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Werken aan een sterke stad
Onze inzet voor alle Dordtenaren
De stad en het eiland van Dordrecht vormen een bijzonder gebied. Als Dordtenaren
koesteren we onze binnenstad, vol historie en bruisend van activiteiten en evenementen. We
genieten van de prachtige landschappen en het alom aanwezige water. We wonen met
plezier in de woonwijken, die elk een eigen karakter hebben. Met meer dan 118.000 inwoners
is Dordt de vijfde gemeente in Zuid-Holland. De stad is deel van de Drechtstedenregio.
Onze inzet voor Dordrecht
De Partij van de Arbeid wil zich ook in de komende raadsperiode blijven inzetten voor alle
Dordtenaren. We doen dat vanuit onze idealen en met hart voor de stad. De PvdA is een
sociaaldemocratische partij. We maken ons dus hard voor een fatsoenlijk bestaan voor
iedereen, voor zelfontplooiing en voor gelijke kansen. Maar ook strijden we voor een eerlijke
verdeling van werk en inkomen en duurzame ontwikkeling. Wie kan doet mee, wie het
moeilijk heeft bieden we een vangnet en helpen we weer vooruit.
In dit verkiezingsprogramma beschrijven we onze speerpunten voor de periode 2018 – 2022.
We willen ons in de Dordtse samenleving met name inzetten voor:
- de allerbeste zorg voor iedereen die dat nodig heeft, met zeggenschap voor de
zorgbehoevenden en met oog voor mantelzorgers en vrijwilligers;
- het bestrijden van armoede. Kinderen moeten een eerlijke kans krijgen en iedereen
moet mee kunnen doen in de Dordtse samenleving;
- woonplezier en leefbare wijken, waar „schoon, heel en veilig‟ het credo is;
- ruimte voor sport, cultuur en evenementen;
- een sterke economie en een goed vestigingsklimaat.
Samenwerking in de Drechtraad
Dordrecht werkt al jaren nauw samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden. De
PvdA is een voorstander van regionale samenwerking. Die moet ervoor zorgen dat taken
doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. Wij pleiten voor een rechtstreekse verkiezing van
de Drechtraad, vanwege de belangrijke thema‟s waarvoor de Drechtraad verantwoordelijk
is. Ongeacht hoe de Drechtraad georganiseerd is, een deel van onze speerpunten zullen we
dáár moeten bepleiten. Daarom vormt dit programma ook onze leidraad voor de inzet in de
Drechtraad. We trekken daarbij zoveel mogelijk op met de PvdA-fracties uit de regio.
Financiën
Het gemeentebestuur heeft aan de politieke partijen in Dordrecht laten weten dat er in de
komende tijd weinig geld is voor nieuwe investeringen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt
moeten worden: niet alles kan. De PvdA kiest in dit programma daarom niet voor grootse
investeringen in fysieke infrastructuur, maar voor een begrotingsbeleid, waarin de sociaalculturele voorzieningen voor onze inwoners centraal staan. Daarvan profiteren we allemaal.
Een betere dienstverlening en een beter vestigingsklimaat kunnen ook tot besparingen en
meer inkomsten leiden. In de financiële paragraaf werken we deze visie nader uit.
Ten slotte
Dit programma is tot stand gekomen met hulp van vele inwoners en organisaties in de stad.
We willen hen danken voor hun betrokkenheid en bijdragen. We blijven samen met u werken
aan een sterke stad.
Katja Rusinovic
Voorzitter PvdA Afdeling Dordrecht
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Zorg en welzijn
De allerbeste zorg voor iedereen die dat nodig heeft
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1. Zorg en welzijn
In zorg en welzijn staan mensen centraal. Zorg moet dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en
betaalbaar zijn voor iedere inwoner. In het welzijnswerk zijn de steekwoorden: bescherming,
participatie en sociale samenhang. We blijven streven naar goede zorg en begeleiding voor
iedereen die dat nodig heeft.
Zorg en welzijn in Dordrecht
Sinds 2015 zijn veel zorgtaken overgedragen aan gemeenten. De gemeente staat dichterbij
inwoners dan de Rijksoverheid. Ze zou daardoor eerder problemen kunnen signaleren en snel
en efficiënt ingrijpen. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de zorg aan zieken en
ouderen en voor de jeugdzorg. Twee jaar na deze overgang constateren wij dat veel goed
gaat in de zorg, met dank aan de vele hulpverleners, die daar iedere dag met hart en ziel
aan werken. Toch gaat er nog te veel mis. Dat komt door de manier waarop de zorg is
georganiseerd. In de huidige situatie wordt het gebruik van persoonsgebonden budgetten
(pgb‟s) ontmoedigd. Ook het signaleren van de zorgbehoefte van ouderen gaat niet altijd
goed. We vinden ook dat mantelzorgers onvoldoende (financieel) gesteund worden en dat
de overgang van de jeugdzorg naar de reguliere zorg hapert. Wie zich meldt met een
zorgvraag bij de wijkteams, kan met wachtlijsten te maken krijgen. Te vaak wordt te laat
doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.
Toegankelijke zorg vanuit één plan
De zorgstructuur moet beter. De PvdA wil dat zorg wordt verleend vanuit één plan, gemaakt
in nauwe samenspraak met één gezin door één zorgregisseur. Deze zorgregisseur
inventariseert de problemen, organiseert de zorg en bewaakt de uitvoering. We willen
grotere zeggenschap van cliënten, medewerkers en andere direct belanghebbenden,
onder wie mantelzorgers. Wat de cliënt nodig heeft, moet centraal staan, niet hoe de zorg is
georganiseerd. We streven naar een doelmatige inzet van geld. Kinderen en ouderen
verdienen speciale aandacht.
Maatregelen voor betere zorg en welzijn
Met zes speerpunten willen we de zorg en het welzijn in Dordrecht verbeteren. De
maatregelen hebben als doel: mensen zeggenschap geven over de zorg die ze krijgen (1),
de beschikbaarheid van zorg vergroten (2), het welzijn verbeteren (3 en 4), mantelzorg
stimuleren en ondersteunen(5) en een verantwoorde financiering van de zorg (6).
1. Meer keuzevrijheid voor mensen die zorg nodig hebben
De PvdA wil het gebruik van pgb‟s of gezinsbudgetten stimuleren. Dat doen we door het
proces van toekenning sneller te laten verlopen. Ouders hoeven hun aanvraag voor zorg niet
langer te herhalen, als duidelijk is dat de situatie ongewijzigd is. De budgetten zijn ruim
genoeg om zelf zorg in te kopen. Wel moet deze zorg voldoen aan kwaliteitseisen. Nietgekwalificeerde zorgaanbieders mogen niet worden betaald door een pgb.
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2. Zorg dichtbij: een onafhankelijke zorgregisseur, zorg in één hand en een
ombudsman
Zorg moet dichtbij zijn. Daarvoor is het nodig dat mensen de weg weten naar de juiste zorg.
De PvdA wil dat mensen die een beroep doen op basiszorg, direct een zorgregisseur krijgen
toegewezen. Die zal voor hen de juiste zorg inroepen. Wijkteams zullen dan niet meer het
eerste aanspreekpunt zijn. We willen de hulpverlening stroomlijnen. Eén organisatie moet de
overhead-taken op zich nemen, zoals indicatie en administratie. De regisseur inventariseert
de zorgbehoefte na gesprekken met betrokkenen en de cliëntondersteuner. In samenspraak
wordt een zorgplan opgesteld en de juiste hulpverleners ingeschakeld. Het vaststellen van de
zorgbehoefte gebeurt onafhankelijk, zonder druk om kosten te besparen, maar met oog voor
wat nodig is. De zorgregisseur houdt in de gaten of de zorg toereikend is. Een onafhankelijke
ombudsman voor de gemeente Dordrecht moet klachten en bezwaren gaan afhandelen.
3. Investeren in de sociale structuur van de wijk: wijkhuiskamers
De aanpak van maatschappelijke problemen in de wijk is verwaarloosd. De welzijnsstructuur
is verdwenen; buurthuizen zijn gesloten en er zijn minder ontmoetingsplekken. Mensen
moeten vaker een beroep doen op hun sociale omgeving. Tegelijkertijd is eenzaamheid een
groot probleem. De PvdA wil daarom een nieuwe vorm van ontmoetingsplekken creëren in
de wijk: de wijkhuiskamers. Die moeten gekoppeld worden aan de zorginfrastructuur. De
wijkhuiskamers staan open voor mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking
(zie ook maatregel 6 in hoofdstuk 2, over huiskamerplekken).
4. Participatie van vluchtelingen: investeer in lokale netwerken
In de afgelopen twee jaar is er een grotere instroom van vluchtelingen geweest in
verschillende gemeenten in Nederland. Dordrecht is één van deze gemeenten. De stad had
in 2017 de taak om ruim 150 vluchtelingen te huisvesten. De participatie van vluchtelingen is
belangrijk voor zowel de vluchteling als voor de samenleving. De PvdA wil dat vluchtelingen
volwaardig deel uit gaan maken van de samenleving. Daarom is het belangrijk om zo snel
mogelijk te beginnen met taalonderwijs en begeleiding bij inburgering. De PvdA wil
investeren in de verbinding tussen vluchtelingen en andere stadgenoten. Hierin kan de
wijkhuiskamer een belangrijke rol vervullen (zie vorige maatregel 3). Op
deze ontmoetingsplek kan de vluchteling kennismaken met andere buurtbewoners
en vrijwilligerswerk doen. Zo ontstaat een verbinding die vluchtelingen kan helpen met de
uitbreiding van het sociale netwerk en het leren van de Nederlandse taal. Dit vergroot ook
de kans op werk. We streven naar een wijkgerichte aanpak.
5. Vergoeding en een sterk vrijwilligershuis voor mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een belangrijke rol in zorg en hulpverlening. Op dit
moment krijgen zij nauwelijks steun van de gemeente, terwijl er wel een groot beroep op hen
wordt gedaan. Door de zorg die ze verlenen, worden ze soms beperkt. Zij gaan bijvoorbeeld
minder werken en krijgen daardoor financiële problemen. Of ze wonen in een huis dat niet
voldoende tegemoet komt aan wat nodig is om de juiste zorg te verlenen. De PvdA wil dat
mantelzorgers en vrijwilligers de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding krijgen, zonder
dat dit gevolgen heeft voor hun inkomenspositie. We willen het bestaande vrijwilligershuis
versterken, waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Mantelzorgers kunnen ook
zogenaamde „respijtzorg‟ aanvragen om even op adem te komen.
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6. Doelmatige en ruimhartige financiering: geld voor zorg is er altijd
Zorg en welzijn kosten geld. De gemeente ontvangt hiervoor een budget van de
Rijksoverheid. Daarnaast is er de mogelijkheid om een eigen bijdrage te vragen van mensen.
De PvdA wil dat mensen met een laag inkomen daarbij zoveel mogelijk worden ontzien, ook
om te voorkomen dat kwetsbare mensen zorg gaan mijden.
We richten de zorg zo efficiënt mogelijk in, maar als de rijksbijdrage onvoldoende is, moet de
gemeente zelf bijspringen. Niemand hoeft te wachten op zorg, omdat er geen geld is. Voor
zorg is altijd geld. Om de financiële middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten, wordt de
inkoop van zorg gebaseerd op reële kosten en voor minstens vier jaar vastgelegd. De
gespecialiseerde zorg zal transparant moeten zijn en de salarissen moeten voldoen aan de
Wet Normering Topinkomens. Zo‟n werkwijze scheelt bureaucratie, komt de kwaliteit ten
goede en versterkt de rechtspositie van de betrokkenen. Bij aanbesteding staat de kwaliteit
van de zorg voorop. Een fatsoenlijk salaris voor zorgprofessionals is een voorwaarde. Doordat
de basiszorg in één hand komt (zie punt 2), besparen we administratieve kosten.
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Armoede
Een eerlijke kans voor iedereen in Dordrecht
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2. Armoede
Armoede is ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Er
is sprake van armoede wanneer iemand gedurende langere tijd niet de middelen heeft om
te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in de samenleving als
minimaal noodzakelijk gelden. Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen niet
vanzelfsprekend. Ze kunnen nooit eens een dagje weg of voldoende boodschappen doen.
Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun
leeftijdsgenoten op het sportveld of mee op schoolreisje. Ze staan daardoor letterlijk
buitenspel. De PvdA gelooft in gelijke kansen en het recht voor iedereen op een fatsoenlijk
bestaan. Daarom zijn we blij met het SMS Kinderfonds, dat er mede dankzij de PvdA is
gekomen. Ook zijn we verheugd over het extra geld van staatssecretaris Klijnsma voor de
hulp aan kinderen die opgroeien in armoede.
Armoede in Dordrecht
Van de Dordtse bevolking leeft negen procent in armoede. Steeds meer van hen bevinden
zich langdurig in deze situatie en profiteren niet van het aantrekken van de economie. Veelal
ontstaat de armoede doordat mensen moeten leven van een uitkering of een inkomen net
boven het minimuminkomen. Het zijn bijvoorbeeld 50-plussers, die moeilijk werk kunnen
vinden, zzp‟ers of eenoudergezinnen. Ook steeds meer kinderen leven langdurig in armoede.
Bijna één op de zeven kinderen in Dordrecht groeit op in een huishouden met een laag
inkomen.
Gelijke kansen en een solide vangnet
De PvdA maakt werk van armoedebestrijding. Om te beginnen willen we iedereen gelijke
kansen bieden. Goed werk, dat fatsoenlijk betaald wordt, is een structurele oplossing tegen
armoede. Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid zijn te vinden in hoofdstuk
5. Als dat (nog) niet lukt, is er meer nodig. We willen mensen met minder inkomen een solide
vangnet bieden.
Maatregelen tegen armoede
Met zeven maatregelen willen we de armoede in Dordrecht tegengaan. De maatregelen
ondersteunen mensen in armoede financieel (1, 2), voorkomen dat mensen in de problemen
raken (3) en zorgen voor een beter gebruik van de bestaande voorzieningen (4, 5, 6). Met
deze mix van maatregelen willen wij een bijdrage leveren aan de strijd tegen armoede in
Dordrecht en de Drechtsteden.
1. Gratis OV voor mantelzorgers met een laag inkomen
Nog in 2018 moet een proef starten met gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag
inkomen die zorg verlenen aan een naaste. Gratis openbaar vervoer betekent een financiële
verlichting voor mantelzorgers die al moeite hebben om rond te komen.
2. Drechtstedenpas
Dordrecht heeft in het verleden een Dordtpas gehad. Deze is in 2006 afgeschaft, omdat er te
weinig gebruik van werd gemaakt. De pas was vooral bedoeld voor mensen met een laag
inkomen. Uit gesprekken met de cliëntenraad bleek dat het geringe gebruik van de pas
veelal te maken had met het stigma en onvoldoende voorzieningen waar men baat bij had.
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We pleiten voor de invoering van een Drechtstedenpas, naar voorbeeld van de Rotterdam
Pas. Iedere inwoner kan deze pas kopen, mensen met een laag inkomen krijgen de pas
tegen een minimale vergoeding. Hiermee kunnen zij (veelal gratis) gebruik maken van allerlei
voorzieningen in de regio. Op deze manier heeft een Drechtstedenpas geen stigmatiserende
werking, wel een groot gebruik en een ruim aanbod voor iedereen.
3. Project Geldmatties
Steeds meer jongeren hebben schulden. Het project Geldmatties moet voorkomen dat
jongeren door schulden in armoede komen. In Rotterdam is dit een succes. Jongeren met
vragen en problemen op het gebied van geld en budgetteren worden gekoppeld aan
jongeren die een rolmodel hebben: de geldmattie. Doel van het project Geldmatties is het
samen laten aanpakken van problemen door jongeren. Daardoor vermindert het financieel
risicovolle gedrag. Geldmatties krijgen een vrijwilligersvergoeding.
4. Vergroot gebruik minimaregelingen
De meeste kinderen die in armoede leven, hebben ouders die gewoon werken. Daarom
kunnen zij geen aanspraak maken op allerlei voorzieningen. De PvdA wil dat meer mensen
gebruik kunnen maken van allerlei bestaande (kind)regelingen en toeslagen.
5. Eén loket voor alle lokale initiatieven
In Dordrecht zijn verschillende mooie lokale initiatieven voor de bestrijding van armoede.
Voorbeelden zijn de Voedselbank, de Kledingbank en de Huisraadbank. Om in aanmerking
te komen voor deze voorzieningen moeten mensen steeds opnieuw hun situatie uitleggen en
aparte aanvragen doen. Dit is vaak intensief en belastend. Het kan mensen ontmoedigen
om een beroep te doen op dergelijke voorzieningen. Wij pleiten voor één aanvraag, die
toegang biedt tot de verschillende initiatieven (zie ook punt 6).
6. Huiskamerplek Sociale Dienst
De bereikbaarheid van de Sociale Dienst is de laatste jaren minder goed geworden. We
willen voorkomen dat reiskosten of telefoonkosten een barrière zijn om naar de Sociale Dienst
te gaan. Ook mag de slechte bereikbaarheid mensen niet ontmoedigen. We stellen voor om
de Sociale Dienst een plek te geven in de wijkhuiskamer (zie ook maatregel 3 in Hoofdstuk 1).
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Wonen en
wijken
Woonplezier in schone, hele en veilige wijken
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3. Wonen en wijken
Iedereen verdient een dak boven het hoofd. Aan leefbare wijken en een leefbare stad
moeten bewoners, corporaties en gemeenten samen werken. Het uitgangspunt van de
PvdA is dat dit investering vraagt van de overheid. Maar we willen ook bewoners in staat
stellen om zelf een bijdrage te leveren, als zij dat willen.
Wonen en wijken in Dordrecht
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw was er in Dordrecht sprake van een actieve
aanpak van wijken die moesten worden opgeknapt. De herstructurering van Krispijn en
Wielwijk is daarvan het resultaat. Maar toen volgde de economische crisis. Er werd de
afgelopen jaren minder geïnvesteerd in nieuwbouw van woningen en herstructurering van
wijken. En dat terwijl in Dordrecht aan beide behoefte is. Ooit was „schoon, heel en veilig‟
uitgangspunt van beleid, de laatste tijd kwam de focus eenzijdig op veiligheid te liggen. Hoe
belangrijk ook, dit ging ten koste van „schoon‟ en deels ook van „heel‟. Ook is er nog steeds
veel overlast van illegale wietteelt. Daarnaast blijft verkeersveiligheid een aandachtspunt.
Vernieuwde wijken en aandacht voor leefbaarheid
De PvdA wil in Dordrecht werken aan herstructurering van wijken die toe zijn aan
vernieuwing. De aandacht moet eerst uitgaan naar Crabbehof en delen van Sterrenburg,
die gebouwd zijn in de jaren zestig en zeventig. Naast deze vernieuwing, is ook een sociaal
programma nodig, met daarin aandacht voor gemengde wijken, wijkbrigades die zich
inzetten voor schone, hele en veilige wijken en het bestrijden van (drugs)overlast. Verkeer in
alle wijken moet veilig en prettig zijn. Vaak weten burgers precies wat de knelpunten zijn als
het gaat om verkeersveiligheid. Ook is goede bereikbaarheid van de regio cruciaal voor
goed wonen. Tot slot, natuur en milieu zijn onmisbare levensvoorwaarden. De PvdA wil de
komende jaren aan al deze thema‟s werken.
Maatregelen voor wonen en wijken
Met zes speerpunten willen we de woonomstandigheden en de leefbaarheid van de Dordtse
wijken vergroten. Maatregel 1 tot en met 5 richten zich op de kwaliteit van wonen in de
wijken, maatregel 6 op (verkeers)veiligheid en maatregel 7 op mobiliteit en bereikbaarheid.
1. Investeren in wijken
Meerdere sociale huurwoningen in Dordrecht zijn toe aan vernieuwing, met name in
Crabbehof en bepaalde delen van Sterrenburg. De PvdA pleit voor een actieve aanpak, die
woningen verbetert en het woonplezier vergroot. We willen woningen die daaraan toe zijn
vernieuwen en vervangen. Bij het verbeteren van woningen krijgt duurzaamheid veel
aandacht. Bij sloop van sociale huurwoningen moet op andere plekken sociale nieuwbouw
terugkomen. Zo maken we voldoende woonruimte voor jonge starters, maar ontstaan ook
meer gemengde wijken. Ook hebben we aandacht voor de sociale samenhang in de
wijken, bijvoorbeeld door aanwezigheid van maatschappelijk werkers en buurtwerkers, de
inrichting van wijkhuiskamers (zie maatregel 3 in Hoofdstuk 1) en het oprichten van
wijkbrigades (zie volgende actiepunt). Bewoners moeten mee kunnen denken over de
veranderingen in hun wijk.
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2. Oprichten wijkbrigades
De PvdA wil dat alle buurten weer schoon, heel en veilig zijn. Door bezuinigingen is overlast
van zwerfvuil de afgelopen jaren toegenomen. Op te richten wijkbrigades kunnen diensten
verlenen aan bewoners. De teams kunnen bestaan uit mensen die weinig kans maken op de
arbeidsmarkt, maar die zich wel graag willen inzetten voor de samenleving. Zij maken wijken
schoon, heel en veilig en doen het onderhoud. Als tegenprestatie ontvangen teamleden
minstens het minimumloon, in plaats van een uitkering.
3. Bestrijden drugsoverlast en legaliseren wietteelt
Wietplantages aan huis veroorzaken veel overlast in wijken. De gemeente moet daartegen
hard optreden, vanwege bijkomende problemen als illegaal stroom aftappen, ontstaan van
brandonveilige situaties en drugshandel. Behalve repressie en handhaving is ook een goede
regulering belangrijk. Op dit moment wordt de verkoop van wiet in kleine hoeveelheden in
coffeeshops gedoogd, maar het mag niet worden geteeld of aangevoerd. Rondom illegale
wietteelt groeit andere criminaliteit. Daarnaast is er geen controle op de kwaliteit van de
wiet. Dit vormt een gevaar voor de volksgezondheid. De PvdA pleit daarom voor
gereguleerde wietteelt, gecontroleerd door de gemeentelijke of nationale overheid. Bij
voorkeur doet Dordrecht mee met de proefprojecten die hiervoor in het nieuwe
Regeerakkoord zijn aangekondigd. Coffeeshops kopen hun wiet van deze legale kwekerijen.
Coffeeshops horen bij de binnenstad en hoeven daarom niet te worden verdrongen naar de
randen van de stad.
4. Groen in de stad, natuurbehoud en ontwikkeling
Voor een leefbare omgeving is het van belang dat het groen in de stad zo veel mogelijk
wordt behouden en versterkt. De Biesbosch is het belangrijkste natuurgebied in de regio,
maar ook de polders vormen een waardevol buitengebied. We pleiten daarom voor zoveel
mogelijk nieuwbouw binnen de bestaande grenzen van de bebouwde kom.
5. Betere voorzieningen in de openbare ruimte
We vinden dat wijken en winkelcentra goed toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daarom
pleiten we voor meer openbare toiletten en zitbankjes die met name voor ouderen en
gehandicapten prettig zijn.
6. Aanpakken verkeersknelpunten en snelheidsovertredingen
De PvdA wil bewoners betrekken bij het aanpakken van verkeersknelpunten en
snelheidsovertredingen. Te hard rijden binnen de bebouwde kom is een ergernis van veel
bewoners en zorgt voor onveilige situaties. De PvdA heeft de afgelopen jaren acties gevoerd
in woonwijken. Bewoners konden zelf snelheidsmetingen aanvragen of uitvoeren. We zullen
dergelijke acties waar nodig herhalen. We stellen daarnaast voor om alle 30-kilometerzones
zo in te richten dat harder rijden onmogelijk is („hindernisrijden‟) en strenger te handhaven.
7. Naar duurzame vormen van mobiliteit
Duurzame vormen van mobiliteit zorgen voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en
veiligheid van Dordrecht. Ze zijn goed voor het leefmilieu en klimaat. De PvdA zet zich in voor
beter openbaar vervoer. We blijven lobbyen voor goede intercityverbindingen naar de
andere steden in de Randstad. Ook blijven we ons inzetten voor betere verbindingen tussen
de Drechtsteden, bijvoorbeeld door de lightrailverbinding vanuit Rotterdam door te trekken.
Mensen moeten vaker de fiets gebruiken. Een grotere verkeersveiligheid voor fietsers is
daarbij van groot belang. We pleiten voor goede fietspaden en aandacht voor fietsers bij de
inrichting van wegen. Ook moeten er snellere fietsverbindingen komen tussen Dordrecht en
Breda en andere nabij gelegen gemeenten.
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4. Sport, evenementen en cultuur
In een gezonde, levendige en aantrekkelijke stad zijn sport, evenementen en cultuur niet
weg te denken. Ze zorgen ervoor dat het prettig wonen is in de stad en vormen een
trekpleister voor toeristen. Sport is goed voor de gezondheid, het verbroedert en leert
jongeren sociale vaardigheden. Evenementen brengen levendigheid en geven een kans om
de stad te laten zien aan bezoekers. Cultuur inspireert en verbindt.
Sport, evenementen en cultuur in Dordrecht
Dordrecht heeft van oudsher veel verenigingen die zich richten op sport, ontspanning en
cultuur. Veel Dordtse kinderen en volwassenen sporten met veel plezier bij één van de
sportverenigingen in onze stad. Er zijn grote sportverenigingen op de grotere complexen die
veelal aan de rand van de stad gelegen zijn. Er zijn ook verenigingen die in de wijk of buurt
hun activiteiten ontplooien en kleinere sportieve ontmoetingsplekken in de wijk.
Naast een rijk verenigingsleven kent Dordrecht ook een goed gevulde
evenementenagenda. Festivals en evenementen bieden een ruim aanbod voor
Dordtenaren en hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen. Van het Dordtse
evenementenbeleid profiteren zowel inwoners als ondernemers, maar er moet wel ruimte zijn
voor vernieuwing om succesvol te blijven. Evenementen staan onder druk van steeds
strenger wordende veiligheidseisen en lagere sponsorinkomsten, waardoor organisatoren
steeds meer kosten moeten maken.
Steun en stimulans voor sport, evenementen en culturele activiteiten
Sport, evenementen en cultuur verdienen een steuntje in de rug. De PvdA wil de huidige
sportieve ontmoetingslocaties in de wijken behouden, zonder de concentratie van
sportlocaties aan de randen van de stad terug te draaien. Sport voor de kinderen en
jongeren in de wijken blijft mogelijk op sportieve veldjes. Verenigingsport is mogelijk op de
sportcomplexen en topsport kan gebruik maken van de aanwezige faciliteiten. Voor de
PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar
zijn voor iedereen. We waarderen de inzet van de vele vrijwilligers bij Dordtse verenigingen.
De actieve inzet van deze Dordtenaren draagt bij aan de leefbaarheid van onze stad en zij
verdienen onze steun.
Maatregelen voor sport, evenementen en cultuur
De PvdA wil ruimte bieden aan verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor sport,
evenementen en cultuur in deze stad. We stellen vijf maatregelen voor die sport in de wijk
stimuleren(1), verenigingen en organisatoren van evenementen op financieel gebied meer
zekerheid geven (2 en 3), die een stimulans geven aan cultuur dichtbij (4) en
burgerinitiatieven omarmen en stimuleren (5).
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1. Breng sport terug naar de wijk
De afgelopen jaren werd gestreefd naar concentratie van sportverenigingen op een
beperkt aantal sportcomplexen, om kosten te besparen. Dit streven beperkt de
mogelijkheden om in de wijk te sporten. Dit laatste doel willen wij niet uit het oog verliezen.
Sportieve locaties in de wijken willen we behouden of juist creëren voor jeugd en jongeren in
de wijken. Sport voor kinderen en jongeren in de wijken blijft daarmee mogelijk op sportieve
veldjes. Verenigingssport is mogelijk op de sportcomplexen en topsport kan gebruik maken
van de aanwezige faciliteiten. Extra stimulering van dit laatste mag nooit ten koste gaan van
de verenigingssport en sportieve locaties.
2. Beveiliging bij evenementen betaald door de gemeente
Veiligheid is primair een taak voor de overheid, maar de gemeente heeft de afgelopen jaren
de beveiliging van evenementen een verantwoordelijkheid gemaakt van de organisatoren.
De kosten voor de veiligheid tijdens evenementen zouden weer meer voor rekening en
verantwoordelijkheid van de overheid moeten komen. Organisatoren houden daarmee veel
geld over voor het bekostigen van hun evenementen.
3. Lastenverlichting voor verenigingen
Er zijn kleine verenigingen die zich inzetten voor sociaalmaatschappelijke doelen, zoals de
scoutingverenigingen en de speeltuinverenigingen. Jaarlijks moeten zij hun best doen om het
hoofd boven water te houden. Het afschaffen van structurele subsidie aan deze
verenigingen heeft hen hard getroffen. Ze zijn nu aangewezen op projectsubsidie voor
activiteiten. Het wordt daarmee moeilijk om langdurige verplichtingen aan te gaan. De vaste
kosten vormen voor huisvesting een zware last voor de verenigingen.
De PvdA stelt voor om als gemeente de huisvestingskosten van deze verenigingen te dragen.
Zo wordt de clubs meer zekerheid geboden en onnodig rondpompen van geld voorkomen,
wantverenigingen huren vaak huisvesting van de gemeente. Dit zal leiden tot een
rechtvaardiger verdeling van de schaarse middelen. Verenigingen die op deze manier
gefaciliteerd worden, kunnen geen beroep meer doen op projectsubsidies.
4. Stimulans voor amateurkunst en cultuur in de wijk
Culturele activiteiten zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat in onze stad. Daarover meer in
hoofdstuk 5. De PvdA vindt het belangrijk dat behalve het professionele cultuuraanbod,
vooral in de binnenstad, er ook in de andere wijken culturele activiteiten zijn. We willen kleine
culturele activiteiten stimuleren, bijvoorbeeld door de inzet van cultuurscouts. Die kunnen
bewoners en kunstenaars helpen om culturele projecten op te zetten. Daarnaast willen we
een stimuleringsfonds voor amateurkunst en kunst in de wijk in het leven roepen. Hieruit
kunnen speciale projecten van bestaande verenigingen tijdelijk worden gesteund. Ook
nieuwe initiatieven kunnen hieruit bekostigd worden.
5. Ondersteun burgerinitiatieven en betrek bewoners bij lokale politiek
Burgerinitiatieven hebben vroeg of laat te maken met de gemeente. Die is niet altijd goed
ingericht om hen te ondersteunen. Als een initiatief langer blijft bestaan, is enige
professionalisering vaak nodig. Daarvoor is nu geen hulp beschikbaar. De PvdA wil daarom
dat er een ondersteuningspunt voor burgerinitiatieven wordt opgericht. Dat maakt het
opzetten van burgerinitiatieven gemakkelijker. Het punt biedt daarnaast ondersteuning bij de
professionalisering van sommige succesvolle initiatieven. Bewoners van Dordrecht moeten
op meer manieren betrokken worden bij de lokale politiek. De PvdA is voorstander van het
voorstel van de Rekenkamer om drie keer per jaar een Grote Dordtse Raad te organiseren.
Bewoners kunnen daarin mee stemmen over een belangrijk lokaal onderwerp. De Grote
Dordtse Raad moet zo spoedig mogelijk worden ingevoerd.
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5. Vestigingsklimaat
Het vestigingsklimaat van een stad bepaalt de aantrekkelijkheid voor burgers om in de stad
te komen wonen en voor bedrijven om er een vestiging te openen. Het bepaalt ook in grote
mate het woonplezier van inwoners. Vestigingsklimaat wordt beïnvloed door bijvoorbeeld de
infrastructuur, lokale economie, werkgelegenheid en culturele voorzieningen. Een goed
vestigingsklimaat betekent een aantrekkelijke en sterke stad. In de komende raadsperiode
willen we ons daarvoor inzetten.
Het vestigingsklimaat in Dordrecht
Dordrecht heeft veel kwaliteit voor wonen, werken en ontspanning. Als middelpunt van de
Drechtsteden fungeert de stad als economisch kruispunt van wegen, spoor en water. De
regio huisvest internationaal opererende ondernemingen. Dordrecht is gestegen op de lijst
van aantrekkelijkste gemeenten om te wonen. Die plek heeft het te danken aan de
historische binnenstad, het cultuuraanbod en de mogelijkheden voor natuurbeleving. Er is
een breed aanbod van gespecialiseerde winkels en horeca.
Tegelijk zien we dat de banengroei in onze regio achterblijft. Er starten minder bedrijven dan
elders in het land en er staan relatief veel winkels leeg. De stad heeft een beperkt aanbod
van (hoger) onderwijs. De samenstelling van de beroepsbevolking sluit niet goed genoeg
aan op de arbeidsmarkt, die voortdurend verandert. Dat komt onder meer doordat er in de
Drechtsteden onvoldoende werk beschikbaar is voor middelbaar opgeleiden. Hierdoor
werken zij veelal onder hun niveau en verdringen ze lager opgeleiden op de arbeidsmarkt.
Het gevolg is relatief veel werkloosheid en uitkeringen in de regio (Kompas 2016). Daarnaast
dreigt vergrijzing en krimp door het vertrek van mensen wegens onvoldoende passende
woningen. Ook worden de OV-verbindingen slechter en is de stad weinig aantrekkelijk voor
jongeren.
Een sterke economie en een levendige stad
Een goed vestigingsklimaat en beschikbaarheid van voldoende woningen in onze stad
maken het mogelijk om ons voorzieningenniveau op peil te houden, schept
werkgelegenheid en voorkomt krimp. In een dichtbevolkte regio is het belangrijk om locaties
te vinden voor nieuwe woningen en bedrijven, met oog voor natuurbehoud en leefbaarheid
van de stad. De nodige, grote veranderingen op het gebied van duurzaamheid bieden
kansen voor nieuwe activiteiten en nieuw werk. Om dit te bereiken is visie, vasthoudendheid
en stimulans van de overheid noodzakelijk.
Maatregelen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat
De PvdA wil het vestigingsklimaat in onze stad vergroten door zeven maatregelen. De eerste
vier maatregelen moeten zorgen voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor
ondernemers in Dordrecht. Ze moeten leiden tot een levendiger binnenstad. Voor de laatste
drie speerpunten gericht op het verbeteren van het vestigingsklimaat op het gebied van
wonen, onderwijs en culturele voorzieningen, is inzet op lange termijn noodzakelijk.
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1. Geef horeca de ruimte
Dordtenaren willen graag een levendige binnenstad. Om dat te bereiken wil de PvdA de
ontwikkeling van horeca en terrassen verder stimuleren. We pleiten voor vermenging van
horeca- en winkelfunctie en verlichting van regels. Voor het woonplezier van
binnenstadbewoners moeten regels rondom geluidsoverlast worden gehandhaafd.
Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat een binnenstad met horeca, evenementen en festivals
levendigheid met zich mee brengt. De situatie in Dordrecht is op dit punt niet anders dan in
andere (binnen)steden.
2. Betere en snellere dienstverlening aan ondernemers
De PvdA wil dat ondernemers een duidelijk aanspreekpunt krijgen bij vragen of problemen.
Dat kan een fysiek loket zijn of een vast aanspreekpunt. Trage of ingewikkelde procedures bij
vergunningaanvragen en slechte samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten
zijn op dit moment een grote ergernis voor Dordtse ondernemers. Dit belemmert het starten
van een bedrijf, het ontplooien van nieuwe activiteiten of het verbeteren van de
onderneming. De PvdA wil dat de procedures worden versimpeld en versneld. Het
uitgangspunt bij de behandeling van een vergunning moet altijd zijn „ja, tenzij‟ bij alle
betrokken gemeentelijke diensten.
3. Geef jonge creatieve ondernemers de ruimte in leegstaande panden
De binnenstad van Dordrecht onderscheidt zich voor bezoekers door authentieke en
specialistische winkelvoorzieningen. Deze „couleur locale‟ moet vooral in stand blijven en
verder gestimuleerd worden. Dordrecht heeft daarnaast nog altijd te kampen met
winkelleegstand. De PvdA wil een aantal van deze langdurig leegstaande panden
beschikbaar stellen aan jonge, creatieve ondernemers, tegen een geringe vergoeding en
openstelling voor winkelend publiek.
Tegelijkertijd willen we achterstallig onderhoud in de binnenstad aanpakken door harder op
te treden. Dat kan op basis van de Leegstandsverordening, waar nodig met een beroep op
het beschermd stadsgezicht. Ook willen we de gemeente, naar Rotterdams voorbeeld, een
actievere rol laten spelen in de herontwikkeling van panden en straten, waarbij de
samenwerking wordt gezocht met bewoners en ondernemers.
4. Stimuleren van regionale groei en een duurzame economie
De transitie naar een duurzame economie is noodzakelijk voor een leefbare omgeving, maar
zal ook nieuwe werkgelegenheid opleveren. De PvdA vindt dat de overheid grote ambities
moet koesteren en voorop moet lopen met investeringen op dit gebied. We willen daarom
komen tot een programma van afspraken voor duurzame groei. De afspraken gaan ook over
investeringen in innovatieve projecten in kansrijke sectoren. We zullen op dit gebied goed
samenwerken in de regio en zo goed mogelijk de financiële mogelijkheden benutten die de
Rijksoverheid en de EU bieden. Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van een
aanjager, die wordt aangesteld voor een periode van vier jaar.
Het Kil IV-gebied wordt ingericht als logistiek bedrijventerrein. We stemmen in met deze
plannen, maar onder een aantal voorwaarden, zoals het behoud van de leefbaarheid in het
gebied, een stem voor de bewoners en gehanteerde milieunormen.
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5. Bouwen voor de stad en voor jongeren
De PvdA wil woningen bouwen naar behoefte, en niet voor leegstand. Tussen de 4.000 en
5.000 nieuwe woningen zijn daarvoor naar onze inschatting in de stad nodig. Voor de stad
zou het goed zijn om jonge afgestudeerden aan te trekken én te behouden. Het verbouwen
van leegstaande kantoren in de binnenstad naar starterswoningen kan daarbij helpen. Bij
alle te bouwen woningen streven we naar duurzame bouw en energie-neutrale woningen.
6. Een flexibel onderwijsaanbod
Op de arbeidsmarkt is behoefte aan goed vakmanschap en hoger opgeleid personeel, een
gevolg van robotisering, innovatie in de zorg en ICT-ontwikkelingen. We willen scholing
beschikbaar stellen en een leven lang leren blijven stimuleren. Dat kan door het mogelijk
maken van flexibele onderwijsconcepten. De PvdA wil blijven investeren in de combinatie
van leren en innoveren in de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark. Ook willen we ons
inzetten voor onderwijsmodules op hbo-niveau. Zo krijgen mbo-afgestudeerden de kans om
zich laagdrempelig te laten bijscholen. Samen met HBO Drechtsteden blijven we zoeken
naar mogelijkheden om het hoger-onderwijsaanbod uit te breiden, bijvoorbeeld via het
aanbieden van korte op de praktijk gerichte hbo-opleidingen (“associate degrees”).
7. Investeren in culturele voorzieningen en vernieuwende kunst
Culturele voorzieningen zijn geen luxeartikel. Ze bepalen in hoge mate het vestigingsklimaat
en het woonplezier van inwoners. De gemeente moet op dit gebied dan ook een actieve,
stimulerende rol spelen, gericht op vernieuwing en verbinding met andere sectoren. Naast
de gevestigde culturele instellingen, wil de PvdA ook nieuwe en vernieuwende kunstenaars
de ruimte geven. Dat kan door het beschikbaar stellen van atelierruimte.
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Investeren in mensen
Financiën: onze uitgangspunten voor de begroting

Het beeld dat het gemeentebestuur schetst voor de periode 2018-2021 is er één van
bijzonder weinig financiële ruimte. Dat is het gevolg van tegenvallers, zoals het vervallen van
de precarioheffingen op kabels en leidingen, het wegvallen van het ENECO-dividend, de
kortingen van de rijksoverheid in het sociaal domein en oplopende tekorten op de
bijstandsuitkeringen.
Deze financiële krapte vraagt om duidelijke keuzes in de besteding van het geld. De PvdA wil
zich bij het maken van deze keuzes laten leiden door een aantal principes:
We investeren liever in mensen dan in infrastructuur.
We voorkomen investeringen in projecten die onvoldoende slaagkans en/of
draagvlak hebben.
We kijken kritisch naar de doelmatigheid en effectiviteit van bestaand beleid.
Als dingen niet goed gaan, verhogen we niet automatisch het budget. Extra geld is
niet altijd de oplossing; slim organiseren en samenwerken werkt vaak beter.
Deze principes zijn terug te vinden in dit verkiezingsprogramma. We stellen bijvoorbeeld
nieuwe investeringen voor in de wijken, om te beginnen in Crabbehof en bepaalde delen
van Sterrenburg. Met deze maatregelen investeren we in mensen, maar het betekent ook
dat er wellicht geen geld is voor ambitieuze bouwprojecten.
De maatregelen die wij voorstellen voor zorg en welzijn, armoedebestrijding en
vestigingsklimaat vragen grotendeels niet meer geld, maar een andere organisatie.
Bovendien hopen en verwachten we dat deze maatregelen niet alleen tot betere
dienstverlening aan burgers en ondernemers leiden, maar ook tot administratieve
kostenbesparingen. Dit geldt vooral ook voor het nu kostbare beleid gericht op het bestrijden
van wietteelt.
Daarnaast vraagt een aantal van de door ons voorgestelde maatregelen van de gemeente
vooral politiek-bestuurlijke inzet, om meer investeringen te realiseren in onze regio door
partijen als nationale politie, de vervoersregio, het Rijk, provincie of zelfs de EU.
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Colofon
PvdA Dordrecht
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 30 november 2017.
Dit programma kwam tot stand dankzij de inbreng van vele inwoners en organisaties in
Dordrecht. Het programma werd opgesteld in een programmacommissie, waaraan deelnamen:
Annelies Blommers, Herman van der Plas, Peter Puik, Katja Rusinovic, Frans Tuerlings en Cor van
Verk.
Het programma is een leidraad voor de PvdA in Dordrecht in de periode 2018 – 2022.
Alle foto’s in deze publicatie zijn rechtenvrij verkregen via pixabay.com en bewerkt door de
auteurs.
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