan naar 
kansen voor starters en jonge-
ren. De PvdA streeft er naar de 
gemeente vorm te geven op ba-
sis van solidariteit, rechtvaardig-
heid en gelijke kansen voor ie-
dereen. Iedereen doet mee. 
Afkomst, geslacht, ras, geaard-
heid of levensovertuiging vormen 
geen beletsel om deel te nemen 
aan de samenleving.  
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De jeugd heeft de toekomst en dat 
dient geen loze kreet te zijn. De zorg 
voor en om de jeugd is van groot be-
lang (sociale omgeving, kinderopvang, 
school, verenigingen enzovoorts) en 
deze zorg dient onze volle aandacht te 
krijgen. 
Kinderen gaan vanaf hun vierde jaar 
naar school. Inmiddels weten we dat 
er dan soms al forse achterstanden 
kunnen zijn in ontwikkeling. De PvdA is 
van mening dat deze achterstanden zo 
vroeg mogelijk ontdekt moeten wor-
den. Daarvoor is het nodig dat ouders 
en scholen stevig met elkaar verbon-
den zijn. De PvdA vindt dat de ge-
meente hierbij (via Kindante) een gro-
te verantwoordelijkheid heeft en een 
rol kan spelen door ouders daarbij 
extra begeleiding te geven.  
 
Kinderen die extra begeleiding nodig 
hebben, kunnen vanaf  augustus 2014 
in het regulier onderwijs terecht. Deze 
drempelloze toegang heeft voordelen 
maar zal ook tot verzwaring voor het 
huidige onderwijssysteem leiden. De 
PvdA wil dat de gemeente de dialoog 
met de verschillende scholen aangaat 
en het verloop van de vernieuwing 
volgt.  
 
De samenwerking tussen het onder-
wijs en het gemeentelijke jeugdbeleid 
kan een goede bijdrage leveren aan de 
participatie van kwetsbare leerlingen 
en van hun ouders. 

De PvdA hecht aan goed onderwijs 
want jongeren moeten kansen krijgen 
zich te ontwikkelen. Een goede oplei-
ding nú geeft de beste kans op een 
goede baan láter. Ook onderwijs na de 
basisschool is een zorg voor de ge-
meente. Ondanks dat het voortijdig 
schoolverlaten in de afgelopen jaren is 
afgenomen, vindt de PvdA dat, indien 
mogelijk, via de leerplichtambtenaar, 
de gemeente ervoor dient te zorgen 
dat iedere jongere zodanig geschoold 
wordt dat toegang tot de arbeidsmarkt 
maximaal gegarandeerd is. 

Jongeren die van hun opleiding over de 
grens, terugkomen naar onderwijs in 
onze provincie (en onze gemeente) 
moeten toegelaten worden zodat zij 
geen onderwijsachterstand oplopen. 
De jeugdzorg komt vanaf januari 2015 
onder de regie van de eigen gemeente 
te vallen.   

Gelukkig gaat het met de meeste van 
onze kinderen goed maar er zijn helaas 
ook kinderen en jongeren die proble-
men hebben. De PvdA wil dat er in de 
Jeugdzorg meer nadruk komt te liggen 
op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid 
waarin we uitgaan van preventie en 
minder op repressie inzetten. 
 
Veel gezinnen en kinderen hebben te 
maken met meerdere vormen van hulp. 
Uitgangspunt is dat de eigen kracht van 
deze jongeren en de gezinnen benut 
wordt. Per gezin is er één gerichte 
(integrale) aanpak: één gezin, één plan, 
één regisseur. De samenwerking tussen 
het onderwijs en het gemeentelijke 
jeugdbeleid kan een goede bijdrage 
leveren aan de participatie in de sa-
menleving van kwetsbare leerlingen en 
van hun ouders. 

Problemen van jongeren moeten snel 
worden gesignaleerd zodat er op korte 
termijn gecoördineerde begeleiding 
en/of hulp gegeven wordt. Het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin speelt hier 
een belangrijke rol bij. De PvdA wil een 
pro-actieve houding bevorderen en een 
preventieve aanpak stimuleren. 

Goede jeugdzorg is de pijler voor een 
welvarende gemeenschap.  Ieder kind 
dient de kans te krijgen om goed op te 
groeien. Het is belangrijk om de kwali-
teit en kosten in eigen handen te heb-
ben zodat de zorg betaalbaar blijft. 
Goede jeugdzorg draagt bij aan de kan-
sen voor jongeren, tot ontplooiing, op 
de arbeidsmarkt en binnen de maat-
schappij. Ze stelt de jongeren in staat 
om voor zichzelf op te komen en kan 
bijdragen aan vermindering van crimi-
naliteit. De kosten van goede jeugdzorg 

betalen zich later waarschijnlijk terug 
door minder uitgaven voor criminaliteit, 
werkloosheid, gezondheidszorg en vormt 
een gelukkigere samenleving.  

Stimuleren van belangrijke sociale contac-
ten door het steunen van verenigingen is 
van groot belang voor de ontwikkeling en 
het welbevinden van de inwoners in het 
algemeen en de jeugd specifiek. 

De PvdA heeft recent een motie inge-
diend waarbij een oproep wordt gedaan 
om extra Rijksgelden, bedoeld voor kin-
deren uit gezinnen met een  beperkt inko-
men, ook daadwerkelijk in te zetten voor 
deze jeugd. Zo krijgen ouders die niet de 
lidmaatschapskosten van een vereniging 
kunnen dragen, steun en kunnen hun 
kinderen ook in onze samenleving ge-
woon meedoen. Hun kinderen kunnen 
daardoor  lid  worden van een vereniging 
naar keuze (en zo eventueel in vereni-
gingsverband het zwemdiploma halen).  

Sport draagt bij aan de leefbaarheid in 
onze samenleving en zorgt voor een actie-
ve en gezonde levensstijl. Lid zijn van ver-
enigingen stimuleert het gemeenschaps-
gevoel en dit is een basis om mede zorg 
te (gaan) dragen voor anderen die minder 
kunnen en meer hulp nodig nebben. 

 

Opgroeien en ontwikkelen 
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Werk vormt de sleutel tot deelname 
aan het maatschappelijke leven en tot 
economische zelfstandigheid. De PvdA 
vindt dat de gemeente zich optimaal 
moet inzetten om werkgelegenheid te 
creëren. Werk geeft zelfrespect, 
brengt zelfstandigheid en is de aanja-
ger van integratie en participatie.  

Daarom wil de PvdA dat iedereen die 
dat kan, ook iets doet; betaald of  
onbetaald. Uiteraard gaat de voorkeur 
uit naar betaald werk. Betaald werk is 
de garantie om in het eigen levenson-
derhoud te kunnen voorzien en niet 
afhankelijk te zijn van een uitkering. 
Helaas is verrichten van betaalde  
arbeid niet voor iedereen  haalbaar.  

De PvdA verwacht dat iedereen die 
zonder werk zit actief blijft om zo snel 
mogelijk door te kunnen stromen naar 
(betaald) werk. Vanuit de mogelijkhe-
den van elke bijstandsgerechtigde wil 
de PvdA dat er gekeken wordt naar de 
aansluiting op de arbeidsmarkt en wat 
er nodig is (scholing, stage of vrijwilli-
gerswerk) om die aansluiting te  
verbeteren. 
De PvdA wil voorkomen dat mensen te 
lang afhankelijk blijven van een uitke-
ring. De gemeente zal zich moeten 
blijven inspannen om zoveel mogelijk 
mensen aan het werk te krijgen of te 
houden, ondanks de economische  
crisis. De huidige crisis  maakt  het vin-
den van werk niet gemakkelijker, maar 
de crisis zal niet eeuwig duren: de  
eerste lichtpuntjes zijn alweer zicht-
baar. Voor hen die het (nu) niet lukt 
een betaalde baan te vinden, dient er 
een helder en sociaal uitkeringsbeleid 
te zijn; de PvdA zal kwetsbare burgers 
blijven ondersteunen met een active-
rend minimabeleid. Echter, mensen 
die “niet willen” moeten daadkrachtig 
worden aangepakt. Daarnaast  ver-
wacht de PvdA dat voor mensen met 
wie het even niet goed gaat, die pech 
hebben of verkeerde keuzes hebben 
gemaakt, de Sociale Dienst een 
‘uitrukmentaliteit’ vertoont. Als  
mensen zich bij het loket melden  

omdat ze helemaal vastzitten, dienen 
zij snel en goed geholpen te worden. 
In 2010 heeft de PvdA een motie inge-
diend inzake “Social Return”. Deze  
motie werd breed gedragen in de Raad 
en is aangenomen. Hier is de PvdA nog 
steeds trots op. Bij ‘Social Return’  
krijgen - bij gemeentelijke aanbestedin-
gen - werkzoekenden en/of leerlingen 
uit onze gemeente de kans geboden 
betaalde werkervaring op te doen en 
zich te scholen voor een beroep en zo 
door te stromen. Onze gemeente is 
met het voorstel van de PvdA aan de 
slag gegaan bij de verschillende infra- 
en bouwprojecten en hierbij heeft  
Social Return al voor meerdere perso-
nen werk opgeleverd!  

Op aandringen van o.a. de PvdA betaalt 
de gemeente inmiddels twee jaar een 
bijdrage aan de voedsel- en kleding-
bank. Ze zijn ontstaan uit noodzaak en 
zouden eigenlijk overbodig moeten 
zijn. De PvdA hoopt op economische en 
maatschappelijke verbeteringen maar 
thans zijn de voedsel- en kledingbank 
noodzakelijk in het armoedebeleid. Ze 
leveren een positieve bijdrage in de 
participatie van vele bewoners met een 
minimum aan middelen. Daarnaast zijn 
de voedsel- en kledingbanken een mooi 
voorbeeld van particuliere initiatieven.  

Alleenstaande ouders met kinderen en 
ouderen verdienen extra aandacht. 

Werk en inkomen 
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Omdat  de gemeente een uitbreiding 
van  taken in het sociale domein krijgt, 
is dit een kans om zorg en welzijn 
meer met elkaar te verbinden. Tevens 
ontstaat de mogelijkheid en/of nood-
zaak  om de relatie te leggen met 
jeugdbeleid, integratie, inkomenson-
dersteuning en schuldhulpverlening.  

In het sociale domein gaat er veel ver-
anderen. Per 1 januari 2015 wordt de 
zorgplicht van de gemeenten flink uit-
gebreid als gevolg van de decentralisa-
tie van rijks- en provinciale taken.  
Concreet betekent het dat door de 
Wet Jeugdzorg (komend: Jeugdwet), 
de Awbz/Wmo en de Participatiewet, 
de gemeente verantwoordelijk wordt 
voor invulling en uitvoering van deze 
wetten. Er komen nieuwe taken onder 
de regie van de eigen gemeente te 
vallen. 

Er gaat veel veranderen voor de ver-
schillende (zwakkere) doelgroepen. 
Veranderingen die in deze fase nog 
niet te overzien zijn. Niet alleen komen 
er extra taken bij, deze moeten ook 
tegen flink lagere kosten worden  
uitgevoerd. Goede, duidelijk en actieve 
voorlichting door de gemeente vindt 
de PvdA belangrijk; denken in kansen 
vindt de PvdA noodzakelijk. 

De PvdA wil dat de gelden die door het 
Rijk naar de gemeente worden overge-
heveld, lokaal gekoppeld blijven aan 
het oorspronkelijke doel en dat  
eventuele overschotten niet in de alge-
mene reserve terecht komen.  Een 
reserve “sociaal domein” is een  
streven. 

We moeten het met minder geld doen, 
dus vindt de PvdA dat we slim met de 
gelden moeten omgaan en dat bijvoor-
beeld  scootmobielen en andere hulp-
middelen hergebruikt moeten worden 
en huurwoningen die zijn aangepast 
voor minder mobiele bewoners,  
dienen voor deze doelgroep bestemd 
te blijven.  

 

Zorg en ondersteuning dienen dicht bij 
de mensen gebracht te worden en de 
PvdA streeft naar verdieping en uitbrei-
ding van het wijkgericht werken. Soms 
is die oplossing dichtbij te vinden in de 
eigen omgeving of de eigen familie. 
Soms moet verder gekeken worden 
naar wat nodig is.  

De kanteling in de WMO veronderstelt 
een andere manier van werken. Binnen 
de  WMO is de verschuiving van verzor-
gingsstaat naar participatiemaatschap-
pij zichtbaar. Omdat iedereen anders is, 
volstaat daarbij geen kant en klare  
oplossing en hoewel de gemeente het 
met minder geld moeten doen, vindt 
de PvdA dat iedereen recht heeft op 
goede en betaalbare voorzieningen.  

De PvdA wil kleinschalig aan de slag 
met wijkgebonden activiteiten. Wijkge-
bonden aanpak staat dicht bij de bewo-
ners, zowel jong als oud. Er kan gezocht 
worden naar een match van vraag 
(geen claim!) en aanbod. De ‘ieder voor 
zich’-mentaliteit moet plaats maken 
voor ‘samen sterk’. Buurtparticipatie 
dient verder ontwikkeld te worden. 

Leefbaarheid kan worden gestimuleerd 
door saamhorigheid, zorg voor de an-
der dient vanzelfsprekender te worden 
voor hen die hiertoe in de gelegenheid 
zijn. Vrijwilligerswerk dient te worden 
gestimuleerd. Voor vrijwilligers die  
actief zijn omdat zij geen betaalde  
arbeid verrichten dient de mogelijkheid 

te bestaan om met scholing de toegang 
tot betaald werk te verkrijgen.  

De PvdA hecht veel belang aan de rol van 
mantelzorgers en wil zorgen dat die niet 
uit het oog worden verloren. De mantel-
zorger moet worden ondersteund en  
regelmatig geïnformeerd over mogelijk-
heden tot ondersteuning bij hun  
zorgtaken. De mantelzorger is iemand in 
de omgeving die naar vermogen omkijkt 
naar iemand die zorg behoeft, het is niet 
de professional die de benodigde zorg 
verleent. De PvdA vindt dat een mantel-
zorger de taken van de professional niet 
kan en mag overnemen. 

Mantelzorgers kunnen overbelast raken 
en dat moet voorkomen worden. Een 
goed middel hiertegen is de respijtzorg 
waarbij mantelzorgers tijdelijk de zorg 
kunnen overdragen aan iemand anders. 

Zorg en ondersteuning 

PvdA Echt-Susteren 
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Het zou een streven moeten zijn dat in 
Echt-Susteren iedereen, jong en oud, 
arm en rijk, hoog of laag opgeleid, een 
(t)huis kan  vinden en dat er sprake  is 
van een gevarieerd woningaanbod: 
zowel koop als huur, duur en  
goedkoop. Deels is dat zo maar er is 
nog een wereld te winnen: woning-
bouw moet nauwkeurig passen bij de 
behoefte, zowel naar kwantiteit als 
kwaliteit. Woningen moeten zoveel 
mogelijk aanpasbaar en levensloopbe-
stendig zijn. 

De PvdA heeft samen met andere  
partijen in de gemeenteraad een  
structuurvisie vastgesteld waarin o.a. 
huisvesting is vastgelegd. De PvdA 
vindt dat het zaak is de structuurvisie 
te hanteren als een dynamisch  
document en steeds weer naar nieuwe 
inzichten aan te passen. 

Leefbaarheid in de kernen is een be-
langrijk aandachtspunt. De PvdA wil er 
naar streven om de eigen (jonge) in-
woners  binnen de gemeente te kun-
nen laten wonen. Naast gemeen-
schapshuizen zijn voorzieningen en 
woningen,  afgestemd op de verschil-
lende  doelgroepen, belangrijk voor de 
verschillende kernen.  

Ouderen en mensen die zorg behoe-
ven, moeten in de gelegenheid zijn zo 
lang mogelijk zelfstandig te wonen. 

Samen met de woningcorporatie zijn 
plannen gemaakt en/of in uitvoering 
om leegstaande (school) gebouwen te 
slopen en op deze plaatsen nieuw-
bouw te plegen zoals zorg- en  
seniorenwoningen. Dit is voor de PvdA 
pas een start. Jongeren vallen na hun  
18e jaar niet meer onder de wet 
Jeugdzorg. Hun behoefte aan  
zelfstandige woonruimte stijgt en zal 
verder toenemen. Deze woonruimte 
dient klein en goedkoop te zijn. 

De PvdA zal zich inzetten om de moge-
lijkheden te onderzoeken die de  
leegstand van winkels in en rond het 
centrum van Echt en Susteren heeft. 

Als eigenaren en gemeente meewer-
ken, kunnen leegstaande kantoor- en 
winkelruimtes van functie veranderen. 
Dit heft de leegstand op en komt  
tegenmoet aan de woonvraag van 
jeugd en alleenstaanden. De PvdA wil 
(laten) onderzoeken of het mogelijk is 
dat leegstand duurder en gebruik goed-
koper gemaakt wordt. Hierdoor  
worden eigenaren gestimuleerd hun 
panden te verhuren of een andere  
bestemming te zoeken (bijvoorbeeld 
panden geschikt maken voor jongeren-
huisvesting).  Ook binnen de PvdA-
fractie van Provinciale Staten en de 
Tweede Kamer-fractie van de PvdA 
speelt dit item. 

Alle inwoners moeten een voor hen 
betaalbare woning binnen de  
gemeente kunnen krijgen. 

Door de PvdA is de motie ‘Starters-
regeling binnen Echt-Susteren, Maas-
gouw en Roerdalen’ ingebracht en door 
de hele raad aangenomen. Daardoor is 
de Startersregeling  nieuw leven inge-
blazen. Door de herinvoering van de 
startersregeling kunnen meer  
starters de koopwoningmarkt op en 
komt de markt in beweging. 

De PvdA is verheugd met het landelijke 
initiatief dat de inkomensgrens  om in 
aanmerking te komen voor  sociale 
huurwoningen te verhogen van 34.000 
naar 38.000 euro. Dankzij deze maatre-
gel komen er voor mensen met lage 
middeninkomens, die nu tussen wal en 
schip vallen, meer betaalbare huizen 
beschikbaar. 

In toenemende mate maken onderne-
mers, bijvoorbeeld in de agrarische 
sector, gebruik van tijdelijke arbeids-
krachten uit andere EU-landen. In deze 
tijd van crisis is de PvdA blij met bedrij-
ven in onze gemeente waarmee het 
goed gaat en die het risico van  
bedrijfsuitbreiding durven te nemen.  

De PvdA vindt dat het noodzakelijk en 
vanzelfsprekend moet zijn dat de  
huisvestiging van tijdelijke werknemers 

goed geregeld wordt. Naast de mogelijk-
heden die er zijn van tijdelijke bewoning, 
zijn er ook regels en beperkingen hierom-
trent. Omdat het tot nu toe geformuleer-
de beleid ad hoc,  
onvoldoende, niet eenduidig en soms 
zelfs tegenstrijdig is, zal de PvdA deze 
problematiek in de raad ter discussie  
stellen zodat het college een beleidsnoti-
tie kan voorleggen aan de gemeenteraad. 

In de afgelopen 4 jaar is veel uitgevoerd 
op het gebied van ruimtelijke ordening. In 
het kader van efficiëntie en kostenbespa-
ring is zo veel mogelijk uitgegaan van het 
combineren van werkzaamheden: oude 
rioleringen vervangen, wegen vernieuwd, 
groen aangelegd en verlichting geplaatst.  

Goede wegen zijn belangrijk  maar dan 
wel zo dat de aantasting van landschap en 
natuur door de weg minimaal is. Ten aan-
zien van fietsers, m.n. de schoolroutes, 
ligt de prioriteit bij veiligheid! 

Echt-Susteren is een gemeente met 
mooie woonwijken en  natuurgebieden 
en bedrijfsparken.  Natuur en groen  
binnen de gemeente dient gekoesterd en 
behouden te worden voor de leefbaar-
heid en gezondheid van de mensen,  
dieren en planten in onze omgeving. Onze 
natuurgebieden  vormen onderdelen van 
ecologische zones die cruciaal zijn voor de 
overleving van plant en dier. Daarnaast is 
een aantrekkelijke en mooie leefomge-
ving van groot belang voor het welzijn van 
toekomstige generaties. De PvdA stuurt 
daarom aan op het behouden en verster-
ken van bouwkundige, landschappelijke 
en architectonische kwaliteiten.  

Energie wordt bespaard en zoveel  
mogelijk opgewekt uit hernieuwbare 
bronnen. Samen leren van en denken in 
duurzame oplossingen wordt gestimu-
leerd. Milieueducatie (bijvoorbeeld door 
het organiseren van de Nationale  
Opschoondag) dient onder de aandacht 
gebracht te worden bij jong en oud. Daar-
naast heeft de gemeente volgens de PvdA 
een voorbeeldfunctie op het gebied van 
duurzaamheid.  

Wonen 
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Op de gemeentelijke website wordt 
Echt-Susteren als volgt gepresenteerd: 
“De gemeente is groen en landelijk. 
Voor zowel haar eigen inwoners, als 
die van de regio Echt-Susteren, richt 
de gemeente zich op het behoud van 
dit groene en landelijke karakter. Hier-
door is het een fijne gemeente om te 
wonen, werken en recreëren”. 

Door bij de inrichting van het  
openbaar gebied voldoende aandacht 
te besteden aan aantrekkelijke fiets- 
en wandelpaden en (informele) speel-
plekken voor kinderen, wil de PvdA 
graag bewegen in brede zin,  stimule-
ren.  

Naast deze omgevingsaspecten heeft 
onze gemeente met al zijn kleine  
kernen een rijk verenigingsleven.  

Stimuleren van belangrijke sociale  
contacten door het steunen van ver-
enigingen is van groot belang voor de 
ontwikkeling en het welbevinden van 
de inwoners. Ouders die niet de  
lidmaatschapskosten kunnen dragen, 
dienen steun te krijgen, zodat hun  
kinderen ook in onze verenigingen en 
dus de samenleving, kunnen participe-
ren.  Deze kinderen krijgen daardoor 
meer kansen om zich te ontwikkelen in 
onze maatschappij. 

Cultuur en sport  bieden geweldige 
mogelijkheden voor mensen om mee 
te doen in de samenleving en zijn dus 
niet weg te denken uit de gemeente. 
De PvdA vindt dat cultuur en sport 
voor iedereen binnen handbereik 
moeten zijn.  

Sport draagt bij aan de leefbaarheid 
van onze samenleving en zorgt voor 
een actieve en gezonde levensstijl. De 
PvdA vindt dat iedereen moet kunnen 
meedoen; van jong tot oud. De 
leeftijd, fysieke en mentale beperkin-
gen moeten geen belemmering zijn 
om deel te kunnen nemen aan sport-
activiteiten die voor hen geschikt zijn. 
De PvdA wil, indien mogelijk, bevorde-
ren dat er op scholen meer aandacht 

wordt besteed aan sport.  

Door gebruik en verval zullen in de ko-
mende jaren keuzes gemaakt moeten 
worden waarbij ook de te maken  
kosten een belangrijk punt zijn, bijvoor-
beeld:  

Volstaat renovatie van het Echtse zwembad 
of is nieuwbouw op den duur beter en goed-
koper? 

 
Wat wil de PvdA/gemeenteraad met het 
onderhoud van de voetbalaccommodatie(s) 
( kleedlokalen en douches ) die door meer-
dere teams gebruikt worden?   
 
Wat gaan de verschillende opties  
kosten en hoe kan de PvdA/de gemeente-
raad de uitgaven verantwoorden? 

De sociale functie van sportverenigin-
gen kan verder worden versterkt door 
verbindingen te leggen met scholen, 
buitenschoolse opvang, welzijn, jeugd-
zorg, wijkcentra en/of gemeenschaps-
huizen en/of buurthuizen .  

Cultuur draagt bij aan de sfeer in onze 
gemeente maar ook aan de kwaliteit 
van leven en wonen.  Daarom moet 
men jong beginnen met cultuureduca-
tie. De PvdA wil mogelijke drempels 
waar nodig wegnemen. De gemeente 
heeft geen lokale cultuurnota en er zijn 
voor de jeugd nog steeds weinig voor-
zieningen.  Zo is er bijvoorbeeld geen 
open podium. De PvdA zal binnen de 
mogelijkheden streven naar een cul-
tuurnota waarin  tevens een lokale mo-
numentenlijst zal worden opgenomen. 

Helaas stelt de PvdA vast dat er ook  
binnen onze plattelandsgemeente een 
verruwing van de omgangsvormen plaats-
vindt. Dit hoeven we niet te accepteren. 
De PvdA vindt dat we met respect elkaar 
tegemoet moeten treden en afwijkingen 
hierop moeten worden aangepakt. 

De PvdA wil inzetten op het bestrijden 
van overlast, intimidatie en criminaliteit. 
Daarvoor is het belangrijk dat mensen 
elkaar aanspreken op genoemd gedrag en 
dat ouders hun kinderen aanspreken.  

De wijkagent is hierbij een sleutelfiguur 
en neemt in de gemeente de rol als  
regisseur in.  Wanneer het om veiligheid 
gaat, wil de PvdA preventie waar dat kan 
en hard ingrijpen waar het moet. De 
(pilots) wijkteams moeten  wijkbewoners 
betrekken bij het veiligheidsbeleid. Niet 
alleen bij het maken van beleid maar ook 
bij de uitvoering ervan. De PvdA wil de 
wijkbewoners regelmatig vragen naar 
problemen die zij in hun wijk ervaren en, 
hoe die moeten worden aangepakt en 
wat zij zelf hieraan kunnen doen. 

Leefstijl en vrije tijd 
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De PvdA streeft naar een lokale over-
heid die zich dienstbaar opstelt. De 
gemeente is er voor de inwoners, niet 
andersom. Een goede manier om 
dienstverlening en bereikbaarheid van 
diensten tot stand te brengen is (nog) 
meer servicegerichtheid van onze ge-
meente naar de inwoners toe.  

De PvdA is van mening dat inwoners 
van de gemeente zo min mogelijk last 
moeten hebben van bureaucratie. 
Meer digitale dienstverlening leidt tot 
administratieve lastenverlichting. Bo-
vendien zijn de inwoners dan niet 
afhankelijk van openingstijden en het 
spaart tijd en kosten. Een nadeel van 
digitalisering is mogelijk het gebrek 
aan kennis hiervan. 

In dit geval moet de gemeente hulp 
bieden bij het gebruik. Een aandachts-
punt is voor de PvdA het ambtelijk 
taalgebruik in de verschillende aan-
vraagformulieren. Documenten zijn 
vaak moeilijk leesbaar en niet altijd 
duidelijk, vereenvoudiging zou irrita-
ties en werk besparen. 

Daarnaast ziet de PvdA een belangrijke 
taak weggelegd voor een gemeentelij-
ke ombudsman. Een ombuds-
man treedt op als bemiddelaar daar 
waar het contact tussen de burger en 
het bestuur mank loopt.  

Bij de ombudsman kan men klachten 
indienen over feitelijke handelingen 
van de gemeente en over de bejege-
ning door mensen die de gemeente 
vertegenwoordigen. De ombudsman 
kan deze klachten onderzoeken en 
aanbevelingen doen. Die aanbevelin-
gen zijn dringend, niet dwingend. Het 
mes snijdt aan twee kanten: niet al-
leen de burger heeft belang bij een 
dergelijke functie, ook de gemeentelij-
ke organisatie kan ervan leren en de 
werkwijze zodanig wijzigen dat de 
kwaliteit van de dienstverlening voor 
alle burgers wordt vergroot. 

Ofschoon in een gemeente als Echt-
Susteren met 32.000 inwoners 5 

(voltijd) of 6 (deeltijd) wethouders aan-
gesteld mogen worden, is de PvdA van 
mening dat de kwaliteit van de wethou-
ders een belangrijke rol speelt in de 
afweging ten aanzien van het aantal 
wethouders.  

De PvdA vindt integriteit van bestuur 
belangrijk. De gemeente en dus ook de 
bestuurders moeten er voor iedereen 
zijn. Voor de PvdA betekent dat, geen 
voorkeurspolitiek. Geen ‘ons kent ons’ 
beleid; voor iedereen moet hetzelfde 
gelden. Inwoners moeten er van uit 
kunnen gaan dat het gemeentebestuur 
integer, deskundig en respectvol is.  

In de komende 4 jaar zijn er veel veran-
deringen te verwachten binnen de be-
leidsterreinen jeugdzorg, AWBZ, WMO 
en werk en inkomen. Samenvattend 
kan gesteld worden dat er veel op de 
gemeente af komt. Reden om er op toe 
te zien dat bij het bestuur voldoende 
kwaliteit en deskundigheid (kennis en 
kunde) op genoemde terreinen aanwe-
zig is, hetgeen kan  betekenen dat er 
extra eisen gesteld worden aan wet-
houders en raadsleden. 

Op verschillende terreinen werkt Echt-
Susteren samen met andere gemeen-
ten. Zo vormen Echt-Susteren, Maas-
gouw en Roerdalen samen de MER-
gemeenten. De PvdA vindt dat deze 
Gemeenschappelijke regelingen op 
basis van vrijwilligheid en functionali-

teit tot stand moeten komen en dat er 
sprake dient te zijn van efficiencywinst. 
Deze regelingen zullen naar alle waar-
schijnlijkheid in aantal toenemen.  

Een goed bestuur en een dienstbare gemeente 

PvdA Echt-Susteren 
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PvdA Echt-Susteren 

In de afgelopen 4 jaar is veel uitge-
voerd op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkelingen.  

In het kader van efficiëntie en  
kostenbesparing is zo veel mogelijk 
uitgegaan van het combineren van 
werkzaamheden: oude rioleringen 
vervangen, wegen vernieuwd, groen 
aangelegd en verlichting geplaatst.  

In de komende raadsperiode zal een 
groot deel van de gemeentefinanciën 
bestemd zijn voor uitvoering van zaken 
uit het sociale domein en dus zullen er 
vaak keuzes gemaakt moeten worden.  

Veel financiële zaken zijn op dit  
moment nog niet duidelijk, die duide-
lijkheid hierover krijgt de gemeente 
naar verwachting pas in mei 2014. 

Vooralsnog streeft de PvdA naar ont-
schotting van de budgetten binnen het 
sociale domein. Door beleidsterreinen 
met elkaar te combineren, kunnen we 
wellicht goedkoper inkopen en  
zodoende geld op meerdere plaatsen 
inzetten. 

De PvdA wil dat ook op gemeentelijk 
niveau de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen en daar waar 
mogelijk, een eigen bijdrage overwo-
gen moet worden. 

Juist omdat er zoveel veranderingen 
zijn, is controle en monitoring noodza-
kelijk: de PvdA wil een heldere financi-
ële verantwoording. Welke resultaten 
zijn bereikt, hoe zijn die bereikt en met 
inzet van welke financiële middelen? 
Kortom transparantie vooraf en ach-
teraf. 

De PvdA streeft naar het voorkómen 
van lastenverzwaring, anders dan in-
dexering. Wanneer toch een financiële 
bijdrage wordt gevraagd geldt het uit-
gangspunt: de zwaarste lasten voor de 
sterkste schouders. 

De PvdA zet zich actief in voor het be-
houd van kwijtschelding van lokale 
lasten, voor hen die een  minimumin-
komen (tot 110% van bijstandsniveau) 
hebben. 

1. Marlies Koks 

2. Stef van Ool 

3. Lisa Wolters 

4. Lusy Konstantinova 

5. Jos Joosen 

6. Jo van den Heuvel 

7. Loek Penninx 

8. Malali Keshtkar 

9. Jef Bekkers 

10.Wil Schulpen 

Onze kandidaten: Financiën  



 

 In 2010 heeft de PvdA geen ‘wethoudersclaim’ neergelegd maar de voorwaarde gesteld dat het bij 4 wethouders 
zou blijven (i.v.m. 6 in de voorafgaande periode) en onze fractievoorzitter het voorzitterschap van de commissie 
Maatschappelijke Voorzieningen konden invullen. Hierdoor hebben we een aantal sociale onderwerpen prominen-
ter op de agenda gekregen. 

 In dat zelfde jaar is de, door de PvdA ingediende motie inzake “Social Return”, aangenomen door de raad. 

 Respect voor de omgeving begint met bewustwording. De PvdA diende in 2011 een motie in inzake milieu-educatie: 
de gemeente neemt vanaf dat moment de organisatie van de landelijke opschoondag (lokaal) voor zijn rekening. 

 Samen met de raad heeft de PvdA er zorg voor gedragen dat er veel projecten op gebied van ruimtelijke ordening 
daadwerkelijk zijn uitgevoerd en dat het niet bij praten is gebleven:  

 Susteren: riolering en straten Mariaveld, Oude Rijksweg Zuid, Oude Rijksweg Noord, rijbaan en fietspad Dieteren-
 Echt, rijbaan en fietspad Mariaveld-Dieteren, parkeerplaats oostzijde station, Julianatunnel, parkeerplaatsen bij 
 het (nieuwe) medisch centrum, riool en wegdek R. van Gelderstraat 

 Maria Hoop: reconstructie Annendaalderweg 

 Echt: carpoolplaats en natuurtransferium nabij A2, herinrichting Bovenstestraat en Plats  

 

Om de leefbaarheid in de wijken te stimuleren werden de volgende projecten gerealiseerd: renovatie van het gemeen-
schapshuis in Maria Hoop, Illikhoven, Nieuwstadt en Koningsbosch, geplande nieuwbouw van het gemeenschapshuis in St. 
Joost en Dieteren. In Susteren kwam een nieuwe sporthal, gecombineerd met een Brede Maatschappelijke Voorziening. 
Verder een speeltuin in Koningsbosch en Mariaveld, in Nieuwstadt komt een nieuwe basisschool. 

 Door de motie van de PvdA inzake herinvoering van de “Startersregeling”, is deze i.s.m. met Roerdalen en Maas-
gouw  nieuw leven ingeblazen. 

 Gewoon even leuk om te weten: in december 2012 deden ‘we’ als PvdA (uit Echt-Susteren en een aantal PvdA-
Statenleden) mee met de modeshow bij de kledingbank te Maasbracht. Bedoeling was om de 
drempel te verkleinen en extra donaties voor de kledingbank te stimuleren. 

 In oktober 2013 is de PvdA afdeling Echt-Susteren gestart met een ombudsteam. Dit ombuds-
team wil, kortweg gesteld, inwoners een helpende hand bieden bij het oplossen van problemen in 
allerlei situaties. Doordat gebruik gemaakt kan worden van de kennis, kunde en ervaringen van 
het landelijk bureau en andere PvdA-teams, is snel de best mogelijke oplossing binnen bereik. 

 Recent, in november 2013, heeft de PvdA, middels een motie, weten vast te leggen dat extra 
Rijksgelden voor kinderarmoede lokaal worden ‘geoormerkt’ en dus zo ook zeker voor de doel-
groep gebruikt zullen worden. 

Kijk ook eens op echtsusteren.pvda.nl 

 

Op 19 maart 2014 vinden belangrijke verkiezingen plaats. We leven in een tijd van grote veranderingen: 
wereldwijd, in Nederland, maar zeker ook in Echt-Susteren. Op het gebied van zorg, onderwijs en de 
arbeidsmarkt krijgt onze gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Als u kiest voor de 
PvdA, kiest u voor een sociaaldemocratische invulling van deze veranderingen. Dat wil onder andere 
zeggen: solidariteit, saamhorigheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en bovenal neemt de PvdA verant-
woordelijkheid. De PvdA loopt niet weg voor problemen, maar is bereid problemen op te lossen. 

Tot slot: andere tijden, dezelfde idealen 

Een terugblik op de laatste vier jaar: wat heeft de PvdA zoal bereikt?  


