Bergse Sociaal Democraten
Nieuwstraat 4 | 4611 RS Bergen op Zoom
Tel. : 0164- 265158 |e-mail: contact@bsdboz.nl
Website : www.bsdboz.nl

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING

pagina 3

BURGER EN BESTUUR

pagina 4

-

Interactieve Beleidsontwikkeling
Communicatie
Algemeen Bestuur
Intergemeentelijke samenwerking
Referendum

4
5
6
6
6

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
-

pagina 7

Politie
De Wijkagent
Veilig Uitgaan
Evenementen / Festiviteiten
Criminaliteitsbestrijding
Drugsbeleid, Voorlichting en Preventie
Discriminatiebestrijding

7
7
8
8
9
10
10

RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING
-

pagina 11

Ruimtelijke Ontwikkeling, Natuur en Milieu, Woningen en Bedrijventereinen
Dorpen en Kernen
De Plannen van Bergen op Zoom
Binnenstads- en Parkeerontwikkeling
Volkshuisvesting en Stedenbouwkundige ontwikkeling

VERKEER EN VERVOER
-

pagina 17

Fietspaden en Veilige Schoolroutes
Openbaar Vervoer

17
17

SOCIALE INFRASTRUCTUUR
-

11
12
12
13
14

pagina 18

Onderwijs
Beroepsonderwijs
HBO-Onderwijs
Jeugdbeleid
Jeugdzorg
De Nieuwe Jeugdwet
Decentralisatie AWBZ
Participatiewet
Ouderenbeleid
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Sociaal Cultureel Werk, Wijk- en Buurtbeheer
Vrijwilligersbeleid
Emancipatie- en Integratiebeleid
Sociale Zekerheden
Sport
Cultuur
Cultuur – historisch besef
Promotie

Bergse Sociaal Democraten

18
19
19
20
20
21
21
22
22
25
28
28
29
30
32
33
34
34

8-1-2014
1

Bergse Sociaal Democraten
Nieuwstraat 4 | 4611 RS Bergen op Zoom
Tel. : 0164- 265158 |e-mail: contact@bsdboz.nl
Website : www.bsdboz.nl

GROEI VERSUS GROEN
-

pagina 35

Milieubeleid / Hergebruik
Toerisme

35
37

FINANCIËN
-

pagina 39

Subsidies
OZB
Economische Zaken
Krimp
Deregulering

39
39
40
40
40

TENSLOTTE

pagina 41

Bergse Sociaal Democraten

8-1-2014
2

Bergse Sociaal Democraten
Nieuwstraat 4 | 4611 RS Bergen op Zoom
Tel. : 0164- 265158 |e-mail: contact@bsdboz.nl
Website : www.bsdboz.nl

INLEIDING
Dit is het programma van de Bergse Sociaal Democraten.
De mens en zijn leefomgeving staan voor de BSD centraal.
Als BSD staan wij voor een integer, realistisch, financieel verantwoord, transparant en
toegankelijk openbaar bestuur dat bereid is ten alle tijden verantwoording af te leggen.
Zodat het vertrouwen van de burger in de lokale overheid hersteld wordt.
"Mensen kiezen mensen"
en
"Morgen is Nu"
waren en zijn
onze uitgangspunten
Samen met u wil de BSD werken aan de realisering van dit programma, waarin
burgerparticipatie,
persoonlijke
verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid
en
gemeenschapsgevoel van ieder mens voor ons uitgangspunten zijn.
Vanuit een luisterend oor willen wij het gesprek met u aangaan en samen met u bouwen aan
uw welzijn, een goede woonomgeving, een sociale en democratische gemeente Bergen op
Zoom waar iedereen zich thuis voelt.
Kortom een zorgzame sociale samenleving, waar wederzijds respect en gelijkwaardigheid de
norm is, zodat iedereen zich vrij voelt in denken en doen.
Met uw ideeën en inzet kan de BSD een broedplaats zijn waar mensen en creativiteit
bijeenkomen voor een beter Bergen op Zoom.
Want het kan en moet beter in onze gemeente.
De BSD is toekomstgericht. De volgende dichtregels van Henriëtte Roland-Holst zijn voor ons
een leidraad:
"Morgen wordt heden geschreven;
Gij levenden bouwt wordend leven.
Gij werkt voor der komenden lot."
De politiek bemoeit zich elke dag met u, dus is het zaak dat u zich met de politiek gaat
bemoeien. Kies eens voor een partij die de burger serieus neemt en naar u wilt luisteren. Ga
daarom voor de BSD: ga voor leefbaarheid, groei, groen, wonen, werken, welzijn en
gezondheid; ga voor al wat leeft in onze mooie gemeente!
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BURGER EN BESTUUR
Interactieve beleidsontwikkeling en uitvoering middels burgerparticipatie
Ons uitgangspunt is: mensen moeten meer zeggenschap hebben over hun eigen dagelijks
leven en dus ook meer invloed en controle op de rol van de overheid.
De BSD vindt daarom dat beleid interactief moet worden ontwikkeld. Dat wil zeggen dat
burgers en maatschappelijke organisaties als belanghebbenden vroegtijdig worden
ingeschakeld bij het proces van beleid- en planontwikkeling en de uitvoering daarvan
middels burgerparticipatie, en de burgers dus actief betrokken worden bij de publieke zaak.
Het inschakelen dient in een vroeg stadium te gebeuren, en niet wanneer de plannen al zo
goed als rond zijn. Vooraf worden de kaders vastgesteld. De problemen worden gezamenlijk
geïnventariseerd en vervolgens wordt, onder onafhankelijke leiding, gezocht naar een breed
gedragen oplossing.
De BSD maakt onderscheid tussen 2 vormen van burgerparticipatie:
1. De vorm van burgerparticipatie waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van de burger en zijn zelfredzaamheid wordt aangesproken.
2. Een bedrijfsmatige vorm van burgerparticipatie.
De BSD denkt dat het noodzakelijk is dat onze gemeente de komende jaren de inwoners
aanmoedigt over te gaan tot actieve, constructieve, productieve deelname aan diverse
werkzaamheden ten behoeve van het algemeen maatschappelijk en sociaal belang in hun
directe woon- en leefomgeving.
Dat kan vorm gegeven worden door de oprichting van (buurt)coöperaties die de
werkzaamheden bedrijfsmatig oppakken.
De BSD is ervan overtuigd dat de inbreng van de eigen ervaringen, creativiteit en kennis van
burgers en organisaties over hun directe leefomgeving, bijdraagt aan een betere
besluitvorming en uitvoering daarvan. De gemeente moet beter luisteren naar de inbreng
van haar bewoners en samen met alle betrokkenen werken aan oplossingen. Daarbij dient
de gemeente extra te letten op de inbreng en het betrekken van jeugdigen, ouderen en
minder assertieve bewoners.
Anderzijds mag van belanghebbenden een constructieve houding worden verwacht,
wanneer een overstijgend algemeen gemeentelijke belang in het geding is.
Wanneer op deze wijze breed gedragen en samen ontwikkelde besluiten kunnen worden
genomen en uitgevoerd, kunnen langdurige, vertragende bezwaar- of beroepsprocedures
verminderd en vermeden worden.
Interactief beleid voorbereiden geldt voor alle plannen. Er dient dan ook niet naar willekeur
wat "interactiefs" te worden gedaan; er moet een protocol komen waarin de procedures
rond planontwikkeling worden vastgelegd.
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Communicatie
Om burgers intensief te betrekken bij het maken van beleid en de uitvoering en de
vorderingen daarvan is een duidelijke communicatie binnen en buiten het gemeentebestuur
onontbeerlijk. De gemeente dient positief te staan tegenover initiatieven van bewoners.
Informatie over nieuw te ontwikkelen plannen moet in een vroeg stadium naar buiten
worden gebracht en rechtstreeks en helder met de betrokken burgers worden
gecommuniceerd. Niets is fnuikender voor beschadigd vertrouwen van burgers, wanneer ze
via-via moeten horen dat er plannen bestaan, en soms zelfs in een vergevorderd stadium,
die hun directe woon- en leefomgeving betreffen. Dus informatieavonden organiseren
waarbij alle belanghebbenden persoonlijk worden uitgenodigd.
Informatie over rechten en regelingen voor burgers dient helder en toegankelijk te worden
en in meerdere talen te worden gecommuniceerd.
Het algemene gevoel dat er niet of onvoldoende naar burgers wordt geluisterd moet worden
weggenomen. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom.
De gemeentelijke dienstverlening kan verder verbeteren.
Dat wil zeggen dat burgers sneller en beter geholpen kunnen worden met vragen bij het
aanvragen van subsidie, vergunningen enz.
De BSD is daarbij voorstander van één contactpersoon (één loketfunctie), die belast wordt
met het dossier en die voor de burger coördineert binnen de organisatie. De vaak
onpersoonlijke callcenterachtige telefonische contacten tussen medewerkers van de
gemeente met de burger dienen beperkt te blijven. De BSD ziet het liefst dat de bellende
burger te woord wordt gestaan door terug te bellen. Op deze wijze worden voor de burger
met weinig geldelijke middelen de drempels tot contact weggenomen.
Een snelle en adequate beantwoording van brieven hoort volgens de BSD tot de meest
elementaire vorm van goede communicatie.
De BSD wil met u als burger een protocol vaststellen waarin overeengekomen wordt hoe er
met elkaar gecommuniceerd moet worden.
Omroep Zuid-West dient in de communicatie met de burger een belangrijke rol te spelen.
Het medium televisie kan een veel prominentere rol spelen bij het geven van voorlichting
inzake gemeentelijke thema's.
De BSD is voorstander van het raadplegen van burgers over actuele zaken door de instelling
van een preferentiemeter.
Een snel instrument dat via internet de mening van bewoners peilt en dat via de
gemeentelijke website wordt aangeboden. Maar ook de huis-aan-huisbladen kunnen bij tijd
en wijle worden gebruikt om de mening over een actueel vraagstuk te peilen.
Mensen zijn zelfstandige individuen die zich niet hoeven te laten welgevallen dat de
gemeente, of welke ondoorzichtige instelling dan ook, beslissingen voor hen neemt waarin
ze niet worden gekend, waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen en waarin hen geen
enkele keuzevrijheid wordt gelaten.
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Algemeen bestuur
Transparantie en toegankelijkheid zijn voor de BSD kernwaarden in het algemeen bestuur.
Vandaar dat wij voorstander zijn van spreekuren door wethouders en van werkbezoeken en
jaarlijkse schouwrondes door college en raad. Het zal niet alleen bij schouwen moeten
blijven: de uitkomsten moeten worden verwerkt en er moet teruggekoppeld worden naar de
wijken en dorpen.
We mogen kwaliteit verwachten van publieke dienstverleners.
Portefeuilleverdeling van wethouders dient op een logischer en meer samenhangende
manier plaats te vinden. De BSD blijft voorstander van deeltijdbanen, dus ook van een
deeltijdwethouderschap.

Intergemeentelijke samenwerking
Wij zijn voorstander van intergemeentelijke dan wel regionale samenwerking daar waar dit
een duidelijke meerwaarde oplevert voor de betrokken partijen.
Het schaalniveau van samenwerking dient zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij het
schaalniveau van vraagstukken en ambities.
Bergen op Zoom dient verder te kijken dan haar gemeentegrenzen. Intensivering van de
samenwerking met buurgemeenten en wederzijdse afstemming hebben niet alleen
betekenis voor betrokken gemeenten maar voor heel West-Brabant.
Als Net-werk-Stad dienen Bergen op Zoom en Roosendaal mee te delen in het provinciale
grote-steden-beleid. De BSD ziet samenwerking niet alleen in de 'Oost-West-As' maar vindt
dat onze positie ook tot zijn recht moet komen in de 'Noord-Zuid-As'. Liggend tussen
Antwerpen en Rotterdam zal ook daar meer aandacht aan gegeven moeten worden.
Samenwerking met (een deel van) Zeeland, Zuid-Holland en Vlaanderen hebben voordelen
voor de ontwikkeling van onze gemeente.
Portefeuillehouders van de diverse gemeenten zullen door middel van heldere
besluitvorming in de gemeenteraad gemandateerd moeten worden, teneinde in staat te zijn
slagvaardig te opereren in de diverse overlegorganen.

Referendum
Met ingang van 01.01.2002 is een nieuwe referendumwet van kracht.
Hoewel de BSD dit als een tussenstap beschouwt naar een definitieve referendumwet (de
grondwet zal daarvoor gewijzigd moeten worden) is dit een belangrijke stap naar meer
directe zeggenschap voor de burgers. Wanneer een burger het oneens is met een door de
gemeenteraad genomen besluit, wat bijvoorbeeld als gevolg van coalitieafspraken en
compromissen soms ver afstaat van wat de burger uiteindelijk wil, kan een referendum
worden aangevraagd.
Het referendum kan zowel raadplegend (vooraf) als correctief (achteraf) plaatsvinden maar
is niet bindend. Voor dat laatste moet eerst een grondwetswijziging plaatsvinden. Wanneer
een referendum op voldoende steun kan rekenen is het echter hoogst onwaarschijnlijk dat
een gemeenteraad een dergelijke uitspraak naast zich neerlegt.
Uitspraken gedaan via een referendum zullen door de BSD worden gerespecteerd.
Bergse Sociaal Democraten

8-1-2014
6

Bergse Sociaal Democraten
Nieuwstraat 4 | 4611 RS Bergen op Zoom
Tel. : 0164- 265158 |e-mail: contact@bsdboz.nl
Website : www.bsdboz.nl

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Alle mensen in de gemeente Bergen op Zoom moeten zich veilig en vrij voelen in de
openbare ruimte. Met name in hun eigen straat, in hun eigen wijk, in hun eigen kern,
ongeacht het tijdstip van de dag of nacht.
Daarom is het respecteren en naleven van de samenlevingsregels voorwaarde voor de
veiligheid en bescherming van die vrijheid.
Hierbij is handhaving van wetten en regels absoluut noodzakelijk.
Wetten en regels maken zonder toe te zien op naleving ervan, heeft geen enkele zin.
Regels/verordeningen die niet gehandhaafd worden, kunnen in de visie van de BSD worden
afgeschaft.

Politie
De politie is primair degene die dient te zorgen voor de veiligheid (openbare orde,
verkeersveiligheid en criminaliteitsbestrijding) van de bewoners in onze gemeente en
omgeving en dient zo de vrijheid en rechten te waarborgen. De politie dient zich hierbij
geruggensteund te weten door het gemeentebestuur, maar bovenal door de bevolking.
De politie kan haar taak alleen dan naar behoren vervullen als de gemeenschap haar de
nodige bevoegdheden, middelen en mankracht verschaft. Het is een taak van burger en
politie de criminaliteit aan te pakken en aan banden te leggen. Betrek bewoners van alle
leeftijden bij de voorkoming en bestrijding van criminaliteit. Hier geldt: met en door de
burger. De BSD is voorstander van (uitbreiding) van buurtpreventie.
Burgers worden gevraagd oplettend te zijn, en in geval van onraad de politie te
waarschuwen. De BSD ziet dit als actief burgerschap.

De Wijkagent
De BSD hecht grote waarde aan veilige, aantrekkelijke en toegankelijke wijken, buurten,
straten, paden en pleinen. De verblijfswaarde staat daarbij voorop: de openbare ruimte
behoort werkelijk openbaar te zijn en uit te nodigen tot wandelen, fietsen, spelen en elkaar
ontmoeten.
Om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren vindt de BSD dat de wijkagent(en) op straat
horen en niet achter een bureau. De wijkagent hoort een vertrouwd en herkenbaar
aanspreekpunt te zijn die bij zijn werk nadrukkelijk de buurtbewoners betrekt. Reorganisatie
bij de politie, met name inzet van administratief personeel voor bureauwerkzaamheden, is
noodzakelijk, zodat wijkagenten niet langer een veel te groot deel van hun tijd aan
administratieve taken en noodhulp besteden.
Iedere wijk moet schoon, heel en veilig zijn. Een prettige openbare ruimte draagt bij aan een
open samenleving waarin iedereen mee kan doen.
De gemeente treft die maatregelen die de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte
verbetert. Het gaat daarbij met name om het verbeteren van de verkeersveiligheid, het
scheppen van ruimte in overvolle (woon-)straten en het stimuleren van burgerinitiatieven en
burgerparticipatie.
Door een wijkgerichte inzet van wijkagenten, burgerparticipatie en buurtpreventieteams kan
daaraan een belangrijke bijdrage worden geleverd.
Bergse Sociaal Democraten
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Burgers willen vaak worden betrokken bij de veiligheidszorg in hun buurt, zij wensen te
participeren in samenwerkingsverbanden om hun eigen buurt en wijk veiliger te maken.
De verschillende buurtpreventieprojecten dienen dan ook naar behoefte te worden
uitgebreid met ondersteuning door burgers van de gemeente.
Het valt te overwegen het cameratoezicht uit te breiden naar alle onveilige plaatsen, maar
ook camera’s in cafés zijn wat ons betreft een optie.
De BSD kiest ervoor dat bewoners, bedrijven en scholen in wijken veiligheidsplannen maken
in samenwerking met de politie. De publieke ruimte is van ons allemaal. De inspraak
vergroot de betrokkenheid en sociale controle.
Er dient extra aandacht te worden besteed aan punten waar veelvuldig wordt overgestoken
om te bevorderen dat kinderen en mensen die moeilijk ter been zijn zelfstandig en veilig
over kunnen steken.
Wij pleiten verder voor een veiligheidsgids met een ABC van alle diensten die de politie
biedt. Inclusief een leidraad "hoe te handelen in geval van …."
Snelle aangiftebehandeling (tegenwoordig ook mogelijk via internet) door administratief
personeel, moet zorgen dat de bevoegde politiemensen hun tijd zinvoller kunnen besteden.
Het gemeentebestuur zal moeten volharden in het aandringen bij de landelijke overheid om
meer middelen en mankracht voor de lokale/regionale politie.
Een klachtenlijst bij de politie dient, net als de milieuklachtenlijst, maandelijks ter inzage te
liggen voor burgers.

Veilig Uitgaan
Het eerdere project Veilig Uitgaan heeft bewezen dat gerichte maatregelen effectief zijn.
Meer inzet en surveillance van politie en het aanbrengen van camera’s dragen bij tot een
veiliger binnenstad en Dorpsstraat in Halsteren in de uitgaansuren. Voortzetting van dit
integrale veiligheidsbeleid is dan ook gewenst.
Het verdient aanbeveling jongeren te stimuleren zich vroeger op de avond in het
uitgaanscircuit te begeven de kans is dan groot dat zij ook vroeger en meer gespreid naar
huis gaan
De BSD is van mening dat zo spoedig mogelijk een uitgaansconvenant moet worden
afgesloten waarin huis- en gedragsregels voor het uitgaan in de stad worden vastgelegd.
Horeca, politie, en gemeente zullen in goed overleg de afspraken die zij maken moeten
nakomen. Het is van groot belang hierbij ook bewonersplatforms in de binnenstad en vooral
ook de jeugdraad te betrekken.
Een goede informatiecampagne moet er toe bijdragen dat deze gedragsregels gemeengoed
worden bij alle betrokkenen (flyers, folders, affiches e.d.).
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Evenementen / Festiviteiten
Evenementen en festiviteiten dragen bij aan een prettig recreatief woonklimaat. Maar
helaas leidt dat hierbij soms tot klachten omtrent geluidsoverlast.
Juist om de evenementen en festiviteiten in stand te houden moet er een harde grens
bepaald worden aan het aantal decibellen wat geproduceerd mag worden. Dit moet
daarentegen niet betekenen dat er in het geheel geen sprake meer kan zijn van versterkt
geluid.
Bergen op Zoom en haar inwoners leven naar de evenementen als de Krabbenfoor,
Proefmei, Muziek op het Wilhelminaveld en producties van De Vierschaar toe. De inwoners
van Bergen op Zoom zijn bekend met diverse locaties waar evenementen worden gehouden.
Deze vinden slechts één keer per jaar plaats of 1 keer per week in een bepaalde periode. Het
zou beter zijn hiervan te genieten.
Het centrum en de Kiek zijn dé ultieme locaties voor evenementen en dit moet dan ook
levendig kunnen zijn en zonder de Grote Markt te laten verdwijnen achter ondoorzichtige
wanden en tenten. Met alle respect voor omwonenden, maar een uitgestorven stad komt de
(economische) ontwikkeling niet ten goede.

Criminaliteitsbestrijding
Aanpak van de oorzaken die ten grondslag liggen aan bepaalde vormen van criminaliteit,
achten wij noodzakelijk. Daarom geeft de BSD hoge prioriteit aan de aanpak van de
drugsgerelateerde problematiek en de gokverslaving.
Ten aanzien van de gokverslaving staan wij toepassing van alle wettelijke middelen voor om
het aantal gokautomaten in onze gemeente terug te dringen. Strenge controle op de
voorwaarden, waaronder exploitanten toestemming krijgen dit soort automaten te
exploiteren, is noodzakelijk.
Door het sluiten van coffeeshops is de overlast van aan- en afrijdende drugstoeristen op
sommige tijden en plaatsen teruggedrongen. Dit betekent echter niet het eind van alle
overlast.
Hier doet zich het zogenaamde waterbedeffect voor, waarmee niet alleen grote steden na
elke "schoonmaakactie" te maken krijgen, maar waaraan ook Bergen op Zoom niet is
ontkomen, namelijk illegale straathandel waarbij vaak zeer jeugdigen actief zijn.
Er is in onze optiek maar één antwoord op illegale straathandel en handel vanuit woon- en
kraakpanden (van hard- en softdrugs): hard, stringent en consequent optreden.
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Drugsbeleid, Voorlichting en Preventie
De BSD is voorstander van één legale coffeeshop als weidewinkel ver buiten de bebouwde
kom, zomogelijk regionaal afgestemd. Nog is het niet mogelijk hier als gemeente zelf
regelgeving voor te maken, maar wij sluiten ons graag aan bij verschillende andere (grote)
gemeenten in de grensstreken met dezelfde problematiek, die op zoek zijn naar ingrijpende
beleidsmatige wijzigingen om dit mogelijk te maken.
De opvang van harddrugsverslaafden voorziet in een behoefte en dient dan ook te worden
gecontinueerd. Beheersbaarheid en beperking van de overlast staan hierbij centraal. De
afkickfaciliteiten dienen te worden verbeterd en de terugkeer, na de afkickperiode, moet
meer en beter worden begeleid en gefaciliteerd.
De lijn die de BSD voorstaat is preventie via voorlichting over gevolgen van drugsgebruik aan
vooral jeugdigen, een fatsoenlijke zorg voor reeds verslaafden gericht op stoppen met
gebruik en een consequent optreden tegen drugsgerelateerde overlast en criminaliteit.
Criminaliteitsbestrijding zal voor een groot en belangrijk deel een preventief karakter
moeten hebben. Daartoe dienen zaken als opvoedingsondersteuning, bestrijding van
schooluitval en trajectbegeleiding in samenhang met elkaar te worden uitgevoerd.
Het zal makkelijker moeten worden gemaakt om overlastgevende of criminele jongeren snel
een straat- of buurtverbod op te leggen. Deze beperking dient vergezeld te gaan van
gelijktijdige maatregelen, gericht op verbetering van het gedrag van de jongere, de
thuissituatie, scholing en geleiding naar werk.
In het drugsbeleid past naast een harde aanpak van de straathandel, een beleid gericht op
voorlichting en preventie. Verdere intensivering van voorlichting aan scholieren en ouders
over de schadelijke gevolgen en gevaren van het gebruik van hard- en softdrugs, alcohol,
roken en van andere vormen van verslaving op onze hersenen, alsmede van hoe daar als
ouders mee om te gaan, dient te leiden tot een jaarlijks terugkerend programma op alle
middelbare scholen.
Bij preventie hoort ook een goede nazorg van ex-gedetineerden, zodat zij weer integreren in
de maatschappij en daardoor de kans verkleind wordt dat zij terugvallen in crimineelgedrag.
Ook de inzet van veroordeelden tot taakstraffen bijvoorbeeld voor het schoon houden of
sneeuw vrijmaken van de binnenstad is wat de BSD betreft een goede zaak.

Discriminatiebestrijding
Artikel 1 van de grondwet luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Discriminatiebestrijding krijgt in het Nederlandse beleid een steeds prominentere plaats.
Immers, discriminatie is niet alleen op morele gronden verwerpelijk maar vormt een
serieuze bedreiging voor de integratie. Discriminatie kan soms een negatieve spiraal van
agressie en gewelddadige conflicten oproepen.
Daarom is de bestrijding van discriminatie op lokaal niveau van minstens zo groot belang als
op landelijk niveau. In de aandacht voor discriminatie dient de aandacht zich ook te richten
op discriminatoir gedrag richting alle groepen in de samenleving. Dus ook naar discriminatoir
gedrag van vaak jonge allochtonen. Waar aandacht is voor rechten, dient ook aandacht te
zijn voor plichten.
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RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING
Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur en Milieu, Woningen en Bedrijventerreinen
De BSD is van mening dat de kracht en de kern van de signatuur van de gemeente Bergen op Zoom
zijn gelegen in enerzijds ons historische culturele erfgoed en anderzijds in de natuur- en
landschappelijk waardevolle gebieden die onze kernen omringen. Een cultuurhistorisch hart in een
groen/blauw bed. Dáár ligt dan ook een belangrijke potentie voor toekomstige economische
ontwikkelingen.
Naar de mening van de BSD dient hard te worden gewerkt aan gezamenlijke ontwikkeling en
exploitatie van bedrijventerreinen op regionaal niveau. Bergen op Zoom wenst zich richting provincie
te profileren als een stedelijk netwerk samen met Roosendaal: begin dan met een goede
gezamenlijke aanpak op het gebied van economische bedrijvigheid.
De BSD wenst een onderzoek naar een “Regionale Bedrijventerreinen B .V.”,
waarin iedere gemeente haar gekapitaliseerde bedrijventerreinen inbrengt.
Het bestuur van deze organisatie wordt gevormd door afgevaardigden van de aangesloten
gemeenten. Acquisitie vindt plaats door een organisatie als het REWIN.
Nieuwe geplande bedrijventerreinen zijn door een meerderheid van de gemeenteraad geaccordeerd
in de Auvergnepolder. Wanneer daadwerkelijk tot uitvoering wordt overgegaan, eisen wij een zeer
zorgvuldige groene inpassing.
Wij constateren in de gemeenteraad vaak een naar binnen gekeerd denken in plaats van een denken
over de beperkte gemeentegrenzen heen. Bergen op Zoom is geen eiland in Brabant. Wij zien als één
van de sterke kanten van Bergen op Zoom het zich profileren als een groene oase tussen Rotterdam
en Antwerpen. Om deze groene oase te beschermen, achten wij het noodzakelijk een ecoloog aan te
stellen om in overleg met planologen een juist evenwicht te handhaven tussen groen en bebouwing.
De stad moet leefbaar blijven. De gemeente dient te streven naar grote, aaneengesloten
verblijfsgebieden. In deze gebieden wordt prioriteit gegeven aan sociaal en veilig straatgebruik:
voldoende ruimte om te fietsen en te lopen, om elkaar te ontmoeten en te spelen. Openbare
voorzieningen zijn via veilige en prettige wandel- en fietsroutes bereikbaar.
Goedkope Binnenschelde-hectares kunnen de enorme verliezen op de Bergse Veste enigszins
beperkt worden. De gemeenteraad moet die uitdaging aannemen om het plan te redden en Bergen
op Zoom voor een nog groter financieel debacle te behoeden.
Wil men bossen en landgoederen, de natuur- en landschappelijk waardevolle gebieden beschermen,
dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt.
Vandaar dat onze fractie zich verzette tegen woningbouw in de Augustapolder. Hier staan
woningbouwplannen op gespannen voet met de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van dit
gebied.
Wij zijn van mening dat een belangrijk deel van de huidige sportvoorzieningen op Rozenoord
(atletiekbaan, hockey- en tennisbanen, de jeu-de-boules vereniging en in ieder geval één
voetbalvereniging) moeten worden gehandhaafd als een groene zone midden in een dichtbevolkt
woongebied. Vanuit een oogpunt van sociale cohesie, maar ook vanuit de noodzaak tot spreiding van
de sportaccommodaties in de gemeente.
Als men Bergen op Zoom inrijdt vanuit de Rooseveltlaan, rijdt men door een ogenschijnlijk rustieke
straat. Zodra men de laatste rotonde is gepasseerd, wordt er een ander beeld geschetst van Bergen
op Zoom: een chaotisch kruispunt en hoogbouw. Dit vraagt om een aanpak.
Landgoederen zoals Boslust, Zoomland en Mattemburgh dienen volgens de BSD te worden
uitgesloten als zoekgebied voor stedelijke functies in een groene setting.
De cultuurhistorische identiteit die Bergen op Zoom ontleent aan de Brabantse Wal dient in stand
gehouden te worden en verder ontwikkeld te worden. Daarom wijzen wij bebouwing op de
Brabantse Wal af.
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Dorpen en kernen
De BSD streeft naar behoud van de identiteit van de dorpskernen.
Zowel de Kladde, Klutsdorp, de Handwijzer, de Spinolaberg en Heimolen verdienen de
aandacht van de raad. De eigen identiteit met het eigen specifieke karakter van de aard van
de bebouwing dient behouden te blijven. Terughoudend dient er te worden omgegaan met
het bouwen in deze kleine kernen.
Bouwen mag naar onze mening alleen voor de eigen bewoners en hun kinderen en
uitsluitend indien dit gaten in de lintbebouwing dicht.
Tevens dient er aandacht te zijn voor het onderhoud van de wegen en de verkeersveiligheid
in die kleine kernen.
Voor Lepelstraat bepleit de BSD het in stand houden van de bestaande sportvoorzieningen,
de sociale culturele structuren en het specifieke eigen verenigingsleven. Handhaving van het
voorzieningenniveau wat betreft winkels en medische voorzieningen, wordt steeds
moeilijker. Het toedelen en bundelen van serviceverlening door gemeente en andere
publieke organisaties aan bijvoorbeeld een supermarkt kan bijdragen aan de instandhouding
van een dergelijke belangrijke voorziening.
Voor Halsteren ligt een toenemende integratie met Bergen op Zoom noord in het verschiet.
Het zwembad De Melanen speelt hierin voor ons een belangrijke rol. Mede gezien het
belang, ook voor Bergen op Zoom, dient dit zwembad behouden te blijven. Echter
voorkomen moet worden dat de Groene Long (Grote Melanen) wordt verkwanseld. Er zullen
andere oplossingen bedacht moeten worden om Zwembad De Melanen open te houden.
Oog moet er zijn en blijven voor de bewinkeling van de kern van Halsteren. Deze moet
aantrekkelijk blijven, gericht op de bevolking van Halsteren, maar minimaal op het huidige
niveau.
Het algemene voorzieningenniveau dient in de kleine kernen gehandhaafd te worden. Dit
geldt ook voor bepaalde wijken in Bergen op Zoom.
De BSD is groot voorstander van wijk- en dorpsraden met eigen wijk/dorpsbudgetten. Deze
wijk en dorpsraden zouden ook betrokken kunnen worden bij het mede-vormgeven van het
welstandsbeleid gericht op de leefbaarheid en kwaliteit van hun eigen woonomgeving.

De plannen van Bergen op Zoom
De stad promoten is een uitstekend streven. Echter moet er wel voor worden gewaakt dat
men niet aan grootheidswaanzin gaat lijden. Bergen op Zoom ligt in een landelijke omgeving
en het gros van de inwoners wil dat zo houden. Projecten als de Bergse Veste en De
Markiezaten zijn prestigeprojecten en zijn geldverslindend. Geld dat beter besteed kan
worden.
Denk er ook aan dat veel mensen in een drukke omgeving werken en blij zijn de gewenste
rust thuis te vinden. Nog steeds blinkt Bergen op Zoom uit in het ontwikkelen van
grootscheepse plannen. Tot onze spijt moeten wij constateren dat de uitvoering van die
plannen iedere keer weer stuit op problemen, vertragingen, weerstanden en financiële
tegenvallers.
In de eerste plaats gaat er veel mis vanwege een gebrek aan maatschappelijk draagvlak.
Daarom vindt de BSD dat uiterste zorg moet worden besteed aan een goed interactief
voorbereidingsproces, zodat de kansen op vertraging om díe reden kleiner worden.
Ten tweede blijken de bestuurlijke en ambtelijke organisaties, waaraan bij grootschalige
projecten hoge eisen worden gesteld, onvoldoende op elkaar te zijn afgestemd.
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Ook in de communicatie naar belanghebbenden ontstaat daardoor veel onduidelijkheid en
derhalve weerstand. Een heldere organisatiestructuur met duidelijk afgebakende
verantwoordelijkheden is vereist. Eén projectwethouder dient zich bezig te houden met
grote projecten en die dient er dan ook bovenop te zitten. Iemand die niet nog eens honderd
andere zaken in zijn portefeuille heeft, maar zelf de stad in moet om met alle betrokkenen
contact te onderhouden. Geen bestuur vanuit een ivoren toren, maar in directe
betrokkenheid met de burgers.
Ten derde staat de BSD voor een duidelijk aangegeven tijdspad per project. Afwijken hiervan
kan alleen na overleg met de gemeenteraad. Op deze manier wensen wij het zicht te houden
op afspraken met derden.

Binnenstads- en Parkeerontwikkeling
De klimaatontwikkelingen geven in toenemende mate hittestress in binnensteden. Ook in
onze binnenstad is te constateren dat op zomerse dagen de winkelstraten ‘onleefbaar’
worden en winkelend publiek wegblijft. Dit vraagt om een andere inrichting van de
binnenstad en in het bijzonder de winkelstraten.
De BSD wenst de promotie van groene daken, met als positief effect een koelere en qua
fijnstof schonere binnenstad. Voor de winkelstraten is het wenselijk dat een plan ontwikkeld
wordt om deze te gaan voorzien van deels overhangende beplanting zoals je dit in
mediterrane binnensteden aantreft.
Dit geeft verkoeling en schaduw op warme zomerse dagen.
Het Korenbeursplein is prachtig opgeknapt, maar feitelijk is dat ten koste gegaan van de
bereikbaarheid van huidige ondernemers ter plaatse. Hier past een semi-permanente
mediterrane markt aangevuld met een horeca terrasfunctie.
Versterking van het kernwinkelapparaat en bevordering van de leefbaarheid in de
binnenstad voor de bewoners dienen voorop te staan. De aantrekkelijkheid van de
binnenstad als woongebied moet behouden blijven en verder worden uitgebouwd.
Gestreefd moet worden naar een mix van activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met
de wensen, zorgen en soms conflicterende belangen van alle gebruikers van de binnenstad.
Er dient in de binnenstad voor ieder een plek te zijn.
Het huidige winkelvoorzieningenniveau is goed te noemen. Cultuur, toerisme/recreatie én
een aantrekkelijk winkelklimaat versterken elkaar! Leefbaarheid staat centraal.
Echter de ontwikkelingen met betrekking tot het “internetkopen” gaan erg snel.
De verwachting is dat over ongeveer 10 á 15 jaar 30 á 40 % van de huidige winkels niet meer
bestaan. Dit kan veel gevolgen hebben voor de functie en de inrichting van de Binnenstad.
Het is belangrijk dat het gemeentebestuur daar samen met de detailhandel actief op
anticipeert.
De BSD staat voor verdere stimulering van wonen boven winkels, maar ook voor het
stimuleren van kleine bedrijvigheid in woonbuurten.
Behoud van het historisch karakter en het oude stratenplan dient een randvoorwaarde te
zijn bij nieuw te ontwikkelen plannen.
Bij nieuwbouw dienen hoge stedenbouwkundige en architectonische eisen te worden
gesteld aan inpassing in de bestaande historische omgeving.
Monumentale bomen in de binnenstad zijn buitengewoon beeldbepalend en dienen met
zorg te worden omringd.
Een hoge prioriteit voor de binnenstad is het schoonhouden daarvan. Met z'n alleen kunnen
we concluderen dat de afvalverzamelplaatsen in de binnenstad er vaak uit zien als Kraggedependances.
Bergse Sociaal Democraten

8-1-2014
13

Bergse Sociaal Democraten
Nieuwstraat 4 | 4611 RS Bergen op Zoom
Tel. : 0164- 265158 |e-mail: contact@bsdboz.nl
Website : www.bsdboz.nl

In overleg met de middenstand en bewoners zal er tot een oplossing moeten worden
gekomen. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Grote Markt en de directe omgeving
voor gehandicapten, ouderen en rolstoelgebruikers dienen hoge prioriteit te krijgen. Neem
de uitgangspunten voor toegankelijkheid van het VN verdrag voor de rechten van de mens
op als richtlijn voor het gemeentelijk beleid.
Hieronder verstaan wij ook openbare toiletten. Meer bewaakte fietsenstallingen op
strategische punten zullen het gebruik van de fiets naar de binnenstad positief beïnvloeden
en deze dienen er dus te komen.
Nog altijd is geen gehoor gegeven aan het voorstel van de BSD om het parkeren op Plein XIII
klantvriendelijker te maken en de ruimte efficiënter te benutten zonder toekomstige
ontwikkelingen zoals een ondergronds parkeren te blokkeren. Plaatsing van hefbomen
maakt het parkeren helaas niet goedkoper, maar wel klantvriendelijker. Je krijgt geen bon
wanneer je een paar minuten te laat bent, en betaalt uitsluitend voor de tijd waarop je
geparkeerd staat. Dit dient dan ook onverwijld te worden gerealiseerd.
Het uitbreiden van het betaald parkeren dient te stoppen. Andere oplossingen, zoals de
blauwe kaart, verdienen de voorkeur.

Volkshuisvesting en Stedenbouwkundige Ontwikkeling
Bergen op Zoom dient een klimaatbestendige gemeente te worden zodat de klimaat
uitdagingen van de toekomst (hittestress en neerslag hoeveelheden) aangepakt worden en
Bergen op Zoom zo leefbaar blijft.
De gemeenteraad heeft de regie over het bouwen naar de behoefte van de bevolking.
Centraal staat daarbij de beschikbaarheid van ruim voldoende betaalbare huurwoningen, nu
en in de toekomst.
De BSD vindt daarom dat de gemeenteraad bouwgrond beschikbaar moet stellen tegen
lagere prijzen om de sociale verhuurders binnen onze gemeentegrens tegemoet te komen,
in ruil voor investeringen in de betaalbare huursector.
Bovendien vindt de BSD dat de sociale verhuurders zorgvuldig moeten omgaan met sloop en
verkoop van huurwoningen. Voor elke gesloopte huurwoning dienen er minimaal twee
nieuwe huurwoningen in de plaats te komen. De BSD zet zich in voor de eigen keuze van
mensen bij het kiezen van hun woonvorm en derhalve moet wonen in woonwagens mogelijk
blijven. De BSD pleit dan ook voor opheffing van het feitelijke uitsterfbeleid en voor het weer
toe gaan wijzen van vrijkomende en vrijgekomen staanplaatsen.
Ook uitbreiding van het aantal staanplaatsen moet weer tot de mogelijkheden gaan behoren
bij de inrichting van (nieuwe) woonlocaties.
De overheid is in haar beleid ten aanzien van ouderen (senioren) duidelijk. Het beleid is er op
gericht dat ouderen (senioren) zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Niet
alleen de overheid, maar ook de ouderen zelf geven dit aan. Om dit uitvoerbaar te maken is
erkenning van dit feit noodzakelijk. Sociale verhuurders weten wat nodig is en zullen samen
met de gemeente creativiteit ten toon moeten spreiden en uitstralen.
De BSD is voorstander van een gedifferentieerd aanbod: dat wil zeggen, rekening houdend
met de vraag vanuit de doelgroep. De gemeente dient zich pro-actief op te stellen wanneer
ouders bij hun volwassen kinderen willen wonen. Landelijk zijn er steeds meer
ontwikkelingen, bijvoorbeeld de kangoeroewoningen, die op deze vraag inspelen.
Nieuwe woningen dienen levensbestendig te worden ontwikkeld, dat wil zeggen dat er
variabelen worden opgenomen die voorzien in de behoeften van de verschillende
leeftijdsfases van bewoners.
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De BSD vindt het noodzakelijk middelen beschikbaar te stellen om aanpassingen in de
huidige woningen te kunnen realiseren zoals stoeltjesliften, aanpassingen aan sanitair e.d.
Hergebruik van dit soort hulpmiddelen zullen de kosten, ons inziens, aanzienlijk kunnen
drukken.De BSD meent dat vooral in nieuwe wijken binnen de gemeente en bij
herstructurering in bestaande wijken woonzorgcomplexen niet mogen ontbreken.
Als aanvullende maatregel is het noodzakelijk er voor te zorgen dat ouderen, zodra
zelfstandig wonen niet meer kan, op korte termijn terecht kunnen in verzorgingstehuizen.
Een combinatie van huur- en koop(zorg)woningen zal makkelijker te realiseren zijn, waarbij
opgemerkt dient te worden dat de huursector betaalbaar dient te blijven voor de doelgroep.
De gemeente heeft ons inziens in deze de verplichting hierop toe te zien als toezichthouder
sociale woningbouw.
Gelet op de toenemende vergrijzing en dat voor veel werkenden de vrije tijd zal toenemen,
komt er een grote vraag naar mogelijkheden om in en om het huis actief te blijven. De BSD
denkt hierbij aan uitbreiding van mogelijkheden voor volkstuinen, visvijvers, hobbyruimten,
kleine buurtwerkplaatsen, stadstuinen opgezet en onderhouden door buurtbewoners, e.d..
Daarnaast ziet men steeds meer mensen die bedrijfjes op (willen) zetten.
Met name de wijken die na de tweede wereldoorlog zijn gebouwd (daar staan de meeste
huizen) lenen zich niet zo best voor activiteiten als bijvoorbeeld een
computerreparatieplaats in een garage, een trimsalon in de voorkamer of een handeltje in
kinderkleding in de schuur.
Oudere wijken en vooral de binnenstad bieden veel meer mogelijkheden: leegstaande
winkels en pakhuisjes, kleine bedrijfjes en schuren.
De schuifdeuren dicht doen en in de voorkamer beginnen of boven gaan wonen en beneden
een schoonheidssalon of tweedehands boekenwinkel beginnen.
Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat ook de regels (bestemmings-plannen)
aangepast zullen moeten worden, vooral in nieuwere wijken. De BSD meent dat er meer
moet kunnen dan nu het geval is, uiteraard zonder overlast.
Naoorlogse wijken zijn zeer eenzijdig (alleen wonen) en het type huizen kent slechts
beperkte mogelijkheden. Gemeentebestuur en belangenorganisaties zullen hard moeten
werken om te zorgen dat nu nog aantrekkelijke wijken aantrekkelijk blijven.
De BSD pleit er dan ook voor dat veel meer geld, energie en creativiteit in het beheer van de
bestaande woningvoorraad en de bestaande wijken moeten worden gestopt. Bij de
oplossing van deze problemen kan vooral de landelijke overheid een grote rol spelen. Zij
heeft de hand aan de financiële kraan. Zij kan een belangrijke rol spelen bij de beleidsombuiging van meer nieuwbouw naar meer onderhoud. Maar de lokale overheid hoeft zich niet
afwachtend op te stellen. De BSD meent dat nog meer aandacht gegeven moet worden aan
bestaande wijken. De in de komende jaren nog nieuw te bouwen huizen kunnen gebruikt
worden om de verscheidenheid in de bestaande wijken groter te maken. De BSD is
voorstander van pluriform samengestelde wijken.
Het staat buiten kijf dat de BSD een boodschap heeft aan de hierboven geschetste
problemen. Haar kiezers en de burgers, waarvoor de BSD opkomt, zijn de eersten die deze
problemen aan den lijve ervaren. De BSD zal op twee niveaus invloed blijven uitoefenen:
1. Via de kanalen waarover de BSD beschikt zal bovengemeentelijk gehamerd dienen te
worden op zaken als het dreigend verval van de na-oorlogse wijken, de maatschappelijke ontwikkelingen die een ander type huizen en woonomgeving vragen en de voor
een aantal groepen té hoge woonlasten.
2. Ook plaatselijk wenst de BSD op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke
ordeningsbeleid actief te zijn.
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Voorwaarde is dan wel dat wij weten waar we over praten. Een enquête onder de
burgers/bewoners, het analyseren van bepaalde problemen, gesprekken met betrokkenen
(wijkcommissies, dorpsraden, corporaties, huurdersverenigingen) verschaffen ons de
informatie om met beleidsvoorstellen te komen.
Ook is er de mogelijkheid dat actieve burgers/belanghebbenden zitting nemen in de hiervoor
genoemde besturen en commissies.
Zodoende kan rechtstreeks invloed worden uitgeoefend op de gang van zaken. Tevens
dienen huurdersbelangen, gelet op deze veranderde situatie, versterkt te worden.
Onze voorkeur gaat uit naar een externe democratisering middels sterke
huurdersbelangenverenigingen. Ook hier is het zaak de burger te vragen hoe hij dit
georganiseerd wil hebben.
Een combinatie van strategieën werkt het best en garandeert een goede leefbaarheid in
wijken en buurten.
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VERKEER EN VERVOER
Fietspaden en Veilige Schoolroutes
Bij het verkeersbeleid staan langzaam-aan-routes ten behoeve van schoolgaande kinderen
hoog op de prioriteitenlijst van de BSD. Er zijn nog altijd te weinig veilige fietsroutes. Voor
burgers kan het systeem van fietsroutes naar het centrum verbeterd worden. Het bevordert
fietsen en remt autogebruik af. Overigens is een rotonde op de kruising/splitsing
Westersingel/Noordsingel/ Burg. Stulemeijerlaan/Steenbergsestraat zeker de moeite van
een onderzoek waard.
We willen oplossingen voor onveilige verkeerssituaties, zoals o.a. de kruisingen:
 Coehoornstraat/Auvergnestraat/Glymesstraaat
 Zuidsingel/Antwerpsestraat/Zuidoostsingel/Antwerpsestraatweg
 Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan
 Burg. Stulemeijerlaan/Rijtuigweg/Bolwerk
 Kladseweg in Lepelstraat
Het verkeer dient ondergeschikt te zijn aan het woon- en leefmilieu. Het parkeren van
vrachtwagens, caravans en campers in woonwijken levert onveilige situaties op. Ons inziens
horen vrachtwagens niet thuis in woonwijken, maar dienen op aparte terreinen geparkeerd
te worden.
Verder wenst de BSD een veiligheidsplan voor de hele gemeente, waarin een integraal
pakket verkeersveiligheidsmaatregelen wordt opgenomen en uitgevoerd. Extra aandacht
voor bijvoorbeeld de risico's van de verkeersonveilige situatie als gevolg van
goederenvervoer over de A58 en over het spoor langs en door dichtbevolkte woongebieden.
Verbetering van de bereikbaarheid van de voor onze regio van belang zijnde
samenwerkende ziekenhuizen (Lievensberg en Franciscus).

Openbaar Vervoer
Het handhaven van goed en toereikend openbaar vervoer in onze gemeente staat onder
druk. Een minstens minimale voorziening is voor de BSD vanzelfsprekend: immers, grote
groepen mensen zijn hiervan afhankelijk. Daarenboven zal de vraag naar openbaar-vervoerop-maat gezocht moeten worden in CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer).
Dit zogenoemde CVV blijkt te beantwoorden aan een sterke behoefte in de samenleving om
voor iedereen reismogelijkheden te scheppen.
Voorts zijn wij warm voorstander van het vragen aan de bevolking om mee te denken over
oplossingen over problemen met het openbaar vervoer.
De BSD wil de mogelijkheid onderzoeken van een schoolbus. Om te beginnen dient er een
betere afstemming te zijn van bus- en schooltijden. Maar de BSD denkt daarbij een stap
verder te gaan en denkt aan een vervoersnetwerk voor de schooljeugd.
Andere vormen van openbaar-vervoer-op-maat, gericht op specifieke behoeften zijn:
werknemersvervoer en een zorgnet bedoeld voor hulpbehoevenden in de ruimste zin van
het woord. Ons motto: openbaar vervoer moet in beweging blijven!
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SOCIALE INFRASTRUCTUUR
In de afgelopen jaren is de welvaart onder de Bergse bevolking afgenomen. Helaas is er ook
sprake van een grotere tweedeling tussen arm en rijk. Welzijn van onze burgers in de brede
zin is fors achtergebleven. Welzijn is een groot goed voor de BSD. We constateren dat er te
veel groepen in een achterstandssituatie verkeren. De komende jaren zullen wij deze
groepen de juiste instrumenten moeten aanreiken ten einde verbetering in hun eigen
situatie te brengen.
Decentralisatie, harmonisatie, democratisering en jongeren- en gehandicaptenbeleid zijn
kernwoorden in de BSD-gedachte over welzijnsbeleid.
Vrijwilligerswerk is voor de BSD belangrijk. Het eigen initiatief van particulieren moet men
stimuleren en honoreren. Welzijnswerk hoort in de buurt, méér nog: in de straat. Mensen
moeten opnieuw leren verantwoordelijk te zijn voor elkaar. Burenhulpinitiatieven moeten
naar ons inzicht prevaleren boven beroepsmatige hulp. Er moet op het club- en
buurthuiswerk een nieuwe visie ontwikkeld worden, gericht op de toekomst. De sociaal
culturele voorzieningen die er zijn moeten, bij bewezen bestaansrecht, in stand worden
gehouden.
Gezien de individualisering en flexibilisering van de maatschappij, dient de lokale overheid
meer mogelijkheden te bieden. Ook nà de geboorte van een kind willen ouders vaak blijven
deelnemen aan het arbeidsproces. Dit moet goed gefaciliteerd worden.
Als de kosten voor kinderopvang een belemmering zijn voor ouders om deel te (blijven)
nemen aan het arbeidsproces, dient hiervoor een voorziening te worden gecreeërd in het
kader van arbeidsparticipatie.

Onderwijs
Het onderwijs in Bergen op Zoom behoort voor ieder kind toegankelijk te zijn. Een
belangrijke voorwaarde daarbij is het bijbrengen van respect en begrip voor anderen,
ongeacht lichamelijke of verstandelijke beperkingen, etnische afkomst, gewoonten en
religieuze achtergrond.
De BSD is bezorgd over de toenemende onverdraagzaamheid in de samenleving. Het
onderwijsgevend personeel heeft een grote invloed op het klimaat op school. De gemeente
moet de ontwikkelingen nauwkeurig volgen en beginnen met het bespreekbaar maken van
deze zaken, bijvoorbeeld door het houden van studiedagen en het aanbieden van
individuele ondersteuning aan leerkrachten en speciale informatieve lesprogramma's om de
bekendheid met en achtergrond van andere culturen te vergroten.
 Via de scholen de jeugd betrekken bij maatschappijvormende zaken, zoals de
bewustmaking van de gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht zijn sekse, ras,
godsdienst of levensovertuiging, de strijd tegen het nieuwe fascisme, maar ook
voorlichting over vandalisme, drugs en het milieu.
 De gemeente moet initiatieven ontwikkelen om de onderwijsdiversiteit van het
voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom te verhogen.
 Prioriteit dient gegeven te worden aan extra bijscholing van taal en rekenen aan
achterstandsgroepen op basisscholen.
 Het streven dient gericht te zijn op verkleining van de huidige grootschalige scholen voor
voortgezet onderwijs.
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 Schooluitval dient krachtig bestreden te worden.
 Binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid is blijvende aandacht nodig voor
zorgleerlingen op alle onderwijs niveau’s. Dit betreft o.a.
leerlingen met sociaal-emotionele problemen en dyslexie, voor wie tot nu
toe geen extra zorgmaatregelen of gelden beschikbaar zijn.
 Voor leerlingen die dreigen voortijdig de school te verlaten kan een extra steun in de rug
een oplossing zijn. Mentorenprojecten voor leerlingen in Bergen op Zoom dienen
opgestart en gecontinueerd te worden.
De BSD wil investeren in meer begeleiding van jongeren op school.
De BSD wil daardoor het aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen.

Beroepsonderwijs
Het regionale bedrijfsleven is gebaat bij een adequaat voorzieningenniveau op het gebied
van beroepsonderwijs. Daarbij is aandacht nodig voor een zorgvuldig studiekeuzeproces
naar het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) en voor een adequate
onderwijsinfrastructuur.
In de gemeente dienen voldoende vormen van voortgezet/beroepsonderwijs en
praktijkopleidingen aanwezig te zijn.
Promotie van het beroepsonderwijs is een taak van gemeente, onderwijs en bedrijfsleven
gezamenlijk. De concurrentiepositie van het West-Brabants bedrijfsleven kan worden
versterkt door een instroom van goed gekwalificeerd personeel (met name op MBO-niveau).
ROC West Brabant, school voor VMBO- en MBO-opleidingen, heeft in Bergen op Zoom de
taak om de noodzakelijke beroepskrachten voor het bedrijfsleven klaar te stomen. Daartoe
kan het invoeren van docentenstages een belangrijke bijdrage leveren. De eerst
verantwoordelijken daarvoor zijn het onderwijs en het bedrijfsleven. Echter de gemeente,
als lokale overheid, kan hierin een stimulerende rol vervullen.

HBO-Onderwijs
Het is noodzakelijk dat binnen afzienbare tijd een (dependance van) HBO-instelling
gerealiseerd wordt in Bergen op Zoom. Daaraan zijn een aantal voordelen verbonden zoals:






Het trekt werkgelegenheid aan
Het bindt de jeugd aan Bergen op Zoom
Het bevordert de doorstroom van MBO naar HBO onderwijs
Het stimuleert volwassenen tot bij- en/of omscholing
Jongeren zich hier gemakkelijker blijvend vestigen.

Gekeken naar de Maintenance Valley in Woensdrecht en de Biobased Economy is uitbreiding
van technische opleidingen wenselijk. Peilingen geven echter duidelijk aan dat er ook een
groot draagvlak is voor o.a. economische opleidingen.
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Jeugdbeleid
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”,
is een gevleugelde uitspraak, maar hebben alle jeugdigen zelf nog een toekomst?
Bij het ontwikkelen van het toekomstig jeugdbeleid moet wat de BSD betreft onze
jeugdraad nauw betrokken te worden. De BSD is een groot voorstander van
jeugdparticipatie.
Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen op zaken die hen
rechtstreeks aangaan. Hun vragen, wensen en problemen dienen uitgangspunt te zijn voor
nieuw jeugdbeleid. Zo is te horen dat jongeren vinden dat er te weinig te doen is in de wijk.
Hiervoor moeten ze naar andere locaties.
In een kadernota Jeugd kan jeugdbeleid voor en door jongeren worden vastgelegd.
De jeugdraad kan hierbij een belangrijke rol spelen, vooral wanneer het er om gaat jongeren
te laten meedenken. Zij kunnen worden benaderd via de scholen en het jeugd- en
jongerenwerk, maar ook enquêtes zijn een doeltreffend middel.
De BSD denkt dat jeugdambassadeurs een goede voorbeeldfunctie kunnen zijn voor veel
jongeren. Zij bezoeken scholen, gaan in discussie met jongeren; hun succesverhalen kunnen
andere jongeren aan het denken zetten en hen motiveren bij het maken van eigen keuzes.
Een belangrijke keuze voor de (zeer) jonge jeugdigen (tot 18 jaar) is het gebruik van alcohol
en drugs. Belangrijk om verslaving op jeugdige leeftijd te voorkomen is het indringend
bieden van voorlichting. Nu de wet bepaalt dat aan jeugdigen beneden de 18 jaar geen
alcohol geschonken mag worden in horecabedrijven, dreigt een belangrijke
ontmoetingsplaats voor deze jongeren te verdwijnen. Er zal extra geïnvesteerd moeten
worden om, samen met de jongeren, hiervoor een alternatief te vinden.

Jeugdzorg
Steeds duidelijker wordt dat een groeiend aantal kinderen de rekening van de crisis betaalt.
Deze conclusie wordt getrokken uit de Kinderrechtenmonitor 2013.
Hoewel het met het merendeel van de jongeren goed gaat zijn er wel blijvende zorgen.
Steeds meer kinderen leven in armoede, ook in Bergen op Zoom is daar sprake van. Ruim 10
% van de kinderen leeft in armoede. De crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de
zorg. Goed onderwijs op maat voor kinderen die extra zorg nodig hebben is nog steeds geen
vanzelfsprekendheid. De BSD maakt zich zorgen over de toenemende spanningen in
gezinnen in Bergen op Zoom, met financiële problemen.
Ook in onze gemeente zijn er kinderen die niet naar school (kunnen) gaan. Voor kinderen en
jongeren bestaan er lange wachttijden in de zorg.
Een maatschappij die onvoldoende investeert in de zorg voor kwetsbare kinderen krijgt dat
terug in de vorm van agressie, geweld en criminaliteit, zo is gebleken uit wetenschappelijk
onderzoek.
De BSD zou graag zien dat in het licht van de jeugdwerkeloosheid ‘oude’ initiatieven, zoals
voorheen Spoorzoeker in de Celebesstraat, waar jongens en meisjes die (goede) redenen
hadden hun schoolloopbaan tijdelijk te onderbreken werden opgevangen en begeleid,
opnieuw worden opgestart.
Een oorzakelijk verband is misschien nog moeilijk aan te tonen, maar er is inmiddels wel een
relatie aangetoond tussen kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik en agressie
geweld en criminaliteit op latere leeftijd.
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De Nieuwe Jeugdwet
Per 1 januari 2015 wordt (vermoedelijk) de nieuwe Jeugdwet van kracht. Deze wet regelt dat
de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg vanaf die datum bij de gemeente komt te liggen.
Ook voor de gemeente Bergen op Zoom zal het een enorme opgave worden om met de
opgelegde korting van circa 15 % toch de zaken goed te regelen. Volgens deskundigen zijn er
nog wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de uitvoering van de nieuwe wet door
gemeenten. Ook de BSD vraagt zich af of gemeenten, en dus ook Bergen op Zoom, over de
juiste kennis en expertise beschikken om hun regierol en het opdracht-geverschap aan
instellingen op een verantwoorde wijze kunnen uitoefenen.
De BSD is er alles aangelegen dit goed en adequaat te regelen, waarbij het belang van het
kind en het gezin voor op dient te staan.
Eén kind, één gezin, één plan dwingt tot het maken van keuzes rondom toegang,
zorgcoördinatie en zorgverlening. Daarnaast onderschrijft de BSD, ondanks het belang dat zij
hecht aan keuzevrijheid, de wettelijke noodzaak om tot regionale samenwerking te komen.
Immers voorkomen dient te worden dat er onwenselijke verschillen ontstaan tussen
gemeenten in het aanbod van zorg. Wel dient de schaal van samenwerking aan te sluiten bij
reeds bestaande of toekomstige samenwerkingsverbanden.
Om de beperkte middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten in de toekomstige
uitvoering van de nieuwe jeugdwet pleit de BSD voor het hanteren van een effectladder in
de jeugdzorg. Op de hoogste sporten komen de interventies die qua effect cijfermatig zijn te
staven. Op de volgende treden komen interventies die zinvol zijn, maar een afnemende
onderbouwing laten zien.

Decentralisatie AWBZ
Vanaf 1 januari 2015 worden een groot aantal voorzieningen vanuit de AWBZ overgeheveld
naar de gemeenten. Zo wordt ook de gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de
begeleiding en verzorging van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, terwijl er
tegelijkertijd grote bezuinigingen worden doorgevoerd. De BSD maakt zich hierdoor zorgen
over de toekomst van de langdurige zorg aan inwoners van onze gemeente die hierop
aangewezen zijn.
De BSD is van mening dat ten alle tijden de patiënt de regie over zijn eigen leven moet
kunnen houden. Er dient maatwerk en ondersteuning gegeven te worden.
De zorgvrager moet de beschikking kunnen krijgen over een Persoons Gebonden
Budget(PGB) dat wordt toegewezen op basis van een onafhankelijk vastgestelde zorgvraag.
Hiervoor moeten strikte regels gelden.
Het mag niet zo zijn dat er straks mensen tussen wal en schip vallen door onduidelijkheid.
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Participatiewet
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Deze wet voegt de Wet Werk en
Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de WAJONG samen.
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, waaronder mensen
met een beperking, vinden vaak moeilijk werk.
Met de Participatiewet wil het kabinet deze mensen helpen om (weer) mee te kunnen doen
in de samenleving.
De BSD is van mening dat iedere inwoner van onze gemeente recht heeft op betaalde
arbeid. Als dat niet direct is te realiseren dient er een fatsoenlijk sociaal vangnet (tijdelijke
uitkering) te bestaan. Niet met de bedoeling ze daar in te houden, maar vanuit die situatie
met een “aanpak op maat” er alles aan te doen om deze mensen aan de slag te krijgen.
Echter de enorme korting op de budgetten betekent niet veel goeds voor de mensen die
juist onze zorg en aandacht verdienen. Dit geldt met name voor mensen met een
arbeidsbeperking die niet zelfstandig in staat zijn minimaal het wettelijk minimum loon te
verdienen. Zij kunnen op onze inzet rekenen.
De BSD zal zich bij de vormgeving van het nieuwe beleid sterk maken om juist voor deze
mensen een gerichte en persoonlijke ondersteuning te geven, gericht op een menswaardige
bestaan.
In het tot stand te brengen van het regionaal arbeidsmarktbeleid zal dit nadrukkelijk moeten
worden opgenomen.
Het eerder opgestelde en aan de toenmalige staatssecretaris aangeboden Regionaal
Arbeidsmarktbeleid West-Brabant uit 2007 kan hiervoor geactualiseerd worden.

Ouderenbeleid
“Ouderdom komt met gebreken”
Dit is een veel gehoorde uitspraak. Maar ouder worden doen we het liefst allemaal in goede
gezondheid. Veel ouderen echter krijgen met het verstrijken der jaren lichamelijk en soms
ook psychische problemen. Thuis blijven wonen is daarom niet altijd makkelijk maar veel
ouderen vinden dit wel zo fijn. Ouderen verhuizen liever niet en als het dan toch moet
blijven ze het liefst zo dicht mogelijk bij hun oude woonplek. Het huidige
voorzieningenniveau is hierop onvoldoende afgestemd. Er zullen extra middelen beschikbaar
gesteld moeten worden om hieraan tegemoet te komen.
Voor de BSD dient het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen vooral om de kwaliteit van
het leven van ouderen zoveel mogelijk in stand te houden.
Daarbij dient de behoefte van ouderen en senioren centraal te staan en niet de
door bezuinigingsdrift gedreven opvattingen van het huidige kabinet.
Voor de BSD staat voorop dat beleid dat ouderen treft niet over de hoofden van deze
senioren wordt ontwikkeld, maar in samenspraak met senioren tot stand komt, waarbij zo
veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van ouderen en de
ouderenbonden.
Nu de ouderenadviesraad is opgeheven is het “Overleg van ouderenbonden” (St OOBOZ)
een goed alternatief voor het geven van adviezen hierbij.
In onze stad signaleren we een aantal knelpunten op het terrein van het ouderenbeleid.
Allereerst zien we een steeds grotere groep ouderen die de komende jaren zeer snel zal
toenemen. Met de jaren veranderen ook de behoeften van de ouderen.
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Het aantal allochtone ouderen neemt elk jaar toe. Hun woonwensen kunnen afwijken van de
autochtone ouderen. Met deze groep en hun vertegenwoordigers moet overleg worden
gevoerd en hun woonwensen en zorgbehoeften in kaart worden gebracht en vertaald in het
volkshuisvestingsbeleid.
Ook de behoeften van déze groep dienen voldoende aandacht te krijgen.
Bergen op Zoom kent een grote groep ouderen of beter gezegd senioren. Van nog zeer vitaal
tot intensief zorgbehoevend. Tegenwoordig wordt iemand van 55 jaar of ouder gerekend tot
de groep ouderen, maar er zijn nog heel veel mensen van boven de 55 jaar die nog volop in
het leven staan. Die nog actief zijn in het arbeidsproces, voor de kleinkinderen zorgen en lid
zijn van een sportclub of vereniging en vaak zelfs vrijwilligerswerk verrichten.
Echter we dienen ons ook te realiseren dat de psychische en lichamelijke toestand van de
ouder wordende mens achteruit kan gaan. Zij worden dan in toenemende mate afhankelijk
van zorg. Doordat de overheid fors gaat bezuinigen op de ouderenzorg zijn het veelal
mantelzorgers die bij moeten springen.
Daarnaast zullen veel senioren die thuis willen blijven wonen binnenkort hun huishoudelijke
hulp zelf moeten betalen. Alleen voor degenen die dat niet kunnen betalen zal de gemeente
een vergoeding geven. Maar de tijd dat de hulp ook even een paar boodschappen haalde, is
voorgoed voorbij. Ook de thuiszorg moet goedkoper. Tegelijkertijd zullen senioren met
beginnende ouderdomsklachten veel minder snel dan voorheen in een zorginstelling terecht
kunnen.
En als ze al een plekje in een instelling kunnen bemachtigen zullen mantelzorgers bij moeten
blijven springen. In de praktijk betekent dit zelfs dat een deel van het werk van
beroepskrachten door mantelzorgers over genomen moet worden.
De BSD vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor:
-

de financiële draagkracht van de persoon
de kwaliteit van de "mantelzorg".

De groep alleenstaande ouderen met een lichamelijk en/of geestelijke beperking en een
minimuminkomen is er het slechtst aan toe. Door de maatregelen van de laatste jaren is
rondkomen met een minimuminkomen voor deze (kwetsbare) groep mensen nog moeilijker
geworden. Niet alle ouderen met een laag inkomen doen een beroep op regelingen voor
inkomensondersteuning uit schaamte of onbekendheid. De gemeente moet daarom de
voorlichting aan ouderen intensiveren, zo mogelijk met huisbezoeken.
De aandacht van de BSD richt zich in eerste instantie op deze groep van alleenstaande
ouderen onder andere op het punt van voorkomen en bestrijden van een sociaal isolement
en eenzaamheid.
De BSD zal zich inzetten om de kwaliteit van zowel gemeentelijke als particuliere instanties,
die zich met de zorg van de ouderen bezighouden, vast te houden en zo nodig te verbeteren.
Een en ander neemt niet weg dat er in de toekomst voor de hele groep van ouderen een
zorgformule moet worden gevonden, gebaseerd op waardering en waardigheid over hun
plaats in de totale samenleving. Kortom de WMO, en de komende veranderingen daarin,
dienen in samenwerking met de Vraagwijzer en de St. OOBOZ goed geregeld te worden.
Immers, de kwaliteit van de beschaving van een volk wordt mede bepaald door de wijze
waarop de gemeenschap haar ouderen behandelt.
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Enige directe aandachtspunten voor de kortere termijn zijn voor de BSD:
 Het volkshuisvestingsbeleid voor de ouderen
Niet alleen letten op nieuwe voorzieningen, maar ook aandacht voor het aanpassen van
reeds bestaande woningen en behoud van noodzakelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld in de
vorm van woonservicegebieden (de wens om langer op eigen “stekje” te blijven). Samen met
de zorgaanbieders en de woningcorporaties komen tot seniorenhuisvesting met de
zorgwaarde pakketten 1,2 en 3.
 Het optimaliseren van de maaltijdendienst
Een reservecapaciteit dient te worden opgebouwd om bijvoorbeeld een tijdelijke overvraag
op te kunnen vangen.
 De gezondheidszorg
De zorg voor kwetsbare ouderen is een speerpunt voor de BSD.
Naast de bestaande uitgebreide formele zorg, denkt de BSD aan de
uitvoeringsmogelijkheden om de fitheid van lichaam en geest zoveel mogelijk te behouden.
De komende jaren zal het aantal ouderen en mensen die intensieve zorg behoeven
toenemen. Ouderen, zeker in zorgbehoeftige omstandigheden, komen te weinig buiten. Juist
voor hen is buitenlucht en licht, ook in de winter van groot belang. Onderzoek heeft
uitgewezen dat frisse lucht en daglicht van belang kunnen zijn om ouderdomskwalen te
beperken c.q. te vertragen. Hiervoor is het noodzakelijk na te denken over en beleid te
ontwikkelen met als doel dat de totstandkoming van ‘wintertuinen’, gelegen aan of bij
zorginstellingen, stimuleert c.q. planologisch mogelijk maakt. Onder een ‘wintertuin’
verstaat de BSD een grotendeels met glas overdekte tuin met een hoge verblijfswaarde
onder andere met zitgelegenheden. Het liefst ziet de BSD dat dergelijke tuinen openbaar van
karakter zijn waardoor bezoek samen met de zorgontvanger van de ‘wintertuin’ gebruik
kunnen maken.
 Ouderen-educatie
“Je bent nooit te oud om te leren”
Ook ouderen hebben steeds meer de behoefte aan vormen van educatie. Onder de groep
van ouderen van 75+ bestaan er financieel minder draagkrachtigen, die in hun kinderjaren
meer thuis moesten werken, dan naar school konden gaan.
Hierdoor bestaan er onder deze groep ouderen problemen met:
- het lezen van instructies en informaties
- het schrijven van een briefje en
- het invullen van formulieren
Dit belemmert deze mensen om voluit deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wanneer
men over de drempel van valse schaamte is heengestapt, hebben zij grote behoefte om
alsnog de achterstand in te halen. Uitbreiding van aanbod van cursussen en begeleiding
hierbij moet meer dan tot nu toe op buurtniveau gerealiseerd worden.
Voor al deze aandachtspunten geldt dat betrokkenen de gelegenheid moeten krijgen, om
wensen en ideeën kenbaar te maken.
Om als oudere voluit aan de samenleving mee te kunnen doen zijn er volgens de BSD nog
vele problemen die om een oplossing vragen. Overigens betreffen deze problemen de totale
gemeenschap , zoals bijvoorbeeld:
- de veiligheid
- de alarmering
- de sociaal-maatschappelijke dienstverlening
- vervoersvoorzieningen
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Belangrijkste doel WMO:
Iedere burger, jong of oud, gezond of met een beperking moet deel kunnen nemen aan de
samenleving. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de burger zelf. Maar als die om
wat voor reden dan ook daar niet zelfstandig toe in staat is, dient de gemeente als
compensatie voorzieningen te treffen die het “meedoen” wel mogelijk maakt.
De zorg in Nederland is continue ingrijpend aan het veranderen. De gemeenten hebben een
belangrijke rol in alle niet direct medisch georiënteerde zorgtaken.
Het (laten) bieden van vormen van huishoudelijke zorg, het aanbrengen van
woningaanpassingen ten behoeve van het zelfstandig wonen, het aanbieden van
vervoersvoorzieningen om mobiel te kunnen blijven, het bieden van ondersteunende en
activerende begeleiding zijn een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid.
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid fors uitgebreid.
Hoewel de WMO zich richt op alle inwoners, zijn de voorzieningen als compensatie vooral
bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychiatrische en of
psychosociale handicap. De gemeente dient te waarborgen dat mensen in kwetsbare
posities in geval van nood altijd een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning,
met een goed vangnet van (ambulante) hulp, ondersteuning en opvangvoorzieningen!
De BSD is groot voorstander om bij het ontwikkelen van het WMO-beleid en de uitvoering
ervan nauw overleg te hebben met deze doelgroepen of haar vertegenwoordigers. Probleem
kan zijn dat niet al deze doelgroepen georganiseerd zijn. Daarom zal er actief een
“klankbord” gevormd moeten worden om deze kwetsbare burgers te betrekken bij de
ondersteuning van hen.
De burger wordt, in ons zorgsysteem, geacht eigen verantwoordelijkheid te nemen en te
dragen.
Uit onderzoek blijkt dat minstens 50% van de mensen nu het gevoel heeft door de bomen
het bos niet meer te zien en bang is verkeerde keuzes te maken. Gevolg daarvan is dat een
grote groep mensen, ondermeer ouderen, onnodig en ongewenst verstoken blijven van
voorzieningen. Dit kan leiden tot rechtsongelijkheid. Uit de ervaring van zorgconsulenten
blijkt dat een belangrijk deel van de zorgvragers niet durft op te komen voor hun recht op
zorg.
Een gemeente met oprechte aandacht voor zorgwensen en algemeen welbevinden van haar
burgers moet zich actief inzetten op het terrein van
vraag en aanbod en zal handhaving en controle op de uitvoering van deze nieuwe taken
moeten organiseren.
Het gemeentebestuur zal, in samenspraak met de zorgbehoevenden of hun
vertegenwoordigers, dus vanuit het perspectief van de zorgvrager, een samenhangend
stelsel voor ondersteuning moeten ontwikkelen. Een niet gemakkelijke taak omdat de
gemeente in haar beleid meerdere petten op moet zetten. Niet alleen de pet van regisseur,
maar ook de pet van indicatiesteller, financier, aanbieder en persoonlijk adviseur.
Deze diverse petten kunnen ook belangenverstrengeling met zich meebrengen.
Voor het uitgangspunt dat burgers de regie over hun leven in eigen hand houden, is een
samenhangend beleid nodig waar zoveel als mogelijk wonen, zorg en welzijn "Op Maat"
wordt geleverd om burgers zo lang als mogelijk te laten wonen in de eigen omgeving zodat
zij kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in hun directe omgeving.
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De wet laat de gemeente ruimte voor eigen lokaal beleid. De gemeente heeft als
budgethouder tevens beleidsvrijheid.
Het gevaar hierbij is dat rechten en kansen van zorgvragers ondergeschikt gemaakt worden
aan kostenbeheersing naast toevallig op dat moment in beeld zijnde politieke stokpaardjes.
Diezelfde beleidsvrijheid geldt voor inhoudelijk beleid, onafhankelijk toezicht en zaken als
medezeggenschap, (cliëntenparticipatie), klachtopvang en andere beroepsmogelijkheden
ingeval een zorgvraag niet wordt gehonoreerd.
Verschraling van de zorg tot het niet toekennen van zorg brengt de zorgvragers dan weer
terug achter de geraniums of nog erger opname in een instelling.
Tegelijkertijd biedt de WMO biedt echter ook veel kansen.
Er worden lokale antwoorden gegeven op vragen als:
 Wat kunnen mensen zelf, tot waar gaan hun eigen mogelijkheden en
verantwoordelijkheden
 Wat zijn de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de directe omgeving
(familie, vrienden en buren)
 Wat is er nodig om als burger met een handicap als volwaardig burger te
participeren.
Om wetgeving, gezondheidsnota's, ruimtelijke ordening en cliëntenvraag aan elkaar te
knopen, stelt de BSD vast dat de volgende randvoorwaarden nodig zijn: "Welzijn" en "Zorg"
als facetbeleid bij plannen van het gemeentelijk beleid! Bij iedere paragraaf een aanhangsel
waarbij de facetten "Welzijn" en "Zorg" gerichte aandacht krijgen.
Aan dit facetbeleid kan ook nog een extra impuls gegeven worden door voor een aantal
jaren een aandachtsfunctionaris aan te stellen.
Deze aandachtsfunctionaris kan met de in de wet genoemde toetsingscommissie
(gebruikersorganisatie) het beleid van de gemeente mede gestalte geven. Ook kan de
aandachtsfunctionaris in samenwerking met de gebruikers van welzijnsvoorzieningen en
zorgvragers
een aanzet geven tot kanteling van het aanbodgerichte welzijnsbeleid naar een vraaggericht
WMO beleid.
De zorgvraag van de verschillende doelgroepen zal goed in beeld moeten worden gebracht
wil men als gemeente een vraaggericht en samenhangend stelsel van ondersteuning kunnen
bieden.
Essentieel voor de gemeente is de kennis over wat men, voor welke gebruiker,
gaat organiseren. Begrippen als cliëntondersteuning, cliëntparticipatie, zorgplicht enzovoort
zullen verder helder uitgewerkt moeten worden.
Vanuit deze kennis zal de gemeente een monitoringssysteem moeten ontwikkelen waarin
signalen van de zorgvragers en aanbieders opgevangen en onderzocht worden en specifiek
voor de GGZ crisisopvang en hulpverlening beoordeeld worden.
De gemeente dient de toekomstige vraag naar woningen en voorzieningen in beeld te
brengen. In samenspraak met woningbouwcorporaties zullen er transparante en
afrekenbare afspraken gemaakt moeten worden over het aantal aangepaste woningen en
over de verscheidenheid in de te bouwen woningen (aanleunwoningen, 50 + woningen,
wonen met zorg).
Ook met de thuiszorginstellingen zullen soortgelijke afspraken gemaakt moeten worden,
met name over zorgverlening in noodsituaties.

Bergse Sociaal Democraten

8-1-2014
26

Bergse Sociaal Democraten
Nieuwstraat 4 | 4611 RS Bergen op Zoom
Tel. : 0164- 265158 |e-mail: contact@bsdboz.nl
Website : www.bsdboz.nl

Tevens zal er een 'huisuitzettingsprotocol' ontwikkeld moeten worden waardoor mensen
met, soms tijdelijk, niet aangepast gedrag, of financiële problemen niet zomaar uit huis gezet
kunnen worden.
De WMO blijft van politici, ambtenaren en gebruikers de komende tijd het uiterste vergen.
Vanuit de gemeente zal men dan ook door moeten gaan met extra aandacht geven aan
informatie, advies en ondersteuning van burgers bij het verkrijgen van de benodigde
voorzieningen.
Naast een duidelijk herkenbare loketfunctie of consultatiepunt moet jaarlijks een
geactualiseerde WMO gids, met alle informatie over zorg- welzijn en woonmogelijkheden op
regionaal, lokaal of zelfs wijkniveau, zo breed mogelijk verspreid worden.
Voor realisatie van beleid is het nodig dat de belangenbehartigers en/of zorgvragers actief
deelnemen in de hele besluitvorming en uitvoering.
De gemeente dient de ondersteuning van de zorg door vrijwilligers en een goede samenhang
in het vrijwilligerswerk te faciliteren!
Met de komst van de WMO is een groot gedeelte van de persoonlijke welzijnsverhogende
dienstverlening van hulp in de huishouding tot ondersteunende en begeleidende activiteiten
in handen van de gemeente gekomen. De gemeente, met haar regisseursrol, verwijst naar
haar partners in de zorg, de thuiszorginstellingen.
Echter, gezien de stijgende vraag naar hulp- en dienstverlening op velerlei gebied, gaat dit de
middelen die de gemeente in het kader van de WMO krijgt te boven. Gevolg hiervan is dat
steeds meer mensen geen aanspraken meer kunnen maken op huishoudelijke verzorging,
ondersteunende en activerende begeleiding.
Bovenstaande ontwikkelingen kunnen tot een onaanvaardbare en onbetaalbare
druk leiden op de, betaalde zorginstellingen.
De VNG heeft reeds jaren geleden laten weten dat ze vreest voor een tekort aan middelen.
Het inzetten van vrijwilligers is niet echt een oplossing omdat die er gewoon niet altijd zullen
zijn.
De kloof die steeds meer ontstaat tussen vraag en aanbod zal opgevuld moeten worden. Het
kan niet zo zijn dat mensen die hulp vragen geen hulp meer krijgen omdat het budget van
gemeente of zorginstelling het niet meer toelaat.
Er zal naar nieuwe financieringsmogelijkheden gezocht moeten worden.
Met de komst van het PGB (persoonsgebonden budget) in de zorg is er al een veranderde
nieuwe financieringsmogelijkheid ontstaan tussen opdrachtgever (zorgvrager) en
opdrachtnemer (de hulp- en zorgaanbieder).
Na de indicatiestelling zorgen onderlinge contacten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
er voor dat, tot wederzijds genoegen, individuele contracten voor hulp- en zorgverlening
worden afgesloten.
Voor het PGB geldt wel dat de financier, in geval het de gemeente betreft, de besteding van
het door hen toegekende middelen controleert.
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn "de witte zorg en dienstverlener" (het systeem
witte werkster). Deze methodiek zou ook door de gemeente toegepast kunnen worden.
Na de indicatie waarbij de gemeente vaststelt hoeveel en welke zorg nodig is kan door de
gemeente aan de opdrachtgever (zorgvrager) een geldbedrag worden gegeven waarmee de
opdrachtgever zelf zorg in koopt.
Doordat de in te kopen zorg zonder belasting en sociale premiedruk goedkoper wordt, snijdt
het mes aan twee kanten: de zorgvrager krijgt adequate vraaggestuurde zorg en de
gemeente kan met hetzelfde budget meer zorg laten inkopen. Jaarlijks zal er wel door de
opdrachtnemer aan de gemeente verantwoording over de bestedingen moeten worden
afgelegd.
Basisvoorwaarde is dat de rijksoverheid meewerkt door inkomsten verkregen uit zorg- en
dienstverlening tot een maximum bedrag vrij te stellen van belasting- en premieheffing.
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Sociaal cultureel werk, wijk- en buurtbeheer
In de toekomst zal er steeds meer een beroep gedaan worden op de burger om de kwaliteit
van de leefomgeving mede te bewaken en invulling te geven.
Dat veronderstelt een actief burgerschap en gemeenschapzin.
De gemeente dient dit te ondersteunen en te faciliteren. De BSD vindt daarom dat het
ondersteunende welzijnswerk dicht bij de bevolking moet staan.
Wijkvoorzieningen zullen daarbij een steeds belangrijkere rol vervullen als
ontmoetingsplaats en uitvalsbasis in de woonomgeving van de burgers.
Om de onderlinge ontmoeting mogelijk te maken zal er toch ruimte gecreëerd moeten
worden in de wijken. Bovendien zullen gemeentelijke diensten zich moeten openstellen voor
samenwerking met de burgers.
De BSD wil daarom de kloof tussen het gemeentelijk apparaat en de burgers verkleinen en
de wijkbewoners meer inspraak geven over hun eigen fysieke en sociale leefomgeving.
De leefbaarheidbudgetten, in het kader van wijk- en buurtbeheer, dienen direct zonder
oormerken vooraf beschikbaar te worden gesteld aan wijkraden.
De BSD is van mening dat een wijkcentrum een belangrijke en onmisbare voorziening is voor
de wijken van Bergen op Zoom. Het is een ontmoetingsplaats voor bewoners waar
recreatieve, educatieve en vormende activiteiten plaatsvinden. Deze voorzieningen
bevorderen de sociale samenhang van de buurt/wijk en zijn een belangrijk instrument om de
verdergaande individualisering van de burgers tegen te gaan.
Een gedegen accomodatiebeleid voor de gehele gemeente Bergen op Zoom is noodzakelijk.
De BSD is voorstander van een professionele beheerorganisatie met bevoegdheden binnen
te stellen kaders. Elke wijk behoort over een eigen wijkaccomodatie te beschikken, dat
voldoet aan de eisen van deze tijd.
Op basis van de sociale indicatoren is de mate van achterstelling meetbaar. Binnen diverse
wijken/buurten dient extra inzet te worden gepleegd middels projecten om deze
achterstelling te verkleinen en de leefbaarheid binnen de buurten te vergroten.
Het agogisch werk als onderdeel van het algemeen maatschappelijk werk dient hierop extra
inzet te plegen met projecten die passen binnen het gemeentelijk lokaal sociaal beleid.
Wijkaccomodaties dienen een multifunctioneel karakter te krijgen, zodat meerdere
disciplines en wijkgebonden instellingen hierin onderdak kunnen vinden.
Aandacht moet worden gegeven aan alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
informatie- en communicatie technologie door het instellen van "digitale trapveldjes" in
wijkcentra.
Hierdoor kunnen achterstanden en isolement van ouderen en bijvoorbeeld allochtone
vrouwen worden voorkomen of weggewerkt.

Vrijwilligersbeleid
“Vrijwilligers zijn vaak onzichtbaar maar absoluut onmisbaar”
is een opmerking die vaak wordt gemaakt om de waarde van vrijwilligerswerk aan te geven.
Als stadsbestuur moeten we de vrijwilliger in Bergen op Zoom op handen dragen. De BSD is
van mening dat er voor de gemeentelijke overheid een duidelijke taak ligt om in de
voorwaardenscheppende sfeer het vrijwilligerswerk mogelijk te maken.
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Concreet betekent dit dat de gemeentelijke overheid:
belemmeringen daar waar mogelijk opruimt en sociale activering van
uitkeringsgerechtigden ondersteunt en niet alleen bestraft
zelfwerkzaamheid van verenigingen stimuleert
een jaarlijkse dag voor de vrijwilligers houdt
mantelzorgers erkent als vrijwilligers
gemeentelijke ambtenaren faciliteert om vrijwilligerswerk op zich te nemen
vrijwilligerswerk actief ondersteunt door als gemeenschap er iets tegenover te zetten

Emancipatie en Integratiebeleid
Onbekend maakt onbemind. Onbekendheid met elkanders culturen is een ernstig knelpunt
in het integratieproces. Daarom dient de bestrijding daarvan stevig te worden aangepakt. Dit
kan door bijvoorbeeld in het onderwijs aandacht te besteden aan de culturele
achtergronden van etnische minderheidsgroepen.
Datzelfde geldt voor brede kennis van de wereldreligies. Op dit gebied constateren wij zelfs
angstgevoelens voor het onbekende.
De BSD is van mening dat meer kennis een zinvolle bijdrage levert aan een beter begrip en
respect voor een andere achtergrond, levenswijze en gedrag.
Integratie begint bij communicatie, dus bij beheersing van de Nederlandse taal. De
gemeente dient te zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van Nederlandse taalcursussen,
daarbij rekening houdend met de vaak lastige positie waarin nieuwkomers zich bevinden.
Vaak vormen afstand en kinderopvang een probleem. Het cursusaanbod moet toegankelijk
en meerjarig zijn en aansluiten op de belevingswereld van de cursisten.
Taalonderwijs voor moeder en kind. De BSD wil, via een daartoe geschikt
onderwijsprogramma, voorschoolse taalachterstand voorkomen.
De BSD bedoelt hiermee dat taallessen voor jonge kinderen (van 2 tot 4/5 jaar) in
aanwezigheid van moeders worden gegeven. Vooral voor die vrouwen die de Nederlandse
taal onvoldoende beheersen is dit een uitkomst. Datgene wat kinderen aan
taalvaardigheden leren kan thuis herhaald worden omdat hun moeder hetzelfde programma
volgt. Het gaat erom dat moeders gelijktijdig met hun kinderen vertrouwd raken met de
Nederlandse taal en cultuur. Taalstages zijn onder andere een goed middel om dit te
realiseren.
Vrouwen uit etnische minderheden vervullen een sleutelrol in het integratieproces. Een
vrouw die actief is in de samenleving telt voor drie. Ze integreert zelf, is een voorbeeld voor
haar familie en eventuele kinderen en motiveert andere vrouwen hetzelfde te doen.
Integratie vindt daar plaats waar mensen met verschillende achtergronden elkaar
ontmoeten, zoals op het werk, op school en in de buurt. De gemeente speelt dan ook een
belangrijke rol bij het bereiken van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen en bij het
activeren van hen, die voornamelijk thuiszitten. Om de emancipatie en integratie van
vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te bevorderen, is het noodzakelijk hen zelf mede
verantwoordelijk te maken voor het slagen ervan.
De gemeente dient de van overheidswege aangeboden instrumenten en subsidies in te
zetten om vraaggerichte activiteiten te ontwikkelen en de participatie in de Nederlandse
samenleving te bevorderen. Initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op emancipatie,
integratie en participatie dienen krachtig te worden ondersteund.
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Vanuit de gedachte dat samenwerking op zich integratie bevordert, moeten in de wijken
meer gezamenlijke activiteiten en multiculturele manifestaties worden georganiseerd.
Cultuuruitwisseling is, net als sport, naar de mening van de BSD een prima middel in het
integratieproces en moet volop worden gestimuleerd.
Integratie begint bij de wieg. Dat houdt onder andere in dat van jongs af aan eigen inzet en
eigen verantwoordelijkheid moet worden gestimuleerd.
Dit betekent ook heel letterlijk dat er (meer) allochtone verpleegkundigen op
consultatiebureaus moeten worden ingeschakeld. Zij en intermediairs van maatschappelijke
zorginstellingen kunnen niet alleen verwijzend zijn, maar hebben ook een voorbeeldfunctie
naar de eigen achterban. Zeker met het oog op de toenemende behoefte aan zorg binnen de
allochtone gemeenschap.
De BSD is van mening dat allochtone zelforganisaties een belangrijk instrument zijn om het
integratie proces te kunnen bespoedigen en om een brug te slaan tussen achterban en de
Nederlandse organisaties. Hiervoor zouden werkbudgetten beschikbaar moeten worden
gesteld.

Sociale Zekerheden
De BSD wenst zich zeer uitdrukkelijk te verzetten tegen de steeds slechter wordende situatie
voor die mensen die afhankelijk zijn of worden van een sociale uitkering. Mede door de
economische ontwikkelingen en aanpassingen van wet- en regelgeving wordt het sociale
zekerheidsstelsel steeds verder uitgehold. Er dreigt een tweedeling in onze maatschappij te
ontstaan waardoor ook de kwaliteit van onze samenleving ernstig geschaad wordt.
Op gemeentelijk niveau worden weliswaar middelen gevonden om de mensen die in de
hoek zitten waar de klappen vallen financieel te helpen en te begeleiden naar een
menswaardiger bestaan, maar de BSD vindt dat dit beter zou kunnen en moeten. Nog steeds
vindt de landelijke politiek mogelijkheden om bezuinigingsmaatregelen af te kondigen.
Maatregelen die het hardst aankomen bij de mensen met een laag inkomen. Daarnaast
spelen de vaste lasten een grote rol. Deze zijn de laatste jaren schrikbarend gestegen en
zullen nog verder stijgen.
De voorwaarden om subsidies te krijgen (bijvoorbeeld huursubsidie) zijn gewijzigd en van
dien aard dat vooral de lage inkomens verder onder druk komen te staan. Ook de extra
langdurigheidtoeslag brengt nauwelijks verlichting.
Het zogenoemd "vrij besteedbaar inkomen" zal, als het aan sommige politieke partijen ligt,
niet stijgen voor de mensen met een laag inkomen. Het beleid dient er dan ook op gericht te
zijn om vanuit de Gemeente mensen met een uitkering te begeleiden naar werk. Immers het
hebben van betaald werk, mits mogelijk en voor handen, is voor veel mensen een goed
medicijn tegen armoede.
Houdt de (schuld)dienstverlening en voorzieningen voor minima op peil. Gebruik de extra
gelden, die door het Rijk vanaf 2014 voor armoedebestrijding worden vrijgemaakt, voor het
bevorderen van de participatie van kinderen. Ook voor gezinnen die iets boven de 110%
norm uitkomen.
Het beleid van de Gemeente, en dan met name de Sociale Dienst, moet zo worden ingericht
dat de "uitkeringsfabriek" steeds meer wordt omgebouwd naar een "dienstverlenende
instelling" die probeert haar cliënten te helpen en te begeleiden. Hierbij dient aandacht
gegeven te worden aan de rol van de bijstandsconsulent. Deze kan niet én een uitkering
verstrekken en optreden als coach. Ook verdienen interne procedures aandacht, zodat
mensen op trajecten terecht komen die kunnen leiden tot uitstroom.
Biedt bij een gevraagde ‘tegenprestatie’ aan de cliënt keuzemogelijkheden.
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Geen werk zonder loon, zonder kansen of zonder begeleiding. Gebruik werken met behoud
van uitkering slechts tijdelijk en altijd in een ontwikkelingstraject voor de cliënt.
De dienstverlening moet er voor zorgen dat mensen, die nu nog een uitkering genieten, in
een positie komen een zelfstandig inkomen te verwerven.
Dit zelfstandig inkomen kan de Gemeentelijke Sociale Dienst bereiken door samen te werken
met de zogenaamde Uvi's (bedrijfsverenigingen en het Centrum voor Werk en Inkomen).
Werken of stage lopen, met behoud van uitkering (werk eerst), kunnen langdurig werklozen
helpen naar een structurele baan of opleiding. De BSD heeft geen bezwaar tegen het tijdelijk
werken met behoud van uitkering, maar het dient wel zinvol werk te zijn dat bijdraagt aan
de kwaliteit van de samenleving, niet in de plaats komt van werk dat toch al gedaan moet
worden en tegen betaling van een fatsoenlijk, liefst CAO-loon.
De organisatie of instelling die profijt heeft van de inzet van werklozen dient daar dan ook
(een deel) voor te betalen.
Er dient een helder en duidelijk beleid ontwikkeld te worden, waarin de doelstellingen en de
te ontwikkelen projecten in vastgelegd dienen te worden.
Daarnaast moeten de verschillende verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken
instellingen vastgelegd worden en de door de Wet opgelegde samenwerking met de
arbeidsvoorziening dient helder en inzichtelijk gemaakt te worden.
Voor Bergen op Zoom moet er een duidelijke taakstelling vastgesteld worden in een
uitvoeringsprotocol, gekoppeld aan een instroom- en uitstroombeleid. Het gemeentelijk
beleid dient erop gericht te zijn dat allerlei instrumenten daadwerkelijk een bijdrage leveren
in de sluitende aanpak naar langdurig werklozen/werkzoekenden toe. Hiervoor dient men
een actief beleid te voeren en als gemeente zal men de kansrijke sectoren op de
arbeidsmarkt in beeld dienen te brengen.
De instellingen (reïntegratiebureaus, sociale dienst) moeten de beschikbare vacatures eerst
inventariseren en aan de hand van de vraag, de uitkeringsgerechtigden voorbereiden om
uiteindelijk duurzaam uit te stromen.
Gezien zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de doelgroep moet men eerder denken aan
functies die het karakter hebben van geoefende arbeid in plaats van geschoolde arbeid. Dit
neemt niet weg dat er scholingsmogelijkheden geboden moeten worden. Er zijn wel
mogelijkheden om scholing aan te bieden in het kader van een reïntegratietraject of sociale
activering. Een en ander kan vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst met de
Arbeidsvoorziening of daarvoor gekwalificeerde bureaus.
De inspanningen die nu al gepleegd worden zijn hoopvol en bemoedigend. Toch zal de BSD
er op blijven toezien dat de uitvoering van dit beleid effectief en waardevol is voor de
doelgroep.
De BSD juicht het van harte toe om van de "uitkeringsfabriek" een professionele
"dienstverlenende instelling" te maken. Een instelling die mensen helpt naar een structurele
baan. Een baan die mensen in een positie brengt om economisch onafhankelijk te worden
en te blijven in onze samenleving.
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Sport
Sport is gezond - voor lichaam en geest -, uitstekend voor de sociale ontwikkeling, bevordert
integratie en is een onbetaalbaar bindmiddel in onze samenleving. Duizenden sporters en
vrijwilligers vinden in sport een zinvolle vrijetijdsbesteding.
De taak van de lokale overheid om sport te stimuleren en de voorwaarden te scheppen voor
een optimale sportbeoefening is daarmee welhaast vanzelfsprekend te noemen.
Sportstimulering op scholen is een al even logische eerste stap en dient te worden
gecontinueerd en zo nodig te worden uitgebreid. Alle sportverenigingen zullen beamen dat
een gezonde sportvereniging valt of staat met aanwas van nieuwe jeugdleden.
Goede sportaccommodaties, adequate voorzieningen en de ruimte om ledenaanwas goed te
accommoderen zijn essentiële voorwaarden voor sporters en sportverenigingen. Daar waar
meer ruimte nodig is, zal de gemeente mee moeten denken en zoeken naar oplossingen om
ruimtegebrek en knelpunten op te lossen.
Alleen dan kan sport gezond blijven en zullen ook de talloze vrijwilligers in verenigingen
gemotiveerd blijven hun vrije tijd te steken in een goed draaiende vereniging.
Daarom is de BSD van mening dat in de komende raadsperiode nu eens daadwerkelijk en in
ieder geval de volgende maatregelen moeten worden genomen:
 oplossing van het ruimtegebrek op sportpark Rozenoord waarbij sportpark Rozenoord
voor een belangrijk deel (o.a. atletiekbaan, kunstgrasvelden) gehandhaafd moet blijven
in de wijk als sociale ontmoetingsplaats
 renovatie van verouderde kleedkamers en douche-inrichtingen op nagenoeg alle
sportaccommodaties en uitbreiding waar nodig
 aanleg van veilige Run for Fun-routes in samenwerking met de KNAU
 sanering en renovatie van verouderde gymnastieklokalen
 uitbreiding buitensportvoorzieningen o.a. voor mountainbikers, hardlopers en
ruiters/menners
 handhaving van het jaarlijkse concours-hippique
Een degelijke capaciteitsberekening zal in samenhang met de (groei)prognoses mede
bepalend moeten zijn voor de omvang van eventuele uitbreidingen.
Sportstimulering moet zich niet alleen richten op jeugd, maar ook ouderen en specifieke
doelgroepen moeten geactiveerd worden, bijvoorbeeld middels minigolf, jeu de boules en
andere takken van sport waarbij ouderen zich thuis kunnen voelen.
Elke Bergenaar hoort in zijn of haar eigen wijk gelegenheid te vinden voor (buiten)sport, al
dan niet in clubverband. Waar nodig zullen de voorzieningen daarvoor moeten worden
gecreëerd. Top- en breedtesport versterken elkaar. Verenigingen die in de hoogste klasse
spelen behoeven extra ondersteuning.
Financiële ondersteuning dient te worden aangepast aan verwachte en geleverde prestaties.
Daarnaast moeten de contacten tussen sportverenigingen en scholen worden
geïntensiveerd met inzet van de combinatiefunctionaris.
Ter voorkoming van sportblessures en gezondheidsrisico's zal meer voorlichting moeten
worden gegeven.

Bergse Sociaal Democraten

8-1-2014
32

Bergse Sociaal Democraten
Nieuwstraat 4 | 4611 RS Bergen op Zoom
Tel. : 0164- 265158 |e-mail: contact@bsdboz.nl
Website : www.bsdboz.nl

Cultuur
Een sterke culturele infrastructuur met aandacht voor kwaliteit prikkelt de creativiteit en
fantasie, brengt mensen tot elkaar, verdiept en heeft zodoende een meerwaarde voor de
samenleving.
Het cultuurbeleid moet zich richten op jong en oud, op alle lagen van de bevolking en moet
toegang bieden tot klassieke en hedendaagse kunstuitingen, het cultureel erfgoed en de
kunstuitingen in eigen cultuurkring. Deze uitingen dienen met een creatieve aanpak met
elkaar gecombineerd te worden.
De BSD mist een aantal essentiële zaken in het huidige cultuurbeleid:
- Een werkende culturele raad/cultuurmanager
- Een cultuurinformatiepunt met een brede doelstelling, bijvoorbeeld nabij/in de
bibliotheek
- Voldoende atelierruimte en expositiekansen voor beeldende kunstenaars
- Voldoende subsidiegelden voor het in standhouden van wezenlijke voorzieningen als de
bibliotheek, muziek- en balletschool en de geregistreerde musea
- Goede huisvesting voor culturele instellingen
- Ruimhartige subsidies voor vernieuwende culturele manifestaties
- Een aansprekende cultuurprijs
- Het ontwikkelen van een culturele infrastructuur, waarvan het facilitair bedrijf met een
dienende instelling een goed startpunt kan zijn
- Cultuur is belangrijk voor iedere wijk en enige spreiding kan behulpzaam zijn om cultuur
voor iedereen bereikbaar te maken
- Versterking van de cultuureducatieve samenwerking binnen onze gemeente
- Cultuur voor alle lagen en groepen binnen onze bevolking bereikbaar maken
- Versterking van het culturele aanbod binnen onze gemeente
- Ontwikkelen en uitbouwen culturele routes, zoals: de beeldenroute, de poëzieroute, een
archeologische route en de atelierroute
- Ontwikkelen van een Bergse cultuurweek
- Bergen op Zoom een uitstraling geven als cultuurstad
De openbare bibliotheek is veel meer dan een uitleenpunt van boeken en andere
traditionele media. Zij biedt toegang tot alle informatiedragers.
Gemeentelijke en andere (overheids) informatie worden op deze neutrale plek aangeboden.
Hier beschikt men tegelijkertijd over de bronnen om de waarde van deze informatie zelf te
kunnen beoordelen.
De relatie tussen de openbare bibliotheek, het sociaal-cultureel werk en de andere
voorzieningen in de wijk dient versterkt te worden. Bibliotheken dienen zich in te zetten als
centra van 'levenslang leren' en als het 'geheugen' van de gemeenschap.
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Cultuur-historisch besef
De kennis over de geschiedenis van Bergen op Zoom gaat zienderogen achteruit. Maar
weinig jongeren zijn bekend met de rol, de positie en gebeurtenissen van en in Bergen op
Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Laat staan dat zij over kennis beschikken van de
vroegere oorlogen in Bergen op Zoom, of over de welvaartspositie waar Bergen op Zoom
over beschikte in de Middeleeuwen.
De gemeente moet scholen stimuleren hier voldoende aandacht aan te besteden. Verder is
een jeugdmonumentendag alleen niet voldoende. Als de mogelijkheid er is, moet de
gemeente ook bijdrage aan de kennisontwikkeling over de eigen leefomgeving, desnoods in
meerdere talen.
Het behoud van archeologische waarden binnen de gemeente Bergen op Zoom moet
worden gestimuleerd. Daartoe is het noodzakelijk een archeologische kennisroute te
ontwikkelen en de opgravingsbevoegdheid te bestendigen.

Promotie
Bergen op Zoom zou in haar promotie vooral de nadruk moeten leggen op de monumenten
die onze stad rijk is, daar ligt een groot deel van de kracht van Bergen op Zoom. Dat dit vaak
gecombineerd wordt met hedendaagse activiteiten is dan ook prachtig en verdient een
groot compliment.
De inzet en uitvoering van de “Open-lucht-spelen” van De Vierschaar zijn daar een goed
voorbeeld van en verdient een blijvende ondersteuning van het gemeentebestuur.
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GROEI VERSUS GROEN

Milieubeleid / Hergebruik
De BSD heeft hard gewerkt om het milieu onder de aandacht te brengen en te houden van
de burgers en de lokale politici.
Terugkijkend moeten wij constateren dat er wel enige vooruitgang is geboekt, maar dat de
weg naar een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant nog grotendeels ver achter de
horizon verscholen is.
De BSD is er ondanks alle werk en inzet tot haar spijt nog niet in geslaagd het milieudenken
tot een geïntegreerd onderdeel van het gemeentelijk beleid te maken. De BSD is tot de
conclusie gekomen dat, om tot een werkelijk rigoureuze aanpak van de milieuproblematiek
te komen, er een volstrekt andere kijk op het gemeentelijk milieubeleid noodzakelijk is.
 De BSD bepleit een coördinerend milieuwethouder, wiens coördinerende taakinhoud
vergeleken zou moeten worden met die van een wethouder financiën. Er is vrijwel
geen raadsvoorstel of er zitten milieuaspecten aan. Dit denken moet een
geïntegreerd onderdeel gaan vormen van het gemeentelijk denken, plannen en
handelen. In onze visie is deze taak zo belangrijk dat een wethouder, die alleen
werkzaam is op dit beleidsterrein, een absolute voorwaarde is voor de realisering
van een werkelijk geïntegreerd gemeentelijk milieubeleid.
 De BSD bepleit de instelling van een burger milieuraad, waarin zoveel mogelijk
maatschappelijke organisaties zoals bedrijfsleven, incl. vakbonden, milieuorganisaties, gezondheidszorg, enz. vertegenwoordigd zijn. Deze milieuraad kan behulpzaam
zijn bij het aandragen van ideeën en het inventariseren van knelpunten.
 Alleen windmolens toestaan op de waterkering langs de Eendracht, aansluitend aan
de reeds geplaatsten.
Milieubeleid is niet alleen een ethische zaak. De financiële consequenties van dit beleid
moeten aan de bevolking duidelijk worden gemaakt.
De BSD pleit voor een actieve zorg voor het zo rijk geschakeerd mogelijk houden van het
milieu, zodat eentonigheid van de leefomgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen en de
vermoede en onvermoede voordelen die de natuur biedt zoveel mogelijk blijven bewaard.
De BSD vindt dat de gemeente Bergen op Zoom een actie "hergebruik moet" moet gaan
voeren. Contacten met het particulier bedrijfsleven kunnen hierbij zinvol zijn.
 De BSD bepleit de totstandkoming van voorschriften, die het zodanig inzamelen van
sloopafval bevorderen, dat hergebruik daardoor beter mogelijk wordt. Bij de uitvoering
van gemeentelijke projecten dient optimaal gebruik te worden gemaakt van gerecycled
sloopafval, zoals puingranulaten.
 Een grotere openheid van de overheid ten aanzien van kwesties en beleidsvoornemens
betreffende milieuverontreinigingen.
 Bij het gemeentelijk milieubeleid wenst de BSD dat effectief gebruik wordt gemaakt van
de juridische maatregelen, zoals de Wet Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen) en
de milieu wetgeving.
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 Het milieubewust maken van de bevolking verdient meer aandacht. Bij de opvoeding ook op school - behoort het juiste gebruik van het milieu een belangrijke plaats in te
nemen.
 De BSD vindt dat de burgers actief bij het milieubeleid betrokken dienen te worden.
 De BSD is van mening dat méér dan tot nu toe, bij het aantrekken van nieuwe bedrijven,
milieubehoud een essentiële factor dient te zijn in de besluitvorming.
 De BSD wenst geen grootschalige projecten op natuurgronden en in natuurgebieden.
 De BSD wenst een aanscherping van de APV ten aanzien van milieuonderwerpen.
 De BSD wenst een goed en milieuvriendelijk onderhoud van de beplantingen.
 De BSD bepleit een gemeentelijke bijdrage voor de aanpak van de mondiale
problematiek van het broeikaseffect. Zo'n bijdrage kan bestaan uit het op zo groot
mogelijke schaal planten van bomen op gemeentelijke terreinen en dit zelfde dient
bepleit te worden bij het bedrijfsleven.
 Een actief bosonderhoud- en aanplantbeleid is ook een BSD-streven.
 Realisering en instandhouding van een ecologische en groene hoofdstructuur.
 Kaderrichtlijn Water vertalen naar gemeentelijke acties.
 Aanpak stedelijke hittestress: stimulering van groene daken en de ontwikkeling van
schaduwbeplantingen in de binnenstad, zodat Bergen op Zoom een klimaatbestendige
gemeente wordt. Vergroening van parkeerterreinen zoals Plein 13.
 De BSD bepleit de samenwerking met het waterschap ter verbetering van de
waterkwaliteit en blauwalgbestrijding in de Binnenschelde, Anton van Duinkerkenpark,
Grote en Kleine Melanen en Vijverbergvijvers.
Regel- en wetgeving neergelegd in notities, nota's, uitvoeringsplannen e.d. is er inmiddels
genoeg. Daadwerkelijk uitvoeren en handhaven van de beleidsvoornemens en regels dienen
de komende raadsperiode hoge prioriteit te krijgen.
Bij de aanpak van de riolering in de komende jaren hoort onlosmakelijk de eis, dat beter met
regenwater moet worden omgegaan. Dit dient, met name bij zware regenval, snel te worden
opgevangen om overlast voor bewoners te voorkomen en dient de kans te krijgen in de
grond te zakken door de aanleg van retentievijvers. Door de geleidelijke invoering van
gescheiden systemen zullen riool-overstorten steeds minder nodig zijn en zal bovendien het
grondwater beter op peil gebracht kunnen worden. Het principe van de "lekkende" stad zal
ook in Bergen op Zoom gestalte moeten krijgen.
De BSD vindt het spijtig dat de plannen voor realisering van een milieuwijk in Bergen op
Zoom geruisloos van tafel zijn verdwenen. Een dergelijk project vraagt, evenals milieubewust
bouwen, een bijzondere en specifieke inspanning van de gemeente die hoge eisen stelt aan
technische en financiële uitvoerbaarheid en de organisatie van het proces.
Wij constateren dat vermindering van water- en energiegebruik, het milieubewust
toepassen van (onderhoudsarme) bouwmaterialen en het toepassen van gescheiden
afvalverwerking volop in de belangstelling staan, ook bij de woonconsument. Bij een project
als een milieuwijk hoort een duidelijk eigen imago, waarmee het project, maar ook Bergen
op Zoom, zich op positieve wijze kan profileren. De BSD is bereid mee te denken, maar ook
financiële inspanning te leveren om zo'n project van de grond te krijgen.
Er dient een informatieloket te worden opengesteld waar burgers alle inlichtingen kunnen
krijgen over milieubewust en duurzaam bouwen, energiebesparende maatregelen en
mogelijke subsidies. Een samenwerking met Essent biedt hiertoe wellicht een goede
mogelijkheid. Een dergelijk MILIEU-informatiepunt dient goed onder de aandacht te worden
gebracht.
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Toerisme
Een actief stimuleringsbeleid voor zowel het ontwikkelen van nieuwe toeristische producten
als voor de promotie daarvan, zal zeker nog een aantal jaren duren, wil de sector structureel
een pijler kunnen worden voor de lokale economie. Concrete vernieuwende acties en
financiële stimulansen zijn daarbij onmisbaar.
Zowel ten aanzien van kamperen als ten aanzien van het bosbeleid is de BSD van mening dat
er een beleidsnotitie voor het gehele grondgebied van onze gemeente dient te verschijnen
met daarin een visie en concrete acties om de toeristische/recreatieve aspecten aan deze
zaken beleidsmatig aan te pakken en te sturen.
De plannen voor de Heide volgt de BSD met grote interesse. Goede inpassing met aandacht
en zorg voor de natuur is een vereiste.
Wandel-, fiets-, ruiter-, skate- en mountainbikeroutes zijn een verantwoorde ecologische
invulling van dit gebied. Met name op het gebied van skating en mountainbiking is er in de
gemeente nauwelijks aanbod, terwijl de vraag enorm is. Een dergelijke invulling van het
Heidegebied zal deel moeten uitmaken van een totaalvisie, waarin de pijlers water, natuur
en historie de dragers zijn.
De verdere uitwerking van de plannen rond de Melanen is nodig om, gezamenlijk met
omwonenden, te bezien of de toeristische recreatieve elementen in dit gebied versterkt
kunnen worden. Gedacht kan worden aan toepassingen zoals evenemententerreinen voor
bijvoorbeeld concours hippique, circus, trimmen, enz.
Agrarische gronden dienen in dit gebied aangewonnen te worden en geïntegreerd met de
toeristisch recreatieve en natuurlijke elementen in dit gebied. Een win-win resultaat, ook
voor de natuur, zou het gevolg kunnen zijn.
De verdere realisering van de plannen voor de West-Brabantse Waterlinie en de Brabantse
Wal hebben de steun van de BSD.
De promotie van onze stad moet beter gecoördineerd worden. De rijke traditie van Stoet en
Spel tegen een unieke historische achtergrond, zoals Straattheaterfestival, Maria Ommegang
en De Vierschaar, maar ook andere evenementen verdienen een betere promotie tot ver
buiten de regio.
De BSD vindt dat een slagvaardige VVV-organisatie voor Bergen op Zoom onontbeerlijk is.
Oprichting van één promotietafel, (waar vooral het thema “ de sfeer – de mentaliteit“
prominent primair ter sprake komt) waaraan o.a. VVV, gemeente, Stichting Bezichtiging
Monumenten en de verschillende organiserende instellingen deelnemen, maakt benutting
van de totaal beschikbare promotiecapaciteit veel effectiever. Ook een betere afstemming
van data en evenementen kan daardoor worden bereikt. De inzet van City-marketing dient
hierop gebaseerd te zijn.
Het Ravelijn en de Gevangenpoort moeten optimaal worden benut.
De Gevangenpoort (het oudste bestaande monument in de gemeente Bergen op Zoom) zou
aangepast/geschikt gemaakt moeten worden om optimaal (binnen de beperkingen van het
gebouw) te kunnen functioneren als tentoonstellingsruimte voor o.a. de Stichting In den
Scherminckel.
De BSD vindt dat actief moet worden ingespeeld op de ontwikkelingen die in Rijn-Scheldeverband worden uitgewerkt. De ligging tussen Rotterdam en Antwerpen kan dan optimaal
worden benut.
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Ook de samenwerking met Brabantse toeristische organisaties waaronder de Stichting
Vaarroute (in het bijzonder in het kader van het grensoverschrijdend watertoerisme) en de
vestingsteden dient krachtdadig te worden voortgezet, omdat de waarde van de toeristische
culturele promotie in dit samenwerkingsverband vele malen uitstijgt boven de te plegen
ambtelijk/financiële inspanning. Dit zelfde geldt voor de grensoverschrijdende activiteiten en
producties van De Vierschaar.
De BSD wijst verzilting van de Binnenschelde, ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit, uit
respect voor al wat er nu leeft, af. Een ander belangrijk argument is de te verwachten
schadeclaims van omwonenden als gevolg van verzilting. Mogelijk is een verdieping van de
Binnenschelde met gedeeltelijke landwinst (door gebruikmaking van de af te graven grond)
een betere optie. Hierbij kan tevens de exploitatie-opzet van het gebied versterkt worden.
De BSD staat een structurele garantiesubsidie voor de weervisserij voor. Dit stukje Bergse
geschiedenis en cultuur mag niet verloren gaan.
Wij bepleiten een onderzoeken naar de mogelijkheden om te komen tot de
herontwerping/inrichting van de historische verdedigingswerken met zicht op de
Binnenschelde.
Mogelijk kan de oprichting van een vestingvereniging of -stichting, die dit soort initiatieven
begeleidt, zinvol zijn. Elders zijn er legio voorbeelden te vinden (Vlissingen). Gedacht kan
worden aan o.a. historische kanonploeg, inrichting boulevard met dit soort elementen,
vlootspel, enz.
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FINANCIËN
-

-

De BSD wenst een evenwichtig financieel economisch beleid te voeren, dat wil zeggen
de mogelijkheden afmeten aan de middelen en niet andersom.
Ophouden met het verschuilen achter de economische crisis. De crisis is niet de oorzaak
van onze problemen en die van het grondbedrijf. De problemen zijn veroorzaakt door
wensdenken van opeenvolgende colleges en raadsmeerderheden.
Oude/goede tijden op de woningmarkt keren de eerstkomende 10 jaar niet terug. Sterker
nog: als gebouwd zou worden wat de gemeente heeft begroot dan stort de prijs van de
bestaande woningen in Bergen op Zoom in. Daarmee worden de bewoners/eigenaren
van de bestaande woningvoorraad ernstig benadeeld en daarmee de economische
toekomst van onze gemeente.
Sanering/aanpassing van alle grondexploitaties zodat de looptijden realistisch worden en
de onafwendbare verliezen meer inzichtelijk. Daarna de harde cijfers verwerken in de
begroting en meerjaren ramingen.
De BSD wenst een financieel beleid gebaseerd op meerjarenramingen, gericht op een
blijvend sluitende begroting.
De BSD wenst dit te bereiken door een verlaging van het uitgavenniveau door
weloverwogen prioriteitsstellingen.
Staatsbezuinigingen, met gevolgen voor de gemeente, dienen binnen de gemeentelijke
begroting opgevangen te worden.

Subsidies
De BSD is van mening dat het gemeentelijk subsidiebeleid, meer dan tot nu toe gebruikelijk,
getoetst moet worden op nut en noodzaak. Zelfwerkzaamheid, maatschappelijk draagvlak
en nuttigheid zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de beoordeling van subsidieaanvragen.
Subsidies aan stichtingen dienen met extra waarborgen omkleed te worden. Geen verborgen
subsidies en geen subsidies voor meerdere jaren. Een jaarlijkse toetsing op het
bestaansrecht van de subsidies is een minimum vereiste dat aan de besteding van de gelden
van burgers gesteld mag worden.
Slechts die projecten dienen gesubsidieerd te worden, die anders door de gemeente zouden
moeten worden uitgevoerd. De BSD is voor de omzetting van het huidige subsidiestelsel
naar projectsubsidies.

OZB
-

De uitgaven moeten naar onze mening in beginsel afgestemd worden op de inkomsten,
niet de inkomsten naar de uitgaven.
- Voor de BSD is verhoging van de OZB-opbrengst in de komende periode helaas
onafwendbaar om de gigantische verliezen op het grondbedrijf uiteindelijk af te dekken.
- Belastingen met hoge perceptiekosten, zoals toeristenbelasting, reclamebelasting,
inbouwen in de OZB-heffing voor bedrijven.
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Economische Zaken
De voorspoed van Bergen op Zoom hangt in hoge mate af van een goede economische
ontwikkeling. In haar beleid moet de gemeente dan ook haar aandacht richten op:
 bevordering van de werkgelegenheid
 het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid
 ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf
 sociaal-economisch beleid ontwikkelen in samenspraak met het georganiseerde
bedrijfsleven
 revitaliseringsprojecten voor bedrijventerreinen ontwikkelen en achterstallig onderhoud
van de openbare ruimte op bedrijventerreinen aanpakken
 ontwikkeling parkmanagement voor alle bedrijventerreinen
 de ontwikkeling en gefaseerde aanleg van voldoende bedrijventerreinen voor de lokale
en regionale bedrijven (per fase ca. 50 Ha.).
Dit alles natuurlijk met aandacht en zorg voor het milieu, zodat die levensvoorwaarde niet
meer onder druk komt, dan zij nu al staat.

Krimp
Volgens de rijksprognoses ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling kan ook
voor Bergen op Zoom krimp aan de orde zijn. Daar zullen wij oplossingen voor
moeten vinden. Mogelijkheden zijn: de krimp aanvaarden en daar op een goede
wijze invulling aan geven door een kwaliteitsslag te maken in met name de
naoorlogse wijken uit de jaren vijftig tot zeventig of de stad en de samenleving
aantrekkelijker maken voor vestiging van jongeren en mensen die elders niet
het woonmilieu kunnen vinden waarnaar zij op zoek zijn.

Deregulering
 Met uitzondering voor het gebied binnen het beschermd stadsgezicht afschaffen van de
welstandseisen.
 Bij gecertificeerde architecten het narekenen van de bouwplannen afschaffen en de
bouwleges evenredig verlagen.
 Vergunninglooptijden voor klasse 1 t/m 3 bedrijven, ingeval er geen wijzigingen zijn,
verlengen c.q. automatisch vernieuwen.
 Bedrijven die gecertificeerd zijn bij erkende instituten onder een ander (lichter)
handhavingregime brengen.
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TENSLOTTE
Indien U, na het lezen van ons programma, opmerkingen of suggesties hebt, stellen wij het
op prijs deze van U te horen.

Louis van der Kallen
Nieuwstraat 4
4611 RS Bergen op Zoom
Telefoon 0164-265158
e-mail: info@bsdboz.nl
websites: www.bsdboz.nl en www.louisvanderkallen.nl
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