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De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product

Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt

Karel Glastra van Loon



Voorwoord

Vlaardingen mag op 16 maart 2022 naar de stembus. Eens in de vier 
jaar mogen de Vlaardingers hun stem uitbrengen op wie hen vanuit de 
g e m e e n t e r a a d m a g v e r t e g e n w o o rd i g e n . B i j d e l a a t s t e 
gemeenteraadsverkiezingen ging slechts de helft van de 
kiesgerechtigde Vlaardingers naar de stembus. Het aantal fracties nam 
fors toe. Tussentijds ontstonden er nóg meer fracties doordat politieke 
avonturiers zichzelf boven de partij stelden en afsplitste voor eigen 
gewin. Dit bonte gezelschap leidt niet tot meer keuze, want uiteindelijk 
vinden ze ongeveer allemaal hetzelfde en dat is niet veel.  

Vlaardingen bereikte de afgelopen vier jaar een bestuurlijk  
dieptepunt. De politiek was vooral met zichzelf bezig, de ontwikkeling 
van de stad stond vrijwel stil. De gemeenteraad was door een tekort 
aan inhoud vooral en alleen met het proces bezig. Het college wist niet 
veel meer te verzinnen dan een beetje op de tent te letten, en nam geen 
verantwoordelijkheid voor het doen van - soms moeilijke maar nodige 
- voorstellen. Voor pragmatische oplossingen op de korte termijn 
hebben wij geen gemeenteraad nodig. Wel voor politiek ideologische 
keuzes en visie waar wij op de lange termijn naar toe willen met de 
stad. Hoewel de SP qua uitgebrachte stemmen de tweede partij van 
Vlaardingen is, konden wij deze periode vanwege zetelroof maar 
beperkt onze bijdrage leveren. Wij zijn echter nooit weggeweest

Vlaardingen heeft behoefte aan stabiliteit, continuïteit, creativiteit, 
visie, trots en lef. Wat ons betreft op een eerlijke, sociale en 
rechtvaardige manier vanuit de uitgangspunten van menselijke 



waardigheid, gelijkwaardig en solidariteit.

Als democratische ledenpartij met vijftig jaar ervaring in zowel 
oppositie als coalitie gaan wij dit de komende periode dit waarmaken 
a a n d e h a n d v a n d i t u i t g e b r e i d e e n g e d e t a i l l e e r d e 
verkiezingsprogramma. Vanuit de buurten en op het stadhuis. Dit 
programma is op democratische wijze tot stand gekomen met de 
inbreng van onze leden. Lid worden kan via vlaardingen.sp.nl

Programmacommissie SP Vlaardingen,

Siciid Ducaale
Willem de Man
Arnout Hoekstra

*Dit verkiezingsprogramma is op 19 december 2021 door de ledenvergadering 
van de SP-afdeling Vlaardingen vastgesteld. Daaraan vooraf is op 10 
november 2021 door de ledenvergadering een eerder concept besproken. Dit 
programma is tot stand gekomen op basis van verschillende thema/
discussieavonden met de Vlaardingse leden, eerdere programma’s en inbreng 
van ons Tweede Kamerleden. Ook meepraten? Word lid via www.sp.nl
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Inleiding

Vlaardingen, stad van werkers
Vlaardingen is van oudsher een arbeidersstad. Dit begon - zover wij 
kunnen achterhalen - 3.500 v.Chr. met jager-verzamelaars die met 
kano’s en vuursteenbijlen moesten zien te overleven. 4.500 duizend 
jaar later was dit gebied het machtscentrum van West-Frisia en het 
latere graafschap Holland. De gewone mensen moesten belasting 
betalen aan, en/of vechten voor, ofwel de keizer van Duitsland dan 
wel de graaf van Holland. Rond 1600 - toen in Nederland met het 
oprichten van de VOC het aandeelhouderskapitalisme werd 
uitgevonden - speelde Vlaardingen geen onbelangrijke rol op het 
zijtoneel. Willem van Ruytenburch - met zijn gekochte adelijke titel 
‘Heer van Vlaerdingen’ - verrijkte zich met zijn specerijenhandel over 
de ruggen van arbeiders hier en op de Indische archipel. Uitbuiting 
van werknemers bleef niet tot deze periode van de geschiedenis 
beperkt. Tot aan de 20e eeuw was het een klein handje vermogende 
reders die vanuit hun grote villa’s uit het raam keken naar hoe anderen 
voor de reders het geld verdiende met extreem zwaar en gevaarlijk 
werk op de haringloggers, kuiperijen en boeterijen. 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de overkant van de rivier 
langzaam in een petrochemisch havengebied, waar behoefte was aan 
veel personeel. De Shell bouwde volledige arbeiderswijken met 
verleidelijke voorzieningen op het gebied van sport en cultuur, 
waarmee binnenlandse arbeidsmigratie naar de Rijnmond snel op 



Verkiezingsprogramma 2022-2026

2

gang kwam. De woningnood na de oorlog - als gevolg van het 
bombardement op Rotterdam - was aanleiding om snel en goedkoop 
veel portiekwoningen te bouwen. Gezinnen die niets of weinig hadden 
bouwde in deze wijken aan een nieuw begin. 

Anno 2022 is er niet veel veranderd. Het zijn geen specerijen, 
haringloggers of olievaten meer, maar het systeem is hetzelfde: 
werknemers die hun inkomen uit arbeid halen leveren gedwongen een 
groot deel van hun opbrengst in bij hen die inkomen met hun kapitaal 
kunnen onttrekken. Vlaardingen kent veel hard werkende 
medewerkers. Mensen die keihard werken maar vervolgens te weinig 
verdienen voor een zorgeloos bestaan. Slechte huurhuizen die niks 
mogen kosten en veel moeten opleveren. Zorgkosten, waar je niet om 
hebt gevraagd en niemand jou bij helpt. En als je zonder werk komt te 
zitten word je achtervolgt alsof je doelbewust en vanuit luiheid 
profiteert. De grootste kapitaal bezittende bovenbazen wonen niet in 
Vlaardingen. Wij hebben geen enkele behoefte hen te verleiden zich 
hier wel te vestigen. Vlaardingen is een stad van werkers.

Rijke inwoners zorgen niet voor een rijkere 

gemeente
Andere partijen denken problemen op te lossen door duurdere huizen 
te bouwen en rijkere gezinnen aan te trekken. Maar dat is niet hoe het 
werkt. Dit is slechts symptoombestrijding, met als gevolg: nog langere 
wachtlijsten voor al die Vlaardingers die kennelijk niet langer meer 
worden gewenst.

Ze gebruiken de drogredenatie dat Vlaardingen het zich niet kan 
veroorloven zorg te dragen voor veel gezinnen met een laag inkomen. 
En dat rijkere huishoudens financieel meer zouden opleveren voor de 
stad, waardoor de gemeente meer te besteden zou krijgen. Dit is niet 
juist. De lokale overheid int immers geen inkomstenbelasting, 
vermogensbelasting en BTW. En het is ook niet zo dat 
steunmaatregelen zoals uitkeringen en zorgkosten uit lokale heffingen 
zoals de OZB worden gefinancierd.  Het werkt gelukkig veel eerlijker: 
De landelijke overheid heft belasting, ongeacht in welke gemeente je 
woont, werkt of consumeert. Wij roepen de landelijke politiek op deze 
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belastingdruk eerlijker te verdelen, zodat grote bedrijven en hun 
aandeelhouders een eerlijkere bijdrage leveren aan onze samenleving.

Bezuinigingen vanuit Den Haag
De gemeente staat dicht bij de mensen. Lokaal zijn we het beste in staat 
om goede voorzieningen aan te bieden op buurt en wijkniveau. Maar 
dan moet het Rijk wel zorgen voor voldoende geld. Voorzieningen 
overhevelen naar gemeenten en tegelijkertijd hard bezuinigen zorgt 
voor een verschraling van voorzieningen en zorgt ervoor dat mensen 
die ondersteuning nodig hebben aan hun lot worden overgelaten. De 
lokale belastingen zijn de afgelopen jaren verhoogd en op belangrijke 
lokale voorzieningen is bezuinigd, zodat de gemeente de gaten die de 
landelijke overheid liet vallen kon dichten. Terwijl de landelijke 
overheid zelf miljarden euro’s heeft uitgegeven. Dat is niet eerlijk. Er 
moet meer geld komen vanuit het Rijk voor o.a. jeugdzorg, thuiszorg 
en inkomensondersteuning.

Onze visie op Vlaardingen
Vlaardingen heeft eerst een betrouwbaar, vakkundig en daadkrachtig 
stadsbestuur nodig. Onder stadsbestuur verstaan wij zowel 
gemeenteraad als College van Burgemeester en Wethouders. Het 
huidige uitgangspunt is erg zwak. De afgelopen decennia zijn er veel 
nieuwe fracties toegetreden en zijn partijen kleiner geworden. De 
toetreding van deze nieuwe fracties komt niet voort uit een tekort aan 
opvattingen, maar is het gevolg van ego’s. Niet iedere fractie kan met 
goedfatsoen een partij genoemd worden. Een politieke partij heeft naar 
onze mening een interne ledendemocratie nodig om de raadsleden en 
wethouders van de partij te controleren en scherp te houden. Helaas is 
dit bij veel fracties steeds minder het geval, is er buiten de raadsfractie 
verder weinig aan actieve leden en heeft de fractieleider daardoor 
onverantwoord veel macht. De SP is een gezonde en democratische 
ledenpartij die naast de te vormen fractie en te leveren wethouders ook 
over honderden stemgerechtigde leden, een afdelingsbestuur, 
kerngroep en algemene ledenvergadering beschikt. Daarnaast vormen 
wij met 137 andere lokale afdelingen een landelijke partij met veel 
kennis en kunde, en een vertegenwoordiging in het provinciale en 
landelijk parlement.
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Het ontbreken aan kwaliteit bij het college van B&W in de afgelopen 
bestuursperiode is overduidelijk: Er is vrijwel niets uit hun handen 
gekomen, maar hebben wel een dik salaris gevangen tezamen met 
forse pensioenen en wachtgeldopbouw. Vlaardingen mag zijn 
zegeningen tellen met een kwalitatief hoogstaand ambtenarenapparaat 
die het schip drijvende heeft weten te houden. Dit hoewel er in de 
ambtelijke top bijzondere kostgangers voor bij kwamen en gingen die 
flink wat schade hebben aangericht. 

Om talentvolle ambtenaren te behouden is het zaak in het politieke 
bestuur snel verbeteringen te introduceren. De SP kan deze 
professionaliteit terugbrengen.

Als de organisatie op orde is kan ook de inhoud op orde worden 
gebracht. De afgelopen vier jaar is geëxperimenteerd met het 
bestuurlijk experiment van een raadsbreed akkoord. Debat over 
politieke meningsverschillen moest plaatsmaken voor consensus op 
basis van pragmatische oplossingen. De politiek en het debat werd 
vakkundig uit het stadhuis gesloopt. Met dit soort onzinnige 
experimenten stoppen wij direct. Debat op basis van politieke 
verschillen is een onmisbaar onderdeel van de parlementaire 
democratie. Dat vele andere (lokale) partijen geen uitgesproken 
politieke opvattingen hebben en het allemaal wel best vinden zolang 
ze hun vergoeding ontvangen en met hun kop in de krant staan, is aan 
hen. Wij als SP hebben wél een ideologie en een uitgesproken visie op 
de stad en gaan daar de komende vier jaar namens de inwoners van 
onze stad keihard aan werken om deze te verwezenlijken.
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Bouwen en Wonen

Woningnood
Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale 
huurwoningen flink worden vergroot. De lange wachtlijsten moeten 
korter en ook middeninkomens hebben recht op een betaalbare 
huurwoning. De sloop en verkoop van corporatiewoningen leggen we 
aan banden. Verkoop van corporatiewoningen mag alleen aan de 
zittende huurder, mits er een terugkoopgarantie is van de corporatie. 
Leegstand is zonde. Daarom stimuleren we het hergebruik van panden 
of het wonen boven winkels. Panden die lang leeg staan moeten alsnog 
w o r d e n b e w o o n d . D a a r o m i n t r o d u c e r e n w i j e e n 
Leegstandsverordening. Huisjesmelkers gaan we veel harder 
aanpakken; er komt een zelfwoonplicht.

Je woning als achtbaan
De woningmarkt gedraagt zich als een achtbaan en we weten niet 
waar die rit ophoudt. Veel huishoudens die in 2007 met een (meer dan) 
volledige hypotheek een huis kochten zaten in 2012 met een restschuld 
die ze nooit meer konden afbetalen. Door een fors dalende huizenprijs 
stond het huis ‘onder water’, gezien de hoogte van de aflossingsvrije 
hypotheek gelijk bleef. Woningeigenaren die een nieuwe woning 
hadden gekocht, maar het oude nog moesten verkopen hingen met 
hun nek in de strop: Het aanbod was vele malen groter dan de vraag, 
waardoor je blij mocht zijn als je na een jaar - terwijl de 
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hypotheeklasten doorliepen - er een bezichtiging was. Er wordt nog 
wel eens gedaan alsof eigenwoning bezitters onafhankelijker zouden 
zijn dan huurders, maar in feite zijn zij veelal ‘huurder van de bank’, 
en banken zijn niet de meest sociale huisbazen. 

De afgelopen jaren lieten een tegenovergesteld effect zien. De vraag 
werd vele malen groter dan het aanbod. Hypotheekrente daalde 
waardoor je voor dezelfde woonlasten meer geld kon bieden voor 
hetzelfde huis. De huizenprijzen stegen, de bouwkosten stegen en 
woningen worden zonder bezichtiging tegen opbod verkocht. In het 
tweede kwartaal van 2021 steeg de prijs van een woning gemiddeld 
met 20%1 ten opzichte van het jaar daarvoor. Wie in 2020 een huis 
kocht van 400.000 euro (gemiddelde koopprijs 20202) was een jaar later 
- zonder enige inspanning -  80.000 euro rijker. Ze merken het niet 
direct op hun bankrekening, maar veel bewoners verdiende afgelopen 
jaar meer aan het bezit van hun huis dan met hun fulltime baan. ..maar 
dat kan ook zo weer omslaan naar de andere kant.

De aankoop van een huis is voor de meeste mensen de grootste 
aankoop die zij ooit zullen doen. Je huis is de basis van je bestaan, niet 
een speculatieobject. Ook Vlaardingen en de Vlaardingse 
woningzoekenden hebben last van deze schommelingen. Voorheen 
waren woningbouwcorporaties ook voor de middeninkomens een 
betrouwbare huisvester. Door jarenlang liberaal beleid van de regering 
zijn de corporaties gemarginaliseerd tot een sociaal vangnet voor de 
kwetsbaarste gezinnen. Het enige alternatief zijn de particuliere 
verhuurders in de vrije sector. Deze woningen vallen niet onder de 
huurprijsbescherming en het woningwaarderingsstelsel, met 
gigantische huurprijzen als gevolg.

De starter als melkkoe
Vlaardingers die zoeken naar een koopwoning in de onderste 
prijscategorie, zoals jongeren of mensen die vanwege een 
echtscheiding opnieuw moeten beginnen, hebben daarnaast ook nog 
last van een andere negatieve ontwikkeling. De spaarrente staat laag 

1 https://www.nvm.nl/nieuws/2021/woningmarktq2/
2 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/huizenprijs-breekt-door-
gemiddelde-van-400-000-euro-het-einde-lijkt-zoek~bf2cf6ee/
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en de huurprijsbescherming/bepaling is afgebroken. Daardoor is het 
de afgelopen jaren voor kleine en grotere investeerders zeer lucratief 
geworden om starterswoningen op te kopen en deze met veel 
rendement te verhuren tegen hoge pri jzen. Het aanbod 
starterswoningen in de koopsector neemt daarmee af, en aanbod aan 
overprijsde  huurwoningen neemt toe. Veel van deze woningen 
verschijnen geen eens meer op Funda, en worden onderhands aan 
huisjesmelkers aangeboden. Dit is oneerlijk voor starters, en funest 
voor het woonbeleid.

Daar waar woningcorporaties zonder winstoogmerk een sociaal 
belang dienen, hebben huisjesmelkers enkel de motivatie van het 
financiële gewin. Wat voor hen nog lucratiever is, is om deze 
woningen te verhuren aan arbeidsmigranten. Deze betalen vaak zo’n 
honderd euro per week per persoon, en delen de woning soms met 
vier anderen. Dat is meer dan twee duizend euro per maand voor een 
slecht onderhouden starterswoning zonder huurbescherming. Door er 
pensions van te maken onttrekken deze beleggers woningen aan de 
woningvoorraad, en hebben woningzoekenden het nakijken. De 
schaarste neemt nog verder toe en de prijzen stijgen verder.

De woningcorporatie als bondgenoot
Woningcorporaties waren vroeger iets collectiefs, iets van ons allemaal. 
Het waren gemeentelijke woningbedrijven, verenigingen of 
stichtingen. Een gezamenlijke investering in goede betaalbare 
huisvesting voor iedereen. Tot dat het doorgeslagen liberalisme van de 
jaren ’90 leidde tot het in 1995 verzelfstandigen en bruteren van deze 
organisaties. Ineens moesten ze gaan functioneren als een bedrijf. 
Huurders werden klanten, directeuren verdiende topsalarissen en de 
financiële steun van de overheid hield op. Inmiddels is de geldstroom 
omgedraaid en betalen de corporaties via de verhuurderheffing3 de 
overheid. Inmiddels hebben de huurders van de corporaties samen 
meer dan 11 miljard4 opgehoest, en de teller loopt door.

* * *

3 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/zakeli jk/overige_belastingen/verhuurderheffing/
verhuurderheffing_cluster
4 https://www.aedes.nl/dossiers/verhuurdersheffing.html#item-0
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Waterweg Wonen en Samenwerking onderscheiden zich in positieve 
zin van veel andere corporaties in het land. Het huidige college heeft 
vooral ruzie gemaakt met de corporaties, in plaats van hen te zien als 
een bondgenoot. De huidige wethouder ziet hen als een onderdeel van 
het probleem, in plaats van een onderdeel van de oplossing. Daarom 
stellen wij voor om juist met hen samen te werken in plaats van hen 
tegen te werken. Gemeente en woningcorporaties hebben elkaar nodig 
om Vlaardingers voldoende, betaalbaar en kwalitatief te huisvesten. 
Wanneer zij samen werken aan een nieuwe woonvisie kan er 
toegewerkt worden naar een oplossing.

Huurderszeggenschap
Bij woningcorporaties moet de menselijke maat gelden. De SP is 
voorstander van de herinvoering van de verenigingsstructuur bij de 
woningcorporaties, waarbij de ledenvergadering het hoogste orgaan is. 
De huurders moeten meer te zeggen krijgen over het huurbeleid, de 
investeringen en andere belangrijke beslissingen, zoals de verkoop van 
woningen van de woningcorporatie.

Slopen is bezopen
De behoefte aan kwalitatieve betaalbare huurwoningen is toegenomen. 
Er zijn in Vlaardingen veel huurwoningen, maar zijn door eerdere 
sloopintenties voor de lange termijn slecht onderhouden. Deze 
sloopplannen dateren uit 2006 toen het beleid nog was dat iedereen in 
een eengezinswoning moest en zou wonen. Een flatwoning zou toen te 
klein zijn, terwijl nóg kleiner - in de vorm van Tiny houses - nu hip is. 
Ook is het aantal eenpersoonshuishoudens enorm toegenomen, 
waardoor de vraag naar eengezinswoningen afneemt. Wonen in een 
appartement is weer heel acceptabel geworden, het streven naar een 
rijtjeshuis is niet langer meer de norm.

Een nieuwe woonvisie
Om als corporatie verantwoord te kunnen investeren in het 
opknappen van deze flats moet eerst het besluit worden genomen dat 
deze woningen de komende twintig jaar niet worden gesloopt. Ook 
voor nieuwbouwprojecten en verduurzaming moet je voor de lange 
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termijn weten wat je aan elkaar hebt. Dit vraagt om vertrouwen en 
wederkerigheid. De gemeente heeft niet alleen te vragen, maar ook te 
bieden. Daarom moeten wij met hen een nieuwe woonvisie opstellen 
waarin wij voor de langere termijn wederzijds afspraken maken.

Nieuwe woningen bouwen
Nederland heeft behoefte aan méér woningen. Hoewel Vlaardingen 
aardig is volgebouwd en geen uitleggebieden heeft, hebben wij hier 
ook een uitdaging in. Belangrijke voorwaarden voor de SP zijn dat dit 
niet ten koste gaat van binnenstedelijk groen of openbare ruimte met 
een belangrijke sociale functie. En vooral: De Broekpolder blijft groen!

Vlaardingen heeft er de afgelopen twintig jaar voor gekozen om 
gestapelde bouw (portiekflats) te vervangen door eengezinswoningen. 
Dit heeft binnen deze ontwikkelgebieden geleidt tot een netto 
vermindering van het aantal woningen.

Het is mogelijk om de komende tien jaar 5.200 extra woningen te 
bouwen. Voor een groot deel van deze opgave zijn reeds plannen, 
hoewel de ontwikkeling van deze plannen de afgelopen twee jaar 
hebben stilgelegen als gevolg van bestuurlijk onvermogen. Voor 2.000 
woningen zullen er nieuwe plannen ontwikkeld moeten worden. Wat 
ons betreft worden dit voornamelijk betaalbare appartementen voor 
één en tweepersoonshuishoudens, zodat de eengezinswoningen die - 
a l s g e v o l g v a n h e t o n t b r e k e n v a n g o e d e 
huurharmonisatiemogelijkheden - bezet worden gehouden door 
(inmiddels) één of tweepersoons huishoudens, beschikbaar komen 
voor gezinnen.

Een deel van deze nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd 
door verdichting van het bestaande woonveld. Denk hierbij aan een 
voorkeur voor hoogbouw in de categorie van vijf etages. Dit is hoog 
genoeg om voldoende mensen te huisvesten, en niet te hoog zodat de 
menselijke maat verdwijnt. Zowel bij verdichting als bij sloop-
nieuwbouw zal er vaker voor appartementen gekozen moeten worden.

Wij gaan geen sociale huurwoningen slopen om bouwgrond voor 
dure koopwoningen vrij te maken. Dit was wel het credo van 
Actieplan Wonen 2006, waar de SP altijd al een tegenstander van is 
geweest.

Ook gaan wij geen groene longen, zoals volkstuincomplexen en 
sportvelden volbouwen.

Waar wij wel ruimte voor woningbouw zien is op de verschillende 
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laag-kwalitatieve en verouderde industrieterreinen die Vlaardingen 
rijk is, te beginnen met industrieterrein Groot Vettenoord. Deze 1 a 2 
laags bedrijfsgebouwtjes kunnen worden opgekocht, gesloopt, 
gesaneerd en bouwrijp worden gemaakt voor woningbouw. Dit kan 
met de huidige prijzen minstens kostendekkend.

Op een aantal daarvoor geschikte locaties maken wij hoogbouw 
(>20 etages) mogelijk, waarvoor eerst een stedenbouwkundige studie 
zal worden uitgevoerd.

Ondersteunen van Verenigingen van Eigenaren
Vlaardingen kent veel kleinschalige appartementencomplexen in het 
lage prijssegment, welke in particulier eigendom zijn. Veel van deze 
eigenaar-bewoners zijn onvoldoende in staat om samen met hun buren 
de collectieve voorzieningen zoals het casco, gevels, dak, riool en 
hemelwaterafvoer op een professionele manier te onderhouden. Voor 
het oprichten en beheren van Verenigingen van Eigenaars is meer 
advies en ondersteuning nodig. Vaak zijn de bewoners niet op de 
hoogte van de mogelijkheden, rechten en plichten die een VvE met 
zich meebrengen. Zo kunnen zij zich ook verzetten en wapenen 
wanneer opkopers appartementen in het complex willen opkopen om 
te verhuren op een wijze waarop de overige bewoners er ernstige 
overlast aan overhouden. Hierin moet verandering komen met meer 
gemeentelijke steun.

Woonruimteverdeling
Vlaardingen heeft procentueel veel sociale huurwoningen, maar toch is 
er voor Vlaardingse starters een wachtlijst. Dit is het gevolg van de 
regionale woonruimteverdeling. Woningzoekenden buiten 
Vlaardingen maar binnen de regio Rijnmond hebben evenveel recht op 
een woning in Vlaardingen. Aangezien veel andere gemeenten in onze 
regio onvoldoende sociale huurwoningen hebben en bouwen zijn veel 
woningzoekenden elders uit de regio aangewezen op oa. Vlaardingen. 
Wij verlangen van deze gemeenten dat zi j a lsnog hun 
verantwoordelijkheid nemen in het realiseren van sociale 
huurwoningen. Als zij deze verantwoordelijkheid niet nemen stoppen 
wij met het opnemen van hun woningzoekenden.

* * *
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Levensloopbestendig wonen
Steeds meer ouderen en mensen met een beperking hebben moeite om 
een geschikte en betaalbare huurwoning te vinden. Wij willen dat deze 
groepen meer keuzevrijheid krijgen om te (blijven) wonen waar ze 
g r a a g w o n e n , d o o r w o n i n g e n e n d e w o o n o m g e v i n g 
levensloopbestendig te maken.

Huisvesting arbeidsmigranten
Als je genoeg geld hebt om te investeren kun je grof geld verdienen 
over de ruggen van arbeidsmigranten. Woningen worden niet per stuk 
of per kamer, maar per bed verhuurt. Bedragen van 100 euro per bed 
per week zijn niet ongebruikelijk. Op deze manier verdienen 
particuliere verhuurders een veelvoud dan wanneer ze deze woningen 
aan reguliere gezinnen zouden verhuren. Daarbij betreft het korte 
huurperiodes met niet tot nauwelijks huurbescherming. De kosten die 
voortkomen uit deze manier van geld verdienen zonder er arbeid voor 
te verrichten komen terecht bij de maatschappij en de mensen die wel 
gewoon moeten werken voor hun geld. Zo worden er op deze manier 
woningen onttrokken aan het aanbod voor starters, waardoor de 
wachtlijsten toenemen en de druk voor nieuwbouw toeneemt. 
Portieken en galerijen waar woningen vroeger gemiddeld eens in de 
tien jaar van bewoner wisselde, wisselen de bewoners nu per drie 
maanden. Door deze korte verblijfsduur ontbreekt het aan 
betrokkenheid van de bewoner bij de directe omgeving. Woonhuizen 
veranderen in pensions. Gezien de korte verblijfsduur van deze 
arbeidsmigranten is het leren van de taal niet aan de orde, wat een 
barrière schept met de rest van de buurt. Deze arbeidsmigranten 
worden - naast dat ze de hoofdprijs betalen - vaak ook uitgebuit 
doordat de woningen vies en slecht onderhouden zijn, en door meer 
bewoners bewoond worden dan verantwoord is.

Daarom gaan wij keihard optreden tegen deze huisjesmelkers en 
grijpen daar alle wettelijke mogelijkheden voor aan. In 2018 heeft onze 
toenmalig wethouder deze mogelijkheden aan de raad aangeboden, 
waar helaas tot op heden door het huidige college nog weinig mee is 
gedaan.

* * *



Verkiezingsprogramma 2022-2026

12

Dak- en thuislozen
De gemeente wordt verantwoordelijk voor een sluitend vangnet van 
voorzieningen voor de opvang van dak- en thuislozen en begeleide 
woonplekken. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. 
Via prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt geregeld dat 
(wanneer dat verantwoord is) mensen doorstromen naar een vorm van 
zelfstandig wonen, zo nodig met begeleiding. Mensen die de lokale 
belastingen niet kunnen opbrengen hebben recht op ruimhartige 
kwijtschelding. Mensen met schulden worden beter geholpen, door 
een goede en toegankelijke schuldhulpverlening met één herkenbaar 
verwijsloket.

Woonlasten
Leven in Vlaardingen moet voor iedereen betaalbaar zijn. Op veel 
belastinggebieden hebben wij als lokale overheid geen invloed, maar 
over een beperkt aantal wel. Lokale heffingen vormen slechts een klein 
deel van de totale jaarlijkse belastingdruk voor huishoudens. Ondanks 
dat moet deze proportioneel zijn. Heffingen die aan een direct doel zijn 
verbonden mogen niet meer dan kostendekkend zijn, tenzij de heffing 
nadrukkelijk het doel heeft om te ontmoedigen.

De gemiddelde woonlasten moeten niet te veel afwijken van 
tarieven in de omliggende gemeenten. Op dit moment blijft 
Vlaardingen achter bij de rest van de regio. Ten gunste van de 
financiering van voorzieningen van algemeen nut (zoals cultuur, sport 
en openbare ruimte) maken wij een inhaalslag.



13

Werk en Inkomen

Werkloosheid
Zelfs in een ideale economie is er een werkloosheidspercentage. Een 
deel van het werkloosheidspercentage wordt echter bepaald door een 
groep langdurig werklozen en mensen met een beperking. Ook zij 
moeten de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. Zij mogen echter niet misbruikt worden om met behoud 
van uitkering volwaardig werk te verrichten. Tegenover volwaardig 
werk moet immers een volwaardig inkomen staan. 

Wij helpen bij begeleiding naar betaald werk, dagbesteding en 
maatschappelijke participatie. We willen geen zinloze re-
integratietrajecten, er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en 
er worden geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud 
van uitkering. Waar voor mensen werk geen reële optie is, is naar onze 
mening altijd een andere vorm van participatie mogelijk. Dat kan door 
deel te nemen aan activiteiten en vrijwilliger te zijn bij activiteiten.

Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te vinden. 
Maatschappelijke participatie is geen loonarbeid en moet dit ook niet 
verdringen.

Arbeidsbeperking
De SP wil dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan 
worden geholpen. Daarom neemt de gemeente minimaal 5 procent 
arbeidsgehandicapten in dienst en creëert zij voldoende beschutte 
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werkplekken.

Kwetsbare jongeren
Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren die het niveau van de entree-
opleiding van het mbo niet kunnen halen, uitvallen op mbo 2-3-4 of 
vanuit Pro-VSO de aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Deze 
jongeren komen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Om hen 
toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor leer-
werktrajecten binnen het onderwijsdomein (‘perspectiefjaar’).

Arbeidsmigratie
Werkgevers, de Europese Unie en de regering houden de lonen 
kunstmatig laag en arbeidsvoorwaarden schraal via arbeidsmigratie. 
Het is niet dat arbeidsmigranten minder verdienen dan 
werkzoekenden op de lokale en regionale arbeidsmarkt: Het 
minimumloon is voor iedereen gelijk. Echter is het minimumloon in 
Nederland relatief een zeer hoog loon in vergelijking met andere 
landen in met name Oost-Europa. Zo is het minimumloon in Bulgarije 
286 euro per maand5. Een Nederlandse werkgever (uitzendbureau) 
kan dus voor de prijs van een ongeschoolde Nederlander met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een zeer gemotiveerde, sterke, jonge en 
hoogopgeleide Bulgaar inhuren die hier drie maanden hard werkt om 
vervolgens zijn salaris mee naar Oost-Europa te nemen waar de prijzen 
laag zijn. Hier valt door lokale werkzoekenden niet tegen te 
concurreren. Daarbij vervalt de prikkel om het loon te verhogen voor 
fysiek zwaar werk, zoals lange dagen werken in bloedhete kassen. 
Door deze scheefheid tussen vraag en aanbod in werkgelegenheid en 
werknemers delven de lokale werknemers het onderspit en zijn de 
uitzendbureaus en investeerders de lachende winnaar. Werknemers 
worden tegen elkaar opgezet waardoor er onterecht met een scheef 
oog naar de arbeidsmigranten wordt gekeken. De Oost-Europese 
landen worden van hun jonge arbeiders beroofd. Het kan de 
arbeidsmigranten niet kwalijk worden genomen, veel Nederlanders 
zouden waarschijnlijk hetzelfde doen.

5 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/voor-het-jaarsalaris-van-frans-
timmermans-werkt-een-bulgaarse-chauffeur-100-jaar/
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Daarom stoppen wij als gemeente met het faciliteren van bedrijven 
die zich hier schuldig aan maken. Met uitzendbureaus en 
huisjesmelkers die zich over de ruggen van werknemers hier en daar 
buitensporig verrijken doen wij geen zaken.

Wij gaan met de vakbonden in gesprek om misstanden te signaleren. 
Daarnaast openen wij een meldpunt waar arbeidsmigranten 
misstanden anoniem kunnen melden.

Economisch vestigingsklimaat
Voor een inkomen heb je een baan nodig, en voor een baan is 
werkgelegenheid nodig. Vlaardingen ligt in een metropolitaans gebied 
waar het noodzakelijk is het economisch vestigingsklimaat regionaal 
(van Rijnmond tot en met Haaglanden) te benaderen. In Vlaardingen 
wordt – op voorspraak van de lobby van het lokale bedrijfsleven – 
door sommige fracties juist voor een protectionistische benadering 
gekozen. Zij zien de wereld buiten onze gemeentegrenzen eerder als 
een bedreiging dan een kans. Wij nemen daar afstand van. Het 
woongenot van de bewoners staat bij ons boven het winstbelang van 
de individuele investeerder. Ondernemers die wel binnen onze 
stedelijke omgeving passen omarmen en faciliteren wij door 
procedures te versoepelen en bureaucratische rompslomp tegen te 
gaan.

Economische Adviesraad
De economische adviesraad bestaat uit ervaren bestuurders en 
ondernemers, die regelmatig bijeenkomen om over de economische 
ontwikkeling van Vlaardingen te praten. Zij doen dit onbezoldigd. 
Sinds de oprichting heeft de gemeente Vlaardingen echter niets met 
deze suggesties gedaan.  Wij versterken hun positie door samen met 
hen een economische visie op te stellen. 

Binnenstad: Van consumeren naar beleven
Een mens is meer dan consument, de binnenstad is meer dan 
consumeren. De functie van de binnenstad zal verder verschuiven van 
consumeren naar beleven. Grote pleinen als het Veerplein, Schoutplein 
en de Westhavenplaats moeten actiever benut worden voor 
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evenementen zoals sportclinics, thema-markten, kinderevenementen, 
culturele uitingen en livemuziek. De vele regels rondom 
vergunningaanvragen voor sport en culturele evenementen worden 
versoepeld. Organisatoren worden beter ambtelijk bijgestaan en van 
bewoners in de binnenstad mag verwacht worden dat zij begrijpen dat 
reuring voor de deur evident is aan wonen in de binnenstad. Indien 
nodig wordt de kraamindeling van de weekmarkt aangepast om 
evenementen mogelijk te maken. Het verplaatsen van de markt naar 
Fransenstraat / Waalstraat hoort daarbij tot de mogelijkheden, zodat 
meer evenementen op het Veerplein mogelijk worden.

Winkelaanbod
In de binnenstad is veel leegstand doordat het aanbod vierkante 
meters winkelvloeroppervlakte groter is dan de vraag. Deze 
ontwikkeling is onafwendbaar als gevolg van de opkomst van 
internetaankopen. Wij willen het overschot terugdringen door andere 
functies dan detailhandel toe te staan. Vastgoedinvesteerders die 
jarenlang geprofiteerd hebben van hoog rendement op commercieel 
onroerend goed gaan wij vanzelfsprekend geen gemeenschapsgeld 
toestoppen om hun verliezen te compenseren. De functieverandering 
van vastgoed zal door de vastgoed-eigenaren zelf bekostigd worden. 
Om verdere leegstand te voorkomen beperken wij de mogelijkheden 
voor de vestiging van grootschalige perifere detailhandel.

Wij voeren een leegstandsverordening in zodat vastgoedeigenaren die 
winkelpanden leeg laten staan worden gedwongen om deze gebouwen 
een nuttige invulling te geven.

Weekmarkt
In het verleden was de gemeente verantwoordelijk voor het beleid op 
de weekmarkt, en een gemeentelijke marktmeester zag toe op het 
ordentelijke verloop. Sinds kort is de weekmarkt verzelfstandigd. 
Sinds de verzelfstandiging is het toewijzingsbeleid oneerlijker 
geworden en klagen veel marktkooplieden over het beleid. Daarom is 
het noodzakelijk dat de gemeente opnieuw een regiefunctie krijgt. 

* * *
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Aanbestedingsbeleid
Vlaardingen kent veel bedrijven, groot en klein. Zij voorzien in veel 
werkgelegenheid. Het is belangrijk om hen te behouden en met hen in 
gesprek te blijven. Deze gesprekken leiden soms ook tot lobby om bij 
inkoop door de gemeente voorkeur te geven aan lokale ondernemers, 
ook wanneer het door ondernemers buiten Vlaardingen goedkoper en 
beter gedaan kan worden. Kwaliteit, prijs en arbeidsomstandigheden 
moeten bij inkoop prevaleren. Immers, wanneer alle gemeenten alleen 
bij hun lokale bedrijven zouden afnemen zou dit netto voor de 
Vlaardingse ondernemers slecht uitpakken.

Sociale werkvoorziening
De sluiting van de sociale werkvoorziening is een grote fout geweest 
van de nationale politiek en de SP heeft hier ook in Den Haag van 
begin af aan tegen geprotesteerd. Daarom willen wij een nieuwe 
sociale werkvoorziening: het sociaal ontwikkelbedrijf. Mensen die een 
vergrote afstand tot de arbeidsmarkt hebben krijgen recht op scholing 
en begeleiding. Zo biedt het sociaal ontwikkelbedrijf een oplossing 
voor iedereen die hulp nodig heeft bij het vinden van werk.

Stroomopwaarts / reintegratie
De re-integratie van mensen met een arbeidshandicap is erg lastig. We 
moeten zeker niet vergeten dat een groot deel van de werknemers een 
arbeidshandicap heeft opgelopen op de arbeidsmarkt. Bedrijven en 
instanties hebben vaak flink geprofiteerd van de inzet van deze 
mensen. Deze mensen verdienen het dan ook om een baan 
aangeboden te krijgen in een veilige omgeving. 

Ook moeten we als maatschappij accepteren dat er altijd mensen 
z i j n d i e n i e t m e e k u n n e n k o m e n i n d e n o r m a l e 
arbeidsomstandigheden. Ook deze groep mensen moeten in onze 
moderne samenleving kunnen werken om zo volwaardig mee te 
kunnen doen aan de maatschappij.

Armoedebestrijding
Armoede hoort niet thuis in onze gemeente. Wij willen meer hulp voor 
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kinderen die in armoede opgroeien, o.a. voor kleding, voedsel, 
studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. Zolang de uitkeringen 
niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. De 
grens voor de toegang tot deze bijzondere bijstand leggen we op 130 
procent van het minimumloon. Een uitgebreide collectieve 
ziektekostenverzekering komt beschikbaar voor de minima (maar niet 
verplicht), met afdekking van het eigen risico. Wij willen geen jacht 
meer op bijstandsgerechtigden. Een vergissing is geen fraude en moet 
n i e t l e i d e n t o t e e n b o e t e . I n o n z e g e m e e n t e w o rd e n 
bijstandsgerechtigden niet zonder aanleiding bespioneerd, hun privacy 
wordt gerespecteerd.

Veel vrouwen hebben te maken met ‘maandverbandarmoede’. 
Landelijk heeft gemiddeld 1 op de 10 vrouwen soms geen geld voor 
maandverband, in Vlaardingen zal dat hoger liggen. Daarom moeten 
er plekken komen waar hier gratis een beroep op kan worden gedaan.

Wij zijn tegen de kostendelersnorm. De kostendelersnorm maakt dat 
het inkomen thuiswonende jongeren van ouders met een 
bijstandsuitkering in mindering wordt gebracht op de uitkering van de 
ouders. Wij willen van deze korting af zodat thuiswonende jongeren 
gestimuleerd worden om te gaan werken en zo de mogelijkheid 
hebben om te sparen voor een eigen zelfstandig bestaan.

Schuldenproblematiek
Wij vinden het belangrijk dat huishoudens niet in onnodige en 
oplopende schulden terecht komen. De toeslagenaffaire is een 
voorbeeld waarbij vele gezinnen vermorzeld zijn door steeds verder 
oplopende schulden als gevolg van aanmaningen, deurwaarders en de 
onmogelijkheid om andere rekeningen te betalen. Hierdoor worden de 
problemen alleen maar groter en groter. Om dit te voorkomen stellen 
wij een gemeentelijk bureau in dat bij kwetsbare gezinnen de schulden 
kan overnemen en in samenwerking met de incassobureaus/
schuldeisers kan afhandelen. 

Iedereen kan in de schulden terecht komen. Deze schuldenaren moeten 
begeleiding kunnen krijgen. Begeleiding moet eerder ingezet worden 
om het verder oplopen van schulden te voorkomen.

* * *
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Statushouders
De Afghanen die nu naar Nederland zijn gekomen zijn gevlucht 
vanwege een levensgevaarlijke situatie. Dit omdat zij voor Nederland 
diensten hebben bewezen en daardoor nu bedreigd worden door de 
Taliban. Het is daarom ook een plicht om deze mensen in veiligheid te 
brengen en perspectief voor de toekomst te bieden. Ook voor 
statushouders vanuit andere delen van de wereld hebben we ook een 
verantwoordelijkheid. Deze statushouders zijn door een zeer strenge 
IND-procedure gegaan en daarbij erkent als echte vluchteling.  De 
aanleiding voor hun aanwezigheid mag niet verder worden betwist. 
Zij zijn welkom.

Voor de opvang van vluchtelingen kunnen we in Vlaardingen huizen 
vrij maken door de malafide huisjesmelkers te weren uit de woningen 
die zij nu voor financieel gewin in bezit hebben. Daarnaast kunnen de 
s tatushouders en vluchtel ingen gebruik maken van de 
kringloopwinkel waar zij hun meubilair kunnen aanschaffen waarbij 
indien nodig de gemeente tegemoet komt in de kosten. 

Eenmaal geïntegreerd met een vast inkomen kunnen zij zelf hun 
keuze maken van wonen en aanschaf van goederen.
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Zorg en Welzijn

Inleiding
Zo lang mogelijk gezond en zelfstandig leven is het uitgangspunt. 
Maar wanneer iemand zorg, hulp en ondersteuning nodig heeft heb je 
recht op hulp van de gemeenschap. Op aanpassingen in huis en hulp 
in het huishouden gaan wij niet beknibbelen. Deze mensen hebben 
recht op menswaardige hulp. De medewerkers in de zorg dienen daar 
ook fatsoenlijk voor betaald te worden. Werken in de zorg is een vak, 
dus zorgmedewerkers moeten niet bungelen aan een tijdelijk contract.

De zorg is geen markt
Winst hoort niet thuis in de zorg. We kiezen bij zorg en welzijn niet 
voor aanbesteding en concurrentie maar voor langdurige 
subsidierelaties en samenwerking. We halen de marktwerking en 
winsten uit de gemeentelijke zorg en ondersteuning. Met een 
gemeentelijke thuiszorgorganisatie kan iedereen de garantie krijgen 
van voldoende zorg en ondersteuning en zijn zorg- en hulpverleners 
verzekerd van een betrouwbare werkgever. De gemeente doet geen 
zaken met zorgaanbieders die slecht omgaan met hun medewerkers en 
waarbij de top zich verrijkt.

Geen eigen bijdragen
De SP is geen voorstander van een eigen bijdrage voor noodzakelijk 
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zorg en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg. Een 
eigen bijdrage is immers een boete voor iemand die de pech heeft zorg 
of ondersteuning nodig te hebben. Tekorten in het sociaal domein 
mogen niet worden afgewenteld op kwetsbare mensen, de 
Rijksoverheid moet worden aangesproken op het leveren van 
voldoende geld voor noodzakelijk zorg en ondersteuning.

Indicaties voor zorg en ondersteuning
Indicatiestelling voor zorg en ondersteuning uit de Wmo gebeurt door 
een zorgverlener, onafhankelijk van de gemeente. Iedere inwoner van 
de gemeente heeft recht op een persoonlijke beoordeling van de 
noodzakelijke zorg- of ondersteuningsvraag.

Topsalarissen in de zorg
In de zorg horen geen topsalarissen en dure vertrekbonussen. De Wet 
normering topinkomens (WNT) moet dit landelijk regelen, maar kent 
voor zittende bestuurders nog een overgangstermijn. Wij nemen als 
gemeente geen zorg af van organisaties waar bestuurders meer 
verdienen dan een minister.

Aanbestedingsbeleid
Zorg is geen markt. Aanbestedingen horen niet thuis in de (jeugd)zorg. 
Wij worden een ‘marktwerking vrije gemeente’ als het om zorg gaat. 
Wij stellen daarom voor dat er niet verplicht aanbesteed wordt.

Gemeentelijke thuiszorgorganisatie
Wij richten een Gemeentelijke Thuiszorgorganisatie op zodat wij deze 
zorg niet op de markt hoeven aan te besteden. Als gemeente gaan wij 
de huishoudelijke- en zorgtaken bij hen inbesteden. Met de 
regiogemeenten gaan wij in gesprek om dit gezamenlijk te doen door 
een gemeenschappelijke regeling op te zetten waar wij tevens het 
ROG+ in onder brengen. De medewerkers krijgen een vaste aanstelling 
en een eerlijk loon, de zorg blijft betaalbaar, het persoonlijke contact 
komt weer terug en de directeur mag niet meer verdienen dan de 
gemeentesecretaris.
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* * *

GGD
De gemeente maakt het verkleinen van de sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen tot één van haar kerntaken. Gemeentelijk 
beleid moet leiden tot kleinere verschillen, in het beleid voor zorg en 
ondersteuning. Maar ook in de fysieke leefomgeving, zoals bij het 
aanleggen van wegen, het onderhoud aan woningen, het vernieuwen 
en aanleggen van wijken etc. In wijken en buurten waar de 
leefomstandigheden slecht zijn, worden direct maatregelen genomen 
om deze omstandigheden te verbeteren.

Er wordt niet langer beknibbeld op de GGD. De GGD krijgt 
voldoende middelen om haar taken te kunnen uitvoeren en voldoende 
artsen en ander personeel aan te nemen. De gemeente maakt een plan 
met concrete doelstellingen voor preventie.

Preventieve tandzorg voor kinderen
De gemeente en de GGD organiseren, in samenwerking met onder 
andere scholen, de preventieve tandzorg voor kinderen en jongeren die 
om uiteenlopende redenen niet naar de tandarts gaan.

Jeugdzorg
Te vaak worden kwetsbare jongeren de dupe van tekorten in de 
jeugdzorg. Wachtlijsten worden steeds langer en het personeelstekort 
wordt steeds groter. Te vaak kiezen jeugdzorgaanbieders voor de 
snelle winst en niet voor de jongeren. Ook wanneer dit betekent dat 
jongeren niet de plek krijgen die ze nodig hebben. En te vaak gaan 
gemeenten in zee met louche bedrijfjes die het eigenbelang voor het 
belang van onze jeugd zetten. En voor het belang van de mensen die in 
de jeugdzorg werken. Die gaan gebukt onder een veel te hoge 
werkdruk en verdienen onze bescherming. Tegen lakse werkgevers 
met eurotekens in de ogen, maar ook tegen een overheid die het 
onmogelijke van ze vraagt voor een te lage prijs.

De SP kiest voor kwetsbare jongeren en niet voor het verdienmodel 
van bedrijfjes. We werken samen met jeugdzorgaanbieders die 
bewezen hebben dat te doen. We kiezen niet voor aanbestedingen 
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waarbij een lage prijs voor een hoge kwaliteit gaat. Ook stellen we 
strenge eisen aan de winsten die bedrijven mogen maken, tot we 
landelijk een verbod op winst in de jeugdzorg hebben gerealiseerd. 
Jongeren zijn geen product en hun problemen geen verdienmodel.

We kiezen we liever voor aanbieders van bewezen kwaliteit dan voor 
een wildgroei van aanbieders waar niemand nog toezicht op houdt. 
Eigen bijdragen zijn uit den boze. Net zoals een gebroken been geen 
eigen keuze is, is jeugdzorg nodig hebben dat ook niet. Iedereen heeft 
recht op goede en snelle hulp, ook wanneer je niet een dikke 
portemonnee hebt.

Meer specialistische jeugdzorg, voor jongeren met ingewikkelde 
problemen, kan niet in elke gemeente goed georganiseerd worden. De 
SP wil dat dit weer onder verantwoordelijkheid van de nationale 
overhe id georganiseerd wordt . Nu wordt d i t vaak in 
bovengemeentelijke overlegclubjes tussen wethouders besloten, 
zonder goede controle van de gemeenteraad. Wij willen dat 
wethouders met medewerkers, jongeren en ouders praten om te horen 
wat nodig is, niet met de politieke collega uit het dorp of de stad naast 
de deur.

Het zorgbuurthuis
We willen Zorgbuurthuizen. Zorgbuurthuis is een term die nog niet 
algemeen bekend is. Dit buurthuis moet een laagdrempelige 
inloophuis worden waarbij inwoners uit Vlaardingen langs kunnen 
komen voor een praatje en een kopje koffie. Daarnaast zullen we met 
diversen zorgaanbieders een samenwerking aangaan om mensen door 
te verwijzen voor alle soorten zorg indien dit nodig is. Hierbij moeten 
we de jeugd zeker niet vergeten die heden een moeilijke tijd 
doormaakt en waar waarschijnlijk de eenzaamheid een grotere rol 
speelt dan in het verleden

De kosten om een zorgbuurthuis op te zetten komt uit de besparing 
van langdurige behandelingen. Langdurige behandelingen komen 
vaak voort doordat een diagnose te laat gesteld wordt.  
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Groen en milieu

Inleiding
Een mooie, hele en schone stoep, straat en plein is fijn maar ook prijzig. 
Uit de enquêtes van onze SP-buurtteams komt ergernis over de 
buitenruimte overal naar voren. Beloon goed gedrag en laat de 
asocialen daarvoor opdraaien. Daarom versterken wij de 
ondersteuning van initiatieven zoals die van de Buurtbezem en 
Wijkdeals. Handhaving op vervuilers wordt versterkt.

Hondenpoep
Wij stellen stadswachten aan die zich als team volledig gaan 
bezighouden met het tot de orde roepen van hondenbezitters die zich 
niet houden aan de opruimplicht. Opbrengsten uit de boetes komen 
ten goede aan het belonen van mensen die zich wel aan de 
opruimplicht houden. Er komen o.a. meer hondenpoepbakken.

Huisvuil
Voor veel Vlaardingers is het kennelijk heel normaal: De vuilniszak of 
grofvuil gewoon op straat of naast de container zetten. Dit tot ergernis 
van heel veel anderen. Uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing 
stellen wij twee stadswachten aan die zich als team volledig gaan 
bezighouden met het tot de orde roepen van bewoners die menen dat 
de buitenruimte hun vuilbak is. Opbrengsten uit de boetes komen ten 
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goede aan het belonen van mensen die wel netjes hun vuil aanbieden 
bij de container of de Irado milieustraat. De zinloze pasjes op de 
containers zorgen voor meer zwerfvuil, daarom schaffen wij deze 
pasjes af.

Een opkomende ontwikkeling is de techniek van afval-nascheiding. Bij 
deze methode wordt het afval niet gescheiden ingezameld, maar vindt 
de scheiding plaats bij de afvalverwerker. Wij zijn hier een groot 
voorstander van omdat Vlaardingen veel hoogbouw en kleinere 
appartementen kent waarbij afval-voorscheiding geen aantrekkelijke 
manier van afvalscheiding is.

Zwerfvuil
Zwerfvuil: snoepverpakkingen, sigarettenpakjes, kauwgum, 
frisdrankblikjes en -flesjes en andere troep. De afweging of je dat netjes 
in de prullenbak gooit of gewoon domweg op straat neergooit, wordt 
op jonge leeftijd bepaald. Als je het als normaal beschouwt is het lastig 
af te leren, maar met name de jeugd is nog wel op te voeden. Daarom 
investeren wij via scholen, sportverenigingen en buurtwerk in de 
opvoeding van de jeugd. Wij ondersteunen buurtinitiatieven zoals de 
Buurtbezem. Handhaving wordt geïntensiveerd. 

Bestrating
De komende vier jaar gaan wij geen geld verspillen aan het onnodig 
herbestraten van winkelgebieden. Daarentegen zijn veel fietspaden en 
trottoirs bij de doorgaande wegen op veel plekken aan vernieuwing 
toe. Daar waar het de veiligheid en doorstroming ten goede komt 
vervangen wij kruispunten door rotondes.

Broekpolder
De Broekpolder, een kwart van het Vlaardings grondgebied, die bij de 
gratie van ernstige vervuiling van de bodem nooit een woonwijk is 
geworden, is een prachtig recreatiegebied voor iedereen. De komende 
j a re n b l i j v e n w i j i n v e s t e re n i n h e t o n d e rh o u d e n d e 
gebruiksmogelijkheden van dit gebied. Voor woningbouw is hier geen 
plek.
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* * *

Groen in de stad
Vlaardingen was eens de groenste stad en deze status moeten we weer 
bereiken door meer groen en bomen aan te planten. Deze beplanting 
kan door Stroomopwaarts worden onderhouden zodat het groen in de 
stad arbeidsplaatsen biedt aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Wij vergroten het aantal groene corridors tussen parken en 
groengebieden. Door deze met elkaar te verbinden versterken wij de 
ecologische structuur in de stad. 

Volkstuinen
Volkstuinen bieden ontspanning voor mensen die geen tuin hebben en 
creëren groen in de stad. Deze gebieden moeten worden behouden. 
Deze gebieden zijn een van de laatste plaatsen die bescherming bieden 
voor insecten en andere dieren. Temeer omdat helaas steeds meer 
inwoners hun achtertuin dichtstraten of voorzien van onderhoudsvrij 
kunstgras.  Onderzocht moet worden of het mogelijk is om meer 
volkstuinen in Vlaardingen aan te gaan leggen.

Energietransitie
Ook Vlaardingen staat voor een uitdaging om de energietransitie te 
bewerkstelligen. Echter is het niet de bedoeling om de rekening van 
deze transitie bij de individuele bewoners neer te leggen. Van het gas 
af betekend voor huishoudens vaak een investering van minstens € 
4 .000. Onderzocht moet worden of ui tbreiding van de 
stadsverwarming die de restwarmte van de industrie gebruikt, 
beschikbaar kan worden gemaakt voor de huizen in Vlaardingen.

De gemeente gaat intensiever samenwerken met woningcorporaties 
en VvE’s om meer woningen energiezuiniger te maken en een deels 
hun eigen energie te laten opwekken.

Vlaardingen ligt in een laaggebied aan een rivier, dicht bij de zee. Wij 
moeten er rekening mee houden dat wij de verandering van het 
klimaat niet geheel kunnen voorkomen. Daarom is er tevens een 
klimaat-adaptatieplan nodig om hoge waterstanden en extreme 
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regenbuien te kunnen opvangen. 

Industrielawaai
Industrielawaai kan tot een minimum beperkt worden. Bedrijven 
hebben daar vaak de technische middelen voor maar geen geld voor 
over. Samen met DCMR moet er strenger op industrielawaai worden 
gehandhaafd. Voor het gehele Vlaardingse havengebied moet 
geïnvesteerd worden in walstroominstallaties zodat de schepen geen 
dure vervuilende generatoren of koelinstallaties hoeven laten te 
draaien.

Industieverkeer
Industrieverkeer neemt toe in Vlaardingen. Bedrijven zoals DFDS 
zullen het vrachtverkeer op hun eigen terrein moeten gaan opvangen. 
Daarnaast zal het vrachtverkeer gedwongen moeten worden de kortste 
route door Vlaardingen te nemen. Extra toezichthouders zullen 
worden aangesteld om dit te handhaven.

Milieucontroles
Na jarenlange bezuinigingen op de controlerende instanties die onze 
leefomgeving en milieu bewaken, hebben vervuilende bedrijven vrij 
spel gekregen om de wetgeving naar eigen inzicht in te vullen. 
Hierdoor komt het voor dat zij de randen van de milieuwetgeving 
opzoeken voor financieel gewin. Afspraken en controle moeten 
worden aangescherpt om de inwoners van Vlaardingen te beschermen 
tegen deze praktijken.

Alle grotere milieu-incidenten worden voortaan periodiek 
besproken in de raad.
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Jeugd en Onderwijs

Lerarentekort
Jarenlange Haagse verwaarlozing van het belangrijke beroep van 
docenten heeft tot een torenhoog lerarentekort geleid. Het kabinet 
dient het voortouw te nemen in het bestrijden hiervan. Gemeenten 
kunnen ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen 
dat docenten met voorrang een betaalbare woning kunnen vinden, of 
door extra te investeren in scholen die in de moeilijkere wijken staan.

Onderwijshuisvesting
De coronacrisis een heeft het vergrootglas gelegd op de slechte staat 
van schoolgebouwen. De ventilatie was in veel gebouwen niet op orde. 
Er is nu veel geld vrijgemaakt vanuit de Rijksoverheid om dit 
probleem aan te pakken. Echter niet elke school en gemeente heeft 
genoeg geld om zelf daaraan bij te dragen. De SP vindt dat gemeenten 
voldoende geld moeten vrijmaken om de ventilatie op scholen in orde 
te maken en onderhoud te plegen, zodat kinderen in een gezonde 
omgeving naar school kunnen.

Wij zijn voor kleinschalig onderwijs. Dus kleine schoolgebouwen en 
kleine klassen. Dit geldt zowel voor het primair onderwijs als voor het 
voortgezet onderwijs. Daarbij vinden wij dat schoolgebouwen in de 
buurten horen te staan en dus niet op bedrijventerreinen. 

* * *
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Daar waar scholen groeien of vervangende nieuwbouw nodig is 
streven wij naar zo duurzaam mogelijke schoolgebouwen. De 
financiering van schoolgebouwen loopt via de gemeente, verzoeken tot 
het doordecentraliseren van deze financiën naar de schoolbesturen 
wijzen wij af.

Stageplaatsen
We vergroten de mogelijkheden voor stages met een gemeentelijke 
stagebank en gaan stagediscriminatie harder bestrijden. Bedrijven die 
betrapt worden op stagediscriminatie verliezen hun contracten met de 
gemeenten.

Discriminatie
Discriminatie en racisme staan we niet toe, door niemand. We willen 
zoveel mogelijk gemengde wijken en scholen. Met scholen worden 
hierover afspraken gemaakt. Discriminatie op basis van afkomst, 
leeftijd, klasse of seksuele oriëntatie worden niet getolereerd. Horeca 
die discrimineert kan rekenen op sancties. Dat geldt zeker ook voor 
LHBT-discriminatie.

Integratie
De gemeente heeft een taak om segregatie in het onderwijs tegen te 
gaan. Kinderopvangorganisaties en scholen moeten om tafel gaan om 
afspraken te maken om segregatie te bestrijden. Ouders en scholen die 
initiatief nemen om segregatie tegen te gaan verdienen onze steun. 
Gemengde scholen zijn onze gezamenlijke toekomst. Daarom geven 
we voorrang aan brede scholen en vinden we dat in een 
nieuwbouwwijk elke eerste school een openbare school moet zijn.

Wij zijn voor openbaar onderwijs. 

Taal is het begin van integratie in de samenleving. Zonder de taal 
machtig te zijn kan de integratie niet goed verlopen. Integratie in 
Nederland gaat ook om de Nederlandse cultuur, normen en waarden, 
kennis van onze democratie en wetten. Deze disciplines te samen 
zorgen ervoor dat het uitbesteden van integratie onderwijs aan een 
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particulieren partij haast onmogelijk is als we de kwaliteit willen 
bereiken die door onze samenleving geëist wordt. Het is daarom zaak 
dat het integratie onderwijs verzorgt gaat worden door de lokale 
overheden. Dit om de marktwerking die op winst gebaseerd is uit het 
onderwijs te weren. Hierdoor zal de kwaliteit stijgen en de kosten 
dalen.

Wij gaan de samenwerking aan met taalaanbieders zonder 
winstoogmerk om samen met de scholen taalonderwijs aan te bieden.

Hoe eerder je taalachterstanden bij kinderen signaleert, hoe groter de 
kans dat je deze kunt inlopen. Daar hebben kinderen een leven lang 
profijt van. Vroeg- en voorschoolse educatieprogramma’s zijn daarbij 
onmisbaar. Maar die zijn veel effectiever wanneer kinderen met en 
zonder achterstanden bij elkaar naar de opvang gaan, met elkaar 
spelen en van elkaar leren. Daarom wil de SP een voorschool waar 
kinderen uit allerlei achtergronden samen naartoe kunnen.

Peuterspeelzalen en kinderopvang
Wij vinden belangrijk dat kinderen zonder achterstand aan de 
basisschool beginnen. Zeker kinderen uit kwetsbare gezinnen of 
gezinnen waar thuis niet of weinig de Nederlandse taal wordt 
gesproken is het belangrijk dat deze kinderen spelenderwijs met 
andere kinderen en de Nederlandse taal in contact komen. Daarom zijn 
wij een voorstander van twee (gratis) extra dagdelen peuterspeelzaal 
voor doelgroepkinderen. Wij zijn tevens een voorstander van een 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Voor de kinderopvang, zoals de buitenschoolseopvang (BSO), is het 
een slechte ontwikkeling dat deze geprivatiseerd is. Wij stimuleren de 
samenwerking vanui t de scholen en de gemeente met 
kinderopvangorganisaties zonder winstoogmerk. 

Vroegtijdigschoolverlaters
Bijzondere aandacht is nodig voor de positie van jongeren. Vroegtijdig 
schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de 
arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder startkwalificatie 
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worden geholpen naar de arbeidsmarkt via een leerwerktraject. De 
gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze 
daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of 
studietraject en afbetaling naar vermogen.
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Sport en Bewegen

Inleiding
Fit zijn is lekker in je vel zitten, een goede conditie hebben en ’s 
ochtends voldoende uitgerust met frisse energie de dag kunnen 
beginnen. Dit draagt bij aan geluk en aan de economie. Mensen met 
een slechte conditie dragen aantoonbaar bij aan een hoger 
ziekteverzuim en hogere zorgkosten.

Gezond gewicht, gezonde voeding en voldoende beweging is dus geen 
individuele verantwoordelijkheid maar een collectief belang. Er is een 
vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voor de overheid om 
bewegen, recreëren, gezonde voeding, cultuur en vrijetijdsbesteding te 
stimuleren.

Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen. We zorgen 
voor voldoende sport- en spelvoorzieningen in buurten. In nieuwe 
plannen wordt rekening gehouden met voldoende groen, sport en 
speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om 
buiten te spelen. Daarom willen we dat drie procent van de openbare 
ruimte in een woonwijk uit buitenspeelruimte bestaat. Kinderen 
worden door de gemeente betrokken bij de uitwerking van de plannen 
om sporten en bewegen leuk te maken.

* * *
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Levensverwachting
Het is onaanvaardbaar dat in Nederland de plek van je wieg van 
invloed is op je levensverwachting. Mensen in een wijk met weinig 
geld overlijden zeven jaar eerder dan mensen in een wijk met meer 
geld. Dit willen we aanpakken, onder andere met een actief beweeg en 
voedingsbeleid.

Bewegingsonderwijs
De gemeente ondersteunt scholen die minimaal 3 uur 
bewegingsonderwijs organiseren, door een vakdocent. De gemeente 
investeert in gehandicaptensport en ook in de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van accommodaties en voorzieningen voor mensen 
met een beperking in alle wijken. Ook speeltuinen moeten zoveel 
mogelijk toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. 
Zwemlessen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Het doel moet zijn 
dat geen kind de basisschool verlaat zonder een zwemdiploma.

Zwemmen
In het primair onderwijs gaan kinderen slechts gedurende één leerjaar 
schoolzwemmen. Tot 2010 was dat nog twee jaar. Wij gaan het 
schoolzwemmen weer verdubbelen naar twee schooljaren. Door naar 
het zwembad te fietsen krijgen zij een goede warming-up.

Jongeren Op Gezond Gewicht
Een kwart van de Vlaardingse kinderen in groep 7 hebben overgewicht 
of obesitas. Dat is onacceptabel. In 2014 heeft onze toenmalig 
wethouder JOGG naar Vlaardingen gehaald. JOGG staat voor Jongeren 
Op Gezond Gewicht en is een landelijk samenwerkingsverband tussen 
de voedselindustrie, maatschappelijke instellingen en de overheid. Het 
doel is om samen te werken om via meer lichaamsbeweging en 
gezondere voeding jongeren op een gezonder gewicht te krijgen.

Wij stellen voor de de JOGG-aanpak te versterken door extra geld 
beschikbaar te stellen voor meer activiteiten om jongeren te laten 
bewegen en gezond te laten eten en drinken. Daar stellen wij 100.000 
euro per jaar extra voor beschikbaar.
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* * *
Veel kinderen gaan met een lege maag naar school en krijgen voor de 
lunch goedkope maar ongezonde voeding mee. Wij stimuleren 
gezonde voeding op school. In buurten waar deze problemen het 
grootst zijn helpen wij scholen met een experiment met op school 
aanbieden van een gezonde lunch.

Gezond oud worden
Ouderen brengen wij in beweging. Omdat bewegen leidt tot een betere 
gezondheid, een gelukkiger leven en vooral het beste medicijn is tegen 
eenzaamheid. Er komt een speciaal aanbod, en coaches gaan ouderen 
motiveren deel te nemen. Via een jaarlijkse fitheidstest kunnen 
ouderen hun fysieke prestaties meten en vervolgens medisch advies en 
een sport- en voedingsadvies krijgen.

Sportverenigingen
Wij ondersteunen sporten die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Er 
zijn verschillende sporten die zonder financiële steun van de overheid 
niet levensvatbaar zijn. Dit gaat met name om verenigingssporten 
zoals voetbal, korfbal, honkbal, zwemmen en baanatletiek. Dit wordt 
met name veroorzaakt door de hoge kosten die de accommodaties met 
zich meebrengen. Wij stellen voor het onderhoud van deze 
accommodaties onder te brengen in een stichting. Het voordeel van 
een stichting ten opzichte van de gemeentelijke vastgoedafdeling is dat 
deze giften kan ontvangen, goedkoper kan bouwen en onderhouden 
en eenvoudiger een beroep kan doen op de zelfvoorzienendheid van 
de verenigingen. Daarnaast is deze variant een bewezen beter 
alternatief dan exploitatie en beheer via een commerciële exploitant.

Jeugdsportfonds
Voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen is er inmiddels een 
goede regeling dat zij ook de kosten van een sport kunnen dragen.  De 
norm voor een kind om in aanmerking komt rekken wij op van 120% 
naar 130% van het sociaal minimum. Door sport in de openbare ruimte 
te stimuleren brengen wij gratis bewegen onder de aandacht. In het 
centrum komen twee buurtsportcoaches om jongeren buiten schooltijd 
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te laten bewegen in de buitenruimte.

YETS
YETS is een geweldig en bewezen effectief project om jongeren te 
ondersteunen in ontwikkeling doormiddel van sport. Wij zijn zeer 
onder de indruk van de resultaten die YETS in de afgelopen jaren heeft 
geboekt. Daarom willen wij ook de komende periode de projecten van 
YETS blijven ondersteunen.

IJsbaan
Er komt in de wintermaanden een jaarlijks terugkerende ijsbaan in het 
Hof.
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Verkeer en Vervoer

Op de fiets
Voor binnenstedelijk vervoer heeft de fiets de toekomst. Korte ritjes 
met de auto verstoppen onze verkeersaders, en daarmee ook onze 
longen. De fiets moet je veilig en fatsoenlijk kunnen stallen. Bij je huis 
en bij de bestemming. Daar bij de inrichting van de buitenruimte altijd 
rekening wordt gehouden met de auto, moet je als fietser maar zien 
tegen welke lantarenpaal je je fiets zet. Dat moet om. Het investeren in 
fietsgebruik verdient zich meer dan terug door lagere verkeer 
infrastructurele investeringen voor het gemotoriseerd wegvervoer en 
door lagere kosten in de gezondheidszorg.

Meer fietsen draagt bij aan de energietransitie. Vlaardingen is al een 
perfecte stad om te fietsen, maar er moet nog meer gebeuren. De 
doorstroom moet nog worden verbeterd bij kruispunten en 
tegelfietspaden moeten rood geasfalteerd worden. Ook komen er 
veilige fietsroutes bij voor alle scholen. Samen met basisscholen 
worden onveilige situaties bij het halen en brengen aangepakt. 

Vlaardingse kinderen, in de leeftijd van 6 tot 16 jaar, waarvan de 
ouders een inkomen hebben tot 100% van het sociaal minimum, 
krijgen eens in 4 jaar een opgeknapte tweedehands fiets.

* * *
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Parkeren
Ons parkeerbeleid is er primair op gericht om de schaarste te verdelen. 
Bewoners hebben voorrang op de consument. Wij gaan voor minder 
blik in het straatbeeld van de Vlaardingse binnenstad. Er is 
overcapaciteit in de bestaande parkeergarages, maar gemakzucht 
maakt dat bij velen het straatparkeren de voorkeur geniet. Wij gaan 
hen helpen een andere keuze te maken. Momenteel verdient de 
gemeente geld aan parkeren. Deze opbrengsten gaan wij gebruiken 
voor leuke evenementen in de binnenstad.

Dagelijks rijden er automobilisten rondjes over de route 
Fransenstraat / Waalstraat om tevergeefs naar een parkeerplaats te 
zoeken. Dit leidt tot onnodig veel verkeersbewegingen in een gebied 
waar langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) onnodig risico loopt. 
De enkele parkeerplaatsen Fransenstraat /Waalstraat zullen daarom 
alleen beschikbaar blijven voor laden en lossen, kiss and ride, 
gehandicapten en bewoners. Er is voldoende ruimte in de 
parkeergarages om deze wegvallende straatparkeercapaciteit voor 
consumenten op te vangen.

Vervoer over water
Momenteel vaart er een waterbus tussen Dordrecht, Schiedam en alle 
tussengelegen steden. Daarna houdt het op. Dat is van de zotte. 
Vlaardingen, Rozenburg, Maassluis en Hoek van Holland moeten op 
deze lijn worden aangesloten.

Verkeersveiligheid
Wij halen binnenstedelijk de snelheid uit het verkeer door de wegen zo 
in te richten dat hardrijden geen optie is.  Wij dwingen mensen weer te 
kijken en na te denken door zoveel mogelijk borden en verkeerslichten 
te schrappen en rotondes aan te leggen. We bestrijden binnenstedelijk 
sluipverkeer in woonwijken daar waar dit de veiligheid van spelende 
kinderen benadeeld. Daarmee maken wij woongebieden autoluw, 
maar niet volledig autovrij.

* * *
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Argosmobiel
Ook onze ouderen hebben recht op een goede mobiliteit. Met de Argos 
Mobiel konden zij eenvoudig naar de tandarts, naar de ziekenhuis of 
gewoon langsgaan bij familie/vrienden. Jaarlijks worden regionaal 
45.000 ouderen de dupe van de asociale wegbezuiniging van de Argos 
Mobiel door de gemeente. SP Vlaardingen wil Argos Mobiel 
behouden.

Vrachtverkeer
Om de gewenste bereikbaarheid in en om de stad te bieden geven we 
prioriteit aan doorstroming op de Marathonweg, Deltaweg, 
Vulkaanweg, Schiedamsedijk en Burgemeester Pruissingel. De 
omwonenden worden betrokken bij de inrichting van deze wegen. Er 
komt een periodiek overleg met de bewoners van de buurt. 

Er moeten worden gewerkt aan een betere doorstroming met weinig 
hinder of stops en minder ongevallen. Er komen meer verkeersluwe 
gebieden en ontmoedigen sluipverkeer.

Bedrijven in Rivierzone maken veelvuldig gebruik van de 
ontsluitingswegen. Daarom vragen we een financiële bijdrage bij de 
verbetering van deze wegen. Nieuwe bedrijven die zich in de 
Rivierzone willen vestigen zijn alleen welkom als er sprake is van een 
laag aantal verkeersbewegingen.

Daarnaast willen wij betere handhaving bij de stoplichten rondom 
Vijfsluizen en de Vulkaanweg, met name voor vrachtverkeer.

Openbaar vervoer
Wij stimuleren het gebruik en dus het aanbieden van openbaar 
vervoer. Dit omdat dit een duurzame, laagdrempelige en voor iedereen 
toegankelijke vorm van mobiliteit is. Tevens draagt het bij aan het 
bestrijden van het fileprobleem. Wij vinden het belangrijk dat iedere 
buurt in Vlaardingen bereikbaar is met het openbaar vervoer.
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Veiligheid

Een veilige buurt
Het aantal misdrijven zoals diefstal, vernieling, geweld en 
zedendelicten moet drastisch omlaag. Het is beter om misdrijven te 
voorkomen dan achteraf te moeten opsporen, berechten en bestraffen. 
Een versterking van het preventiebeleid kan worden bereikt door het 
versterken van:

• Perspectief geven op een leven met gelijkwaardige kansen op 
voldoende inkomen, huisvesting, zorg en zekerheid.

• Vroege signalering van neiging naar crimineel gedrag. 
• Meer samenwerking tussen hulporganisaties.
• Meer handhavers.

Sociale controle en sociale samenhang in een buurt heeft enorm veel 
invloed op in welke mate men signaleert, elkaar aanspreekt op gedrag 
of indien nodig melding maakt bij professionele instanties. Het geeft 
meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Daarom investeren wij 
in het versterken van buurten. Buurtbewoners krijgen meer 
medezeggenschap over de inrichting en het onderhoud van hun eigen 
wijk en omgeving. Wij stimuleren dat bewoners zich langdurig 
verbinden met een buurt, oa. door tijdelijke kamerverhuur tegen te 
gaan.

* * *
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De wijkagent
Het overgrote deel van de criminaliteit is lokaal en moet dan ook 
lokaal worden aangepakt. Wijkagenten moeten voldoende tijd in de 
buurt en op straat kunnen zijn. Een wijkagent die de mensen in de 
buurt kent en gekend wordt kan problemen voorkomen. Er komen 
meer wijkagenten en kleinschalige politieposten bij. Wat de SP betreft 
krijgen diefstal (inclusief winkelcriminaliteit), geweldsdelicten, inbraak 
en overlast gevende groepen meer prioriteit. De politie is een 
organisatie die niet onder de gemeente valt maar wel met de gemeente 
samenwerkt. Binnen deze samenwerking roepen wij de politie op dit 
over te nemen.

Huis van het recht
Mensen moeten hun recht kunnen halen in de buurt, laagdrempelig en 
betaalbaar. We zijn voorstander van Huizen van het Recht, een 
voorziening in de buurt waar mensen met sociale en juridische 
problemen binnen kunnen lopen en hun verhaal kunnen doen. Daar 
word je geholpen, of doorverwezen naar de juiste professional. Dat 
kan een advocaat zijn, een mediator, een schuldhulpverlener, of zelfs 
een rechter, die in het Huis van het Recht uitspraken kan doen.

Verlichting openbare ruimte
Het gevoel van veiligheid wordt vergroot op het moment dat de 
openbare ruimte in de avond- en nachtelijke uren voldoende verlicht 
is. Daarom streven wij naar een verbetering van de verlichting van de 
openbare ruimte.

BOA's
Wij pleiten voor het uitbreiden van het aantal BOA’s (bijzondere 
opsporingsambtenaren) om zo het toezicht te versterken. Liever 
hadden wij gezien dat de politie deze taken zou uitvoeren, maar het 
feit wil dat de landelijke overheid hier op heeft bezuinigd. 
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Cultuur en Erfgoed

Inleiding
Poppodium, theater, cultuurcentrum, festivals en musea zijn een 
aanwinst voor de lokale gemeenschap. De SP wil er voor zorg dragen 
dat deze voldoende worden ondersteund, zodat iedereen toegang 
heeft tot kunst en cultuur. Ook zorgen we ervoor dat mensen met 
minder geld te besteden ook gewoon welkom zijn. Ieder kind moet de 
kans hebben om een muziekinstrument te leren spelen. Jongeren 
krijgen via jongerenwerk en culturele wijkcentra de kans om te 
ontdekken wat ze zelf mooi vinden. Door zelf iets te organiseren, 
verantwoordelijk te worden voor een eigen hiphopfestival of 
theatervoorstelling.

De cultuursector heeft zekerheid nodig. In de afgelopen jaren heeft de 
cultuursector fors moeten meedeinen met de financiële uitdagingen 
van de gemeente. Dat zij dit hebben kunnen opvangen verdient 
respect. Om nu verder te kunnen bouwen is continuïteit en zekerheid 
nodig. Daarom gaan wij onderzoeken in hoeverre wij meerjarige 
subsidies kunnen garanderen en de cultuursector kunnen ontzien 
wanneer de gemeente financieel voor uitdagingen staat. 

Jeugd Cultuurfonds
Kinderen waar er thuis te weinig geld is moeten ook mee kunnen 
doen. Via het jeugdcultuurfonds wordt de contributie betaalt. Nog te 
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weinig kinderen uit deze gezinnen komen met cultuur in aanraking, 
daarom gaan wij het aantal intermediairs uitbreiden, dit zijn personen 
zoals leerkrachten en maatschappelijk werkers die kunnen signaleren 
en doorverwijzen.

Museum Vlaardingen
Vlaardingen is een stad met meer dan 5.000 jaar geschiedenis. De stad 
beschikt over een museale collectie welke het verhaal vertelt over wat 
er tussen toen en nu heeft plaatsgevonden. Als huidige generatie 
hebben wij de verantwoordelijkheid om goed voor deze collectie en 
verhalen te zorgen zodat zij behouden blijven. Maar wij hebben vooral 
ook de taak om deze collectie tentoon te stellen en deze verhalen te 
blijven vertellen. De wordingsgeschiedenis van een stad, cultuur en 
samenleving is belangrijk om te kennen om invulling te kunnen geven 
aan de toekomst. Het is belangrijk om bewust te zijn dat alles zoals het 
nu is niet vanzelfsprekend is. Dat het niet altijd zo geweest is, en dat 
het niet altijd zo zal blijven. Het geeft meer begrip en waardering voor 
zaken die wij als zo vanzelfsprekend zien. Het opent de ogen voor dat 
wat anders geeneens zou opvallen, maar ondanks dat niet zonder 
waarde is.

Een deel van onze geschiedenis is ondergebracht bij het Streekmuseum 
Jan Anderson. Een museum dat naast interessante exposities ook zeer 
waardevolle publicaties uitgeeft. Het Streekmuseum is een particulier 
initiatief dat zich zonder gemeentelijke steun weet te redden. Ondanks 
dat is het te waardevol om het ongenoemd te laten, en belangrijk om 
als politiek deze waarde te onderkennen.

Het Museum Vlaardingen is van een andere aard. Zowel qua collectie 
en activiteiten, als van afhankelijkheid van gemeentelijke steun. De SP 
is voornemens dit Museum te blijven steunen, zij het dat de omvang 
van de geldelijke steun in redelijke verhouding moet staan tot met dat 
wat de gemeente zich kan veroorloven. Een belangrijk doel is om meer 
mensen kennis te laten maken met de Vlaardingse geschiedenis. 
Daarom zal het museum meer bezoekers moeten genereren. Een 
belangrijke maatregel daartoe is het verlagen van de huidige 
toegangsprijs.

* * *



SP Vlaardingen

43

Stadsgehoorzaal
De Stadsgehoorzaal is het podium van de stad. Vrijwilligers en 
donateurs maken het mogelijk dat iedereen van het theater kan 
genieten. Met iedereen bedoelen wij zowel de betaalbaarheid, 
programmering als de fysieke toegankelijkheid en de kennismaking 
door kinderen die niet vanzelfsprekend van huis uit met theater in 
aanraking zouden komen. Wij zijn er trots op dat dat zij in vergelijking 
met andere theaters in Nederland zeer hoog scoren in het aantal 
verstrekte vrijkaarten aan inwoners die anders nooit een theater 
zouden (kunnen) bezoeken.

De Stadsgehoorzaal kan niet zonder financiële steun van de gemeente. 
Dit heeft vooral te maken met de hoge kosten die voortkomen uit het 
in standhouden en beheren van het gebouw. Aangezien de gemeente 
eigenaar is van het gebouw, dergelijke theatergebouwen nauwelijks 
marktwaarde hebben en de belangrijkste gemaakte maar nog af te 
betalen kosten in het verleden zijn gemaakt, zijn deze kosten 
onontkoombaar.

Daarnaast is het noodzakelijk om financieel bij te dragen aan 
activiteiten die in lijn zijn met het gemeentelijk cultuurbeleid, maar als 
zodanig niet kostendekkend zijn. Onze inbreng bij het tot het vormen 
van het gemeentelijk cultuurbeleid is dat deze toegankelijk moet zijn 
en zich tevens breed moet oriënteren op aanbod waarin de 
commerciële markt duidelijk faalt deze beschikbaar te stellen. Ten 
aanzien van het commerciële aanbod moeten wij ons realiseren dat de 
mobiliteit van onze inwoners zich niet tot de gemeentegrenzen 
beperkt.

Kroepoekfabriek
De Kroepoekfabriek is een geweldige plek voor jongeren om in 
aanraking te komen met popmuziek. Dit podium had nooit zo 
succesvol kunnen doorontwikkelen zonder de inzet van een aantal 
creatieve en inspirerende drijvende krachten. Wij bewonderen hun 
inzet voor de stad en de cultuursector. 10 jaar geleden is de 
Kroepoekfabriek gestart als een jongeren cultuurcentrum. Door 
verschillende bezuinigingen hebben zij om commerciële redenen hun 
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activiteiten op een breder publiek moeten richten. Wij vinden het 
belangrijk dat de Kroepoekfabriek dicht bij haar kerntaken kan blijven, 
ook als dit niet direct winstgevende activiteiten zijn. Daarom is het 
nodig om hen van voldoende gemeentelijke middelen te voorzien. 

Kade40
Kade40 is een belangrijk verzamelgebouw voor beeldende kunst, 
muziekeducatie, dans, fotografie en andere cultuurvormen. Hier 
worden cursussen en workshop gegeven, is er ruimte om te oefenen en 
om prestaties aan het publiek te tonen. Veel van deze activiteiten zijn 
niet kostendekkend, ook niet wanneer er een redelijke eigen bijdrage 
wordt gevraagd aan de deelnemers. Het is aan de gemeente om deze 
onrendabele top vanuit algemene dekkingsmiddelen te financieren. 
Daartegenover mag van deze instelling tegenprestaties verwacht 
worden. Het is belangrijk dat het cultuuraanbod binnen dit gebouw 
voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is, dat er voorzien wordt in 
een breed aanbod waar de markt niet in kan voorzien en dat er alles 
aan gedaan wordt om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de 
fysieke en financiële middelen.

Festivals
Festivals zijn belangrijke momenten in de zomermaanden waar je in 
eigen stad gezellig met elkaar - onder het genot van een hapje en een 
drankje - van muziek en andere culturele uitingen kunt genieten. Maar 
meer nog zijn het de momenten waar je vrienden van vroeger, 
klasgenoten, buren, familie en collega’s treft. Daarmee is het een 
belangrijk sociaal bindmiddel van de Vlaardingse samenleving. De 
coronapandemie heeft ons lange tijd moeten onthouden van dergelijke 
evenementen. Juist in die periode merk je waardevol deze festiviteiten 
zijn. Festivals zijn ook een belangrijke vorm van ontspanning voor hen 
die om wat voor reden niet met de vakantie weg kunnen, en deze 
moeten vieren in eigen stad. Daarom is het belangrijk dat er tijdens de 
festivals ook voldoende afwisselend aanbod is voor kinderen, jongeren 
en ouderen. De toegang moet laagdrempelig zijn en gepoogd moet 
worden een breed publiek te bereiken. De stad Vlaardingen is in 
potentie één groot festivalterrein. 

* * *
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Helaas moeten wij constateren dat de gemeente en de 
veiligheidsdiensten zijn doorgeslagen in de eisen omtrent veiligheid 
rond evenementen. In een ver verleden zijn er wel eens incidenten of 
risico’s geweest. Daar is echter niet permanent sprake van. Uit de angst 
die voortkomt uit de afrekencultuur binnen het publieke en politieke 
domein, wordt er momenteel een beleid gevoerd dat erop gericht is om 
ieder risico uit te sluiten. Dit is echter onmogelijk. Als gevolg van te 
overdreven eisen is het voor veel organisatoren haast onmogelijk en 
onbetaalbaar om nog iets te organiseren. Wij pleiten daarom voor een 
pragmatische aanpak.

Zomerterras
Als belangrijkste evenement zien wij het Zomerterras. Dit is centraal 
georganiseerd en daarmee het meest kwetsbaarst, gezien de risico’s 
ook bij één stichting liggen. Wij hebben hen te ondersteunen in 
financiële en praktische zin, ook wanneer het onverhoopt tegenzit.

Haring en Bierfeest
Dankzij inzet van de SP is er in een eerdere bestuursperiode ervoor 
gekozen om terug te gaan naar het Haring en Bierfeest. De verschillen 
tussen het Haring en Bierfeest en de voorgaande stadsfeesten ‘Halen 
en Brengen’ en ‘Loggerfestival’ zijn niet alleen de naam, waar veel 
Vlaardingers vanuit het verleden warme herinneringen aan koesteren. 
Een groot verschil is ook dat het Haring en Bierfeest vooral een festival 
van en door de locale horeca is. Wij laten graag de ideeën, kansen én 
risico’s graag bij hen. Wij dragen daar graag aan bij daar waar het gaat 
om de kosten voor veiligheid en maatregelen in de openbare ruimte 
voor algemeen belang.

Stadsstrand
Het tijdelijke initiatief ‘Stadsstrand’ is een groot succes. De komende 
jaren zolang het mogelijk is deze tijdelijke locatie open te stellen, 
verlenen wij een stimuleringssubsidie van 20.000 euro per jaar.

* * *
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Archeologie, bouwhistorie en stadsarchief
In 1958 werd Vlaardingen wereldnieuws toen een 16-jarige jongen een 
prehistorische bijl vond. Tussen 1959 en 1964 zijn er in de omgeving 
van de Arij Koplaan verschillende opgravingen gedaan. Ook van het 
recentere verleden zijn er interessante vondsten gedaan die het verhaal 
van Vlaardingen vertellen. Over hoe de mensen leefden, wat ze aten en 
hoe oud ze werden. Inmiddels is archeologisch onderzoek aan strenge 
regelgeving verbonden (Verdrag van Malta). Je mag niet zomaar gaan 
graven en zoeken, maar zodra dat onontkoombaar is - zoals vanwege 
bouwwerkzaamheden - dan ben je verplicht om onderzoek te doen. 
Vlaardingen heeft - in tegenstelling tot veel andere gemeenten - een 
eigen depotfunctie. Dit houdt in dat alle vondsten eigendom zijn van 
de gemeente, en de gemeente hier zorg voor moet dragen. Wij 
onderschrijven het belang van educatieve projecten van het depot, en 
zien graag dat deze worden ondergebracht is het gebouw van het 
Museum Vlaardingen. Ook het stadsarchief verdient meer aandacht 
dan dat het nu krijgt. Nog maar weinig materiaal is digitaal 
beschikbaar en daar zijn wij een uitdaging voor de komende jaren. Via 
de website geschiedenisvanvlaardingen.nl moet zoveel mogelijk van al 
deze historische rijkdom ontsloten worden.

Rivierzone
De komende periode zal het gebied rond de Koningin 
Wilhelminahaven drastisch opgeknapt worden. Dit project loopt al 
zeker 25 jaar, en in deze periode zijn veel overlastgevende bedrijven 
verplaatst. Wij vinden het belangrijk dat in dit gebied woningbouw, 
kleinschalige bedrijvigheid en cultuur goed samengaan. Belangrijk 
daarbij is dat er de uiterste inspanning wordt geleverd om het 
historisch erfgoed te behouden. Monumentale panden moeten 
behouden en gerestaureerd worden. Ook zien wij een plek voor 
historische schepen. Er is ruimte voor creatieve ondernemers, 
kunstenaars, ambachten en hoogwaardige horeca.
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Stadsbestuur

Burgerparticipatie
Hoe onze gemeente in de toekomst eruit komt te zien is niet alleen aan 
bestuurders of projectontwikkelaars, maar vooral aan de inwoners. Bij 
belangrijke besluiten over het bouwen van woningen of wegen of 
andere voorstellen die voor de gemeente ingrijpend zijn, krijgen 
bewoners altijd het eerste en het laatste woord. Doordat mensen vooraf 
betrokken worden bij het maken van de plannen en achteraf hun 
mening kunnen geven.

Via Local Future Collective (initiatief van de Kroepoekfabriek) worden 
jongeren betrokken bij de stad, komen zij met initiatieven en worden 
zelf mede-verantwoordelijk om deze initiatieven uit te voeren. 

Bindend referendum
De SP wil de lokale democratie versterken. Door de mensen meer 
zeggenschap te geven over de lokale politiek. O.a. door invoering van 
een bindend referendum, waarmee we de lokale politici kunnen 
terugfluiten. Maar ook door de invloed van mensen op hun eigen 
omgeving te vergroting, door meer zeggenschap over de eigen buurt 
en inspraak in besluiten die mensen direct raken. Medewerkers in de 
zorg of huurders bij woningcorporaties moeten meer te zeggen krijgen, 
ten koste van de invloed van managers en bestuurders.

* * *
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Integriteit
Politieke partijen moeten transparant, openbaar en te controleren zijn. 
Daarom moeten partijen volledige openheid geven over donaties die 
zij ontvangen. Om belangenverstrengeling te voorkomen willen wij 
dat sponsoring door commerciële belanghebbenden wordt verboden. 
Partijen zouden zoveel mogelijk financieel hun eigen broek moeten 
ophouden, bijvoorbeeld door een goede ‘solidariteitsregeling’ voor 
politici, zoals bij de SP het geval is. SP’ers dragen een groot deel van 
hun vergoedingen af en investeren in hun eigen partij, die daardoor 
ook onafhankelijk is.

Wij willen een betere controle op de besteding van het geld dat fracties 
in de vorm van fractievergoeding krijgen. Wij willen dat fracties 
verplicht worden deze inkomsten onder te brengen bij een rechtsvorm 
zoals een stichting of een vereniging, zodat het bestuur van deze 
rechtsvorm verantwoordelijk wordt voor de besteding en 
verantwoording van deze middelen. Dit maakt dat het makkelijker 
wordt om bij onrechtmatig gebruik de schade te verhalen.

Naast het verantwoorden van bestedingen verwachten wij van 
raadsfracties en raadsleden dat zij ook verantwoording afleggen over 
inkomsten. Giften (financieel of in natura) van meer dan honderd euro 
moeten worden gemeld en gepubliceerd in een openbaar giftenregister.

Raadsleden mogen niet directe familieleden aanstellen of inhuren voor 
diensten die vanuit fractiemiddelen worden gefinancierd. Ook moeten 
raadsleden niet hun directe familieleden kunnen aanwijzen als 
bezoldigd steunraadslid.

Raadsleden die hun fractie verlaten zonder hun zetel op te geven 
krijgen geen aanvullende financiële ondersteuning in de vorm van een 
fractievergoeding.

Momenteel zijn er fracties die 24/7 beschikken over een eigen ruimte 
op het stadhuis. Van ambtenaren wordt echter verwacht dat ze 
gebruikmaken van flexplekken om zo onnodig hoge kantoorkosten te 
beperken. Fracties hebben het goede voorbeeld te geven door ook 
flexibel gebruik te maken van de ruimte op het stadhuis. Daarom 
kunnen zij voortaan op 1 avond in de week een overlegkamer vast 



SP Vlaardingen

49

reserveren voor overleg, en worden verwacht om verder - net als de 
rest van de gemeentelijke organisatie - vergaderruimte vooraf te 
reserveren.

Ambtelijke organisatie
Wij willen dat de gemeente niet meer dan 10% van de totale loonsom 
besteed aan externe inhuur. Dat wil zeggen dat wij zoveel mogelijk 
gebruik maken van eigen medewerkers die in dienst zijn van de 
gemeente. Dit geldt ook voor beveiligers, schoonmakers en 
horecapersoneel. 

Verbonden partijen
De gemeente zit in verschillende samenwerkingsverbanden zoals via 
het bezit van aandelen in naamloze vennootschappen en als deelnemer 
in gemeenschappelijke regelingen. De invloed van de gemeente op 
deze verbonden partijen loopt via het college van burgemeester en 
wethouders. Het is erg lastig voor de democratisch gekozen 
volksvertegenwoordigers van de gemeenteraad om deze organisaties 
te controleren. Door de toenemende omvang van deze verbanden 
wordt de invloed van Vlaardingen steeds kleiner. Daarom pleiten wij 
voor kleinschalige samenwerkingsverbanden, bij voorkeur op het 
niveau van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De raad stelt 
vervolgens via periodieke kadernota’s met het college de ter volgen 
koers vast.
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