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PvdA-BEL 

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018  SAMEN WERKT BETER 
 

Leeswijzer 
Het programma van PVDA BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) is gebaseerd op Van Waarde documenten die zowel landelijk als  

binnen de PvdA BEL zijn opgesteld. Op basis daarvan zijn onderwerpen BEL-breed benaderd waarbij op elk thema politieke 

standpunten zijn ingenomen. Daarnaast is voor elk onderwerp ruimte genomen om voor elke gemeente specifieke thema’s 

en onderwerpen te benadrukken. 

Ter inleiding 

Manifest van Waarde 
De kern van het Manifest van Waarde gaat over vier sociaaldemocratische waarden die de basis vormen voor het politieke 

perspectief, de maatschappelijke inrichting en het persoonlijk handelen: 

1. Bestaanszekerheid: behoorlijk levenspeil, vrijwaring van uitbuiting, bescherming crisisgevoeligheid 

2. Goed werk: kwaliteit van werk , ontplooiing in je werk, via je werk en ernaast 

3. Gelijkwaardigheid: gelijke kansen op leven in vrijheid in materiële en culturele zin 

4. Binding: gemeenschappen vormen, ondersteuning geven, samenhang creëren 

 

Op individueel niveau biedt dit perspectief op een behoorlijk levensniveau en sociale veiligheid. Op maatschappelijk niveau 

biedt het economische stabiliteit en een verzorgingsstaat die mensen de kans geeft het beste van hun leven te maken en 

waar nodig beschermt.  

 

De PvdA staat een markteconomie voor waarin de invloedssfeer van geld en markt beperkt is, de kosten en risico’s niet 

eenzijdig worden afgewenteld, een balans komt in de flexibilisering van de werknemer en de onderneming/werkplek meer 

als gemeenschap functioneert. Productief ondernemerschap wordt hoger gewaardeerd dan geld maken met geld.  

Kortom: een stabiele, duurzame en sociale economie. 

 

De PvdA zal zich sterker maken als partij die binding en gemeenschapszin voorstaat. Voorkomen dat individualisme 

individuen lamlegt. Samenwerken op een democratische, sociaal rechtvaardige en verstandige manier. De samenleving is 

een gemeenschap waarbij het sociaaldemocratische gedachtegoed een gedeeld toekomstideaal nastreeft. Daarbij brengen 

we zaken bij elkaar en proberen we het ook bij elkaar te houden. Breuklijnen tussen groepen moeten we actief helen en 

tegenstellingen tussen hoger- en lager opgeleiden en culturele groepen kleiner maken. Gemeenschappelijke 

arrangementen zijn nodig om individuele vrijheid en ontplooiing mogelijk te maken. 

 

Verdedigen wat ‘Van Waarde’ is, impliceert voor de sociaaldemocratie het streven naar een politiek die luistert, 

samenbrengt, mobiliseert en greep geeft op het leven. 

 

Van waarde visie voor de BEL 
Het landelijk Manifest van Waarde beschrijft de beginselen van de PvdA. Voor de PvdA BEL willen we dit document 

gebruiken om een eigen vertaling te maken die enerzijds uitgaat van die centrale waarden van de landelijke PvdA en 

anderzijds invulling geeft aan de plaatselijke politiek en omstandigheden. Onze beginselen geven vervolgens richting aan 

het verkiezingsprogramma, onze speerpunten en activiteiten. 

 

Naast de vier kernwaarden vanuit het Manifest van Waarde (die richting geven) hanteren we twee basisprincipes: 

1. Ons beleid en handelen is gebaseerd op duurzaamheid (People – Planet – Profit). We willen de vier waarden duurzaam 

realiseren, in alle opzichten (zijnde economische, ecologische, sociale duurzaamheid); 
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2. Ons beleid en handelen is gericht op een gezonde huishouding van de drie gemeentes met bestuurskracht (geen 

woorden maar daden). 

 

Verkiezingsprogramma PvdA BEL met specifieke uitwerkingen per gemeente 

 

1. Bestuur    

PvdA BEL kiest voor open en transparant samenwerken 
De PvdA BEL ziet een gedegen financieel beleid als de sluitsteen van de gemeentelijke politiek in de komende jaren. Het op 

orde houden van deze portemonnee van de gemeente, is van evident voor de politiek en de gemeente. Er zullen moeilijke 

besluiten genomen moeten worden. Om in financieel opzicht verantwoord, degelijk en zo proactief mogelijk te reageren 

streeft de PvdA BEL naar een collegiale raad met een bestuurscultuur die wordt gekenmerkt door een zo open en 

transparant mogelijke manier van samenwerken met de andere politieke partijen om zo optimaal slagvaardig te zijn.  

Wij willen inzetten om de kwaliteit, gedragenheid en de professionaliteit van het bestuur in de BEL gemeenten te 

vergroten.  

PvdA BEL kiest voor een intensieve samenwerking in plaats van een gemeentelijke fusie 
 

De drie BEL-dorpen vormen ieder een hechte gemeenschap waar het bestuur dicht bij de burgers staat. Zichtbaar en 

benaderbaar. Daar zijn we trots op en dat willen we als PvdA BEL daarom graag zo houden. Opgeslokt worden door 

omliggende gemeenten is daarom niet echt een lonkend perspectief. We realiseren ons ook dat er steeds meer taken op de 

gemeente afkomen en dat de financiële middelen schaarser worden. Veel van die taken zijn door een kleine gemeente niet 

meer uit te voeren. Met de BEL samenwerking is organisatie op een wat grotere schaal al mogelijk, maar ook dat is niet 

altijd toereikend. Samenwerking in grotere verbanden blijkt steeds vaker nodig. Vanuit het rijk en de provincie wordt 

aangedrongen op een samenvoeging van gemeenten die verder gaat dan de BEL. Wij zien echter meer perspectief in 

nauwere samenwerking.  

Dit is meer in het belang van onze inwoners. Hiermee combineren we het beste van twee werelden: lokaal bestuur en 

bovenlokale uitvoering, dus benaderbaar én sterk. 

PvdA BEL kiest voor kwaliteit in het bestuur en BEL breed wethouderschap 
We erkennen als PvdA dat er een aantal zaken op een ander niveau georganiseerd moeten worden. Maar zaken die we als 

dorp alleen of als BEL-dorpen samen prima zelf afkunnen, willen we wel zelf blijven regelen. Een eigen professionele 

burgemeester is daarbij een eerste vereiste. Het blijkt wel steeds moeilijker om voor de zware taken in een gemeente 

wethouders te vinden. Formeel is het wethouderschap in onze gemeenten een deeltijdtaak, maar de praktijk wijst uit dat 

dit steeds minder de realiteit is. Ook is de continuïteit daarbij een steeds groter probleem. Landelijk zien we een trend om 

wethouders van elders ‘in te vliegen’. Wij zijn geen voorstander om dit ook in de BEL toe te passen. We willen wethouders 

met een lokale binding met de BEL.  

Ook bij de gemeenteraden merken we dat het steeds lastiger wordt om geschikte kandidaten te vinden. Anders dan bij het 

wethouderschap, mag deze taak alleen in de eigen gemeente vervuld worden. Een oplossing zoals bij de gedeelde 

wethouders is dus niet mogelijk. We kunnen wel kennis van elkaar lenen en dus streven we er naar dat wethouders 

specialisten zijn op zijn of haar onderwerp en hun kennis ook uitdragen naar hun collega-wethouders van de andere 

gemeentes in de BEL.  

Verder kunnen de fracties nog meer samen doen. Daarom werken de drie PvdA fracties in de BEL gemeenten nauw samen, 

zeker waar het niet lokale onderwerpen betreft.  

2. Welzijn 

Het sociale domein verandert de komende jaren sterk. Vanuit PvdA BEL zullen we er op toezien en actief aan bijdragen dat 

deze verandering zorgvuldig mogelijk wordt uitgevoerd.   

PvdA BEL wil dat iedereen die het nodig heeft, hulp krijgt van de gemeente.  
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We streven naar zelfredzaamheid van burgers en zullen er alles aan doen om hen te activeren. Indien het niet anders kan, 
bieden we uiteraard hulp door middel van bijvoorbeeld een uitkering en aan wie het kan wordt een bijdrage gevraagd als 
tegenprestatie op de uitkering. 

 

PvdA BEL hanteert drie uitgangspunten bij het inrichten van zorgtaken:  
1. Accent ligt op versterken, vroeg signaleren en preventie. Men dient er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om de problemen 

zo beperkt mogelijk te houden. Hierdoor kosten de oplossingen van de problemen uiteindelijk minder tijd, is de schade 

voor de betrokkenen het laagst en zijn kosten de gemeente het minst.   

2. Gemeente neemt haar verantwoordelijkheid als adviseur en zorgverlener en doet daarbij een beroep op de sociale 

omgeving. De rol van de gemeente als ondersteuner bij het vinden van de oplossing blijft onverminderd bestaan; te 

beginnen als adviseur van de zorgvrager en als het niet anders kan als zorgverlener.  

3. De verantwoordelijkheid wordt zo dicht mogelijk bij de burger gehouden. Zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid staan voorop. De Gemeente biedt uiteraard hulp en goede zorg waar nodig.  

 

PvdA BEL wil dat het (bestaande) netwerk in de wijk de regie neemt in het sociale domein 
Signalering van vereenzaming van buurtbewoners tot het bemiddelen van eenvoudige zorg en ondersteuning van bewoners 

onderling moet op wijkniveau worden georganiseerd. Dit in samenwerking met de burgers in de wijk waardoor met een 

begin wordt gemaakt met het ontwikkelen van een participatiesamenleving. Afhankelijk van de situatie kunnen de 

werkzaamheden beperkt blijven tot het signaleren en doorverwijzen naar een professional voor indicatie tot het 

daadwerkelijk verlenen van zorg.  

 

PvdA BEL gaat voor preventie 
Met preventie willen we burgers helpen zelfstandig een volwaardig en zinvol bestaan te kunnen hebben. Door stevig in te 

zetten op preventie als belangrijkste lokale taak binnen het gemeentelijke sociale domein, tracht de PvdA de bezuinigingen 

op de verschillende onderdelen binnen het sociale domein op te vangen. Op deze wijze blijft ons sociaaldemocratisch 

basisprincipe, de zorg voor de kwetsbare burger, overeind. 

 

PvdA BEL wil dat de zorg wordt afgerekend op de tevredenheid bij de burgers   
Om de kwaliteit van de zorg te borgen en de kosten zo laag mogelijk te houden, is het noodzakelijk om een samenwerking 

aan te gaan met de omliggende gemeenten. Uitgangspunt bij de beoordeling van de samenwerking is, naast kwaliteit en 

bestuurlijke nabijheid, de dienstverlening aan de burger. Met andere woorden: is de burger tevreden, dan is de gemeente 

dat ook. De zorg is daarmee gericht op service. Verder vindt de PvdA BEL dat zorg vraaggericht moet zijn en niet aanbod 

gestuurd. Het budget bedoeld voor de gemeentelijke taken binnen het sociaal domein dient geoormerkt in de begroting 

opgenomen te worden. 

 

PvdA BEL wil een ondersteunend welzijnsbeleid op sport en cultuur 
Sport is belangrijk voor gezondheid, ontspanning en gemeenschapszin. De gemeente moet een actief beleid ontwikkelen, 

dat diverse activiteiten ondersteunt en sporten stimuleert. Speerpunten van de PvdA BEL in de komende 4 jaar zijn: 

- het openhouden van een BEL-zwembad 
- zwemonderwijs aanbieden via de scholen (behoud van bewegingsleer op school) 
- het ondersteunen van een sportkennismakingsprogramma voor de jeugd 
- sport en  cultuur deelname voor minima blijvend ondersteunen 
- sport voor ouderen stimuleren, waarmee langer en zelfstandig thuis wonen wordt bevorderd 
- het stimuleren van afstemming van activiteiten c.q. faciliteiten door diverse sportverenigingen 

Daarbij is van belang dat verenigingen zelf een duidelijk beleid hebben hoe zij financieel gezond worden en blijven en dat zij 

daarbij aangeven welke realistische positie zij zien voor de gemeente. Uitgangspunt is dat sportverenigingen financieel 

onafhankelijk moeten kunnen zijn.    

 

Ieder dorp kent zijn eigen prioriteiten met betrekking tot welzijn:  

Blaricum  De stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding 
bezighouden, dienen regelmatig met de gemeente te overleggen om kwaliteit te handhaven, 
efficiënter samen te werken en kennis uit te wisselen.  

 De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners extra capaciteit krijgen om mantelzorgers op te zoeken 
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en te helpen met praktische oplossingen als daar behoefte aan is of vraag naar.  

 De gemeente dient zorgvragers te ondersteunen en begeleiden in het opkomen voor hun 
belangen.  

Eemnes  Het garanderen van de juiste zorg voor wie dat nodig heeft. 

 Ontmoetingsplaatsen voor jongeren en ouderen. 

 Goed onderwijs in gezonde schoolgebouwen. 

 Mantelzorgers en vrijwilligers maximaal ondersteunen.  

Laren . 
 

 Sterke en doelgroepgericht ondersteuning voor de hulpbehoevenden in de gemeenschap. 

 Actief inzetten op bestrijden van eenzaamheid. 

 Gemeente stimuleert en ondersteunt zelfregie en samen-redzaamheid. 

 Werving en stimulering voor gebruik van Brinkhuis. 

 

3. Kunst en Cultuur  

PvdA BEL stimuleert sociale cohesie door het ondersteunen van culturele activiteiten  
Het kunst- en cultuurbeleid is belangrijk voor de individuele ontwikkeling door gemeenschappelijke activiteiten in 

groepsverband.  De gemeente dient dan ook de verschillende verenigingen, die een invulling geven aan dit beleid te 

ondersteunen. Daar het verenigingswerk op vrijwillige basis plaatsvindt, ondersteunt de gemeente in het zoeken naar 

mogelijkheden om de continuïteit van de verenigingen te waarborgen. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld 

sportvelden en huisvestingsfaciliteiten behoort tot de gemeentelijke taken.  

 

PvdA BEL wil intensiever gebruik van cultuurfaciliteiten 
Het is van evident belang om de jongeren te betrekken bij kunstbeleving door gerichte kunst- en cultuureducatie. Er is veel 

kunst- en cultuur aanwezig in de diverse gemeentes, maar het blijft nog onderbelicht. Door actief in te zetten op kunst- en 

cultuureducatie kunnen we enerzijds het domein kunst meer in de spotlights zetten en anderzijds bieden we jongeren veel 

toegevoegde waarde. De educatie kan aansluiten op de bestaande evenementen in de diverse dorpen en we geven de 

lokale kunstenaars een nadrukkelijke rol. Verder willen we dat de faciliteiten in drie BEL gemeenten ook door alle drie de 

dorpen gebruikt kunnen worden zoals het Brinkhuis, het Singer, de Blaerkom, de Maaibalk en de Hilt. De 

verzorgingsgebieden voor dit soort instellingen zijn de BEL gemeenten en niet alleen het eigen dorp.  

 

Kunst en cultuur is ook een belangrijk bindmiddel voor de gemeenschap. De geschiedenis van het eigen dorp en de 

culturele en ecologische bijzonderheden moeten aan de jeugd worden doorgegeven via de scholen. Hierdoor ontstaat een 

gevoel van betrokkenheid en verbondenheid, die bijdraagt aan de sociale samenhang. 

 

Ieder dorp kent zijn eigen prioriteiten met betrekking tot kunst en cultuur:  

Blaricum  Wij willen cultureel ondernemerschap stimuleren. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een 
economische spin –off.  

 Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk. Kennis over ons 
culturele erfgoed draagt bij aan de instandhouding daarvan.  

 Culturele instellingen gaan zelf actief op zoek naar bronnen van financiering, de gemeente moet 
fungeren als cofinder.  

Eemnes  De Hilt betaalbaar houden door meer commerciële mogelijkheden te bieden. 

 Bibliotheek integreren in de Hilt, als ‘dorpshuis’. 

 Initiatieven als Rondje Cultuur blijven ondersteunen. 

Laren  Cultuurlessen op de scholen. 

 Initiatieven voor een Larense kunstkring ondersteunen 

 Laren kunstdorp inzetten. 

 

4.      Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting  

Voor de PvdA BEL is het belangrijk dat we zuinig met de beperkte beschikbare ruimte omgaan en dat we het goede 

behouden. We sluiten echter niet onze ogen voor de steeds veranderende wereld om ons heen. Het is de taak van het 
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lokale bestuur om die ontwikkelingen geleidelijk en op een duurzame manier in te passen. Wat dat betreft, op dit dossier, 

eerder een evolutie dan revolutie.  

 

1. PvdA BEL wil een evenwichtige dorpsgemeenschap  

Dat betekent dat er voor arm en rijk, jong en oud plaats moet zijn. Dat moet in de bouw van woningen tot uitdrukking 

komen. De nadruk moet liggen op betaalbaar bouwen.  

2. PvdA BEL wil dat niet de markt, maar een evenwichtige sociale opbouw leidend is voor het huisvestingsbeleid  

Vaak wordt met het argument dat ‘de grond duur’ is, voorrang gegeven aan luxe woningen. Daar ben je als gemeente 

zelf bij, je bepaalt immers de bestemming en dus de waarde van de grond. Zo kan er zeker wel ruimte worden 

gevonden voor betaalbare woningen. Waar een wil is, is een weg. 

3. PvdA BEL wil lokale bedrijvigheid ondersteunen met gerichte huisvestingsprojecten 

Voor kleinschalige lokale bedrijven moeten vestigingsmogelijkheden worden gevonden. Hierbij moet waar mogelijk 

oplossingsgericht meegedacht worden. 

4. PvdA BEL wil wandelen, fietsen en openbaar vervoer in haar gemeenten stimuleren 

Bij het stimuleren van het fietsen passen goede stallingmogelijkheden en comfortabele, aantrekkelijke en snelle 

fietsroutes. Met de toename van het elektrisch fietsen wordt de fiets ook voor iets grotere afstanden een alternatief 

voor de auto. De PvdA wil de fietsroutes in de BEL tegen het licht houden en bezien of er verbeteringen mogelijk zijn. 

de PvdA BEL zet zich verder in voor goede en frequente openbaar vervoer verbindingen. 

5. PvdA BEL wil extra aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers 

Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers moeten veiliger, bijvoorbeeld door betere verlichting. Voor de 

schoolgaande jeugd moeten er veilige fietsroutes naar de scholen zijn, zodat ook het autogebruik wordt 

teruggedrongen. Iedere lagere school moet een kiss and ride en/of eenrichtingsverkeer voor de deur kunnen krijgen 

als dat gewenst wordt door de school en de ouders. 

6. PvdA BEL wil dat de overheid niet te veel betuttelt 

Het is belangrijk dat onze dorpen mooi en groen blijven en dat de historie bewaard blijft. Dat bereik je niet met 

allemaal krampachtige regeltjes. Door eindeloze juridische procedures heeft dat vaak een averechts effect en kost het 

de gemeenschap veel geld. 

Ieder dorp kent zijn eigen prioriteiten m.b.t. ruimtelijke ordening: 

Blaricum  De ruimtelijke inrichting voor bebouwing, water en natuurgebieden dient uiterst zorgvuldig te 
worden afgestemd op de omgeving en daarmee in samenhang te zijn.  

 Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt 
ingepast met respect voor de cultuur van het gebied.  

 In samenspraak met bewoners en met inachtneming van de kwaliteit van de ruimte in de 
Blaricummermeent zullen gebiedsvisies aangepast en beeldkwaliteit plannen geschreven moeten 
worden waarbij het uitgangspunt is: niet extra bouwen tenzij daarmee voor het gebied en recreatie 
een voordeel te behalen valt.  

Eemnes  Sneller sociale woningbouw voor starters en jonge gezinnen uit lagere- en middenklasse. 

 Levensloopbestendig bouwen. 

 Betaalbare koopwoningen mogen niet boven de twee ton kosten. 

 Financiële regelingen, zoals de huidige starterslening, uitbreiden (bijv. duokoop). 

 Goed onderhouden speelplekken.  

 Het bijzondere poldergebied in Eemnes beschermen 

Laren  Betaalbare woningen voor starters, doorstromers en senioren. 

 Levensloopbestendig bouwen. 

 Betaalbare koopwoningen mogen niet boven de twee ton kosten. 

 Financiële regelingen voor starters op de woningmarkt. 

 Deregulering in bestemmingsplannen. 

 Maatregelen om het fietsen naar school te bevorderen en veiliger te maken.  

 

5. Ondernemerschap 

PvdA Bel kiest voor People – Planet – Profit door een lokaal sterke en sociale economie  
 



6 
 

De BEL gemeenten zullen ieder voor zich én gezamenlijk zich sterk moeten maken voor een gezond klimaat voor 
ondernemerschap en goed werkgeverschap. De PvdA BEL wil ondernemerschap veilig stellen door eigen 
verantwoordelijkheid te stimuleren en verder te ontwikkelen en waar nodig een helpende hand bieden. Deze aanpak is 
cruciaal voor een sterke economie en werkgelegenheid.  
 

PvdA wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft 
 
Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te 

bieden binnen de eigen organisatie en arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en mensen met een 

arbeidsbeperking.  

PvdA BEL kiest voor stimuleren, faciliteren en ondersteunen van ondernemers 
1. Aandacht voor ondernemers en zzp’ers door een forum waar kennisuitwisseling op het gebied van sales, marketing, 

bedrijfsvoering, communicatie en ondernemerschap plaatsvindt en juridische ondersteuning. Hierbij zal de gemeente 

een stimulerende en in het begin een faciliterende rol spelen, bijvoorbeeld door een ondernemersloket in te stellen of 

door bijeenkomsten te organiseren waar specifieke thema’s gericht op deze groepen worden besproken.  

2. In bestemmingsplannen ook aandacht besteden aan werkgelegenheid.  

3. Regelgeving zal meer gericht moeten zijn op stimuleren en faciliteren dan begrenzen en uitputten. Regelgeving moet 

dus worden gestript van nutteloze en frustrerende voorwaarden die ondernemerschap en goed werkgeverschap 

belemmeren.  

4. Verbindt werken en leren door leerplaatsen aan te bieden en stageplekken structureel te maken. Een BEL-stagepunt 

waar werkgevers leerplekken aanbieden en waar leermeesters en leerlingen en scholen elkaar vinden. Geen 

commerciële opzet maar een faciliteit van de BEL gemeenschap waar onderwijs en werkgevers elkaar treffen.  

 

Ieder dorp kent zijn eigen prioriteiten met betrekking tot ondernemerschap:  

Blaricum  Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en 
werkervaringsplaatsen aan te bieden binnen de eigen organisatie en arbeidsplaatsen te reserveren 
voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.  

 Kleinschalig ondernemerschap aan huis toestaan. 

 In de regio samen met de jongeren, onderwijs en bedrijfsleven een aanvalsplan tegen de 
jeugdwerkloosheid ontwikkelen: “Plan van Arbeid”  

Eemnes  Kwalificatie Fairtrade gemeente bewaken en ondernemers stimuleren hiernaar te handelen. 

 Stimuleren inkoop bij plaatselijke ondernemers en zzp’ers. 

 Nevenactiviteiten voor agrarisch ondernemers mogelijk maken. 

Laren  Werken aan een integraal plan voor stimulering en versterking van de lokale ondernemers. 

 Afstemmen met de stichting van Larense ondernemers hierover. 

 Economische gebondenheid aan BEL meenemen als positief punt bij gunningscritaria 
aanbestedingen. 

 

6. Duurzaamheid 

 
PvdA BEL gaat voor het hoogst haalbare in duurzaamheid en Fairtrade  
1. De PvdA BEL wil in de komende jaren vooral stimuleren dat mensen gebruik maken van auto’s met een A label. Door 

het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en scooters. 
2. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische wagenpark.  
3. Huishoudens kunnen hun afval gratis bij het afvalscheiding - station afgeven om illegale stort te voorkomen.  
4. Aan de woningbouwcorporaties zullen investeringen gevraagd worden om zo veel mogelijk huizen te bouwen met een 

A label dan wel hun bestaande huizen aan te passen naar het A label.  
5. PvdA BEL wil verder met het stimuleren van zonnepanelen, ook al is de kostenbesparing wellicht beperkt.  
6. De A1 en A27 geven veel fijnstof, we dienen aan te dringen op het feit dat de controles regelmatig uitgevoerd worden. 

Er liggen wettelijke normen die nagekomen moet worden. 
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PvdA BEL wil dat Blaricum en Laren het voorbeeld van Eemnes volgen en ook Fairtrade gemeentes 

worden 
In januari 2014 zal Eemnes als eerste BEL-dorp de status van Fairtrade gemeente krijgen. De PvdA streeft er naar om deze 
status voor Eemnes te behouden en de komende 4 jaar ook Laren en Blaricum deze status te gunnen. We gaan landelijke en 
provinciale fondsen aanspreken om subsidie te vergaren zodat ook Laren en Blaricum deze titel kunnen bemachtigen. 
 

PvdA BEL wil dat inwoners kunnen blijven genieten van de omgeving waarbij de natuur gespaard 

wordt 
De drie BEL-dorpen zijn omgeven door groen, in een grote diversiteit. We wonen tussen de prachtige weilanden rond 
Eemnes, heide en bossen. Ook binnen de dorpen is er veel groen, langs de wegen, in de tuinen en in parken. De PvdA BEL 
ziet dit als iets dat grote waarde heeft en dus kwetsbaar is. Zeker tegen financiële belangen wil de PvdA BEL zich sterk 
maken voor de belangen van de natuur en ziet daarin GNR als een belangrijke partner. 

 

PvdA BEL kiest voor bewustwording van duurzaamheid 

De Kringloopwinkel speelt een belangrijke rol de bewustwording van duurzaamheid en het terugdringen van de afvalberg,  
Bewustmaking van het verminderen van deze berg zal de komende 4 jaar een speerpunt moeten zijn. Wij streven ernaar 
dat de Kringloopwinkel BEL breed kan gaan werken, ook t.a.v. het innemen van grof vuil. 
 

PvdA Bel kiest voor lokale bedrijven en producten 
 
Door meer gebruik van lokale bedrijven en producten, verminderen we onze ecologische voetstap enerzijds en houden we . 
het voorzieningenniveau op peil. Als gemeente moeten we een voorbeeld stellen en maatregelen stimuleren om dit ook 
breder te bewerkstellingen. 

  
Ieder dorp kent zijn eigen prioriteiten met betrekking tot duurzaamheid:  
Blaricum  De gebruikers van de overheidsgebouwen en voorzieningen, waaronder onder andere verenigingen, 

stichtingen, particulieren, dienen energie bewust te worden gemaakt en gestimuleerd zich daarnaar 
te gedragen.  

 De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische wagenpark.  

 Huishoudens kunnen hun afval gratis bij het afvalscheiding - station afgeven om illegale stort te 
voorkomen.  

Eemnes  Duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden. 

 Stimuleren afname lokale producten en diensten. 

 Klimaatbeleid versnellen. 

 Biogas voor nieuwe Zuidpolder, fase 2. 

Laren  Stimuleren van alternatieve energie zoals zonnepanelen 

 Terugdringen van het autogebruik  
 
 

 
 
 

7. Financiën 

 
1. PvdA BEL wil een reële en behoedzame begroting als basis voor een sterke en sociale BEL 

- Het op orde houden van de gemeentelijke huishoudportemonnee is van evident belang voor de gemeente. De 
grote financiële en bestuurlijke vraagstukken, die de komende raadsperiode op ons afkomen, vragen om een 
open en transparante samenwerking tussen politieke partijen. PvdA BEL wil zich actief inzetten om een reële en 
behoedzame begroting te realiseren. 

 

2. PvdA BEL wil dat lokale lasten voor de inwoners gemiddeld op het huidige niveau blijven 
- Het zijn financieel gezien moeilijke tijden. Dat geldt niet alleen voor de gemeenten, maar ook voor de inwoners en 

de lokale bedrijven. Iedereen probeert het hoofd boven water te houden. Voor de gemeente kan de oplossing er 
dan ook niet in gevonden worden de lokale lasten te verhogen. We verhogen niet dus de lasten voor de burgers 
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niet maar verlagen is helaas ook niet realistisch omdat de lasten voor het sociale domein veel investeringen 
behoeven. Veder blijven we bij ons uitgangspunt als PvdA BEL dat de sterke schouders de zwaarste lasten dragen.   

 

3. PvdA BEL kiest er voor om grond en vastgoed ondergeschikt te maken aan het sociale domein 
- De gemeente heeft gebouwen en grond in haar bezit. Sommige gebouwen en grond die niet direct van 

toegevoegde waarde zijn voor het functioneren van de gemeente dan wel strategische waarde voor de reserve 
van gemeente willen we tegen reguliere marktprijs verkopen aan derden. De incidentele inkomsten willen we 
aanwenden om de transitie van het sociale domein te bewerkstellingen. Daarnaast ontstaat zo een structurele 
bezuiniging op het onderhoud. 
 

4. PvdA BEL kiest voor het verhogen van inkomsten  
- Samen met andere partijen wil PvdA Bel actief op zoek naar creatieve oplossingen om de inkomsten van de 

gemeente structureel te hogen. Een voorbeeld; de gemeente verhuurt een deel van haar eigendommen aan 
commerciële partijen. In sommige gevallen is deze huur niet marktconform. We willen deze huur geleidelijk 
aanpassen naar een marktconforme prijs. Hiermee wordt niet primair gestreefd naar meer inkomsten, maar 
vooral naar het wegnemen van concurrentievervalsing. 
 

5. De PvdA BEL neemt haar verantwoordelijkheid en gaat maatregelen over onderstaande 

onderwerpen niet uit de weg: 
- Het bestuurlijk patchwork beperken vanwege efficiëncy; ambtelijke samenwerking met meer gemeenten. 
- Eerlijke (her)verdeling van de gemeentelijke subsidies op basis van wederkerigheid. 
- Saneringen van regelingen en uitvoeringsinstanties die niet bijdragen aan het verhogen van welzijn van burgers 
- Sterk aanbesteden, investeren in rol expert buyer. 
- Andere inkoopstrategieën inzetten zoals publiek-private samenwerkingen. 
- Mogelijkheden verkennen voor particuliere investeringen zoals crowdfunding. 
- Verkopen van gemeente eigendommen die niet van belang zijn voor het goed functioneren van de gemeentes 

waardoor financierings- en onderhoudskosten worden verlaagd. 
 

 

Ieder dorp kent zijn eigen prioriteiten met betrekking tot financiën:  

Blaricum  Verkoop gemeentehuis > duurzame appartementen voor starters. 

 Geen belastinggeld verslindende onderzoeken. 

 Naast de wettelijke taken het geld beleggen waar het echt nodig is. 

Eemnes  Minder geld verslindende onderzoeken. 

 Sneller bouwen, zodat er meer leges (inkomsten) binnenkomen. 

 Geen onnodige belastingen op de inwoners afwentelen. 

 Gemeente mag geen bankfunctie krijgen, maar heeft ook verantwoordelijkheid in bevorderen van 
economische activiteit en het vlot trekken van projecten in een financieel lastige tijd. 

Laren  Het gemeentebestuur verplaatsen naar het kantoor van de BEL-combinatie om de vrijkomende 
ruimte te betrekken bij het CMZD. 

 Afstoten van OG om middelen vrij te maken en kosten te besparen. 

 Een jaar geen wegenonderhoud uitvoeren en het onderhoudsschema in zijn geheel daarmee een 
jaar vertragen. 

 

 


