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SAMENWERKEN EN VERBINDEN
Ook de kiezers van de gemeente Tholen staan bij de gemeenteraadsverkiezingen
voor fundamentele keuzes. Proberen we de gemeente Tholen een sociaal gezicht
te geven waarbij wij kiezen voor een Groene gemeente, of laten we de kloof
tussen inwoners die het moeilijk hebben nog groter worden en het milieu als
sluitpost neerzetten.
Het is tijd voor een alternatief! Een alternatief wat voor het eerst nadrukkelijk
meedoet in de gemeente Tholen: “Samenwerking tussen PvdA en GroenLinks”.
Dit middels een gezamenlijke lijst waarin verbinding met elkaar gemaakt is en
gezamenlijke standpunten zijn geformuleerd.

VERKIEZINGSPROGRAMMA
De PvdA afdeling Tholen en GroenLinks afdeling Schouwen Duiveland/Tholen
hebben de ambitie uitgesproken om samen op te trekken tijdens de verkiezingen
van de gemeenteraad 2018 en daardoor een ander links alternatief te bieden voor
de kiezers in Tholen. Kiezers die belang hechten aan:

•
•
•
•
•

een sociale opstelling van de gemeenteraad waarin ruimte is voor de sociaal
zwakkeren in de samenleving op Tholen;
het oog hebben voor milieuaspecten binnen de gemeente Tholen en daarvoor
belangrijke uitgangspunten willen zien die vertaald worden in actueel beleid;
het innemen van duidelijke standpunten door de gemeenteraad op het gebied
van het financieel in control zijn van de gemeente Tholen.
het bewaken van besluitvorming over de sociale samenhang en
verbondenheid in alle kernen, dus ook de kleinere kernen van de gemeente
Tholen;
het zo toegankelijk mogelijk zijn van de zorg en het voorkomen dat er
inwoners buitengesloten worden.
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ZORG EN WELZIJN
Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het
welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Voor ons is het
belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven
staan. En dat als dat niet lukt - even of voor langere duur - er altijd iemand is, die
met je mee kan denken.
In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar,
betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een
beroep kunnen doen op de zorg.
Het is goed leven en wonen in de gemeente Tholen. Hoe zorgen we er
gezamenlijk voor dat de Thoolse bevolking duurzaam langer en gezond leeft en
mee blijft doen in de samenleving?

DAAROM WILLEN WE IN THOLEN

•
•
•
•
•
•

bevorderen van gezond en gelukkig ouder worden op Tholen
dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen niet acceptabel zijn;
sociaaleconomische gezondheidsverschillen aanpakken door in te zetten op
een gezonde leefstijl en het bevorderen van bijvoorbeeld gezond eten,
bewegen, de aanpak van obesitas en stoppen met roken.
dat wij doen dit in een vroeg stadium en vooral bij opgroeiende kinderen en
in het onderwijs. Wij leren kinderen van jongs af aan hoe belangrijk gezond
eten is;
dat de gemeente de groep laaggeletterden in kaart moet brengen. In de
aanpak van de laaggeletterdheid neemt de gemeente initiatief en regie;
dat de toegang tot zorgvoorzieningen laagdrempelig gemaakt wordt:

Bovenstaande doelen betekenen concreet voor de komende raadsperiode dat:

•
•
•

de toegankelijkheid van zorg vanzelfsprekend is en het aanvragen van
zorg zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt;
het voor elke inwoner duidelijk is bij wie je terecht kunt met welk
probleem of ondersteuningsvraag;
wij de zorg niet aanbesteden op basis van alleen de prijs. In de
aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap,
het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden,
medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk
contact. Wij passen de code ‘verantwoord marktgedrag
thuisondersteuning’ toe;
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•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

wij de zeggenschap van mensen in de zorg willen vergroten, zowel
bij de aanbieders als bij de gemeente zelf. Wij ondersteunen
patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en ledenraden;
in de aanbestedingseisen ook eisen worden opgenomen ten aan- zien
van de verdeling van geld dat naar de directe uitvoering gaat en geld
dat bestemd is voor de overhead van instellingen. De overheadkosten
maximeren we op 15 %;
we vinden dat topinkomens van door de gemeente gesubsidieerde
en/of gecontracteerde partijen openbaar moeten zijn;
zorg betaalbaar moet zijn. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen
voor mensen met een inkomen, dat hoger ligt dan 130% van het
minimumloon. En kan niet meer zijn dan de kostprijs van een
voorziening of dienst;
wij mogelijkheden gaan bieden om kleinschalige wooninitiatieven en
zorgcoöperaties ook voor mensen met lage inkomens toegankelijk te
maken;
wij de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een
beperking maximaal maken. Wij dragen bij aan de uitvoering van het
actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking

dat wij een geïntegreerde aanpak van het sociale domein nastreven
dat welzijn optimaal geregeld wordt
dat eenzaamheid aangepakt wordt:
o eenzaamheid één van de grootste problemen in onze samenleving. In
een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en
laten we eenzame mensen niet aan hun lot over. Eenzaamheid is er
niet alleen onder ouderen. Jongeren die voor het eerst zelfstandig
wonen hebben hier ook vaak mee te maken. Wij bestrijden
eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren.
o Dit impliceert steunpunten in iedere kern.
dat er aan mantelzorgers extra aandacht gegeven wordt;
dat er plek is voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse, of seksuele
geaardheid.
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WERK EN ECONOMIE
Voor de Thoolse economie zijn landbouw , detailhandel, recreatie en toerisme
belangrijke pijlers. De aantrekkingskracht van het eiland Tholen en het Nationaal
Park Oosterschelde ligt besloten in de kleinschaligheid, kwaliteit, rust en ruimte
in combinatie met aantrekkelijke kernen.
PvdA/GroenLinks wil naar een rechtvaardige en duurzame economie.
PvdA/GroenLinks wil kansen bieden aan ondernemers en bedrijvigheid en
werkgelegenheid stimuleren.
Uitgangspunt van ons beleid is dat we streven naar een duurzame ontwikkeling
waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal staat.

DAAROM WILLEN WE IN THOLEN

•
•
•
•
•
•
•

energiegebruik terugdringen
uitdragen van circulaire economie
iedereen telt meetel
investeringen in duurzame samenleving en werkgelegenheid
echte banen en optimale begeleiding naar passend werk
een speciale rol voor de landbouw
bestrijding van armoede:
o We willen actieve voorlichting over ondersteuning bij werkloosheid
zodat mensen ook optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare
voorzieningen.
o We willen extra financiële zorg voor kinderen die, als gevolg van
(financiële) problemen thuis, niet meer mee kunnen doen aan normale
sociale en buitenschoolse activiteiten. De middelen door het Rijk
beschikbaar gesteld worden optimaal benut, zo nodig wordt extra
gemeentebudget toegevoegd.
o We willen investeren in de basisvaardigheden zoals het kunnen lezen
en schrijven en het vaardig zijn in het gebruik van internet. Dat zijn
belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen.
o Onze gemeente armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen,
die opgroeien in armoede, voert.
o Elk kind mee moet kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur,
verjaardagen, goede kleding.
o Er kindpakketten zijn voor alle kinderen die opgroeien in armoede.

6
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

Kinderen nooit de dupe mogen worden van ouders, die schulden
hebben. Ook niet als deze ouders ondanks hulp toch weer schulden
aangaan.
In ons armoedebeleid ook aandacht is voor werkende armen, arme
ouderen en alleenstaanden.
Er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s worden ontwikkeld
gericht op de ondersteuning van zzp’ers, die sterk wisselende
inkomsten hebben, en werkende armen, die banen moeten stapelen om
aan het minimum te kunnen komen.
Er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s komen voor
laaggeletterden.
De toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen wordt
vereenvoudigd.
Wij alleen werken met bewindvoerders die voldoen aan het keurmerk
Bewindvoering.
Er een hardheidsclausule in het armoedebeleid komt (zoals in Zwolle).
In onze gemeente de voedselbank ruimhartig wordt ondersteund.
In onze gemeente alles wordt gedaan om een beroep te moeten doen
op de voedselbank overbodig te maken.
Wij in het armoedebeleid niet alleen kijken naar het bruto inkomen,
maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te
sporen en aan te pakken.
Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens
van 130% van het bijstandsminimum.
Het kwijtscheldingsbeleid voor afvalstoffen en waterschapsbelastingen
voor minima nooit ter discussie kan worden gesteld.

WONEN EN LEEFBAARHEID
De leefomgeving in de kernen wordt bepaald door veel factoren, onder meer:
goede woningen, welzijns-, sport- en culturele voorzieningen, veiligheid,
permanent wonen, bedrijvigheid, verkeer, sociale netwerken, zorg en
vrijwilligerswerk.
Het imago van wonen in Tholen lijkt de negatieve kant uit te gaan zoals
recentelijk in de landelijke pers is geventileerd. Tevens scoort de gemeente
Tholen laag op het gebied van groen in de diverse kernen. De PvdA/GroenLinks
gaan ervoor om dit imago te verbeteren.
De inwoners van de kernen dragen voor een groot deel zelf bij aan de
leefbaarheid van de kernen door in verenigingen of andere sociale verbanden
activiteiten te ontplooien en/of een rol spelen in het beheer en de exploitatie van
de multifunctionele accommodaties.
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Steeds meer inwoners van Tholen zijn al betrokken bij alles wat er in hun kernen
gebeurt. Die participatie uit zich op meerdere manieren zo is er een dorpstafel,
zorgcoöperatie, dorpsgemeenschappen etc. en in het vele vrijwilligerswerk
waarmee verenigingen in stand worden gehouden en mede-inwoners “een
handje worden geholpen”. Bewoners hebben te kennen gegeven dat de
gemeente daarin nog te weinig initiatief neemt. PvdA/GroenLinks wil dan ook
stimuleren dat die betrokkenheid nog groter wordt. Bijvoorbeeld door het
overnemen en zelf uitvoeren van publiekszaken makkelijker te maken, door waar
burgerinitiatieven niet vanzelf van de grond komen, deze (tijdelijk) te
ondersteunen.
Ook de gemeentelijke organisatie moet daar een bijdrage aan leveren. Die moet
slagvaardig zijn en “naar buiten gericht” om te kunnen werken aan een lokale
participerende samenleving, zoals die PvdA/GroenLinks voor ogen staat.
Servicegerichtheid van de gemeente Tholen moet voorop staan, waarbij de
burger centraal staat en de dienstverlening correct en met de juiste bejegening
uitgevoerd wordt. Daarbij zal verdere digitalisering van producten belangrijk zijn,
naast zoveel mogelijk samenwerking met andere buurgemeenten om een
efficiëntieslag te maken. Niet alles zal mogelijk zijn, maar Tholen moet
leefbaarder, socialer en duurzamer worden.

DAAROM WILLEN WE IN THOLEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

herstructurering en nieuwbouw hand in hand
energiezuinig bouwen en wonen
voldoende middelen voor sociale woningbouw
passend onderwijs, het beste voor ieder kind
een verbonden en inclusieve samenleving
voorzieningen op maat in elke kern
alle kernen goed bereikbaar
veilig voelen en veilig zijn
voorkomen wachttijden bij Jeugdzorg
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NATUUR EN MILIEU
Tholen is een echte plattelandsgemeente met een uitgebreid buitengebied waarin
landbouw prominent aanwezig (en belangrijke economische drager) is.
PvdA/GroenLinks is zuinig op natuur en landschap en streeft naar een
milieuvriendelijk Tholen, waarin ruim aandacht is voor dierenwelzijn. Aantasting
van de natuur wijzen wij vanzelfsprekend af.
De gemeente heeft naast de regiefunctie ook een voorbeeldrol. Zij moet
vooruitlopen in gewenste innovaties en gedragsverandering. Zo willen we bij alle
gemeentelijke aanbestedingen en inkopen een duurzaamheidtoets toepassen,
gebaseerd op de uitgangspunten in dit verkiezingsprogramma.
Als gemeente hebben we een taak om broeikasgassen terug te dringen.
Milieuzorg, in de zin van duurzame ontwikkeling, is slechts mogelijk als
milieumaatregelen worden geïntegreerd in alle sectoren.

DAAROM WILLEN WE IN THOLEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

economische groei in balans met ecologie
aandacht en ondersteuning voor versterking van natuur en landschap
braakliggende gronden creatief gebruiken voor (tijdelijke)speelplaatsen en/of
(school)tuinen
een ecologische beheerde groene gemeente
actieve inzet op verduurzaming
schone bodem, gezond water en frisse lucht
sluiting van kerncentrales Doel en Borsele
een energiezuinige gemeente
bevorderen dierenwelzijn
het op termijn afschaffen van de hondenbelasting
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Deze actiepunten zijn een greep uit het verkiezingsprogramma wat in zijn geheel
gelezen kan worden op onze website:……………………………….
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