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1. Eijsden-Margraten. Een terugblik. 

1.1 Meebesturen in de Coalitie 2010-2014 

De PvdA heeft in de afgelopen vier jaar in samenwerking met D’66 en GroenLinks verantwoordelijkheid 
gedragen voor het beleid van de gemeente. In die periode zijn de voormalige gemeenten Eijsden en 
Margraten één geworden en nu onder 1 dak gehuisvest in het nieuwe gemeentehuis in Margraten. De 
Multifunctionele Accommodatie in Margraten is bijna gereed en die in Gronsveld in aanbouw. Het oude 
gemeentehuis van Eijsden wordt omgebouwd tot museum. De trein rijdt weer. Het eerste deel van de 
nieuwe kern van Eijsden staat er. De verandering van de gemeentelijke diensten naar burgerdiensten is in 
volle gang. De maatschappelijke ondersteuning en de zorg voor de jeugd en de ouderen is op voorbeeldige 
wijze geregeld.  
Onze wethouder met Welzijn, Volksgezondheid, Sociale Zekerheid en de projecten MFA Margraten en 
Brede School (MFA) Gronsveld in zijn portefeuille, heeft daar een flinke bijdrage aan geleverd.  
Ook in de komende jaren willen we onze beste krachten geven om de gemeenschap van Eijsden-Margraten 
te dienen en te zorgen voor een bloeiende, maar vooral ook sociale gemeente. 

1.2 Verkiezingsprogramma 2010-2014 

In ons vorige Verkiezingsprogramma 2010-2014 hebben we een groot aantal doelen en ambities 
opgenomen. Sommige zijn daarvan uitgevoerd, vaak in samenwerking met College en andere 
raadsfracties. Op andere terreinen is nog het nodige werk te verzetten en zijn we er nog niet. 
Wat is ervan terecht gekomen? 
 
Met CDA en PGE is een brede coalitie gevormd ter vorming van het College van B&W. Hoewel we een 
kleine fractie zijn in de Raad, hebben we een fors aandeel in de bestuursverantwoordelijkheid geleverd.  
Deze Raad had als voorname opdracht de integratie van de beide voormalige gemeenten (en clusters van 
kernen) Eijsden en Margraten. Zo is de harmonisatie van de subsidieverordening voor de gehele gemeente 
na een intensieve inspraakronde langs alle verenigingen goed verlopen en nu alweer voor het tweede jaar 
toegepast. De 7 peuterspeelzalen in onze gemeente zijn samengevoegd tot één organisatie die daarmee de 
toekomst aan kan. Ook werd de aanbesteding van de exploitatie van de binnensportaccommodaties 
afgerond en de toekomst van het zwembad in Eijsden voor periode van 10 jaar gewaarborgd. 
 
Voor de integratie van de gemeenten is door het Rijk een bijzondere bijdrage beschikbaar gesteld die 
echter in 2014 weer afloopt. Met deze middelen is verstandig omgesprongen zodat de integratiebegroting 
niet uit de hand is gelopen en de financiën op orde zijn voor de komende jaren. 
Er zijn eerste aanzetten gedaan voor een bredere participatie vanuit de bevolking voor verschillende 
activiteiten (sport, cultuur, toeristische evenementen). 
 
De afname van het aantal inwoners is aanleiding geweest tot het bijstellen van het 
woningbouwprogramma. Op tijd zijn plannen getemporiseerd. 
De leefbaarheid van de kernen is waar mogelijk verder verbeterd door het concentreren van winkels 
(Eijsden) en voorzieningen (Eijsden, Margraten, Cadier en Keer, Gronsveld en Mheer). 
 
De eerste voorzichtige schreden op weg naar meer duurzaamheid zijn gezet: zonne-energie op het 
gemeentehuis en MFA, verminderen van de openbare verlichting, verduurzaming van het rioleringsstelsel 
en hemelwaterafvoer. 
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“Ons landschap is ons goud” is een motto waarmee nieuwe toeristische impulsen zijn gegeven, o.a. rond 
de natuurcorridor Voer en Berwinne, archeologisch erfgoed St. Geertruid, Savelsbos, Eijsderbeemden, 
Noorbeek en Mesch. 
 
Toerisme en recreatie hebben verdere impulsen gekregen met vernieuwingen van kampeercentra, 
uitbreiding van digitale fiets- en wandelroutes en de komst van het Familiemuseum in Eijsden. 
 
Het culturele erfgoed en de cultuurbeleving in onze gemeente heeft een opleving, omdat er een klimaat 
groeiende is dat dit er is voor en van ons allen. De door de Raad vastgesteld bouwstenennotitie is een 
belangrijk vertrekpunt om het rijk geschakeerde culturele leven in al zijn verscheidenheid verder vorm te 
geven. Zowel op het gebied van muziek, beeldende kunst als podiumkunsten en literatuur. 
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2. Uitdagingen 2014-2018 

In de achter ons liggende drie jaren is veel in de steigers gezet. Nu moeten we het bouwwerk verder 
afmaken. 

– na de harmonisatie van subsidieverordening is het nu tijd voor evaluatie en verdere verdieping (wat 
willen we met subsidie?); 

– we moeten de toekomst van kind- en onderwijsvoorzieningen verzekeren in het licht van krimp en 
Rijksbezuinigingen; 

– er komt een aanbesteding van de nieuwe OV- concessie door de provincie; onze lokale wensen 
moeten daarin doorklinken; 

– er komen 3 grote decentralisaties met bezuinigingen van het Rijk op ons af. 
Kortom, een nieuwe balans tussen het fysieke en het sociale domein is nodig. 

2.1 Iedereen doet mee 

Gelijke kansen en gelijke behandeling in een open en transparante samenleving: het zit de PvdA in de 
genen. 
Meedoen heeft meerdere aspecten: 

– Er wordt geen onderscheid gemaakt in sekse, levensovertuiging, leeftijd, afkomst, mate van 
validiteit, gekozen samenlevingsvorm… Je kunt jezelf zijn. 

– De gemeente stelt de burger in de gelegenheid om mee te doen. 
– De burger neemt zijn/haar verantwoordelijkheid. Er is sprake van actief burgerschap. 
– De burger draagt bij naar vermogen. 

 
Hindernissen die actief burgerschap in de weg staan, willen we aanpakken d.m.v. begeleiding, voorlichting, 
bescherming van kwetsbare groepen en het aanbieden van noodzakelijke voorzieningen. Afspraken en 
regels moeten worden gehandhaafd en waar ze worden geschonden dient te worden opgetreden. 
Dit alles kan alleen slagen wanneer er goed gecommuniceerd wordt met de burger. 
 
Voor de komende jaren zien we burgerparticipatie als het belangrijkste middel om de bezuinigingen het 
hoofd te bieden. De gemeente speelt daarbij een stimulerende rol. In plaats van zelf beleid uit te voeren, 
zal de gemeente steeds meer onze burgers bijeenbrengen en met burgerparticipatie taken organiseren, 
activiteiten uitvoeren, voorzieningen organiseren of maatregelen gedaan krijgen.  
Actief burgerschap vergroot bovendien het draagvlak. 

2.2 Rijksbezuinigingen 

In de komende jaren werken de bezuinigingen van de kabinetten Rutte hard door op de gemeentelijke 
financiën. Daar komt nog bij dat er op vele terreinen taken van het Rijk en van de Provincie bij de 
gemeente terecht komen. We vangen dit op door beleid en dienstverlening op gemeentelijke schaal dicht 
bij de burger, met inachtneming van de mogelijkheden van de woonkern, efficiënt en effectief te 
organiseren. Vanzelfsprekend op maat en op klantvriendelijke wijze. De belangrijkste winst moet komen 
uit het bestrijden van onnodige overlap en het verminderen van verkokering. 
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2.3 Demografische ontwikkelingen 

De bevolking groeit niet meer. Er is sprake van ontgroening en vergrijzing. In Eijsden-Margraten nog niet 
zo erg als in de Oostelijke Mijnstreek. In de omgeving van Maastricht is er nog wel sprake van verjonging 
van de bevolking door universiteit, ziekenhuis en internationale bedrijven en instellingen.  
Eijsden-Margraten stelt zich open voor deze nieuwe bevolkingsgroepen. 
 
Voor de woningbouw in onze gemeente betekent dit dat er meer nadruk komt te liggen op het kwalitatief 
aanpassen van de woningvoorraad. Nieuwe grote nieuwbouwprojecten zijn onnodig en onwenselijk. En 
wordt er al onder regie van de gemeente gebouwd, dan zal het accent komen te liggen op betaalbare 
huurwoningen, om de huidige scheefgroei (85% eigen-woning-bezit en 15% huur) enigszins te herstellen. 
 
De grootste uitdaging ligt bij het in stand houden van onderwijsvoorzieningen in onze gemeente. We 
moeten er alles aan doen om goede (kwalitatief) en goed gefaciliteerde scholen (IKC’s) bereikbaar te 
houden voor de bewoners van alle kernen. 

2.4 Werk en inkomen 

Eijsden-Margraten heeft in vergelijking met de haar omliggende gemeenten een laag 
werkloosheidspercentage. De afgelopen twee jaar zelfs het laagste van de provincie Limburg. 
Zelfgenoegzaamheid is evenwel ongepast. Nog steeds staan (ook in EM) té veel mensen aan de kant.  
Voor de komende jaren wordt er voor het eerst sinds jaren weer een (lichte) economische groei verwacht. 
Dit vertaalt zich nog niet direct in een toename van het aantal banen, maar wel in een stijging van het 
aantal vacatures dat in eerste instantie flexibel zal worden ingevuld. 
Het is zaak om mensen, die nu nog in een uitkeringssituatie zitten of door lichamelijke dan wel psychische 
beperkingen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, goed voor te bereiden op arbeid. De PvdA staat voor 
een intensieve begeleiding van deze groep. Ook tijdelijk werk kan bijdragen tot het opdoen van 
arbeidsritme. 
 
Daarnaast zal gezocht moeten worden naar slimme combinaties van beleidsterreinen om mensen aan het 
werk te krijgen. Bijvoorbeeld met de WMO. Mensen met een afstand op de arbeidsmarkt kunnen b.v. 
vanuit buurtbeheercentra arbeidservaring en -ritme op doen door het verrichten van werkzaamheden voor 
WMO-geïndiceerden (klussendienst, boodschappenservice, was- en strijkservice enz.). 
 
45-plussers zijn in de regel ervaren arbeidskrachten, maar worden door werkgevers vanwege hun leeftijd 
vaak gezien als een minder aantrekkelijke en dure groep van potentiële werknemers. Daarenboven vraagt 
de “nieuwe economie” vaak andere competenties. Via om- en bijscholing zal deze groep weer aantrekkelijk 
gemaakt moeten worden voor de arbeidsmarkt. Een goede afstemming tussen UWV, gemeente (sociale 
dienst), onderwijs en bedrijfsleven is daarbij onontbeerlijk. 
 
De opdrachten binnen het sociaal domein (participatiewet, WMO, jeugdwet) worden almaar omvangrijker. 
Voor een gemeente met iets meer dan 25.000 inwoners is het derhalve geboden om met omliggende 
gemeenten samen te werken. Op dit moment werkt Eijsden-Margraten binnen de gemeenschappelijk 
sociale dienst Pentasz samen met Meerssen, Gulpen-Wittem en Vaals. De PvdA streeft naar één grote 
uitvoeringsorganisatie op het niveau Maastricht-Heuvelland, waarbij nadrukkelijk dwarsverbanden worden 
gezocht met de andere beleidsterreinen van het sociale domein, maar waar ook herkenbaarheid en 
regievoering op lokaal niveau gewaarborgd blijft. 
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2.5 Toerisme 

We onderschrijven de doelstelling in de strategische Visie van Eijsden-Margraten dat de omvang van het 
toerisme in onze gemeente kan en moet toenemen. De nadruk ligt daarbij op kleinschalig toerisme dat 
gericht is op landschap en cultuurhistorie. Geen grootschalige toeristische attracties dus, maar een gastvrij 
gebied voor wandelaars, fietsers en rust-zoekenden. 
Initiatieven van burgers en bedrijven om dit soort van toerisme te bevorderen worden gesteund. De 
gemeente helpt bij het organiseren van gemeenschappelijke marketing en belangenbehartiging.  
 
Door zich aldus te positioneren, is Eijsden-Margraten een natuurlijke partner voor omliggende toeristische 
gebieden als Maastricht, Valkenburg, het Heuvelland, de Voerstreek en het Maasdal. 
De inkomsten uit de toeristenbelasting worden zoveel mogelijk besteed aan het optimaliseren van het 
concept “Bloesem van het Zuiden”. 

2.6 Duurzaamheid en vergroening 

De kosten van energie en water zullen verder oplopen. De noodzaak om duurzamer om te gaan met 
grondstoffen en milieu wordt groter. De gemeente heeft in haar eigen exploitaties op een aantal punten al 
het voorbeeld gegeven van hoe anders om te gaan met ons milieu. We zullen verder moeten gaan en onze 
bedrijven en inwoners helpen om verder te vergroenen. De kosten van energie kunnen worden beperkt 
door gebruik te maken van zonne-energie en biomassa. Onze gemeente is niet geschikt voor windenergie. 
Maar coöperatieve vormen van kleinschalige energieopwekking in wijken of rondom agrarische bedrijven 
kunnen heel goed vanuit de gemeente worden gestimuleerd en georganiseerd.  
De inzameling van bruikbaar afval en hergebruik van water, ook regenwater en zaken als het composteren 
en verkorten van kringlopen zijn zaken die vanuit de gemeente in gang gezet moeten worden. 

2.7 Landschap en cultureel erfgoed 

Het landschap in onze gemeente is de basis voor agrarische bedrijven en toerisme. Het cultureel erfgoed 
van tientallen eeuwen is van hoge waarde. Zaak dus om dit te beschermen en niet verder te verkavelen, te 
ontgraven of te verwaarlozen. De toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers kan verder verbeterd 
worden.  
Traditionele fruitteelt, stads- en dorpslandbouw en daarop gebaseerde bedrijfsactiviteiten worden 
gestimuleerd. Voor gemotoriseerd verkeer is geen uitbreiding nodig; integendeel, het is ongewenst dat in 
het buitengebied autoverkeer wordt aangelokt.  
De straatverlichting wordt door gebruikmaking van energiezuinige armaturen (Groene LED) tot een laag 
niveau terug gebracht.  

2.8 Leefbaarheid 

De krimp en de bezuinigingen en de algemene trend tot verschuiving van koopgedrag naar het internet, 
maken dat het draagvlak voor centrale voorzieningen in de kernen aan het afnemen is. Van groot belang is 
derhalve dat de leefbaarheid van die kernen door bundeling van winkels, openbare voorzieningen, sport en 
cultuur en zakelijke diensten, krachtig blijven en kunnen overleven.  
Leefbaarheid voor ouderen en jongeren is noodzakelijk om een aangename woonsfeer in stand te houden. 
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3. Visie: Bloeiend Eijsden-Margraten 

De gemeentelijke Strategische Visie voor Eijsden-Margraten, die met inzet van vele burgers tot stand is 
gekomen in 2013, geeft aan dat we de komende jaren de broekriem moeten aanhalen en dat we meer zelf 
moeten doen dan overlaten aan gemeente, provincie of rijk. We moeten zelf zorgen voor een bloeiende 
gemeenschap. 
In onze visie is Eijsden-Margraten een van de aantrekkelijkste woongebieden van ons land, met een rijk 
cultureel leven, een bloeiend landschap en een bloeiende gemeenschap, vooruitstrevend in het duurzaam 
omgaan met natuur, landschap en cultureel erfgoed en met een uitnodigende bedrijfsomgeving voor 
creatieve kleinschalige industrie en dienstverlening. 

3.1 Burgerparticipatie 

De participatie van de burger is onze natuurlijke houding. In de komende jaren moeten we een stap verder 
gaan, namelijk het activeren van burgerparticipatie om de vragen waar we voor staan gemeenschappelijk 
aan te pakken.  
Het is dus niet een kwestie van lippendienst bewijzen aan de maatschappelijke norm. 

Raadplegingen 

Bij diverse kwesties is raadpleging van burgers gewoon. In steeds meer gevallen zullen we burgers en 
belanghebbende verenigingen of organisaties vragen om mee te denken over de inrichting van de 
woonkern, van het landschap, bij zoeken naar oplossingen voor duurzaam beheer van de ruimte, voor 
verduurzaming van de energie en het hergebruik van afval. De uitkomsten van dergelijke raadplegingen 
zijn richtinggevend voor het gemeentelijk beleid en waar mogelijk worden ze onverkort overgenomen. 

Internet 

Het web is het communicatiemiddel van deze tijd. Niet alleen om berichten door te geven, maar vooral om 
echte communicatie (met woord en weerwoord) te voeren. De gemeente gaat verder met het websgewijs 
aanbieden van diensten. Maar ook met het organiseren van groepen burgers om initiatieven te 
ontwikkelen, wederkerig dienstbetoon te promoten en om belangengroepen te bundelen. De gemeente 
gaat daarom ook actief op Facebook en andere sociale media. 
Dit laat onverlet dat informatie via de traditionele wegen, voor die mensen waarvoor de digitale snelweg 
een onbegaanbare is, beschikbaar blijft en waar nodig geoptimaliseerd wordt. 

Burgerinitiatieven 

In de strategie van de gemeente is het noodzaak geworden om burgerinitiatieven te omarmen en mogelijk 
te maken. Op gebieden als sport en cultuur is dat al gebruikelijk in de vorm van de vele verenigingen die er 
zijn. Maar ook op de gebieden duurzaamheid, cultureel erfgoed, sociale zorg, wijkvoorzieningen, 
onderwijs, verkeer en ruimtelijke ordening is dit mogelijk en gewenst. 

3.2 Goede buren 

Maastricht / Heuvelland 

Eijsden-Margraten wil een goede buur zijn van de grensgemeenten Maastricht en in het Heuvelland 
Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. Daarenboven voelen wij nauwe verbondenheid met de andere 
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Heuvellandgemeenten Meerssen en Vaals. Het is dan ook zaak het goede nabuurschap te koesteren en 
actief te onderhouden. 
 
De grote gemeente Maastricht levert aan onze inwoners vele voorzieningen die alleen op stedelijke schaal 
bestaanbaar zijn. Het nabuurschap van Maastricht heeft ook nadelen als stukken stedelijke problematiek 
op ons bordje terecht komen. In gezonde gelijkwaardige verhoudingen zullen hiervoor oplossingen 
gezocht moeten worden.  
 
Met de gemeenten in het Heuvelland delen wij belangen op gebieden als toerisme, landschap, cultuur en 
infrastructuur. Ook de sociale structuur van de ons omringende Heuvellandgemeentes heeft grote 
overeenkomsten met de onze. 
Onze positie hierin is: als samenwerking mogelijk is, dan is zij noodzakelijk. 
 
Ten behoeve van het gemeentelijk belang maken we graag gebruik van onze goede contacten in het 
provinciehuis, Den Haag en Brussel.  
 

België 

Onze gemeente is begrensd door België, zowel Vlaams als Waals. Ons daarvoor afsluiten zou betekenen 
dat we een beperkte blik op de wereld hebben. In deze euregio is het al vanzelfsprekend dat er 
grensoverschrijdend gedacht wordt als het gaat om winkelen, scholen, verkeer, milieu en infrastructuur. 
Het is nodig dit verder te onderzoeken en ontwikkelen voor cultuur, erfgoed, huisvesting en zorg. 

3.3 Vergroening: groen, schoon en duurzaam 

Energie 

De gemeente zelf is maar een kleine speler in energiegebruik. Waar mogelijk wordt door de gemeente het 
maximum aan duurzame energieopwekking en verantwoord energiegebruik gedaan. 
Van groter belang is dat de gemeente helpt om het energieverbruik van inwoners en bedrijven te 
verduurzamen. Door het stimuleren van zonne-energie, door het organiseren van energie-coöperaties, 
door het stimuleren van decentrale opwekking van warmte en elektriciteit, door het organiseren van 
biovergassing en dergelijke. De gemeente heeft een zodanige ligging en uitgestrektheid dat zonne-energie 
en bio-energie de potentie hebben om de hele energievoorziening in onze gemeente te verzorgen. De 
opdracht is alleen om het via burgerinitiatieven ook haalbaar te maken. 

Landschap 

Het prachtige heuvellandschap dient in stand gehouden te worden. De daarin aanwezige agrarische 
bedrijven hebben een voorname rol in het landschapsbeheer, ook al is dat niet hun primaire taak. We 
willen onderzoeken of meer burgers betrokken kunnen worden bij het landschapsbeheer. Organisaties als 
Staatsbosbeheer, het Limburgs Landschap en IKL worden aangemoedigd in de toekomst meer met 
groepen vrijwilligers te gaan werken.  
Verstorende elementen worden krachtig geweerd. Een ondubbelzinnig beeld- en kwaliteitsplan om ons 
kwetsbaar landschap te beschermen is daarbij een noodzaak. 

Innovatieve technieken 

De gemeente kan en moet onzes inzien dus, een voortrekkersrol vervullen bij het invoeren van nieuwe 
technieken voor vergroening en verduurzaming. Gebruik van nieuwe technieken als LED-verlichting 
spreken voor zich. 
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Innovatieve financiering 

Voor de investeringen in vergroening en verduurzaming zijn investeringsmiddelen nodig. De gemeente 
heeft hierin de rol van bemiddelaar en van een initiërende partij om groepen bij elkaar te brengen. Crowd-
funding is een goede mogelijkheid om burgerinitiatieven van de grond te krijgen. Ook nieuwe bedrijvigheid 
door inwoners op dit gebied verdienen warme ondersteuning. 
In het eigen aanschafbeleid speelt de gemeente een belangrijke rol (launching customer).  

Biologisch composteren, recyclen 

In een zo groene gemeente als Eijsden-Margraten is composteren en hergebruik van reststoffen niet 
ongewoon. Maar we zijn nog lang niet zover dat we als een voorloper op dit gebied gezien worden, terwijl 
dat toch mogelijk en noodzakelijk is. Het verstrekken van compostcontainers moet dus omhoog en het 
gebruik van keuken- en tuinafval en reststromen vanuit de landbouw voor biovergassing moet uitgebreid 
worden. 

3.4 Leven en Welzijn 

Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Er komen steeds meer zorgtaken van de centrale overheid naar de gemeente. Vanuit de gedachte dat 
gemeenten efficiënter en doelmatiger kunnen werken gaat dat gepaard met forse kortingen.  
De PvdA beschouwt, alle bezuinigingsmaatregelen ten spijt, de decentralisatie van AWBZ naar de WMO, 
maar ook de huidige WMO als een uitstekend instrument om burgers “op maat” te bedienen. Op maat 
betekent: 

– Niet meer dan nodig, maar ook niet minder dan noodzakelijk 
– In samenhang met andere beleidsterreinen zoals jeugdzorg en participatiewet 
– Eén gezin, één plan, één regisseur. 

 
De PvdA kiest nadrukkelijk voor een regisseursmodel, waarbij de gemeente optimaal sturing kan geven 
aan het zorgproces van het gezin. Dit dient te gebeuren dicht bij de burger (kerngericht werken), 
multidisciplinair en met herkenbare mensen.  
 
Naast de plannen om dagbesteding en persoonlijke verzorging naar de gemeenten te decentraliseren, zal 
ook intramurale zorg, onder het mom van “scheiden van wonen en zorg” onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente komen te vallen. De zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3, die nu nog gelden als AWBZ-zorg 
vallen straks binnen de reikwijdte van de WMO. De PvdA is geen voorstander van ontmanteling van 
zorgcentra. Burgers die nu nog onder deze AWBZ-regeling vallen, wonen in de regel prima, en dat moet 
ook zo blijven. Kamers in zorgcentra kunnen na de decentralisatie opgevat worden als (onzelfstandige) 
woonruimtes, waar door de gemeente bij de betreffende zorginstelling zorg wordt ingekocht. 
Het scheiden van wonen en zorg biedt ook nieuwe kansen. Leegkomende accommodaties of boerderijen 
kunnen her-bestemd worden tot kleinschalige woon/zorgvoorzieningen, geïnitieerd vanuit de gemeente of 
vanuit een particulier initiatief. 
 
De gemeente Eijsden-Margraten onderscheidt zich reeds van de meer verstedelijkte gebieden wanneer het 
gaat om “burgerkracht”. Er zijn veel verenigingen, veel vrijwilligersorganisaties en veel burgerinitiatief. De 
PvdA wil dat graag ondersteunen. 
Een voorbeeld van zo’n burgerinitiatief is het “huiskamerproject”. Op dit moment zijn er reeds 
huiskamerprojecten in Eijsden en St. Geertruid. In de kernen Cadier en Keer, Gronsveld, Mheer en 
Margraten zijn huiskamerprojecten in voorbereiding. Wat de PvdA betreft worden deze initiatieven breed 
toegankelijk voor alle (oudere) burgers van onze gemeente. 
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Jeugdzorg 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het hele, brede pallet aan jeugdzorg. 
Van preventie tot curatieve zorg. 
Voorop gesteld: het gaat door de bank genomen goed met onze jeugd. 85% van onze jongeren ontwikkelt 
zich zonder veel problemen tot volwassene.  
Jeugdzorg zal in samenhang met andere beleidsterreinen in het sociale domein georganiseerd moeten 
worden, omdat de jongere geplaatst is in zijn omgeving (gezin, school, werk, vrienden, vereniging).  
Wat via preventie niet doorgeleid hoeft te worden naar zwaardere vormen van zorg, zien wij als pure winst, 
niet alleen financieel. 
De regio, en ook Eijsden-Margraten, beschikt over verschillende grote en kleinere organisaties, die zich 
bezig houden met jeugdzorg (en daarnaast voor ruime werkgelegenheid zorgen). Daar waar dat mogelijk 
is en zal leiden tot kwalitatieve meerwaarde, zullen deze zowel beleidsmatig als oparationeel betrokken 
worden bij het gemeentelijk, dan wel regionaal beleid. 

Gezondheidszorg 

Er zal meer aandacht gegeven moeten worden aan preventieve gezondheidszorg. Eijsden-Margraten scoort 
momenteel niet goed in de overzichten die door de GGD aangeboden worden. Bezien moet worden of 
(burger)initiatieven in de richting van bij levensstijl passende problemen zoals overgewicht (hart- en 
vaatziekten, diabetes) alcoholgebruik onder jongeren, opgepakt kunnen worden. 
 
De luchtkwaliteit in het Maasdal is matig als gevolg van de industriële centra rond Maastricht en Luik en 
de doorgaande routes van vrachtwagens, treinen en schepen.  
We zullen met deze buren samen moeten werken om die kwaliteit te verbeteren. 

Verenigingen 

De PvdA beschouwt de verenigingen niet als kostenpost, maar als een investering. 
Het rijke verenigingsleven draagt bij aan een goede sociale structuur en het welbevinden van onze burgers.  

3.5 Onderwijs, ook in de kleine kernen. 

Onderwijs 

Kleine kernen 
De burgers van Eijsden-Margraten kunnen op dit moment beschikken over 11 basisscholen op eigen 
grondgebied. Door de sterke daling van het leerlingenaantal komt het voortbestaan van een aantal van 
deze scholen, met name in de kleine kernen, onder druk te staan. Sluiting dreigt. 
Vooropgesteld: het besluit om een school al dan niet te sluiten ligt niet primair bij de politiek, maar bij de 
schoolbesturen. Een laisser-faire houding past echter niet bij deze ontwikkelingen:  

– scholen vormen een functie in (kleine) kernen; 
– het sluiten van een kleine school kan ruimtegebrek en dus uitbreidingsbehoefte bij een andere 

(ontvangende school) met zich mee brengen; 
– scholen kunnen niet geïsoleerd gezien worden van andere ‘kindpartners’ zoals peuterspeelzalen, 

kinderopvang en CJG’s.  
In de toekomst zijn scholen een onderdeel van zogenoemde IKC’s (integrale kind centra); 

– scholen/kindcentra kunnen niet los gezien worden van de toekomstige taken van de gemeente op 
het gebied van de jeugdzorg. 

Kortom: de PvdA zal (samen met de onderwijsinstellingen) volop blijven participeren in deze discussies en 
is van mening dat het simpelweg sluiten van een school geen zaak is van schoolbesturen alleen. De 
gemeente zal vanuit haar verantwoordelijkheden hier volop sturing aan geven. 
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Opleidingen 
De nabijheid van zoveel andere opleiding en van voortgezet en hoger onderwijs in de buurgemeenten, 
maakt het mogelijk om onze kinderen al vroeg te laten kennismaken met de wijdere wereld van kennis en 
wetenschap. Voor de ontwikkeling van onze (klein-)kinderen is het van groot belang dat we die kansen 
grijpen en ten nutte maken. 
	  
Taalonderwijs Engels, Frans, Duits 
In een regio die zozeer in het hart van het één wordende Europa ligt, moet het vanzelfsprekend zijn dat er 
ruim aandacht is voor taalonderwijs. Dat is nodig voor het sociale contact, voor het culturele besef , voor 
het zakendoen en voor de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom vinden wij het positief wanneer er al zo 
vroeg mogelijk met onderwijs in vreemde talen begonnen wordt.  
Maar ook volwassenen en ouderen moeten worden aangemoedigd om hun kennis en vaardigheden in de 
vreemde talen te ontwikkelen. 

Bibliotheken 

De bibliotheekvoorziening in onze gemeente is opgedragen aan de Stichting Heuvellandbibliotheken. De 
bibliotheken in Eijsden en Margraten zien we als de bibliothecaire centra in onze gemeente, met 
daaromheen in de kernen satellietvoorzieningen (bijvoorbeeld in het MFA Gronsveld, maar in de toekomst 
ook in Cadier en Keer) opdat de bibliotheken bereikbaar blijven voor alle inwoners, ook de ouderen en 
diegenen die matig mobiel zijn.  
De functie van de bibliotheek zal aangepast moeten worden aan de huidige tijd. Een bibliotheek is meer 
dan een aantal strekkende meters boeken, maar een modern informatiecentrum met brede 
maatschappelijke taken. Krachten moeten op Heuvellandniveau gebundeld worden. 
De verdere digitalisering van de bibliotheekvoorziening, maar ook een nauwe samenwerking met de 
stadsbibliotheek van Maastricht, moet helpen om de bereikbaarheid van literatuur en vakgerichte kennis te 
vergroten. 

Kunst en Cultuur 

Er zijn diverse verenigingen en organisaties in onze gemeente die kunst en cultuurbeoefening tot doel 
hebben. Dat moet zo blijven, maar daarnaast verdient het alle steun om ook hier een goed kunst- en 
cultuurklimaat te hebben dat in verbinding staat met de culturele centra in Maastricht en Luik. Zo is ook 
overloop vanuit die centra mogelijk. Voor kunstenaars en ambachtelijke kunstbedrijven, moet er in 
Eijsden-Margraten een goed vestigingsklimaat zijn. 
Indien mogelijk helpt de gemeente bij het zichtbaar zijn van de kunstbedrijvigheid. 
 
Kunst- en cultuuruitingen op het gebied van podiumkunsten, muziek, literatuur (poëzie) en minder 
traditionele vormen van muziek zullen gestimuleerd worden. 
Ook anderen en m.n. jongeren zullen uitgedaagd worden met hedendaagse cultuuruitingen te komen.  
	  
Er zijn vele archeologische en geologische waarden in de gemeente die de moeite waard zijn om te 
ontsluiten voor educatieve en educatief-toeristische doelen. De gemeente investeert daartoe in de 
organisaties die dit als doel hebben. 
	  
Een levendig cultureel klimaat blijkt uit lezingen en evenementen die in de verschillende kernen 
georganiseerd worden. De diverse multifunctionele accommodaties en de vele private 
ontmoetingsgelegenheden in de diverse kernen bieden hiervoor een goede infrastructuur. De gemeente 
kan hiertoe bijdragen door de zichtbaarheid te vergroten. In onze gemeente is een groot aantal, al dan niet 
gepensioneerd, geleerden, deskundigen, experts en cultuurliefhebbers woonachtig. Deze groep kan 
gemobiliseerd worden om het culturele klimaat in de gemeente te versterken. 
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3.6 Werk en Inkomen 

Niemand aan de kant: integratie 

De beste manier om gezond lid van onze gemeenschap te zijn, is door aan het werk te zijn, betaald of als 
vrijwilliger. De deelname aan het arbeidsproces is een zaak waarbij de gemeente in toenemende mate een 
rol heeft. Dit zal georganiseerd moeten worden in samenwerking met omliggende gemeenten, enerzijds 
omdat veel inwoners van Eijsden-Margraten wat dit betreft forens zijn, maar ook omdat uitvoering van 
arbeidsintegratie op het niveau van arbeidsmarktregio professioneler en effectiever aangepakt kan worden. 

Sociale werkvoorziening 

Door wettelijke maatregelen neemt het aantal plaatsen in deze opvang af. Via natuurlijk verloop zal de 
sociale werkplaats helemaal afgebouwd worden. Het is daarom te meer zaak om diegenen die hierin wel 
nog werkzaam zijn en die via de sociale werkvoorziening aan een re-integratietraject bezig zijn, volop te 
steunen in het adequaat afronden van dit traject.  
Het gebruik van de sociale werkvoorziening door de gemeente moet geoptimaliseerd worden. 

Ruim baan voor MKB, ateliers en ZZP-ers 

Onze gemeente is bij uitstek geschikt en aantrekkelijk voor kleine bedrijven in diverse bedrijfstakken. 
Zelfstandig ondernemerschap en innovatie met kennis moet dan ook ruim baan krijgen. Gemeentelijke 
voorschriften voor het in eigen pand uitoefenen van bedrijf of handel, moeten daarin voorzien. Ruimte is er 
voor kringen van ondernemers of andere platforms waardoor deze activiteiten meer armslag krijgen. 

Hoogwaardige bedrijventerreinen 

In drie kernen in de gemeente zijn er van oudsher bedrijventerreinen (Gronsveld, Margraten, Eijsden). 
Gezorgd moet worden dat deze een hoogwaardige invulling houden. Activiteiten die dit mogelijk 
ondermijnen zoals grootschalige opslag, milieubelastende bedrijven of anderszins moeten vermeden 
worden. Kleine bedrijven moeten door het beschikbaar stellen van kleinere bedrijfskavels op de 
industrieterreinen ook de gelegenheid krijgen zich (geclusterd) op een bedrijventerrein te vestigen. 

ICT infrastructuur 

De toegang tot internet is van groot belang voor bedrijven en inwoners van onze gemeente. De 
dekkingsgraad, snelheid en capaciteit van het net verdienen daarom alle aandacht. In de centra met 
gemeenschapsvoorzieningen dient er gratis WiFi te komen. De toeristische en gemeentelijke 
dienstverlening moet up to date en goed toegankelijk te zijn via het web. 

Aansluiten op Brainport 2020 

In Brainport 2020 hebben de regio’s rond Eindhoven en Maastricht de krachten gebundeld om een 
innovatieve kennisregio te vormen. Met de clusters rondom technologie, chemie en gezondheid heeft men 
goede kans om zich internationaal te profileren. De gemeente Eijsden-Margraten is daarbij de natuurlijke 
achtertuin van het gezondheidscluster in Maastricht met mogelijk verbindingen naar het kenniscluster 
Luik. Het is dan ook zaak om zodanig in deze netwerken tot opereren dat spin-off van dergelijke 
ontwikkelingen ook in Eijsden-Margraten belanden. Voor zover mogelijk wordt daartoe een infrastructuur 
gevormd die het aantrekkelijk maakt voor innovatieve bedrijven om zich te vestigen.  
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3.7 Leven en Welzijn 

Leefbaarheid kernen 

Het vraagstuk leefbaarheid van (kleine) kernen vraagt meer en meer richting en antwoorden. Het is 
duidelijk dat het aantal voorzieningen verder terug zal lopen. Niet elke kern zal straks nog kunnen 
beschikken over een eigen school, winkels, maatschappelijke voorzieningen, sportvelden enz.  
Het zal in de toekomst meer gaan om kwaliteit en bereikbaarheid dan om het krampachtig in stand 
houden van voorzieningen waar weinig gebruik van wordt gemaakt. De PvdA staat voor een evenwichtige 
verdeling van voorzieningen met in elk geval in elke kern een gemeenschapshuis, dat als uitvalsbasis van 
het verenigingsleven of voor activiteiten vanuit de gemeenschap gebruikt kan worden. 

Veiligheid 

De openbare veiligheid is in Eijsden-Margraten in vergelijking met vele andere gemeenten geen prominent 
onderwerp en laten we hopen dat dit zo blijft. De inzet van de politie op aanwijzing van de Burgemeester 
dient voortgezet te worden. De betrokkenheid van burgers bij de surveillance en begeleiding van 
evenementen kan verder worden versterkt. De inzet van camera’s in het publieke domein dient beperkt te 
blijven tot de gevoelige plekken.  
Bij dreigende ontsporing door jeugdigen wordt terstond en intensief gebruik gemaakt van de 
jongerenwerker en later Bureau HALT. Repressie bij jeugd is alleen effectief wanneer het 
gedragsverandering met zich mee brengt. 
 
Bijzondere aandacht verdienen risicovolle installaties in en in de nabijgelegen gemeenten zoals het spoor 
(vervoer gevaarlijke stoffen), de nucleaire reactor in Tihange (radioactieve straling, ongelukken), het 
vervoer in en over de Maas (verontreinigingen, gevaarlijke stoffen, vervuilende stoffen) en over de A2. De 
PvdA is voorstander van sluiting van de kerncentrales die op uranium werken. 
 
Drugsoverlast is niet alleen een probleem van onze buurgemeente Maastricht. Als betrokken buur- en 
grensgemeente opteren wij, zeker nu de Raad van State uitspraak heeft gedaan, voor een gezamenlijk 
gedragen oplossingen. De PvdA wil daarbij maximale zorgvuldigheid voor alle direct betrokkenen 
betrachten. 
In zijn algemeenheid is de PvdA voorstander van regulering en daarmee van beperkte legalisering van 
productie en distributie van wiet. Daardoor kan er ook voor gezorgd worden dat handel en gebruik beperkt 
wordt tot plekken die weinig overlast veroorzaken.  

Ruimte voor de jeugd 

De jongeren dienen hun eigen leefcultuur te kunnen ontwikkelen en uiten.  
Aandacht en activering is hier nodig, niet alleen via de traditionele verenigingen.  
Hangplekken, Jongerenontmoetingsplekken (JOP), openbare sportvoorzieningen, skatebanen en 
uitgaansgelegenheden horen er te zijn. 

Activeren van ouderen 

Er zijn vele ouderen die niet zorgbehoevend zijn en die graag hun kennis, ervaring en energie beschikbaar 
stellen voor zaken van algemeen belang. Onze gemeente heeft een zeer groot aantal gepensioneerde 
hoger opgeleiden. Het is zaak om dit te activeren, bijvoorbeeld door projecten als het Project Zilverlingen 
(ouderen dragen via scholen cultuur over aan jongeren). 

Gezonde sport 

“Een leven lang sporten…” is datgene dat nagestreefd moet worden. Sport wordt ervaren als ontspannend 
en draagt bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid, ongeacht de leeftijd van de sportbeoefenaar.  
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Daarnaast kan sport bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport bevordert de onderlinge 
samenhang binnen de gemeenschap, voorkomt isolement, draagt bij aan de ontplooiing van mensen en 
sport bevordert de gezondheid. 
Sportverenigingen hebben hierin een belangrijke rol. Zij zorgen er in belangrijke mate voor dat mensen al 
op jongere leeftijd met sport in aanraking komen en in de gelegenheid worden gesteld deze uit te oefenen. 
Zowel prestatief als recreatief. 
Met de vergrijzing zal het sporten voor en door ouderen verder gestimuleerd worden. 

 Woningbouw temporiseren: kwaliteit in plaats van kwantiteit 

De vergrijzende bevolking en de afname van de bevolkingsaanwas, nopen ons om een andere richting in te 
slaan met de woningbouw. Er is geen sprake meer van een kwantitatief probleem, maar vooral wel van een 
kwalitatief probleem: er zijn te weinig woningen geschikt voor ouderen, al dan niet met een zorgvraag. Er 
zijn teveel grote eengezinswoningen. Bij verbouw moet dus gezorgd worden voor meer levensbestendige 
woonvormen. Waar nodig worden voorschriften en toezicht ingezet voor het bereiken van dit doel. In ieder 
geval is er geen ruimte voor nieuwe grote nieuwbouwprojecten. Het afbreken en vervangen van 2 door 1 
woning wordt waar mogelijk door de gemeente gesteund. 
Initiatieven voor het omvormen van grotere, soms incourante gebouwen, maar ook agrarische panden tot 
geclusterde zorgwoningen willen we positief tegemoet treden. 

 Verkeer en Vervoer 

Bij de komende aanbesteding van het openbaar vervoer moet ervoor gezorgd worden dat de 
bereikbaarheid van de kernen in orde is en dat de intensieve busverbindingen naar de werkgebieden en 
koopcentra van voldoende frequentie blijven. Er kan gedacht worden aan vervoer op maat met hulp van 
burgerparticipatie.  
De PvdA realiseert zich terdege dat “het vervoeren van lucht” zoveel mogelijk vermeden moet worden. Het 
uitgestrekte gebied van Eijsden-Margraten vraagt daarom om maatwerk. Dat kan bereikt worden door 
zogenaamde “wensbussen” of door uitbreiding van het buurtbustraject. 
 
Het doelgroepenvervoer (mensen met een indicatie, leerlingenvervoer) is een extra punt van aandacht. 
Goed bereikbaar openbaar vervoer kan gezien worden als voorliggende voorziening en bewerkstelligt dat er 
minder snel aanspraak wordt gemaakt op een individuele (dure) voorziening. Wat de PvdA betreft is 
regulier openbaar vervoer en doelgroepenvervoer daarom één dossier. 
 
De trein van Maastricht naar Luik v.v. dient te blijven stoppen in Eijsden. 
 
Bij onderhoud en wegverbetering dient in de eerste plaats gedacht worden aan fietsers en voetgangers. 
Het stelsel van fietsverbindingen binnen de gemeente, maar ook vanuit onze gemeente naar de naburige 
gebieden in Nederland en België, worden verder gecompleteerd. 

3.8 Betaalbaar blijven 

De gemeentelijke uitgaven zullen de komende jaren niet kunnen stijgen vanwege de komende 
bezuinigingen van het Rijk. De belastingdruk in de gemeente is evenwichtig en dient dat te blijven. Alleen 
bij de opbrengst van de toeristenbelasting zullen we op een stijging mogen rekenen, maar deze zal vooral 
worden ingezet om de toeristische infrastructuur te verbeteren. 
Om ruimte te maken voor nieuwe beleidsvoornemens, is het noodzakelijk in de eigen uitgaven te snijden. 
Daarnaast zullen hervormingen van beleid moeten leiden tot het efficiënter en effectiever omgaan met 
beschikbare middelen. De Raad geeft hierbij het voorbeeld door de eigen kosten te verminderen door de 
vergoedingen laag te houden en het aantal leden per raadscommissie te verminderen. Verder zal het 
aantal medewerkers in dienst van de gemeente dalen als gevolg van de integratie van beide oude 
gemeentes. De forse nieuwe taken binnen het sociaal domein (de 3 D’s) kunnen wél een opwaartse 



PvdA	  Verkiezingsprogramma	  2014-‐2018	  

-- Pagina 15  -- 

bijstelling van het personeel tot gevolg hebben, maar daar staan ook nieuwe middelen tegenover. 
Intergemeentelijke samenwerking is hét adagium om ook hier effectief mee om te gaan.  
Door een uitgekiend financieringsbeleid moeten de lasten van rente op investeringen, naar beneden 
worden gebracht. 

Duurzaam evenwicht op de begroting 

Op middellange termijn moet er een evenwicht zijn op de jaarlijkse begroting en rekening van de 
gemeente. Incidentele meevallers worden alleen voor incidentele doeleinden gebruikt. Het is niet nodig 
om nog meer algemene of bestemmingsreserves op te bouwen. De gemeentelijke vertegenwoordigers zijn 
bijzonder waakzaam bij het beoordelen van plannen met financiële gevolgen bij de gemeenschappelijke 
regelingen, intergemeentelijke samenwerkingen en andere organisaties waar de gemeente vrijwillig of door 
wettelijk voorschrift, verbonden is. 

Baten genererende taken 

Gezocht zal moeten worden naar activiteiten die zichzelf terugverdienen of door kosten te verlagen door 
samen te werken met andere gemeenten of met burgerinitiatieven. De door de gemeente gesteunde en 
gesubsidieerde organisaties worden aangemoedigd om meer eigen inkomsten te verwerven om daarmee 
hun activiteiten te bekostigen, zonder daarbij in para-commercialisme te vervallen. 
De bedrijven waar de gemeente in deel neemt en aandeelhouder is, moeten beoordeeld worden op hun 
rendement op geïnvesteerde middelen. Is dit onder de maat, dan zullen herstructureringen moeten plaats 
vinden. 

Doelmatigheid en klantvriendelijkheid vergroten door ICT 

De verdere inkrimping van het gemeentelijk apparaat wordt mogelijk gemaakt door verdergaande 
digitalisering van de dienstverlening en door het verder automatisering van de interne communicatie. De 
gemeente maakt daarbij bij voorkeur gebruik van Open Source software zodat dure aanschaf verminderd 
kan worden. Hiertoe worden de gemeenteambtenaren in de gelegenheid gesteld zich te bekwamen in de 
nieuwe ICT-mogelijkheden. 

Belastingen inflatieneutraal 

De belastingdruk kan gelijk blijven door de verhogingen te beperken tot het niveau van de inflatie. 
Uitzondering hierop zijn die belastingen en heffingen die voor een bepaald doel staan (zoals bv de 
rioolbelasting). Deze laatste worden gekoppeld aan de feitelijke kostenontwikkeling, zodat we 
kostendekkende heffingen hebben. 

Meerjarenplan voor inkomsten, uitgaven en gebruik van reserves	  

De gemeente moet financieel gezond blijven door koers te houden met een meerjarenplan voor 
inkomsten, uitgaven en prestaties. Het gebruik van reserves en voorzieningen moet verder worden terug 
gebracht omdat diverse projecten nu nog onttrokken zijn aan het oog van planning en control cyclus. Voor 
zover er in de gemeente nog sprake is van een “potjescultuur” wordt deze afgebouwd. 
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4. Wat	  willen	  we	  niet?	  	  

Het is niet eenvoudig om een lijst te maken van dingen die we niet willen, want daarbij valt van alles te 
bedenken. Maar we willen voor de duidelijkheid wel een paar dingen noemen die wij niet willen en die 
mogelijk wel door andere partijen worden voorgestaan. 

Uitbreiding wonen in buitengebied 

Wij willen niet dat nieuwbouw in het buitengebied wordt uitgebreid. Er zullen geen bestemmingsplannen 
dienaangaande ontwikkeld worden. Als er al woningen bij moeten komen of van doelgroep veranderen, 
dan is dat zoveel mogelijk in de kernen, ook al om die zo leefbaar mogelijk te houden.  
Het omvormen van panden naar geclusterde zorgwoningen of “meerdere-generaties-woningen” voldoen 
aan het beeld- en kwaliteitsplan, waarin nadere (strenge) regels worden gesteld. 
Het omzetten van een bedrijfspand tot woning of het permanent bewoonbaar maken van tijdelijke 
huisvesting, kan niet op onze steun rekenen. 

Grootschalige elementen in het buitengebied 

Grootschalige structuren passen niet in ons buitengebied. Dus tegen windmolenparken, megastallen, 
grootschalige logistieke bedrijven, grootschalige toeristische attracties en nieuwe wegen zullen wij ons 
teweer stellen. 

Versnippering van voorzieningen 

Wij denken dat het voor de leefbaarheid van groot belang is dat voorzieningen als winkels, cultuur, sport 
en zorg op een levensvatbare manier in de kernen aanwezig zijn en dat dus moet worden tegengegaan dat 
deze op perifere plekken worden neergezet of verspreid raken. 
Bereikbaarheid is belangrijker dan beschikbaarheid. 

Bezuinigingen op sociale voorzieningen 

De zwakste partijen verdienen onze volle steun.  

Vervuilende industrie 

Voor bedrijvigheid met een duidelijke milieubelasting of met een onverantwoord hoog grondgebruik per 
arbeidsplaats (uitgezonderd de agrarische), is in onze gemeente geen plaats.  

Voorrang voor parkeren van voertuigen 

Eijsden-Margraten is geen grootschalige parkeerplaats. De enige plaats waar er ruim baan is voor auto’s is 
in de buurt van gemeenschapsvoorzieningen.  
Er is sprake van een goede balans tussen omgeving, auto, fietser en wandelaar. 

Vriendjespolitiek 

Transparantie is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor integere besluitvorming in de 
gemeente. Elke vorm van bevoordeling door persoonlijke relaties wijzen wij dan ook af en zullen we met 
alle middelen bestrijden. 
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5. Financiën	  

De meerjarenbegroting van de gemeente Eijsden Margraten zoals in oktober 2013 gepresenteerd ziet er 
goed uit. Rekening is gehouden (voor zover nu bekend) met de bezuinigingen die vanwege het Rijk op ons 
af komen. Ook verwerkt zijn de prioriteiten zoals de raadsleden die medio 2013 aan het College van B&W 
hebben geadviseerd. 
Voor een groot gedeelte zitten de onzekerheden voor de komende jaren in de budgetten die het Rijk gaat 
decentraliseren. We zullen daar op een sociale en creatieve manier mee om moeten gaan. 
 
In dit Verkiezingsprogramma worden een aantal ambities en doelen geformuleerd waarvoor dekking 
gezocht moet worden bunnen de gemeentelijke mogelijkheden. Voor een goed deel kunnen de bestaande 
budgetten daarvoor gebruikt worden. Het gaat dan alleen om een ander gebruik van de budgetten. 
 
Maar er zijn ook ambities die geld kosten en die niet uit de bestaande budgetten gedekt kunnen worden. 
We moeten daarom zaken in de begroting verschuiven of nieuwe dekking vinden. De PvdA is voldoende 
regeerpartij om te beseffen dat je dan met een dekkingsplan moet komen. Hieronder staat dat 
dekkingsplan dat is gebaseerd op de meerjarenraming van de gemeente. Ook naar andere mogelijke 
partijen geeft dit financieel overzicht maximale helderheid over de prioriteiten die de PvdA stelt. De in het 
dekkingsplan opgenomen maatregelen staan aangeduid in de betreffende paragrafen van het 
Verkiezingsprogramma. 
 
Zoals uit de berekening blijkt, zijn de door de PvdA aangedragen prioriteiten over de gehele periode 
genomen in evenwicht. 
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2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Lasten '4.760 '4.665 '4.676 '4.572 Bezuiniging 50 100 150 150
Leges5etc 403 404 404 404 Meer5leges 20 20 20 20
Per5saldo '4.357 '4.261 '4.272 '4.168

Openbare5Orde5
en5Veiligheid

Lasten '1.830 '1.720 '1.727 '1.719

Verkeer5en5
vervoer

Lasten '3.324 '3.414 '3.504 '3.552

Lasten '1.350 '423 '421 '419
Baten 2.040 2.800 1.088 1.067 Baten5van5derden 50 100 100 100
Per5saldo 690 2.377 667 648

Onderwijs Lasten '1.935 '1.898 '1.875 '1.847 Onderwijs5in5kernen '50 '100 '150 '150

Lasten '6.365 '6.024 '5.978 '6.243 Toerisme/recreatie '75 '100 '125 '150
Baten 527 526 526 854 T.'belasting 75 100 125 150
Per5saldo '5.838 '5.498 '5.452 '5.389

Lasten '12.996 '13.102 '12.957 '12.940
Baten 6.568 6.536 6.512 6.490
Per5saldo '6.428 '6.566 '6.445 '6.450

Lasten '8.002 '7.894 '7.893 '7.861 Volksgezondheid '25 '50 '75 '100
Baten 5.525 5.478 5.478 5.473
Per5saldo '2.477 '2.416 '2.415 '2.388

Lasten '7.328 '7.438 '5.048 '4.892 Slim5bezuinigen '75 '100 '125 '150
Baten 3.929 4.620 1.803 2.345
Per5saldo '3.399 '2.818 '3.245 '2.547

Lasten '26.433 '25.718 '25.795 '25.087 Slimmer5financieren 25 50 75 100
Baten 54.774 52.351 52.981 52.526
Per5saldo5 28.341 26.633 27.186 27.439

Lasten '74.323 '72.296 '69.874 '69.132 Totaal5saldo '5 20 '5 '30
Baten 73.766 72.715 68.792 69.159
Per5saldo '557 419 '1.082 27

RO5en5
Volkshuisvesting

Financiering5en5
dekking

Totaal

Verkiezingsprogramma5PvdA;5mutatiesBedragen5x5€51.000
Dekkingsplan2Verkiezingsprogramma2PvdA

Meerjarenbegroting5okt520135voor5het5jaar

Algemeen5
Bestuur

Economische5
Zaken

Cultuur5en5
Recreatie

Sociale5
Voorzieningen

Volksgezondheid5
en5milieu

  


