Partijprogramma

Introductie
Waarom is de Seniorenpartij Rotterdam opgericht?
De Seniorenpartij Rotterdam heeft als grondslag de beginselverklaring, luidende als volgt;
De vereniging is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging, vrij van ideologische
en dogmatische uitgangspunten.
De Seniorenpartij Rotterdam stelt zich ten doel de behartiging van belangen van alle
senioren, te weten: de ouderen en de ouder wordende mens, op elk politiek en
maatschappelijk niveau. Senioren voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring
en gemeenschappelijk belang, doch ook door het verlangen kinderen en kleinkinderen een
goede toekomst en leefbaar milieu te bieden.
De Seniorenpartij Rotterdam wil de discriminatie naar leeftijd doorbreken en streeft ernaar
dat de senioren zelf overeenkomstig hun aantal vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad
van Rotterdam. Zij wenst politieke verantwoordelijkheid voor senioren zodat niet over hen
maar met hen wordt beslist.
De Seniorenpartij Rotterdam is de partij voor iedere Rotterdammer, ongeacht afkomst of
leeftijd, maar geeft, gezien de consequenties van het kabinetsbeleid, een extra accent aan
ouderen en minder validen.
In een vergrijsd Rotterdam, meer dan 85.000 mensen boven de 65 jaar, maken senioren een
groot deel van de stadsbevolking uit.
De kanteling van de maatschappij door veranderingen op gebied van zorg en welzijn of zo u
wilt de transitie die vanaf 2015 plaats vindt, zal vooral ouderen, minder validen en jongeren
treffen. Gelijkheid voor de wet, recht op gelijke behandeling en privacy staan zwaar onder
druk.
Rotterdam krijgt in het kader van de decentralisatie ongeveer 400 miljoen. De verdeling, het
toezicht op uitvoering en op de kwaliteitseisen moet nog geregeld worden. Dit moet samen
met senioren, minder validen en jongeren in goede banen geleid worden.
Voorkomen moet worden dat senioren zich schamen om oud te worden in plaats van trots
op hun leeftijd te zijn.
De Rotterdamse senioren willen niet gezien worden als kostenpost!

Seniorenpartij Rotterdam……… voor een toekomst met zorg!!
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Top prioriteiten


Eén wethouder voor ouderenbeleid


Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers en
gehandicapten


Senioren zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving
laten wonen
Ook na renovatie van buurten senioren voorrang geven
bij terugkeer naar hun vertrouwde leefomgeving


Bevorderen dat jongeren en senioren zo goed en zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de
lokale samenleving, bestrijdt actief de uitsluiting van
jongeren en senioren en bestrijdt armoede


Topprioriteit bij het terugdringen en keiharde aanpak
van criminaliteit


Werken aan verbetering van de efficiency en effectiviteit
van bestuurlijke en ambtelijke organisaties waar ook ruimte
is voor het persoonlijk contact met de burger en niet alles
via de digitale snelweg geregeld moet worden.


De zichtbaarheid van het stadsbestuur (de raad en het
college )moet de komende jaren groter worden en
bestuurders en raadsleden moeten direct aanspreekbaar
zijn
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Zorg en Welzijn
Zorg in de eigen buurt is ook zorgen voor elkaar. Het tijdig signaleren van
problemen en het tegengaan van vereenzaming voorkomt de vraag naar
duurdere zorg. Conform de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
het overbrengen van een gedeelte van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten naar de WMO ( transitie) moet de ondersteuning die senioren
nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, uitgangspunt
zijn bij het treffen van maatregelen.
Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 Winstbejag door commerciële bedrijven en geld verdienen aan de zorg tegen gaan.
 Grootschaligheid voorkomen bij aanbestedingen en ook kleine zorgaanbieders de
kans geven op aanbestedingen in te schrijven door hen hierbij te ondersteunen.
 Voorafgaand aan de aanbesteding een 0 meting uitvoeren voor alle thans door de
overheid betaalde zorgtaken.
 Voorkomen dat nieuwe monopolie posities ontstaan onder zorg aanbieders door
gesplitst aan te besteden volgens de 70:30 regel*
 Bij de aanbestedingsprocedures strakke prestatie-eisen neerzetten.
 Zorg alleen in aanbestedingstrajecten gunnen aan onder Nederlands recht vallende
gecertificeerde instellingen die werken met betrouwbaar en voor hun taak geschoold
personeel.
 Onderzoeken of het onderbrengen van alle zorgtaken bij een grote commerciële
onderneming de voorkeur verdient boven de mogelijkheid van het bieden van
maatwerk naar het individu toe.
 Overhead en winstpercentage zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat immers van het
totaal beschikbare budget van de zorg af.
 Voorkomen dat het onder druk staan van kosten leidt tot een verslechtering van de
zorg.
 Voorkomen dat een nieuw zorgstelsel individualisering en vereenzaming in de hand
werkt.
 Inzet op preventie en vroegsignalering. Dat kan voorkomen dat er een beroep gedaan
wordt op duurdere zorg.

e

* Bij zeer grote bedrijven wordt de 70:30 regel gebruikt bij aanbestedingen, waarbij dus een 2 partij
een kleine portie gegund wordt, maar die daarbij dus als extra afspraak de verplichting meekrijgt , dat
deze partij moet leveren als de grote partij door overmacht zijn verplichtingen niet na kan komen.
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 Vraagsturing op individueel niveau. Daarbij zijn 4 levensdomeinen van belang, te
weten ; gezondheid, sociale contacten, zinvolle dagbesteding en sociale zekerheid.
Het kunnen voldoen aan 3 hiervan voorkomt duurdere zorg.
 Voorkomen dat door bezuinigingen ontmoetingsplaatsen in buurten of
woonzorgcentra verdwijnen. Deze ontmoetingsplekken hebben namelijk ook vaak
een signalerende functie.
 Zorg in de eigen buurt stimuleren. Daarin zullen de wijkverpleegkundigen weer een
grote rol moeten gaan spelen.
 Goede ondersteuning van mantelzorgers omdat op hen een steeds groter beroep
wordt gedaan, dat kan door het inzetten van vrijwilligers, een mantelzorgmakelaar
die regeltaken overneemt of respijtzorg. Zo worden mantelzorgers minder belast.
 Training, facilitering, ondersteuning en opleiding van vrijwilligers. Door de
terugtredende overheid is er meer inzet nodig van vrijwilligers en wordt steeds meer
op hun schouders gelegd.
 Maatschappelijke stages die kunnen worden ingezet om jongeren bewust te maken
van o.a. de zorgvraag in de maatschappij en zich in te zetten als vrijwilliger voor
zorgtaken.
 Betrekken van senioren bij activiteiten. Vereenzaming is een groot risico als senioren
langer zelfstandig blijven wonen. Goed bezien wat nodig en mogelijk is om
vereenzaming tegen te gaan.
 Een duidelijke centrale regievoering door de overheid naar alle instellingen die
hierbij een rol spelen. Dit om allerlei onnodig afstemmingsoverleg te voorkomen en
kosten te besparen.
 Geen verschraling van de aandacht en zorg voor senioren in o.a. de huishoudelijke
zorg. De vertrouwde hulp en daarmee ook de signalerende functie moet in stand
blijven.
 Tegengaan van plompverloren doorgevoerde bezuinigingen voor de
thuiszorgorganisaties. Ouderen worden hierdoor onzeker en angstig.
 Organisaties die zich inzetten op het gebied van zorg en welzijn afrekenen op het
beoogde effect en effectiviteit. Tijdens de overeengekomen periode van inzet moet
men kunnen bijsturen.
 Stimuleren en belonen van die thuiszorg organisaties die zich op juiste wijze van hun
taken kwijten en zich bovenmatig onderscheiden.
 Controle bij de toekenning en besteding van persoonsgebonden budgetten.
 Waarborging dat signalering zowel op misbruik, als op de algehele gezondheidszorg
van ouderen, blijft bestaan door het instellen van een meldpunt hiervoor.
 Instelling van een professioneel meldpunt waarbij financiële uitbuiting en
ouderenmishandeling kan worden gemeld. Bij vermoeden hiervan moet dit verplicht
worden gemeld. Preventieve voorlichting geven in Rotterdam. Artsen, notarissen en
hulpverlening oproepen hierop attent te zijn.
 Creëren van signalerende huisbezoeken aan kwetsbare/mindervalide senioren.
 Vermijding van ongewenste effecten van aanbestedingen bij gebiedsgericht inkopen
van zorg en welzijn. Er moet ruimte zijn om creatief om te gaan met de beperkte
budgetruimte. Door de aanbesteding is er weliswaar meer inzicht in het welzijnswerk
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gekomen maar de uitwerking en uitvoering dient sterk verbeterd te worden.
Ouderen willen waar voor hun geld.
Kwalitatieve verbetering van de vraagwijzer. Deze moet laagdrempelig zijn en
bemenst door deskundigen met doorzettingsmacht.
De gedachte “1 gezin 1 plan” verder uitwerken en de Centra voor Jeugd en Gezin een
prominente rol laten spelen bij preventieve en snelle inzet van zorg dicht bij de
vertrouwde omgeving van het gezin.
Ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en ruimten in de traditionele
“verzorgingshuizen” als ontmoetingsplekken behouden.
Samenwerking in de Ouderenhuisvesting op het gebied van projecten en initiatieven
zoals woonservice gebieden en “even buurten”. Zij versterken het welzijn van de
ouderen. Ook van de ouderen die nog vitaal en niet zorgbehoevend zijn.
Ontwikkeling van initiatieven vanuit de stedelijke WMO raad om vereenzaming van
senioren tegen te gaan en de sociale netwerken van die senioren in hun eigen
omgeving te ondersteunen om sociale uitsluiting te voorkomen.
Instelling van een WMO raad met gebiedsgerichte inbreng en met inbreng van de
cliënten organisaties

Goed openbaar vervoer voor senioren en minder validen, met niet te grote
loopafstand tussen de haltes, draagt ook bij aan het voorkomen van sociaal
isolement van senioren en zorgt ervoor dat de gemiddelde
gezondheidstoestand van senioren toeneemt.
Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers en gehandicapten.
 Goede staat van onderhoud van trottoirs, oversteekplaatsen en fietspaden voor
ouderen en gehandicapten die gebruik maken van o.a. rollators, scootmobiels en
rolstoelen met goede op- en afritten en goede verlichting.
 Goed Vervoer op Maat, Wijkvervoer en wijkbusjes. Dit is belangrijk voor de mobiliteit
van kwetsbare senioren en minder validen en het voorkomt tevens isolement.
 Voldoende schuil/wachtgelegenheid met toiletvoorzieningen voor reizigers die
gebruikmaken het openbaar vervoer.

Het welzijn van de mensen is de belangrijkste politieke en bestuurlijke
verantwoordelijkheid van ons allen, de bewoners maken de stad.
Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 Permanent werken aan een aantrekkelijke stad voor iedereen, zowel qua
infrastructuur, wonen, werken en recreatie.
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 Aandacht voor de ontspanningsmogelijkheden binnen Rotterdam met voor “elk wat
wils”, waarbij de veiligheid, overlastgevende situaties en beheersbaarheid niet uit het
oog worden verloren.
 Sociale controle activeren en stimuleren( meldpunten coördineren) meer preventief
en anticiperend handelen en minder met stoffer en blik achter de feiten aanlopen.
 Bevorderen dat jongeren en senioren zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven deelnemen aan de lokale samenleving en bestrijdt actief de uitsluiting van
jongeren en senioren.
 Armoede terugbrengen en voorkomen.
 Informatie aan senioren niet alleen via computer en/of moderne media maar ook
door persoonlijk contact. Een “ouderen pagina” in de huis-aan-huis bladen, waarin
niet alleen alle relevante informatie voor ouderen is terug te vinden maar ook de
informatie van de gemeente en de gebiedscommissies.
 Het opzetten van informatiemarkten voor senioren op het gebied van veiligheid,
zorg, informatievoorzieningen etc. Deze moeten makkelijk te bereiken zijn.
 Het koesteren en waarderen van vrijwilligers van verenigingen,scholen en zorg.
Zonder vrijwilligers valt heel veel stil in Nederland en er is geen geld om dit met
professionele krachten op te lossen.

Rotterdam is vele dorpen met zijn eigen kenmerken . Het koesteren van deze
eigen kenmerken is een uitermate belangrijk welzijnsaspect!
Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 In elke wijk een ontmoetingsruimte die dagelijks ( ook ’s avonds) geopend is, met
voldoende faciliteiten en vrij gebruik van wifi voor jong en oud.
 Ruim baan in de meest uiteenlopende zin voor het verenigingsleven.
 Gemeentelijke service op loopafstand in combinatie met andere servicevormen
 Burgerbetrokkenheid en participatie ook in materiële sfeer. Geef burgers vertrouwen
via een eigen budget. Goede voorbeelden hiervan zijn: Buurt Bestuurt en Burger
Blauw.
 Aandacht voor de typische fysieke kenmerken van de omgeving en met name in de
buitengebieden en “ dorpen van de stad” ; Hoogvliet, Hoek van Holland, Pernis,
Heijplaat, Wielewaal en Rozenburg.
 Levendigheid in de wijken bevorderen door jongeren te motiveren en te faciliteren
op het gebied van sport en andere recreatieve voorzieningen.
 Sociale binding bevorderen door aandacht voor met name veiligheid en
verantwoordelijkheid voor elkaar en voorkoming van vervuiling en vandalisme.
 Aandacht voor de centrumfunctie met het oog op ontspanning voor jong en oud en
de concentratie van diensten zoals banken, horeca, uitgaansgelegenheden etc.
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Veiligheid
Ten gevolge van individualisering en het nog niet voldoende realiseren van
passende maatregelen door de overheid is zowel de sociale als fysieke
veiligheid als het gevoel van veiligheid verminderd. Grote aantallen
verkeersbewegingen hebben met de huidige Co2 uitstoot grote effecten op de
volksgezondheid. Bewoners in de directe omgeving van het Europoort, Botleken Maasvlaktegebied leven gemiddeld korter dan inwoners in bijvoorbeeld
oost Nederland.
Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 Terugdringen van het fijnstof gehalte in de lucht boven Rotterdam en langs de in- en
uitvals (snel) wegen.
 Terugdringen van geluidsoverlast langs wegen en spoorwegen.
 Het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein en/of vrachtverkeer beperken en het
vervoer via buisleidingen en per schip stimuleren.
 Een weloverwogen vergunningenbeleid, gepaard aan strakke handhaving en het
opleggen en uitvoeren van sancties aan vervuilers.
 Stimuleren en verder uitbreiden van hergebruik van overtollige energie.
 1 dekkend systeem van Regionale Uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening,
toezicht, handhaving van bedrijven die vallen onder het Besluit Risico en Zware
Ongevallen ( BRZO) en sturing van de DCMR.
 Criminaliteit terugdringen door cameratoezicht en- bewaking van de openbare
ruimte.
 Een meer daadkrachtige politie organisatie en uitbreiding van stadstoezicht in zowel
formatie als uitbreiding, toekenning en gebruik van bevoegdheden.
 Bestrijding van drugsoverlast door nog inventievere aanpak van drugspanden en
drugsrunners en behoud van interventieteams.
 Terugdringen van de overlast in uitgaansgebieden.
 Verbetering van verlichting in de openbare ruimte en het buitengebied en
verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte.
 Naast een “hitteplan” ook een “koudeplan” ontwikkelen.
 Het inschakelen van werkzoekenden en vrijwilligers bij sneeuwruimen.
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Wonen en woonomgeving
Woongenot en woonomstandigheden dienen verbeterd te worden door een
striktere en meer verplichtende samenwerking door de woningcorporaties,
woningverhuurders en makelaars, vooral afgestemd op de woningbehoeften
van jong en oud

Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 Vereenvoudiging van de regels en kosten verbonden met verbouw van kantoren en
leegstaande gebouwen, in het bijzonder gericht op het toekomst- en levensbestendig
wonen van senioren en studenten.
 Zodanige aanpassing van de woningvoorraad dat deze voldoet aan de wensen van
senioren.
 Voortzetting en uitbreiding van het kluswoningenproject.
 Mogelijkheden tot ingebruikname van winkelpanden tegen gereduceerde huren voor
ondernemers en het verstrekken van subsidies hiertoe.
 Betrekken van de Rotterdammers bij initiatieven die bepalend zijn voor hun woon- en
leefomgeving.
 Regulering huisvesting van arbeidskrachten uit Midden- en Oost Europa.
 Uitbuiting bij de verhuur van woonruimte tegen gaan.
 Intensievere aandacht voor handhaving in de openbare ruimte, zodat er geen
uitwassen ontstaan die anderen kunnen belemmeren bij het beleven van
woongenot.
 Beter beheer en onderhoud van de buitenruimte door aanpak van zwerfvuil en het
tegengaan van verloedering.
 Voortzetting van buurtbemiddeling.
 De mogelijkheid om bij renovatie en sloop de huidige bewoners in de wijk te laten
terug keren.
 Aanvraag evenementen, verbouwingsvergunningen niet alleen digitaal maar ook via
de traditionele en voor ouderen en “nieuwkomers” meer begrijpelijke papieren weg.
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Onderwijs en werkgelegenheid
De motor van Rotterdam is de werkgelegenheid. Daarbij horen ook
voldoende opleidingsmogelijkheden. Rotterdam is rijk voorzien daarin maar
de samenwerking en onderlinge samenhang tussen onderwijs en
werkgelegenheid verdient meer aandacht!

Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 Een betere match tussen onderwijs en werkgelegenheid, teneinde afgestudeerde
jongeren te kunnen behouden voor de stad en regio en meer variatie te brengen in
de vormen van werkgelegenheid.
 Voorkomen dat goed opgeleide jongeren in Nederland geen werk vinden in het
beroep waarvoor ze zijn opgeleid. Daarom ook betere voorlichting over de
studierichtingen en de kans om als afgestudeerde een baan in die richting te vinden.
 Ondernemingen nationaal en internationaal stimuleren om zich in Rotterdam of regio
te vestigen en te ondersteunen bij en tijdens de vestigingsprocedures.
 Onderwijsinstellingen betrokkenheid bieden bij deze acquisitie, teneinde hen in staat
te stellen inhoudelijk te anticiperen op de vraag uit het bedrijfsleven.
 Geen leerling van school zonder diploma en zeker niet voortijdig van school.
 Meerdere functies in 1 gebouw; vroeg en voorschoolse educatie, peuterspeelzaal,
kinderopvang, basisschool en buitenschoolse opvang. Zo ontstaan doorlopende
leerlijnen.
 De schoolgebouwen breder maatschappelijk inzetten, bijvoorbeeld voor een
bibliotheek, muziekschool of ontmoetingsruimte voor jongeren en/of ouderen op de
tijdstippen dat de school niet in gebruik is voor onderwijs.
 Huiswerkprojecten voor jongeren, eventueel begeleid door gepensioneerde leraren
 De vroeg- en voorschoolse educatie gelden geven aan de gezamenlijke
schoolbesturen zodat zij dit op de juiste plekken kunnen inzetten en daar
verantwoording over afleggen.
 Betrokkenheid van ouders stimuleren.
 Aanpak van laaggeletterdheid
 Werkloosheid bestrijden via het intensiever zoeken naar en begeleiden van
werklozen bij het vinden van werk. Werkgevers faciliteren waarbij de mogelijkheden
van het eigen werkbedrijf ( Roteb) ondersteunend wordt ingezet.
 Midden- en kleinbedrijf en dienst/goederenverlening aan particulieren meer zakelijke
ruimte geven en minder bureaucratisch belasten alsmede een actievere rol geven in
de werkgelegenheidsketen middels subsidies t.b.v stages.
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 Startende ondernemers en ZZP’ers meer ondersteuning bieden al dan niet in
combinatie met inzet van succesvolle ondernemers.
 Extra aandacht voor de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder de senioren
( 50+) door afzonderlijke projecten in te richten bij werkgevers of in het verlengde
van de publieke taak, bij het verlenen van overheidsopdrachten, de eis te stellen aan
het bedrijf die de opdracht krijgt zo mogelijk werklozen in te schakelen.
 De implementatie van de participatiewet zo breed mogelijk realiseren met
inschakeling van werkgevers en de desbetreffende cliënten organisaties die onder de
participatiewet vallen.
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Sport, Recreatie en cultuur
Sport en ontspanning zijn belangrijk voor zowel de fysieke als de mentale
gezondheid als voor het sociale netwerk. Door de aangekondigde komst van
kostendekkende huren staat het openblijven van sportaccommodaties,
wijkgebouwen en culturele centra echter onder grote druk
Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 Stimulering en uitbreiding van gratis, dan wel betaalbaar, sporten voor jong en oud.
 Verbetering van onderhoud van de sportcomplexen.
 Sport voor senioren, zoals het project “Fit for Life”, bevorderen door het faciliteren
van sport- en ontmoetingsruimten zowel binnen als in de buitenruimte.
 Gratis of tegen betaalbare prijzen zwemmen voor ouderen in de daluren.
 Handhaving van het schoolzwemmen.
 Een betaalbaar en breed aanbod op cultureel gebied.
 Stimulering van culturele creatieve ondernemingen door hen te faciliteren op het
gebied van huisvesting in bijv. leegstaande panden.
 Uitbouwen van de rol van de centrale bibliotheek als schakel in de keten van sociaal
culturele voorzieningen.
 Behoud en bevordering van subsidies voor kunst en cultuur en ook voor de
amateuristische beoefening hiervan. Deze subsidies mogen niet onder druk komen te
staan door het berekenen van kostendekkende huren voor de betreffende
accommodaties.
 Voorzieningen voor sport en spel afstemmen op de behoeften van de inwoners en de
maatschappelijke functie, waarbij het particulier initiatief de voorkeur geniet en
Rotterdam zich niet verliest in prestigeprojecten.
 Kritisch zijn op en spaarzaam omspringen met eventuele garantstellingen, gelet op de
financiële positie van Rotterdam.
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Bestuurlijke en ambtelijke organisatie
Om een betere werking van het dualistisch systeem te bereiken is de
bestuurlijke efficiency en effectiviteit hard toe aan revitalisering. Door het
voorkomen van een te grote versnippering binnen de bestuurlijke
portefeuilles ontstaat een transparantere rolverdeling.
Daarom wil de Seniorenpartij Rotterdam:
 Meer aandacht voor de effecten van de operatie “verkleining ambtelijke organisatie”
en waar nodig bijstellen in relatie tot de efficiency, effectiviteit en
aanspreekbaarheid.
 De inhoudelijke en financiële verantwoording beter doen aansluiten op de
controlerende rol van de gemeenteraad en - namens de inwoners - zo snel mogelijk
omzetten in concrete feiten en cijfers en geen genoegen nemen met mondelinge
uitleg maar schriftelijke verantwoording eisen.
 Het bedrijfsvoeringsysteem instellen zodat er meer zicht komt op de
uitvoeringskosten, teneinde overdaad of wanprestaties al in het lopende jaar gericht
aan te kunnen pakken en mede daardoor de gemeentelijke lasten zoveel als mogelijk
te drukken en daarmee verspilling van geld en middelen voorkomen.
 De gemeentelijke lastendruk voor de inwoners zoveel mogelijk beperken in relatie tot
de individueel sterk oplopende lastendruk vanuit de rijksmaatregelen, teneinde de
koopkracht van de Rotterdammer zoveel als mogelijk te beschermen.
 Verlaging van de OZB.
 Verlaging van de afvalstoffenheffing voor alleenstaanden.
 Bevriezing van de parkeertarieven.
 Minder volgens de regels werken en meer vanuit de toepassing in de praktijk,
waardoor het gezicht van de overheid meer humaan kan worden en zichtbaar is.
 Voorkomen dat de gemeente niet vlucht in een soort regiefunctie zoals bij de
rijksoverheid, maar een goede balans aanbrengen tussen zelfdoen en overlaten.
Waarbij noodzakelijke doorzetmacht op de cases gericht kan blijven en niet verloren
gaat in contractbureaucratie of uitbestedingsrituelen en bovendien het gezicht van
de lokale overheid ( dichtbij de burger) in stand blijft.
 Behoud en verdere uitbreiding van het gebiedsgebonden werken met behoud van
integrale gebiedsnetwerkers.
 Krachtige financiële lobby ontwikkelen nationaal en internationaal ( Europa) om de
stad meer mogelijkheden te bieden in de investeringssfeer, echter, deze financiële
lobby ook beter afstemmen met de programmering en de partners in de markt.
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Kandidatenlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ria de Sutter- Besters
Kees van Pelt
Anton de Man
Hennie Verberne
Henk Groenbos
Jan Kruithof
Willem van den Heuvel
Willem Koster
Trix Steens – Vollebregt
Ellen Hoppen – Schippers
Peter Sutter
Wim Middendorp
Marchel Rallim
Lucie Ploeg
To van Dijk – Hagenbeek
Astrid Groos
Ies Heijkoop
Marijke Borgers
Ellen van Estrik
Ben van Milligen
Evert boontje
Hans Mulder
Kees Hageman
Annie Ras – van Strien
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