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DE MENS STAAT CENTRAAL! 
 

 

De SP laat zich in het denken en doen leiden door drie centrale begrippen: menselijke 
waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit. Aan de hand van deze drie 
begrippen bepalen we ook in Leusden wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en 
bestrijden.  

In het kort betekenen deze begrippen voor ons:  

• Respect van de ene mens voor de andere   
• Bestaanszekerheid voor iedereen  
• De ene mens is nooit meer dan de andere   
• Brede tolerantie en geen discriminatie en achterstelling 
• Een duurzame samenleving met respect voor dier en natuur  

 

Politiek hoort te gaan over hoe we rekening houden met een ander en over samen 
problemen oplossen. Dat we leven met en naast elkaar en we naar elkaar omkijken. Een 
solidaire samenleving waar we elkaar helpen en zorg hebben voor elkaar. Waar we mensen 
aanspreken op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, geslacht of 
seksuele voorkeur, of religieuze achtergrond.  

De SP’ers zullen zich in de gemeenteraad als echte volksvertegenwoordigers manifesteren. 
De SP is en blijft een activistische partij en zal altijd binding houden met onze inwoners door 
middel van structurele en wekelijkse buurtbezoeken en aanwezigheid in de winkelcentra. 
Het organiseren en mobiliseren van onze inwoners is een onderdeel van een samenleving 
waar de mens er weer toe doet. Een samenleving waar de sociale vooruitgang voor onze 
inwoners voorrang heeft en waar we de aanval op de solidariteit afslaan. Een samenleving 
waar de mens centraal staat en niet de vrije markt of de regelgeving. De SP wil in Leusden, 
Achterveld en Stoutenburg de verbondenheid van rijk met arm, ziek met gezond en jong met 
oud versterken. 
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ECHTE ZEGGENSCHAP VOOR BEWONERS 
 

Bewoners hebben andere bewoners nodig om zelfredzaam te zijn. De 
participatiesamenleving is vaak een gelegenheidsargument om te bezuinigen. Zelforganisatie 
en burgerkracht zijn de nieuwe mantra’s. Deze, van overheidswege opgelegde morele druk, 
wijzen wij af. Zelfs het Sociaal Cultureel Plan Bureau (CPB) geeft aan dat veel burgers niet zo 
zelfredzaam zijn. Hoe kwetsbaarder de burger, hoe groter de stress, wat grote invloed heeft 
op de mate van zelfredzaamheid. Kwetsbare groepen worden door de 
participatiesamenleving dubbel gepakt. Zij krijgen én minder zorg van de overheid én zijn 
ook nog eens minder in staat om dat te compenseren door zelfredzaamheid.  

Veel inwoners van onze gemeente voelen zich regelmatig overvallen als er belangrijke 
besluiten worden genomen. Besluiten die bijvoorbeeld hun directe leefomgeving 
beïnvloeden en waarover zij niet hebben kunnen meebeslissen. Er worden wel pogingen 
gedaan inwoners in onze gemeente bij het beleid te betrekken, maar dat blijft meestal 
beperkt tot het meepraten van een kleine groep in plaats van meebeslissen.  

De SP wil de actieve, betrokken en verantwoordelijke burger ondersteunen. Zij brengen 
mooie dingen tot stand. De SP wil de gemeenschapszin versterken, maar daar is nog veel 
voor nodig. Het begint bij het luisteren naar onze inwoners en hen laten merken dat zij 
gehoord worden en serieus genomen worden. Daarbij denken we in eerste instantie aan 
inwoners die zich in de plaatselijke politiek niet vertegenwoordigd voelen.  

De manier waarop nu besluiten worden genomen voor veel inwoners vaak niet duidelijk en 
niet inzichtelijk. Dat maakt het noodzakelijk dat de politiek naar de mensen toe moet gaan 
om te luisteren naar wat voor onze inwoners belangrijk is. Om daarna daadwerkelijk samen 
met inwoners te werken aan de leefbaarheid in de buurten en de dorpen. 

Daarom zal de SP aanwezig blijven in de wijken en samen met de mensen in de buurten 
opkomen voor een leefbare buurt. Buurtbewoners weten beter dan wie ook hoe het staat 
met hun buurt.  

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn in dienst van de inwoners van de 
gemeente Leusden en daarom moeten zij weten wat er in onze gemeente speelt. De 
plaatselijke overheid en de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad dienen daarom 
ruimte en aandacht te geven aan initiatieven en activiteiten die vanuit de buurten worden 
aangekaart en ondernomen. 

Daarom stellen we voor dat buurtbewoners (mede)zeggenschap krijgen over de inrichting 
en de voorzieningen in de buurt. Zij weten het beste waar wel of geen behoefte aan is.  

 



6 
 

EEN BETROKKEN BESTUUR 
 

De Gemeente Leusden bestaat uit drie kernen. Achterveld en Stoutenburg moeten 
volwaardig mee kunnen draaien in deze gemeente. De Dorpsraad in Achterveld en 
Stoutenburg dient binnen onze gemeente als serieuze gesprekspartner te worden 
behandeld. 

Een goed functionerend gemeentebestuur is er één die inwoners tijdig informeert en die 
transparant is. Besturen doe je niet vanaf het pluche, maar doe je namens en met de 
mensen in de gemeente. Wanneer iemand informatie nodig heeft van de gemeente, dan 
mag men niet van het kastje-naar-de-muur worden gestuurd. Geld blijft gestoken worden in 
geldverslindende projecten, zoals het nieuwe gemeentehuis. Zonder de bevolking hierover 
serieus te raadplegen. De kloof tussen inwoners en het gemeentebestuur blijft mede 
hierdoor groeien. Diverse Leusdenaren verliezen hierdoor hun vertrouwen in de lokale 
politiek en blijven weg van de stembus.  

Gemeentebestuurders dienen ook regelmatig contact te hebben met de mensen in onze 
wijken om te weten wat er in onze gemeente speelt. 

Het bestuur van de gemeente Leusden dient het goede voorbeeld te geven voor alle burgers 
en organisaties in de gemeente. Een goed bestuur wordt gekenmerkt door verantwoorde 
uitgaven, betrokkenheid bij burgers, voorspraak in plaats van inspraak en het vermogen om 
kritisch naar zichzelf te kijken. Hoewel het bestuur voor vier jaar gekozen is om beslissingen 
te nemen, moeten gewichtige besluiten ondersteund worden door een raadgevend 
referendum. 

De controlerende macht moet weer terug bij de gemeenteraad. Te vaak wordt mandaat 
gegeven aan het College en vindt overheveling van taken plaats aan de regio Amersfoort of 
(zoals bij het openbaar vervoer) aan de Provincie. 

Privatisering van gemeentelijke diensten wordt niet toegestaan tenzij aangetoond kan 
worden dat een dergelijke operatie niet alleen kosten bespaart, maar ook de kwaliteit 
verbetert en de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers gegarandeerd zijn.  

Klachten, opmerkingen en aanvragen van inwoners worden persoonlijk, en binnen de tijd die 
daar voor staat, afgehandeld.  

Raadsvergaderingen mogen alleen geheim zijn als de veiligheid van inwoners in het geding 
is, individuele personen besproken worden of als er aanbestedingsbedragen moeten worden 
genoemd. 
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BETAALBAAR WONEN 
 

De gemeente Leusden is een mooie en centraal gelegen gemeente waar mensen graag 
willen wonen. Om iedereen een eerlijke kans te geven dient de gemeente te zorgen voor 
een goede verdeling van woningen, zodat iedereen, arm of rijk, jong of oud, een eigen 
betaalbare plek kan vinden in onze gemeente.  

 
Sociale huisvesting 
 
De SP zal zich inzetten voor uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. De doelgroep 
voor sociale huisvesting groeit. De SP verzet zich tegen de verkoop van sociale 
huurwoningen indien de totale voorraad sociale woningen hierdoor vermindert. De 
wachttijd voor huurwoningen is te lang in Leusden. Starters op de woningmarkt die in 
Leusden willen blijven wonen vinden pas na een jarenlange wachttijd met grote moeite een 
betaalbare huurwoning in onze gemeente. 

Er dient bijgebouwd te worden voor jongeren, senioren en starters. Mensen met een 
beperking verdienen extra aandacht, waarbij toegankelijkheid van belang is. De SP is een 
groot voorstander van het doorstroomproject van WSL “van groot naar fijn” om zodoende 
weer grotere eengezinswoningen voor gezinnen te kunnen bestemmen.   

Uit een recent onderzoek onder huurders is gebleken dat 58% van de mensen in sociale 
huurwoningen vreest dat men de huur niet meer kan betalen. De SP maakt zich ook ernstig 
zorgen over de huurquote (het deel van het inkomen dat men moet besteden aan huur) 
voor de mensen met een inkomen net boven de huurtoeslaggrens.  

De SP pleit daarom voor woonlastenverlichting voor minima en mensen met een laag 
besteedbaar inkomen. 

De langdurige leegstand van kantoren moet een halt worden toegeroepen. Bijvoorbeeld 
door het wijzigen van bestemmingsplannen, die nu het herbestemmen van kantoren ten 
behoeve van (jongeren)huisvesting en statushouders bemoeilijken.  

De SP is verheugd dat onze woningcorporatie (WSL) de oorspronkelijke doelstelling weer 
voorop heeft gezet: het verhuren van betaalbare sociale huurwoningen. De SP onderschrijft 
het belang van de invloed van huurders op het beleid van de Woningstichting en de 
gemeente bij de zogenaamde prestatieafspraken. De gemeente Leusden dient een actieve 
rol te spelen binnen het realiseren van de Sociale Huisvesting.  

Alle nieuwe woningen die in Leusden gebouwd gaan worden dienen te voldoen aan de 
duurzaamheidseisen. 

De SP wil dat minstens 25% van de vrijgekomen huurwoningen specifiek voor Leusdenaren 
bestemd is om daarmee de noodzakelijke doorstroming te bevorderen.  
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Bouwen en woonvisie 
 
Bouwen van dure koophuizen voor vermogende woningzoekenden uit andere gemeenten 
wijzen we af. Het ombouwen van lege kantoorruimten, winkels en scholen en de omvorming 
van verouderde bedrijventerreinen naar een nieuwe woonbestemming wordt gestimuleerd. 
De langdurige leegstand van kantoren moet een halt worden toegeroepen.  

Bouwen in het buitengebied dient zo mogelijk voorkomen te worden. Over dit belangrijke 
onderwerp dient een raadgevend referendum te komen. Binnen de rode contouren is 
ruimte voor beperkte woningbouw voor eigen behoefte. De SP hecht aan transparantie. 
Daarom dienen bewoners vroegtijdig bij de planvorming betrokken te worden.  Informatie 
dient voor iedereen beschikbaar te zijn.  

Het Regionaal Overleg dient volkomen transparant te handelen. Besluitvorming dient in de 
gemeenteraad plaats te vinden. 

De SP dringt aan op een onafhankelijk onderzoek over groei en krimp van de bevolking. De 
SP verzet zich tegen het feit dat de toekomstige gemeenteraad al gebonden zou zijn aan 
ondoorzichtige afspraken in de regio. Daarom moet het te aantal te bouwen woningen en de 
plaats waar dat zal gebeuren per zittingsperiode besloten worden. 



9 
 

DE NOODZAAK VAN EEN GOED MINIMABELEID     
 

De gemeente Leusden heeft 10,9% risicogezinnen waarvan het besteedbaar inkomen te laag 
is om alle noodzakelijke uitgaven te dekken.  

De SP vindt dat de gemeente zich actief moet inzetten om het aantal uit beeld geraakte 
mensen met een minimum besteedbaar inkomen inzichtelijk te krijgen, zodat deze mensen 
ook gebruik kunnen maken van de gemeentelijke regelingen waar zij recht op hebben. De SP 
zal dringend aandacht vragen voor de grote groep werkende mensen die “voldoende” bruto-
inkomsten hebben, maar netto bijna niets overhouden. Zij komen voor geen enkele toeslag 
in aanmerking en vallen buiten alle regelingen.   

De SP wil een duidelijk plan van aanpak waarin een richtlijn wordt gegeven voor de 
specifieke hulpbehoeftes van deze 'nieuwe armen' en eigen initiatieven worden 
gestimuleerd.  

 
Maatregelen voor minima 
 
De SP zal zich inzetten voor het verhogen van alle regelingen voor de minima naar 130% van het sociaal 
minimum, zodat men in aanmerking kan komen voor geldende regelingen voor de minima.  

De SP wil een zogenaamde “LASpas” voor 130% van het sociaal minimum. Deze pas geeft 
bijvoorbeeld korting of gratis entree, maar kan ook tevens dienen als legitimatie voor 
diverse regelingen. Dit voorkomt dat telkens weer de hele administratie van de betrokkene 
overlegd dient te worden.  

Voor ZZP’ers binnen de gemeente moeten, wanneer noodzakelijk, de regelingen ook 
toegankelijk zijn. Vanwege wisselende inkomsten zal een aantal regelingen specifiek voor 
hen versoepeld moeten worden. 

De SP verzet zich tegen de tendens dat gemeentelijke regelingen, waar minima met recht 
een beroep op kunnen doen, worden afgebroken. De gemeente leunt daarbij stevig op 
charitatieve instellingen zoals Stichting Jeugdfonds de Boom. Deze instellingen kunnen wel 
zorg dragen voor aanvullende voorzieningen, maar mogen niet in de plaats komen van 
voorzieningen of regelingen die door de gemeente dienen te worden verstrekt. Nu moeten 
bewoners in onze gemeente om gunsten vragen en zijn zij afhankelijk geworden van 
subjectieve beoordelaars. Dit kan leiden tot willekeur en als een vernedering worden 
ervaren door mensen die hier noodzakelijkerwijs een beroep op moeten doen.  

School, sport, spel en culturele uitingen moeten ook toegankelijk zijn voor kinderen uit 
gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. De SP vindt dat alle goed bedoelde 
charitatieve regelingen de gemeente niet ontslaan van haar zorgplicht. 
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De afgelopen jaren heeft het minimabeleid zich gekenmerkt door het afschuiven van 
verantwoordelijkheden. Er zijn grote bezuinigingen geweest op armoederegelingen en de 
bijzondere bijstand. Mensen die van de bijstand afhankelijk zijn, of worden, krijgen steeds 
minder begeleiding om weer goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. De SP is 
verheugd over de aanstelling van een minimacoach en steunt dit initiatief van harte. We 
zullen nader onderzoeken of het aanstellen van een minimacoach voldoende is om de 
betrokken mensen in onze gemeente op goede wijze te ondersteunen. 

De SP wil dat mensen uit de gemeente Leusden in de bijstand weer bij een loket in het 
gemeentehuis van Leusden geholpen worden. De begeleiding zal daar plaatsvinden door 
een klantmanager van de Sociale Dienst die bekend is met alle regelingen in Leusden. 
Mensen moeten in hun eigen gemeente terecht kunnen.  

 
Schuldhulpverlening en voedselbank  
 
De SP is voor goede schuldhulpverlening. Dat betekent: laagdrempelig, waar iedereen met 
schuldproblemen terecht kan, zonder wachtlijsten, met aandacht voor het voorkomen van 
schulden. Uitbesteden van deze taak aan particuliere bureaus is de verkeerde weg.  

Het is een maatschappelijke schande dat in een rijk land en een rijke gemeente als Leusden 
mensen afhankelijk zijn van een voedselbank. Echter zo lang er in onze gemeente een 
voedselbank noodzakelijk is steunen wij deze. We zijn verheugd dat de voedselbank 
maximaal gefaciliteerd wordt door bedrijven, instellingen en particulieren. 
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ZORG VOOR IEDEREEN 
 

De gemeente heeft een zorgplicht. Iedereen die zorg nodig heeft dient daarin te worden 
voorzien. We zijn tegen het vervangen van de zorgplicht door een algemene voorziening. De 
SP wil dat geld bestemd voor zorg ook daadwerkelijk naar zorg gaat. Gelden binnen het 
sociaal domein dienen per deelgebied geoormerkt te zijn en niet enkel breed geborgd. Als 
er aan het eind van het jaar een onderschrijding van de begroting is (d.w.z. er is meer 
begroot dan uitgegeven), dan blijft het geld binnen de WMO en beschikbaar voor zorg. 
Indien er te weinig geld beschikbaar blijkt te zijn zullen er andere keuzes gemaakt moeten 
worden binnen de begroting zodat iedereen die zorgt nodig heeft deze ook kan krijgen. 

De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten heeft niet alleen geleid tot een 
bezuiniging bij het Rijk, maar tot meer kosten bij gemeenten. Zorgtaken worden vaak 
uitgevoerd door zorginstellingen die werken voor verschillende gemeenten. We willen dat 
de gemeenteraad haar controlerende taak in deze optimaal kan uitvoeren en meer te 
zeggen krijgt over de instellingen die gemeentelijke taken uitvoeren. 

 
Geen drempels in de zorg 
 
Ook in de gemeente Leusden zijn er mensen die de zorgkosten niet kunnen betalen en zorg 
mijden. Wij vinden dat een beschaafde en rijke gemeente onwaardig. Als inwoners van onze 
gemeente de noodzakelijke zorgkosten niet kunnen betalen, dienen er aanvullende 
regelingen te zijn die helder en inzichtelijk zijn.  

Aanbestedingen horen niet thuis in de (jeugd)zorg. De SP zou van onze gemeente een 
‘marktwerking vrije gemeente’ of een ‘eigen bijdrage vrije gemeente’ willen maken als het 
om zorg gaat. De (jeugd)zorg die nodig is wordt ingekocht op basis van samenwerking en 
niet op basis van concurrentie. De gemeente gaat alleen in zee met aanbieders zonder 
winstoogmerk. 

 
Tarieven op basis van kwaliteit 
 
De inkoop van zorg moet grondig worden herzien. Zorgverzekeraars, het Rijk en gemeenten 
letten volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vooral op de prijs en kijken 
volgens de Raad onvoldoende naar de behoeften van de patiënt. Het systeem van strakke 
contracten leidt o.a. tot ongewenste effecten als een patiëntenstop. Er dient voorkomen te 
worden dat aanbieders van zorg daardoor niet meer aan de wettelijke kwaliteitseisen 
kunnen voldoen.  

Tarieven voor zorg moeten daarom vastgesteld worden op basis van een goede kwaliteit 
van zorg en niet voor de laagste prijs. De zorg is immers geen markt. Goede basistarieven 
voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen. Recent is er een nieuwe loonschaal 
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voor de huishoudelijke zorg vastgesteld. In de CAO VVT (verpleeghuizen, verzorgingshuizen 
en thuiszorg) is de loonschaal FWG 10 komen te vervallen en is er nu één loonschaal voor de 
huishoudelijke zorg op het niveau van FWG 15. Hier moeten gemeenten dus ook hun 
tarieven op baseren en zorgorganisaties moeten dit aan hun werknemers betalen. 

De zorgplicht van de gemeente blijft uiteraard ook van toepassing als aanbieders van zorg 
om financiële redenen niet meer in staat zijn de afgesproken zorg te leveren. Inwoners van 
onze gemeente die zorg behoeven mogen nooit van de noodzakelijk zorg verstoken blijven. 
De zorg dient te allen tijde worden aangeboden in de directe woonomgeving van de 
zorgvrager.   

 
Indicatiestelling door beroepskrachten 
 
Mogelijke indicatiestellingen moeten in de regel worden beoordeeld vanuit een persoonlijk 
gesprek, waarbij goed wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden en behoeftes. 
We pleiten ervoor dat een ervaren beroepskracht, zoals de wijkverpleegkundige, de 
indicatie stelt. Zij hebben alle kennis en kunde in huis om te beoordelen welke zorg en of 
voorzieningen nodig zijn. Voorkomen moet worden dat dure externe bureaus of 
gemeenteambtenaren, die niet medisch of voor de zorg zijn opgeleid, beslissen welke zorg 
nodig is 

De persoonlijke gesprekken of keukentafelgesprekken mogen niet een budgettaire 
doelstelling als uitgangspunt hebben. Bij deze gesprekken moet er altijd een onafhankelijke 
cliënten ondersteuner aangeboden worden. 

 
Geen wachttijden 
 
Wachttijden bij het Basis- en het SAVE team zijn niet geoorloofd. Zeker niet als zij het gevolg 
zijn van te weinig geldelijke middelen. 

 
Mantelzorgers ondersteunen 
 
De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Wij zijn voor een serieus 
mantelzorgsteunpunt in onze gemeente. Hier kunnen mantelzorgers advies en 
ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg voor als het thuis even niet meer gaat. 

Mantelzorg mag nooit in de plaats komen van professionele zorg. 

 
WMO: maatwerk! 
 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is onder andere bedoeld voor 
ondersteuning van mensen met een beperking die bijzondere hulp nodig hebben, 
bijvoorbeeld in de vorm van thuiszorg, een scootmobiel, of een traplift. Door deze 
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hulpmiddelen kunnen mensen langer thuis blijven wonen en hebben zij een betere kwaliteit 
van leven. De SP wil dat maatwerk wordt geleverd bij indicaties voor de WMO en dat 
wordt uit gegaan van de zorgbehoefte.  

Mits dit de wens van betrokkenen is, wil de SP dat mensen in onze gemeente zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Indicatiestellingen voor hulp aan huis 
dienen alleen door professionele hulpverleners te geschieden. 

De SP is voor een lage drempel bij het vragen om hulp of ondersteuning wanneer dat 
noodzakelijk wordt geacht. Door nadruk te leggen op eigen verantwoordelijkheid mag de 
vraag om hulp nooit ontmoedigen.  

De invloed en de positie van Raad voor Cliëntenparticipatie Leusden (RCL) voor de WMO en 
het sociaal domein moet versterkt worden, ook in de toekomst.  

De SP kijkt kritisch naar de hoogte van de eigen bijdrage in de WMO en houdt de vinger aan 
de pols zodat de zorglasten voor hulpvragers betaalbaar blijven. 

Bij de inkoop van Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) dient een fatsoenlijke prijs te worden betaald 
aan de zorgaanbieder. Er zijn landelijke normen die faillissementen van zorgaanbieders 
kunnen voorkomen en de SP zal daarop toezien bij de aanbestedingen.  

Er is in 2017 een flinke daling in het aantal mensen dat binnen de WMO gebruikmaakt van 
HH1. Zij zijn overgegaan naar de algemene voorziening.  De SP zal er scherp op toezien dat 
dit niet een bezuinigingsmaatregeling is. Maatwerk voor eenieder die daar recht op heeft. 
Het aantal mensen met HH2 blijft vrij stabiel. SP wil dat HH2 vaker wordt ingezet bij de wat 
complexere problematiek rond het huishouden. Daarnaast zal ook HH3 gezien het ouder 
worden van onze bevolking en het feit dat er steeds meer verwarde mensen thuis moeten 
wonen vaker ingezet moeten worden en niet als bezuinigingsmaatregel op de plank blijven 
liggen. 

 
Steun het Nationaal ZorgFonds 
 
De SP Leusden steunt het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico in de zorg. We verzetten 
ons tegen onnodige bureaucratie en kostenverhogende concurrentie. Veel geld verdwijnt nu 
in de reserves van grote zorgverzekeraars. Het eigen risico is een boete op ziek zijn en treft 
vooral mensen met een laag inkomen en zieke medebewoners. Ziek zijn is geen keuze. Ook 
in de gemeente Leusden zijn er mensen die de zorgkosten niet kunnen betalen en zorg of 
medicatie mijden.  

De SP gaat de gemeente Leusden voorstellen het Nationaal ZorgFonds actief te steunen.  
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Begeleid werken en de Participatiewet 
 
De gemeente dient samen met andere gemeenten ervoor te zorgen dat de regionale sociale 
werkvoorziening Amfors behouden blijft. De SP vindt dat de betrokken gemeenten zich in 
goed overleg met de Amfors Groep zullen moeten inzetten voor voldoende werk- of 
detacheringsplekken voor mensen die werkzaam zijn in het kader van de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW).  

De gemeente moet in het kader van de Participatiewet (mensen in bijstand, WSW en 
Wajong) meer arbeidsgehandicapte medewerkers dan de gestelde norm in dienst nemen. 
Wanneer mensen in het kader van de Participatiewet geplaatst worden bij gewone 
bedrijven, mag hun begeleiding niet direct worden afgebouwd. In het begin dient de 
begeleiding eerder te worden geïntensiveerd. Deze begeleiding dient bij voorkeur door de 
Amfors Groep te geschieden. Verwacht mag worden dat bedrijven en organisaties die werk 
voor de gemeente verrichten, ook werk laten doen door mensen met een beperking (in het 
kader van “social return”).  

De SP verzet zich landelijk tegen de korting op de Wajong in 2018. Mensen in de Wajong en 
waaraan geen passend werk is aangeboden kunnen door deze korting in financiële 
problemen komen. Dit leidt onder deze kwetsbare doelgroep tot onrust en spanningen. Zij 
verdienen persoonlijke aandacht te krijgen en gebruik te kunnen maken van 
ondersteunende financiële regelingen in onze gemeente. 

 
Leerlingenvervoer 
 
Het leerlingenvervoer voor Leusdense kinderen met een leerachterstand of een 
gedragsstoornis, die speciaal onderwijs volgen, dient voorspelbaar en overzichtelijk te 
verlopen.  

De SP verzet zich tegen het aanbestedingscircus in de regio Amersfoort dat er mede toe leidt 
tot het contracteren van taxibedrijven ver buiten de regio. Dit leidt net als bij de 
aanbestedingen in het openbaar vervoer tot route onbekendheid van chauffeurs en tot 
slechte bereikbaarheid voor ouders.  

De SP pleit voor het betrekken van de ouders bij de aanbestedingen en de keuze voor 
taxibedrijven. De gemeente dient hierop toe te zien. Taxibedrijven die soms al tientallen 
jaren naar tevredenheid van ouders het leerlingenvervoer uitvoerden dienen na overleg met 
betrokken ouders met voorkeur het taxivervoer gegund te krijgen.  
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EEN SCHOON MILIEU  
 
 
Inwoners in de gemeente Leusden willen het dorpse karakter behouden. Leusden is een 
groen dorp met ruimte om te wonen, werken en te recreëren. De inwoners van Leusden, 
Stoutenburg en Achterveld geven aan de rust en ruimte te waarderen. Zij tonen zich 
betrokken bij hun leefomgeving. 

De SP vindt dan ook dat de inwoners meer betrokken dienen te worden bij het onderhoud 
van de directe omgeving. Daarbij dient bij de aanbestedingen rekening gehouden te worden 
met de wens van de buurtbewoners. 

 

Duurzaamheid 

De SP is voor duurzaam ondernemen. Dit hangt nauw samen met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Samen met milieuorganisaties, agrarische belangenorganisaties 
en de inwoners wil de SP zorg dragen voor duurzaam gebruik van grond en water.  

De rekening moet liggen waar hij hoort: bij de vervuiler. Voorkomen moet worden dat de 
zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 

De SP wil dat de gemeente zich inzet om lokale producten die duurzaam tot stand zijn 
gekomen actief onder de aandacht brengt en zelf inkoopt voor bijvoorbeeld recepties en het 
gemeenterestaurant.    

Voor het behoud van de het groene karakter wil de SP een verantwoord energiegebruik van 
bedrijven, vervoer en inwoners. Beter gebruik van alternatieve energiebronnen wordt 
gestimuleerd. 
Aan windenergie kleven nadelen. Het is duur en leidt tot landschapsvervuiling. Bewoners in 
directe omgeving moeten in de besluitvorming over windmolens een belangrijke stem 
hebben. Toch kunnen we deze alternatieve energiebron niet uitsluiten. De SP wil dat de 
technologische ontwikkeling gevolgd wordt. Hiernaast kan de ontwikkeling van restwarmte 
een rol spelen. 
Er moet snel onderzoek komen naar de mogelijkheid om aardwarmte te gebruiken. 
 
Zonne-energie is gemakkelijker op te wekken. De SP wil dat op daken van bedrijven en 
woningen zonnepanelen worden geplaatst. De gemeente Leusden stimuleert en zo nodig, 
faciliteert grootschalige inkoop hiervan bij voorkeur bij Nederlandse bedrijven. 
Het gebruik van deze duurzame energie moet iedereen in de gemeente ten goede komen. 
Bij het bomenbeleid in de dorpen dient aandacht te zijn voor (toekomstige) zonnedaken. 
 
De SP Leusden wijst alle vormen van gaswinning en mogelijke proefboringen in onze 
gemeente ondubbelzinnig af. 
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Het verstrekken van gratis compost vindt de SP een positieve milieumaatregel. Om gebruik 
van synthetische meststoffen te ontmoedigen kiest de SP ervoor gebruik van compost te 
bevorderen.  

De SP stelt voor dat de gemeente bij de nieuw in te richten milieustraat een prominente plek 
inruimt voor opnieuw te gebruiken goederen. Nu is het nog te onbekend dat daar een 
inzamelpunt is voor de kringloopwinkel. 

SP wil dat de inwoners van Leusden het gebruik van Glyfosaat (ROUNDUP) actief ontraden 
wordt. 

Dierenwelzijn 

De SP wil grootschalige landbouw en veeteelt tegen gaan. Megastallen vormen een 
bedreiging voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn, daarom willen we ze niet in onze 
gemeente hebben. De SP vindt dat de gemeente de biologische en diervriendelijke 
veehouderij moet bevorderen. Door actief met de betrokken bedrijven mee te denken hoe 
belemmeringen bij de omschakeling kunnen worden weggenomen.  
Landbouwgif en monocultuur van gewassen wijst de SP af. Biodiversiteit heeft prioriteit. De 
Regio FoodValley ligt op enkele kilometers van onze gemeente. De SP volgt deze 
ontwikkeling kritisch en neemt afstand van grootschaligheid. 

SP wil dat het oplaten van ballonnen binnen de gemeente verboden wordt. De ballonnen 
zijn buitengewoon slecht voor de natuur en levensgevaarlijk voor dieren. 

Afval 

De SP blijft streven naar meer recycling van afval, zolang dit niet tot hogere lasten voor de 
inwoners van de gemeente Leusden leidt. Mensen moeten hun afval gemakkelijk kwijt 
kunnen, omdat dit anders kan leiden tot illegale stort. Het moet voor particulieren mogelijk 
worden om zonder extra kosten grofvuil af te laten halen.  

Het individueel laten betalen van restafval wijzen we af. Dit leidt tot ongelijke verdeling van 
de afvalkosten voor bepaalde groepen inwoners. De vuilcontainers dienen op korte 
loopafstand voor onze inwoners goed bereikbaar te zijn. Voor minder validen en senioren 
moet een oplossing gevonden indien zij problemen ondervinden met het wegbrengen van 
restafval. 

Gezien de nu vaak gehoorde kritiek in de gemeente Leusden op het huidige systeem van 
afvalinzameling, stelt de SP voor dat in 2018 de huidige vorm van afvalinzameling grondig 
geëvalueerd wordt.  

Goed onderhouden openbaar groen 

Goed onderhouden, schone groenstroken en parken zorgen voor een leefbare buurt. De SP 
vindt dan ook dat de inwoners meer betrokken dienen te worden bij het groenonderhoud 
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van de directe omgeving. Zwerfvuil dient te worden voorkomen en speeltoestellen en 
meubilair moeten goed worden onderhouden.  

De SP wil dat de gemeente zorg draagt voor het professionele onderhoud van de 
groenstroken en de parken. De verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud mag niet 
worden afgewenteld op de bewoners van een wijk. Medewerkers in het groenbeheer dienen 
voor hun werkzaamheden een fatsoenlijk loon te krijgen en dienen voor deze taken opgeleid 
dan wel toegerust te zijn. Er dient extra aandacht te worden besteed aan het duurzaam 
bestrijden van agressieve exoten als de Japanse duizendknoop. 

 



18 
 

ECHT VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER 
 

De SP is voor gratis openbaar vervoer. Om te beginnen voor bepaalde groepen, zoals 
ouderen en mensen met een minimum inkomen. Slagen de experimenten, dan volgt 
stapsgewijze uitbreiding.  

Het openbaar vervoer moet in de tussentijd aantrekkelijker gemaakt worden qua prijs, 
frequentie en bereikbaarheid van de wijken. Zo zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer, 
naast fietsen, het alternatief wordt voor de auto. De huidige concessie van Syntus heeft 
echter geleid tot de afbraak van het openbaar vervoer in Leusden. Bij een eerdere 
aanbesteding was dat ook al het geval in Achterveld en Stoutenburg waar bewoners 
overvallen werden door het wegvallen van de rechtstreekse verbinding met Amersfoort. 

 
DE BUS TERUG IN DE WIJKEN! 
 
De bus moet terug in Zuidoost Leusden en langs de Biezenkamp. Ook vinden wij dat 
inwoners van Achterveld en Stoutenburg evenveel recht hebben op een volwaardige buslijn 
als de rest van Leusden. Omdat het openbaar vervoer dichtbij en bereikbaar moet zijn en 
een prima alternatief is voor de auto. Meer dan 2550 mensen tekenden in 2016 een petitie 
voor de terugkeer van de bussen in de wijken. De SP blijft met bewoners strijden voor de 
terugkeer van de gewone reguliere buslijnen in Zuidoost Leusden en bij de Biezenkamp. Wij 
streven ernaar dat de gemeente Leusden weer 100% zeggenschap krijgt over het openbaar 
vervoer in onze dorpen.  

De SP verzet zich tegen de marktwerking en dubieuze aanbestedingen in het openbaar 
vervoer. Bij elke aanbesteding is er sprake van verslechteringen in het openbaar busvervoer 
en toename van het gebruik van de auto. Het is voor de SP volstrekt onacceptabel dat de 
Provincie of de aanbieders van openbaar vervoer bepalen welke routes de bus in onze 
gemeente rijdt. Inwoners en de gemeenteraad dienen hierover te besluiten.  

Reizen met bus dient van “deur tot deur” gepland te kunnen worden. Alleen op die manier 
wordt het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto.  

Vrijwilligers mogen geen werkplekken van beroepschauffeurs overnemen.  

Door betaalbaar en gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en mensen met een 
minimuminkomen bevorderen we de mobiliteit en de sociale contacten van ouderen. 
Mensen met een beperking dienen zo veel mogelijk zelfstandig gebruik te kunnen maken 
van de bus. Bussen in onze gemeente moeten hiervoor worden aangepast en beter worden 
ingericht. 
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Regiotaxi 
 
Een betaalbare en betrouwbare Regiotaxi moet blijven bestaan. De regiotaxi mag nooit het 
reguliere openbaar vervoer vervangen. 
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ONZE JEUGD, ONZE TOEKOMST 
 

Jeugdhulp 
 
SP Leusden is voor een laagdrempelige jeugdhulp en deze zorg wordt dicht bij jongeren in 
Leusden, Stoutenburg en Achterveld aangeboden. Voor preventieve zorg is samenwerking 
van Larikslaan 2 (Voor Achterveld: de Heelkom) en het Centrum voor Jeugd en Gezin met de 
jongerenwerkers in Fort 33 van groot belang. De samenwerking tussen 
(jeugd)zorginstellingen en de gemeente creëer je niet alleen door convenanten op papier. 
Het is belangrijk dat jeugdhulpverleners en andere zorgverleners elkaar ook tegenkomen.  

Wij bestrijden de marktwerking ook in de jeugdhulp. De wachtlijsten en patiëntenstops als 
gevolg van een verkeerd inkoopbeleid in de jeugdhulp en de jeugd GGZ zijn onaanvaardbaar 
en zal de SP keihard bestrijden. Het recht op zorg voor alle jongeren In Leusden is en blijft 
voor de SP een essentieel uitgangspunt. Een wachtlijst en wachttijden voor jongeren die 
crisisopvang behoeven zijn voor de SP onacceptabel.  

Veel jongeren hebben last van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en hebben vaak flexibele 
arbeidscontracten. Zij kunnen daardoor eerder in financiële problemen komen. Eventuele 
armoede onder jongeren in Leusden dient nader onderzocht te worden. 

 
Fort 33 
 
Fort 33 is met name voor jongeren in onze gemeente een belangrijke voorziening. 
Jongerenwerkers zijn onmisbaar in onze gemeente en staan dicht bij de jongeren. 
Jongerenwerkers van Fort33 dienen altijd betrokken worden bij zaken die de jeugd aangaan. 
Zij werken dagelijks met de Leusdense jeugd. Zij bieden jongeren een beter perspectief in 
onze gemeente.  

Fort 33 heeft daarnaast een breed (sociaal) cultureel aanbod voor andere doelgroepen. 
Fort33 dient maximaal door de gemeente Leusden ondersteund te worden om problematiek 
in kaart te brengen en te helpen verminderen. Op jongerenwerk mag niet verder bezuinigd 
worden. 

 
Aandacht voor bewegen 
 
Sport en bewegen horen een vanzelfsprekend onderdeel van een schooldag te zijn. De 
gemeente ondersteunt scholen die minimaal 3 uur per week bewegingsonderwijs 
organiseren, gegeven door een vakdocent.  

Scholen die hier niet aan voldoen worden geadviseerd om ook met deze norm te gaan 
werken.  
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Daarnaast wordt scholen geadviseerd om aandacht te besteden aan gezonde voeding en 
meer bewegen, bijvoorbeeld door bewegend leren aan te bieden of om mee te doen aan 
“The Daily Mile” (dagelijks een kort rondje hardlopen rond de school). 

 
Schoolzwemmen herinvoeren 
 
Geen kind hoort de basisschool te verlaten zonder zwemdiploma. Leusden is een gemeente 
met veel open water. Zoveel mogelijk kinderen horen het zwem-ABC te halen om ook veilig 
in open water te kunnen zwemmen. We zetten weer stappen in de richting van het 
herinvoeren van schoolzwemmen voor ieder kind.  

De SP heeft met een actiegroep in 2014 meer dan 2300 handtekeningen opgehaald voor de 
terugkeer van het schoolzwemmen. Deze petitie is in de lade van gemeente verdwenen en 
er is nooit wat mee gedaan. Dat kan niet. De stem van vele inwoners is hiermee genegeerd. 
Gezien de vele sloten en het kanaal in Leusden ligt verdrinkingsgevaar op de loer.  

 
GRATIS ZWEMLESSEN TERUG IN HET BASISONDERWIJS! 
 
Vanwege de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen vinden wij dat ieder kind na de 
basisschool moet kunnen zwemmen. Dat mag nooit afhankelijk zijn van de financiële 
middelen van de ouders of van giften van charitatieve instellingen. De SP pleit er voor dat 
alle basisscholen aan hun leerlingen vanaf groep 4 gratis wekelijks zwemlessen aanbieden. 
De gemeente zal dit moeten faciliteren en financieren.  

De “AFAS Swim Experience” is een goed charitatief initiatief echter een kind zal eerst een 
zwemdiploma moeten behalen. 

De SP is voor voldoende en veilige speelruimte in de buurt voor kinderen. De speeltoestellen 
dienen behouden te blijven in de wijken. 

 
Onderwijs 
 
De jeugd heeft de toekomst, daarom is het belangrijk te investeren in het onderwijs in plaats 
van te bezuinigen. Onderwijs is naast de thuissituatie de belangrijkste basis waarin jongeren 
en kinderen zich ontwikkelen. 

Met een goed klimaat in het schoolgebouw, kleine klassen met aandacht voor de leerling en 
deskundige leerkrachten en goed bereikbaar onderwijs kan ieder kind uitgroeien tot een 
uniek individu.  

De SP is voor veilige en goed onderhouden schoolgebouwen waar oog is voor ieder kind of 
scholier; kinderopvang in de wijk door professionele en gecertificeerde begeleiders; 
schoolzwemmen mogelijk maken; autovrije zones rond scholen en voor het behoud of 
herstel van het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs. 
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VOORZIENINGEN BEHOUDEN 
 

Bibliotheek  
 
De centrale bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer tot een toegankelijk centrum voor 
allerlei vormen van kennis en informatie. SP Leusden ziet het grote belang van een breed 
aanbod in de bibliotheek, zodat leren en ontwikkelen voor iedereen inde gemeente Leusden 
mogelijk blijft.  

 
Inlooppunt dicht bij de inwoners 
 
De SP steunt ontmoetingsmogelijkheden van inwoners dicht bij de mensen in de wijken. Dit 
versterkt het gemeenschapsgevoel. Het is noodzaak dat inlooppunten waar inwoners elkaar 
ontmoeten en waar activiteiten voor mensen plaatsvinden behouden blijven. Indien zoals bij 
‘t Binnenhuys besloten wordt de accommodatie te slopen dient er tijdig zicht te zijn op een 
nieuwe locatie zodat de activiteiten niet stagneren.  

 

Organisaties 

De SP is voor financiële ondersteuning van Leusdense verenigingen die ten dienste staan van 
het plaatselijk maatschappelijk belang. Te denken valt hierbij aan de Oranjevereniging 
Leusden, de twee EHBO-verenigingen van Leusden en Achterveld en de vereniging van 
verkeersregelaars (CVRL). 

De Oranjevereniging organiseert met haar vrijwilligers de activiteiten op Koningsdag, maar 
door teruglopende inkomsten en toenemende kosten bestaat het risico op vermindering 
daarvan. De SP vindt dat financiële ondersteuning van de gemeente dit moet voorkomen, 
om de jarenlange traditie voort te kunnen zetten. 

De beide EHBO-verenigingen in Leusden en Achterveld en CVRL vervullen een belangrijke 
functie in onze gemeente. Bij veel activiteiten in Leusden en Achterveld is de aanwezigheid 
van EHBO-ers en verkeersregelaars volgens de gemeentelijke evenementenvergunning 
verplicht, zoals bijvoorbeeld activiteiten in de winkelcentra, de Avondvierdaagse, (school) 
sporttoernooien, Koningsspelen, Tour de Junior en het Bouwdorp. De SP vindt dat deze 
verenigingen vanuit de gemeente ondersteund dienen te worden om hun leden/ vrijwilligers 
op te leiden en bij te scholen, mede omdat dit de kosten voor inhurende organisaties 
verlaagt. Dit kan door hun materialen gedeeltelijk te bekostigen. 

 

Henschotermeer 

De SP pleit ervoor dat het Henschotermeer gratis toegankelijk blijft voor Leusdenaren. 
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VEILIGHEID IN DE WIJK STAAT VOOROP  
 

Er kan alleen sprake zijn van een leefbare dorpen, als deze ook veilig zijn. Onze dorpen 
moeten veilig zijn voor iedereen.  

 
Veilig verkeer 
 
Ook in het verkeer dient de veiligheid gewaarborgd te zijn. Hard rijden in onze gemeente is 
niet goed voor de veiligheid van onze bewoners en zeker niet voor een schoon milieu. De SP 
is voor snelheid beperkende maatregelen in woonwijken, bij scholen en in het buitengebied.   

 
Meer wijkagenten op straat 
 
Wijkagenten zijn onmisbaar om onze buurten veilig te houden, de sociale cohesie te 
versterken en eventuele radicalisering te herkennen. De SP pleit voor zichtbaar zijn en 
herkenbaar zijn van de wijkagent in de wijken. Minder bureaucratie en meer blauw op 
straat. We zijn tegen het (gedeeltelijk) sluiten of beperken van de bemensing van de 
politiepost in onze gemeente.  

Naast voortdurende aandacht voor preventie, moet er daadkrachtig en doeltreffend 
opgetreden kunnen worden door het bevoegde gezag wanneer dit nodig wordt geacht. 

 
Geen uitholling van de brandweer 
 
De brandweerposten in de gemeente Leusden blijven open. De kwaliteit van de 
brandweerzorg in onze dorpen dient gegarandeerd te blijven. Experimenten met minder 
mensen op de brandweerwagens wijzen we af.  

Leusden is sinds oktober 2017 aangesloten bij het digitale alarmeringssysteem HartslagNu. 
De SP waardeert de samenwerking tussen de gemeente, RAVU, EHBO Leusden en 
Achterveld. Inwoners van Leusden volgen nu een reanimatiecursus en herhalingslessen op 
eigen kosten. De SP vindt dat deze burgerhulpverlening door de gemeente gestimuleerd 
dient te worden door de kosten van een reanimatieopleiding gedeeltelijk voor haar rekening 
te nemen. 
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IEDEREEN TELT MEE: “NIET APART MAAR SAMEN”! 
 

Integratiebeleid 
 
Bij het integratiebeleid dient niet de groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, 
maar de capaciteiten die de mensen hebben en de bijdrage die zij kunnen leveren aan de 
samenleving.  

Integratie is een tweezijdig proces: enerzijds wordt van nieuwkomers verwacht dat zij bereid 
zijn te integreren, anderzijds moet de Leusdense samenleving die integratie mogelijk maken. 
De gemeente heeft hierin een belangrijke taak door voor goede inburgering in eigen buurt te 
zorgen, discriminatie te bestrijden en te zorgen voor gemengde wijken waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten zonder met overlast of te grote verschillen geconfronteerd te worden. 

 
Discriminatie bestrijden 
 
De bestrijding van discriminatie op basis van geslacht, etniciteit, religie, seksuele geaardheid 
en handicap krijgt prioriteit. Dat geldt uiteraard ook voor LHBT-discriminatie. De SP bestrijdt 
elke vorm van discriminatie. De gemeente geeft het goede voorbeeld met een 
aannamebeleid dat zo veel mogelijk een afspiegeling is van de lokale Leusdense bevolking.  

Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. Samen wonen in gemengde wijken, 
samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een 
gemeenschappelijke toekomst. 

Iedereen telt mee, dus ook de statushouders. Het is zaak dat deze mensen goed worden 
begeleid. Juist nadat ze zijn gehuisvest. Gezien de soms zwaar getraumatiseerde 
statushouders moeten niet alleen vrijwilligers de vinger aan de pols houden maar ook de 
professionele hulpverleners. 
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EEN SENIORVRIENDELIJKE GEMEENTE  
 

De SP staat voor een seniorvriendelijke gemeente. Een gemeente die aantrekkijk is voor jong 
en oud om er te blijven wonen. Niet het budget maar de wens van ouderen is het 
uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van hulp en zorg.  

Een gemeente die zorgt voor vervoer van deur tot deur. Een gemeente die zich verdiept in 
de diversiteit van senioren en hun culturele achtergrond, betrekt sleutelfiguren en 
samenwerkende ouderenbonden (SOL) bij haar beleid en faciliteert sociale activiteiten. De 
SP wil dat ouderen zo lang als zij dat wenselijk vinden thuis kunnen blijven wonen. Dat 
betekent dat er betaalbare huren en levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn in de 
sociale huursector en voor de middenhuur. Ook het eerdergenoemde project “Van groot 
naar fijn” kan voor senioren van grote betekenis zijn. 

 
Ook voor senioren goede zorg en toegankelijke WMO 
 
De gemeente dient in te zetten op preventie voor ouderen, op gezond ouder worden. De 
gemeente faciliteert en maakt deelname mogelijk aan sport en of een beweegprogramma.  

Bij keukentafelgesprekken dient de oudere een onafhankelijke cliëntondersteuner 
aangeboden te krijgen. 

De SP pleit voor voldoende en betaalbare zorg en ondersteuning voor ouderen met en 
zonder een beperking. Er dient heldere, eenvoudige en toegankelijke informatie beschikbaar 
te zijn over de aard, beschikbaarheid en kosten van (WMO) voorzieningen.  

De SP mist in onze gemeente een verzorgingshuis. Niet te verwarren met een 
woonzorgcentrum of een verpleeghuis. Door de bezuinigingswoede van opeenvolgende 
kabinetten zijn de verzorgingshuizen tegen de wil van veel ouderen wegbezuinigd. De SP 
gaat onderzoeken of een voorziening als een kleinschalig verzorgingshuis in onze gemeente 
haalbaar is.  

De SP wil dat uitgebreider Huishoudelijke Hulp (HH3) mogelijk wordt voor ouderen om 
huishoudelijke diensten te verlenen en om signalen op te pakken (bijvoorbeeld over 
vereenzaming, administratieve zaken, maaltijden) en hiervan melding te doen bij relevante 
andere dienstverleners. 

 
Veilige stoepen, trapjes en straten 
 
In diverse wijken is er sprake van achterstallig onderhoud van de bestrating. Er dient bij de 
inrichting van buurten en kruispunten rekening gehouden te worden met langzame 
voetgangers en mensen met rollators en scootmobielen. Trapjes dienen te zijn voorzien van 
veilige trapleuningen. Nu is er in diverse wijken sprake van slecht onderhoud van de 
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openbare ruimte en dat leidt soms tot sociale isolatie van ouderen en (bijna) ongelukken. De 
SP vindt dat onaanvaardbaar en wil dat de gemeente in heel de gemeente zorg draagt voor 
toegankelijke en veilige stoepen, kruispunten, straten en voetpaden. Daarnaast pleit de SP 
voor meer “hufterproof” bankjes verdeeld in de dorpen in samenspraak met de 
ouderenbonden en DUWgroep. 
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ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID STIMULEREN 
 

Iedereen die kan werken, moet werken en de mogelijkheden krijgen om te kunnen werken. 
Werken voor het loon dat ervoor staat!  

We begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet haar best om 
nieuw werk te creëren, zoals buurtconciërges, of door samen met de woningbouwcorporatie 
WSL een project te starten om huizen te renoveren en te isoleren.  

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 werkplekken.  

De Sociale Werkvoorziening willen we behouden. Die kan tevens dienstdoen als leer-
werkplaats en om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een 
reguliere werkgever (‘garantiebanen’). De gemeente volgt daarbij de landelijke cao sociale 
werkvoorziening. 

De SP vindt dat mensen die vanuit de bijstand, de Wajong of vanuit de sociale 
werkvoorziening aan werk worden geholpen, recht hebben op ten minste het minimumloon.  

 
Vrijwilligerswerk 
 
Burgers moeten volgens de overheid meer verantwoording nemen voor zichzelf en hun 
omgeving. Hierbij gaan zij uit van sociale doe-het-zelf activiteiten, politieke participatie 
wordt gefrustreerd.  

De SP ziet het grote belang van vrijwilligers voor aanvullende werkzaamheden. Maar wij 
verzetten ons tegen verdringing van beroepskrachten door vrijwilligers of mensen die met 
behoud van uitkering werkzaamheden verrichten. 

 
Midden- en klein bedrijf 
 
De gemeente zal gerichte aandacht en ondersteuning moeten geven aan bedrijven in het 
midden- en kleinbedrijf, om de gevolgen van o.a. leegstand in de winkelcentra te beperken. 

Daarnaast wil de SP dat de gemeente Leusden een aantrekkelijke plek wordt voor startende 
ondernemers en ZZP-ers. Dit houdt o.a. in dat we willen dat er extra aandacht komt voor 
betaalbare flexibele werkplekken en bedrijven-verzamelgebouwen met kleinschalige units 
op een aantrekkelijke locatie. 
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FINANCIEN BEWAKEN  
 

Binnen het gemeentelijke apparaat heerst nu een cultuur van het uitbesteden van taken. 
Dure externe medewerkers worden ingehuurd, terwijl gewone ambtenaren werden 
ontslagen. Gemeenten geven gemiddeld 18,5 % van alle personeelskosten uit aan dure 
externe medewerkers. Hier zijn met de Roemernorm vele euro’s te besparen.’ 

SP Leusden wil in de gemeente Leusden de ‘Roemernorm’ instellen. Dit betekent dat niet 
meer dan 10 procent van de personeelskosten mag worden uitgegeven aan dure externe 
adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers. Onze gemeente dient zo veel 
mogelijke zelfkennis en kunde te ontwikkelen. 

Bij aanbestedingen mag de gemeentelijke overheid eisen stellen aan het beloningsbeleid van 
bedrijven of instellingen.  

De SP zal pleiten voor een raadgevend referendum als er sprake is van grote financiële 
investeringen van de gemeente.  
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DIGITALISERING 
 

De tendens is dat de informatievoorziening digitaal gebeurt binnen de gemeente Leusden. 
Het is zaak dat elke inwoner zich gehoord voelt en over informatie kan beschikken. Het blijft 
dus noodzakelijk dat relevante informatie in de Leusder Krant blijft verschijnen en dat het de 
burger altijd mogelijk gemaakt wordt om informatie schriftelijk te ontvangen. Daarnaast 
moet het voor de inwoners altijd mogelijk blijven instanties makkelijk telefonisch te bereiken 
en indien daar behoefte aan is een persoonlijk gesprek aan te vragen.  Dit is niet alleen een 
probleem bij ouderen maar ook bij laag geletterden.  

 

 

KUNST EN CULTUUR 
 

Kunst en cultuur zijn geen voorrecht van een kleine elite, maar een verrijking voor ons 
allemaal. De SP stimuleert kunst en cultuur in de openbare ruimte, dicht bij de mensen in de 
buurt. Theater De Tuin dient een betaalbaar en laagdrempelig aanbod te blijven doen. We 
stimuleren het brede culturele aanbod van Fort33.  

Het verenigingsleven bevordert de sociale binding van inwoners met hun dorp en zorgt voor 
saamhorigheid onderling. De SP wil dat de gemeente Leusden amateurgezelschappen meer 
ondersteunt met subsidie, ruimten en fondswerving.  

De SP wil ook dat kunst en cultuur meer onder de aandacht wordt gebracht op scholen door 
het ondersteunen van projecten. 

 

 

Namens het bestuur van SP Leusden,  

Joop Welter, voorzitter 
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