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Keuzes maken maar niemand uitsluiten 
Wij hechten aan solidariteit en rechtvaardigheid, aan een samenleving waarin voor ieder plaats is en 
waaraan iedereen bijdraagt en waar we niemand uitsluiten. Een samenleving waarin we ons veilig voelen 
en met elkaar leven, solidair en respectvol. Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. Maar we 
sluiten onze ogen niet voor problemen die zich ook bij ons voordoen. Nog steeds groeien kinderen in 
armoede op; ook op Tholen. De gemeente Tholen krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden in het 
sociale domein, daarmee wordt haar rol en  verantwoordelijkheid steeds groter. Dat, samen met forse 
bezuinigingen betekent dat de komende raadsperiode lokaal belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.  
 
Minder beschikbare middelen. 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële 
mogelijkheden van de gemeente steeds kleiner. Voorzieningen komen zwaar onder druk te staan wat om  
creatieve oplossingen vraagt en waar inwoners een bijdrage aan moeten leveren. Ook de gemeentelijke 
organisatie moet daar een bijdrage aan leveren maar moet ook slagvaardig zijn om te kunnen werken aan 
de lokale samenleving zoals die ons voor ogen staat. Dit betekent voor een kleine gemeente als Tholen dat 
er meer regionale samenwerking nodig is. Op veel terreinen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, 
economische zaken en de woningmarkt mogen gemeentegrenzen geen belemmeringen vormen maar is 
een regionale aanpak gewenst. Wij zijn geen voorstander van een wildgroei van nieuwe gemeen-
schappelijke regelingen of andere vormen van regelingen die niet direct democratisch zijn gelegitimeerd.  
 
Voorrang geven aan. 
Werk en economie 
Werk is ontzettend belangrijk voor mensen. Het verschaft niet alleen inkomen, maar draagt ook bij aan 
eigenwaarde en sociale contacten. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving. Nu de 
werkeloosheid zo hoog is opgelopen verwachten we wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of 

door het doen van onbetaald werk of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te 
kunnen stromen naar (betaald) werk. 
Economische groei creëert banen. De gemeente moet daar samen met de ondernemers in onze regio mee 
aan de slag (Plan van de Arbeid). Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in onze gemeente. Daarom 
moet er gezorgd worden voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand 
raken in bureaucratie. 
 
Onderwijs, jeugd en zorg 
Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De gemeente moet zich  
verantwoordelijk voelen voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom voert de gemeente een eigen 
lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen.  
Nu de Jeugdzorg vanaf 2015 een verantwoordelijkheid wordt voor de gemeente moet meer de nadruk 
komen op preventie en minder op repressie inzetten. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ en 
Jeugdzorg maar ook het passend onderwijs is van groot belang.  
 
Wonen 
Wij willen investeren in betaalbare woningen en goede bereikbaarheid van leefbare dorpen. Een 
evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen 
woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. Demografische ontwikkelingen geven aan dat er op 
termijn sprake is van krimp in de regio Tholen en West-Noord-Brabant. Het is van groot belang om 
samenhang te brengen in de investeringen op lange termijn in het wonen. Daarbij is regionale afstemming 
noodzakelijk. 
 
Risico’s onderkennen 
Sinds vijf jaar kampt Nederland met de economische crisis. Met minder beschikbare middelen, 
veranderingen op de woningmarkt, een te verwachten toenemend beroep op de bijstand en  het 
decentraliseren in 2015 van  AWBZ zorgtaken, de jeugdzorg en de participatiewet nemen de risico’s voor 
onze gemeente toe. De Partij van de Arbeid Tholen sluit haar ogen niet voor deze realiteit. 
 



 
 
 
 
 
 

Dat betekent in Tholen  
voor de komende raadsperiode: 
 

   
Werk, inkomen en Economie   Onderwijs 

      Houvast en vooruitgang     Geef het beste voor de toekomst 
- Regionaal Plan van de Arbeid    -   Goed onderwijs voor iedereen 
- Lokale ondernemers betrekken bij aanbestedingen -   Scholen en omgeving zijn veilig 
- Aanbieden stage- en werkervaringsplaatsen  -   Geen leerling op achterstand 
- Aanpak jeugdwerkeloosheid    -   Vroegtijdige schoolverlaters voorkomen 
- Armoede voorkomen     -   Bij jeugdzorg inzetten op preventie 

 
 

 
    Zorgen voor meedoen  
    Voor als je een zetje in de rug nodig hebt 

   -   Zorg is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal  
-   Samenwerken aan een goede zorg, zoveel mogelijk bij je thuis 

   -   Ouder worden in je eigen buurt 
   -   Armoedebestrijding en hulp bij schulden 
   -   Dakloosheid en verslaving tegengaan 

 
 

   
     

Prettig leven en wonen in een groene woonomgeving 
Samen wonen en leven in goede, betaalbare huizen 

in een ongedeelde samenleving. 
     -   Voldoende betaalbare woningen voor iedereen 
     -   Woonlasten integraal beoordelen  

 -   Bouwen van energiezuinige en nultrede woningen 
     -   Dorpen integraal aanpakken via “gedragen” dorpsplannen 
     -   Cultuur en sport faciliteren en bereikbaar voor iedereen 


