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V O O R W O O R D  

Samen werken aan een Sociaal Duurzaam Ondernemend 
Stein 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Stein voor de raadsperiode 2018 – 2022. Ons 
verkiezingsprogramma gaat uit van de kracht van mensen en zet in op de leefbaarheid van kernen.  
Een gemeente waar mensen graag wonen, werken, recreëren, naar school gaan en sporten. 
Allemaal in sociale en veilige wijken. Dat is wat de PvdA wil. De PvdA wil het hart terug in de wijk. 
We willen een gemeente waar we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en waar we samen de 
schouders er onder zetten. Samen werkt beter. Van ik naar wij. Alle wijken samen maken Stein. Wij 
geloven in de kracht van samen. Stein ontstaat in de samenleving. In de wijk. Met en tussen de 
mensen waar het om gaat. 
 
Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties willen we bouwen aan een 
sociale, vernieuwende en duurzame gemeente. Een gemeente waar mensen goed én gezond 
kunnen wonen, werken en recreëren. Waar niemand aan de zijlijn blijft staan.  
 
We willen door ontwikkelen op het goede dat Stein te bieden heeft. Door mogelijkheden en initiatieven 
in de Steinse samenleving te stimuleren en te faciliteren. Door synergie te zoeken en mensen en 
organisaties met elkaar in contact te brengen. Daarbij willen we vooral ook zelf de samenwerking met u 
aangaan. De komende jaren gaan wij graag samen met u aan de slag om van Stein een mooie 
gemeente te houden. 
 
José Ie 
Lijsttrekker PvdA Stein 
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IN L E ID IN G  
Samen voor een duurzaam Stein 
	
Stein is een prachtige gemeente om in te wonen en te werken. Nu al hebben we een hoog 
voorzieningenniveau met groene parels zoals de Maasvallei en het Steinerbos en een bedrijvige 
zone rondom de A2 waar volop ontwikkelingen gaande zijn. Allemaal de moeite waard om te 
behouden, in te investeren en te koesteren.  
We zien echter ook dat de toekomst verandert. Het onderbrengen van zowel de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdzorg als de Participatiewet bij gemeenten, in combinatie 
met een bezuiniging, zet sociaal beleid onder druk. Daarnaast hebben we te maken met een 
veranderende samenstelling van de bevolking en huishoudens, die zorgt voor een toenemende 
druk op voorzieningen, woningen en banen. 
Tegelijk zorgt bevolkingskrimp voor nadelige effecten. In de periode 2018 – 2038 daalt de 
bevolking in Stein 15% (bron Etil). Het aantal jongeren neemt af. De leeftijdscategorie 15 tot 65 
laat een forse daling zien terwijl tegelijkertijd het aantal 65-plussers toeneemt. Het aantal 
huishoudens daalt in dezelfde periode met zo’n 9 %. Het geboortecijfer ligt lager dan het 
sterftecijfer. Daarnaast vertrekken er meer mensen uit de gemeente dan er naar Stein komen. 
 
 

 
Bron: Etil 
 
 
Dit vraagt om een heldere toekomstvisie en krachtig bestuurlijk optreden in de komende 
raadsperiodes. Daarbij is de betrokkenheid en de inbreng van de inwoners en ondernemers uit 
Stein onmisbaar. Zij zijn het die onze kernen leefbaar houden, zorgen voor economische 
ontwikkeling en zij moeten kunnen wonen, werken, recreëren, sporten en leren. 
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E C O N O M IE  E N  A R B E ID S M A R K T  

Recht op meedoen en een passend inkomen 

DOEL . .  
 
Werk geeft mensen perspectief, zekerheid en het gevoel erbij te horen. Helaas heeft niet 
iedereen in Stein op dit moment passend werk. Sommigen hebben zelfs geen werk. Anderen 
hebben werk dat te slecht betaalt om van te kunnen leven of zijn niet zeker van hun baan. De 
PvdA vindt dat iedereen die werk verricht een beloning verdient die past bij de werkzaamheden. 
Ook moet er ruimte zijn voor scholing en ontwikkeling. Iedereen moet kunnen profiteren van de 
economische groei. Stein haalt haar concurrentiekracht uit een beroeps-gekwalificeerde en 
diverse bevolking met innovatiekracht. De PvdA Stein zet zich in voor werk voor iedereen! 
 

ARBEIDSMARKT . .  

MKB  

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de ruggengraat van de Nederlandse economie. Ruim 60% 
van het geld dat we in Nederland verdienen, wordt verdiend door het MKB. Dat is ook zo in de 
gemeente Stein, waar we zowel in de kernen als op de bedrijventerreinen veel MKB-
ondernemingen hebben. Tegelijkertijd zien MKB-ondernemingen de laatste jaren steeds meer 
problemen die hun ondernemingsbestaan verzwaren zoals: toenemende concurrentie, stijgende 
huisvestingslasten, veel regels, enzovoorts. De PvdA vindt dat alle MKB-ondernemingen op een 
goede wijze hun werk moeten kunnen doen, zonder al te grote belemmeringen. 

Dynamisch en vitaal 

In Zuid-Limburg zijn er grote economische ontwikkelingen aan de gang waar ook Steinse 
ondernemers en inwoners profijt van kunnen hebben. Zeker in de Westelijke Mijnstreek zijn er 
voor MKB-ondernemers en inwoners kansen. Bedrijven op Chemelot floreren, de Chemelot 
campus is volop in ontwikkeling en VDL NedCar lijkt te blijven groeien. De PvdA heeft als doel 
om bedrijvigheid zoveel als mogelijk te stimuleren zodat MKB-ondernemers hun positie kunnen 
versterken en de arbeidsmarkt interessant blijft voor onze inwoners.  
 
De ligging van Stein en de aanwezigheid van cultuurhistorische- en groene parken zorgt tevens 
voor mogelijkheden op toeristisch gebied. Ontwikkelingen met betrekking tot de parels van Stein 
zijn afgerond. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe toeristische- en recreatieve initiatieven door de 
DOPsgewijze aanpak. Ook is er een bestaand fiets- en wandelnetwerk aan Belgische zijde dat 
mogelijkheden biedt voor grensoverschrijdend toerisme. Dit potentieel moet benut worden om de 
Steinse economie verder te versterken. 

Dit betekent: 
 
! Behoud van de bedrijvencontactfunctionaris en intensiveren van diens werkzaamheden.  
! Ondersteuning MKB-ondernemers bij het zoeken naar geschikt personeel vanuit het 

klantenbestand van de sociale dienst. 
! Bevorderen betaalbare huisvesting voor het MKB. 
! Onderzoeken hoe verschillende ondernemingsfuncties (het zogenaamde blurring) mogelijk 

gemaakt kunnen worden in onze bestemmingsplannen. 
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! Een fiets-, wandel- en ruiter brug over de Maas creëren in samenwerking met de gemeente 
Maasmechelen zodat het fiets- en wandeltoerisme in Stein kan groeien. 

! Een positieve insteek op toeristische en recreatieve initiatieven die voortkomen uit de 
DOPsgewijze aanpak en (Eu)regionale projecten, zoals Rivierpark Maasvalei en hierbij de 
Steinse ondernemers betrekken. 

 

ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE . .    

Regionaal   

De gemeente is verantwoordelijk voor de groep mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’: 
oudere werkzoekenden, jongeren zonder startkwalificatie, mensen met een beperking, 
waaronder Wajongers.  Ook nu de crisis voorbij is, komen deze inwoners van Stein moeilijk aan 
het werk. Sommigen leven vaak al lang op het sociaal minimum en delen niet mee in de 
toegenomen welvaart. 
 
Stein zet samen met andere partijen de schouders onder participatie van iedereen.  
Specifiek ten aanzien van het opgerichte Participatiebedrijf is de PvdA van mening dat het 
opgaan van de gemeente Stein in het participatiebedrijf continu onderwerp van aandacht moet 
zijn, waarbij de werkgelegenheid van de medewerkers van Vixia voorop staat. Met het oog 
hierop is invlechten van de gemeentelijke Sociale Dienst in het participatiebedrijf en een 
samenvoeging van Vixia met het Participatiebedrijf noodzakelijk. De PvdA is geen voorstander 
van het invullen van de zorgplicht van WSW’ers binnen een lokaal werkbedrijf. 

Maatwerk 

Begeleiding vanuit het participatiebedrijf of door de gemeente dient maatwerkbegeleiding te zijn. 
Er is geen enkel bewijs dat het verplicht solliciteren enig effect heeft. De PvdA is van mening dat 
actieve begeleiding naar werk eerder tot resultaat leidt en dat mensen eventueel de ruimte 
moeten krijgen om zich via vrijwilligerswerk voor de maatschappij verdienstelijk te maken. Op 
basis van een individueel loopbaanonderzoek krijgen werkzoekenden een gericht advies over de 
kortste weg naar werk, incl. de daarvoor benodigde scholing. 
 
Voor mensen met problematische schulden is het moeilijk om te focussen op het zoeken naar 
werk. Recent onderzoek toont aan dat, zolang hun schuldenprobleem niet is opgelost, 
solliciteren geen zin heeft. Tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht, gecombineerd met 
schuldhulpverlening en eventueel vrijwilligerswerk is nodig om rust te creëren. 

Dit betekent: 

! Werkzekerheid voor de medewerkers van Vixia. 
! Afschaffing sollicitatieplicht ouderen (55+). 
! Intensieve professionele begeleiding van werkzoekenden, met indien nodig loopbaanadvies 

en scholing.  
! Tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht voor mensen met een schuldenproblematiek  
! Een goed functionerende actuele vrijwilligersbank. 
! Proef met het basisinkomen. 
! Een regionaal participatiebedrijf dat investeert in mensen.  
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S O C IA A L  D O M E IN  

Zorg en welzijn in de buurt 

DOEL . .  
Vanuit de decentralisatie van taken naar de gemeenten is Stein verantwoordelijk voor het bieden 
van de juiste zorg aan haar inwoners. Voor de oudere inwoners is de zorg gericht op zo lang 
mogelijk thuis wonen door de juiste ondersteuning binnen en buiten de eigen woning. Thuiszorg 
en dagbesteding staan hierbij centraal. 

Jeugd 

Voor de jongeren en kinderen willen wij dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en opgroeien in 
een veilige, stimulerende omgeving. Dit geldt voor thuis, in de buurt en op school. In alle wijken 
en kernen zijn goede, uitdagende en groene speelvoorzieningen. Tachtig procent van de 
kinderen groeit in “normale” omstandigheden op. Zij hebben geen extra ondersteuning nodig. De 
PvdA vindt dat vooral kwetsbare kinderen en jongeren snel en dichtbij de juiste – ook 
specialistische - hulp moeten krijgen. De behoefte van ouders en kind(eren) staat hierbij voorop, 
daarbij hebben zij zelf de regie en is er veel aandacht voor preventie.  

Statushouders 

Door oorlogsgeweld zijn grote groepen vluchtelingen de afgelopen jaren naar Nederland 
gekomen. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente zich inspant om statushouders zo snel 
mogelijk verder te laten integreren. De gemeente moet statushouders kansen bieden, zodat 
betaald werk binnen hun bereik komt. Wij pleiten voor een duidelijke en snelle aanpak: direct aan 
de slag met opleiding, werk en taal. Integreren en participeren staan voorop. De PvdA wil dat 
samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en vluchtelingenwerk, een Plan van Aanpak 
Inburgering wordt opgesteld. De insteek van dit plan is dat nieuwe Nederlanders direct naar 
school kunnen en binnen drie jaar aan het werk zijn. 

Aanbesteding zorgtaken 

In de komende jaren is er een miljoenen taakstelling voor de gemeente in het Sociale Domein. 
De grote financiële problemen die veel gemeenten nu al hebben op het gebied van de jeugdzorg 
maken duidelijk hoe groot deze opgave is. De PvdA zal zich daarbij actief inzetten om de 
ambities vanuit het sociale domein ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren zonder dat 
hiervoor de reserves en financiële stabiliteit van de gemeente in het geding komt.  Innovatie en 
transformatie binnen het sociale domein zijn daarbij onontbeerlijk om de zorg te kunnen blijven 
leveren. 
 
De gemeente Stein koopt veel diensten, zoals thuiszorg en jeugdzorg in, vaak samen met andere 
gemeenten. Vaak is de gemeente verplicht om deze diensten via openbare aanbesteding in te 
kopen. Nu worden deze diensten nog vaak geselecteerd op de laagste prijs, waardoor de 
kwaliteit in het geding komt. Steeds meer komen zorgverleners in actie tegen de slechtere 
arbeidsomstandigheden die het gevolg hiervan zijn. De PvdA vindt dat de gemeente zelf een 
verantwoordelijkheid heeft om de kwaliteit van de ingekochte diensten op peil te houden en 
daarbij niet alleen naar de prijs moet kijken.  
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Dit betekent: 

! Bij de aanbesteding van diensten kwaliteit boven prijs stellen. 
! Bij de aanbesteding van zorgtaken een minimumloon afspreken. 
! Samen met andere gemeenten met een standaardcontract gaan werken (i.p.v. huidige 

situatie waar elke gemeente met een eigen contract werkt). 
! Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft.  
! Aanvragen van zorg en bijstand dient zo eenvoudig mogelijk te zijn. 
! Dat bewoners te allen tijde een afspraak moeten kunnen maken met een consulent van de 

gemeente, ook als het zorgtaken betreft die niet tot de taak van de gemeente behoren. 
! Voldoende en uitdagende groene speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken voor de 

oudere jeugd. 
! Alle kinderen komen in aanraking met cultuur en sport. Een laag inkomen van ouders mag 

hierbij geen belemmering zijn. 
! Gezinnen met problemen krijgen één aanspreekpunt voor hulpverlening die vertrouwen en 

ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen. 
! Onderwijs en sportverenigingen worden met elkaar verbonden om sportdeelname en 

daarmee gezondheid van kinderen te vergroten. 
! Integratie van ouderen- en gehandicaptensport. 
! Focus op de juiste ondersteuning en specialistische zorg aan kinderen en jeugdigen met 

problemen.  
! Gedegen onderzoek naar de capaciteiten van statushouders en gelegenheid geven om zich 

om- of bij te scholen. 
! De gemeente stimuleert het werven van nieuwe maatjes door onder meer de reële onkosten 

van deze vrijwilligers te vergoeden. 
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E E N  L E E F B A A R  E N  T O E G A N K E L IJ K  S T E IN  

Samen leven - Samen doen 

DOEL . .  
 
De PvdA Stein staat voor leefbare kernen waar het goed wonen is en voorzieningen bereikbaar 
en toegankelijk zijn voor alle inwoners. De visie uit de DOPsgewijze aanpak waarbij de kernen 
centraal staat en inwoners met elkaar in dialoog gaan over de huidige- en toekomstige situatie 
van het dorp wordt door ons onderschreven. Het ideaal dat men samen de agenda bepaalt en 
zelf of samen met andere partijen werkt aan oplossingen komt nog onvoldoende uit de verf. Wat 
de PvdA betreft zoekt de gemeente naar synergie met bestaande verenigingen en organisaties.  
 
Op het gebied van leefbaarheid en toegankelijkheid liggen voor Stein grote uitdagingen. De 
ontwikkeling van bevolking- en huishoudens samenstelling laat dit zien. Het voorzieningenniveau 
in Stein is hoger dan vergelijkbare gemeentes. DOPsgewijze aanpak dient dan ook meer vanuit 
een integraal en breed perspectief te worden benaderd met als boodschap ‘centraal wat moet, 
lokaal wat kan’. Democratie dichter bij burgers brengen is in het leefbaarheidsbeleid een van 
onze uitgangspunten. De PvdA wil sociale en vitale kernen waarbij de eigen kracht optimaal tot 
zijn recht komt.  

Accommodaties 

De ontwikkeling van multifunctionele centra en gemeenschapshuizen speelt een belangrijke rol. 
We juichen ontwikkelingen zoals het DOC (dorpsontmoetingscentrum in Elsloo) of het starten van 
een gemeenschapshuis in de oude Don Bosco school in Nieuwdorp van harte toe. De PvdA wil 
niet in iedere kern hetzelfde voorzieningenniveau of hetzelfde aanbod dupliceren, maar zoeken 
naar innovatieve en duurzame oplossingen met een integraal karakter voor de kern of de gehele 
gemeente. Daarbij dient een duidelijke relatie gelegd te worden met cultuurhistorische elementen 
en educatie.  
 
De PvdA wil graag zoveel mogelijk komen tot multifunctionele sportvoorzieningen. Ons doel is 
niet kwantiteit maar kwaliteit. Daar waar dit in Elsloo grotendeels al heeft plaatsgevonden valt in 
Stein maar ook in Berg a/d Maas en Urmond nog veel te winnen. Voor de kernen Urmond en 
Berg a/d Maas dient een gezamenlijke faciliteit gerealiseerd te worden.    

Onderwijs 

Ook het onderwijs in Stein moet op basis van bevolkingsontwikkeling en draagvlak een meer 
integraal karakter krijgen. De PvdA steunt de visie van Kindante hieromtrent. Bereikbaarheid en 
leefbaarheid zijn daarin onmiskenbare factoren die ten alle tijden meegenomen dienen te worden 
in te nemen beslissingen. Naast basisonderwijs willen wij ook dat VVE (Voor- en Vroegschoolse 
Educatie) en kinderopvang op dezelfde locatie plaatsvindt. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
ontwikkeling van een kind het beste tot zijn recht komt op een brede school waar kinderen van 
alle leeftijden vaardigheden aangeleerd krijgen. 
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Dit betekent: 

! Een wethouder leefbaarheid die integraal aan de slag gaat en ook nadrukkelijk de koppeling 
legt met wonen en het fysieke domein. 

! Doorgaan met de DOPsgewijze aanpak met een evaluatie eind 2018. 
! Leefbaarheidsbudgetten per kern waarbij bewoners actief betrokken worden. 
! Inzetten op clustering van voorzieningen.  
! Faciliteren musea en cultuurhistorische trekpleisters voor scholing en recreatie met 

betrekking tot cultuurhistorisch besef. 
! Inzetten op multifunctioneel gebruik van accommodaties. 
! Dat er bij nieuwe onderwijsfaciliteiten een volledig ‘Brede School’ concept wordt gehanteerd.		
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W O O N  E N  L E E F O M G E V IN G  

Prettig wonen in gezonde wijken en kernen 

DOEL . .  
Ieder mens heeft recht op goede en betaalbare woonruimte in een gezonde buurt. Door 
vergrijzing en ontgroening komt dit onder druk te staan. Stein stelt een visie op de ontgroening en 
vergrijzing. Dit is nodig om het recht op goed wonen ook voor de toekomst te garanderen.  

Goed wonen in Stein 

Prettig wonen eist woningen van goede kwaliteit. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Goed wonen is 
niet alleen stapelen van stenen; het staat of valt met de kwaliteit van de leefomgeving.  
 
De PvdA wil in Stein een bijdrage leveren aan wonen én leefbaarheid. Essentieel is dat in Stein 
de bewoners nauw bij het verder ontwikkelen van wonen en leefbaarheid betrekt. Anders blijft het 
bij praten over een papieren werkelijkheid. 

Transitie woonvoorraad 

Sturen op de visie ontgroening en vergrijzing is de basis. Sturen én investeren is essentieel als 
we in de komende twintig jaar niet overvallen willen worden door leegstand en verkrotting. 
Uitdaging is om met vervangen en vernieuwen van de woningvoorraad in balans te brengen.  
 
De bestaande balans in de woonvoorraad in de kleine kernen Urmond, Berg aan de Maas en 
Meers moet bewaakt te worden, met behoud van cultureel erfgoed en goede bereikbaarheid.  

Duurzaamheid 

Samen met woningcorporaties, private partijen en kennisorganisaties dient een impuls aan 
duurzaamheid en CO2 vrije woningen gegeven te worden. We moeten anticiperen op stijgende 
energieprijzen en maatregelen die de CO2-uitstoot beperken. Dat geldt ook voor de particuliere 
woonvoorraad. Het, samen met andere partijen, beschikbaar stellen van instrumenten, 
deskundigheid en financiën stimuleert dat. Voorbeelden zijn het project Dubbel Duurzaam van 
Sittard-Geleen dat levensloopbestendigheid en duurzaamheid combineert en verschillende “Van 
het gas af-projecten” overal in Nederland, sommigen in samenwerking in samenwerking tussen 
wooncorporaties en coalities van experimentele bouwers. 

Wonen en zorg 

Oudere mensen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat moeten we 
samen mogelijk maken door aanpassingen in de woonvoorraad maar ook door bereikbare 
voorzieningen. Onderling contact is belangrijk, hulp en bijstand, bereikbare zorg, 
winkelvoorzieningen. 
 
Er moet ruimte en geld komen voor experimenten met levensloopbestendig wonen.. Bijvoorbeeld 
met kangoeroe-woningen waar verschillende generaties in een huis wonen. Of met geclusterd 
wonen zodat voorzieningen kunnen worden gedeeld en een beroep op elkaar gedaan kan 
worden. Sommige senioren vinden het aantrekkelijk om samen met anderen een commune te 
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vormen. Dit soort experimenten mogen niet voorbehouden blijven aan de ‘happy few’. Ze moeten 
gesubsidieerd kunnen worden. 
Een multifunctioneel centrum of een brede school in de nabijheid kan een belangrijke bijdrage 
leveren. Hanteerbare digitale communicatiemiddelen voor ouderen gebruiken samen met 
gemeente, thuishulp en wijkverpleging, zorg- en welzijn. 
 
Goede leefbaarheid, mensen die naar elkaar omzien, hart hebben voor elkaar is de essentie. Dat 
is goed voor ouderen en jongeren, actieven en minder actieven, vitale en minder vitale mensen. 

Wonen en jongeren 

Aan jongeren dient een woon carrière in Stein geboden te worden. Ook hier is samenwerken en 
experimenteren de boodschap. Jongeren, een gemengde leeftijdsopbouw in wijken en kernen is 
belangrijk voor de leefbaarheid. 
Betaalbare woonruimte voor jongeren die in Stein willen blijven wonen, of die weer in Stein 
komen wonen blijft nodig. Dat kan door een deel van de goedkope woonvoorraad te reserveren 
voor jongeren. 
 
De starterssubsidie heeft effect en de regeling incl. het budget dient voortgezet te worden. 
Lege scholen, bedrijfsruimten kunnen voor jongerenhuisvesting geschikt worden gemaakt. Dit 
kan stuiten op de rem op het vergroten van de woonvoorraad. Hiervoor dient een oplossing 
gezocht te worden. Experimenteer met bijvoorbeeld zogenaamde ‘tiny houses’. 
(www.tinyhousenederland.nl)  

Dit betekent: 

! Samenwerken met woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, de provincie. 
! Publiek-private samenwerking. 
! Een objectief advies aan particulieren over verduurzaming van woningen. 
! Op zoek gaan naar en gebruik maken van ‘good practices’ in andere gemeenten. 
! Slechte woningen van de markt halen met een (Steinse) regeling voor sloopkosten. 
! Experimenteren en samen met andere betrokken partijen zorgen voor financiering van 

experimenten. 
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G O E D  B E S T U U R  

Financiële keuzes voor een sterk sociaal Stein 

DOEL . .  
De overheid er is voor de burger. De gemeente moet goed naar alle inwoners luisteren. Om te 
horen, zien en voelen wat nodig is om Stein leuker en veiliger te maken. Dat is meer dan een 
inspraakavond organiseren als er een nieuwe weg wordt aangelegd. Dat betekent inwoners 
zeggenschap en betrokkenheid geven over de onderwerpen die er voor hen toe doen.  
 
De PvdA vindt dat in alles wat de gemeente doet niet het budget leidend is, maar wat we willen 
bereiken. We voeren natuurlijk wel een financieel solide beleid. We benutten kansen die een 
bijdrage aan de samenleving bieden én de financiën in de toekomst verbeteren door minder 
uitgaven of meer inkomsten. Een investeringsagenda voor de toekomst betaalt zich vanzelf terug.  

 
GEMEENTELIJKE ORGANISATIE..    

Dienstverlening 

Vertrouwen is leidend bij de gemeentelijke dienstverlening aan haar inwoners. Papierwerk en 
dubbele controles op subsidies of tegemoetkomingen moeten verminderen. Door meer inspraak 
van inwoners, komt de gemeente tot een nog betere besluitvorming. Uitgangspunt hierbij blijft dat 
de gemeente dichtbij de burger staat en een betrouwbare, open en betrokken partner is. Burgers 
interactief betrekken bij het opstellen van beleid zorgt ervoor dat vooraf gestelde doelen worden 
behaald.  
 
De gemeente biedt veel van haar diensten aan via internet. Oudere inwoners moeten, wat de 
PvdA betreft, ook via papier, telefoon of direct persoonlijk contact met de gemeente blijven 
communiceren. Oudere of hulpbehoevende inwoners kunnen desgewenst ook thuis bezocht 
worden. Laaggeletterden, digibeten en ouderen mogen niet tussen wal en schip vallen. De 
gemeente moet daarom weten hoe groot deze groep is en wat zijn behoefte is en daar wat aan te 
doen is.  

Dit betekent: 

! Vereenvoudiging van regels en gemeentelijke bureaucratie verminderen. 
! Een moderne dienstverlenende organisatie waarbij de klant (burger, bedrijf, maatschappelijke 

organisatie) centraal staat. 
! Subsidie aanvragen worden eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt. De gemeente krijgt een 

meer meedenkende en adviserende rol in plaats van een toetsende. 
! Goed prijs- en kwaliteitsverhouding bij gemeentelijke producten. 
! Bij diefstal of beroving van identiteitspapieren, wordt de gedupeerde niet geconfronteerd met 

een boete op het aanvragen van nieuwe papieren. 
! Experimenteren met nieuwe vormen van inspraak. 
! Investeren in en intensiveren van contacten met wijkraden en dorpsplatforms. 
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FINANCIEN . .    
 
Om onze idealen waar te maken en van Stein een gemeente te maken waarvan iedereen zich 
prettig voelt, moeten de financiën op orde zijn. De economie groeit, maar niet iedereen merkt dit. 
De gemeente kan haar geld maar een keer uitgeven. Dit betekent keuzes maken. Er zijn 
voldoende plekken waar de gemeente haar geld zinvol kan investeren in het belang van de 
inwoners. Ons uitganspunt is dat we er zijn voor de mensen die dat nodig hebben en daar geld 
voor vrij maken. Dit kan soms betekenen dat investeringen voor de toekomst op een lager pitje 
komen te staan. De PvdA wil dat investeringen vooral terecht komen bij de mensen die dat het 
hardst nodig hebben. 

Dit betekent: 

! Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar probleem en urgentie. Niet het budget staat 
centraal maar de maatschappelijke bijdrage die weer mee leveren 

! Het geld dat Stein krijgt van het Rijk is niet altijd voldoende om te doen wat nodig is. Zorgen 
dat we de taken kunnen uitvoeren binnen het beschikbare geld is een mooi streven, maar 
geen doel op zich. Ook zullen we geen bezuinigingen doorvoeren als dat betekent dat 
mensen niet de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben  

! Dat de kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen in stand blijft om mensen met 
een beperkt inkomen extra financiële ruimte te bieden.  

Intergemeentelijke samenwerking  

De PvdA vindt het belangrijk dat Stein in de regio nauw samenwerkt met de ander gemeenten. 
Dat is nodig om te zorgen dat we elkaar helpen en versterken en niet beconcurreren. Een betere 
afstemming op bijvoorbeeld het gebied van economie, verkeer en toerisme maken dat elke euro 
die we investeren nog beter terecht komt.  
 

  


