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Missie en Visie 

 

Forza! vindt dat de inwoners van Nissewaard recht hebben op een veilige, prettige en 

inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed 

toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn met auto, fiets en openbaar 

vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet en zich houdt aan de 

geschreven en ongeschreven regels van de samenleving en openstaat voor de ander. 

Het gemeentebestuur zal zich moeten beperken tot zijn kerntaken en het aantal regels 

drastisch verminderen. Forza! ziet het gemeentebestuur als een faciliterend orgaan. 

De gemeente is er voor de burger en niet andersom.  

 

Forza! zal zich bij al haar besluiten zich laten inspireren door bovenstaande missie en 

de 9 kernwaarden van Fortuyn:  

In Nederland: 

1. geldt een parlementaire democratie; 

2. bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat; 

3. geldt een volledige vrijheid van meningsuiting; 

4. geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap; 

5. dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en 

rechtsprekende macht; 

6. is iedereen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. De seksuele 

geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake; 

7. staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal; 

8. dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende 

individuen; 

9. wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en 

nageleefd. 

 

Dit programma is opgesteld om u een idee te geven van de visie van Forza! op het 

besturen van de gemeente Nissewaard.  

 

 

 

 

 

             

         Pim Fortuyn 
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Bestuur en financiën 

 

Forza! Nissewaard vindt dat een gemeentebestuur zich moet beperken tot de 

kerntaken, die van een gemeente wordt verwacht. Een gemeente heeft al veel 

verschillende taken, die goed moeten worden uitgevoerd.  

 

De gemeente: 

 

 houdt bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie 

Personen (BRP); 

 geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een 

rijbewijs; 

 geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; 

 is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), 

de Participatiewet en de Jeugdzorg; 

 is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan 

leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; 

 maakt bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor huizen, 

welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven; 

 houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met 

woningcorporaties; 

 legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze 

onderhouden worden; 

 voert de Wet milieubeheer uit. Deze regelt onder andere de gescheiden 

inzameling van huisvuil; 

 geeft subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek; 

 zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn; 

 helpt nieuwkomers (geen Nederlanders) om op een goede manier deel te 

nemen aan de samenleving; 

 faciliteert organisaties bij bijvoorbeeld podiumkunsten of popconcerten cq 

festivals. 

 

Forza! vindt dat de kwaliteit boven de kwantiteit gaat en dat niet alle voorzieningen 

vanzelfsprekend overeind moeten blijven. Samen met de inwoners en gebruikers zal 

steeds een weloverwogen keuze gemaakt worden. De gemeente treedt faciliterend op, 

zodat de markt haar werk kan doen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/wie-is-verantwoordelijk-voor-de-huisvesting-van-scholen-en-aan-welke-eisen-moet-een-schoolgebouw-voldoen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties
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Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij 

belangrijke projecten of onderwerpen is Forza! er voorstander van om 

burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het 

politieke besluitvormingsproces.  

Inwoners hebben het recht om voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van 

de gemeenteraad te zetten. Een jeugdraad kan hiervan onderdeel uitmaken. De 

jeugdraad heeft de bevoegdheid om een stem te hebben in besluiten die voor de jeugd 

belangrijk zijn. 

 

Forza! is voor de gekozen burgemeester.  

 

Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is Forza! van mening dat 

leden van het gemeentebestuur geen arbeidsrechtelijke banden mogen hebben met 

organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ook vindt Forza! dat zij 

geen zitting mogen nemen in het bestuur van subsidieafhankelijke organisaties. 

Daarnaast is het volgens Forza! ongewenst en ongepast wanneer 

(kandidaat)raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaken van de 

bemensing van een stembureau in de eigen gemeente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentehuis Nissewaard  
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Geloofs- en levensovertuiging behoren tot het privédomein van de inwoners en horen 

op geen enkele wijze de politieke besluitvorming of het openbaar bestuur te 

beïnvloeden. Voor godsdiensten of levensovertuigingen die bevolkingsgroepen 

achterstellen, discrimineren of daartoe aanzetten, is geen plaats in Nissewaard. De 

vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving waar veel waarde 

aan gehecht moet worden. Forza! vindt echter ook, dat de inwoner het recht heeft  om 

gevrijwaard te blijven van de godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn 

gemeenteambtenaar of de onderwijzer van zijn kinderen. Forza! is niet tegen het 

dragen van religieuze uitingen, maar is wel van mening dat het zichtbaar dragen van 

religieuze uitingen, zoals een hoofddoek of keppeltje bij een ambtenaar in functie, in 

strijd is met het recht van de inwoner op een onafhankelijke ambtenaar. 
 

Financiën  

De conjunctuur in Nederland stijgt en dat is prettig voor inwoners en gemeenten. 

Gemeenten durven weer te investeren en de inwoners durven weer meer te besteden. 

Hierop zal Forza! anticiperen door een financieel evenwichtige begroting vast te 

stellen. De gemeente mag de teugels niet laten vieren. Het is zichtbaar voor de inwoner 

waaraan de gemeente haar geld uitgeeft via de gemeentelijke website en door gebruik 

te maken van een verkorte weergave van de begroting middels een overzicht met 

pictogrammen, een soort huishoudportemonnee. 

 

 
 

Afschaffing honden- en precariobelasting! 
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Zo zal de gemeente in haar meerjarenbegroting realistisch belasting heffen om de 

wijken en kernen in een hoogwaardige staat te laten verkeren.  De belastingen zijn 

gekoppeld aan de consumentenprijsindex, zodat deze niet méér mag stijgen. 

Hondenbelasting wordt afgeschaft, omdat dit een discriminatoire heffing is t.o.v. 

katten-, paarden- of eendenbezitters. Daarnaast is de hondenbelasting oneerlijk, want 

2/3 van de belasting wordt momenteel besteed aan andere zaken dan aan honden. 

Ditzelfde geldt voor precarioheffing. De landelijke heffingen op energie en drinkwater 

zijn enorm en om daar bovenop belasting voor leidingen te gaan heffen is treurig. 

Afschaffen dus 

 

Subsidies worden flink gereduceerd. Enerzijds haalt de gemeente via de belastingen 

geld weg bij alle inwoners en anderzijds geeft de gemeente dat via subsidies aan een 

klein deel van de inwoners terug. Door de subsidies sterk terug te brengen kan men 

de belastingen verlagen en komen tot noodzakelijke lastenverlichtingen.  
 

 

 Strenger subsidiebeleid, geen cadeautjes! 

  

 

De begroting van de gemeente is meerjarig sluitend. Dit houdt in, dat de begrote 

inkomsten in balans zijn met de begrote uitgaven, rekening houdend met eventuele 

tegenvallers. De meevallers zijn binnen een begroting altijd welkom. Een goede 

begroting is realistisch en uitvoerbaar. Uiteraard zijn er binnen de bedrijfsvoering van 

de gemeente financiële risico's. De financiële risico's worden vermeden door 

tussentijdse evaluaties. Als grondbezitter, wat een gemeente altijd is, schuilt hier altijd 

een risico, zoals tijdens de (hypotheken) crisis 2008/2016 duidelijk heeft uitgewezen. 

Daarom is  een evenwichtig weerstandsvermogen van tussen de 1,0 en 1,4 nodig. Dit 

maakt de gemeente in tijden van recessie weerbaar. Dit is momenteel in Nissewaard 

niet het geval, en Forza! maakt hier een prioriteit van. Geld kan pas worden besteed, 

wanneer het er is. 
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Veiligheid 

 

Het zorgen voor veilige wijken en kernen binnen de gemeente Nissewaard vindt Forza! 

een van de belangrijkste taken van de gemeente. De inwoners van Nissewaard gaan 

veilig over straat en kinderen spelen veilig op straat. Forza! komt op voor de 

slachtoffers en niet voor de daders. De daders worden te vaak te laag gestraft en 

daarom is de pakkans van criminelen en overlastgevers groter. De gemeente verhaalt 

altijd de aangerichte schade op de dader(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forza! brengt zichtbaar meer politie op straat. De algemene indruk bij veel inwoners 

en een groot aantal politieambtenaren is dat zij te weinig tijd op straat is. De agent 

wordt belast met teveel bureauwerk en dit wordt verminderd. Forza! verkleint de 

afstand tussen burger, gemeente en politie door de zichtbaarheid en bereikbaarheid 

te vergroten. Belangrijk hierbij is dat de bekendheid en de bereikbaarheid van de 

wijkagent in de wijk groot moet zijn. Het streven is dat minimaal 50% van de tijd de 

wijkagent surveilleert in zijn wijk. Forza! vindt het een must dat bij een groot deel van 

de bevolking bekend is wie de wijkagent is of hoe hij/zij er uitziet. Ook in de nachtelijke 

uren is de wijkagent aanspreekbaar, bereikbaarheid van het politiebureau is daarom 

wenselijk, 24/7. 
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Criminaliteit wordt harder aangepakt. Bij constatering van kleine overtredingen volgt 

direct ”lik op stuk beleid”. Forza! is voor de invoering van minimumstraffen en 

snelrecht, dan heeft iedereen die een criminele daad wil begaan van te voren al 

duidelijkheid over hetgeen hem minimaal te wachten staat. Niet afwachten maar waar 

mogelijk direct aanpakken. De overtreder/ crimineel wordt in de gaten gehouden zodat 

hij weet dat er geen tolerantie bestaat voor crimineel gedrag.  
 

Forza! vindt het met name belangrijk dat de politie zichtbaar op straat aanwezig is, 

maar daarnaast is het plaatsen van camera’s op onraad gevoelige plekken binnen de 

gemeente wenselijk. Helaas worden momenteel (d.d. 2018) de camera’s niet meer 

direct door een observator gevolgd, doch bij onraad later teruggekeken. Forza! acht 

dit onwenselijk en zal dit te heroverwegen. 

 
 

 

 

 

 

 

bodycam 

 

Ook ziet Forza! graag navolging van het nieuwe straatbeleid van Rotterdam en 

Amsterdam. Via een Algemene Plaatselijke Verordening worden sissen, uitschelden, 

naroepen, achternalopen en om seks vragen verboden. Ook is Forza! voorstander van 

het dragen van een bodycam. Deze camera dragen hulpverleners en ordebewaarders 

standaard op het uniform, dit ter voorkoming van agressief gedrag naar gezagsdragers 

en ter identificatie van mensen die deze gezagsdragers aanvallen. 

 

  



 

 

10 
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 FORZA! NISSEWAARD | voor een evenwichtige gemeente 

Openbare ruimte en natuur 

 

Binnen de bestaande beheerplannen wordt een gedegen vervangingsprogramma 

ontworpen en vervangingsreserves worden gecreëerd. Binnen het gemeentehuis en 

andere openbare gelegenheden worden de internetvoorzieningen (WIFI) 

geoptimaliseerd, zodat er ingespeeld wordt op de wensen die de 21e eeuw mee zich 

meebrengt. Reinis maakt een inhaalslag om de wijken en kernen onkruid vrij te maken 

en het bestratingsplan zal worden hervat. De beleidsnota dierenwelzijn wordt 

geoptimaliseerd waarin ook de mishandeling van dieren strafbaar wordt gesteld. 

Zwerfkatten- en honden worden gechipt en gecastreerd om vermenigvuldiging tegen 

te gaan.  

 

Het milieu wordt op innovatieve wijze aangepakt. In een industrieel gebied zoals de 

Botlek, hebben de gemeente en haar inwoners last van allerlei vormen van vervuiling. 

De inwoner wordt gestimuleerd om in haar tuinen milieuvriendelijk onkruid te 

bestrijden. Ook kan de inwoner op steun vanuit de gemeente rekenen bij het beter 

isoleren van de woning. Als de inwoner nog duurzamer wil worden door bijvoorbeeld 

niet meer op gas te koken en verwarmen én gebruik wil maken van zonne-energie 

middels panelen op het dak, kan zij een beroep op een stimuleringsmaatregel doen.  

Door middel van duurzame energie en bestrijding van de vormen van vervuiling wordt 

de leefomgeving verbeterd. Reinis zorgt voor duurzame afvalinzameling en de 

milieuheffing zal mede hierdoor verder dalen. 
 

 

 

Behoud en bescherming van de natuur! 
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Nissewaard is een groene gemeente en dat blijft ook zo. Het Bernissegebied is een 

prachtig natuur- en recreatiegebied dat een adequate behandeling verdient. Zo zal er 

alleen worden gesnoeid en gekapt indien nodig, dit geldt overigens voor de gehele 

gemeente. Om te voorkomen dat er ‘per ongeluk’ meer wordt gekapt dan gewenst, is 

er een herziening van het bomenbeleidsplan noodzakelijk. Forza! Stelt daarom met 

natuurkenners een natuurnota op, waar dit bomenbeleidsplan een onderdeel van zal 

uitmaken. We voorkomen daarmee dat er tijdens bouw- en/of expansiedriften dier en 

natuur onnodig leed wordt aangedaan. Op de Bernisse varen geen door benzine of 

diesel aangedreven voortuigen. Ondernemers die waterfietsen of surfplanken willen 

verhuren zijn van harte welkom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Waterrecreatie 
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Economie, mobiliteit en wonen 

 

De gemeente streeft naar een verkeersveilige leefomgeving voor haar inwoners en 

gebruikers van de openbare ruimte. Met name rondom plekken waar veel 

voetgangersverkeer is, moet de situatie verkeersveilig zijn. Belangrijk is om gebruikers 

en omwonenden hier actief bij te betrekken. Gevaarlijke binnenwegen en kruispunten, 

zoals bijvoorbeeld de Eikenlaan, worden als eerste aangepakt. Tijdens piekmomenten 

wordt er volop toezicht gehouden door verkeersregelaars en zal de politie streng 

controleren. ’s Morgens bij de opening van de scholen houden BOA’s toezicht op 

foutparkeerders en wegmisbruikers. Ook hier geldt ‘lik-op-stuk’.   

 

Het huidige parkeerbeleid wordt gehandhaafd, zowel op straat als in de garages. Zo 

houden we parkeren in het centrum van Spijkenisse betaalbaar.  

 

De mobiliteit rond de gemeente laat nog steeds te wensen over. Hierbij is de gemeente 

afhankelijk van het beleid vanuit de regering en de provincie. Forza! blijft zich hard 

maken voor een A4-zuid of een alternatief, zoals een N4-zuid. De aansluiting moet dan 

komen bij de Maaswijkweg. De mogelijkheid voor een derde brug tussen de Botlekbrug 

en Heenvliet beschouwt Forza! ook als een optie om Voorne-Putten beter bereikbaar 

te maken. De wegen binnen de gemeente worden geoptimaliseerd om de interne 

doorstroming te bevorderen. 

 

 

 

       Goede ontsluiting binnen- en buitenwegen! 
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Zo mogelijk worden kruispunten vervangen door rotondes. Om de doorstroming in de 

gehele gemeente Nissewaard te bevorderen wil Forza! daarnaast de verkeerslichten 

in de nachtelijke uren uitzetten op plekken waar de verkeersveiligheid niet in het geding 

komt. Om de doorstroming verder te bevorderen zorgt Forza! voor actieve 

verkeersstromen middels ‘groene golven’. Het woud aan borden en aanwijzingen langs 

de wegen wordt gekapt, zodat alleen werkelijk noodzakelijke borden en 

verkeerstekens blijven staan. 

 

Forza! vindt dat de gemeente meer moet faciliteren voor startende ondernemers 

binnen de gemeentegrenzen. Samen met vastgoedeigenaren optrekken en 

mogelijkheden scheppen om te kunnen ondernemen. Wel wordt misbruik van panden 

en gebouwen tegengegaan. 

Het aantal winkelpanden is op maat naar de animo in de omgeving en zijn zoveel 

mogelijk gecentraliseerd in het hart van de wijk of stad om een compact en 

aantrekkelijk winkelgebied te behouden. De diverse horeca aangelegenheden zijn 

hieromheen gevestigd waarbij de omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren.  

 
 

Compact en gezellig winkelen! 

 

Forza! herziet het huidige vergunningenbeleid tot minder regels of, waar mogelijk, 

worden regels afgeschaft, samengevoegd of vervangen door een meldingsplicht of 

algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen wordt zo veel mogelijk 

verlengd. Forza! vindt dat (overbodige) bureaucratie ondernemen belemmert en 

maakt het middels eenvoudiger regelgeving makkelijker om je te vestigen. Alles wat 

de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals 

een uittreksel KvK) hoeft, bij wijze van serviceverlening, niet meer ingeleverd te 

worden. 
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Forza! betrekt het lokale bedrijfsleven, binnen de toegestane regels, proactief bij haar 

aanbestedingsprocedures. Bij gelijkwaardige offertes kiest de gemeente voor een 

lokaal bedrijf. Tevens stimuleert Forza! het maatschappelijk verantwoord ondernemen 

door ondernemers die bij hun omgeving betrokken zijn. Zoals het sponsoren van 

evenementen, aanbieden van stageplekken en het belangeloos beschikbaar stellen 

van mankracht of goederen voor goede doelen. Bij lokale aanbestedingen is het feit 

dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, een voordeel. Door te 

investeren in een optimaal lokaal wegennet en de bouw en renovatie van woningen, 

voorziet de gemeente indirect ook in arbeidsplaatsen.  

 

Forza! is voorstander van een mix van wonen en detailhandel in de wijken. Dit maakt 

wijken levendiger en blijft het voorzieningenniveau op peil. De gemeente kan door een 

goed bestemmings- en vestigingsbeleid ondernemers stimuleren zich te vestigen in de 

wijken  en kernen. 

 

Van oudsher maakt de agrarische sector deel uit van onze gemeente. Het is een grote 

wens de agrarische sector te behouden. Deze sector houdt de balans tussen 

verstedelijking en groen in evenwicht. Forza! pleit wel voor meer innovatie binnen de 

agrarische sector en is zij bereid hierin te investeren. Zo stimuleert Forza! duurzaam 

verbouwen en diervriendelijk bestrijden en is zij tegen intensieve veehouderij. 

 

Forza! staat positief tegenover het verdichten van het wonen rondom metrostations. 

Er is een grote behoefte aan nieuwerwetse woningen die Nissewaard op dit moment 

niet voldoende heeft. Daarbij valt te denken aan kleinere woningen voor 

alleenstaanden en studenten, starterswoningen en seniorenwoningen binnen en 

buiten de sociale huursector. Ook zijn er te weinig woningen voor de middeninkomens. 

Het vernieuwen van wijken en het slopen van verouderde woningen is noodzakelijk. 

De huidige woonwensen sluiten niet meer aan bij de woningvoorraad die er momenteel 

in overvloed is.  

Forza! wil in samenwerking met de wooncorporaties werken aan een evenwichtigere 

woningvoorraad. Kortweg betekent dit dat een ieder moet kunnen wonen op maat. 

Scheefwonen (te duur of te goedkoop wonen) wordt tegengegaan door het bouwen 

van woningen in ieder segment, grote beurs of kleine beurs, groot gezin, of alleen 

wonen. Hierdoor worden de wachtlijsten weggewerkt. 
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Onderwijs en Inwonerschap 

 

De  gemeente is een dienstverlenende organisatie voor haar inwoners.  De 

openingstijden van het raadhuis zijn niet meer van deze tijd en dienen te worden 

verruimd. Een zaterdagsopenstelling hoort daar bij. Om de inwoners meer bij de 

politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of 

onderwerpen is Forza! er voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en 

volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. 

Inwoners krijgen het recht om voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van 

de gemeenteraad te zetten. 

 

Het aantal scholieren in Nissewaard zal krimpen. Deze krimp moet goed worden 

opgevangen om zo veel mogelijk scholen in de kleine kernen te behouden. Daarom 

moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden 

een langetermijnvisie ontwikkelen waarbij meer samenwerking tussen de scholen 

onderling en multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen een onderdeel is. 

Dorpen blijven levendiger wanneer kinderen in de eigen kern naar school kunnen en 

het zorgt voor saamhorigheid. Forza! staat pal voor integrale kindcentra, zoals ‘De 

Sleutel’ in de wijk Groenewoud daar een voorbeeld van is. In deze centra komen  naast 

scholen en andere voorzieningen, zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen en 

buitenschoolse opvang, ook het verenigingsleven en cultuur bij elkaar. Het is 

daarnaast voor het primaire onderwijs van belang dat voorschoolse voorzieningen  

worden versterkt en goed aansluiten op de basisschool. 
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Om schooluitval te voorkomen wordt een streng beleid gevoerd worden op spijbelen 

en ongeoorloofd verzuim. Nauwere samenwerking tussen ouders, school, de 

leerplichtambtenaar, en de Raad voor de Kinderbescherming is daarbij van groot 

belang. 

Een lik-op-stukbeleid is daarbij onmisbaar. Scholen hebben de plicht om elk  

schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden en dienen hier strak op de sturen 

om herhaling te voorkomen. 

 

Forza! wil dat leerlingen van de lagere school structureel verkeersles krijgen, 

schoolzwemmen genieten en dat EHBO-lessen een onderdeel zijn van het integrale 

onderwijsaanbod. Dit verhoogt de veiligheid van de kinderen en hun directe omgeving. 

Ze leren hoe ze in noodsituaties anderen kunnen helpen en hunzelf. Leerkrachten en 

schoolleiding hebben allen hun zwemdiploma’s, kunnen EHBO verlenen en een AED 

(Automatische Externe Defibrillator) bedienen. De gemeente voorziet iedere school in 

zo’n apparaat.  
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Sport, Cultuur en Recreatie 

 

Sportaccommodaties voorzien in de wensen en behoeften van het groeiend aantal 

inwoners. De binnen- en buitenaccommodaties worden zoveel mogelijk 

multifunctioneel gebruikt. Om in die toenemende behoefte te voorzien worden 

gymzalen zoveel mogelijk omgebouwd tot sportzalen. De gemeente ziet erop toe dat 

de combinatiefunctionarissen nauw samenwerken met de scholen. Door een optimale 

samenwerking tussen gemeente en betrokken partijen is de combinatiefunctie op 

(langere) termijn succesvol. De combifunctionaris zorgt voor de samenwerking tussen 

de verschillende sectoren/werkvelden. 

 

Forza! investeert in de bestaande recreatiegebieden door het beheer ervan te 

structureren, geen hapsnap beleid. De kwaliteitsbeleving van de recreatiegebieden 

moet leidend zijn en niet het aantal m² recreatiegroen per inwoner. Forza! mist de 

“funfactor” in deze gebieden. De gemeente moet ondernemers stimuleren activiteiten 

te starten in onze recreatiegebieden. Met name het Bernissegebied kan wel een 

kwaliteitsimpuls gebruiken. 

 

Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur geen 

kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen, zoals theater 

en cabaret moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van bezoekers van 

voorstellingen. De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol. Kortweg betekent 

dit, dat Forza! theater De Stoep wil verkopen aan een ondernemer zodat het 

cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd, waarbij wordt uitgegaan van het 

profijtbeginsel: de gebruiker betaalt.  

Subsidies in het algemeen zijn geen vanzelfsprekendheid en zullen beperkt worden 

gegeven. Subsidie voor ons historisch erfgoed zal echter een constantere factor 

krijgen. De beheerders hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat de 

subsidies kunnen verminderen. Forza! is tevens van mening dat kunst en cultuur goed 

samen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Forza! is voor het jaarlijks 

organiseren van een beurs waar bedrijfsleven en kunst- en cultuurorganisaties elkaar 

ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen. 
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Sociaal Domein 

 

Forza! staat achter de transities en doelstellingen in het sociaal domein (jeugdhulp, 

participatiewet en onderdelen van de AWBZ). De gemeente is bij uitstek in staat om 

integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen. De gemeente is goed op de hoogte 

van de lokale situatie en staat dicht bij de inwoners. Gebleken is, dat de  

decentralisaties gepaard zijn gegaan met bezuinigingen. We moeten meer met minder 

doen. Forza! is ervan overtuigd dat bij een effectieve inrichting door de gemeente van 

het sociale domein dit ook met de huidige gelden kan. De vraag van de inwoner moet 

centraal staan en de gemeente levert naar haar vermogen maatwerk. Daarom richt 

Forza! één loket voor zorg op.  

 

 

   Wonen op maat en één loket voor zorg! 

 

 

Dit loket zet de zorgvraag zelfstandig uit naar andere afdelingen zodat de zorgvrager 

niet van loket naar loket hoeft. De zorgvrager houdt dan als contactpersoon één en 

dezelfde hulpverlener, die ervoor zorgt dat alle afspraken juist geregistreerd staan. 

Hierdoor is het zowel voor de gemeente als voor de zorgvrager duidelijk welke diensten 

er verleend worden, win/win dus.  

 

‘De jeugd is de toekomst’ is een gevleugelde uitspraak die Forza! huldigt. Om de jeugd 

goed te betrekken bij beslissingen die over hen gaan is de handhaving van de 

jeugdraad van groot belang. Forza! wil hierin nog een stap verder gaan door de 

jeugdraad een stem in het beleid te geven door één zetel in de gemeenteraad aan 

haar af te staan. Of dit haalbaar is, is op het moment van persing nog niet geheel 

duidelijk, maar alle mogelijkheden om dit mogelijk te maken worden bekeken. Op de 

korte termijn zal Forza! zich sterk maken om de wijkcentra weer open te stellen zodat 

zowel de jeugd als het verenigingsleven weer een goed en fatsoenlijk onderkomen 

hebben. 
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Een volwaardig ziekenhuis is ook de wens van Forza! Om dit te bewerkstelligen zal 

de gemeente zich faciliterend opstellen. Van de inwoners vraagt Forza! om zich in 

geval van nood, vooral en met name te wenden tot het SMC, want ook in het 

ziekenhuis is de marktwerking van kracht. Kortweg gezegd, geen patiënten, geen 

omzet, geen ziekenhuis. 

Daarnaast zijn er voldoende ambulances tot de beschikking om alle inwoners tijdig 

naar het SMC te vervoeren wanneer dat noodzakelijk is. Elke inwoner heeft recht op 

goede spoedzorg en de ambulances zijn binnen de vastgestelde aanrijdtijden ter 

plaatse. 

 
 

              Behoud ziekenhuis en meer ambulances! 

 

Mantelzorgers hebben tegenwoordig een zware taak, dit valt niet te onderschatten. 

Door intensieve samenwerking met organisaties die zich bezig houden met de 

ondersteuning van dit belangrijke werk, worden zij zoveel mogelijk ontzien in 

administratief werk en het kastje-naar-de-muureffect. Organisaties zoals MEE, doen 

hier goed werk en Forza! huldigt dit. Door mee te denken over de mogelijke én het 

verzorgen van een passende woning voor de mantelzorgontvanger kan het werk licht 

gemaakt worden. 

 

 

 

 

Stem KRACHTIG! Stem FORZA! 

 

 

 

 

 
 

 


