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Inleiding
D66 doet na lange afwezigheid weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Harderwijk en Hierden.
D66 werkt vanuit sociaal liberale beginselen. D66 staat voor oplossingsgerichte politiek in Harderwijk/Hierden. Wij gaan
uit van de kracht van de burger en de taak van de overheid om te helpen waar het moet. Dit houdt in dat D66 staat
voor een verminderde regeldruk vanuit de overheid. Inwoners van Harderwijk en Hierden zijn heel goed in staat om te
bepalen wat belangrijk is of niet. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, Harderwijkers en Hierdenaren moeten
kunnen werken en recreëren. De lokale overheid speelt veel meer een faciliterende en ondersteunende rol dan een
regelende rol.
Natuurlijk zijn in een samenleving regels nodig. Maar deze regels moeten zin hebben en handhaafbaar zijn.
D66 wil een open lokale democratie. Een democratie waar rekening gehouden wordt met de minderheid. Mensen, die
het moeilijk hebben in de samenleving, moeten geholpen worden. Dit geldt niet alleen voor mensen die afhankelijk zijn
van de sociale diensten, maar ook voor hulpbehoevende ouderen, zzp’ers, jonge ondernemers, jongeren, starters op
de huizenmarkt etc.
D66 wil Harderwijk en Hierden laten bruisen van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, ondernemerschap en
toerisme. De lokale politiek zal hierin een ondersteunende en aanjagende rol gaan vervullen. Dat kan door regelgeving
op maat te maken en niet door een belemmerende factor te zijn. Handhaving van regels moet transparant en consequent
zijn.
D66 wil te allen tijde bereikbaar zijn voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. D66 staat open voor suggesties en
ideeën, maar ook open voor kritiek. Wij willen niet pas na vier jaar verantwoording afleggen over wat we doen en niet
doen, maar elke dag.

D66 is een partij die open staat voor alle inwoners van Harderwijk en Hierden.
Daar gaan we voor de komende 4 jaar!

Hans Nijman
Lijsttrekker D66 Harderwijk/Hierden.
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Speerpunten
Minder regelgeving en regeldruk
D66 Harderwijk/Hierden gaat uit van de eigen kracht van mensen. Regelgeving moet
zinvol zijn. Handhaving van zinvolle regels is belangrijk. Geef burgers de ruimte om
te kunnen ondernemen, werken en recreëren. Ondersteun die mensen die dit niet op
eigen kracht kunnen.
Een verbeterde vorm van inspraak
Voordat er plannen gemaakt worden in het gemeentehuis, wil D66 Harderwijkers
en Hierdenaren actief betrekken bij visie- en planvorming door hen mee te laten
denken en ideeën te laten aandragen. Inwoners die belanghebbend, geïnteresseerd
of deskundig zijn, moeten eerst gehoord worden. Pas daarna kan de gemeente de
plannen gaan ontwikkelen.
Inzetten op onderwijs
De gemeente zet zich actief in voor een verbetering van het opleidingsniveau in
Harderwijk/Hierden. Daarom is het ook van belang om te zorgen voor voldoende
passend werk en huisvesting.
Vernieuwing van het subsidiestelsel
Subsidies worden te vaak verleend vanuit een ‘gewoontebesef’. D66 staat voor kansen
voor meer organisaties, zowel op cultureel- als op evenementengebied.
Duurzaam Harderwijk/Hierden
Verstandig investeren op het gebied van duurzaamheid, dat vindt D66 belangrijk. De
overheid dient als voorbeeld te dienen. Het gaat niet om subsidiëring van duurzame
ideeën, maar om het faciliteren vanuit de gemeente door versoepelde regelgeving en
ruimhartig vergunningenbeleid.
Menselijke maat
Inwoners van Harderwijk en Hierden verwachten van een overheid maatwerk. Zowel op
het gebied van veilig wonen, werken en recreëren als op het gebied van consequente
regelgeving.
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D66 Harderwijk/Hierden gaat uit van de kracht van
mensen. Toch is het zo dat een grote groep mensen
in Harderwijk en Hierden op de een of andere manier
een beroep moet doen op de gemeente en/of andere
instanties voor hulp. D66 wil ruimhartig zijn bij deze
hulp.
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Zorgzame stad
Transities
D66 ziet de transities van de AWBZ, jeugdzorg en de participatiewet als een kans. De gemeente organiseert zich naar
burgers toe en ondersteunt waar dat nodig is, maar geeft ook ruimte om zelf oplossingen te vinden. De gemeente,
uitvoerders van sociaal beleid, zorgaanbieders en burgers zoeken samen naar efficiënte oplossingen zodat er maatwerk
geleverd kan worden. Hiervoor komen laagdrempelige frontoffices in de wijken. Ook wil D66 meer autonomie voor
professionals. Dit voorkomt onnodig bureaucratisch oponthoud en zorgt voor een individuele aanpak. (Zie bijlage)
Wijkzorgbureaus
D66 Harderwijk/Hierden wil de wijkzorgbureaus terug in de wijken. Kleinschalig met persoonlijke benadering door
hulpverleners.
EHBO
Uitvoeren van het plaatsen van AED’s (Automatische Externe Defibrilator, een apparaat dat electrische stroomschokken
geeft bij hartstilstand) in zogenoemde “6 minuten zones”. Deze AED’s moeten geplaatst worden in de openbare ruimte.
Het stimuleren en faciliteren van initiatieven voor cursussen EHBO en reanimatie door gekwalificeerde personen is ook
belangrijk. D66 Harderwijk/Hierden wil EHBO-schildjes op woningen herinvoeren.
Mantelzorg
D66 Harderwijk/Hierden wil extra mogelijkheden creëren voor het plaatsen van tijdelijke mantelzorgwoningen. D66 wil
dat de gemeente ruimhartig is in het verlenen van tijdelijke huisvestingsvergunningen voor mantelzorgers.
Sportkantines
D66 Harderwijk/Hierden wil dat de gemeente de discussie aangaat met alle sportverenigingen omtrent het alcoholgebruik
in sportkantines. Het terugdringen van overmatig alcoholgebruik bij verenigingen en het verminderen van semi-horeca
bij sportverenigingen is ook een aandachtspunt.
Zwembad
De inwoners van Harderwijk en Hierden zouden voor 08.00 uur ’s morgens gratis toegang tot zwembad De Sypel
moeten krijgen.
Sportverenigingen
Sport is belangrijk voor het welzijn. D66 wil dat de gemeente initiatieven van sportverenigingen stimuleert. Een
overkoepelende werkgroep waarin sportverenigingen en onderwijsinstellingen samenwerken met de gemeente, biedt
kansen op het gebied van beweging en gezondheid. Deze werkgroep functioneert als deskundig adviesorgaan, met als
doel het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van sport, welzijn en educatie.
Sportterreinen
D66 Harderwijk/Hierden vindt dat initiatieven van sportverenigingen, op het gebied van beheer van terreinen en
gebouwen, door de gemeente Harderwijk ondersteund horen te worden. Ook moet onderzocht worden of de mogelijkheid
bestaat om grond in erfpacht te geven.
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Schoolgebouwen
De gemeente Harderwijk heeft als taak aandacht te blijven schenken aan een aantrekkelijke leeromgeving voor
iedereen. Denk bijvoorbeeld aan multifunctionele schoolgebouwen die voldoende onderhouden en beveiligd worden.
Bij het streven naar veiligheid en voldoende onderhoud hoort ook de directe omgeving van het schoolgebouw.
HBO/WO
D66 Harderwijk/Hierden wil via het vestigingsplaatsbeleid streven naar nevenvestigingen van HBO/WO-instellingen
binnen de gemeentegrens met meerwaarde voor Harderwijk.
Veiligheid
Veiligheid is belangrijk voor mensen om zich thuis te voelen in Harderwijk. D66 vindt dat veiligheid een taak van de
overheid is. Ook burgers zijn hierin belangrijk. Door actief mee te denken kunnen problemen vroegtijdig gesignaleerd en
aangepakt worden. Om hierin maatwerk te leveren wordt in een regelmatige ‘schouw’ samen met inwoners voor elke wijk
geanalyseerd waar de veiligheid verbeterd kan worden. Naast het betrekken van burgers bij veiligheidsvraagstukken
heeft de gemeente als prioriteit woningbraken en uitgaansgeweld terug te dringen.
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D66 Harderwijk/Hierden wil duurzaamheid op het
gebied van bouwen, verlichting en energieopwekking
de komende vier jaar tot een speerpunt maken. Het
streven is om Harderwijk/Hierden in 2020 CO2-neutraal
te krijgen.
D66 wil een bruisend Harderwijk, met aandacht voor
cultuur en evenementen.
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Aantrekkelijke stad
LED-verlichting
Openbare verlichting wil D66 Harderwijk/Hierden in Harderwijk en Hierden de komende vier jaar vervangen voor LED.
Duurzame energie
Het stimuleren van kleinschalige projecten voor opwekking van duurzame energie zoals nok-windmolens, zonnepanelen
en aardwarmte is belangrijk. Dit is te bereiken door kleine wijk-BV’s te stimuleren, zodat de verdiensten ten goede
komen aan de burgers.
Windmolens
D66 Harderwijk/Hierden wil geen (grootschalige) windmolenprojecten vanuit de overheid, want het grondgebied van
Harderwijk is te klein voor dergelijke projecten.
Zonnepanelen
Het is zinvol om zonnepanelen op de geluidsschermen langs de A28 en N302 te plaatsen. D66 Harderwijk/Hierden wil
daarom particuliere initiatieven stimuleren en ondersteunen door middel van versoepelde regelgeving.
CO2-uitstoot
De gemeente kan ondernemers stimuleren en, daar waar nodig, ondersteunen bij het verminderen van de CO2-uitstoot.
Autowasplaatsen
In wijken, waar regenwater ontkoppeld is van het rioolsysteem, zou de gemeente autowasplaatsen moeten aanleggen
met afvoer naar de riolering.
Papieren tassen
D66 Harderwijk/Hierden wil een project opstarten, waarbij het gebruik van plastic tasjes vervangen wordt door
gerecyclede papieren tassen.
Goederentransferium
D66 wil een goederentransferium stimuleren t.b.v. de winkels in de binnenstad. Denk daarbij aan elektrisch vervoer van
goederen naar de winkels.
Onkruidverdelging
D66 Harderwijk/Hierden wil dat de gemeente Harderwijk onmiddellijk stopt met het gebruik van glyfosaat als
onkruidverdelgingsmiddel en overgaat op alternatieve vormen zoals borstelen en/of branden.
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Startersleningen
Het verlenen van startersleningen (SVn*) moet voortgezet worden en eventueel verhoogd worden voor woningen van
€250.000. De gemeente Harderwijk is geen bank, maar neemt de rol op zich van aanjager.
Duurzaamheidsleningen
D66 Harderwijk/Hierden wil een onderzoek naar de mogelijkheden van het invoeren van duurzaamheidsleningen (SVn)
in Harderwijk en Hierden.
Minder tijdsverspilling
Het college ziet toe op een snellere afhandeling van de leningen van de SVn, door minder bureaucratische tijdsverspilling.
Herontwikkeling Parallelweg
In de komende vier jaar wil D66 Harderwijk/Hierden een onderzoek opstarten naar de herontwikkeling van het
“Eendengebied” (Parallelweg) tot woninggebied met grote bouwkavels en “vrij” bouwen.
Starterswoningen
D66 Harderwijk/Hierden wil de komende vier jaar vijftig starterswoningen realiseren met optie tot erfpacht.
Verhuur binnenstad
Stimuleer als gemeente (tijdelijke) verhuur van leegstaande ruimten in de binnenstad, waar mogelijk ook met een
andere bestemming.
Jongerenwoningen
D66 Harderwijk/Hierden wil dat de gemeente Harderwijk de bouw van jongerenwoningen stimuleert of faciliteert in
leegstaande kantoorruimten, zoals ook gedaan wordt bij antikraakregelingen.
Drielanden-West
D66 Harderwijk/Hierden zet in op het continueren van de geplande woningbouw in Drielanden-West.
Bescherming dorpsgezicht Hierden
Bescherming van identiteit/dorpsgezicht Hierden is belangrijk. D66 Harderwijk/Hierden wil het dorpse karakter behouden
en geen grote uitbreiding.
Rood voor Rood
D66 Harderwijk/Hierden hecht waarde aan een ruimhartig beleid inzake Rood voor Rood in Hierden. Met dit beleid wordt
het agrarisch landschap versterkt door het slopen van landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen, en bestaat
de mogelijkheid op dezelfde plaats (beperkt) woonruimte te creëren.
Theaterfunctie Waterfront
Het is belangrijk om door te gaan met de plannen voor een volwaardige en vernieuwende theaterfunctie in het Waterfront,
met allure en architectonische uitstraling. Daarom bereidt de gemeente samen met toonaangevende ontwikkelaars een
goede en solide exploitatie voor. De gemeente Harderwijk is bereid zijn enige regie uit handen te geven, maar wel onder
reële voorwaarden. Voor de inwoners van Harderwijk en Hierden is het theater een verrijking.
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Samenwerking cultuur
D66 Harderwijk/Hierden wil de verschillende culturele instellingen dwingen om hun overheadkosten gezamenlijk uit te
voeren. Dit is via budgetfinanciering af te dwingen.
Stadsmuseum
D66 Harderwijk/Hierden wil een kritisch onderzoek naar het functioneren van het Stadsmuseum, met name de
publiekstaak. Het aanbod kan actueler. De samenwerking met het Klooster/Catharinakapel dient de gemeente te
stimuleren en als voorwaarde voor subsidie te stellen.
Estrado
De subsidie van Estrado wordt in twee componenten opgedeeld. 1: structureel, 2: incidenteel. Afspraken m.b.t.
talentontwikkeling moeten worden herbezien.
Cultureel ondernemerschap
D66 Harderwijk/Hierden wil de broedruimte en/of atelierruimte stimuleren. Tevens wordt een gunstig klimaat voor
kunstenaars gecreëerd.
Bruisend Harderwijk
D66 Harderwijk/Hierden wil een bruisend Harderwijk. Evenementen spelen een belangrijke rol. Subsidie kan verstrekt
worden als aanvulling op eigen middelen. Daarnaast kan de gemeente een garantstelling verstrekken.
Subsidieverdeling
De subsidieverdeling aan evenementen mag niet meer gebeuren op basis van gewoonte. D66 Harderwijk/Hierden
stelt een rouleersysteem voor van drie jaar voor het beschikbaar stellen van ondersteunende subsidie op basis van
vernieuwing, originaliteit en grootte van de doelgroep. D66 Harderwijk/Hierden vindt het belangrijk dat jong talent uit
Harderwijk mogelijkheden krijgt bijvoorbeeld in Estrado. Tot nu toe gebeurt dit te weinig. D66 wil meer transparantie bij
de programmering van Estrado.
*SVn: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ontwikkelt financieringsinstrumenten op het gebied van wonen voor
gemeenten. Zo wordt de starterslening aangeboden via de SVn.
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D66 Harderwijk/Hierden wil zorg dragen voor een
stad waarin de gemeente Harderwijk ondernemen,
werken en recreëren ondersteunt en faciliteert, zonder
belemmeringen door onnodige regels.
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Ondernemende stad
Opleidingsniveau
D66 Harderwijk/Hierden wil het gemiddelde opleidingsniveau laten stijgen. Dit kan bereikt worden door een groter
scholingsaanbod. Dit scholingsaanbod moet gericht zijn op de speerpunten van Harderwijk. Harderwijk/Hierden moet
daarom ook een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor opleidingen.
Toerisme
Toerisme is een speerpunt van Harderwijk. Verblijfsrecreatie krijgt een nieuwe impuls.
Zondagopenstelling
Zondagsopening van winkels in de binnenstad wordt, zo mogelijk zonder bemoeienis van de gemeente Harderwijk,
gestimuleerd worden.
Lorentz III
D66 Harderwijk/Hierden wil Lorentz III herbestemmen tot een kennisterrein of weer teruggeven aan de natuur. Het braak
laten liggen van Lorentz III is niet wenselijk.
Vliegveld Lelystad
D66 Harderwijk/Hierden ziet kansen in de uitbreiding van vliegveld Lelystad, in combinatie met de aanvoerroute richting
het oosten van Nederland en het Duitse achterland.
Winkelgebied
De bestemming voor de panden in het winkelgebied in de binnenstad is flexibel. Woon-, dienstverlenings- en
winkelbestemming kunnen samen gaan.
Vuldersbrink
In de komende vier jaar wordt een plan ontwikkeld voor een verandering en opwaardering van de Vuldersbrink.
Detailhandel
D66 Harderwijk/Hierden wil een grootschalige detailhandel stimuleren op plaatsen zoals de rand van Lorentz III, Strokel
en Groene Zoomweg.
Station Harderwijk
D66 Harderwijk/Hierden wil zich blijven inzetten voor een intercitystop. Tegelijkertijd is het langrijk om het stationsgebied
met het voorgestelde tunneltracé te blijven ontwikkelen.
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Luttekepoortstraat
In de komende vier jaar komt er een herinrichting van de Bleek tot en met de Luttekepoortstraat om dit deel duurzaam
veilig te maken, bijvoorbeeld door middel van eenrichtingsverkeer.
Verkeerssituaties
Gevaarlijke verkeerssituaties in Harderwijk en Hierden wil D66 Harderwijk/Hierden inventariseren en verbeteren.
Vitringasingel
De parkeerplaatsen Vitringasingel kunnen worden opgeheven of hooguit gebruikt worden voor kort parkeren.
Parkeergarages
Bij de ontwikkeling en de realisatie van parkeergarages is het belangrijk om de ondernemers te betrekken en mee te
laten beslissen en betalen middels het Parkeerfonds.
Parkeergelden
Parkeergelden (inclusief parkeervergunningen) worden niet meer verhoogd dan het inflatiecijfer.
Mobiel Parkeren
D66 Harderwijk/Hierden is voor het invoeren van mobiel parkeren, zoals Parkmobile, waarbij in parkeergelegenheden
in en rondom de binnenstad betaald kan worden via de mobiele telefoon.
Fietsenstallingen binnenstad
D66 Harderwijk/Hierden wil meer, al dan niet bewaakte, fietsenstallingen realiseren rondom het winkelgebied. Er wordt
zo gelegenheid geboden om de fietsen op goede plaatsen te stallen zonder overlast voor de binnenstad. Er kunnen
kluisjes bij de bewaakte fietsenstallingen worden geplaatst en ruime openingstijden worden gevoerd.
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D66 Harderwijk/Hierden staat voor behoorlijk bestuur.
Een bestuur waar de burger een prominente rol
toebedeeld krijgt. D66 gaat uit van de kracht van de
burger.
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Verbindende stad
Burgerparticipatie
D66 Harderwijk/Hierden wil een grotere burgerparticipatie. Inspraak op allerlei plannen van de gemeente Harderwijk
vindt nu nog plaats in een laat stadium, wanneer het plan bijna klaar is. D66 Harderwijk/Hierden wil in een vroeg
stadium, ruim voordat de plannen klaar zijn, belanghebbenden en deskundigen uit Harderwijk en Hierden ruimte geven
voor hun inbreng.
Meerinzicht (Samenwerkingsverband tussen Harderwijk, Ermelo en Zeewolde)
De samenwerking tussen gemeenten in Meerinzicht, waarbij administratieve taken in de zorg op bovengemeentelijk
niveau worden uitgevoerd, moet verder uitgebreid worden. Uiteindelijk leidt dit tot kostenbesparing op het gebied van
personeel en goederen.
Regio Noord-Veluwe
De gemeente Harderwijk participeert in meerdere “gemeenschappelijke regelingen”, waarin gemeenten onderling
samenwerken. D66 Harderwijk/Hierden wil dat deze samenwerkingen leiden tot structurele kostenverlagingen en
verhogingen van efficiëntie.
Dienend bestuur
Het bestuur van de gemeente Harderwijk heeft een dienende functie en moet ook als zodanig worden ingericht.
Klantvriendelijk, snel en vooral bureaucratie vermijden.
Klachtencommissie
Een externe klachtencommissie reageert snel en adequaat op klachten van inwoners van Harderwijk en Hierden.
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D66 Harderwijk/Hierden is tevreden met de voortgang
van het Waterfront. Het Waterfront is en blijft voor de
burgers van Harderwijk en Hierden.
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Waterfront
Verbinding
De verbinding tussen Waterfront en de binnenstad is belangrijk voor het slagen van het Waterfront als totaalproject.
Haven
De oude haven is een unieke locatie voor bijvoorbeeld de bruine vloot en een visafslag bij de molen. Daarom wordt de
binnenhaven bereikbaar gemaakt door middel van een beweegbare brug.
Openbaar onderwijs
Een locatie voor openbaar onderwijs in het Waterfront is belangrijk. Eventueel kan dit gerealiseerd worden met
zogenoemde schoolwoningen. De veiligheid rond deze schoolwoningen moet in acht genomen worden.
Theaterfunctie
D66 Harderwijk/Hierden vindt het belangrijk dat de plannen voor een volwaardige en vernieuwende theaterfunctie in het
Waterfront doorgaan. De gemeente bereidt samen met toonaangevende ontwikkelaars een goede en solide exploitatie
voor. De gemeente Harderwijk is bereid zijn enige regie uit handen te geven, maar wel onder reële voorwaarden. Voor
de inwoners van Harderwijk en Hierden is het theater een verrijking.

21

D66 Harderwijk/Hierden staat voor een ﬁnancieel
transparante
overheid,
waarbij
de
begroting
qua exploitatie sluitend moet zijn en eventuele
begrotingstekorten moeten blijven binnen de tekortnorm
van de houdbare decentrale overheidsﬁnanciën.
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Financiën
Investeringsprojecten
Investeringsprojecten die niet samenhangen met een wettelijke verplichting en waarvan de exploitatie naderhand voor
rekening komt van de gemeente, worden alleen goedgekeurd met een positieve businesscase, haalbare planning en
acceptabele risicoanalyse. Bij investeringsanalyses wil D66 Harderwijk/Hierden meer aandacht schenken aan de latere
exploitatielasten die voor rekening komen van de gemeente.
Provinciale prioriteiten
Gemeente Harderwijk speelt voldoende in op de provinciale prioriteiten, zodat Harderwijk ook de komende jaren sterkt
blijft profiteren van de gelden die beschikbaar worden gesteld via het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO).
OZB
De OZB stijging moet direct verband houden met de WOZ-waardeverandering.
Lastenstijging
De gemeentelijke lastenstijging voor de burgers van Harderwijk/Hierden mag niet meer dan de inflatie stijgen.
Kwijtscheldingsregeling
D66 Harderwijk/Hierden wil financieel zwakkere mensen, zoals bijvoorbeeld een grote groep zzp’ers en ouderen, onder
een ruimhartiger kwijtscheldingregeling laten vallen, waarbij er geen bureaucratische belemmeringen mogen zijn.
Grondexploitatie
D66 Harderwijk/Hierden vindt dat Harderwijk zich met de huidige grondexploitatie van zijn beste kant laat zien. Toch
moet de vinger aan de pols worden gehouden, om een goede exploitatie voor de toekomst te waarborgen.
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Bijlage
Bijlage bij:Transities zorg, jeugd en participatie
De komende tijd zullen drie grote overdrachten van de centrale naar de lokale overheid worden ingezet op het gebied
van zorg, jeugd en participatie. Die vormen de komende jaren een grote uitdaging voor gemeenten. Deze overdrachten
zijn moeilijk te concretiseren, maar in algemene zin is het verhaal nu duidelijk.
Zoals het er nu uitziet, houden de transities het volgende in:
1. Begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz wordt per 2015 overgeheveld naar de Wmo.
2. De uitvoering van de Participatiewet (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) ligt vanaf 2015 bij gemeenten.
3. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat om de provinciale jeugdzorg, de
jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd- GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.
Door de transities worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwel alle kwetsbare burgers. Dat
levert enerzijds een enorme kans op omdat één partij, de gemeente, verantwoordelijk wordt voor bijna het hele sociale
domein.
Daardoor wordt het mogelijk dwarsverbanden te gaan leggen tussen Wmo/Awbz, jeugdzorg en werk en inkomen.
‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ is één van de pijlers van het landelijke 		
verkiezingsprogramma van D66 2012-2016 en van oudsher één van de uitgangspunten van het sociaalliberalisme.
D66 gaat er vanuit dat mensen creatief zijn in het vinden van oplossingen en dat de overheid de kracht, vindingrijkheid
en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Om als gemeente deze rol te vervullen, moet allereerst de
burger daadwerkelijk voorop staan. Dat betekent dat de gemeente zich moet organiseren naar de burger en moet
zorgen dat bureaucratie en schotten in de uitvoering zoveel mogelijk verdwijnen. Dat geldt voor de gemeente zelf,
maar ook voor uitvoerders van gemeentelijk beleid zoals de sociale dienst, welzijnswerk en schuldhulpverlening. Een
integrale aanpak betekent immers dat alle terreinen aan elkaar verbonden kunnen worden en dwarsverbanden kunnen
worden gelegd. Een integrale aanpak dus waarbij de inzet op preventie en het bundelen van verschillende vormen van
ondersteuning (efficiëntie) voorop kan staan. Deze efficiëntie kan bereikt worden door: 1. uitgaan van de persoon in zijn/
haar context. (geen stapeling van zorginstellingen). 2: besturing met hiërarchie introduceren zoals 1e en 2e lijn zorg. 3:
de vraag van de burger staat voorop, vertrouwen moet worden gewonnen. De zorg is inmiddels verworden tot een dure,
ondoorzichtige en ineffectieve groep van dienstverleners..
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Anderzijds zijn er ook bedreigingen. De transities hevelen taken maar ook budgetten over, maar onderweg van Rijk naar
Gemeente wordt er wel fors in die budgetten gesneden.
D66 wil een verschuiving plaats laten vinden van individuele voorzieningen richting eigen kracht: vrijwilligers in
combinatie met collectieve voorzieningen. Wanneer we dit combineren met betere afstemming tussen zorg, welzijn en
vraag, krijgen we betere en beter betaalbare voorzieningen.
Om dit te bereiken moeten we zorgen dat we niet eendimensionaal kijken naar onze inwoners. Iemand is niet alleen
burger of hulpvrager maar ook kind, ouder, buurtbewoner, professional, vrijwilliger, ondernemer. In de benadering
van burgers wordt veelal uitgegaan van bepaalde problematiek: laag opgeleid, schuldenproblematiek, laag inkomen,
verstandelijke of psychische beperking, verslavingsgevoeligheid, geïsoleerd. Beleid wordt gebaseerd op problemen met
specifieke loketten en oplossingsgerichte ketens met hulpverlenende organisaties. Of alledaagse sociale initiatieven
worden zo toegejuicht en gewaardeerd dat ze worden geïncorporeerd in het beleid van de gemeente waarmee het
gevaar bestaat dat je de geest eruit haalt en verkeerde verwachtingen gaat wekken.
Maar hoe kom je bij de behoefte en oplossingen van de burger en zijn netwerk?
Om als gemeente daadwerkelijk te willen meedenken met de burger en zijn netwerk moeten de schotten er (in ieder
geval aan de voorkant) uit en moet de gemeente benaderbaar zijn. Geen specifiek loket maar een brede frontoffice waar
er ‘wordt geluisterd en meegedacht’ op een breed terrein van zorg, welzijn, ondersteuning, inkomen, leefbaarheid en
participatie. Door niet eendimensionaal te kijken en door niet het probleem leidend te maken, maak je als gemeente de
burger partner waarmee gezocht wordt naar de werkelijke behoefte en de mogelijke oplossingen, die zeker niet in de
voorzieningensfeer hoeven te liggen. Zo’n ‘integrale frontoffice’ kan worden vormgegeven in het gemeentehuis, maar
zeker ook in de wijk, bij een welzijns- of andersoortige organisatie; als het maar zeer laagdrempelig en benaderbaar is.
Voorop staat wat de burger zelf kan en daarna hoe het naaste netwerk (familie, gezin) kan ondersteunen. In de volgende
‘schil’ komt het netwerk dat iets verder van de burger afstaat, zoals buren, vrienden. Vervolgens zijn er vrijwilligers
waarop een beroep kan worden gedaan. Als dit onvoldoende is komt de professional in beeld.
Professionals in (jeugd)zorg en welzijn moeten de autonomie en het vertrouwen krijgen om hun maat- en vakwerk te
kunnen uitvoeren. Zorg en welzijn zijn geen exacte wetenschappen waarin alles beleidsmatig vastgelegd kan worden.
Betrokkenheid en verbondenheid van professionals met zowel de cliënt / patiënt / jongere / jeugdige als met zijn of haar
netwerk zijn van wezenlijk belang voor het succes van de transities.
De gemeente moet alle zeilen bijzetten om niet alleen haar eigen manier van kijken naar de zorg en het welzijn voor
en van mensen om te gooien, maar ook de uitvoerders van zorg en welzijn, schuldhulp, de sociale dienst en anderen
moeten op lokaal niveau integraal kunnen kijken naar hun klanten.
Legenda:
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WWB: Wet Werk en Bijstand
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