
VERKIEZINGSPROGRAMMA

   GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

    
2018

                        
               
     

    Sluis                   
    Ook lokaal, 100% sociaal 
     

         

 



  Inhoudsopgave

1)           Inleiding

2)           De gemeente als uitvoerder van landelijke bezuinigingen

3)           Gemeentelijke Belastingen

4)           Toerisme en Economie

5)           Natuur en Milieu

6)           Bewonersinspraak

7)           Kustvisie

8)           Jeugd en Onderwijs

9)           Sport

10)           Verkeer en Mobiliteit

11)           Arbeid en Inkomen

12)           Veiligheid

13)           Wonen

14)           Zorg en Welzijn

15)           Kunst en Cultuur

16)           Wat hebben we bereikt ?

17)           Wat willen we zeker nog bereiken ?

2



01 Inleiding

De SP Sluis gaat voor de tweede keer meedoen aan de verkiezingen in de  gemeente
Sluis en dit met dezelfde kernwaarden als vier jaar geleden:  Menselijke waardigheid,
Gelijkwaardigheid en Solidariteit.

We hebben natuurlijk niet altijd onze doelen kunnen bereiken, maar in de afgelopen vier
jaar  is  de  SP  in  de  gemeenteraad  een  fractie  geweest,  die  handelt  vanuit  haar
kernwaarden,  zonder achterkamertjespolitiek. De meeste vertrouwelijke bijeenkomsten
zijn niet door de fractie bezocht, met als resultaat dat nu de meeste info bijeenkomsten
openbaar zijn.

De gemeente Sluis heeft de stem van de SP in de Gemeenteraad nodig. In de raadsperiode
2014-2018 zaten de conservatieve fracties in het College of gedoogden het College. Een
gevolg hiervan was een voortdurende strijd voor behoud van onze voorzieningen.

In dit verkiezingsprogramma worden in afzonderlijke paragrafen, onze standpunten op
het gebied van bezuinigingen; gemeentelijke belastingen; toerisme en economie; natuur
en milieu; bewonersinspraak; kustvisie; jeugd en onderwijs; sport; verkeer en mobiliteit;
arbeid en inkomen, veiligheid; wonen; zorg en welzijn en kunst en cultuur uitgewerkt.
Tenslotte geven we aan wat we bereikt hebben en nog willen bereiken.

De SP kiest voor een gemeente Sluis waar we de lasten leggen op de schouders, die
dat  het  best  kunnen  dragen.  Wij  gaan  voor  sociale  oplossingen  en  zijn  er  voor  de
bewoners en de ondernemers van Sluis.

Stem lijst 7, stem SP.
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02  De gemeente als uitvoerder van landelijke bezuinigingen

De SP staat met beide voeten in de samenleving en ziet dat het beleid van de regering de
tweedeling  in  de  maatschappij  versterkt.  De  gemeente wordt  daarbij  ingezet  als
uitvoerder  van  het  regeringsbeleid.  De  nieuwe  taken  in  het  sociaal  domein  heeft  de
gemeente veel extra moeilijkheden bezorgd om de  leefbaarheid en de voorzieningen
overeind te houden. Vooral de jeugdzorg  gaat veel geld kosten, omdat de gemeente
hiervoor alleen moet opdraaien. Door een strak acceptatiebeleid bij de WMO en de inzet
van  familie  en  vrijwilligers  is  de  bezuiniging  van  40%  gelukt.  De  zwakkeren  in  de
samenleving  (chronisch  zieken  en  gehandicapten,  jongeren  in  een  kwetsbare  positie,
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt) dreigen het kind van de rekening te
worden.  "Eigen verantwoordelijkheid" betekent  dan  gewoon  zelf betalen.  De "Kracht
van je netwerk" gebruiken betekent belast je    omgeving en/of familie er maar mee.   Ook
de SP vindt het belangrijk dat mensen zelf zoveel mogelijk hun leven in handen nemen en
dat er maatwerk  wordt geleverd. Wat echt niet nodig is,  hoeft ook niet. Maar de SP
vindt  dat  de  overheid voor  basisvoorzieningen verantwoordelijk  is  en  garant  moet
staan  voor  deze  voorzieningen.  Mensen  horen  in  een  beschaafd  land  als  het  onze
volwaardig te kunnen functioneren. Dat raakt bij  het huidige neoliberale  beleid  steeds
verder uit beeld. Zo maakt georganiseerde solidariteit weer plaats voor liefdadigheid.
De  SP  verzet  zich  hiertegen  en  wil  zich  in  de  komende  raadsperiode  op  basis  van
solidariteit inzetten voor een samenleving die de zwakkeren niet uitsluit, maar waaraan
alle  groepen in  de bevolking waardig  kunnen  deelnemen.  De SP  is  hierdoor  over  de
jeugdzorg, thuiszorg, de WMO en de hervorming van sociale werkvoorziening, de Wajong
en de bijstand, kritischer dan andere partijen. Dit is ook een reden waarom de SP in
de gemeenteraad van Sluis vertegenwoordigd moet worden. Het is hard nodig  om het
menselijke en solidaire geluid te laten horen. Daarom is een sterke SP  belangrijk  in  de
gemeenteraad. Niet alleen om, waar nodig stevige kritiek te leveren, maar meer nog om
alternatieven aan te dragen.  Wij  gaan daarbij  onze verantwoordelijkheid niet uit de
weg.
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    03  Gemeentelijke Belastingen

1) De toeristenbelasting jaarlijks minimaal toetsen aan de inflatie. Daarna moet dan
worden onderzocht of een extra verhoging gewenst is. De toeristenbelasting is een
gemeentelijke belasting. De opbrengst hiervan moet ten goede komen aan alle
inwoners. Deze gelden mogen nooit geoormerkt worden. 

2) Voor de precariorechten geldt hetzelfde. Eveneens jaarlijks te corrigeren met het
inflatiecijfer en ook als een extra verhoging gewenst is, deze dan door te voeren.

3) De afvalstoffenheffing moet betaalbaar blijven, maar wel budgettair neutraal. Een
goede scheiding is gewenst ( zie hoofdstuk Natuur en Milieu).

4) De OZB voor tweede- en recreatie woningen verhogen. Dit kan ook de lasten van
de inwoners verlagen.

5)  Zoals in het hoofdstuk  “Toerisme en Economie”  is vermeld, zijn wij voorstander
van  het  invoeren  van  een  paardenbelasting.  Tenslotte  hebben  we  ook
hondenbelasting. Paarden zijn groter dan honden en de uitwerpselen van paarden
worden bijna nooit opgeruimd. Een betere handhaving hierop is zeer gewenst. 

6) De SP streeft naar verlaging van de gemeentelijke belastingen voor onze inwoners.
Dit  is  mogelijk  door  de  extra  inkomsten,  die  uit  de  verhoging  van  de
toeristenbelasting voortvloeien. 
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    04 Toerisme en Economie

1) Het toerisme is een belangrijke economische factor in onze gemeente. Het mag
echter  niet  zo  zijn  dat  het  toerisme de gemeente financieel  benadeelt.   Dit  is
volgens het rapport van de rekenkamer op dit moment wel het geval. Er moeten
dus  zeer  spoedig  maatregelen  worden  genomen  om  dit  minimaal  budgettair
neutraal te maken.

2) De ruitersport klaagt dat er te weinig ruiterpaden in onze gemeente zijn. Wij zijn
voorstander van de invoering van een paardenbelasting, waardoor  er iets meer
geld naar deze sport kan vloeien. Zonder belasting geen paden.

3) Het promoten van dagtoerisme staat toch bij ons hoog in het vaandel. Zo denken
wij aan: 
–  parkeerplaatsen  dichtbij  het  strand.  Dit  om  het  parkeren  in  bermen   te
voorkomen.
– Het promoten van onze musea en andere activiteiten/ bezienswaardigheden in
onze kernen.`
– Een chronologische tocht promoten (van de Romeinen in Aardenburg tot het
oorlogsmuseum “Switchback” in Oostburg), die door alle kernen gaat. Hierbij is
één toegangskaart voor alle musea in onze gemeente dan vereist. 

4) De SP wil  dat de Provinciale Veerdienst (Westerschelde Ferry) in de avonduren
meer afvaarten verzorgt. Door dit te realiseren kunnen onze inwoners en toeristen
een avondje uit naar het theater en/of andere activiteiten bezoeken. Zoals het er
nu  gaat  uitzien,  worden  er  nog  meer  afvaarten  geschrapt.  Voor  de  SP  is  dit
onacceptabel.  Geen  inkrimping,  maar  uitbreiding  van  de  dienstregeling.  De
Provincie  moet  nu  maar  eens  eindelijk  erkennen dat  West-Zeeuws-Vlaanderen
(onze gemeente Sluis ) ook een deel van Zeeland is.

5) Landbouw is ook een economisch belang in onze gemeente. Er is genoeg kostbare
landbouwgrond opgeofferd aan natuur. De SP zal niet meer aan  ontpoldering mee
werken.

6) De SP streeft er naar om een  goed vestigingsklimaat voor kleinschalige industrie
te creëren en wil dit desnoods via een prijsverlaging van onze industriegronden
bereiken.
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   05  Natuur en Milieu 

1) Het gemeentelijk groenbeheer moet verbeterd worden. Een opschaling is vereist.

2) Jacht – onder de noemer van wildbeheer – moet binnen een straal van 15 km. van
vogelrustgebieden verboden worden. Dit  voorkomt het doelloos afschieten van
rustende/broedende en beschermde vogels. 

3) De plezierjacht moet verboden worden. Dit is gewoon een slachtpartij, gepleegd
door mensen, die er plezier in hebben om dieren te doden. 

4) De  gemeente  Sluis  moet  ook  (net  als  alle  gemeenten)  zorgen  voor  het  terug
dringen van de CO2 uitstoot door onder andere het stimuleren van zonnepanelen
en andere energiebesparende maatregelen. 

5) Bewonersinitiatieven  rond duurzaamheid,  natuur  en  milieu  moeten d.m.v.  een
subsidie  gestimuleerd  worden.  Een  voorbeeld  hiervan  zijn  de  postcode
zonneparkjes, waar men zich voor kan aanmelden. Maar jammer genoeg is  het
meedoen hieraan alleen weggelegd aan inwoners, die meer financiën in reserve
hebben. Halvering van dit bedrag kan veel meer succes garanderen. 

6) De SP wil zonnepanelen plaatsen op braakliggende industrieterreinen. Hoe meer
hoe liever. 

7) De afvalstroom in onze gemeente moet beter worden gescheiden. Als dit niet snel
gebeurt, wordt de heffing op afvalstoffen onbetaalbaar. Dit komt dan ten laste van
onze  inwoners.  Een  betere  voorlichting  naar  de  inwoners  toe  is  ook  hier  een
vereiste.  De SP  is  voorstander  van  het  invoeren  van  een  extra  container  voor
plastic afval. Het huidige systeem met plastic zakken functioneert niet goed. 

8) Indien er een container voor oud papier komt, moet de gemeente wel in overleg
met de diverse verenigingen, die nu het papier ophalen. Dit vanwege de financiële
consequenties voor deze verenigingen. 

9) Onze  natuur  moet  toegankelijk  gemaakt  worden,  zodat  iedereen  ervan  kan
genieten. Er moet dan wel gezorgd worden dat de dieren niet gestoord mogen
worden in hun natuurlijke leefomgeving.   
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    06  Bewonersinspraak 

1) Bij  grote  structuurplannen  moet  de  inbreng  van  omwonenden  zeer  serieus
genomen worden. De inwoners moeten niet geïnformeerd worden als de plannen
(bijna) uitgewerkt zijn. Er zijn dan weinig mogelijkheden om de plannen alsnog te
wijzigen. Openbare informatie avonden zijn hierbij noodzakelijk. De inbreng van
onze inwoners moet  bij zulke ingrijpende plannen de doorslag geven. De direct
betrokken inwoners  moeten blijvend worden geïnformeerd.  Dus dit  alles  moet
openbaar en transparant zijn. 

2) De dorps- en stadsraden doen in hun kernen goed werk, maar moeten niet als
enige  vertegenwoordigers  van  hun  dorp  of  stad  gezien  worden.  Voor  grote
beslissingen in hun dorp of stad moeten er ook openbare vergaderingen voor het
hele  dorp  of  de  stad  belegd  worden,  opdat  iedereen  zijn  of  haar  mening  kan
geven.  Dit  vergt  extra  financiële  middelen,  die  door  de  gemeente  vrijgemaakt
dienen te worden. 

3) Bij heel belangrijke wijzigingen in de gemeente, dorp of stad is een referendum op
zijn plaats. Dit dient dan wel schriftelijk te gebeuren en niet via het internet, daar
veel oudere bewoners niet in het bezit van een computer zijn.

8



       07 Kustvisie

1) Onze mening over de bebouwing aan onze kust is nog steeds dezelfde: Laat onze
kust met rust. Geen bebouwing meer. Er is al genoeg van onze mooie kust verloren
gegaan. De SP is ook tegen de massale bebouwing in Breskens: te kolossaal en
alleen  gebouwd voor  de rijken  der  aarde.  De  meeste  toeristen,  die  onze  kust
bezoeken,  willen  rust  en  ruimte  en  willen  dus  absoluut   geen  ontsierende
hoogbouw en zeker geen nieuw gebouwde, gecamoufleerde bunkers.

2) Geen  strandslaaphuisjes  meer  op  het  strand.  Deze  verstoren  het  natuurlijke
strandleven en de bewoners van deze strandhuisjes claimen het strand als hun
privé  strand  en  dat  is  zeker  ongewenst.  De  SP  is  groot  voorstander  van  het
verwijderen van deze strandslaaphuisjes. 

3) Strandpaviljoens zijn er voldoende. Er is geen ruimte meer voor het uitbreiden van
het aantal paviljoens.
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   08 Jeugd en Onderwijs 

1) Het schoolzwemmen dient weer te worden ingevoerd. In al onze kernen zijn er
grote of kleine waterpartijen. Een mensenleven is te kostbaar om door verdrinking
te verliezen. 

2) Ook staat nog op onze agenda om intensief te zoeken naar een plaats waar de
jeugd  elkaar  ontmoet.  (denk  aan  een  disco  of  ander  soort  amusement).  Het
probleem is echter dat er een exploitant dient te worden gevonden. Dat is tot op
heden niet gelukt, maar de gemeente moet wel deze mogelijkheid open houden
en een plaats aanwijzen waar dit mogelijk gemaakt kan worden. 

3) Alcohol, tabak en drugspreventie verdient zeker ook aandacht. Dit geldt ook voor
gokverslaving.  (Het  gokken  via  internet  neemt  steeds  grotere  vormen  aan).
Voorlichting op scholen is dan ook zeer gewenst (zie hoofdstuk Veiligheid). 

4) De gemeente moet zich inspannen om in elke kern een basisschool te behouden.
Vervoer van leerlingen over een grote afstand dient vermeden te worden.  Het
concept van de brede school kan hier toegepast worden. 

5) De kustschool  wordt  nu gerealiseerd in Cadzand-Dorp.  Dit  had zeker  niet  onze
voorkeur.  Die  ging  uit  naar  een  centraal  gelegen  locatie  met  voldoende
parkeergelegenheid. Voor dit nieuwe en unieke concept had nieuwbouw tot de
mogelijkheden kunnen behoren. 

6) Als  twee  scholen  in  een  kern  fuseren,  zien  wij  graag  dat  de  fusieschool  een
openbare basisschool wordt. Op die basisschool kan er ruimte worden gecreëerd
voor godsdienst onderwijs. 

7) Het  is  meer  dan  wenselijk  dat  de  twee  schoolbesturen  (  Escalda  en  Scoba  )
fuseren, waardoor er één openbaar bestuur voor alle basisscholen komt. Dit kan
alleen  gebeuren  op  basis  van  vrijwilligheid.  De  gemeente  is  bij  wet  niet
gemachtigd om dit af te dwingen. 

8) Het voorgezet onderwijs dient in onze gemeente te blijven. Als het Zwin College
gedwongen wordt om zijn deuren te sluiten (in opdracht van een overheid die
alleen maar schaalvergroting in het onderwijs wil  bewerkstelligen) zal  dit grote
gevolgen hebben voor de leefbaarheid van onze gemeente. Dit kan en zal de SP
niet  accepteren.  Wel  is  een  fusie  mogelijk  met  de  scholen  voor  voortgezet
onderwijs in Terneuzen en Hulst, maar het Zwin College moet voor onze gemeente
worden behouden. 
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    09 Sport

1) Sport is belangrijk : 

– ter preventie van ziekten en overgewicht. 
– biedt een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen. 
– voorkomt sociale uitsluiting. 

2) De SP is een voorstander van het herinvoeren van het schoolzwemmen. In een
waterrijke  gemeente  als  de  onze  is  goed  zwemonderricht  iets  dat  niet  mag
ontbreken in het lessenpakket van de basisscholen. 

3) Om op de scholen overgewicht te voorkomen/tegen te gaan, denken wij aan de
medewerking van het Jeugdsportfonds en de GGD. 

4) Sport moet voor iedereen beschikbaar zijn. Voor jong en oud, arm of rijk.  Daarom
is  het  belangrijk  dat  de  contributie  van  verenigingen betaalbaar  blijft  en  voor
diegenen,  die  deze  extra  uitgaven  niet  kunnen  bekostigen,  moet  er  meer
informatie worden verstrekt over organisaties, die financieel  bij kunnen springen. 

5) In alle kernen moeten voldoende speel - sportterreinen aanwezig zijn. Dit wil de
SP bereiken door bij de inwoners van de wijken te informeren wat zij wenselijk
vinden.

6) Het ondersteunen van initiatieven van projecten voor het bewegen van ouderen is
ook zeer gewenst. Ook hiervoor wil de SP extra financiën vrij maken.
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   10 Verkeer en Mobiliteit 

1) Trottoirs  en  andere  voetpaden  moeten  overal  geschikt  zijn  en  blijven  voor
rollators, rolstoelen, scootmobielen en ook kinderwagens. Dit is vooral  in de kern
Sluis een groot probleem. Dit komt, omdat er op die plaatsen geparkeerd wordt.
Dit wordt helaas maar al te vaak gedoogd en de handhavers doen hier niets aan.
Dit moet veranderen.  

2) In  het  belang  van  de  verkeersveiligheid  dienen  lessen,  waarin  ouderen  leren
omgaan met scootmobielen en de zogenaamde E-bikes, te worden uitgebreid.

3) Het Openbaar Vervoer mag absoluut niet verder worden ingekrompen. De SP wil
dat  het  Openbaar  Vervoer  wordt  uitgebreid.  Dit  willen  wij  bewerkstelligen  via
onze fractie in de Provinciale Staten en in samenwerking met andere fracties. Dit
om hierdoor de druk op de besluitvoering te verhogen. 

4) Het Openbaar Vervoer moet verder worden uitgebreid,  niet afgebroken.  Latere
vertrektijden van de bussen en de Westerschelde Ferry zijn noodzakelijk. 

5) De  Westerscheldetunnel  moet  z.s.m.  tolvrij  worden  gemaakt.  Onze  inwoners
moeten betalen als ze o.a. naar een overheidsinstelling ( zoals bijv. het UWV, de
belastingdienst, de rechtbank, maar bijv.  ook een ziekenhuis etc.  )  moeten, die
boven de Westerschelde gehuisvest is. Dit is voor ons onacceptabel. 

6) Er mogen niet meer afvaarten van de Westerschelde Ferry geschrapt worden. De
SP pleit er voor om de afvaarten uit te breiden. Onze inwoners kunnen dan ook
deelnemen aan avondactiviteiten zoals: sport, cultuur   (zoals o.a. theaterbezoek)
in bijvoorbeeld Vlissingen en Middelburg.

7) Bij  het  uitvoeren  van  onderhoudswerkzaamheden  aan  onze  wegen  in  de
bebouwde kom, moet onderzocht worden of er snelheidsremmende maatregelen
genomen  moeten  worden.  Dit,  omdat  in  sommige  woonwijken  veel  te  snel
gereden wordt. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. 

8) Woonwijken zijn er voor de inwoners en niet voor de toeristen,  die een gratis
parkeerplek zoeken. Dit geeft een grote overlast, die onze inwoner steeds meer
irriteert.  Aan  de  kust  en  ook  in  de  kern  Sluis  zijn  er  tenslotte  voldoende
parkeerterreinen. 

9) Ook zijn wij er voorstander van dat op drukke dagen het centrum van Sluis  d.m.v.
beweegbare  palen  afgesloten  wordt.  De  handhaving  kan  deze  bedienen.  De
veiligheid van de voetgangers wordt hierdoor gewaarborgd.
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    11 Arbeid en Inkomen 

1) Geen verdringing  van betaalde arbeid door vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden
met behoud van uitkering. 

2) De gemeente moet bij aanbesteding van werk eisen stellen voor het aannemen
van  een  percentage  medewerkers  met  een  SW  indicatie.   Hierin  zijn  ze  niet
geslaagd.

3) De in de wet opgenomen ”tegenprestatie naar vermogen” is gedwongen arbeid
voor  uitkeringsgerechtigden.  Men  haalt  er  geen  enkel  (ook  niet  financieel)
voordeel uit. Dit is dwangarbeid. Dit gebeurt onder het mom van “werkervaring
op doen of re-integratie”. De kans om naar een normaal betaalde baan door te
stromen  is  echter  minimaal.  Op  deze  manier  worden  er  gewoon  goedkope
arbeidskrachten aan de Dethon geleverd. 

4) Voor onze inwoners met een uitkering, waarvan de inschatting is dat hun kans op
betaald werk bijna nihil is, moet de gemeente zich blijven inzetten opdat zij toch
een  normaal,  sociaal  leven  kunnen  leiden.  De  sollicitatieplicht  moet  voor  hen
afgeschaft worden. Behandel deze mensen met respect. Wijs hen niet alleen op
hun plichten maar ook op hun rechten. 

5) Schuldhulpverlening  is  een  zaak  van  specialisten.  De  cliënten  dienen  steeds
dezelfde  hulpverlener  te  krijgen.  Dit  voorkomt  dat  ze  anders  steeds  hetzelfde
verhaal aan weer een andere hulpverlener moeten vertellen. De gemeente heeft
de plicht om de mensen preventief te helpen, opdat het traject eerder kan worden
gestart  en tevens de drempel zo laag mogelijk  wordt  gehouden,  waardoor het
schaamtegevoel om hulp te vragen minimaal behoeft zijn. 

6) Organisaties, die zich bezig houden met armoedebestrijding, verdienen de steun
van onze gemeente. Ook financieel. Gedacht wordt hierbij aan de voedselbank, de
kledingbank en daklozenopvang. 

7) Geen sollicitatieplicht voor bijstandsgerechtigden van 55 jaar en ouder. 

8) Onze  gemeente  moet  zo  weinig  mogelijk  gebruik  maken  van  flexwerkers.  Ze
worden steeds vaker structureel ingezet en niet alleen voor vervanging van zieke
werknemers.  Hun  beloning  en  rechten  zijn  niet  dezelfde  als  die  van  de  vaste
medewerkers.
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    12 Veiligheid 

1) De wijk- en/of kernagent dient terug te komen onder het motto   “Meer blauw op 
straat”. De inwoners moeten beter worden geïnformeerd over wie 
verantwoordelijk is voor hun kern. Hierdoor wordt de agent beter bereikbaar. 

2) De landelijke norm is per 5.000 inwoners één agent. Sluis heeft bijna 24.000 
inwoners dus 4 of 5 agenten is in onze gemeente wenselijk. 

3) Meer preventiebeleid voor de thema’s: alcohol- drugs- tabak- en gokverslaving. De
SP wil meer voorlichting op scholen en een uitbreiding van het programma  “Laat 
ze niet verzuipen”. Scholierencentrum Time-Out in Oostburg kan daar ook een 
grote rol in spelen. 

4) Het politiebureau moet in Oostburg blijven. Het is voor de SP onacceptabel dat 
deze post naar Terneuzen verhuist. Eventueel een post in het gemeentehuis in 
Oostburg kan, maar moet dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar 
zijn, opdat er bij calamiteiten in onze gemeente direct kan worden gereageerd. 

5) Meer politie in de zomermaanden. Dit is voor onze veiligheid noodzakelijk, omdat 
er dan door de aanwezigheid van de vele toeristen in onze gemeente meer kans 
op calamiteiten is. 

6) De Veiligheidsregio Zeeland moet zijn financiën beter op orde zien te krijgen via 
minder managers en directeuren en meer mensen die het echte werk doen. Deze 
(meestal) vrijwilligers mogen nooit in gevaar komen door gebrekkige uitrusting en 
materieel. Veiligheid van onze inwoners (dus ook de hulpverleners) gaat boven 
alles en daarop mag nooit worden bezuinigd.
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    13 Wonen

1) De gemeente Sluis moet zich inzetten voor uitbreiding van sociale woningbouw
met een betaalbare huur. Het slopen van huizen, zonder te bekijken of deze, na
een  renovatie,  de  bewoners  weer  jaren  woongenot  kunnen  bieden,  is  zeer
onwenselijk.  Overleg  met  de  Provincie  Zeeland  over  het  veranderen  van  een
slooppremie naar een renovatiepremie is dan de eerste stap. Door deze maatregel
zal het slopen verminderen en de renovatie van woningen toenemen. Ook is het
noodzakelijk om de woningbouwvereniging bij dit overleg te betrekken. 

2) Er moet ook onderzoek gedaan worden naar uitbreiding van woningen boven de
sociale sector: zowel bij koop - als huurwoningen. Dit om het zogenaamde “scheef
wonen”  in  te  perken.  Ook  dienen  woningen  betaalbaar  te  blijven  voor  de
inwoners met een minimaal inkomen. 

3) Het energieneutraal maken van nieuwe en bestaande woningen is voor de SP een
belangrijk doel. Het plaatsen van zonnepanelen is een stap in de goede richting.
De CO2 uitstoot daalt dan en dit is goed voor het milieu en de energierekening
daalt. Dat is nog beter voor de bewoners.

4) Verpauperde  en  langdurig  leegstaande  woningen  moeten  worden  opgeknapt.
Voor permanente bewoners, die een  dergelijke woning kopen, is het wenselijk om
hen daarbij  financieel te ondersteunen. Deze maatregel geldt niet voor tweede
woningen en recreatiewoningen, dus  alleen voor permanente bewoning. 

5) Het terug invoeren van de Tweede Woning Verordening is voor de SP de manier
om leefbaarheid  in  onze kernen te  beschermen.  Dan is  er  een kans  dat  jonge
inwoners een huis kunnen kopen in de door hen gekozen kern. 

6) Het  invoeren van verplichte verhuur van recreatie  woningen/appartementen is
een middel om spookdorpen tegen te gaan. Ons idee is om minimaal de verplichte
verhuur van 30 % van de recreatie woningen/appartementen in te voeren. 

7) Er moet in de kustdorpen voor sociale woningbouw worden gezorgd. Dit om de
werknemers de kans te geven dichtbij hun werk te wonen. Dit bevordert ook de
leefbaarheid van deze dorpen. Er moet natuurlijk wel voor worden gezorgd dat
deze  woningen  inderdaad  door  deze  doelgroep  worden  bewoond  en  niet  als
recreatiewoningen worden gebruikt.
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    14 Zorg en Welzijn 

1) Ouderen, jongeren en mensen met een beperking verdienen een menswaardig en
volwaardig  bestaan.  Zij  zijn  geen  kostenpost.  Zij  hebben  recht  op   goede
voorzieningen.

2) Professionele zorg moet voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn.
Er moet maatwerk worden geleverd. Zorg is geen liefdadigheid maar een recht van
ieder mens. 

3) Voor de jeugdzorg is bij de gemeente een loket en alle kosten worden vergoed.
Maar  de  afstand  tussen  cliënt  en  zorgverlener  moet  worden  verkleind. De
zorgverlener  zou  meer  huisbezoeken  moeten  afleggen  om  de  thuissituatie  te
bekijken.  Daarnaast  kunnen  in  het  gebouw  van  Porthos  (Oostburg)  afspraken
gemaakt worden. 

4) Ouderen hebben vaak geen groot sociaal netwerk. De thuishulpen moeten meer
tijd krijgen om naast het schoonmaken ook een kopje koffie te drinken. Een kleine
wandeling maken of een boodschap doen, moet ook tot de mogelijkheden kunnen
behoren. Gebeurt dit niet, dan zullen de ouderen steeds meer in een isolement
geraken en dus vereenzamen. Het is dus zeer belangrijk dat de voorzieningen, die
er  voor ouderen zijn, blijven bestaan en zo nodig worden uitgebreid. 

5) Geen preventieve ontslagen in de zorgsector. Ook niet bij de fusie van ZorgSaam
en Warmande. 

6) Er moet in elke kern een ontmoetingsruimte komen, waar ouderen en jongeren
hun  hobby  en/of  activiteiten  kunnen  beoefenen.  In  de  praktijk  is  er  na  het
wegvallen van “Den Hoekzak” in Oostburg geen ruimte meer voorzien. Dit moet zo
spoedig mogelijk veranderen. De gemeente moet zorgen voor een nieuwe ruimte,
waarin deze doelgroepen terecht kunnen. 

7) Geen ontkenning van het alcohol-  en drugsgebruik, maar het opsporen van de
problemen ervan en vervolgens goede en gerichte verslavingszorg aanbieden.
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    15 Kunst en Cultuur

1) Kunst en cultuur moeten voor elke inwoner van onze gemeente bereikbaar en
betaalbaar zijn. 

2) Het  Ledeltheater  speelt  hierin een centrale rol.  Dit  moet blijvend ondersteund
worden. Het moet financieel aantrekkelijk zijn om een zaal te huren. 

3) De  Multi  Functionele  Centra  en  de  Dorpshuizen  zijn  ook  belangrijk  voor  het
behoud van kunst en cultuur in de verschillende kernen. Dit moet dan vanuit de
gemeente bevorderd worden. 

4) Aardenburg  met  zijn  nieuwe  museum  en  de  Sint-  Baafskerk  kan  een
toeristentrekker  worden.  Er  moet dan een actiever  beleid  gevoerd worden om
deze locaties voor de bezoekers aantrekkelijker te maken. Aardenburg heeft de
potentie om uit te groeien tot de culturele hoofdstad van de gemeente Sluis. 

5) Er dient een  fiets- en autoroute langs al onze musea ontwikkeld te worden. Deze
route  neemt  de  bezoeker  chronologisch  mee  langs  de  geschiedenis  van  onze
streek en daarbij hoort een combikaart voor alle musea.
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    16 Wat hebben we bereikt? 

1) Door het, door de SP, niet bezoeken van een groot aantal geheime en besloten
vergaderingen, zijn er meer vergaderingen openbaar geworden. Onze fractie is van
mening  dat  vergaderingen  openbaar  moeten  zijn,  mits  er  sprake  is  van  een
situatie,  waarbij  de  gemeente  een  financieel  en  -  of  economisch  nadeel  zou
kunnen oplopen. 

2) Een motie van de SP (waarin stond dat de twee schoolbesturen meer  zouden
moeten samenwerken) werd keihard door de coalitiepartijen de grond in geboord.
Eenvoudig, omdat deze motie van onze fractie kwam. Tot onze verbazing stond er
later letterlijk in de begroting dat de twee schoolbesturen nauw zouden moeten
samenwerken. Vreemd toch ? 

3) Drie jaar op rij  hebben we met behulp van de oppositiepartijen (D66 en PvdA)
geprobeerd om de toeristenbelasting te verhogen met € 0,05 per persoon,  per
nacht. Ook dit werd door de coalitiepartijen niet geaccepteerd, want voor deze
partijen komen de toeristen op de eerste en onze inwoners op een tweede plaats.
In 2017, na het uitkomen van het rapport van de rekenkamer, werden de partijen
wakker geschud. De gemeente lijdt verlies op de toeristenindustrie en jawel de
toeristenbelasting gaat naar boven met € 0,15 per persoon, per nacht. Hadden ze
nu gewoon onze amendementen over genomen, dan was het geleidelijk gegaan: 3
x 5 = 15 toch ?
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    17 Wat willen we zeker nog bereiken?

      Voor de raadsperiode 2018-2022: 

1) Inhuur van extern personeel dient beperkt te worden tot maximaal  10% van het
personeelsbestand (de Roemer norm).

2) Inhuur van dure externe bureaus kan veel  minder.  De SP wil  een lijst  van alle
ingehuurde externe bureaus met daarbij ook het kostenplaatje. 

3) De  inwoner  komt  op  de  eerste  plaats.  De  toerist  is  gast.  De  coalitiepartijen
(VVD,CDA en Nieuw Gemeentebelang) vinden de toerist veel belangrijker dan de
inwoners. Dit moet veranderen. 

4) De gemeente moet een subsidie geven aan vakantieprojecten voor kinderen uit
onze minima-gezinnen, waardoor ook deze kinderen er eens uit kunnen. Dit wil de
SP jaarlijks laten terugkeren. 

5) De gezondheidszorg in Zeeuws-Vlaanderen mag niet verder worden uitgekleed. De
ziekenhuizen moeten blijven met een volwaardige functie. 

6) Het openbaar vervoer moet worden uitgebreid. Hierop moet de gemeente steeds
blijven aandringen bij de Provincie. Dit geldt ook voor het vermeerderen van de
afvaarten van de Westerschelde Ferry. 

7) Gelden van het Rijk, gereserveerd voor het sociaal domein, moeten geoormerkt
worden. Hierdoor blijven ze in de reserve tot ze nodig zijn voor onze inwoners, die
recht hebben op deze gelden. 

8) Het Zwin College moet voor onze kinderen in de gemeente behouden blijven.

Als kleine fractie ( 1 raadslid ) is hetgeen we kunnen bereiken zeer beperkt. Ons
stemgedrag is gebaseerd op onze drie kernwaarden, namelijk:   

1. Menselijke waardigheid, 2. Gelijkwaardigheid en 3. Solidariteit.

 Met uw steun en stem kan onze fractie groeien. SP Sluis  hoopt op uw steun,
waardoor we met een grotere fractie meer zeggenschap krijgen op het beleid van
onze mooie gemeente.

Ga stemmen op 21 maart 2018.  STEM  SP Sluis
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