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VOORWOORD 

 
Inleiding - samen met anderen 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2010-2014.  

Met dit programma willen PvdA en GroenLinks in de vorm van een lijstcombinatie de 

verkiezingen ingaan. We hebben hierin zo concreet mogelijk aangegeven wat we 

gezamenlijk in Voorst de komende vier jaar willen bereiken. Samen met anderen. 

Terwijl we dit schrijven zit ons land middenin een economische recessie. Gevreesd wordt  

dat deze nog wel enige tijd zal aanhouden. Dat legt een zware hypotheek op de financiële 

mogelijkheden van de gemeente en daarmee op onze ambities. 

 

Uitgangspunten 
Rechtvaardigheid, solidariteit, emancipatie, vrijheid met verantwoordelijkheid, democratie, 

en duurzaamheid. Het woord duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele 

programma: PvdA en GroenLinks zetten zich in voor een duurzame samenleving, waarin:  

• Productie en consumptie zodanig plaatsvinden dat voorzien wordt in de behoeften van 
de huidige bewoners van de aarde en behoud van het milieu. 

• Ook voor de toekomstige generaties de mogelijkheid blijft bestaan om in hun behoeften 
te voorzien, en het ecologisch evenwicht niet verder wordt aangetast. 

• Mensen, bevolkingsgroepen en volkeren in goede onderlinge verhoudingen  
 samenleven en samenwerken. 

• Als het om rechtvaardigheid gaat: we kiezen voor de zwakkeren in de samenleving. 

• Alle mensen gelijkwaardig worden behandeld. 

 
Hoe is dit programma tot stand gekomen? 
We zijn begonnen met luisteren: naar deskundigen van belangengroeperingen, uit allerlei 

sectoren van de samenleving. We hebben bijeenkomsten belegd rondom de thema’s:  

• Het landelijke gebied 

• Wonen en werken in de gemeente Voorst 

• Maatschappij, onderwijs en cultuur.  
Deze serie van drie avonden werd afgerond met een debatavond met een groot aantal van de 

eerder genoemde deskundigen, fractie, wethouders, bestuur en leden van beide partijen. 

Wij danken alle deelnemers aan deze avonden! 

Ook meegenomen is de notitie van de gemeente Voorst over thema’s die naar verwachting in 

de periode 2010-2014 gaan spelen. 

Dit programma werd samengesteld door een kernteam en een klankbordgroep, mede op 

basis van de verslagen van de bovengenoemde bijeenkomsten. En na bespreking vastgesteld 

door de gezamenlijke ledenvergadering. 

 
Opzet 
Gekozen werd voor 12 thema’s. Onder ‘Beeldvorming’ wordt een schets gegeven van de 

bestaande situatie, ‘waar gaat het over?’ Bij ‘Ambities’ wordt beschreven welke situatie 

PvdA en GroenLinks zouden willen bereiken. Onder ‘Concrete maatregelen’ worden 

activiteiten opgesomd die naar onze verwachting aan de orde zijn in de komende 

raadsperiode.      Besturen PvdA Voorst en GroenLinks Voorst 
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1. HET LANDELIJK GEBIED VAN VOORST 
 
Beeldvorming 
Voorst is het mooie Groene Hart van de Stedendriehoek. Dat betekent dat in het gemeente-

lijk beleid het landelijk gebied een voorname rol moet spelen. 

Boeren en tuinders zijn vanouds de voornaamste gebruikers van het gebied. Het cultuur-

landschap van nu is grotendeels door hun activiteit ontstaan. Ondanks afnemende werk-

gelegenheid in de agrarische sector zal haar positie voor wat betreft de inrichting van het 

platteland ook in de toekomst van groot belang zijn. 

Het is de taak van de gemeente om een afweging te maken van alle belangen (van agrarische 

en niet-agrarische, tot natuur en toerisme), gericht op het behoud van een waardevol, 

duurzaam functionerend cultuurlandschap. 

 

Ambities 
Het groene karakter van Voorst behouden en versterken, zonder noodzakelijke ont-

wikkelingen op het gebied van woningbouw, functieverandering op boerenbedrijven, 

recreatievoorzieningen en passende infrastructuur te verhinderen. Zeer behoedzaam 

omgaan met de aanleg van nieuwe infrastructuur.  

Mogelijkheden voor kleinschalige energieopwekking binnen de agrarische sector (biogas, 

zonne-energie) worden gestimuleerd.  

Innovatieve glastuinbouw zien we ook als potentiële energieleverancier en combineren we 

met energievragers.  

 

Concrete maatregelen 

• Mogelijkheden behouden voor moderne, grootschalige, grondgebonden agrarische 

bedrijven, vooral in het Noorden van de gemeente met een zorgvuldige inpassing in 

het landschap. 

• Eveneens mogelijkheden bieden voor agrarische bedrijven die kiezen voor een 

kleinere schaal, en zich meer toeleggen op multifunctionele landbouw of duurzame 

regionale samenwerking. 

• Faciliteren van functieverandering naar wonen, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid 

op opgeheven agrarische bedrijven. 

• Stimuleren van  aanleg en onderhoud van natuurgebieden, bosjes en landschaps-

elementen door de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan hier op te laten 

aansluiten en organisaties en particulieren daarbij te ondersteunen (advies en 

subsidie). 

• Voor hervestiging van de arbeidsintensieve glastuinbouw uit de Stedendriehoek 

wordt ruimte gereserveerd. 

• Zorg dragen voor een evenwichtige landschappelijke ontwikkeling (versterking) van 
het middengebied om zo de toenemende recreatieve druk goed op te kunnen vangen. 

• Het bestemmingsplan buitengebied wordt zodanig ingericht dat agrarische 

bedrijvigheid en burgerbewoning elkaar niet in de weg staan. 
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2. MILIEU, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN 
 
Beeldvorming 
Onze leefomgeving heeft een goede kwaliteit lucht, water en bodem nodig, voor alle levende 

wezens, nu en in de toekomst. De voortekenen van klimaatverandering, met alle nadelige 

gevolgen van dien, bevestigen de noodzaak van milieumaatregelen die in eerdere raads-

periodes zijn ingesteld en de handhaving en uitbreiding ervan. De huidige energiebronnen 

zijn eindig en worden snel duurder. Om voor de toekomst verzekerd te zijn van voldoende 

energie en grondstoffen is vermindering van energieverbruik noodzakelijk, evenals tijdige 

omschakeling naar duurzame energie (zon, wind, water) en hergebruik van grondstoffen. 

 
Ambities 
Energie: In 2020 wil Nederland 20% duurzame energie hebben. De Stedendriehoek wil in 

2030 energieneutraal zijn. De gemeente Voorst voegt zich in dit streven.  

Daartoe zal zij enerzijds het gebruik verminderen, anderzijds bijdragen aan de toepassing en 

opwekking van duurzame energie. De gemeente is goed op de hoogte, geeft het goede 

voorbeeld, stimuleert en informeert de burgers. De gemeentelijke organisatie is 

energieneutraal in 2020 en aanbestedingen zijn  dan 100% duurzaam. 

Afval: Uitgangspunt is dat afval grondstof is voor nieuwe producten. Zoveel mogelijk afval-

scheiding en voorkomen van afval. Waar mogelijk wordt het cradle to cradle-concept 

(hergebruik) toegepast. Zwerfafval wordt op een structurele manier bestreden. 
 

 

Concrete maatregelen 

• Instelling van een gemeentelijk energie- en duurzaamheidloket, voor 

informatieverstrekking aan burgers en bedrijven, en ter stimulering. 

• Voorst geeft zelf het goede voorbeeld: door in gemeentelijke gebouwen te investeren 

in duurzame energie, en door het energieverbruik te verminderen, bv. door isolatie. 

• De gemeente zet zich in voor het sluiten van overeenkomsten met het lokale bedrijfs-

leven over het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling (gebruik duurzame 

materialen, lager energieverbruik, stimuleren van energie-uitwisseling tussen 

bedrijven (bv. met de glastuinbouw), en besteedt duurzaam aan. 

• Per kern/dorp/wijk bewoners en bedrijven ‘verleiden/uitdagen’ een bewonersgroep 

in te stellen – i.s.m. Plaatselijk Belang - met als doelstelling: in 2020 energieneutraal. 

De gemeente stimuleert het werk van deze groepen met informatieverstrekking. 

• Instellen stimuleringsregeling, bv. een budget voor laagrentende leningen, voor 

energieneutraal bouwen en de aanschaf van energiesparende voorzieningen zoals 

kleine windmolens, zonneboilers, zonnepanelen en spouwmuurisolatie. 

• Bij nieuwbouwprojecten eisen stellen aan de energieprestatie, die minimaal 10% 

scherper zijn dan de momenteel wettelijk verplichte 0,8 epc. 

• De gemeente ontmoedigt onnodig energiegebruik, zoals bv. reclameverlichting, 

terrasverwarming en beperkt overvloedige openbare verlichting. 

• Inwoners van de gemeente Voorst worden op alle mogelijke wijzen gestimuleerd 

afval te scheiden en minder restafval te leveren..  
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3. WONEN EN WOONOMGEVING 
 
Beeldvorming 
Voor de komende jaren is een ambitieus woningbouwprogramma voorzien, met tot 2030 in 

totaal 3300 nieuwe woningen in de gemeente Voorst. Voor alle kernen in de gemeente zijn de 

afgelopen jaren leefbaarheids- en woonvisies opgesteld. Echter, dorpen vergrijzen, de jeugd 

trekt weg. De verwachting is dat in 2025 de helft van de gemeenten in Nederland te maken 

heeft met een krimpende bevolking.  

Voorst staat bekend om de hoge kwaliteit van de gebouwde omgeving. 

 
Ambities      

De inzet van de gemeente bij woningbouw en woningverbetering is gericht op passende, 

kwalitatief goede, duurzame woningen (met een laag energieverbruik), betaalbaar, en voor 

de verschillende doelgroepen. Met extra aandacht voor voldoende goedkope huur- en koop-

woningen en aanpasbare of levensloopbestendige woningen.  

De huidige verdeelsleutel voor woningbouwprogramma’s is goed: 40% goedkoop, 35% 

middenklasse, 25% duur. Wij blijven werken aan leefbare dorpen en kernen, waar mensen 

graag willen (blijven) wonen. De gemeente stimuleert bedrijvigheid en voorzieningen in de 

kernen, dus een vervlechting van wonen en werken, zodat kernen geen ‘slaapdorpen’ 

worden. Bij de afweging ‘slopen of renoveren’ wordt rekening gehouden met cultuur- 

historisch belangrijke huizen, gebouwen, (delen van) straten en andere elementen.  

De gemeente wil bewustzijn van en draagvlak voor de ruimtelijke kwaliteit van de 
bebouwde omgeving versterken. 

 

 

Concrete maatregelen 

• In overleg met GoedWonen: voldoende huur- en koopwoningen voor starters, door 

nieuwbouw en verkoop van oudere huurwoningen. 

• Regelingen en initiatieven ondersteunen en stimuleren, die er voor zorgen dat goede 

en betaalbare woningen ook in de toekomst voor de minder draagkrachtige burgers 

beschikbaar zijn. Stimuleren van koopconstructies die woningen betaalbaar houden, 

zoals erfpacht. Uitsluitend duurzaam bouwen, ook ter beperking van de woonlasten. 

• Bevorderen van een combinatie van kleinschalige bedrijvigheid en wonen. 

• Stimuleren van de bouw van levensloopbestendige huurwoningen, niet alleen met 

‘verborgen kamers’. 

• In de periode tot 2014 dient een onderzoek naar de lokale en regionale woning-

behoefte te worden uitgevoerd i.v.m. de evaluatie van het woningbouwprogramma 

in 2015, en de prognoses over krimp van de bevolking. 

• Jongeren een betere kans geven op de woningmarkt door woningen voor hen te 

reserveren. 

• Welstandscommissie omvormen tot commissie ruimtelijke kwaliteit en burgerleden 

opnemen. 

• Behoedzame, doelgerichte grondverwerving, ter vermijding van grote financiële 

risico’s voor de gemeente. 
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4. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 
 
Beeldvorming 
Een sterke lokale economie draagt bij aan een goede werkgelegenheidssituatie in onze 

gemeente. Er is in deze regio al veel ‘creatieve werkgelegenheid’ zoals: ontwerpen van 

nieuwe processen, nieuwe technieken, ict en kunst, waarvan sommige zijn doorgegroeid tot 

respectabele omvang.  

Wij zijn trots op onze innovatieve ondernemers! 

 

Ambities 
 Iedereen heeft recht op arbeid. Betaald werk maakt mensen economisch zelfstandig, zorgt 

 voor persoonlijke ontwikkeling en biedt sociale contacten.  

 PvdA/GroenLinks zet zich in voor behoud en toename van de werkgelegenheid in de 

gemeente Voorst.  Wij staan voor een sterke lokale/regionale economie, d.w.z. dat bedrijven, 

organisaties en consumenten elkaar daarin zoveel mogelijk ondersteunen. Een lokaal 

gerichte economie is niet anoniem en bevordert de sociale samenhang. Mensen kennen 

elkaar en dragen zorg voor elkaar. De gemeente stimuleert deze ontwikkelingen. 

PvdA/GroenLinks ziet in de lokale nijverheid en industrie, verbrede land- en tuinbouw, 

dienstverlenende en toeristische sector nog mogelijkheden voor het creëren van banen en 

leer-/werkplekken.  

 Binnen de regio Stedendriehoek moet voldoende ruimte zijn voor de vestiging van lokale en 

regionale bedrijven. De gemeente voert een actief promotiebeleid op het gebied van toerisme 

en recreatie, ontwikkeling en toepassing van duurzame vormen van techniek, om daarmee 

de werkgelegenheid te stimuleren.  

 

Concrete maatregelen 

• Formuleren van stimuleringsregeling voor nieuwe toeristische en recreatieve 

producten en diensten 

• Bevorderen van lokale economie door stimulering van samenwerking/netwerken in 

de ruime zin van het woord. 

• Actieve ondersteuning van startende ondernemers. Dit kan door het bieden van 

ondersteuning bij het verkrijgen van de vereiste vergunningen en toestemmingen, 

extra starterlocaties en stimuleringsregelingen. O.a. op het gebied van duurzaam 

bouwen, energieopwekking-/distributie, zonne- en windenergie, biogas, voedsel 

voor de regio, recreatie en toerisme.  

• Stimuleren van functieverandering in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen naar 

andere bedrijvigheid (‘broedplaatsfunctie’). 

• Bevorderen dat kleine bedrijven die uit de broedplaatslocatie groeien in kleine 

bedrijfspanden op bedrijventerreinen terecht kunnen. 

• Revitaliseren/renoveren van bestaande bedrijventerreinen heeft de voorkeur boven 

de aanleg van nieuwe terreinen. 
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5. RECREATIE EN TOERISME 
 
Beeldvorming 
Voorst, gelegen in de IJsselvallei en aan de rand van het Veluwemassief, is een prachtige 

gemeente. Sterke punten zijn: afwisselend landschap, rust, recreatieplas Bussloo, agrarische 

kleinschalige campings en een enkele grotere camping, een rijke cultuurhistorie en 

monumenten en landgoederen. Dat weten niet alleen de inwoners van Voorst, ook steeds 

meer toeristen weten de weg hierheen te vinden. 

Recreatie en toerisme zijn - naast zakelijke dienstverlening en landbouw (verbreed met 

recreatieve- en zorgactiviteiten) - de economische dragers van het landelijk gebied.  

Naar verwachting zal in de komende jaren sprake zijn van afnemende agrarische activiteiten. 

Natuur en landschapsbeheer worden mede daardoor steeds belangrijker, zeker ook voor het 

inkomen van boeren.  

Door haar ligging te midden van drie middelgrote steden, is de gemeente Voorst belangrijk 

voor recreatieve voorzieningen voor de inwoners van die steden. 

 

 
Ambities 
Voorst blijft het groene hart van de Stedendriehoek, wel met leefbare dorpen. Er is een goede 

samenwerking met de omliggende steden om de recreatieve mogelijkheden van Voorst 

optimaal te benutten. Tal van activiteiten vinden plaats en willen wij bevorderen. Het gebied 

leent zich het beste voor kleinschalige recreatie, die wordt dan ook gestimuleerd.  

Waar nodig/mogelijk dient het landschap versterkt te worden.  

De gemeente neemt een duidelijker regierol op toeristisch gebied. De positie van het 

Platform voor Recreatie en Toerisme wordt versterkt. 

 
 
Concrete maatregelen 

• Sterkere regierol voor de gemeente: verdere ontwikkeling van een (integraal) 
toeristisch beleid/visie, in combinatie met promotieactiviteiten voor de Veluwe (via 
het Veluws Bureau voor Toerisme). 

• Geen intensieve recreatie noch uitbreiding van grootschalige ontwikkelingen c.q. 
grote evenementen op recreatiegebied Bussloo. 

• Beperking van geluidsoverlast van grootschalige evenementen. 

• Aanbod van passende activiteiten, zoals Hof van Twello, Levenstuinen in Teuge, 
Galerie Krepel, bevorderen. 

• Bevordering van het toerisme in de IJsselstreek door ontwikkeling van een toeristisch 
transferium (fietsen en wandelen) voor de IJsselvallei, bij A1-afslag Posterenk. 

• Stimuleren dat cultuurhistorische objecten, zoals kerken met historische orgels, mooie 
boerderijen e.d. vaker worden opengesteld voor publiek, vooral in de 
zomermaanden.  

• Stimuleren dat paden en routes voor wandelaars en/of fietsers worden opengesteld. 

• Meer infrastructuur voor (kleinschalige) recreatie in de vorm van fietspaden en 

wandelroutes (rondjes om de dorpen) moet voortvarend ter hand worden genomen.  
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6. VERKEER EN VERVOER 
 
Beeldvorming 
Mobiliteit is belangrijk voor het sociale en economische leven. We zijn ons bewust van het 

spanningsveld tussen mobiliteit, veiligheid en het milieu.  

De autosnelweg tussen Deventer en Apeldoorn wordt de laatste jaren een steeds groter 

knelpunt, waarvoor actief naar een oplossing wordt gezocht. 

Met de plannen voor de IJsselsprong bij Zutphen is de noodzakelijke verbetering van de 

infrastructuur bij Voorst een stap dichterbij gekomen. Recent verscheen het rapport over het 

onderzoek naar ‘nut en noodzaak’ van een Westelijke randweg bij Twello. Voor vijf 

oplossingsrichtingen worden MilieuEffectRapportages (MER) opgesteld. 

Sinds december 2006 is het OV in de Stedendriehoek aanmerkelijk verbeterd: opening twee 

nieuwe NS-stations van de gemeente Voorst en de opzet van een systeem van Stationsbussen 

De afgelopen jaren is een fietspad aangelegd tussen Twello (Voordersteeg) en Bussloo.   

De fietsenstalling bij het NS-station Twello heeft onvoldoende capaciteit. 

Vliegveld Teuge zal volgens de huidige plannen een belangrijker rol gaan spelen in het 

zakelijk/economische vliegverkeer. Daarnaast blijft het van belang voor het recreatieve 

vliegverkeer en voor ‘dagjesmensen’. 

 
 
Ambities 
Verbreding van de A1 tussen Deventer en Apeldoorn met extra rijstroken voor het regionale 

verkeer en de bouw van een nieuwe brug bij Deventer lijken de beste oplossing voor de toe-

nemende fileproblematiek. Aandacht voor goede inpassing en tegengaan van geluidshinder. 

De keuze van een tracé voor een mogelijke rondweg in Voorst vereist een zorgvuldige afwe-

ging van alle belangen, in overleg met de inwoners. Eerst de weg, dan de huizen in Zutphen. 

Mocht de aanleg van een Westelijke randweg bij Twello noodzakelijk blijken, dan worden bij 

de tracékeuze de landschappelijke kwaliteiten zorgvuldig meegewogen. 

Het centrum van Twello wordt op termijn autoluw en gedeeltelijk autovrij.  

Handhaving/optimalisering van een goed OV-systeem in onze regio. Ouderen, scholieren en 

mensen zonder auto zijn (groten)deels daarvan afhankelijk. Het autogebruik kan hiermee 

worden teruggedrongen, waardoor minder CO2-uitstoot. 

Het fietsverkeer wordt gestimuleerd door een netwerk van (lange afstand) fietspaden, fiets-

verhuur en goede stallingfaciliteiten, in het bijzonder bij NS-station Twello. 

 

Concrete maatregelen 

• Fietspadennetwerk en stallingfaciliteiten verbeteren en uitbreiden. 

• Verdere verbetering hoofdfietsroute van Apeldoorn via Twello naar Deventer. 

• In het kader van de verkeersveiligheid bevorderen: betere handhaving van maxi-

mumsnelheden, wegprofiel aanpassen aan toegestane snelheid en het treffen van 

verkeersremmende maatregelen.  

• Strikte handhaving milieuregels (geluidsoverlast) bij vliegveld Teuge. 

• Werken aan de weg in de gemeente Voorst afstemmen met regio Stedendriehoek en 

Provincie 
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7. ONDERWIJS 
 
Beeldvorming 
Onderwijs blijft het middel voor jong en oud om op een goede wijze te participeren in de 

samenleving. Het is van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen dat basisscholen 

gehandhaafd blijven. Binnen het onderwijs wordt al enige jaren extra aandacht besteed aan: 

vroeg- en voorschoolse educatie, bewegingsonderwijs, preventie van vroegtijdige school-

verlating,  verkleinen van ontwikkelingsachterstanden, alcoholmatiging en goede 

onderwijshuisvesting. Dit vereist een integrale aanpak. 

 
Ambities 
Goed lokaal en bereikbaar onderwijs voor iedereen is van oudsher een belangrijk speerpunt 

van PvdA en GroenLinks. De komende jaren willen we het jeugd- en jongerenbeleid verder 

versterken. Samenwerking tussen de gemeente en scholen en onderwijsinstellingen is daarbij 

zeer belangrijk. Bij iedere basisschool in alle kernen is buitenschoolse opvang. 

Daarnaast streven we de komende vier jaar naar het verder uitvoering geven aan het ‘brede 

schoolconcept’. Brede school houdt in eerste instantie in dat onderwijsinstellingen nauw 

samenwerken met jeugdzorg, buitenschoolse opvang, sport- en sociaal-culturele 

verenigingen en instellingen, en dorpshuizen. Ook is het wenselijk dat instellingen van 

openbaar en bijzonder onderwijs vormen van samenwerking vinden. Uiteindelijk is het 

streven deze instellingen in multifunctionele gebouwen onder te brengen. Elk dorp kan daar 

zijn eigen vorm in kiezen, maar vrijblijvend is het niet. De gemeente heeft hierin een 

sturende rol.  

 
Concrete maatregelen 

• Opstellen van een visie en aanpak van het brede schoolconcept, en met de scholen 

actief gaan realiseren. Een functionaris aanwijzen die actief met de onderwijsinstel-

lingen en alle andere relevante maatschappelijke partners de samenwerking vorm-

geeft, in aanloop naar realisatie van passende gebouwen in de dorpen waar dit 

wenselijk en mogelijk is.  

• Onderwijs en jeugd-/jongerenbeleid moeten elkaar aanvullen en versterken. Dit 

vereist meer samenwerking tussen gemeente, scholen en instellingen voor jeugdzorg.   

 De gemeente heeft daarbij een belangrijke regierol.  

• Volwasseneneducatie bevorderen, vooral waar het de kansen op de arbeidsmarkt 

vergroot. 

• Lokale onderwijsmiddelen inzetten voor beweging, gezonde voeding en taalontwik-

keling. 

• Scholen en Bibliotheek stimuleren tot samenwerking, vooral ook voor het bereiken 

van achterstandsgroepen. 

• Behouden van het voortgezet onderwijs (Veluws College en AOC Oost) in Twello. 
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8. WELZIJN EN ZORG 
 
Beeldvorming 
De gemeente heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) en bij het in stand houden en bevorderen van goede zorgvoor-

zieningen voor alle doelgroepen: van ouderen tot zuigelingen. 

De gemeenteraad bepaalt de kaders, waaronder het zorgniveau, met aandacht voor kwaliteit 

en prijs. 

 
 
Ambities 
Vanzelfsprekend is PvdA/GroenLinks pleitbezorger van een zo goed mogelijke, op de 

persoon gerichte, betaalbare zorg. De gemeentelijke taken rond volksgezondheid worden op 

een laagdrempelige manier uitgevoerd, met één loket voor ouderenhuisvesting, bijstand, 

schuldhulpverlening en zorgvragen.   

De gemeente beschikt over professioneel en doelmatig ingericht welzijnswerk, waarmee 

prestatie-afspraken worden gemaakt.  

Het werk ten behoeve van jongeren is een speerpunt van beleid. Het alcoholmatigingsbeleid 

wordt voortgezet en waar nodig uitgebreid.  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) mag geen nieuw platform worden voor overleg, 

maar een plaats waar afspraken gemaakt worden over wie de benodigde zorg levert in 

concrete situaties. Aan het eind van de raadsperiode 2010-2014 wordt het functioneren van 

het CJG geëvalueerd. Het huidige niveau van ouderenzorg/thuiszorg wordt gehandhaafd. 

 

 

Concrete maatregelen 

• Voortvarende aanpak van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in onze gemeente, 

met participatie van o.a. consultatiebureaus, kinderopvang, peuterspeelzalen, 

maatschappelijk werk en onderwijs.  

• Versterken van het jongerenwerk vanuit Kulturhus Jachtlust (randgroepjongeren), 

naar andere kwetsbare doelgroepen zoals jongeren rond 12 jaar. 

• Ondersteunen van jongerenwerk in groepen in dorpshuizen en honken, en bij 

sportverenigingen.  

• De leidende rol van de gemeente Voorst bij het alcoholmatigingsbeleid voor jongeren 

concretiseren naar sportkantines, feestschuren en ‘keten’. Volwassenen zijn daarbij - 

gelet op hun voorbeeldrol - ook een belangrijke doelgroep. 

• Om kwaliteit en kwantiteit van de ouderenzorg te waarborgen, voert de gemeente de 

regierol  bij de samenwerking tussen zorgcentra, woningbouwcorporatie en welzijns-

stichting.  

• Verbreden van maatschappelijke steunpunten (scholen, bibliotheek, dorpshuis) in 

grotere kernen met taken op het gebied van gezondheidszorg, sociaal-maatschap-

pelijk werk, sport, ontmoeting en commerciële dienstverlening, bv. bankzaken.  

 
 



 11

9. SOCIALE ZAKEN  
 
Beeldvorming 
Zo mogelijk voorzien burgers zelf in hun levensonderhoud. Als zij door omstandigheden 

hier niet in slagen of zich situaties voordoen zoals werkloosheid of ziekte, bestaat een stelsel 

van sociale wetgeving, als vangnet en stimulering van re-integratie.  

De gemeente heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de wet Werk en Bijstand (WBB). 

Voor burgers die door bijzondere omstandigheden niet rondkomen van de wettelijke 

uitkering, stelt zij extra middelen beschikbaar in de vorm van Bijzondere Bijstand.  

De gemeente Voorst  heeft een goed voorzieningenniveau als het gaat om de Bijstand. Toch 

weten nog niet alle inwoners die aanspraak kunnen maken op ondersteuning, de weg 

daarvoor naar de gemeente te vinden. 

 
 
Ambities 
PvdA/GL blijft pleitbezorger van een ruimhartig bijstandsbeleid, ook in economisch 

moeilijke tijden. Daar waar mogelijk, mag ook een inspanningsverplichting gevraagd 

worden van de ontvanger van de uitkering. 

Indien ondersteuning nodig is om aan werk te komen, versterkt de gemeente de mogelijk-

heden hiertoe: hulp bij het vinden van kinderopvang, een opleiding, of het zoeken van  

werkervaringsprojecten. 

PvdA/GL wil het huidige voorzieningenniveau op het gebied van welzijn, zorg en sociale 

zaken in stand houden. Ook als dit betekent dat op andere terreinen bezuinigd moet worden. 

 
 
Concrete maatregelen 

• De begeleiding van werkzoekenden naar een baan of maatschappelijk zinvolle taken 

wordt waar mogelijk geïntensiveerd. 

• Personen met een inkomen beneden 120% van het sociaal minimum komen 

automatisch in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

• Burgers die vanuit de bijstand een baan vinden krijgen eenmalig een stimulerings-

uitkering van € 200. 

• Personen die werkloos worden – en die wachten op uitbetaling van hun uitkering – 

krijgen desgewenst een overbruggingslening van de gemeente om vaste lasten te 

kunnen betalen, om zo te voorkomen dat zij in de financiële problemen raken. 
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10. SPORT EN CULTUUR 
 
Beeldvorming 
Voor een prettig leefklimaat zijn mogelijkheden voor recreatie en sport belangrijk. De 

gemeente heeft daarbij een voorwaardenscheppende en stimulerende taak. Een verscheiden-

heid aan verenigingen op dit gebied in de kernen krijgt steun bij het exploiteren van 

geschikte accommodaties en het ontwikkelen van nieuwe vormen. 

 

 
Ambities 
Bestaande verenigingen op het gebied van (team)sport, muziek, zang, toneel, jongeren- en 

volwassenenvorming behouden een passend subsidieniveau. Nieuwe takken van sport en 

cultuuruitingen (festivals, exposities) krijgen ondersteuning bij aanwijsbaar voldoende 

belangstelling en een goed onderbouwd, gezond financieel plan. 

 

 
Concrete maatregelen. 

• De gemeente stelt middelen beschikbaar om minder draagkrachtigen te kunnen laten 

deelnemen aan sport- en culturele verenigingen, o.a. door de stichting  Leergeld in te 

schakelen. 

• Jongeren krijgen een strippenkaart zodat ze kennis kunnen maken met de 

verschillende sporten in de gemeente Voorst. 

• De Culturele Raad krijgt de taak om in samenwerking met recreatieve en toeristische 

ondernemingen cultuurhistorische waarden te combineren met horeca en toeristische 

activiteiten. Een voorbeeld is de combinatie van orgelconcert en eetarrangement.  

• De bibliotheek behoudt haar taak bij het bevorderen van het lezen door oud en jong, 

in samenwerking met het onderwijs, vooral ook onder achterstandsgroepen.  

• De kunstkring in Twello wordt – via afspraken met de gemeente - gestimuleerd als 

ontmoetingscentrum van kunstenaars en geïnteresseerd publiek, met regelmatig 

wisselende exposities en andere (laagdrempelige) activiteiten. 

• Het is belangrijk dat de Oudheidkundige Kring Voorst (OKV) op korte termijn aan 

een passende ruimte wordt geholpen. 
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11. MONDIALE ZAKEN (de wereld is een dorp) 
 
Beeldvorming 
Net zoals andere gemeenten, is ook de gemeente Voorst meer dan ooit verbonden met 

ontwikkelingen op wereldschaal. Klimaatverandering, schaarste aan energie, maar ook 

gebruik van producten overal vandaan verbinden ons onlosmakelijk met heel de aarde. 

Het Mondiaal Platform van particuliere organisaties op het gebied van milieu, ontwikkeling, 

mensenrechten en vrede adviseert gevraagd en ongevraagd aan de gemeente. 

 

 
Ambities 
PvdA en GroenLinks willen het bestaande beleid ten aanzien van mondiale zaken voort-

zetten en waar nodig versterken. 

Op alle relevante beleidsonderdelen wordt de waarde van internationale relaties en afhanke-

lijkheid benadrukt en bevorderd. Dit geldt voor intergemeentelijke contacten, zowel binnen 

als buiten Europa, maar ook voor uitwisseling van maatschappelijke, kerkelijke, sportieve en 

onderwijskundige aard. Ook particuliere activiteiten i.v.m. ontwikkelingssamenwerking 

worden gestimuleerd. Fair Trade-activiteiten worden bevorderd.  

 

 

Concrete maatregelen 

• Het Mondiaal Platform behoudt ambtelijke ondersteuning en vergaderfaciliteiten. 

• De adviesfunctie van het Mondiaal Platform rond duurzaamheid bij energieop-

wekking en gebruik, vooral ook t.a.v. woningaanpassing en nieuwbouw, behoudt  

 een vaste plek in het gemeentelijke beleid. 

• Inburgering van asielzoekers en andere nieuwkomers, met steun van vrijwilligers, 

blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeentelijke zorgplicht blijft 

onverkort gehandhaafd. 

• Omdat laagdrempelige ontmoetingen van burgers, ook binnen Europa, het 

onderlinge begrip bevorderen, stimuleert de gemeente deze contacten. 

• Private initiatieven voor ontwikkelingswerk, evenals projecten van scholen, kerken 

en verenigingen op dit vlak worden – met gemeentelijke subsidie - gefaciliteerd door 

het Mondiaal Platform. Dit beleid wordt voortgezet. 

• In samenwerking met o.a. de Wereldwinkel in Twello wordt toegewerkt naar de 

status van ‘duurzame gemeente’. 

• De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van belegging van een deel van haar 

financiële reserves in de ontwikkelingscoöperatie Oikocredit, via een speciaal 

product van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). 

 

 

 

 



 14

12. FINANCIËN 

 
Beeldvorming 
De financiële positie van de gemeente is de laatste jaren redelijk op orde gekomen. De 

belastingtarieven liggen op een gemiddeld niveau, terwijl daar een goed voorzieningen-

niveau in de gemeente tegenover staat. Door de economische crisis zullen de omstandig-

heden de komende periode minder gunstig worden. Dat betekent dat de gemeente een 

‘strak’ financieel beleid moet voeren om een verantwoorde financiële positie te behouden. 

 
Ambities 
Uitgangspunt voor PvdA/GroenLinks is een solide en solidair financieel beleid.  

Nieuwe maatregelen komen op basis van transparante informatie en heldere keuzes tot 

stand. Bestaand beleid wordt kritisch getoetst op effectiviteit en efficiëntie.  

‘Solide en solidair’ komt ook tot uiting bij de gemeentelijke belastingen. De sterkste 

schouders dragen de zwaarste lasten. 

Een eventueel tijdelijk begrotingstekort is acceptabel, zolang het meerjarenperspectief van de 

gemeente maar sluitend is.  

 

 

Concrete maatregelen 

Gelet op de huidige economische crisis volgt de gemeente de ontwikkeling van haar 

inkomsten en uitgaven aan de hand van een aantal vastgestelde indicatoren en rapporteert 

viermaandelijks aan de raad. Op basis van deze rapportage en te verwachten gevolgen voor 

de financiële situatie van de gemeente, worden passende maatregelen genomen.  

• De gemeente werkt een aantal scenario´s uit op basis van mogelijke financiële risico´s. 
Deze scenario´s geven aan welke investeringen en uitgaven worden uitgesteld of 
(tijdelijk) geschrapt om de financiële tegenvallers op te vangen.  

• Bij bezuinigingen worden minder draagkrachtige burgers zoveel mogelijk ontzien. 

• De duurzaamheiddoelstelling kan (grotendeels) gefinancierd worden door gebruik-
making van bestaande externe subsidies, zoals SLOK (Stimulering Lokale Klimaat-
initiatieven). 

• De financiële informatievoorziening aan de raad wordt verbeterd. 

• De bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie wordt verder geprofes-
sionaliseerd. 

• Het college geeft actief invulling aan de uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken. 

• Ruimte voor nieuw beleid wordt in eerste instantie gezocht in bestaand beleid (Oud 
voor Nieuw). 
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TENSLOTTE 
 

In het voorgaande hebben we aangegeven hoe we als PvdA/GroenLinks tegen een breed 

scala van onderwerpen aankijken. Onze ambities en de concrete maatregelen die wij als 

progressieve partijen belangrijk vinden voor de komende raadsperiode. Voor de inwoners, 

bedrijven en organisaties in de gemeente Voorst.  

Ook wij beschikken niet over helderziende gaven, dus er komen de volgende vier jaar vast 

en zeker onderwerpen op ons af die we nu nog niet voorzien hebben. 

Maar één ding staat vast: de toekomst van onze gemeente is bij PvdA/GroenLinks in goede 

handen! 

 

Een onderwerp dat in ons programma nog niet is benoemd is Regeldruk en handhaving. 

Door alle hiervoor genoemde onderwerpen heen geldt dat wij vinden dat de overheid 

betrouwbaar, rechtvaardig en dienstbaar moet zijn: 

• betrouwbaar: u kunt van de gemeente Voorst verwachten dat ze doet wat ze zegt en 

dat ze zegt wat ze doet. 

• rechtvaardig: de gemeente is er voor zowel de burger die iets nieuws wil als voor de 

buren die zich daardoor benadeeld voelen. Uitgangspunt daarbij is dat vastgesteld 

beleid voor iedereen geldt. Dat kan tot gerechtvaardigde handhaving leiden, maar 

niet tot rechtsongelijkheid. 

• dienstbaar: de gemeente staat voor snelle en duidelijke procedures, waar mogelijk 

vermindering van regeldruk en heldere communicatie over procedures: de burger 

moet weten waar hij aan toe is. Waar regels strijdig zijn zoekt Voorst de menselijke 

maat. 

 

Met dit programma gaan we vol vertrouwen de raadsverkiezingen in. En met dit program-

ma willen we ook graag – net als in de afgelopen jaren – onze bijdrage leveren aan het 

college van Burgemeester en Wethouders. We zijn voorstander van fulltime wethouders. 

 

 

 

          

 

 

 

De toekomst van onze gemeente is bij PvdA/GroenLinks in goede handen! 


