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EEN MENS 
IS MEER
Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv
Wat 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

Karel Glastra van Loon



ZORG, WELZIJN EN SPORT

•	 De SP is tegen marktwerking in de zorg. Wij willen dat de gemeente de zorg zoveel 
mogelijk in eigen handen houdt. Waar mogelijk doet de gemeente geen aanbestedingen. 
In plaats daarvan kiest de gemeente een beperkt aantal partners die aan hoogstaande 
kwaliteitsnormen voldoen (o.a. uitsluitend BIG-geregistreerde zorgverleners). We willen 
uiteindelijk een marktwerking-vrije gemeente. 
 

•	 Bij het verstrekken van subsidies of het doen van aanbestedingen zijn fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden een voorwaarde. Indien aan de orde als gevolg van nieuwe 
aanbestedingen stelt de gemeente behoud van werk en van arbeidsvoorwaarden door 
overname van personeel als eis. 
 

•	 Per 1 januari 2015 zijn er onderdelen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) overgeheveld naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze 
overheveling – decentralisatie van rijk naar gemeenten - is gepaard gegaan met een grote 
korting op het budget dat gemeenten hiervoor krijgen. Terwijl onder meer door de vergrijzing 
de zorgverlening voor ouderen extra toeneemt. Om die reden is de SP altijd tegen deze 
overheveling geweest omdat de gemeenten werden belast met een opdracht die niet 
fatsoenlijk haalbaar is. We zullen ons blijvend inspannen voor voldoende budget uit Den 
Haag. 
 

•	 De gemeente krijgt vooral op sociaal gebied steeds meer taken en verantwoordelijkheden 
(Participatiewet, Jeugdzorg, uitbreiding Wmo, e.d.). De SP vindt dat de beslissing 
over de uitvoering van de bijbehorende taken door de gemeenteraad moet worden 
genomen en niet door het bestuur van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling 
(samenwerkingsverband van verschillende gemeenten). Dat betekent overigens niet dat wij 
tegen samenwerking zijn, integendeel. 
 

•	 Om te voorkomen dat mensen benodigde zorg gaan vermijden of uitstellen wil de SP de 
eigen bijdrage voor het gebruik van Wmo-voorzieningen voor mensen met een inkomen tot 
120% van het minimumloon afschaffen. 
 

•	 De middelen die voor de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg en voor de Wmo 
beschikbaar worden gesteld moeten worden geoormerkt en volledig aan die uitvoering 
worden besteed. Geld voor de zorg, moet naar de zorg. 
 

•	 Het verlenen van zorg is voor de SP altijd een open-einde regeling. Dat betekent dat 
patiëntenstops of zorgstops moeten worden vermeden, ook als het geraamde budget 
daardoor wordt overschreden. 
 

•	 Bij een zorgvraag zijn huisbezoeken altijd het uitgangspunt voor het vaststellen van 
hetgeen iemand nodig heeft. Daarbij moet niet alleen worden gevraagd naar de behoeften 
en de omstandigheden voor de indicatiestelling, maar dient ook te worden nagegaan of 
er problemen zijn waar mensen moeilijk mee voor de dag komen, zoals eenzaamheid, 
armoede, depressie, e.d. 
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•	 Mensen met een handicap zijn op alle terreinen volwaardige burgers. Ze hebben recht op 
een wereld zonder drempels, in de breedste en letterlijke zin van het woord, zoals ook het 
VN Verdrag Handicap verwoordt. Dat vereist dat de gemeente altijd en overal rekening 
houdt	met	hun	specifieke	beperkingen. 
 

•	 De SP vindt preventief gezondheidsbeleid van groot belang. Daarom kan de SP 
zich helemaal vinden in het verminderen van het aantal rokers, in de bestrijding van 
problematisch gebruik van alcohol en/of drugs, van overgewicht, en in aandacht voor 
eenzaamheid en depressie. Initiatieven die hierop inzetten hebben onze steun, en waar 
nodig neemt de gemeente hierin zelf het voortouw. 
 

•	 De verantwoordelijkheid voor inburgering moet zo snel mogelijk terug naar de gemeenten. 
Voor	statushouders	moet	de	inburgering	gratis	worden	(afschaffing	leenstelsel),	met	als	
voorwaarde dat ze er zelf aantoonbaar voldoende tijd en energie in investeren. Wij willen 
ook bij het aanbieden van inburgeringscursussen geen marktwerking. 
 

•	 Dorpshuizen zijn laagdrempelige voorzieningen en hebben een belangrijke sociale 
functie door ruimte te bieden aan activiteiten voor ouderen, clubs, hobbyverenigingen, 
culturele verenigingen, bewonersvergaderingen, enzovoort. Daarom moet de gemeente de 
dorpshuizen blijvend ondersteunen. 
 

•	 Alle sport - en culturele verenigingen, zorginstellingen en scholen werken met vrijwilligers, 
die hun werk goed en met plezier doen. Zonder dit plezier haken ze af. Vrijwilligers zijn 
meer en meer essentieel voor ons voorzieningenniveau. Het Vrijwilligerspunt Schouwen-
Duiveland is meer dan noodzakelijk voor de uitvoering van een goed vrijwilligersbeleid. Ook 
de vrijwilligersverzekering blijft gehandhaafd. 
 

•	 Om inwoners meer bij het beleid te betrekken en diversiteit te waarborgen moet de 
gemeente een Adviesraad voor Sport installeren. Een dergelijke adviesraad moet kunnen 
beschikken over een eigen budget om incidentele subsidies te verstrekken, onafhankelijk 
van het beleid van commerciële bedrijven. 
 

•	 De	gemeente	moet	Zwembad	Dol-fijn	blijven	ondersteunen. 
 

•	 Zolang kunstgras met rubbergranulaat op voetbalvelden mogelijke risico’s voor de 
volksgezondheid met zich meebrengt zal de gemeente geen nieuwe velden van dit 
type aanleggen. Ook vanuit milieuoogpunt verdient een duurzamer alternatief zonder 
rubbergranulaat de voorkeur. 
 

•	 Hangplekken van jongeren zijn van alle tijden. Vaak worden deze in negatieve zin 
besproken. De SP is van mening dat hangplekken juist voorzien in een behoefte, en dat het 
kunnen samenkomen op een eigen plek van groot belang is voor de sociale ontwikkeling. 
De SP wil dat er verspreid over het eiland plekken gecreëerd worden met een sportieve 
inrichting zoals een voetbalkooi en/of skatebaan waar jongeren zichzelf mogen en kunnen 
zijn.

ZORG, WELZIJN EN SPORT
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WERK EN INKOMEN

•	 Ook zonder een wettelijke quotumregeling spreekt de gemeente werkgevers actief aan op 
hun verantwoordelijkheid om kansen te bieden aan mensen met een arbeidshandicap en/
of mensen in de bijstand. De gemeente moet er alles aan doen om werkgevers hiertoe 
te faciliteren en maximaal te ondersteunen om deze werknemers te bieden wat zij nodig 
hebben. 

•	 De SP vindt dat de gemeente bij aanbestedingen meer dan ooit eisen moet stellen over 
het bieden van stageplekken, zoals bijvoorbeeld een leerling-bouwplaats en het geven van 
kansen aan mensen in de bijstand (Social Return). 

•	 Mensen in de bijstand die kunnen werken moeten zo snel mogelijk weer aan de slag. Het 
uitgangspunt bij iedereen moet zijn: wat kan iemand wèl? Dit moet beoordeeld worden door 
een BIG-geregistreerde professional (met medische achtergrond). Op grond hiervan dient 
zo snel mogelijk passend werk (eventueel “beschut” of met loonkostensubsidie) dan wel 
passend vrijwilligerswerk te worden gevonden. 

•	 Re-integratie dient regulier werk als doel te hebben en mag nooit leiden tot verdringing van 
betaald werk. Parttime werken moedigt de SP zeer aan, indien dat het hoogst haalbare is of 
een fulltime baan (nog) niet beschikbaar is. 

•	 De SP is vóór het inzetten van loonkostensubsidies (aanvulling tot minimumloon) en tegen 
loondispensatie (werken onder minimumloon), omdat voor iedereen werken moet lonen. 

•	 Voor mensen waarvoor werk geen reële optie is, biedt de gemeente actief vormen van 
reguliere maatschappelijke participatie aan. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten 
of vrijwilliger te zijn bij activiteiten. Maatschappelijke participatie is geen loonvormende 
arbeid. Verdringing van regulier werk door vrijwilligerswerk is niet toegestaan. Dit toetsen we 
middels een Verdringingstoets. 

•	 De SP is tegen een verplichte tegenprestatie. Uit onderzoek blijkt ook dat een verplichting 
niet werkt. Wij geven uitvoering aan de landelijke regelgeving, maar maken gebruik van alle 
mogelijkheden voor maatwerk, met name als er kinderen in het spel zijn. 

•	 Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, bieden toeslagen en de bijzondere 
bijstand hulp. De SP beschouwt dit echter als lapmiddelen, waarmee nooit alle gaten die het 
rijksbeleid veroorzaakt in inkomens van mensen kunnen worden opgevangen. Wij verhogen 
de grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand tot 120% van het minimumloon en 
sluiten een verhoging naar 130% niet uit indien dit de participatie van mensen verhoogt en 
de armoedeval vermindert. 

•	 De norm voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen blijft de ruimste norm: namelijk 
100% van de bijstandsnorm. 
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•	 Binnen de gemeente is bij het aanvragen van een vorm van bijzondere bijstand of van een 
andere gemeentelijke voorziening een integrale benadering in ontwikkeling. Het betekent 
dat de gehele gezinssituatie in ogenschouw wordt genomen en tevens nauwkeurig wordt 
nagegaan of er ook andere vormen van ondersteuning nodig zijn, vooral als er sprake is van 
kinderen. De SP zal deze ontwikkeling kritisch volgen om te zien of het vastgestelde beleid 
in de praktijk de gewenste vorm krijgt. 

•	 Lang niet alle mensen die recht hebben op minimaregelingen maken gebruik van alle 
mogelijkheden. Dit niet-gebruik moet worden verminderd. De SP wil dat alle regelingen in 
één overzicht op een rijtje gezet worden en dat dit overzicht huis-aan-huis verspreid wordt. 

•	 De regie voor de toeleiding naar een vorm van schuldhulpverlening ligt bij de gemeente 
en die blijft daar ook. Door ordening en coaching in een vroeg stadium kan vaak erger 
voorkomen worden en een problematische situatie ten goede worden gekeerd. In geval 
van schulden, die mensen niet zelf kunnen oplossen, zal de gemeente verwijzen naar 
de Kredietbank. De Kredietbank richt zich echter niet primair op ordening en begeleiding 
maar nadrukkelijker op schuldsanering en –bemiddeling. Deze hulp gaat helaas gepaard 
met extra kosten en dient daarom gezien te worden als uiterste redmiddel. Bij hulpvragen 
op	financieel	vlak	wil	de	SP	daarom	dat	de	gemeente	actief	samenwerking	zoekt	met	
laagdrempelige (gratis) initiatieven in de regio die ondersteuning bieden bij het organiseren 
van	administratie	en	financiën	zolang	de	hulpvrager	dit	nodig	heeft. 

•	 Ook zal de gemeente bij mensen met een schuldenproblematiek zich af moeten vragen 
of zij koste wat kost haar voorrangspositie bij vorderingen van gemeentelijke belasting- en 
heffingsschulden	te	gelde	wil	maken. 

•	 De Zuidhoek moet zich ontwikkelen als een werk-leerbedrijf voor iedereen, waar 
arbeidsontwikkeling voorop staat. In dit werk-leerbedrijf krijgen alle mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Het doel is 
altijd plaatsing bij een reguliere werkgever. Voor wie dat nodig heeft blijft er een beschutte 
werkplek beschikbaar. De beoordeling wat iemand wel of niet kan moet altijd gedaan worden 
door een BIG-geregistreerde professional. 

•	 Het handhaven van de zogenaamde Balkenende-norm voor de salariëring van bestuurders 
bij gesubsidieerde organisaties moet streng worden nageleefd en gecontroleerd. 

•	 De SP is geen voorstander van koopzondagen omdat het voor werknemers en kleine 
zelfstandigen belangrijk is dat er een gezamenlijke dag is waarop winkels in meerderheid 
gesloten zijn. Voor de kleine middenstand leiden koopzondagen nauwelijks tot meer 
omzet, maar winkeliers moeten wel vaker in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen. 
Koopzondagen gaan dan ook ten koste van de kleine middenstand. Daarnaast zien veel 
werknemers zich gedwongen om op zondag te werken. Uit onderzoek van de vakbond blijkt 
dat velen dat tegen hun zin doen omdat het ten koste gaat van hun sociale leven.

WERK EN INKOMEN
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WONEN, RUIMTELIJKE 
ORDENING EN VERKEER

•	 Het geplande aantal te bouwen woningen op Schouwen-Duiveland is veel hoger dan de 
(toekomstige) vraag. Dit moet weer in balans gebracht worden omdat een overaanbod leidt 
tot leegstand en daarmee tot een vermindering van de leefbaarheid en waardevermindering 
van woningen. Dat het merendeel van de overcapaciteit in de grote kernen gepland staat 
mag niet leiden tot extra sloop en/of een volledige bouwstop in de kleine(re) kernen. 

•	 De SP gaat bij het vergroten van het woningaanbod uit van diversiteit en voldoende 
sociale huurwoningen, met daarbij speciale aandacht voor starters. Daarbij moeten er 
mogelijkheden blijven voor kwalitatieve verbeteringen in de dorpen. 

•	 De SP vindt dat er geen nieuwe vakantieparken en campings meer bij mogen komen. De 
recreatieve sector en de toeristen op Schouwen-Duiveland zijn vooral gebaat bij verhoging 
van de kwaliteit van de bestaande bedrijven. 

•	 De ‘Hop on-Hop off’ bus die sinds vorig jaar over Schouwen-Duiveland rijdt is gratis voor 
toeristen met Zeelandpas. De SP vindt dat ook inwoners hiervan gratis gebruik moeten 
kunnen maken in plaats van tegen het geldende OV-tarief. 

•	 Waar het landschap open is, moet Schouwen-Duiveland open blijven. Dit is namelijk samen 
met het natuurlijke donker een belangrijke kernkwaliteit van ons eiland. Dat betekent dus 
ook geen nieuwe kassen erbij. 

•	 De SP is voorstander van een autoluwe binnenstad. Wel moet er hiervoor een compleet 
en goed doordacht verkeerscirculatieplan voor Zierikzee en directe omgeving komen. Het 
uitvoeren van slechts een gedeelte van dit plan zorgt voor problemen. Daarom moet er zo 
snel mogelijk een evaluatie komen om te bepalen of er (al dan niet tijdelijke) oplossingen 
nodig	en	mogelijk	zijn.	In	dat	kader	moet	ook	specifieke	aandacht	worden	gegeven	aan	het	
landbouwverkeer. 

•	 Bij	investeringen	in	fietspaden	wil	de	SP	fietspaden	voor	schoolgaande	jeugd	voorrang	
geven	ten	opzichte	van	recreatieve	fietspaden.	Bij	bestaande	fietspaden	moet	worden	
nagegaan of deze voldoende veilig zijn, en wanneer er mogelijkheden zijn om de 
veiligheid	van	fietsers	te	vergroten	dan	moet	de	gemeente	zich	hiervoor	inzetten.	Ook	is	
de	SP	voorstander	van	het	scheiden	van	fiets-,	wandel-	en	ruiterpaden	om	daarmee	de	
verkeersveiligheid te vergroten. 

•	 Hoewel het openbaar vervoer (OV) een verantwoordelijkheid is van de Provincie, blijft het 
van belang dat de gemeente knelpunten van het huidige uitgeklede OV onder de aandacht 
blijft brengen en er op blijft aandringen dat er met het realiseren van oplossingen voor deze 
knelpunten niet gewacht kan worden tot het einde van de lopende concessie. 
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•	 Stads- en dorpsvisies zijn een goede manier om inwoners inspraak te geven over hun eigen 
leefomgeving. De SP steunt daarom het opstellen en begeleiden van deze visies. Wel moet 
er doorlopend voldoende aandacht zijn dat bij het opstellen sprake is van een democratische 
totstandkoming en daardoor uiteindelijk van een breed gedragen visie. 

•	 De SP is van mening dat iedereen, ook seizoenarbeiders en arbeidsmigranten, recht heeft 
op een fatsoenlijke en menswaardige woning. De SP benadrukt het belang van goede 
handhaving wanneer het gaat om huisvesting van seizoenarbeiders en arbeidsmigranten. 
Door de gemeente dient gecontroleerd te worden op veilige, verantwoorde huisvesting en 
moet worden opgetreden bij overlast, zowel voor de arbeiders als de omwonenden.

WONEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER
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ONDERWIJS, 
CULTUUR EN MEDIA

•	 Concurrentie van scholen om meer leerlingen te trekken vinden wij een slechte zaak. Om te 
zorgen dat er een school behouden blijft voor een buurt, bevordert de SP het samen laten gaan 
van openbaar en bijzonder onderwijs. Dit moet echter niet leiden tot schaalvergroting. 
 

•	 Wanneer een basisschool noodgedwongen moet sluiten dan moet er onderzocht worden welke 
duurzame oplossingen er mogelijk zijn voor het vervoer van de leerlingen van en naar school. Dit 
om ervoor te zorgen dat ook dorpen waar geen school meer is, leefbaar blijven voor gezinnen 
met jonge kinderen. 
 

•	 Kunst en cultuur zijn geen voorrecht van een kleine elite, maar een verrijking voor ons allemaal. 
Dat kan alleen als cultuur niet uitsluitend aanbodgericht is, maar meer in samenspraak met de 
bewoners wordt ontwikkeld. De verbreding van kunst en cultuur wil de SP stimuleren, ook in de 
openbare ruimte en dicht bij mensen in de buurt. 
 

•	 Om inwoners meer bij het beleid te betrekken en diversiteit te waarborgen moet de gemeente 
een Adviesraad voor Cultuur installeren. Een dergelijke adviesraad moet kunnen beschikken over 
een eigen budget om incidentele subsidies te verstrekken. 
 

•	 Van zo’n adviesraad verwachten wij ook dat zij zo nodig aanvullende initiatieven nemen, 
op het gebied van cultuureducatie, muziekonderwijs, theater, concerten, amateurkunst, 
tentoonstellingen, enzovoorts. 
 

•	 Schouwen-Duiveland kent acht musea die samenwerken in de Vereniging Musea Schouwen-
Duiveland (VMSD). Het zijn allen musea die ons erfgoed bewaren en met elkaar de verhalen 
vertellen van ons eiland. Daarbij gesteund door een groot aantal vrijwilligers voor taken 
als kaartverkoop, bewaking, rondleidingen, horeca, e.d. Afgezien van het substantieel 
gesubsidieerde Stadhuismuseum, hebben de musea echter onvoldoende middelen om andere 
elementaire museale taken uit te voeren. De SP is daarom voorstander van een herijking van de 
museale subsidies. 
 

•	 De SP vindt cultuureducatie van groot belang, immers jong geleerd is oud gedaan. De culturele 
instellingen, met de name de musea, geven hier gevolg aan. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de kern- en leerdoelen van het onderwijs en de activiteiten worden doorgaans in het 
museum uitgevoerd. Het is evenwel eenzijdig van uit de instellingen gedacht (aanbodgericht). De 
gemeente moet daarom bevorderen dat de culturele instellingen intensiever gaan samenwerken 
met het onderwijs om te zien wat in enig jaar past in de leerplannen van de school (vraaggericht). 
 

•	 Een goed functionerende democratie kan niet zonder een kritische waakhond, ook op 
gemeentelijk niveau. Daarom vindt de SP dat de lokale media steun verdienen van de gemeente. 

•	 Een poppodium is een laagdrempelige manier voor mensen om in aanraking te komen met kunst 
en cultuur. Daarnaast hebben beginnende bands een podium nodig om een publiek te krijgen, 
te oefenen en ervaring op te doen. De SP is dan ook een groot voorstander van het behoud van 
Brogum. Of dit op de huidige of een nieuw locatie zal zijn moet in overleg met het bestuur van 
Brogum worden besloten.
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NATUUR, LANDSCHAP 
EN MILIEU

•	 De gemeente moet de biologische veehouderij ondersteunen, omdat die het welzijn van 
dieren bevordert. Zij stimuleert boeren die willen overstappen naar een diervriendelijker 
veehouderij. De SP is tegen megastallen. 
 

•	 Voedsel produceren is niet alleen een geldkwestie. Boeren hebben een duidelijke en 
belangrijke plaats in onze samenleving. Landbouwbedrijven produceren niet alleen voedsel 
en gewassen, maar ze zijn ook belangrijk voor het beheer van het landschap en de 
openbare ruimte. De SP wil de boerengezinsbedrijven behouden, niet in de laatste plaats 
omdat daarmee ook het beheer en de leefbaarheid van het platteland behouden worden. 
Daarnaast is het een doel van de SP om de landbouw duurzamer te maken. In de eerste 
plaats moeten de boer en de consument weer dichter bij elkaar komen. De SP moedigt 
daarom biologische landbouw aan en ondersteunt boeren die daar mee willen beginnen. 
 

•	 De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door geen gebruik te maken van glyfosfaat- 
en neonicotinoïdenhoudende bestrijdingsmiddelen. Daarnaast moet de gemeente er bij de 
verantwoordelijke organisaties en andere overheden op aandringen dat het fors verminderen 
van het gebruik van voor mens en dier gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw 
noodzakelijk is voor de gezondheid van de inwoners en het bevorderen van biodiversiteit. 
 

•	 Verbetering van energieprestaties van bestaande woningen en gemeentelijk vastgoed 
leidt tot zeer aanzienlijke besparingen voor de inwoners en vermindering van de uitstoot 
van CO2. Met de corporatie en huiseigenaren moeten afspraken worden gemaakt om 
energieprestaties te verbeteren. 
 

•	 De SP onderschrijft de Eilandelijke Energieagenda (2018-2023) als een goed begin, maar 
de agenda is niet volledig en kent een aantal “open einden” die aanvulling en aanpassing 
behoeven. Omdat dit proces over vele raadsperioden en colleges van bestuur heen zal 
lopen, zijn continuïteit en een breed draagvlak onder de bevolking sleutelbegrippen om de 
energietransitie tot een succes te maken. 
 

•	 Plaatselijk opwekking van elektrische energie zal een toenemend verschijnsel worden. 
De SP wil dit organiseren in coöperatief verband, waarbij alle inwoners van Schouwen-
Duiveland	kunnen	meeprofiteren	van	opbrengsten	en	subsidies.	Iedereen	betaalt	immers	
ook mee aan deze subsidies via de belastingen. Een coöperatief verband zal tevens leiden 
tot een breder draagvlak. Deelname aan de energie-coöperatie moet daarom mogelijk 
zijn vanaf een bedrag dat voor alle inwoners bereikbaar is, en moet bovendien voor zowel 
eigenaren als huurders mogelijk zijn. De energietransitie mag niet leiden tot uitsluiting van 
minder kapitaalkrachtige burgers. 
 

•	 De SP streeft naar de ontwikkeling van een energiewerkplaats voor Schouwen-Duiveland. 
Deze werkplaats dient in de eerste fase van de energietransitie vooral voor verstrekking van 
onafhankelijk advies voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland. In verdere ontwikkeling 
kan deze werkplaats opgeschaald worden naar provinciaal niveau. De werkplaats kan 
samenwerken met bestaande initiatieven, maar moet ten alle tijden onafhankelijk en 
objectief blijven. 
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•	 Energiebewustwording onder een breed publiek is een noodzaak voor het slagen van de 
energietransitie. De gemeente moet deze bewustwording stimuleren en initiatieven hiervoor 
faciliteren. 
 

•	 De energietransitie zal in de praktijk een sterk toenemende rol van elektrische energie in 
ons dagelijks leven tot gevolg hebben. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken voorziet 
de SP in de eerste fase van de energietransitie een nauwe samenwerking van gemeente 
en netbeheerder, om tot een nieuwe elektrische aansluitingsnorm voor huishoudens op 
Schouwen-Duiveland te komen. 
 

•	 De gemeente moet kansrijke energietransitie-projecten faciliteren. 
 

•	 De gemeente moet de uitvoering van projecten en het aanleggen van installaties ten 
behoeve van de energietransitie, kritisch blijven volgen inzake ruimtelijke ordening, overlast, 
publieke veiligheid en gezondheid. 
 

•	 Op veel plaatsen is de energietransitie verder dan op Schouwen-Duiveland. De gemeente 
moet een voorbeeld nemen aan elders in Nederland en in het buitenland bereikte resultaten, 
die op Schouwen-Duiveland kunnen helpen de energietransitie te doen slagen. 
 

•	 De SP blijft aandacht besteden aan minder afval. We gaan door met het nieuwe 
afvalsysteem en het gescheiden inzamelen van afval. Het nieuwe systeem wordt na een 
jaar in zijn geheel geëvalueerd. De SP vindt dat er in de tussentijd wel zo spoedig mogelijk 
oplossingen gevonden moeten worden voor gesignaleerde knelpunten. 
 

•	 Opruimacties zijn mooi, voorkomen van zwerfafval is beter. De gemeente geeft hierin het 
goede voorbeeld door zelf geen gebruik meer te maken van single-use/wegwerp plastics en 
producten die microplastics bevatten, en deze ook bij evenementen niet meer toe te staan. 
Ook het oplaten van ballonnen bij festiviteiten moet niet meer worden toegestaan, evenals 
het oplaten van wensballonnen. 
 

•	 Duurzaamheid is een criterium bij alle aanbestedingen.

NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU
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DEMOCRATIE

•	 In een leefbare, sociale gemeente worden de inwoners serieus genomen. Dat betekent 
dat mensen niet achteraf maar vooraf bij belangrijke zaken worden betrokken door de 
gemeente, door tijdige en objectieve informatie te geven. Reeds gemaakte plannen ter 
inzage leggen, of daarover een informatieavond organiseren is hierbij niet voldoende. Goede 
volksvertegenwoordiging laat de inwoners aan het woord vóórdat de plannen gemaakt 
worden. Als SP hebben we ons hier in de afgelopen jaren voor ingezet, en dat zullen we ook 
blijven doen. 
 

•	 De SP wil dat er zogenaamde Contactambtenaren worden aangesteld die helpen bij 
bijvoorbeeld het invullen van formulieren, ondersteuning geven bij het aanvragen van 
bijstand en bijzondere bijstand, jeugdzorg, onderwijs en onderwijs voor anderstaligen, 
zorgaanvragen, enzovoort. Het doel is om iedereen, ook zonder computer, gelijke kansen te 
geven bij het vergaren van informatie en het doen van aanvragen. 
 

•	 Gemeentelijke diensten moeten zodanig worden ingericht dat er alleen in uitzonderlijke 
gevallen externe bureaus moeten worden ingeschakeld. Het doorlopend opbouwen van 
voldoende eigen expertise binnen de gemeente vinden wij essentieel voor een deugdelijke 
taakuitoefening van het ambtelijk apparaat. 
 

•	 Bij aanbestedingen moet als voorwaarde worden gesteld dat er - ook bij de onderaannemers 
-	sprake	is	van	vaste	aanstellingen,	geen	0	uren	contracten	en	ook	flexwerk	tot	bijvoorbeeld	
10% wordt teruggebracht. Hierop moet ook robuuste handhaving en toezicht worden 
toegepast, met sancties bij nalatigheid. 
 

•	 De SP is van mening dat er serieus onderzoek naar de besteding van gemeentelijke 
gelden moet worden gedaan, of de gelden zinnig en zuinig zijn besteed. En - indien van 
toepassing - dat er advies wordt uitgebracht hoe het beter kan. Van de slager die z’n eigen 
vlees keurt willen wij af. Wij vinden het daarom van groot belang dat er een zelfstandige en 
onafhankelijke rekenkamer wordt ingesteld. 
 

•	 Beleid gericht op jongeren moet tot stand komen door te praten mèt jongeren in plaats 
van over jongeren. Zij weten het beste zelf wat er nodig is om op een prettige manier op 
Schouwen-Duiveland op te groeien. 
 

•	 Hoewel er veel taken zijn overgeheveld naar de gemeenten, zijn er toch nog steeds veel 
zaken waar de gemeente niet direct verantwoordelijk voor is maar die wel directe invloed 
hebben op de leefomgeving van de inwoners van onze gemeente. Ook wanneer de 
gemeente ergens ‘niet over gaat’, hebben we op Schouwen-Duiveland nog wel een mening 
over zaken zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer, veiligheid en inrichting van provinciale 
en rijkswegen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, dierenwelzijn in de 
veeteelt. De SP vindt dat de gemeente zich hierover ook actief moet uitspreken richting 
andere overheden en organisaties, om zo het belang te benadrukken van beleid dat de 
gezondheid en het welzijn van de inwoners voorop stelt. 
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•	 De SP is geen voorstander van het uitbreiden van het aantal wethouders. Dit is beslist 
niet nodig wanneer het werk verdeeld wordt over niet één maar drie kundige wethouders 
die beschikken over de juiste kennis en bestuurlijke kwaliteiten. Hieraan heeft het in de 
afgelopen periode onmiskenbaar ontbroken.

DEMOCRATIE
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VEILIGHEID

•	 De SP is voor legalisatie van de teelt en verkoop van softdrugs, omdat daarmee de controle 
verbeterd kan worden. De SP is ook voor het toestaan van de vestiging van een coffeeshop. 
 

•	 Cameratoezicht in de openbare ruimte is een vergaande inbreuk op de privacy van 
mensen. Het is bovendien een kostbare zaak en heeft alleen een preventieve werking 
bij beredeneerde overtredingen. Het biedt hooguit schijnveiligheid. Wij zijn daarom erg 
terughoudend bij de inzet van dit middel. 
 

•	 De raadsbrede werkgroep Brandweerzorg zoals die in de afgelopen periode actief is 
geweest, wordt wat de SP betreft voortgezet om in overleg met de Veiligheidsregio, de 
brandweerposten en vrijwilligers te komen tot een samenhangend plan voor de eilandelijke 
brandweerzorg. 
 

•	 Het jongerenwerk speelt een belangrijke preventieve rol. Een professioneel jongerenwerker 
werkt niet alleen vanuit het jongerencentrum maar zoekt ook actief jongeren op en kan 
een goede vertaalslag maken naar wat jongeren nodig hebben en hen zo nodig verwijzen 
naar hulpverlenende instanties. Wanneer we signaleren dat het jongerenwerk onvoldoende 
middelen heeft om hun werk goed uit te voeren, dan is de SP van harte bereid daarin te 
investeren. 
 

•	 Op basis van het inwoneraantal zou Schouwen-Duiveland recht hebben op 7 wijkagenten 
(Besluit Wijkagenten 2012). Zolang de landelijke overheid deze belofte niet nakomt, moet 
de gemeente als alternatief de professionalisering van het team handhaving verder gestalte 
geven. Dit zodat de veiligheid in de openbare ruimte door middel van inzet van BOA’s met 
de juiste kennis en capaciteiten in de tussentijd gewaarborgd wordt.
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TOT SLOT
Alles uit deze uitgave mag gepubliceerd, vermenigvuldigd en doorverteld worden zonder 
voorafgaande toestemming van SP Schouwen-Duiveland.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of tips?
Website : schouwen-duiveland.sp.nl
Mail : schouwen-duiveland@sp.nl
Telefoon : 06-31 94 34 77


