WIES MIT PEKEL
actieprogramma 2014-2018
Het zijn pittige tijden. De bankencrisis, als gevolg van gegraai en neoliberale politiek,
trekt diepe sporen op mensen, die niet schuldig zijn aan die crisis. Veel mensen
verliezen hun baan en worden geconfronteerd met verslechterd onderwijs voor hun
kinderen en uitkleding van de zorg voor hun ouders. De afgelopen jaren hebben veel
mensen het vertrouwen verloren. In bestuurders, bankiers, politici, managers — en
soms ook in elkaar. De rechtse politiek van ‘meer markt en eigen
verantwoordelijkheid’, heeft de economie in zwaar weer gebracht, de sociale
zekerheid uitgehold en de tweedeling in ons land vergroot. Egoïsme en zelfverrijking
worden beloond, omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar worden steeds
moeilijker gemaakt. Dat bedreigt de samenhang in onze samenleving. De huidige
crisis is geen natuurramp, maar het gevolg van politieke keuzes. Van bange politici,
die geen verantwoordelijkheid durfden te nemen en hoopten dat de markt voor hen
alle problemen zou oplossen.
Veel Pekelders vestigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 hun hoop op de
PvdA. Helaas blijkt er een gapend gat te zitten tussen de woorden in de campagne
en daden in het kabinet Rutte/ Samsom.

Dat kan volgens ons echt anders. En die

verandering hoeft niet te beginnen in Den Haag, laat staan in Europa. Die
verandering kan beginnen in Pekela. Wij hebben de afgelopen acht jaar bewezen dat
ook in crisistijd de meest kwetsbaren buiten schot kunnen blijven. Dat als het even
tegenzit niet de solidariteit moet worden afgebroken, maar juist moet worden
versterkt.

Wij hebben regelmatig een Pekelder vuist tegen Haagse vernielzucht

gemaakt.

Op 19 maart kunt u een duidelijk signaal afgeven door de SP groot te

maken, een linkse meerderheid in Pekela te behouden en aan VVD en PvdA te laten
zien dat het echt anders moet.
Niemand zit te wachten op loze beloften en holle frasen. Voor uitgebreide,
geldverslindende verkiezingsbeloften verwijzen wij u dan ook door naar andere
partijen. Het zijn geen tijden voor prestige, luchtkastelen en verspilling. Wij beloven
wel dat we deze problemen niet af zullen schuiven op diegenen die de overheid het
hardst nodig hebben. De SP in het gemeentebestuur is een garantie voor fatsoenlijk
armoedebeleid, zorg in de buurt, solidariteit en menselijke waardigheid. Daar hebben
we de afgelopen acht jaar voor geknokt, en daar willen we graag mee door.
Ondanks de grote opgaven hebben wij vertrouwen in de veerkracht van Pekela. We
wonen in een prachtige gemeente, waar we er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is.
Een ding pakt niemand van ons af: Wij zijn en blijven ‘Wies mit Pekel!’
Met strijdbare groet,
Pim Siegers, lijsttrekker, 06-38963417, psiegers@sp.nl
Hennie Hemmes, wethouder, 06-46617489, h.hemmes@pekela.nl
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1. Solidariteit, juist nu
Inleiding
Het antwoord op de problemen van de partijen die (mede-) verantwoordelijk zijn
voor de economische ellende is: bezuinigen. Het antwoord van de SP is: solidariteit..
Het afbreken van welzijn, zorg, onderwijs en sociale voorzieningen leidt tot
mensonwaardige situaties voor veel mensen en schept nieuwe, grote problemen die
in de toekomst tegen veel hogere kosten bestreden moeten worden. Wij kunnen de
problemen alleen maar het hoofd bieden als we dat samen doen. Samen leven,
samen wonen, samen werken, samen opgroeien en samen zorgen voor een solidair
Pekela.

Wat is er bereikt?


De afgelopen jaren heeft het armoedebeleid een flinke impuls gekregen. Veel
andere gemeenten kozen voor verslechteringen, wij kozen voor verbeteringen.
Pekela is volgens onderzoek van de vakbeweging het sociaalste dorp van
Nederland.



De aanpak van armoede onder kinderen is topprioriteit. Met concrete en
praktische hulp hebben een groot aantal kinderen mogelijkheden gekregen om
mee te blijven doen in de samenleving. De nationale kinderombudsman stelt
Pekela als voorbeeld voor de rest van het land.



Dankzij het opzetten van een armoedepact werken organisaties, gemeente en
verenigingen samen tegen armoede. Zonder overhead, verspilde gelden en
onnodige drempels.



Pekela is een plek waar iedereen welkom is. Solidariteit met de allerarmsten,
dichtbij en veraf, staat bij ons buiten kijf. Concreet is er veel gedaan aan
verbetering van onderlinge solidariteit tussen Pekelders en onze gasten.



Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. De SP was en is voortrekker
van meer waardering voor deze grote groep mensen. Wij zijn betrokken bij de
vrijwilligersprijs Gouden Truus.

Onze speerpunten
1.1 De SP gaat voor uitbreiding en vergaande samenwerking in het armoedepact om
samen een vuist te maken tegen armoede in Oost- Groningen. Armoede onder
kinderen blijft daarbij speerpunt.
1.2 De gemeentelijke inkomensvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen
blijven overeind. Iedere cent voor armoedebestrijding komt terecht bij hen die onze
solidariteit het hardst nodig hebben.
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1.3 De gemeente zorgt voor een laagdrempelige voorziening waarbij mensen
geholpen kunnen worden bij het invullen van formulieren voor allerlei voorzieningen
en regelingen. Door de gemeente gestuurde brieven en e-mails dienen duidelijk te
zijn en in begrijpelijke taal geschreven. Een jury van Pekelders gaat deze brieven
beoordelen.

Het moet altijd duidelijk zijn dat een brief van de gemeente afkomstig

is. Afwijkend briefpapier of enveloppen (bijvoorbeeld van de gemeente Veendam of
samenwerkingsorganisatie De Kompanjie) wijzen wij af.
1.4 Vrijwilligerswerk is volwaardig, onmisbaar werk en moet worden gewaardeerd.
Vrijwilligers zijn immers de mensen die de gemeente op elk niveau sociaal bij elkaar
houden. De gemeente gaat samen met de welzijnsorganisaties zorgen voor een
jaarlijkse vrijwilligersprijs en zorgt voor waardering en ondersteuning van vrijwilligers.
Kinderen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving maken
kans op een jaarlijks uit te reiken kinderlintje.
1.5 De gemeente blijft de ondersteuning en opvang mogelijk maken van vluchtelingen
die op straat gezet worden terwijl ze wel rechtmatig in Nederland verblijven of
meewerken aan hun terugkeer.
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2. Democratie, meer dan 1 x per 4 jaar stemmen
Inleiding
De kans is groot dat op 19 maart voor de laatste keer een gemeenteraad van
Pekela gekozen wordt. De gemeente is in de uitverkoop gezet door de provincie en
Groninger gemeenten. De Pekelder politiek heeft onvoldoende geknokt voor het
behoudt van onze gemeente. De gedachte dat groot-groter-groots synoniem is voor
goed-beter-best is er in bestuurlijk Groningen langzaam ingeslopen. De SP accepteert
niet dat inwoners steeds minder zeggenschap krijgen over de schaal van hun buurt
en gemeente. Niet minder maar meer democratie is de oplossing tegen afname van
vertrouwen in de politiek.
Wat is er bereikt?


Wij waren, zijn en blijven de enige politieke partij die consequent tegen deze
gemeentelijke herindeling strijd.



De gemeente Pekela heeft steeds meer vertrouwen gegeven aan mensen die met
lokale initiatieven starten. Via buurtbudgetten kunnen zij zelf aan de slag met het
mooier maken van ons dorp. Niet bestuurders, maar buurtgenoten weten vaak
wat het beste is voor de buurt.



Een sober gemeentebestuur met burgemeester en wethouders die ten dienste
staan van de samenleving en wars zijn van borstklopperij, zelfverrijking en
prestige.

Onze speerpunten:
2.1 Werken aan meer sociale samenhang, van onderop, in de buurten. De buurt is
de schaal van de toekomst. De buurtbudgetten blijven gehandhaafd en worden waar
mogelijk uitgebreid.
2.2 Een herindeling kan alleen maar plaats vinden nadat de bevolking daar een
uitspraak over heeft gedaan. De SP blijft een blok aan het been van de
opschalingswaanzin van bestuurders.
2.3 Raadsleden, ambtenaren en wethouders staan ten dienste van de samenleving.
Dikdoenerij en riante beloning passen daar niet bij. Raadsvergoedingen gaan wat ons
betreft omlaag tot het minimum. Voorzieningen (zoals tablets) worden betaald uit
eigen zak. Als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen het toelaat krijgt Pekela
maximaal twee wethouders. Een prima aantal voor de huidige gemeenteschaal.
2.4 Bij een volgende bezuinigingsronde wordt eerst gekeken in eigen huis. We
ontkomen er niet aan het huidige ambtelijk apparaat te verkleinen.. Ook bestuurders
in de (semi-) publieke sector hebben een morele verplichting om fatsoenlijk met
(gemeenschaps-)geld om te gaan. Buitenproportionele beloningen accepteren we niet.
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2.5 De gemeenteraad dient kritisch te kijken naar haar eigen functioneren. Daarbij
staat toegankelijkheid en benaderbaarheid van het lokale bestuur voorop.
Inspraakmogelijkheden worden vergroot en de mogelijkheden voor burgerinitiatieven
en referenda worden versoepeld. Het organiseren van een jaarlijkse kinderraad kan
de betrokkenheid vergroten. We gaan met scholen in gesprek of we dit kunnen
koppelen aan lessen in democratie.
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3. Een eigen plek in Pekela
Inleiding
Het is goed wonen in de gemeente Pekela, maar het kan natuurlijk altijd beter. Van
oudsher bestaat de gemeente uit een viertal kernen. Van de bovenloop van de Pekel
Aa naar de benedenloop gerekend zijn dat Boven Pekela, Nieuwe Pekela, Oude
Pekela en Bronsveen. Het zijn karakteristieke Veenkoloniale dorpen met
lintbebouwing, waar we trots en zuinig op moeten zijn.

Hoewel de huizenprijzen in

Pekela laag lijken, is een eigen huis of huurhuis lang niet voor iedereen betaalbaar.
Dankzij Haags afbraakbeleid stijgen de huren explosief en is het voor veel mensen
bijna onmogelijk een hypotheek te krijgen of af te betalen.

Wat is er bereikt?


Jongeren hoeven minder lang te wachten op een huurwoning omdat ze nu
welkom zijn in alle beschikbare woningen.



Inwoners hebben de handen ineen geslagen en hebben ervoor gezorgd dat de
openbare parken in Nieuwe en Oude Pekela flink zijn opgeknapt en de komende
jaren nog meer uitstraling en voorzieningen krijgen.



Veel woningen zijn gerenoveerd, waarbij duurzaamheid voorop stond. Bij nieuwe
plannen, zoals Compagniesterwijk, is meer gedaan met wensen en alternatieven
van omwonenden. De Hugo de Grootstraat is naar meerdere malen aandringen
van de SP weer in prima staat.



Het centrum van Nieuwe Pekela is eindelijk op orde. Een nieuwe supermarkt in
een opgeknapte omgeving geeft het dorp de uitstraling die het verdient.

Onze speerpunten:
3.1 De overheid is er niet voor om banken en projectontwikkelaars uit de brand te
helpen. De gemeente neemt geen grond over om hun problemen op te lossen.
3.2 In Pekela zijn ook andere coöperaties dan de huidige welkom, de gemeente gaat
actief op zoek naar partners voor betaalbare woningbouw.
3.3
Er komen afspraken om het aantal huisuitzettingen door huurschulden verder
terug te dringen. Alleen in heel bijzondere situaties mag het gebeuren dat iemand
door een huurschuld op straat wordt gezet.
3.4 Winkelcentrum De Helling verdient een stevige opknapbeurt. De gemeente moet
daar geld voor vrij maken maar moet ook zorgen dat andere overheden en panden grondeigenaren het belang zien om de verkrotting tegen te gaan. Hetzelfde geldt
voor het opknappen van het aanzicht van drie de voormalige kartonnagefabrieken
aan de Aastroom.
3.5 De leegloop van het platteland vergt een brede aanpak. De politiek kan deze
leegloop niet voorkomen maar wel bestrijden. Dat moet met een samenhangend
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pakket waarbij scholing in de regio, betaalbare huizen, regiogebonden
werkgelegenheid en goed en bereikbaar openbaar vervoer centraal staan. Het
schrappen van buslijnen accepteren we daarom niet.
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4. Zekerheid in crisistijd
Inleiding
Juist in tijden van economische onzekerheid moeten we mensen sociale zekerheid
bieden. Dat is goed voor de samenhang in de samenleving. Het is ontoelaatbaar dat
steeds meer Pekelders worden geconfronteerd met bittere armoede, uitzichtloze
werkloosheid en onzekerheid. Het is onbeschoft dat politici de sociale werkplaats in
de uitverkoop zetten en mensen willen ontslaan als je weet dat ze nergens anders
terecht kunnen. Sociale zekerheid is geen probleem, het is juist een oplossing voor
problemen. Als je ziek bent, je werk verliest of ouder wordt. Sociale zekerheid is
geen kostenpost, maar de basisverzekering van onze samenleving.
Wat is er bereikt?


Iedere euro bestemd voor zorg en minimabeleid wordt daar ook voor gebruikt.



Een groot aantal Pekelders levert via succesvolle projecten als de Aanpakkers en
het kassenproject een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Zij doen werkervaring
op en verkleinen de afstand tot regulier werk



De afbraak van de sociale werkvoorzieningen kon en kan op fel verzet rekenen
van de SP. Wij organiseerden en mobiliseerden mensen tegen dit beleid. SPwethouder Hennie Hemmes werd voorzitter van Synergon en is voor en achter de
schermen betrokken bij de alternatieven voor deze plannen.



Ondanks economisch zware tijden is er veel nieuwe bedrijvigheid ontstaan in
Pekela, vooral op industrieterrein West. Door de combinatie te maken tussen
economische en sociale zaken hebben een aantal Pekelders werk gekregen. Ook
zijn er bij alle lokale projecten leer- werkplaatsen gecreëerd en werden deze
projecten door lokale ondernemers uitgevoerd.



De SP hulp- en informatiedienst heeft veel Pekelders geholpen. De gratis
voorziening voor het helpen bij het invullen van formulieren of bij problemen met
bijvoorbeeld de overheid, verhuurder, werkgever, uitkeringsinstantie, zorginstelling
helpt mensen in het oerwoud van regeltjes.

Onze speerpunten
4.1 De sociale werkvoorziening blijft onderdeel van de gemeentelijke organisatie.
Synergon is ons bedrijf, met onze mensen. De gemeente Pekela leidt het verzet
tegen afbraakplannen.
4.2 Het geld dat de gemeente krijgt om mensen aan het werk te helpen, moet ook
ingezet worden om mensen te helpen die erg moeilijk een reguliere betaalde baan
kunnen vinden. Voorkomen moet worden dat mensen tijdelijk hoop geboden wordt,
en weer aan hun lot overgelaten worden na een kort project. We moeten ervoor
zorgen, dat degene die kansen krijgt om uit de uitkering te komen, die kansen ook
pakt. Lukt het niet om aan het werk te komen, dan zijn er fatsoenlijke regelingen.
4.3
Bij het creëren van werkgelegenheid is het midden- en kleinbedrijf (MKB) van
groot belang. Het MKB is de banenmotor van Pekela. De gemeente dient een
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bondgenoot te zijn van deze bedrijven. Ook komt er speciale aandacht voor
zelfstandigen zonder personeel, met name voor hen die niet altijd vrijwillig in deze
situatie terecht komen.
4.4. Om de kwetsbaarheid van de bestaande werkgelegenheid in te dammen is meer
diversiteit nodig. Dat kan door te proberen andere bedrijfstakken naar Pekela te
halen. Innovatieve bedrijfjes moeten actief worden benaderd door samen te werken
met mbo- en hbo-scholen en universiteiten. Initiatieven voor een vakleerschool in
ons dorp juichen wij toe. Bij werkgelegenheid denken wij vooral aan de
regiogebonden economische ontwikkeling.
4.5 Vakmensen in de buurt zijn onmisbaar voor de sociale samenhang. Buurtagenten,
wijkverplegers en conciërges op scholen zijn daar goede voorbeelden van. Helaas
worden juist zij wegbezuinigd of bedolven onder het papierwerk. Dat moet anders!
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5. Niet bij brood alleen
Inleiding
Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Samen leven doe
je niet alleen. Op sportvelden, buurthuizen en in bibliotheken vindt ontmoeting plaats
tussen mensen. De SP staat voor een samenleving waar die ontmoeting leidt tot
solidariteit en onderling begrip. De gemeente moet die ontmoeting stimuleren,
ondersteunen en aanmoedigen. Niemand mag worden uitgesloten van sport en
cultuur. Drempels dienen verlaagd te worden, verschillen en onbegrip moeten
geslecht.

Wat is er bereikt?


Pekela heeft het mogelijk gemaakt dat iedereen mee kan doen aan sport, spel
en cultuur. Voor minima waren er regelingen om drempels te verlagen. Door
tientallen projecten zijn meer kinderen en ouderen gaan sporten. Tegen de trend
en verwachtingen in bleef het aantal leden van verenigingen nagenoeg gelijk.



Regiogebonden en laagdrempelige cultuur kreeg een podium. De muziekcultuur
kreeg een impuls via Stichting Pekelpop en er kwam expositieruimte in het
gemeentehuis.



Waar veel gemeenten kozen voor sluiting of centreren van bibliotheken behoudt
Pekela twee volwaardige bibliotheken, waaronder een nieuwe locatie in Oude
Pekela.



Op de plek van het voormalig zwembad opent een nieuw ontmoetingcentrum met
een sporthal, bibliotheek, welzijnswerk en buurthuisfunctie.



Bestaande sportparken kregen een opknapbeurt, en er kwamen nieuwe
trapveldjes, crossbanen en speeltuinen in de buurten.

Onze speerpunten
5.1 De breedtesport blijven we stimuleren. We gaan niet bezuinigen op initiatieven
om mensen aan het sporten te krijgen.

In het basis- en voortgezet onderwijs

behoort voldoende sportonderwijs (lichamelijke opvoeding) te worden gegeven,
waarbij ook zwemonderwijs aandacht krijgt.
5.2 Pekelders die uitblinken in cultuur of sport zorgen voor een geweldige promotie
van onze gemeente. Zij krijgen een centrale rol in de promotie van Pekela.

Zij

verdienen voldoende oefen- en expositieruimte dicht bij huis. De Pekelder sportprijs
moet weer een jaarlijks feestje worden.
5.3 De SP is voorstander van minimaal twee bibliotheken in Pekela.
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5.4 Sportevenementen zetten Pekela op de kaart. De gemeente moet vrijwilligers en
verenigingen steunen in het binnenhalen van deze evenementen. Daarbij moet altijd
een koppeling worden gelegd met de breedtesport.
5.5 Pekela gaat de mogelijkheden bekijken om ‘Sportdorp’ te worden. Dit initiatief zet
Pekela verder op de kaart en brengt veel mogelijkheden met zich mee voor
verenigingen. Daarnaast profileert Pekela zich, in woord en daad, als muziekdorp van
Noord- Nederland.
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6. Rood & groen
Inleiding
Wij hebben de verplichting om Pekela schoon en leefbaar te houden, nu en voor de
toekomst. Wat nu kapot gaat, krijgen we niet meer terug. Pekela moet koploper
worden in het tegengaan van verspilling en vervuiling. Onze alternatieven dienen
groen en toekomstig bestendig te zijn.

In onze voorstellen betaald de vervuiler

maar zijn we ook solidair met elkaar.

Wat is er bereikt?


Samen met inwoners en organisaties is het milieubeleidsplan voor de komende
jaren vastgesteld.



Er zijn steeds meer zonnepanelen zichtbaar, waaronder 80 op het gemeentehuis.



Er is steun voor lokale duurzaamheidinitiatieven, waarbij opwekken van
alternatieve energie centraal staat.



Voor het eerst heeft Pekela een eigen wethouder dierenwelzijn. Bij politieke
wensen werden ook de gevolgen voor natuur en dier meegewogen.



In 2014 is er een regeling beschikbaar voor duurzame woningverbetering van
particulier woningbezit .

Onze speerpunten
6.1 De gemeente gaat met woningbouwcorporaties afspraken maken over een
programma om het aantal zonnepalen op daken van woningen fors uit te breiden.
Voor de eigen gebouwen geeft de gemeente het goede voorbeeld door te zorgen
voor optimale isolatie en door het aanbrengen van zonnepanelen waar dat mogelijk
is. Naast huurders moeten ook woningeigenaren bij deze afspraken betrokken
worden.
6.2 Natuureducatie is van groot belang voor de betrokkenheid van kinderen (en via
hen van ouders) bij hun leefomgeving. Deze educatie wordt niet geschrapt.
6.3 De SP is tegen megastallen. De provincie zet de deur voor nieuwe intensieve
veehouderij open. Aanvragen wijzen we af en lokaal verzet zullen wij steunen. Wij
steunen agrarische ondernemers die kiezen voor streekproducten en het vergroten
van mens- en dierenwelzijn.
6.4 We stimuleren particuliere initiatieven om energie in eigen beheer op te wekken
uit bijvoorbeeld, zon, aardwarmte en wind, mogelijk op buurtniveau. Wij zijn voor het
realiseren van CO2- en energie neutraal, ecologisch verantwoord gemeentelijk beleid
op het gebied van:
Wies mit Pekel

Actieprogramma

― onderhoud openbare ruimte ― eigen energievoorziening gemeente ―
materiaalgebruik gemeente ― aanbestedingsvoorwaarden gemeentelijke projecten ―
gemeentelijk wagen- en machinepark.
6.5 Diftar (betalen per kilo huisafval) komt er wat ons betreft niet, omdat het
systeem niet solidair is en tot hogere kosten en extra zwerfvuil leidt. Op fietsroutes
naar- en rondom scholen, komen blikvangers om zwerfvuil tegen te gaan.
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7. Jong en oud, onze zorg
Inleiding
Als je ziek bent of een handicap hebt, moet je kunnen vertrouwen op goede zorg.
De overheid dient dan een bondgenoot te zijn, niet een tegenstander. De
marktwerking in de zorg heeft deze relatie aangetast en de solidariteit op de proef
gesteld.

Wat de SP betreft staan mensen die zorg nodig hebben en zij die zorg

leveren centraal, al het andere is daaraan ondergeschikt. Zij hebben het recht om
zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, met op hen afgestemde zorg en
voorzieningen in de buurt. Dus zorg op maat aan huis en betrokken blijven bij de
buurt. Voor kinderen willen we een veilige omgeving om zorgeloos op te groeien,
jongeren geven we kans te ontdekken wat hun rol in onze samenleving kan zijn. Wij
zijn een bondgenoot als het nodig is.

Wat is er bereikt?


In zowel Nieuwe als Oude Pekela komen er kleinschalige verpleeghuizen.



Ook hebben vanaf 2014 beide dorpen een eigen jongerencentrum.



Wij lieten de thuiszorg en haar medewerkers niet in de kou staan. Het budget
bleef normaal en wij vertrouwen onze zorg toe aan verplegers in de buurt.



Het project SamenOud kreeg landelijk lof. Samen met alle betrokkenen rondom
de ouderenzorg, en vooral ouderen zelf, werd de kwaliteit van zorg vergroot, het
welbevinden verhoogt en de kwetsbaarheid en eenzaamheid verkleint.



Het peuterspeelzaalwerk in Pekela is een belangrijk speerpunt. Er werd
geïnvesteerd in projecten tegen taalachterstand en er kwamen meer leidsters op
de groep.

Wat zijn onze speerpunten
7.1 De gemeentelijke inzet bij de uitvoering van de jeugdzorg moet vooral gericht
zijn op het 'normaliseren' van problemen: zoveel mogelijk werken met snelle,
laagdrempelige ondersteuning in plaats van ingewikkelde indicatieprocedures en
zwaardere vormen van hulp.
7.2 Er komt een verbod op het plaatsen van mosquito's: apparaten die met een
hinderlijke pieptoon jongeren moeten wegjagen.
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7.3 Wij zijn voor goede thuiszorg, georganiseerd vanuit de buurt. Wij betalen
fatsoenlijk loon voor goed werk. Wij gaan in zee met organisaties die laagdrempelig
werken en waarbij de overhead minimaal is.
7.4 Kinderen horen ook veilig buiten te kunnen spelen. We voeren een
speelruimtenorm van ten minste drie procent van de grond. Daarbij pleiten we vooral
voor groene en natuurlijke speelplaatsen. De SP wil dat kinderen niet alleen kunnen
beschikken over een wipkip, maar dat er wordt nagedacht over een
avonturenspeelplaats. Een plek waar kinderen de ruimte krijgen om hutten te
bouwen, avonturen te beleven, kuilen te graven en met water te spelen. Bij het
ontwerpen van nieuwbouwwijken hanteert de gemeente voortaan een
speelruimtenorm. Van elke hectare wordt minimaal driehonderd vierkante meter
hiervoor bestemd. Ook in de bestaande wijken komt meer ruimte voor buiten spelen.
7.5 De sociale teams, waarbij o.a. zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de
gemeente samen en laagdrempelig mensen helpen, gaan we uitbreiden.
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8 Over de schutting
Deze verkiezingen zijn belangrijk voor de toekomst van Pekela. Daarnaast is het ook
een eerste echte proef voor het kabinet van VVD en PvdA. Zij willen taken bij de
gemeenten over de schutting kieperen zonder daarbij de benodigde financiële
middelen leveren.. De zorg komt voor een belangrijk deel op het bordje van de
lokale politiek te liggen, die daarmee de klappen van het afbraakbeleid mag
opvangen. De zorg voor mensen zo dicht mogelijk bij mensen organiseren heeft
onze steun, de miljarden bezuiniging die hier meer gepaard gaat zeker niet. De SP
wil de maatschappelijke onrust om deze decentralisaties omzetten in een krachtig
signaal. Wij verwachten van het gemeentebestuur dat ze het protest gaat leiden. Bij
het doordrukken van maatregelen moet de uitvoering zo sociaal mogelijk worden.
Daarom hierbij een toelichting op de plannen van het kabinet, de gevolgen voor
mensen en onze reactie en alternatieven. In Den Haag en Pekela zullen wij
bondgenoot zijn van hen, die de klappen dreigen te krijgen.
8.1 De plannen met de jeugdzorg:


Alle jongeren en gezinnen met een probleem moeten bij de gemeente
aankloppen voor hulp



Wanneer jongeren een psychisch probleem (zoals anorexia, angststoornis,
aanpassingsstoornissen, maar ook ADHD) hebben, is de gemeente
verantwoordelijk voor behandeling



De gemeente moet de jeugdzorg via marktwerking gaan uitvoeren (aanbesteding
of opdrachtgeverschap met meerdere aanbieders)



De gemeente bepaalt wat kwaliteit is



Jeugdreclassering wordt ook een verantwoordelijkheid van de



Een korting van 15 % op het gemeentelijk budget voor de jeugdzorg (450

gemeente

miljoen)
De gevolgen:
Gemeenten gaan bepalen (indiceren) welke ondersteuning of zorg een kind of
jongere en het gezin krijgt, waarbij het recht op zorg vervalt. Dit leidt waarschijnlijk
tot nieuwe vormen van bureaucratie binnen gemeenten, waarbij de professionele
autonomie van de jeugdzorgmedewerkers beperkt dreigt te worden (van regie naar
uitvoering). Door de korting die de overheid doorvoert, zullen gemeenten zich
gedwongen zien om te besparen op de lonen en arbeidsvoorwaarden van de
jeugdzorgmedewerkers.
Vele gemeenten hebben geen kennis van de problematiek van opgroeiende kinderen,
met alle risico’s van dien. In ieder geval treedt er rechtsongelijkheid op, want iedere
gemeenten mag haar eigen beleid gaan voeren.
Het Rijk, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Interprovinciaal Overleg
(IPO) hebben een ‘transitieprogramma’ voor de jeugdzorg. In praktijk blijkt iedere
betrokkene daar zijn eigen ideeën bij te hebben. Ondanks het feit dat de nieuwe
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Jeugdwet nog niet door de Kamer is, doen deze bestuurlijke organen alsof de
overheveling al beklonken is.

Onze inzet:


Kortingen op het budget voor de jeugdzorg wijzen wij af.



Professionals bepalen welke (vervolg)zorg er nodig is voor kind, jongere en/of
gezin



Geen marktwerking in de jeugdzorg.



Ook als de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, blijft het recht
op jeugdzorg van kracht.



Jeugdzorggelden worden volledig besteed aan jeugdzorg.



Jeugdreclassering en het strafrecht hevelen we nog niet over naar gemeenten;
wel krijgen jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming de
uitdrukkelijke plicht om beter met gemeenten samen te werken.

8.2 De plannen met de zorg:


Persoonlijke verzorging wordt een taak van de gemeente. Iedereen die hulp nodig
heeft bij uit en in bed gaan, douchen, aankleden en eten, krijgt met de
gemeente te maken.



Dagbesteding en begeleiding worden taken van de gemeente. Mensen die door
ouderdom, verstandelijke beperking, psychische problematiek of lichamelijke
beperking naar een dagbestedingcentrum gaan of begeleiding krijgen worden per
2015 door de gemeente geholpen. Begeleiding kan één uur per week hulp bij het
bijhouden van de financiën zijn, maar ook dagelijkse ondersteuning bij het voeren
van een huishouden.



Op huishoudelijke verzorging wordt 40 procent bezuinigd (590 miljoen euro op
jaarbasis).



Voor de rest van de taken geldt een korting van 25 procent (1,7 miljard euro op
jaarbasis).



De zorgverzekeraar helpt iemand die persoonlijke verzorging én verpleging
(wondverzorging, medicatie toediening enzovoorts) nodig heeft.

De gevolgen:
Gemeenten gaan bepalen (indiceren) welke ondersteuning of zorg iemand krijgt, het
recht op zorg vervalt. Dit leidt tot nieuwe bureaucratie in iedere gemeente en kan
tot exorbitante uitvoeringskosten leiden. Door de korting die de nationale overheid
doorvoert, komen lonen en arbeidsvoorwaarden van de zorgmedewerkers onder druk
te staan.
Vele gemeenten hebben geen kennis van de mensen die begeleiding nodig hebben.
Daardoor kunnen mensen, die persoonlijke verzorging nodig hebben, de dupe worden
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van getouwtrek tussen de zorgverzekeraar en de gemeenten over wie voor wat
verantwoordelijk is. In ieder geval treedt er rechtsongelijkheid op omdat iedere
gemeente haar eigen beleid mag gaan maken.
Gemeenten willen graag dat mensen een beroep doen op vrijwilligers, mantelzorgers
en buren, voordat ze aankloppen bij de gemeente. Het voorstel van de gemeente
Deventer – die van plan is om werkelozen en vrijwilligers in te schakelen bij de
persoonlijke verzorging van hulp behoevende burgers – leidde bijvoorbeeld tot veel
ophef.
Onze inzet:


Een bezuiniging van bijna 2 miljard op thuiszorgtaken is onaanvaardbaar.



Geen overheveling van taken van nationale overheid naar gemeenten, verbeter de
AWBZ (stop met marktwerking, laat professionals hun werk doen en bespaar door
efficiënter te werken).



De korting op de thuiszorg is onacceptabel.



Het recht op zorg moet gegarandeerd blijven.



Het geld voor de thuiszorg dient ook daar terecht te komen.



Geen gedwongen inzet van werkelozen en vrijwilligers bij het uitvoeren van
zorgtaken.

8.3 De plannen met werk en inkomen


Gemeenten worden verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking, die
potentieel voltijds of in deeltijd kunnen werken (via samenvoeging van de Wajong,
de WWB en WSW in de Particpatiewet). De Wajong als zodanig blijft alleen
bestaan voor mensen zonder arbeidscapaciteit.



De bijstandswet wordt verder aangescherpt middels invoering van gezinsbijstand.



In de bijstandswet wordt opgenomen dat iedereen met een uitkering een
tegenprestatie zal leveren.



De arbeids- en re-integratieplicht worden aangescherpt. Spreek je geen
Nederlands, dan vervalt je recht op bijstand.



Bezuiniging van bijna 1,9 miljard euro op WSW, Wajong en re-integratie



525 miljoen euro bezuiniging door aanscherping van de bijstand. Deze uitkering
wordt de komende 20 jaar verlaagd, wat in totaal ook een miljard op moet
leveren.

De gevolgen:
De sociale werkplaatsen zullen op termijn sluiten. Van de 100.000 medewerkers
blijven er in het meest gunstige scenario slechts 30.000 over. Dit wordt sterk
afhankelijk van het gemeentelijk beleid. Ook de cao voor beschut werk wordt sterk
versoberd of komt helemaal te vervallen.
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Al diegenen die een Wajonguitkering ontvangen, worden herkeurd. De verwachting is
dat van de 230.000 jonggehandicapten er 130 duizend tot

190 duizend na

herkeuring in de bijstand terecht komen, omdat ze (deels) arbeidsgeschikt bevonden
worden. Omdat er bij het verstrekken van bijstand uitgegaan wordt van het
gezinsinkomen, zal waarschijnlijk een groot deel van de jonggehandicapten in de
bijstand gekort worden of het recht op uitkering helemaal verliezen.
De nieuwe beleidsmaatregelen betekenen dat mensen werk moeten gaan doen om
voor een uitkering in aanmerking te komen. In plaats van nieuwe banen te scheppen,
dreigen er op die manier arbeidsplaatsen te verdwijnen. Denk daarbij vooral aan de
groenvoorziening, de thuiszorg of verplicht vrijwilligerswerk. Werken met behoud van
uitkering zal het zoeken van werk bemoeilijken, waarbij aangetekend dat ook veel
faciliteiten die het mensen mogelijk maken om te re-integreren, komen te vervallen.
De ‘tegenprestatie’ zal leiden tot werken onder het minimum loon en verlies van
sociale rechten. Op dit moment zie je al dat mensen die eerst een reguliere baan
hadden, bijvoorbeeld in de groenvoorziening of de thuiszorg, tegen een
bijstandsinkomen in hun oude beroep ‘tewerkgesteld’ worden.

Onze inzet:


Niet korten op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een
arbeidsbeperking.



Hou de sociale werkplaatsen open.



Behoud het recht op begeleiding en opleiding.



Voor een quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in
dienst te nemen.



Investeer in eerlijke banen en werkgelegenheid in plaats van werklozen te
straffen. Gemeenten richten zich op arbeidsbemiddeling en eerlijke banen via
gemeentelijke leerwerkbedrijven.



Werken moet lonen. Dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is
van training of opleiding voor een baan, en er uitzicht bestaat op uitstroom naar
regulier werk met een arbeidscontract.
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Slot
In dit programma geven wij aan waarom wij zo wies binn’n mit Pekel. We zijn
trots op dat wat we de afgelopen 8 jaar voor elkaar hebben gekregen en zijn
nog steeds vol energie om daar mee door te gaan. Een
verkiezingsprogramma is natuurlijk nooit volledig. Daarom verwijzen we ook
graag naar onze website, zodat u ons kunt beoordelen op woord én daad.
Kijk op www.pekela.sp.nl voor achtergronden, standpunten en opinies. Daar
zullen we komende weken tot de verkiezingen, maar zeker ook daarna van
ons laten horen. Wij beloven dat een stem op ons, een stem is op een
solidair, menswaardig en gelijkwaardig Pekela. Daarbij zijn de woorden van
Karel Glastra van Loon een blijvende inspiratiebron:

Een mens is meer
Een
Een
Een
Wat

dier is meer dan een lap vlees
mens is meer dan een consument
land is meer dan een bv
je doet is wat je bent

De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product
Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt
Het rijke westen is geen eiland
En Europa is geen fort
Wie bang is voor wat vreemd is
Doet vooral zichzelf tekort
Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet
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Kandidaten
Naast onze ideeën en idealen hebben wij ook de mensen voor een sociaal Pekela.
Deze 20 Pekelders met verschillende achtergronden streven naar datzelfde doel. Zij
vragen uw vertrouwen en uw stem.
1. Pim Siegers (m), Nieuwe Pekela. Journalist. Fractievoorzitter.
2. Kor Kruisman (m), Oude Pekela.

Raadslid. Gepensioneerd voorman in de techniek.

3. Marga Wubbema (v), Oude Pekela. Penningmeester. Toneelspeler.
4. Mans Siegers (m), Nieuwe Pekela. Fysiotherapeut. Raadslid.
5. Anne Makkinga (v), Oude Pekela. Medewerker bedrijfsbureau.
6. Peter Hannemann (m), Nieuwe Pekela.

Pre- pensioen. Geluidstechnicus.

7. Maarten de Jonge (m), Boven Pekela. Wijkverpleegkundige. Student
sportwetenschappen.
8. Benny Zeeman (m), Nieuwe Pekela. Pre-pensioen. Voorzitter huiseigenaren Iepenhof.
9. Arthur Vroomans (m), Oude Pekela. Medewerker energieleverancier. Voorzitter
Stichting Pekelpop.
10. Aly Hemmes (v), Oude Pekela. Werkzaam bij hospice Winschoten.
11. Jan Kuntkes (m), Nieuwe Pekela.
12. Henk Hensen (m), Oude Pekela. Voorzitter SP Pekela.
13. Joop de Jonge (m), Oude Pekela. Gepensioneerd. Voormalig medewerker
woonstichting.
14. Katelijne Jongeneelen (v), Oude Pekela. Werkzaam in buitenschoolse opvang en
gehandicaptenzorg.
15. Klaas Lingbeek (m), Nieuwe Pekela. Internationaal vrachtwagenchauffeur.
16. Gré Zeeman-Wösten (v), Nieuwe Pekela. Medewerker Rijksdienst voor wegverkeer.
17. Tjaak Bruintjes (m), Oude Pekela. Werkzaam bij DHL. OR-lid.
18. Dicky Roelfsema (m), Oude Pekela. Conciërge basisschool de Groenling.
19. Dicky Jager (m), Boven Pekela. Vrijwilliger bij diverse activiteiten in Boven Pekela.
20. Hennie Hemmes (m), Oude Pekela. Wethouder gemeente Pekela.
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