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Heiloo is een groene gemeente waar het prettig wonen is en waar een hoog voorzieningenniveau is. 
Een voorzieningenniveau waar we trots op zijn en dat we in stand willen houden. Wij willen in onze ge-
meente werken aan een solidaire samenleving waarin alle Heilooërs een fatsoenlijk bestaan hebben en 
waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. 

De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar 
helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als PvdA vinden we dat 
onze gemeente dat nog meer moet stimuleren. 

Ook in Heiloo heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen terug naar een even-
wichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen 
woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

Wij willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, in je dorp  is 
een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. Zowel preventie als 
repressie willen we verbeteren. 

Heiloo is ook een groene gemeente met een van oorsprong landelijk karakter. Kenmerkend hiervoor zijn 
de wijken met karakteristieke bouw en ruimte voor veel groen. De PvdA heeft oog voor dit karakter en 
wil in de oorspronkelijke wijken dit dorpsbeeld bewaken.

Wij willen ook een levendig dorp. Er moet ruimte en gelegenheid zijn voor evenementen, cultuur, 
horeca, kortom voor vele vormen van ontmoeting. Wij hebben ook oog voor de grote betekenis van 
sportactiviteiten in ons dorp. Ons verkiezingsprogramma heet ‘Heiloo groen en levendig’!

In dit verkiezingsprogramma verwoorden we welke keuzes de PvdA voor Heiloo maakt en wat dit bete-
kent voor de komende raadsperiode. Vanuit onze waarden en onze sociaaldemocratische visie. Dat bete-
kent niet dat we onze ogen sluiten voor de realiteit. De financiële crisis gaat niet voorbij aan Heiloo. Met 
dit verkiezingsprogramma laten wij onze ambities zien. 

PvdA Heiloo

Voorwoord
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Werk, inkomen en economie

Werk
Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. 
Daarom moeten we zoveel mogelijk inwoners aan werk helpen; juist in deze tijd. Maar wel goed werk 
met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het eigen bedrijf. Andersom verwachten we van het 
bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale samenleving.  We spannen ons, samen met onderne-
mers, extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen. 

Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we 
naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA 
verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of 
het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) 
werk.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	regels	voor	aanbestedingen	worden	zo	toegepast	dat	het	voor	lokale	ondernemers	aantrekkelijk		
 is om in te schrijven op aanbestedingen. 
•	 We	gunnen	bij	aanbestedingen	alleen	onder	de	voorwaarde	dat	de	aannemende	partij	minimaal		
 5 procent van de loonsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsge- 
 handicapten. Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van
 diensten en producten door de gemeente. 
•	 Bij	(bouw)projecten	van	de	gemeente	worden	in	de	aanbestedingsprocedure	voorwaarden	opge-	
 nomen waardoor het project conform het leer/werk-traject ‘leerlingbouwplaatsen’ wordt ingericht  
 en uitgevoerd.
•	 Wij	willen	dat	de	gemeente	zelf	het	goede	voorbeeld	geeft	door	voldoende	stageplekken	en	werk-	
 ervaringsplaatsen (10 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan te bieden binnen  
 de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen  
 en arbeidsgehandicapten.



© Verkiezingsplan PvdA Heiloo 2014 | Pagina 5

Jongeren en werk
Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan, het 
begin van je verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische crisis, is het vinden van die eerste 
baan die goed aansluit op de opleiding moeilijk. De startkwalificatie helpt daarbij, maar soms is dit niet 
voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je helpen. Voor ons is het 
belangrijk dat jongeren actief blijven.

Dit betekent voor de komende raadsperiode :
•	 We	willen	dat	de	gemeente	als	organisatie	stageplaatsen	en	werkervaringsplaatsen	biedt	voor
	 jongeren	met	name	van	het	MBO.	Zo	kan	zij	ook	beter	afspraken	hierover	maken	met	andere	bedrij-	
	 ven	in	de	regio	om	stage-	en	werkplekken	op	MBO-niveau	te	creëren.
•	 Jongeren	die	speciale	aandacht	nodig	hebben,	krijgen	die	ook.	We	maken	in	onze	regio	een	speci-	
 aal actieplan voor deze jongeren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven.
•	 Samen	met	bedrijven	en	MBO’s	zorgen	we	ervoor	dat	jongeren	naar	technische	beroepen	gaan,		
 door vroege voorlichting op scholen en stages en bijvoorbeeld een techniekservicepunt met de  
 taken: bemiddeling, scholing, voorlichting en facilitering voor de techniekbranche. 
 We maken regionale afspraken hierover.

Als je hulp nodig hebt
Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn om-
dat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die zwaar te lijden 
heeft onder de economische crisis. Onze ondersteuning is gericht op het vinden van (ander) werk en het 
vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers. 
Wie een werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. 
Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligers-
werk niet nakomt.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	wil	bijstandsgerechtigden	actief	helpen	bij	het	vinden	van	werk.		Vanuit	de	mogelijkheden		
 van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is  
 (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren. 
•	 We	bieden	specifieke	maatregelen	(stageplaatsen,	oprichten	van	een	vakopleiding	voor	volwas-
 senen, scholingstrajecten enz.) aan 45-plussers aan die werkloos zijn geworden.
•	 Niet	iedereen	is	even	kansrijk	op	de	arbeidsmarkt.	Voor	degenen	zonder	kansen	of	met	zeer	beperk-	
 te kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Mensen met veel kansen op de arbeidsmarkt  
 kunnen zelf actief op zoek gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteunen we actief.
•	 Het	uitgangspunt	voor	mensen	met	een	WSW-indicatie	is:	zoveel	mogelijk	werk	in	reguliere	banen.		
 We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een  
 beschermde arbeidsplaats binnen de regionale sociale werkvoorziening. 
•	 Startende	Zelfstandige	Zonder	Personeel	(ZZP’ers)	ondersteunen	we.	Wij	willen	dat	zij	altijd	kunnen		
 meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet als zij aan de gestelde functie-eisen  
 voldoen.
•	 Medewerkers	in	de	uitvoering	zoals	Thuishulpen	(Alfahulpen)	hebben	recht	op		goede	arbeidsom-	
 standigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij dit werk als ZZP’er doen. Wij  
 vinden dit een belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures. 
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Inkomen
Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise 
willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoede-aanpak.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	wil	activerend	armoedebeleid,	gericht	op	het	voorkomen	van	armoede.	
•	 Onze	aanpak	is	gericht	op	begeleiding	naar	werk	én	aanpak	van	de	armoedeproblematiek.
•	 Mensen	die	langdurig	van	een	minimaal	inkomen	leven,	krijgen	extra	steun	onder	andere	in	de		
 vorm van een collectieve ziektekostenverzekering.
•	 Ook	mensen	met	een	arbeidsbeperking	mogen	niet	onder	het	wettelijk	minimumloon	betaald		
 worden. Ook voor deze groep is het uitzicht om door te groeien naar de CAO-schalen belangrijk. 
•	 Onze	sociale	zekerheid	is	gebaseerd	op	solidariteit.	Om	dit	overeind	te	houden	staan	fraude-
 bestrijding en handhaving hoog op onze agenda. 
•	 Het	MKB	is	belangrijk	voor	ons.	Veel	kleine	ondernemers	hebben	schulden	en	een	laag	inkomen.		
 Wij gaan meer schuldentrajecten met kleine ondernemers opzetten, zodat zij snel uit de proble- 
 men komen en zich weer kunnen richten op het eigen bedrijf. 

Economie
Bedrijven	horen	zich	thuis	te	kunnen	voelen	in	onze	gemeente.	Daarom	zorgen	we	voor	een	mooie	
gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. 
Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	wil	een	nauwe	samenwerking	met	lokale	en	regionale	ondernemers	om	regionale	
 economische kansen te benutten. Wij beschermen het ondernemersklimaat. De gemeente brengt  
 ondernemers en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de lokale economie. 
•	 We	zorgen	voor	een	gunstig	vestigingsklimaat	en	ondernemingsklimaat	door	het	bieden	van	vol-	
 doende en aantrekkelijke bedrijventerreinen. 
•	 We	maken	actief	reclame	voor	onze	mooie	gemeente.	Trots	en	kwaliteit	staan	hoog	in	het	vaandel.
•	 Wij	vinden	het	belangrijk	dat	er	één	loket	is	voor	alle	dienstverlening	aan	burgers	en	bedrijven,
 dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten. 
•	 Wij	maken	het	voor	starters	makkelijker	om	een	bedrijf	aan	huis	te	beginnen	bijvoorbeeld	door		
 bestemmingsplannen hiervoor te verruimen.
•	 Bij	grootschalige	openbare	werken	(bijvoorbeeld	als	wegen	worden	opengebroken)	vinden	wij		
 bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijke toetscriteria zodat onderne- 
 mers en burgers niet onnodig worden gehinderd. 
•	 Het	terrassenbeleid	in	Heiloo	wordt	verruimd.
•	 Het	stationsplein	en	Looplein	moeten	functioneren	als	ontmoetingsplek	en	dienen	als	zodanig	te		
 worden heringericht.
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Zorg en armoede
Ouder worden in je eigen buurt
De PvdA kiest voor de uitvoering van de WMO, per huishouden met een zorgvraag, voor een structuur 
met	één	zorgregisseur	namens	de	gemeente	en	één	integraal	zorgplan.	Door	vroegtijdige	inzet	van	
zorgteams	wil	de	PvdA	zoveel	mogelijk	problemen	voor	zijn.	Bij	een	specifieke	zorgvraag	wordt,	binnen	
de kaders, zorg op maat geleverd.
De	overgang	van	delen	van	de	AWBZ	naar	de	Wmo	zal	voor	veel	ouderen	effect	hebben.	
Zelfredzaamheid	wordt	het	devies	voor	de	komende	jaren.	Stimulering	van	mantelzorg,	vrijwilligerswerk	
maar ook de inzet van sociale wijkteams moeten zorgen dat ouderen op een verantwoorde wijze een 
sociaal aanvaardbaar leven kunnen hebben. Een goede inventarisatie van de vraag per gezin met een 
zorgvraag	is	de	basis.	Kern	is	met	de	inzet	van	beschikbare	middelen	zo	effectief,	efficiënt	en	doelmatig	
te werken op een sociaal verantwoorde wijze.

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
•	 De	gelden	die	van	het	Rijk	worden	ontvangen	voor	uitvoering	van	de	WMO	worden	gelabeld.
•	 De	PvdA	vindt	het	belangrijk	dat	zorg	en	welzijn	dichtbij	mensen	beschikbaar	is.	
 Dat betekent dat we kiezen voor een gebiedsgerichte benadering.
•	 Er	worden	voldoende	levensloopbestendige	woningen	gebouwd.	Ook	kleinschalige	woonvor-	
 men horen daarbij. De PvdA wil stimuleren en in regelgeving faciliteren dat aanleunwoningen  
 met een zorg doel ook bij particuliere woningen gebouwd kunnen worden. 
•	 De	decentralisatie	van	de	AWBZ	gebruiken	we	om	zorg	en	welzijn	meer	aan	elkaar	te	verbinden.		
 We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en professionele hulp. Preventie  
 wordt beloond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente  
 en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor mensen.
•	 We	zijn	voor	een	persoonsgebonden	budget	(PGB).	Dat	kan	in	verschillende	vormen.	
	 Fraude	met	PGB’s	pakken	we	hard	aan.
•	 Uitbesteding	van	het	groenonderhoud	via	WNK	moet	worden	onderzocht.	
•	 Er	komt	een	toegankelijkheidsprogramma.	De	openbare	ruimte	en	publieke	voorzieningen		
	 worden	volledig	toegankelijk	gemaakt.	Stoepen	worden	binnen	vier	jaar	voorzien	van	op-	en		
 afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgangersover- steek 
 plaatsen worden zo afgesteld dat je met een rollator niet een sprintje hoeft te trekken.
•	 De	PvdA	wil	de	manier	om	aan	zorg	te	komen	veel	minder	ingewikkeld	maken.	Minder	regels,		
 meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf.
•	 We	kijken	niet	alleen	naar	zorgvragen,	maar	ook	naar	eenzaamheid	en	bijvoorbeeld	wat	iemand		
 zelf te bieden heeft.
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Armoedebestrijding en hulp bij schulden
Als	je	rond	moet	komen	van	een	laag	inkomen	is	dat	niet	gemakkelijk.	Sporten,	een	cadeautje	kopen	
voor de verjaardag van je buurvrouw en elke dag warm eten kopen, is soms nauwelijks mogelijk. Voor 
een belangrijk deel komt dat door een gebrek aan geld. Maar het komt ook door een vorm van berus-
ting en vervreemding: “wij horen er toch niet bij”. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk 
land als het onze onacceptabel. Dit vraagt om een frontale aanval op armoede en uitsluiting.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	wil	in	het	kader	van	ons	activerende	armoedebeleid	onze	aanval	op	armoede	voortzetten.		
 Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede voor kinderen heeft de komende jaren  
 topprioriteit.
•	 Voor	de	groep	mensen	met	een	inkomen	minder	dan	110	procent	van	het	bijstandsniveau	willen		
 wij een kortingspas voor sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, computers voor  
 brugklassers en een regeling voor schoolkosten. 
•	 Als	armoede	veroorzaakt	wordt	door	schulden	is	pappen	en	nathouden	geen	oplossing.	We	pakken		
 dan de oorzaak van armoede aan: de schulden. Wachtlijsten bij schuldhulpverlening vinden we uit  
	 den	boze.	Binnen	maximaal	vier	weken	start	het	traject	voor	schuldhulpverlening.	Waar	mogelijk		
 worden werkgevers hier ook bij betrokken.
•	 Bij	hulp	bij	schulden	is	niet	alleen	de	financieel-technische	kant	belangrijk.	Het	gaat	ook	om	het		
	 vinden	van	manieren	om	weer	te	leren	omgaan	met	geld.	Leren	budgetteren,	het	op	orde	houden		
 van de basis (vaste lasten) en voorkomen van schulden.
•	 Als	het	nodig	is,	helpen	we	mensen	door	hun	inkomsten	en	uitgaven	voor	ze	te	beheren.	
•	 We	willen	een	collectieve	ziektekostenverzekering	voor	deze	groep.
•	 Met	maatschappelijke	organisaties	en	kerken	maakt	de	gemeente	afspraken	hoe	mensen	die	zij	wel,		
 maar de gemeente nog niet kent, kunnen worden geholpen.
•	 De	vele	stichtingen,	particuliere	initiatieven	en	instellingen	die	zich	met	armoedebestrijding	bezig	
	 houden,	komen	met	de	gemeente	regelmatig	bijeen	om	kwaliteit	te	handhaven,	efficiënter	samen		
 te werken en kennis uit te wisselen.

“De PvdA wil in het kader van ons activerende armoedebeleid onze aanval op armoede 
voortzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede voor kinderen 
heeft de komende jaren topprioriteit.”
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Onderwijs en jeugd

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school 
als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle 
kinderen. Daarom voert de gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren 
van scholen en leerlingen.

Scholen en omgeving
Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De 
school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met de buurt en an-
dere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	wil	dat	de	gemeente	de	beschikbare	middelen	inzet	om	te	zorgen	dat	gebouwen	voldoen		
 aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke kwaliteit van een gebouw  
 maar ook om de luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel veel tijd doorbrengen.  
 We zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen. 
	 Samen	met	de	scholen	maken	we	een	plan	voor	de	schoolgebouwen.
•	 Rond	scholen	zijn	veilige	schoolzones.	In	deze	schoolzones	is	de	maximum	snelheid	voor	auto’s	30		
 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes en  
 voldoende fietsstallingen. 
•	 ‘Op	voeten	en	fietsen	naar	school’	wordt	gestimuleerd.	
•	 Wij	vinden	het	belangrijk	dat	kinderen	zich	veilig	in	het	verkeer	kunnen	bewegen	en	zijn	een	voor	
 stander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidslabels voor scholen.
•	 De	PvdA	streeft	naar	een	volledige	middelbare	school	in	Heiloo.
•	 De	gemeente	moet	budget	vrij	maken	voor	taalonderwijs	voor	leerlingen	van	basisscholen	die	
	 thuis	geen	Nederlands	spreken	(NT2).
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Geen leerling op achterstand
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waar 
je woont. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in het 
gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Voor een beperkt aantal kinderen zal speciaal onder-
wijs noodzakelijk blijven.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	wil	waar	nodig	extra	tijd	investeren	in	kinderen.	Te	veel	kinderen	hebben	bij	aanvang	van		
 de basisschool een taalachterstand. Een volgende generatie kinderen behoort geheel zonder ach- 
 terstanden op te groeien. Middelen die we hiervoor in kunnen zetten zijn bijvoorbeeld: de voor- 
 school, de verlengde schooldag, extra begeleiding, of een zomerschool. 
•	 Samenwerking	tussen	alle	betrokkenen	rondom	de	school	en	het	onderwijs	vinden	wij	belangrijk,		
 de gemeente heeft hierin een stimulerende rol.
•	 Ouders	worden	aangespoord	om	kinderen	deel	te	laten	nemen	aan	de	vroeg-	en	voorschoolse	
 educatie-activiteiten.

Jeugdzorg
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin 
er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg wordt een verantwoordelijkheid voor de 
gemeente. De PvdA wil dat in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. 
Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten.
Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisa-
ties moeten meer samenwerken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. 
We	benutten	de	eigen	kracht	van	deze	jongeren	en	de	gezinnen.	Per	gezin	is	er	één	gerichte	aanpak.	
Een	integrale	benadering	op	de	terreinen	AWBZ,	Jeugdzorg	maar	ook	het	passend	onderwijs	is	daarbij	
van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	wil	een	positief	jeugdbeleid	waarin	we	uitgaan	van	versterking	van	de	eigen	kracht	van		
 ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige  
 etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.
•	 Voor	betere	en	efficiënte	Jeugdzorg	willen	we	dat	de	gemeente	de	samenwerking	tussen	de	aan-	
 bieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden andere  
 aanbieders gezocht.
•	 Deze	samenwerking	moet	het	mogelijk	maken	dat	er	per	gezin/kind	één	plan	van	aanpak	komt.
•	 Hulp	en	ondersteuning	zijn	gericht	op	het	voorkomen	van	het	uit	de	hand	lopen	van	problemen	en		
 situaties.
•	 We	houden	kinderen	van	ouders	die	(psychisch)	ziek	zijn	of	verslaafd	extra	in	de	gaten.
•	 Wanneer	de	veiligheid	van	kinderen	in	het	geding	is,	wordt	er	zorgvuldig	ingegrepen	en	zijn	er	goe-	
 de opvangvoorzieningen beschikbaar. 
•	 We	werken	met	meldcodes	voor	het	herkennen	van	signalen	van	kindermishandeling	en	huiselijk		
 geweld. Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We bevorderen het  
 naleven van de meldingsplicht door zorgverleners.
•	 Wij	maken	beleid	voor	jongeren	met	betrokkenheid	van	de	jongeren	zelf,	we	betrekken	jongeren	bij		
 zaken die henzelf aangaan.
•	 Wij	maken	een	plan	van	aanpak	om	alcohol-	en	drugsmisbruik	onder	jongeren	te	verminderen.
•	 We	accepteren	wangedrag	van	jongeren	en	groepen	jongeren	niet.	Hiervoor	is	een	stevige	aanpak		
 nodig (zie ook veiligheid). 
•	 Om	te	voorkomen	dat	meer	jongeren	wangedrag	vertonen	is	preventie	belangrijk.
•	 De	gemeente	heeft	een	stimulerende	taak	ten	aanzien	van	maatschappelijke	stages.
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Wonen
De Partij van de Arbeid wil investeren in betaalbare woningen. Wij willen terug naar een evenwichtig en 
eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit 
voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige 
manier plaatsvindt. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. De PvdA wil dat 
er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers. 
Bouwen	voor	betaalbaar	wonen	is	ons	belangrijkste	speerpunt	de	komende	jaren.	Met	name	starters	op	
de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning 
te	komen.	Door	de	wijzigingen	in	de	AWBZ	zullen	ouderen	langer	thuis	blijven	wonen.	Heiloo	beschikt	
op dit moment over relatief weinig woningen die geschikt zijn voor ouderen. Wij willen dat de gemeen-
te ook aan deze doelgroep de komende jaren aandacht besteed in zijn bouwprogramma. 
De (financiële) positie van corporaties baart veel zorgen. Wij willen dat gemeente en corporaties samen 
met bewoners en ondernemers afspraken maken over welke projecten de komende jaren wel/gefa-
seerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	vindt	het	belangrijk	dat	iedereen	binnen	een	redelijke	termijn	een	geschikte,	betaalbare		
 woning kan vinden.
•	 Tenminste	30	procent	van	de	koopwoningen	in	nieuwbouwprojecten	hoort	bereikbaar	te	zijn	voor		
 starters om zo het gat tussen (sociaal) huren en het kopen van een woning te overbruggen.
•	 Stimulering	van	het	sociaal	woningbouwprogramma.	
•	 Bouw	van	meer	levensloopbestendige	woningen.	Wanneer	door	een	zorgvraag		een	tijdelijk	uitbrei-	
 ding nodig is, moet de vergunning zo snel mogelijk worden verstrekt.
•	 We	faciliteren	de	bouw	van	woningen	door	het	versnellen	van	plan-	en	inspraakprocedures	door	ze,		
 waar mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden.
•	 We	schrappen	bovenwettelijke	eisen	aan	nieuwbouw	en	renovatie	die	betaalbaar	bouwen	onmo-	
 gelijk maken.
•	 We	geven	bewoners	meer	invloed	op	hun	woning.	Als	de	woning	gebouwd	of	gerenoveerd	wordt,		
 moeten de (toekomstige) bewoners, huurders of kopers, mee kunnen beslissen over de indeling en  
 afwerking van de woning. 
•	 Wij	stimuleren	het	vraaggericht	bouwen	dat	steeds	belangrijker	op	de	woningmarkt	wordt.	Hier	
 bij hoort ook het mogelijk maken van zelfbouw van woningen (bijvoorbeeld door collectief particu- 
 lier opdrachtgeverschap). We willen hiervoor een aangepast welstandsbeleid.
•	 De	PvdA	wil	voor	starters	op	de	woningmarkt	startersleningen	invoeren.
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Sport en cultuur

Sport en vitaliteit
Heiloo kenmerkt zich op sportgebied door een zeer te waarderen hoog voorzieningenniveau en door 
een bloeiend verenigingsleven waar door de inzet van sporters en vele vrijwilligers vaak resultaten wor-
den gehaald die zich laten meten op landelijk en internationaal niveau.
De	PvdA	wil	zich,	zoals	de	afgelopen	jaren	voor	bijvoorbeeld	Double	Stars	en	Dojo	’t	Loo,	met	hart	en	
ziel blijven inzetten om de sportvoorzieningen zoveel mogelijk op peil te houden. De huidige goede 
constructieve	samenwerking	met	de	Sportraad	Heiloo	vinden	wij	hierin	belangrijk.	Om	dit	verder	vorm	
te geven denken wij aan het vaststellen van een sportbeleidsplan Heiloo.
Met de komst van buurtsportcoaches wordt de brug geslagen naar meer sportiviteit en het vitaal en 
in beweging houden van de burgers van Heiloo. De PvdA wil de inzet hiervan in 2015 evalueren en bij 
voldoende	resultaat	dit	project	zo	nodig	uitbreiden.	Burgers	in	een	goede	conditie	zijn	in	de	regel	ook	
langer gezond en helpen zo mede Heiloo vitaal te houden.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 Jongeren	bereiken	we	op	een	laagdrempelige	manier	in	hun	directe	woonomgeving.	
	 Samenwerking	tussen	jongerenwerk,	jeugdzorg	en	sportverenigingen	vinden	we	belangrijk.	
•	 We	ontwikkelen	samen	met	de	GGD,	de	provinciale	sportkoepel,	scholen	en	maatschappelijke	
 organisaties projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan.
•	 Voor	ons	is	multifunctioneel	gebruik	van	sportparken	en	accommodaties	het	uitgangspunt.	
 Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van  
	 begeleiding	met	name	ingevolge	de	AWBZ.	
•	 Gymnastiekles	in	het	basisonderwijs	wordt	bij	voorkeur	gegeven	door	een	vakleerkracht	lichamelij-	
 ke oefening. Het liefst vaker dan twee keer per week. 
•	 Wij	faciliteren	schoolzwemmen	voor	leerlingen	vanaf	8	jaar	die	nog	niet	kunnen	zwemmen.
•	 Het	zwembad	“Het	Baafje”	blijft	in	een	aangepaste	vorm	behouden	voor	Heiloo.
•	 Het	onderhoud	van	de	sportaccommodaties	wordt	geprivatiseerd.
•	 Het	vaststellen	van	een	sportbeleidsplan.
•	 Evalueren	van	buurtsportcoaches	en	bij	een	positieve	uitkomst	het	structureel	invoeren.
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Cultuur
Heiloo	kent	een	rijk	kunst-	en	cultuurleven.	Sprekende	voorbeelden	hiervan	zijn	de	bibliotheek,	mu-
ziekschool	en	theater	“De	Beun”.	De	PvdA	vindt	het	instandhouden	van	het	kunst-	en	cultuurleven	van	
groot belang. Vanwege de financiële crisis zullen diverse cultuurinstellingen op zoek moeten naar eigen 
financieringsbronnen. 
Met betrekking tot maatschappelijk vastgoed is de PvdA van mening dat de gemeente een alleen een 
faciliterende	rol	heeft	en	niet	zelf	maatschappelijk	vastgoed	moet	beheren	en	exploiteren.	Uitgangspunt	
daarbij is dat het de gemeente geen geld mag kosten maar het hoeft ook niets op te leveren. 
De indirecte subsidies zijn zichtbaar gemaakt maar betekent voor de PvdA niet dat deze integraal moe-
ten worden doorberekend aan de gebruikers.

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
•	 Bibliotheek	en	muziekschool	blijven	behouden	maar	moeten	meer	nadruk	leggen	op	de	educatieve		
 aspecten. De gemeentelijke subsidiering moet hier op worden gericht.
•	 Afstoten	van	maatschappelijk	vastgoed	met	inachtneming	van	de	gebruikers.
•	 Indirecte	subsidies	hoeven	niet	voor	de	volle	100%	integraal	te	worden	doorberekend	aan	de	instel-	
 lingen, verenigingen en gebruikers.
•	 Culturele	instellingen	gaan	zelf	actief	op	zoek	naar	bronnen	van	financiering,	de	gemeente	is	co-
 financier.
•	 Muziekschool,	(amateur)orkesten	en	pop	podia	sluiten	nieuwe	allianties	om	muziekonderwijs	be-	
 taalbaar te houden.

 

“Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en 
accommodaties het uitgangspunt.”
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Natuur, milieu en landschap 

Natuur en milieu
Steeds	meer	mensen	en	bedrijven	zijn	zich	bewust	van	het	belang	van	duurzaamheid.	
Onze	ambities	zijn	hoog.	Lokaal/regionaal	milieubeleid	is	noodzakelijk	om	deze	ambitie	te	realiseren	en	
onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/
regio zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners 
op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzaam Heiloo.
Heiloo is ook een groene gemeente met een van oorsprong landelijk karakter. Kenmerkend hiervoor zijn 
de wijken met karakteristieke bouw en ruimte voor veel groen. De PvdA heeft oog voor dit karakter en wil 
in de oorspronkelijke wijken dit dorpsbeeld bewaken.
Voor bomen in de openbare ruimte wordt een kapvergunning ingevoerd, zodat bewoners vooraf hun 
eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken. Heiloo kent een aantal zendmasten. Daarnaast loopt op dit 
moment een discussie over de vraag waar een C2000 mast zou kunnen worden geplaatst. Hoewel weten-
schappelijk niet is aangetoond dat zendmasten schadelijk zijn voor de gezondheid, is het tegendeel ook 
niet aangetoond. Om die reden kiest de PvdA voor het zogenaamde “voorzorgprincipe” dat inhoudt dat 
zendmasten niet in de directe nabijheid van woonbebouwing worden geplaatst.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 Wij	vinden	het	niet	wenselijk	dat	opengevallen	plekken	onmiddellijk	als	inbrei-locaties	worden	aan-	
 gemerkt. Een open plek invullen als groen parkje of als speelveld kan enorm veel kracht bijzetten  
 aan ons streven ‘Heiloo wonen, werken en recreëren in het groen’.
•	 De	PvdA	streeft	naar	een	duidelijk	informatiepunt	bij	de	gemeente	waar		burgers	terecht	kunnen		
 voor vragen over fiscale regelingen rond zonnepanelen en isolatie van woningen, zoals bijvoor- 
	 beeld	teruggave	van	BTW	en	bestaande	subsidiemaatregelen.
•	 De	PvdA	wil	dat	burgers	hun	afval	zoveel	mogelijk	gescheiden	aanbieden.	De	gemeente	stimuleert		
 dit onder andere door de mogelijkheden van gescheiden inzameling van plastic te verbeteren.  
 Plastic afval moet door de gemeente worden opgehaald, op vergelijkbare wijze als dat al gebeurt  
 met huisafval en gft afval.
•	 De	gemeente	geeft	zelf	het	goede	voorbeeld.	Zij	gaat	spaarzaam	om	met	het	gebruik	van	energie		
 en respecteert zo veel mogelijk het milieu, bijvoorbeeld door zo min mogelijk te printen en te 
 onderzoeken hoe het energieverbruik teruggebracht kan worden.
•	 Door	het	aanleggen	van	oplaadpunten	stimuleren	wij	het	gebruik	van	elektrische	auto’s	en	scooters.



© Verkiezingsplan PvdA Heiloo 2014 | Pagina 15

•	 De	PvdA	wil	het	gebruik	van	energiebesparende	en	milieuvriendelijke	maatregelen	bij	nieuwbouw		
 bevorderen. Deze eis nemen wij op in de bestemmingsplannen.
•	 De	gemeente	ondersteunt	waar	mogelijk	lokale	burgerinitiatieven	voor	duurzaamheid.
•	 Wij	willen	investeren	in	een	veilige	en	goed	onderhouden	openbare	ruimte.	Speeltuinen,	groen,		
 wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.
•	 Onze	openbare	ruimte	beheren	we	vanuit	de	principes	soberheid,	degelijkheid	en	eenvoud.
•	 Voor	bomen	in	de	openbare	ruimte	wordt	een	kapvergunning	ingevoerd.	Hierdoor	zijn	burgers		
 eerder op de hoogte gebracht van een mogelijk kap in de openbaar gebied.
•	 Nieuwe	zendmasten	kunnen	alleen	worden	geplaatst	buiten	de	woonbebouwing.
•	 In	de	komende	raadsperiode	dient	de	Nota	dierenwelzijn	met	betrokken	partijen	worden	geëva-	
 lueerd en waar nodig worden aangepast. Op de website van de gemeente moet het onderwerp  
	 dierenwelzijn	met	verwijzing	naar	bijv.	de	Stichtingen	het	knaagdierencentrum	Heiloo,	het	Dieren-	
 tehuis Alkmaar ect. worden opgenomen.

“Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. 
Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.”
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Verkeer

Verkeer is een belangrijk aandachtsgebied. Verkeersregelingen zijn visitekaarten van de gemeente, ze-
ker in de beleving van burgers. Als PvdA Heiloo hebben wij vooral oog voor de veiligheid voor langzaam 
verkeer. Wij bepleiten aansluiting op de A9 en goede oplossingen voor het spoorwegverkeer. 
De PvdA is tegenstander van het invoeren van betaald parkeren in Heiloo.

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
•	 Bij	de	inrichting	van	de	verkeersstructuur	geven	we	prioriteit	aan	fietsers	en	het	scheiden	van	snel		
 en langzaam verkeer.
•	 Meer	wijkontsluitingswegen	moeten	een	maximum	snelheid	van	30	km	krijgen,	naar	het	voorbeeld		
	 van	Stationsweg	en	Kerkelaan.
•	 De	PvdA	is	voorstander	van	een	volledige	aanleg	(oost	en	west)	van	de	afslag	A9	en	stelt	dit	niet		
 afhankelijk van het al dan niet realiseren van de Zandzoom.
•	 De	bereikbaarheid	binnen	Heiloo	dient	verbeterd	te	worden.	Een	herziening	van	het	verkeerscircu-	
 latieplan is daarvoor noodzakelijk.
•	 De	PvdA	zal	zich	actief	inzetten	voor	een	effectieve	oplossing	van	de	problemen	met	spoorweg-
 overgangen. Hierbij wordt gedacht aan spoortunnels.
•	 Het	actief	lobbyen	bij	NS	en	Ministerie	van	I&M	om	de	positie	van	het	station	in	Heiloo	minimaal	te		
 behouden en maximaal te versterken.
•	 De	gemeente	moet	zich	inzetten	om	de	snelle,	directe	treinverbinding	met	Leiden	en	Den	Haag	te		
 herstellen.
•	 Het	beleid	ten	aanzien	van	snelheid	remmende	maatregelen	wordt	herijkt.
•	 De	PvdA	streeft	naar	autovrij	stationscentrum	en	Looplein.
•	 De	PvdA	wil	de	snelheid	beperkende	voorzieningen	toetsen	op	effectiviteit	en	veiligheid.
•	 De	PvdA	is	tegenstander	van	het	invoeren	van	betaald	parkeren	in	Heiloo.
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Veiligheid 
We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Daarvoor is het  belangrijk dat mensen elkaar op 
straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. Wij werken samen met woning-
bouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers en bedrij-
ven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als regisseur. 
Alle betrokkenen moeten bereid zijn om grenzen los te laten en creatief en onorthodox bij te dragen 
aan	een	doeltreffend	lokaal	veiligheidsbeleid.	Dit	heeft	alleen	kans	van	slagen	als	ook	bewoners	hier-
bij betrokken zijn. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het om veiligheid gaat wil de 
PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	vindt	dat	veiligheidsbeleid	gaat	over	afstemming,	samenwerking	en	een	goede	balans		
 tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet.
•	 Wij	staan	voor	een	gezamenlijke	aanpak	van	woningbouwcorporatie(s),	brandweer,	gemeente,	
 politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning en  
 ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen.
•	 Wij	betrekken	wijkbewoners	bij	het	veiligheidsbeleid.	Niet	alleen	bij	het	maken	van	beleid	maar	ook		
 bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij in hun wijk ervaren,  
 hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. 
•	 Wij	gaan	hufterigheid	in	de	openbare	ruimte	tegen	door	het	opleggen	van	zwaardere	sancties	
 (volgens gemeentelijke bevoegdheden) voor bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen een  
 lokale samenleving rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt.
•	 We	pakken	overlast,	intimidatie	en	criminaliteit	van	jongeren	aan	langs	drie	wegen:	Via	de	thuiscul-	
 tuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders voor schade  
 veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval).
•	 Wij	vinden	een	actieve	aanpak	van	gemeente,	politie	en	openbaar	ministerie	tegen	veelplegers		
 belangrijk. 
•	 We	pakken	openbare	dronkenschap	hard	aan,	want	dat	kan	leiden	tot	overlast.	Mensen	die	zich	hier		
 bij herhaling schuldig aan maken, krijgen voor langere tijd een gebiedsverbod.
•	 We	treden	op	tegen	alcoholmisbruik	onder	jongeren.	Ouders	hebben	hierin	een	eerste	verant	-	
 woordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich houden aan  
 de leeftijdsgrens. Dit handhaven wij streng. 
•	 We	tolereren	uitgaansgeweld	niet.	Politie	en	horeca	treden	hiertegen	gezamenlijk	op.
•	 Wij	stimuleren	deskundigheid	van	professionals	op	het	gebied	van	veiligheid	en	de	aanpak/signale-	
 ring van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eergerelateerd geweld en de  
 aanpak van geweld tegen lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders. 
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Financiën

De gemeente Heiloo geeft al twintig jaar meer uit dan er binnenkomt. Dat is tot het uitbreken van de 
economische crisis geen al te groot probleem geweest omdat die tekorten altijd wegvielen tegen forse 
incidentele	meevallers.	Thans	zijn	we	aangeland	bij	het	moment	dat	het	roer	om	moet.
De financiële toekomst van Heiloo baart ons grote zorgen. Naast een enorme bezuinigingsopgave om 
de begroting op orde te brengen hebben we te maken met een langzaam tikkende financiële tijdbom 
ten	aanzien	van	onze	grondexploitaties.	Ondanks	dat	we	begin	2013	verstrekkende	besluiten	hebben	
genomen doemen nieuwe afboekingen op en daardoor zal onze reservepositie naar een gevaarlijk diep-
tepunt zinken.

Naast dit alles hebben we kunnen vaststellen dat het investeringsniveau voor de komende tien jaren 
feitelijk op nul staat. Het aantrekken van vreemd geld voor investeringen kan niet meer. Nieuw beleid 
kan voortaan alleen maar op basis van het schrappen van oud beleid.
Met dit alles spreken we – nog – niet eens over de komst van de decentralisaties, waarvan in ieder geval 
vaststaat dat die de financiële positie niet zal versterken.
Heiloo beschikt over hoog voorzieningenniveau en daar zijn we allen trots op. Helaas zal dit de ko-
mende periode niet in stand kunnen blijven en zullen we terug moeten naar een voor Heiloo betaalbaar 
voorzieningenniveau.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	lokale	overheid	moet	rekening	houden	met	de	koopkracht	van	haar	inwoners.	
 De Partij van de Arbeid streeft daarom naar het voorkómen van lastenverzwaringen. Wij zijn niet  
	 principieel	tegen	verhogen	van	de	OZB,	maar	willen	dit	middel	pas	inzetten	nadat	alle	alternatieven		
 benut zijn. De PvdA zet zich actief in voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor  
 mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau).
•	 De	PvdA	gaat	behoedzaam	om	met	de	beschikbare	overheidsmiddelen.	Wij	beheren	die	alsof	het		
 om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doe- 
 len op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met betrekking tot  
 het aangaan van risico’s.
•	 Wij	verantwoorden	door	helder	te	verwoorden	wat	is	bereikt,	hoe	het	is	bereikt	en	met	inzet	van		
	 welke	middelen.	Transparantie	vooraf	en	achteraf.
•	 In	principe	moet	uitvoering	van	gedecentraliseerde	taken	binnen	het	mee	gedecentraliseerde		
 budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie niet overeenkomt met de gemid- 
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 delde normen, maakt de Partij van de Arbeid keuzes vanuit onze principes van een samenleving  
 waar voor iedereen plaats is, waar iedereen mee doet en de sterkste schouders de zwaarste lasten  
 dragen. 
•	 Wij	vinden	het	belangrijk	dat	de	gemeente	reserves	heeft	om	tegenvallers	te	kunnen	opvangen		
 maar het is geen doel om op zich om reserves op te bouwen.
•	 We	vinden	dat	de	gemeente	terughoudend	hoort	te	zijn	met	het	aankopen	van	grond.

“De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. 
Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budget-
discipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde 
middelen. We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s.”
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Algemeen bestuur

De PvdA stelt vast dat Heiloo een zelfstandige gemeente is en dat blijft tot het moment dat een meer-
derheid van de gemeenteraad dan wel een hoger bestuursorgaan besluit de gemeente her in te delen.
De PvdA is van oordeel dat er op dit moment geen aanleiding bestaat een discussie over herindeling 
met andere gemeenten te starten, maar dat de gemeente wel op een aantal beleidsterreinen samen-
werking	moet	zoeken	met	andere	gemeenten.	Dit	omdat	het	Rijk	de	komende	jaren	veel	taken	naar	de	
gemeente gaat overhevelen.

De PvdA is van mening dat de inwoners te weinig bij het totstandkomen van beleid worden betrokken.
De huidige vergaderstructuur van gemeenteraad en raadscommissie is aan herijking toe.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 In	de	raadsperiode	2014-2018	van	onze	kant	geen	initiatief	tot	over	herindeling.
•	 Inwoners	van	Heiloo	intensiever	bij	de	totstandkoming	van	beleid	betrekken.
•	 Heroverwegen	van	functie	en	structuur	van	de	raadscommissies.
•	 Ambtelijke	organisatie	reorganiseren	naar	de	door	de	raad	vast	te	stellen	rollen	van	de	gemeente.
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Regionale samenwerking

De gemeente Heiloo wordt de komende jaren geconfronteerd met vele nieuwe taken. Gezien de hoe-
veelheid nieuwe taken en de complexiteit daarvan zal de gemeente met andere partners moeten 
samenwerken. De PvdA is daar een groot voorstander van.
Samenwerking	is	niet	alleen	van	belang	voor	het	adequaat	kunnen	uitvoeren	van	de	nieuwe	taken,	
maar ook om als regio Noord-Kennemerland volwaardige gesprekspartner te zijn voor bijvoorbeeld 
Metropoolregio	Amsterdam,	Het	Rijk	en	Europa	(zogenaamde	“strategische	samenwerking”).
Voor de uitvoeringstaken wordt samenwerking gezocht met gemeenten van ongeveer vergelijkbare 
grootte om dit gezamenlijk te doen. Dit bevordert de kwaliteit van dienstverlening en zal leiden tot 
kostenbesparingen.

De democratische legitimiteit van samenwerking dient zodanig vorm te krijgen dat de gemeenteraad 
zijn controlerende taak kan blijven uitvoeren. In die zin is de PvdA er geen voorstander van om samen-
werking altijd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling te gieten.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
•	 De	PvdA	wil	een	strategische	samenwerking	met	de	regio	Noord-Kennemerland.
•	 Met	de	gemeenten	Bergen,	Castricum	en	Uitgeest	wordt	samenwerking	gezocht	op	het	gebied	van		
 uitvoerende taken.
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