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Beste lezer, 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA in Hattem voor de periode 2014- 
2018. Het is een helder, open en nuchter document waar u de PvdA de komende 
periode aan kunt houden.  
In dit verkiezingsprogramma zult u geen in detail uitgewerkte plannen en ideeën 
vinden. Ook zult u in dit verkiezingsprogramma geen loze beloftes vinden: sociale 
betrokkenheid en nuchtere realiteitszin zijn kenmerken van de politiek van de PvdA. 
 
Inleiding 
Door de economische crises zijn van tal van zekerheden verdwenen, maar ondanks de 
crises wonen we nog steeds in een rijk land in een rijk deel van de wereld.  Met veel 
inwoners van onze gemeente gaat het goed, maar als je werkloos bent geworden  of je 
gezondheid laat je in de steek dan ervaar je dat anders. Zeker als je moet rondkomen van 
een klein inkomen.  
Niet iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe 
hoger het inkomen, des te beter de gezondheid. 
Daarom zijn de idealen van de Partij van de Arbeid ook in 2014 en de jaren daarna hard 
nodig. 
 
Wij willen in Hattem werken aan een solidaire en respectvolle samenleving waarin iedereen 
een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen 
en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste 
schouders de zwaarste lasten. 
 
Wij willen een samenleving waarin mensen met respect met elkaar omgaan. Ook in het 
publieke debat en in de raad gaan we fatsoenlijk met elkaar om. 
 
Voor de PvdA is welzijn van mensen belangrijker dan welvaart. Welvaart is een middel om 
een beter welzijn voor de mensen te bereiken. De overheid zorgt voor de randvoorwaarden 
die het welzijn van de mensen bevorderen. Maar de overheid kan niet alles voor de mensen 
regelen.  
 
Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde 
samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te 
organiseren. 
We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een 
samenleving waarin we mét elkaar leven. 
Met respect voor ieders individuele vrijheid doen we een beroep op ieders individuele 
verantwoordelijkheid om een bijdrage aan de samenleving te leveren.  
 
Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste 
instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de overheid voor een vangnet.  
Ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dicht 
bij mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie. De PvdA verwacht 
dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In eerste instantie via een betaalde baan, 
en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk. 
 
De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid 
van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar 
betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van 
solidariteit. Als PvdA vinden we dat onze gemeente dat ideaal moet stimuleren. 
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1. De PvdA Lokaal 
Wij vinden dat je visie nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen 
maken. Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat zien? 
De PvdA staat voor een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar burgers, die 
dienstbaar is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die burgers die even een vangnet 
nodig hebben.  
In deze economische tijd is prioriteiten stellen dé uitdaging voor onze lokale politici. Door de 
financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de 
financiële mogelijkheden van de Gemeente Hattem steeds kleiner.  
Het is daarom belangrijk dat de inwoners betrokken zijn en blijven bij het lokale bestuur, 
zodat de gemaakte keuzes worden gedragen en waar mogelijk mee worden vormgegeven 
door de inwoners.  
 
De gemeente 
De gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Als PvdA zijn wij 
voorstander van het overdragen van taken van het rijk of de provincie die passen in het 
sociale domein naar de gemeente. De gemeente heeft het meest directe contact met haar 
inwoners, zij weet het beste waar inwoners behoefte aan hebben. 
Drie grote decentralisaties krijgen in de komende raadsperiode hun beslag. 
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de participatiewet en de 
overheveling van delen van de AWBZ.  
Helaas komen bij die taakoverdrachten niet de bijbehorende gelden mee naar de 
gemeenten. Daarnaast is de lokale beleidsvrijheid op deze gebieden beperkt. Uiteraard 
zullen wij de nieuwe taken moeten uitvoeren en we zullen dit zo doelmatig en zo efficiënt als 
mogelijk doen. Indien we knelpunten tegenkomen zullen we niet nalaten onze partijgenoten 
in Den Haag daarover aan te spreken en aandringen op aanpassingen. 
Daarbij is het noodzakelijk dat we voor de uitvoering samenwerking zoeken met andere 
gemeenten.  
Uitgangspunt bij samenwerking dient altijd te zijn welke samenwerkingsvorm heeft de 
meeste toegevoegde waarde voor de inwoners van Hattem en met wie is deze 
samenwerking het meest effectief is. 
 
Gemeentelijke samenwerking  
De gemeente Hattem is een jaar of 10 geleden gestart met samenwerking met de 
gemeenten Oldebroek en Heerde. Deze samenwerking komt voort uit de groei èn 
complexiteit in taken bij deze gemeentes. Om met deskundigheid alle taken het hoofd te 
kunnen bieden, is de samenwerking geïntensiveerd op allerlei beleidsterreinen. Voorbeelden 
hiervan zijn: samenwerking in de uitkeringsadministratie, het voorbereiden van AWBZ-
beleidsveranderingen, projecten als het Apeldoorns Kanaal en de Hattemmer Poort, de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein, werkzaamheden op het gebied van digitalisering (ICT), 
op het gebied van verkeer en vervoer, op het gebied van werving & selectie en de commissie 
bezwaarschriften. 
 
De PvdA-Hattem houdt van Hattem, haar eigenheid, haar cultuur en de kleinschaligheid. De 
PvdA  wil dat  ook koesteren. Uit gevoelsmatige motieven zou de PvdA dan ook het liefst de 
zelfstandigheid van Hattem willen bewaren.  

De PvdA is echter een realistische partij. Een partij, die ziet dat de komende jaren de taken 
van de gemeenten alleen maar zullen toenemen én ingewikkelder worden. Tevens zal er 
minder budget beschikbaar zijn. De ambtelijke organisatie dient daarom kwalitatief naar een 
hoger niveau getrokken te worden. Er zijn meer specialisten nodig voor complexe taken. 
Vanuit het standpunt efficiëntie en kwaliteit moet de ambtelijke organisatie daarom 
samengaan met die van Heerde en Oldebroek. Voor het proces naar zo'n nieuwe organisatie 
toe, is ook een daadkrachtige en efficiënte politieke aansturing noodzakelijk.  

Een samenwerkingsverband met meerdere Colleges van B&W, gemeenteraden e.d. kan 
nooit zo snel en daadkrachtig functioneren  als in de huidige tijd vereist is. 



DAADKRACHTIG EN SOCIAAL Verkiezingsprogramma PvdA Hattem 2014-2018 

Dinsdag 3 december2013  Pagina 3 van 13 

Vanuit dit realisme is de PvdA er voorstander van om de bestaande samenwerking met 
Heerde en Oldebroek  verder te intensiveren en met een goede mix van zorgvuldigheid en 
voortvarendheid te werken aan een fusie met deze gemeentes.  

Daarnaast blijven wij daar waar nodig en van toegevoegde waarde is, ook investeren in 
samenwerking met andere gemeenten en instanties.  

Op het gebied van onderwijs, delen van de gezondheidszorg en werkgelegenheid is Hattem 
meer op Zwolle gericht dan op de Veluwe. Bij mogelijke keuzes zal daarmee rekening 
gehouden moeten worden, zodat deze verbanden (zoveel mogelijk) kunnen blijven bestaan. 

In ieder geval mogen samenwerkingsvormen of een eventuele fusie niet automatisch leiden 
tot nieuwe kantoorgebouwen voor de gemeentelijke overheid. Technologische 
ontwikkelingen maken het mogelijk om tijds- en plaats onafhankelijk te werken. Hierdoor 
neemt de behoefte aan kantoorwerkplekken af. 
  
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 de PvdA een lokale overheid wil die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de 
bewoners, niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het 
beste met de stad voor hebben. Voor onverschilligheid is in onze gemeente geen 
plaats. 

 met gebruik van nieuwe technische hulpmiddelen steeds meer gemeentelijke diensten 
aan huis worden geleverd. We willen daar in deze periode mee beginnen.  

 de Partij van de Arbeid zoveel mogelijk gebruik wil maken van betrokken inwoners. 
mensen zetten zich graag en vaak in voor de lokale samenleving. Waar mogelijk 
betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke keuzes. Dat 
komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als bewoners weten dat ze 
invloed op het beleid hebben en begrijpen waarom bepaalde keuzes gemaakt moeten 
worden. 

 de lokale overheid een verbindende rol op zich neemt. De gemeente brengt bewoners, 
bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst van Hattem. 
Hiermee kan de overheid weer het vertrouwen van bewoners winnen. We combineren 
daadkracht met draagvlak. 

 noodzakelijke Regionale samenwerking wordt gezocht. Op economisch en sociaal 
terrein is winst te halen, zeker nu ook Hattem voor steeds meer taken op het gebied 
van zorg, welzijn en sociale zekerheid verantwoordelijk is. Dit mag niet leiden tot een 
nieuwe vorm van centralisme die slecht democratisch controleerbaar is. 

 bureaucratie en regeldrift samen met bewoners en ondernemers wordt aangepakt. 
Regels zijn er om bewoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten.  

 Wij alleen overheidstaken uitbesteden als marktpartijen deze echt beter en goedkoper 
kunnen uitvoeren. Verdere uitbesteding van taken en marktwerking heeft niet onze 
voorkeur. 

 gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid in de eerste plaats 
volksvertegenwoordigers zijn. We staan in nauw contact met bewoners, maken waar 
mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring en leggen over standpunten en besluiten 
steeds verantwoording af. 

 de informatievoorziening vanuit het stadhuis duidelijk, begrijpelijk en afgestemd moet 
zijn op de behoefte van de inwoners. Uiteraard worden hierbij ook alle social media 
volop ingezet maar er moet ook aandacht zijn voor de mensen die niet digitaal actief 
zijn. 

 geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel in de echt te verbinden. 
Onze overheid is dienstbaar aan haar burgers ongeacht geaardheid, gezindheid of 
religie. 
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2. Werken, inkomen en economie 
De crisis die in 2008 is ontstaan is ook aan Hattem niet voorbij gegaan. Tot 2012 is het 
percentage werklozen vrij constant gebleven, maar vanaf 2012 is de werkloosheid behoorlijk 
opgelopen. Werk en inkomen staan bij de PvdA hoog op de agenda. Werk geeft zelfrespect 
en brengt zelfstandigheid met zich mee. Daarom moeten zoveel mogelijk mensen aan het 
werk. De PvdA wil dat de gemeente zich meer inzet om mensen aan het werk te krijgen.  
Regio Zwolle is landelijk de economisch best presterende regio. Daar moet Hattem van 
meeprofiteren en daarom moet Hattem de economische samenwerking met deze regio 
intensiveren.  
De PvdA zal zo veel mogelijk verlies van arbeidsplaatsen tegengaan en waar dat kan 
werkgelegenheid in Hattem en de regio creëren. 
 
Bedrijvigheid 
Wij geloven in de kansen van het bedrijventerrein H2O. Door de economische crises is de 
verwachte invulling vooralsnog achtergebleven.  Als de economie weer uit het dal klimt 
verwachten wij een toename van de bedrijvigheid op H2O, zeker nu de vestigingsregels voor 
bedrijven die zich willen vestigen zijn versoepeld. 
De ligging van het terrein in de oksel van de A28 en A50 is uitstekend. Alleen de ontsluiting 
van het terrein moet beter. Samen met onze partijgenoten in Heerde en Oldebroek strijden 
wij richting de provincie om een betere ontsluiting te krijgen van het park waardoor het voor 
bedrijven nog aantrekkelijker wordt om zich hier te vestigen. 
 
Wij willen dat er serieus met gegadigden wordt gesproken en dat regels soepel worden 
gehanteerd. Meer bedrijven op H2O betekent meer banen voor Hattemers.   
Ook willen wij dat er vaart gemaakt wordt met de transformatie van het bedrijventerrein Het 
Veen. We willen bedrijven verplaatsen naar H2O  en een aantrekkelijk woongebied creëren 
op de vrijgekomen plaats.  Wij willen dat de gemeente  een actieve rol vervult.  
 
Bij bouw (of andere) opdrachten  en aanbestedingen genieten regionale bedrijven de 
voorkeur.  De bouwsector is ook voor Hattem een belangrijke banenmotor. 
 
Om de binnenstad levendig te houden, moeten we leegstand zoveel mogelijk voorkomen.  
Door de ruimere mogelijkheden van de winkelsluitingstijdenwet mogen wat ons betreft de 
winkels op zondag open. Dit is een keuze van de winkelier en mag niet worden  belemmerd 
door de overheid. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 we de vestiging stimuleren van bedrijven die zich op H2O willen vestigen. 

 we een betere ontsluiting van het bedrijventerrein H2O maken. 

 opdrachten van de gemeente bij voorkeur aan lokale bedrijven geven. 

 de PvdA wil meewerken aan de vestiging van een derde supermarkt in Hattem. Er is 
een markt voor een bedrijf uit de categorie “prijsvechters”. 

 we geen belemmeringen opwerpen voor winkels die op zondag open willen 

 we leegstand van winkels in de binnenstad zoveel mogelijk bestrijden. 
 
Werk en inkomen 
Werk is voor de PvdA altijd een belangrijk thema. Wij vinden het onacceptabel dat mensen 
die kunnen werken thuis zitten. Daarom spannen we ons voor honderd procent in om 
werklozen weer aan het werk te helpen. 
Werkzoekenden worden intensief begeleid naar een baan. Als dat niet lukt wordt gekeken 
wat de werkzoekende kan.  Het vervolg is een programma op maat voor re-integratie: 
scholing, vrijwilligerswerk of mantelzorg.  
Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Voor mensen die langdurig in een 
uitkeringssituatie zitten, is dat moeilijk. Zij hebben vaak moeite om rond te komen. Deze 
mensen komen we tegemoet, zodat ze, bijvoorbeeld via sport of cultuur, toch kunnen 
deelnemen aan de maatschappij.  
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Daarom maken wij ons sterk voor een goed en rechtvaardig minimabeleid. Kinderen uit 
gezinnen met een minimum inkomen hebben hierin onze speciale aandacht en verdienen 
prioriteit. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 mensen die werk zoeken ongeacht leeftijd, met of zonder schooldiploma en/of 
handicap goede persoonlijke begeleiding krijgen volgens een passend en op maat 
gemaakt traject. Wensen en ideeën van betrokkene staan centraal; 

 we om iedereen aan het werk te helpen alle mogelijke stimuleringsregelingen 
optimaal gebruiken. 

 de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en 
werkervaringsplaatsen (10 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan te 
bieden binnen de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te 
reserveren voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. 

 het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk werk in 
reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een 
reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats.  

 medewerkers in de uitvoering, zoals Thuishulpen (Alfahulpen), recht hebben op 
goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als 
zij dit werk als ZZP’er doen. Wij vinden dit een belangrijk criterium In 
aanbestedingsprocedures. 

 voor degenen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt hebben we het vangnet van 
de bijstand. Mensen met veel kansen op de arbeidsmarkt kunnen zelf actief op zoek 
gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteunen we actief. 

 aanvragen voor minimaregelingen eenvoudig en  zonder bureaucratische rompslomp 
kunnen worden gedaan. 

 we het armoedebeleid voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen tot 
120%; in standhouden en uitbreiden. 

 minimaregelingen gericht onder de aandacht worden gebracht, zodat mensen hun 
rechten kennen. 

 wij de mogelijkheid onderzoeken om een extra bedrag voor de minima te realiseren 
(bijv. eindejaarsextraatje, koude toeslag, tegemoetkoming ziektekosten). 

 mensen met schuldproblemen worden geholpen. Het project Thuisadministratie van 
SWH wordt structureel.  

 de gemeente mensen met een klein inkomen helpt om lid van een vereniging te 
kunnen worden of aan een culturele activiteit deel te kunnen nemen.  
 

Toerisme 
Recreëren en verblijven in onze Hanzestad Hattem is aangenaam voor iedereen. Toeristen 
en recreanten die Hattem aandoen geven geld uit en houden de binnenstad levendig. Door 
het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal tot aan Heerde, zullen ook meer 
watersporters Hattem aandoen. Dit project wordt in samenwerking met Heerde en de 
provincie uitgevoerd.  
De financiële lasten van dit project moeten voor Hattem tot een minimum beperkt worden. 
 
3. Zorgen dat iedereen meedoet  
Voor als je een zetje in de rug nodig hebt…  
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de 
bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er 
hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een 
leidend principe.  
Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen 
inkomensafhankelijke zijn zonder dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen. De 
gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te 
organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van mensen en hun 
netwerken te versterken.  
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Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 de PvdA het belangrijk vindt dat zorg en welzijn dichtbij mensen beschikbaar is. Dat 
betekent dat we kiezen voor een buurtgerichte benadering.  

 we de decentralisatie van de AWBZ gebruiken om zorg en welzijn meer aan elkaar te 
verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel 
professionals. Preventie verdient zichzelf terug. Gezondheidsbevordering met 
zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons 
uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor mensen.  

 
Voorzieningen op maat en samen werken aan goede zorg  
Er verandert veel in de zorg. Samenwerking, communicatie met en tussen zorggebruikers en 
zorgaanbieders is belangrijk net als het voorkomen van valse verwachtingen, eerlijk zijn over 
wat er wel en niet geboden kan worden 
Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je op de 
één of andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen 
of omdat je je eigen huis niet kunt schoonmaken, zoeken wij met je naar een oplossing.  
Soms is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen omgeving of je eigen familie. Soms 
moeten we samen verder kijken naar wat nodig is. Omdat iedereen anders is, volstaat 
daarbij geen kant en klare oplossing. Maatwerk is nodig.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat:  

 de PvdA er voor zorgt dat de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld 
wordt. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren 
in het gesprek vooraf. 

 we vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan inzetten om hulp te bieden 
waar mogelijk. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis. 

 we niet alleen kijken naar zorgvragen, maar ook naar eenzaamheid en bijvoorbeeld 
wat iemand zelf te bieden heeft. 

 wij zorgvragers ondersteunen in het opkomen voor hun belangen. 

 wij, waar mogelijk, hulp en bijstand bieden aan ouders en kinderen als zij zelf 
zorgvoorzieningen willen starten, bijvoorbeeld bij het vinden van een locatie. 

 
Mantelzorgers  
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die 
daarvoor niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte 
kinderen zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. 
We noemen dat mantelzorg. Het helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt is 
natuurlijk geweldig. Zoiets doe je met liefde. Maar vaak is het ook ontzettend zwaar. Soms 
gaat het zelfs om hele jonge kinderen die complete verantwoordelijkheden in het huishouden 
hebben of hoogbejaarden die hun partner verzorgen. Om mantelzorgers te helpen en af en 
toe rust te geven zetten wij de komende jaren extra in op het ondersteunen van 
mantelzorgers.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat:  

 de PvdA wil dat mantelzorgondersteuners extra capaciteit krijgen om mantelzorgers 
op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen.  

 jonge en bejaarde mantelzorgers extra worden ondersteund om ook hun eigen leven 
te kunnen blijven leiden.  

 bij re-integratieverplichtingen rekening wordt gehouden met mantelzorgtaken.  
 
4. Onderwijs, jeugd & zorg 
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. 
Maar er zijn ook situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen. 
De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PvdA wil dat in 
de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we 
uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. 
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Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Instanties kunnen een 
vangnet vormen maar dienen niet de opvoeding over te nemen.  
Wel is het belangrijk dat er rondom kinderen een goed zorgnetwerk  is waarin betrokken 
organisaties goed samenwerken met per gezin één gerichte aanpak. Dit alles vraagt een 
duidelijke regie van de gemeente. 
Naast de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende jeugdzorg hecht de PvdA 
belang aan het reguliere jeugd- en jongerenwerk. Hattem moet ook voor de jeugd een 
plezierige gemeente zijn om in te wonen. Het werk van de Stichting Welzijn Hattem is in dat 
kader belangrijk en verdient de blijvende steun van de gemeente. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 de PvdA een positief jeugdbeleid wil waarin we uitgaan van versterking van de eigen 
kracht van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, 
ophouden met onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.  

 we een betere en efficiënte Jeugdzorg willen, waarbij de gemeente de samenwerking 
tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen 
samenwerken, worden andere aanbieders gezocht.  

 dat er per gezin/kind één plan van aanpak komt. 

 hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van 
problemen en situaties.  

 wij beleid maken voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we 
betrekken jongeren bij zaken die henzelf aangaan.  

 de PvdA het belangrijk vindt dat de Jeugdzorg in 2015 in één keer gedecentraliseerd 
wordt. Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar 
preventief, ontschotting, betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van 
Jeugdzorgaanbieders.  

 
Onderwijs 
De PvdA staat voor goed basis-, voortgezet en beroepsonderwijs in de buurt. De PvdA 
steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in het gewone 
onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal speciaal 
onderwijs noodzakelijk blijven. 
Om de huisvesting te verbeteren, komt er een integraal Huisvestingsplan waarbij we ook de 
mogelijkheden voor een brede school in beeld brengen.  
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 er goede huisvesting is voor het onderwijs; 

 alle kinderen onderwijs volgen in goed onderhouden en veilige schoolgebouwen met 
moderne voorzieningen.  Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke kwaliteit van een 
gebouw maar ook om de luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel 
veel tijd doorbrengen 

 er extra aandacht is voor kinderen met een achterstand; 

 scholen steun houden van leerplichtambtenaren om schoolverzuim tegen te gaan; 

 er een brede school komt waarin zo mogelijk naast de basisschool, de 
peuterspeelzaal,  buitenschoolse opvang en opvoedingsondersteuning onderdak 
krijgen, omdat dit de ontplooiingskansen voor kinderen verbetert. Ook 
schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk kan hierbij aansluiten; 

 welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, huisartsen enz. allemaal betrokken horen te zijn bij school 

 we initiatieven ondersteunen die leerlingen sociaal weerbaarder maken; 
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5. Wonen en woonomgeving 
De samenleving verandert in een hoog tempo en de vergrijzing bereikt over ongeveer 20 jaar 
een hoogtepunt. Deze ontwikkelingen zijn ook van invloed op de manier waarop mensen 
willen wonen. 
Ouderen willen woonruimte die gelijkvloers is, geen of een kleine tuin heeft en waar zorg, 
indien dat nodig is, onder handbereik is. Daarnaast is het beleid van de overheid er op 
gericht dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen. 
Verder neemt de vraag om woonruimte voor één en tweepersoonshuizen toe.  
 
Zorgwoningen/verpleeghuisplekken:  
In Hattem zijn twee zogeheten zorgzones aangewezen. Rond de Hof van Blom en rond de 
Bongerd. In deze gebieden moeten zorgwoningen worden gebouwd.  
 
Op het huidige ijsbaanterrein moeten zorgwoningen gebouwd worden. Mensen kunnen hier 
geheel zelfstandig wonen en indien nodig zorg betrekken vanuit de Hof van Blom. Een 
vergelijkbare situatie met het nieuwbouwcomplex aan het Uilennest. Een combinatie van 
zorgwoningen met koopwoningen kan een optie zijn om dit project betaalbaar te houden. 
Voorwaarde daarbij is wel dat alle woningen beschikbaar komen voor de doelgroep. Gezien 
de ligging van de locatie dicht tegen het beschermde stadsgezicht dient het plan ook van 
hoge stedenbouwkundige kwaliteit te zijn en goed te passen in de omgeving. 
 
De PvdA is blij dat in de Hof van Blom verpleeghuisplekken worden gerealiseerd. Dit zorgt er 
voor dat mensen die deze zorg nodig hebben niet meer naar plaatsen ver buiten Hattem 
moeten, maar dat zij in hun vertrouwde woonplaats kunnen blijven. Ook voor de partner en 
overige familie en bekenden is dit een groot voordeel. Een bezoekje afleggen is makkelijk en 
zorgt er voor dat de bewoner niet in een sociaal isolement terecht komt.  
 
Woningen 
In de gemeente Hattem is een Kwalitatief Woon Programma vastgesteld wat uitgaat van 
woningen in diverse prijscategorieën. Voor de Partij van de Arbeid is het essentieel dat deze 
verdeling wordt gehandhaafd zodat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor de diverse 
doelgroepen in de komende 30-50 jaar. Dit betreft dan niet alleen goedkope huurwoningen, 
maar vooral levensloopbestendige woningen, waar mensen van jong tot oud kunnen blijven 
wonen. 
 
Om iedereen een goede woning te kunnen bieden, moet de doorstroming in zowel de huur- 
als koopsector verbeteren. De gemeente moet vraag en aanbod op de langere termijn goed 
afstemmen. Naast een betere doorstroming betekent dat ook bouwen voor verschillende 
groepen: voor jongeren en ouderen, starters en doorstromers, hogere en lagere inkomens en 
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.  
Goed wonen betekent ook mooie, schone en veilige wijken. Samen met bewoners willen we 
zorgen dat er een leefbare woonomgeving met voldoende voorzieningen is.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 de gemeente zorgt dat er een gevarieerd woningaanbod is in verschillende 
prijsklassen, zodat er voor iedereen een goede geschikte koop of huurwoning is; 

 de gemeente creatieve initiatieven ondersteunt voor betaalbare woningen voor 
jongeren, ouderen en mensen met een beperking; 

 ouderen en inwoners met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen door sociale, medische en andere voorzieningen aan, of dicht bij huis aan te 
bieden; 

 bouwen in het buitengebied samengaat met investeren in natuur en landschap; 

 de gemeente zorgt dat er een veilige en goed onderhouden openbare ruimte is. 
Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes  ontspanning en ontmoeting voor 



DAADKRACHTIG EN SOCIAAL Verkiezingsprogramma PvdA Hattem 2014-2018 

Dinsdag 3 december2013  Pagina 9 van 13 

bewoners. Zij worden medeverantwoordelijk voor het op orde houden van de 
openbare ruimte. 

 we één speeltuin willen omvormen tot een natuurspeeltuin met veel groen, water en 
avontuur voor kinderen. 

 nieuwe woningen levensloopbestendig zijn. 
 
Renovatie 
De PvdA steunt het idee van herontwikkeling van de omgeving Lippenoordweg-
Hendrikjesweg-Zandkamp. Ze steunt initiatieven van Triada in dit gebied die er toe leiden dat 
er kwalitatief goede en  niet al te dure huurwoningen beschikbaar blijven in Hattem. De Partij 
van de Arbeid vindt het een goed idee om een deel van dit gebied op een andere manier in 
te richten waardoor meer levensloopbestendige woningen in het centrumgebied van Hattem 
gebouwd kunnen worden.  
 
De PvdA is voorstander van een spoedige herontwikkeling van het terrein van Antartica en 
het terrein aan de Populierenlaan. We houden voor de invulling hiervan wel vast aan het 
Kwalitatief Woonprogramma ook als dat betekent dat invulling van het terrein dan langer 
duurt. We willen alleen woningen bouwen waaraan  op de lokale woningmarkt behoefte is. 
 
Ruimtelijke ordening 
Na de voltooiing van de huidige woningbouw in Gaperslanden willen we Hattem ruimtelijk 
niet verder uitbreiden. We geven de voorkeur aan inbreiding. We willen natuur en landschap 
sparen, zodat Hattem haar landschappelijke aantrekkelijkheid blijft behouden. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 dat de zorgzones bij de Hof van Blom en de Bongerd worden ontwikkeld. 

 we bouwen huizen bouwen waaraan behoefte is op de lokale woningmarkt. 

 we het natuurlandschap behouden, zoals de uiterwaarden, weilanden en bossen door 
niet verder uit te breiden maar in te breiden. 

 we door renovatie en vervangende nieuwbouw er voor zorgen dat de woningvoorraad 
blijft voldoen aan de eisen van de inwoners.   

 
Openbaar groen 
De afgelopen periode is het onderhoudsniveau van het openbare groen om financiële 
redenen drastisch naar beneden bijgesteld. Voor de PvdA zijn hierin de grenzen bereikt en 
zelfs op sommige plaatsen overschreden.  
Op het moment dat de mogelijkheden er zijn willen we het onderhoudsniveau voor het 
stadshart weer verhogen.  
Wij willen dat de gemeente actief met de buurten in contact blijft treden om samen met 
buurtbewoners te zorgen dat er een nette  en leefbare woonwijk ontstaat . 
 
6. Veiligheid & Openbare orde 
Hattem is een veilige en prettige stad om in te wonen. De criminaliteitscijfers zijn relatief 
laag. Evenals het aantal geweldsdelicten. Maar ieder delict is er één teveel.  Dit is niet alleen 
een probleem voor de overheid. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen elkaar op straat 
aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken.   
Een veilige buurt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er moet samengewerkt worden 
met woningcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, 
burgers en bedrijven.  Buurtwerk is en blijft belangrijk. De gemeente faciliteert hierin.  
 
De PvdA Hattem wil preventie waar het kan en hard ingrijpen waar het moet.  
 
Problemen met de jeugd in Hattem zijn relatief gering. De meeste jongeren groeien zonder 
noemenswaardige problemen op. Wanneer er sprake is van overlast, intimidatie en 
criminaliteit van jongeren dan pakken we dat langs drie wegen aan. 
- Via de thuiscultuur (aanspreken ouders) 
- Via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders voor schade veroorzaakt door 
 kinderen) 
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- Via de schoolcultuur (voorkomen van schoolverzuim). 
 
Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de 
aanpak/signalering van o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 schoolverzuim direct wordt gesignaleerd en aangepakt. 

 de deskundigheid van de professionals wordt gestimuleerd. 

 de samenwerking tussen de partners die een rol hebben voor een veilige buurt verder 
wordt verbeterd. 

 we het buurt- en straathoekwerk blijven ondersteunen. 
 
Brandweer 
Hattem werkt samen met de gemeenten Oldebroek, Elburg en Heerde in een 
brandweercluster. Alle vrijwillige brandweerlieden van Hattem en al het materieel gaan over 
naar deze cluster.  
Vanuit het oogpunt van veiligheid vinden wij dat een goede zaak. Helaas heeft de gemeente 
dan minder invloed op het beleid en het optreden van de brandweer. Wij zullen deze 
ontwikkelingen scherp in de gaten houden. De veiligheid in Hattem mag niet in het gedrang 
komen. Bovendien is het belangrijk dat de vrijwilligers van het brandweerkorps hun 
belangrijke taak op een goede, plezierige en zinvolle wijze kunnen blijven uitoefenen. 
 
 
7. Cultuur en sport 
Hattem heeft een rijk en bloeiend verenigingsleven. Daar zijn we trots op en dat willen we 
houden. Verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Wij willen de 
sociale functie van verenigingen versterken door verbindingen te leggen tussen scholen, 
buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, enz. Verenigingen brengen mensen bij elkaar. 
Daarom is het voor de PvdA Hattem ook belangrijk dat deze verenigingen voor iedereen 
toegankelijk zijn.  
Bewegen is belangrijk voor mensen. Het houdt mensen fit en levenslustig en voorkomt dat 
mensen op latere leeftijd bepaalde gezondheidsklachten krijgen. 
 
Zwembad 
Wij vinden het belangrijk dat mensen dichtbij huis kunnen zwemmen. Het is een goede 
manier van bewegen die tot op hoge leeftijd kan worden gedaan. Het is dus belangrijk vanuit 
het oogpunt van gezondheidsbevordering. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen in een 
waterrijk land als Nederland goed leren zwemmen. Daarom vinden wij een zwembad een 
basisvoorziening en staan dan ook nog steeds achter onze keuze om in Hattem een 
zwembad te bouwen.  
Uiteraard vinden wij dat een zwembad zo doelmatig mogelijk moet worden geëxploiteerd, 
maar tegelijkertijd weten we dat de gemeente altijd een fors bedrag zal moeten bijdragen in 
de exploitatie.  Wij vinden het echter belangrijk dat kinderen in Hattem op zwemles kunnen, 
dat we in Hattem schoolzwemmen hebben, dat ouderen kunnen zwemmen en dat mensen 
die daar baat bij hebben er kunnen therapiezwemmen. We zijn blij dat de zwemvereniging in 
Hattem haar activiteiten kan blijven ontplooien. 
 
Kulturhus 
We vinden het belangrijk dat er centrale ontmoetingsplaatsen zijn in Hattem. Daarom is de 
Marke omgebouwd tot een Kulturhus. Dit is het sociale, culturele en (binnen)sportieve hart 
van Hattem. Dit betekent dat nieuwe sociale, culturele en binnensportactiviteiten bij voorkeur 
in het Kulturhus plaats dienen te vinden.  
Activiteiten die passen in het Kulturhus, maar waarvoor de vereniging of organisator er voor 
kiest om deze op een andere locatie te laten plaatsvinden kunnen niet meer rekenen op 
gemeentelijke subsidies. 
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Gebruik 
Naast het zwembad beschikt Hattem over andere mooie sportparken en accommodaties.  
Deze sportparken en accommodaties moeten zo veel als mogelijk multifunctioneel gebruikt 
worden.  
Dat kan door deze bijvoorbeeld overdag beschikbaar te stellen voor onderwijs  en activiteiten 
in het kader van de begeleiding AWBZ.  Verdere bezuinigingen op  sport en culturele 
voorzieningen moeten zo veel mogelijk vermeden worden.   
 
Een ijsbaan mag in Hattem niet ontbreken. Daarom willen als gevolg van de bebouwing van 
de huidige ijsbaan een nieuwe ijsbaan aanleggen in de wijk Gaperslanden. 
 
Gymnastieklessen en schoolzwemmen in het basisonderwijs moeten blijven omdat sporten 
gezond is. Daarnaast gaat het overgewicht en obesitas bij kinderen tegen.  
Ook de cultuur- en muziekeducatie, die inmiddels in het basisonderwijs zijn verankerd, 
moeten  de nodige aandacht blijven krijgen.  
 
Culturele- en sportverenigingen dienen in eerste instantie zelf actief op zoek te gaan naar 
bronnen van financiering. De gemeente is co-financier. Daar waar het kan zal de gemeente 
verenigingen, die willen samenwerken of zelfs willen samengaan, stimuleren en 
ondersteunen.  
 
De bibliotheek is ook in Hattem een belangrijke voorziening  De PvdA vindt het een 
basisvoorziening die we in stand willen houden. Het moet een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud, aangepast aan de moderne tijd waar naast het 
uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk wordt gemaakt. 
 
Monumenten 
De charme van Hattem schuilt mede in de historische kern met zijn beeldbepalende 
monumenten zoals de Dijkpoort, de Grote Kerk, de molen en de stadsmuur. Het is van 
belang dat deze monumenten goed worden onderhouden. Versobering van subsidies en 
andere bijdragen van andere overheden mogen niet leiden tot verval. Wij willen samen met 
anderen kijken wat de mogelijkheden zijn om, bijvoorbeeld door verhuur of ander gebruik, 
geld te genereren voor een duurzame instandhouding van onze monumenten.  
 
 
8. Natuur, milieu, landschap en verkeer 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. De 
gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende 
manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad. 
Hattem kent prachtige natuur en landschappen. Het is van belang om daar zorgvuldig mee 
om te gaan. We willen de natuur en de biodiversiteit beschermen. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 de gemeente het goede voorbeeld geeft en stimuleert dat bedrijven en inwoners op 
verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad. 

 de PvdA de vervuiling door auto’s in de stad zoveel mogelijk wil tegen gaan. 
Verplaatsen binnen Hattem gebeurt bij voorkeur te voet of per fiets. 

 We het gebruik van energiebesparende materialen bij nieuwbouw bevorderen. Bij 
aanbestedingen en regelgeving nemen we dit als eis op. 

 bij bijvoorbeeld renovaties, het huidige woningbestand energiezuiniger en duurzamer 
wordt gemaakt. De gemeente geeft voorlichting over energiebesparende maatregelen 
voor inwoners en bedrijven. Met woningcorporaties maken we hierover prestatie-
afspraken. 

 we een duurzaamheidsfonds instellen van waaruit energiebesparende maatregelen 
gefinancierd kunnen worden.  
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 we lokale initiatieven stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige 
coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven, voor decentrale duurzame 
energieopwekking. 

 wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld hoort te geven door zorgvuldig om 
te gaan met het gebruik van papier, bijvoorbeeld door de gemeenteraad papierloos te 
laten werken. 

 koeien en ander vee thuishoren in het agrarische landschap. 

 we in Hattem plaatsen gaan maken waar bijen kunnen foerageren, zodat Hattem een 
onderdeel wordt van het bijenlint. 

 
Verkeer 
Wij vinden het belangrijk dat Hattem goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer. We 
blijven scherp op de betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het openbaar vervoer. 
Hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 we bij de inrichting van wijken en centra rekening houden met wandelaars, fietsers en 
de gebruikers van rolstoelen en scoot-mobielen. De openbare ruimte en publieke 
voorzieningen worden optimaal toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen vier 
jaar voorzien van op- en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. 
Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen worden zo afgesteld dat je met een 
rollator niet een sprintje hoeft te trekken. 

 we de binnenstad autoluw houden. 

 we het parkeerbeleid zodanig inrichten dat overlast voor woonwijken zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Er wordt gecontroleerd en opgetreden in gebieden waar 
parkeeroverlast hinderlijk en gevaarlijk is. 

 het parkeren van vrachtwagens in woongebieden wordt aanpakt. 

 we binnen de bebouwde kom voorrang geven aan de fietser en de voetganger. Bij 
het onderhoud geven we prioriteit aan het onderhoud van fiets- en voetpaden boven 
het onderhoud van wegen. 

 wij oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s willen maken. 
 
 
9. De financiën van de lokale overheid 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid 
worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat 
ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
We proberen de belastingen niet onnodig te verhogen, maar we willen wezenlijke zaken ook 
niet kapot bezuinigen om louter de belastingdruk laag te houden.  
We willen basisvoorzieningen ook in tijden van bezuinigingen op een kwalitatief verantwoord 
niveau houden. Uiteraard proberen we met het gemeenschapsgeld uiterst zorgvuldig om te 
gaan. We zoeken dus naar een verantwoorde balans tussen belastingen en heffing enerzijds 
en bezuinigingen anderzijds. 
 
De noodzakelijke bezuinigingen die ongetwijfeld op ons afkomen gaan wij niet uit de weg. 
Indien mogelijk willen wij bezuinigingen stapsgewijs realiseren zodat de menselijke maat niet 
uit het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden. Toch ontkomen we 
niet aan pijnlijke keuzes om Hattem financieel gezond te houden.   
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 de PvdA behoedzaam omgaat met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren 
die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, 
wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen.  

 wij het belangrijk vinden dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen 
opvangen maar het is geen doel op zich om reserves op te bouwen of niet aan te 
spreken.  

 we de lokale lasten in ieder geval gelijke tred laten houden met de inflatie. 
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 de Partij van de Arbeid streeft naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA 
zet zich actief in voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor 
mensen met een minimuminkomen (tot 120 procent bijstandsniveau). 

 om de lasten eerlijker te verdelen een verhoging van de OZB-heffing een oplossing 
kan zijn. Zo dragen ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten. 

 
 
Tot slot 
De PvdA  in Hattem loopt niet weg voor moeilijke keuzes en beslissingen. We nemen onze 
verantwoordelijkheid. Ook in moeilijke tijden. 
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en we zijn solidair met de mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben. 
Ook in de komende raadsperiode geldt dat een daadkrachtig en sociaal beleid in Hattem niet 
zonder een sterke PvdA kan. 
 
 
Leden, bestuur en Fractie PvdA afd.Hattem 


