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Algemeen 
In dit verkiezingsprogramma zijn de ambities uitgewerkt die de PvdA-GroenLinks 
in Son en Breugel heeft voor de periode 2014-2018. Zo concreet mogelijk, zodat 
de inwoner van Son en Breugel kan volgen wat we willen bereiken. 

In de acht volgende hoofdstukken gaan we in op de thema’s: 

1. Bestuur & Financiën 
2. Economie & Duurzaamheid 
3. Huisvesting 
4. Jeugd & Jongeren 
5. Veiligheid & Wijkbeheer 
6. Verkeer 
7. Voorzieningen & Welzijn 
8. Werk & Sociale zekerheid 

 

PvdA-GroenLinks staat altijd op de bres voor hen die het moeilijk hebben. We 
staan voor motto's als „eerlijk delen‟ en „de sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten‟. We werken aan gelijke kansen voor iedereen, iedereen moet 
mee kunnen doen. De overheid moet belemmeringen daarvoor uit de weg 
ruimen, maar mag mensen ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid 
om mee te werken.  

 

PvdA-GroenLinks gelooft in de mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar 
ook in een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. Deze ruimte voor het 
individu en de zorg voor elkaar dienen in balans te zijn. Dat biedt de beste 
kansen en zekerheden in een veranderende wereld. 

 

PvdA-GroenLinks blijft, zeker in de huidige economische crisis, de solidariteit met 
de zwakkeren in de samenleving bewaken. Dat geldt ook voor de zorg voor het 
milieu. Juist nu is werk van het allergrootste belang voor iedereen. Juist nu is het 
van belang om in een duurzame samenleving te investeren. Dit programma is 
dáár een uitwerking van en kan daaraan bijdragen. 
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1. Bestuur & Financiën 

Bestuur 

Het Rijk hevelt steeds meer taken over naar de gemeenten. Door deze 
overdracht van taken (de zogenaamde decentralisaties of transities) krijgt de 
gemeente nieuwe verantwoordelijkheden. Naast het overhevelen van de taken 
worden ook de budgetten bij de gemeenten ondergebracht, echter niet zonder 
een forse bezuiniging.  

PvdA-GroenLinks is in verband met al deze decentralisaties groot voorstander 
van verdergaande samenwerking met Nuenen en Geldrop-Mierlo. Samenwerking 
is voor ons echter niet een doel op zich, maar een middel om al die nieuwe taken 
die op onze gemeente afkomen het hoofd te kunnen blijven bieden en daarmee 
als gemeente Son en Breugel zelfstandig te kunnen blijven. Deze samenwerking 
die per 1 januari 2014 is ondergebracht in de Dienst Dommelvallei heeft een 
viertal doelstellingen, te weten verbetering van kwaliteit, vermindering van 
kwetsbaarheid, vermindering van kosten en goed werkgeverschap. PvdA-
GroenLinks wil dat Son en Breugel toekomstbestendig is en zal er op toezien dat 
deze doelstellingen ook gerealiseerd worden. 

PvdA-GroenLinks geeft in de komende raadsperiode prioriteit aan het 
optimaliseren en uitbreiden van de huidige samenwerking binnen de Dienst 
Dommelvallei met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid van Son en 
Breugel.  

PvdA-GroenLinks sluit haar ogen echter niet voor andere, verdergaande vormen 
van samenwerking binnen of buiten het huidige samenwerkingsverband 
Dommelvallei. Eerdergenoemde doelstellingen – het kunnen uitvoeren van 
nieuwe, gedecentraliseerde taken en het veiligstellen van de eigen identiteit en 
zelfstandigheid - blijven daarbij voor ons voorop staan. We kiezen ervoor om in 
de komende raadsperiode nader onderzoek te doen naar mogelijke andere 
vormen van samenwerking en willen de inwoners direct betrekken bij de 
besluitvorming over dit belangrijke onderwerp. 

Financiën 

De bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds, de economische crisis en 
de gevolgen hiervan voor veel mensen, dwingen ons in de komende raadsperiode 
tot scherpe keuzes, waarbij solidariteit overeind blijft staan. 

PvdA-GroenLinks wil hierbij een aantal uitgangspunten centraal stellen:  

• PvdA-GroenLinks wil de rijksbezuinigingen niet afwentelen op de inwoners. 
• PvdA-GroenLinks wil dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijft. 
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• PvdA-GroenLinks wil dat de meeste gemeentelijke diensten in 2018 zowel via 
het loket als ook via internet afgehandeld kunnen worden.  

• PvdA-GroenLinks wil de uitgaven verminderen door de samenwerking te 
verbreden en of te intensiveren, verantwoordelijkheden te delen met 
bewoners en bedrijven, maar ook door slimmer te werken. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeentelijke tarieven voor diensten en 
producten kostendekkend blijven/worden. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeentelijke belastingen alleen stijgen met het 
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. 

• PvdA-GroenLinks wil dat Rijksgeld voor armoedebestrijding ook daaraan zal 
worden besteed en nergens anders aan. 

2. Economie & Duurzaamheid 

Economie 

De lokale economie wordt deels bepaald door factoren als goed 
ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Daarnaast natuurlijk 
door regionale, landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen. Maar 
vanzelfsprekend ook door lokale omstandigheden zoals beschikbare ruimte, 
ligging, bereikbaarheid, beroepsbevolking, arbeidsmarkt en woningmarkt. 

PvdA-GroenLinks heeft ook hierbij een aantal duidelijke wensen: 

• PvdA-GroenLinks wil ervoor zorgen dat mensen Son en Breugel graag 
bezoeken om er te winkelen, voor de gezelligheid, om te recreëren. Daarmee 
stimuleer je de lokale economie en dus ook de werkgelegenheid. We willen 
dan ook beleid ontwikkelen ter ondersteuning van een gevarieerd 
winkelaanbod en verbetering van recreatiemogelijkheden. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente zelf leerwerkplaatsen en stageplekken 
creëert en een oproep doet aan bedrijven en organisaties in Son en Breugel 
om dat eveneens doen.  

• PvdA-GroenLinks wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  
• PvdA-GroenLinks wil dat jonge mensen en kinderen geen blijvende nadelige 

effecten van de huidige economische situatie ondervinden. Voor hen moet het 
mogelijk blijven de opleiding te volgen die zij wensen.  

• PvdA-GroenLinks wil dat het ook in economisch moeilijke tijden mogelijk blijft 
om talent te ontwikkelen. 

• PvdA-GroenLinks wil dat Son en Breugel het ondernemerschap stimuleert 
door snelle dienstverlening aan bestaande en nieuwe bedrijven, door een 
positieve houding ten opzichte van initiatieven die goed zijn voor de lokale 
economie en door het onderhouden van goede contacten met het 
bedrijfsleven. 
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• PvdA-GroenLinks wil stimulering van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Een MVO’er: 
- houdt rekening met het effect van de activiteiten van de onderneming op 

het milieu; 
- heeft oog voor het menselijk aspect binnen en buiten het bedrijf;  
- is per definitie een ondernemer die betrokken is bij de eigen (lokale) 

omgeving.  

Duurzaamheid 

Als vanouds kiest PvdA-GroenLinks voor kwaliteit. Een kwaliteit die volgens ons 
uitsluitend via duurzame oplossingen te bereiken is. Duurzame oplossingen zijn 
voor ons oplossingen die rekening houden met de draagkracht van de aarde.  

Wij streven naar een optimale balans tussen ecologische, economische en 
sociaal-culturele ontwikkelingen in Son en Breugel. Deze duurzaamheidsbalans is 
ons ultieme uitgangspunt omdat we de wereld te leen hebben, ook in Son en 
Breugel. We willen de wereld goed achterlaten voor onze kinderen die straks net 
als wij in een groene, schone en veilige omgeving willen wonen en leven.  

PvdA-GroenLinks kijkt bovendien verder dan de gemeentegrens. We willen 
bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. 
Afwegingen willen we dan ook binnen die bredere context maken.  

PvdA-GroenLinks voorgestaan beleid hierbij: 

• PvdA-GroenLinks wil duurzaam gemeentelijk beheer door:  
- klimaatbeleid te laten doorwerken in de gemeentelijke bedrijfsvoering; 
- energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen;  
- een Plan van Aanpak Duurzaam Inkopen op te stellen; 
- het verbeteren van mogelijkheden voor gescheiden aanbieden van afval; 
- overige mogelijkheden tot duurzaam beheer in beeld te brengen.  

• PvdA-GroenLinks wil duurzaam klimaat beleid waarbij:  
- methoden/ projecten gezocht worden voor verwezenlijking ambitieniveau; 
- onderzoek gedaan wordt naar stimuleringsmogelijkheden van 

mestvergisting en goed gebruik van biomassa; 
- mogelijkheden gezocht worden tot energiebesparing en voorkomen CO2 

uitstoot; 
- mogelijkheden van duurzame energieopwekking in kaart worden gebracht.  

• PvdA-GroenLinks wil duurzaam bouwen door:  
- bij ruimtelijke projecten zo vroeg mogelijk duurzaamheid mee te nemen, 

waarbij ondermeer gebruik gemaakt wordt van het bouwconvenant; 
- rekening te houden met geschiktheid voor verschillende doelgroepen zoals 

jongeren, ouderen en mensen met een beperking, zodat in de toekomst 
minimale aanpassingen nodig zijn; 



PvdA-GroenLinks Son en Breugel 
Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 

www.pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl  

- 7 - 

- particuliere woningeigenaren te stimuleren om hun woning duurzaam te 
renoveren; 

- afspraken te maken over duurzaamheid met woningcorporaties. 

3. Huisvesting 
Wat betreft de nieuwbouw van woningen denken wij dat het de komende jaren 
beter is om even pas op de plaats te maken. Massief inbreiden (bouwen binnen 
de bestaande bebouwde omgeving) betekent dat ons dorp veel minder groen 
wordt, flink uitbreiden kan bijna niet zonder daar kostbare natuur voor op te 
offeren.  

Sonniuspark is de nieuwe wijk van Son en Breugel. PvdA-GroenLinks wil dat dit 
een volwaardige wijk wordt, daarom is het belangrijk eerst Sonniuspark af te 
bouwen voor er nieuwe bouwplannen worden gemaakt. 

Een schoolgebouw moet volgens PvdA-GroenLinks zo ontworpen zijn dat het de 
onderwijsbehoefte van onze kinderen optimaal ondersteunt. De combinatie van 
scholen die afzonderlijk te klein zijn ligt dan ook voor de hand. Het 
gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en in die 
zin zou zij eisen kunnen stellen aan samenwerkingsverbanden tussen de 
verschillende scholen om goede huisvesting efficiënt mogelijk te maken. 

Bij het bouwen van scholen willen we rekening houden met mogelijke andere 
(toekomstige) functies van het gebouw, net zoals we moderne woonunits 
levensloopbestendig ontwerpen. Volgens PvdA-GroenLinks zijn schoolgebouwen 
bovendien prima te combineren met andere functies zoals wijkcentrum, 
huisartsenpost, dagopvang, BSO of bibliotheek dependance.  We hebben echter 
moeite met de plannen om een WoZoCo te combineren met een school. 

• PvdA-GroenLinks wil dat we op gepaste pekken in ons centrum levensloop 
bestendige woningen bouwen, woningen geschikt voor starters en ouderen. 
Als je jong bent wil je wonen op de plek waar het meeste te beleven valt, als 
je oud bent wil je dicht bij alle voorzieningen wonen. 

• PvdA-GroenLinks is van mening dat de centrumvisie geen papieren visie moet 
blijven, maar vertaald moet worden naar concrete maatregelen. Wij vinden 
het van groot belang uitvoering te geven aan het beleid om multifunctionele 
accommodaties te ontwikkelen in het centrum. 

• PvdA-GroenLinks wil onderwijsvoorzieningen in onze gemeente zo veel 
mogelijk combineren met andere wijkvoorzieningen. In nieuwbouwplannen 
moet hier rekening mee gehouden worden. 

• PvdA-GroenLinks wil spaarzaam inbreiden op plekken waar dat niet ten koste 
gaat van bestaand groen. 

• PvdA-GroenLinks wil niet uitbreiden ten koste van ons groene buitengebied. 
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• PvdA-GroenLinks ondersteunt de plannen van het groenbeleid in onze 
gemeente. 

4. Jeugd & Jongeren 
Opgroeien en ontwikkelen is breder dan alleen onderwijs volgen. Succesvolle 
jongeren voelen zich vaak ook betrokken bij de samenleving waarin ze 
opgroeien. Een intensief jeugd- en jongerenbeleid kan daartoe bijdragen. Een 
actief beleid met ruimte voor ontwikkeling kan de Sonse en Breugelse jeugd een 
goed perspectief geven voor de toekomst. Het bieden van ruimte voor creativiteit 
en ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren is heel belangrijk. De komende 
transitie van de jeugdzorg stelt de gemeente voor een grotere opgave, maar 
vormt tegelijk ook een kans om dit succesvoller aan te pakken. Er zal op allerlei 
gebieden nauw samengewerkt moeten worden tussen de verschillende betrokken 
partijen. 

PvdA-GroenLinks’ visie:  

• PvdA-GroenLinks heeft zich sinds 2004 actief ingezet voor ‘Jongerenproof’ in 
de gemeente Son en Breugel. Wij willen jongeren actief betrekken bij het 
jongerenbeleid - zoals bijvoorbeeld via een jongerenraad - en wil hen 
daarmee een stem geven bij  besluitvorming over onderwerpen als 
huisvesting en sociaal en maatschappelijk welzijn. Niet voor en over de 
jongeren maar met de jongeren.  

• PvdA-GroenLinks wil de vrijwilligers die zich inzetten voor jeugd-, sport- en 
jongerenwerk, waar nodig, laten ondersteunen door professionals. Hiermee 
willen we de vrijwilligers helpen hun taak op semiprofessionele wijze uit te 
voeren, we willen zorgen voor ondersteuning in het omgaan met problemen 
met kinderen en we willen de vrijwilligers helpen een signalerende functie uit 
te voeren. 

• PvdA-GroenLinks wil problemen met (hang)jongeren samen met de jongeren, 
ouders en omwonenden oplossen. We ondersteunen daarom het jeugd- en 
jongerenwerk actief in het zoeken naar oplossingen, praten, alternatieve 
activiteiten organiseren, ruimte bieden en grenzen stellen, afspraken maken, 
toezicht houden (jongerenwerkers, politie) en optreden bij misdragingen. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de huisvesting voor jongeren integraal wordt 
aangepakt. Actief en gericht, bijvoorbeeld door middel van tijdelijke 
aanpassing OZB, versoepeling bestemmingsplannen, etc. 
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5. Veiligheid & Wijkbeheer 

Veiligheid 

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zodat kinderen veilig buiten kunnen 
spelen en niemand ’s avond binnen hoeft te blijven uit angst voor overlast of 
criminaliteit. Je veilig voelen is een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije 
samenleving niet bestaat kan de gemeente wel veel doen om te zorgen voor 
veiligheid én een veilig gevoel.  

Handhaving van wet- en regelgeving is nodig om de samenleving leefbaar te 
houden. Preventie is van wezenlijk belang ter voorkoming en bestrijding van 
criminaliteit en vandalisme. 

Onze visie op het gebied van veiligheid:  

• PvdA-GroenLinks wil dat de politie er is voor de bescherming en veiligheid van 
alle burgers. 

• PvdA-GroenLinks wil dat het veiligheidsbeleid dicht bij huis wordt ontwikkeld 
door wijkgerichte activiteiten te ontwikkelen, gebaseerd op leefbaarheid en 
burgerzin, gericht op de problematiek in de betreffende wijken. 

• PvdA-GroenLinks wil een actief beleid voor het verantwoord gebruik van 
alcohol en softdrugs en voortgang van/een vervolg op het project ‘Laat je niet 
flessen’ ter preventie van alcoholmisbruik onder jongeren. 

• PvdA-GroenLinks wil de wijkagent/Boa’s zichtbaar op straat en toegankelijk 
voor inwoners. 

• PvdA-GroenLinks wil dat er per wijk minstens twee buurtmentoren geworven 
en geschoold worden. 

• PvdA-GroenLinks wil dat ouders meer aangesproken moeten worden op het 
gedrag van hun kinderen en financieel verantwoordelijk gesteld moeten 
worden voor schade die hun minderjarige kinderen hebben veroorzaakt. 

Wijkbeheer 

PvdA-GroenLinks wil een veilige en nette woonomgeving voor ons allemaal. Dat 
is o.a. te realiseren door het  verder ontwikkelen van het huidige wijkbeheer. De 
wijk-overleggen zijn de ogen en de oren van de wijk en de kiem van het beleid 
ligt dan ook in de wijk. Daar komen de problemen en wensen van de 
wijkbewoners naar voren en daar is zicht op mogelijke oplossingen en kansen. 
Vanuit de wijk kunnen de te nemen maatregelen dan worden ‘opgeschaald’ naar 
de gemeentelijke organisatie om daar te worden vertaald in gemeentelijk beleid.  

• PvdA-GroenLinks wil dat het gemeentebestuur de wijk-overleggen zo vroeg 
mogelijk informeert én raadpleegt over beleidsvoornemens die de 



PvdA-GroenLinks Son en Breugel 
Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 

www.pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl  

- 10 - 

wijkbelangen raken en zorgen voor goede afspraken van wijkbeheer met de 
betrokken woningcorporaties, politie en welzijnsorganisaties. 

• PvdA-GroenLinks wil hernieuwde en structurele aandacht voor het project 
‘Son en Breugel schoon’, in nauwe samenwerking met wijkbeheer, wijkteams, 
scholen, buurtbewoners, verenigingen en horeca. 

6. Verkeer 
Son en Breugel in de knel: ingeklemd tussen A50 en dadelijk de Noord/Oost 
corridor, overvlogen door steeds meer vliegtuigen met bestemming Eindhoven 
Airport. PvdA-GroenLinks vindt dat het anders moet. 

De zogenaamde Oost/West verbinding tussen Ekkersrijt en de N279 als 
onderdeel van de ruit om Eindhoven brengt onnodige schade toe aan de natuur 
in het stroomgebied van Dommel en Aa. Ook de aanleg van een tunnelvariant 
brengt onacceptabele milieuschade met zich mee. Het is bovendien weggegooid 
geld, want nut en noodzaak van de ruit zijn onvoldoende aangetoond. PvdA-
GroenLinks ziet dan ook veel meer in alternatieven waarbij het stroomgebied van 
Dommel en Aa volledig ontzien wordt, door middel van aanpassing en 
verbetering van het bestaande wegennet. 

PvdA-GroenLinks stelt alles in het werk om de nutteloze vernietiging van natuur 
door de aanleg van de Oost/West verbinding tegen te houden. We zullen daarbij 
actief gebruik maken van ons uitgebreide netwerk binnen de regionale, 
provinciale én landelijke politiek. 

Ook blijven we ons uitspreken tegen een ongebreidelde groei van Eindhoven 
Airport. Er zijn voldoende alternatieven voor de toename van het aantal 
vluchtbewegingen, bijvoorbeeld door te kiezen voor grotere, schonere en stillere 
vliegtuigen. 

Tot slot zien we ook nog ruimte voor verbetering van het verkeer ín Son en 
Breugel. Een tweetal voorbeelden hoe het wat ons betreft anders moet: 

• De PvdA-GroenLinks wil dat omwonenden van drukke wegen serieus genomen 
worden (bijvoorbeeld de Veerstraat, Hendrik Veenemanstraat en 
Dommelstraat). Er moeten maatregelen genomen worden om de drukte en 
het lawaai op dergelijke wegen verder tegen te gaan.  

• PvdA-GroenLinks wil de inwoners van ons dorp motiveren om vaker met de 
fiets te gaan. Dat willen wij bereiken door ons dorp zo in te richten dat niet de 
auto maar de fiets het meest logische vervoersmiddel wordt, bijvoorbeeld 
door de aanleg van rode fietspaden waar de fiets altijd voorrang heeft op de 
auto. 
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7. Voorzieningen & Welzijn 

De Kracht van Son en Breugel 

Actieve ouderen en jongeren uit Son en Breugel vormen een groep vrijwilligers 
die niet gemist kunnen worden in onze gemeente. Zonder hen zouden tal van 
activiteiten in het verenigingsleven niet plaats kunnen vinden. Zij zijn in alle 
facetten van ons dorpsleven vertegenwoordigd. 

Wij zetten ons in voor de vrijwilligers en mantelzorgers van Son en Breugel en 
vinden het belangrijk dat er professionele ondersteuning geboden kan worden 
vanuit het steunpunt vrijwilligerswerk en mantelzorgers.  

PvdA-GroenLinks hecht er veel waarde aan dat verschillende bevolkingsgroepen 
in Son en Breugel uitgaan van wat zij voor elkaar kunnen doen. Denk aan 
huiswerkbegeleiding, advies over wonen, budgetbeheer, sociale vaardigheden, 
computer ondersteuning, boodschappen doen, klussen uitvoeren door middel van 
uitwisseling en ruil. 

Nederland vergrijst en individualiseert: Son en Breugel zelfs in 
verhevigde mate 

Het CBS voorspelt een fikse groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. De 
toename van het aantal alleenstaanden is voor een deel toe te schrijven aan de 
vergrijzing en individualisering. Vanaf 2011 zorgen de babyboomers van direct 
na de Tweede Wereldoorlog dat de groep 65-plussers snel groter wordt. Ouderen 
blijven vaker dan jongeren alleen achter doordat hun partner overlijdt of naar 
een zorginstelling gaat. In 2050 zal 44 procent van de huishoudens uit één 
persoon bestaan. Nu is dat nog ruim een derde. Wij zullen ons daar dus op 
moeten voorbereiden. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente de regie van zorg en hulp voor 
ouderen naar zich toetrekt en samen met (vrijwilligers)organisaties en 
instanties mensen de mogelijkheid biedt om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen. 

• PvdA-GroenLinks wil dat ouderen zich hier thuis blijven voelen. Hierbij past 
een inrichting met het oog op ouderen, een prettige Groene Ruimte, 
voorrang bij parkeren. In heel veel gevallen hebben zij hun bijdrage al 
geleverd aan de opbouw van onze lokale samenleving, maar zij kunnen 
dat nog steeds. Schrijf ouderen niet af maar schrijf ze aan! 

• PvdA-GroenLinks wil jonge mensen als inwoners behouden of aantrekken 
en ervoor zorgen dat ze bewust voor Son en Breugel kiezen als 
woonplaats. 
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Sport, beweging 

Sport is belangrijk, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. 
Gelukkig kent Son en Breugel een hoog percentage mensen dat aan sporten 
deelneemt. Sporten kan vanzelfsprekend in teamverband of individueel, in 
verenigingen of ongeorganiseerd, binnen of buiten. Al deze vormen van 
beweging moeten door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden en we 
hechten daarom heel veel waarde aan een goed accommodatiebeleid. 

• PvdA-GroenLinks wil sport toegankelijk houden voor alle inwoners van Son en 
Breugel. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor kwalitatief goede en 
betaalbare sportvoorzieningen en achterstanden in onderhoud dienen te 
worden weggewerkt 

• PvdA-GroenLinks wil een gevarieerd aanbod voor sport- en 
bewegingsactiviteiten voor senioren. 

• PvdA-GroenLinks wil stimuleren dat er een groter aangepast sportaanbod 
komt voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. 

• PvdA-GroenLinks wil gebruik blijven maken van de combinatiefunctionaris, om 
een verbinding te leggen tussen onderwijs, sport, cultuur en welzijn. 

8. Werk & Sociale zekerheid 

Gemeente Son en Breugel op weg naar een sociale en solidaire 
samenleving 

PvdA-GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en 
middelen eerlijk verdeeld worden ook en vooral op lokaal niveau. Wij willen dat 
iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te 
ontplooien en zijn leven zelf vorm te geven.  

PvdA-GroenLinks vindt het van groot belang dat mensen bij werkloosheid zo snel 
mogelijk aan een andere baan worden geholpen of dat ze via een opleiding de 
kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk te gaan. Als betaald werk niet 
meer mogelijk is, is vrijwilligerswerk een prima alternatief, waarbij zowel de 
vrijwilliger als de samenleving baat heeft. Wij zouden graag zien dat vrijwilligers 
de waardering krijgen die ze verdienen. 

Minima en armoede 

Helaas moet een deel van onze inwoners het nog steeds doen met een heel erg 
laag inkomen. Vaak buiten hun schuld, door baanverlies, ziekte of ongeval of 
sociale omstandigheden. Wanneer een dergelijke situatie lang voortduurt, kan 
het voorkomen dat mensen moeite krijgen met het ‘rondkomen’, met alle 
gevolgen van dien. 
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• PvdA-GroenLinks wil niet accepteren dat de zwakste schouders de lasten 
van de economische crisis moeten gaan dragen. Juist nu moet het 
minima- en armoedebeleid in Son en Breugel in stand blijven. 

• PvdA-GroenLinks wil voorkomen dat mensen in een armoedesituatie 
terechtkomen. Vaak dreigen juist kinderen de dupe te worden van de 
financieel zwakke positie van hun ouders. Een sociaal isolement op deze 
leeftijd is funest. 

• PvdA-GroenLinks wil zich richten op minimabeleid. De gemeente moet 
ingericht blijven om mensen te helpen en te wijzen op allerlei 
mogelijkheden, zodat zij ondanks een minimaal inkomen, toch nog een 
redelijke levensstandaard hebben.  

• Echt urgent is hulp voor burgers die ernstige schulden hebben. 
Schuldenproblematiek werkt vaak verlammend op het vermogen van 
mensen om hun leven weer op orde te krijgen. Sociaal isolement, 
problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid gaan vaak samen 
met schulden. Daarom wil PvdA-GroenLinks volop inzetten op 
schuldhulpverlening. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

De WMO vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn en is sinds 1 januari 
2007 van kracht. Het doel van de WMO is dat iedereen kan meedoen en ook 
meedoet in de maatschappij. Het geld voor uitvoering van de WMO wordt door 
de rijksoverheid verstrekt via een doeluitkering, waarop een korting is toegepast 
om gemeenten het efficiënter te laten doen dan het Rijk tot nu toe heeft gedaan. 
Het geld is dus bestemd voor de WMO, maar gemeenten mogen het ook anders 
besteden als de gemeenteraad dat beslist. 

• PvdA-GroenLinks wil dat geld dat voor de WMO bedoeld is ook alleen aan 
de WMO wordt besteed. Het mag niet zo zijn dat tegenvallers elders op de 
begroting worden gecompenseerd uit het WMO-budget. 

• PvdA-GroenLinks wil een krachtige uitvoering van het huidige beleid o.a. 
gericht op participatie van mensen met een beperking in de Son en 
Breugelse samenleving. Deze participatie moet in het zogenaamde 
‘keukentafelgesprek’ vorm krijgen, waarin gericht gezocht wordt naar 
oplossingen in de eigen mogelijkheden en hoe de gemeente daarin 
ondersteunend kan werken. 

• PvdA-GroenLinks ziet toe op een goede uitvoering van het Centrum voor 
Maatschappelijke Deelname (CMD). 

• PvdA-GroenLinks wil aandacht voor verslavingsproblematiek en opvang 
van en voorlichting aan slachtoffers van huiselijk geweld. 
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Kandidatenlijst 

1. Johan	  Bijlsma	  	  
2. Frans	  Zaal	  	  
3. Janneke	  Busko	  	  
4. Joris	  van	  Dam	  	  
5. Hans	  Overbeek	  	  
6. Rob	  Wilcke	  	  
7. Willem	  Buurke	  	  
8. Christine	  Veldhuizen	  	  
9. Mari	  van	  Kasteren	  	  
10. Truus	  Michelson	  –	  Goudriaan	  	  
11. Jhon	  Steenbakkers	  –	  Kums	  	  
12. Marjet	  van	  Dam	  	  
13. Piet	  Oosting	  	  
14. Herma	  Oosting	  	  
15. Jopie	  van	  Haperen	  	  
16. Jeanne	  Wijk	  	  
17. Arjaan	  Paulen	  	  
18. Hille	  Michelson	  	  
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