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EEN MENS
IS MEER
Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv
Wat je doet is wat je bent
De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product
Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt
Het rijke westen is geen eiland
En Europa is geen fort
Wie bang is voor wat vreemd is
Doet vooral zichzelf tekort
Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet
Karel Glastra van Loon
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inleiding
De eerste vier jaar van de SP in de gemeenteraad van de Noordoostpolder is een feit. Het was een interessante en leerzame periode voor ons. Daarnaast was het ook vooral je plek vinden als partij. Wij kregen in
het begin toch wel te horen van de gevestigde orde: ‘Jullie zijn nieuw, dus doe maar even rustig aan’. Ook
hebben we gemerkt dat we als SP toch wel anders zijn dan de rest van de partijen. Wij pakken het op een
andere manier aan. Het constant betrekken van inwoners bij het behandelen van de raadsstukken wordt niet
altijd begrepen. Geen fractie zonder actie. Geen raad zonder daad.
De afgelopen vier jaar hebben we als SP in de gemeenteraad ook het één en ander weten te bereiken. Het
is lastig om de punten die je bereikt ook over te brengen op de bevolking. Wij willen enkele punten weergeven die we als SP hebben weten te behalen:
- Het geld voor de zorg, blijft voor de zorg.
- Evenementen leges voor grote evenementen niet omhoog
- Minder besloten vergaderingen, alleen wanneer het nodig is.
- Behoud van speeltuinen
- Scherp blijven op de punten waar de gemeente niet de wet naleeft (huishoudelijke hulp)
- Dorpen worden betrokken bij uitvoer van dorpsontwikkelingen op gebied van woningbouw
- Actieve promotie dat de drankkartons bij het plasticafval mogen
- Unaniem aangenomen voorstel: Salaris directeur HVC terug brengen naar Wet Normering Topinkomens
Waar staat SP Noordoostpolder voor?
Wij zijn dé socialistische partij met drie, voor ons belangrijkekernwaarden:
- Menselijkheid
- Gelijkwaardigheid
- Solidariteit
SP Noordoostpolder is een partij waarbij de mens centraal staat. Daarom is het derde uitgangspunt misschien wel het belangrijkst voor ons, we zijn er voor elkaar en respecteren elkaar als individu, daaruit volgen
automatisch de beide andere punten. Aangezien er steeds meer belangrijke en ingrijpende taken op de
bordjes van de gemeenten komen, wordt het ook steeds belangrijker dat de gemeenteraad en het gemeentebestuur zich aan sociaal beleid houdt. De gemeenteraad is er mede verantwoordelijk voor dat de beschikbare gelden ook daar terechtkomen waar ze voor bedoeld en nodig zijn. Dat kan zijn voor individuen,
gezinnen, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, maar ook voor ondernemingen, zelfstandigen, ondernemers en
de leefomgeving. SP Noordoostpolder is er echter ook voor de kwetsbaren, jongeren, ouderen en iedereen
die steun of ondersteuning nodig heeft.
We gaan de komende vier jaar met een nieuwe ploeg en hopelijk meer zetels de belangen van de inwoners behartigen. Wij als socialisten weten dat één keer in de vier jaar stemmen alleen niet voldoende is. Om
mensen echt zeggenschap te laten terugpakken over hun eigen school, wijk of werkvloer, moeten wij ze
samenbrengen en verbeteringen afdwingen. Wij willen een menswaardig, gelijkwaardig en solidaire samenleving en dát doe je samen.
Voor jezelf,
Voor elkaar,
Voor Noordoostpolder
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ONZE SPEERTPUNTEN
Volwaardig inkomen voor iedereen. Geen procenten, maar centen
Noordoostpolder goed bereikbaar per bus en trein.
Schoolzwemmen terug in het basisonderwijs
.

De Wellerwaard blijft vrij toegankelijk inclusief parkeren.

.

Poldertoren moet eigendom van de gemeente blijven.

.

Steun aan het Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico

ONZE KANDIDATENLIJST
1. Tjitske Hoekstra
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6. Oswald Roch
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18. Derk Engberts

9. Sander Doeser
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20. Riette Westdorp
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1. ZORG VOOR ELKAAR

In 2015 is de wijze van WMO* aanvraag gewijzigd. Dit is van de rijksoverheid
over gegaan naar de gemeente. Onze gemeente heeft hierin fouten gemaakt,
waardoor er mensen zijn die hun zorg (gedeeltelijk) kwijt raakten. De rechter en
de staatssecretaris hebben de gemeente op de vingers getikt. De SP heeft van
het begin af aan gewaarschuwd dat het anders moest.
De wijziging van de WMO heeft ook de thuiszorgmedewerkers veel stress gekost.
We hebben samen met hen gestreden voor hun werk en de juiste uitvoer van de
nieuwe zorgwet. Zij kregen uiteindelijk ontslag bij ZONL. Fijn dat de meeste
thuiszorg medewerker weer werk hebben gevonden bij PGVZ.
In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Maar er staat
een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. Er is veel bureaucratie in de
zorg. Aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus
worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Dat
moet anders. Wij zeggen: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal
ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie, geldverslindende concurrentie
en zonder eigen risico. Wij blijven ons inzetten voor een Nationaal Zorgfonds.
Aan de manier waarop de zorg geregeld is in een land kun je de beschaving afmeten. Zorg moet er voor iedereen zijn, met welke achtergrond dan ook. Simpelweg om het feit dat ziek of hulpbehoevend zijn voor niemand een keus is.

WMO

1.1 Een laagdrempelig loket voor de WMO is nodig. Hier moet duidelijke informatie gegeven
worden over de mogelijkheden binnen de WMO.
1.2 De keukentafelgesprekken vinden bij de zorgaanvrager thuis plaats, niet telefonisch.
1.3 Familie, vrienden of buren kunnen nooit gedwongen worden om professionele zorg te
verlenen.
1.4 Huidige mantelzorgers en vrijwilligers moeten juist meer ondersteuning krijgen in plaats
van hogere werkdruk.
1.5 Er moet een maximum zijn voor de totale eigen bijdrage indien van verschillende WMOvoorzieningen gebruik wordt gemaakt.
1.6 Voor de WMO geldt een open-einde* regeling. We verkopen geen nee: mensen die een
voorziening nodig hebben, moeten die kunnen krijgen.
1.7 Om verspilling tegen te gaan moet er een uitgifte punt voor (WMO) gebruikte hulpmiddelen
worden opgezet. Hierbij is de hulpvraag klantgericht en de service optimaal.
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GEZONDHEIDSZORG

1.8 Zolang het Nationaal ZorgFonds nog niet is ingevoerd, moet de gemeente in samenwerking
met een zorgverzekeraar zorgen voor een goede zorgverzekering voor de minima, zonder
eigen risico.
1.9 We gaan in zee met aanbieders zonder winstoogmerk. Aanbestedingen horen
niet thuis in de (jeugd)zorg. De (jeugd)zorg die nodig is wordt ingekocht op basis van
samenwerking en niet op basis van concurrentie.
1.10 De gemeente moet blijven streven naar ziekenhuiszorg op aanvaardbare afstand.
1.11 Geld voor de zorg blijft voor de zorg.
1.12 Het geld van de WMO mag niet op een slinkse wijze door verzekeraars gebruikt worden
voor letselschade.

ZORG VOOR HET KIND

1.13 Ieder dorp of wijk moet de mogelijkheid hebben tot het organiseren van een consultatiebureau.
1.14 We gaan bij de jeugdzorg uit van: één gezin, één plan, één aanspreekpunt. Dit schept
duidelijkheid naar alle partijen.
1.15 Geen wachtlijsten voor jeugdzorg.
1.17 Een onafhankelijke ombudsman invoeren voor jeugdzorg.

ZORG VOOR OUDEREN

1.18 Het is de plicht van de gemeente om bij een zorgvraag de woonvoorzieningen aan te passen.
1.19 De gemeente moet het organiseren van activiteiten stimuleren, waardoor eenzaamheid
bestreden kan worden.
1.20 Goed, toegankelijk en betaalbaar vervoer moet beschikbaar zijn voor senioren om goed
zelfstandig te kunnen leven.

PGB

1.21 Wij kijken eerst of zorg in natura mogelijk is. Kan dit niet, dan moet een PGB beschikbaar
zijn voor iemand die zorg nodig heeft en dat zelf kan organiseren.
1.22 Wij waken ervoor dat er geen malafide bedrijven deze zorg organiseren.

ZORG VOOR ELKAAR

1.23 Armoede beleid
We verruimen de groep mensen die recht heeft op minimavoorzieningen van de gemeente.
Daarmee zijn de kleinere inkomens en werkende minima die nu tussen het wal en het
schip vallen ook verzekerd van minimavoorzieningen.
1.23.1 Mensen die onder onze ruime minimagrens vallen attenderen op de bijzondere
bijstand, kwijtschelding gemeentelijke heffingen
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1.23.2 Er moet een ‘NOP-pas’ komen. Met de pas maken we activiteiten/producten
		
goedkoper of gratis zodat iedereen hiervan kan genieten.
1.23.3 De kosten van een identiteitsbewijs voor mensen die op het minima niveau leven
		
kwijtschelden.
1.24 Schuldhulpverlening
1.24.1 De schuldhulpverlening moet laagdrempelig toegankelijk zijn ook voor mensen met
		
relatief kleine schulden. Met genoeg fysieke contactmomenten.
1.24.2 Er zijn geen wachtlijsten voor schuldhulpverlening.
1.24.3 Cliënten die uit de schuldhulpverlening komen, moeten minimaal één jaar begeleid
		
worden om zo terugval te voorkomen.
1.24.4 Schulden mogen niet leiden tot huisuitzetting.
1.24.5 Over sociale leninge worden geen woekerrentes gevraagd
1.25 Voedselbank
Deze voorziening zou overbodig moeten zijn. Helaas op dit moment is er een grote behoefte
aan deze noodhulp.
1.25.1 De voedselbank en andere soort gelijke initiatieven moeten een beroep kunnen
		
doen op subsidie.

Preventie/voorlichting

Illegaliteit van softdrugs leidt tot criminaliteit, ook in de Noordoostpolder.
1.26 De gemeente moet les/voorlichting over de gevaren van alcohol, hard- en softdrugs
verplicht stellen vanaf het 1e jaar op de middelbare school.
1.27 Er moet regie genomen worden in de teelt en verkoop van cannabis. Aanhaken op de
landelijke pilot van gemeentelijke wietteelt.
1.28 Er moet een coffeeshop komen om illegaliteit van hard- en softdrugs die leidt tot
criminaliteit te voorkomen. Een coffeeshop kan een centrum van voorlichting en controle zijn.
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Thuiszorgmedewerkers in actie
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2. LEEFBAARHEID

Het moet aantrekkelijk blijven om op het platteland te wonen. Een dorp wordt
levendig door het organiseren van activiteiten en het stimuleren van projecten.
Daarnaast is het voor ondernemers belangrijk dat ze ondersteund worden, zodat
ze bijvoorbeeld een ambachtelijk product op de markt kunnen brengen of een
internetwinkel op kunnen zetten.
Wat een stad aantrekkelijk maakt is de drukte, de vele activiteiten die er georganiseerd worden en de hogere werkgelegenheid. Op het platteland moet dit
meer gestimuleerd worden.
Samenwerken is ook van groot belang om de leefbaarheid op het platteland te
vergroten. Het voordeel is dat dorpsgenoten elkaar vaak al kennen en de lijnen
tussen mensen dus kort zijn. Op deze manier kan samenwerking heel makkelijk
en snel ontstaan. Een voorbeeld van een project waarbij samenwerking centraal
staat, is de ‘MFA - Rutten’ of ‘MFC-Sport – Espel’. Door samenwerking kun je
meer brainstormen en ideeën ontwikkelen, makkelijker projecten opzetten en de
lasten dragen.
De gemeente hoort in dit soort projecten een ondersteunende rol te hebben,
zowel ambtelijk als financieel.

LEEFBAARHEID DORPEN

2.1 De gemeente stimuleert en werkt mee aan burgerinitiatieven ter bevordering en
instandhouding van de leefbaarheid.
2.2 Sportvoorzieningen in de dorpen moeten in stand worden gehouden.
2.3 Afstemmen met dorpsbelangen is belangrijk.

VERVOER (VERVOERSBELEID)

2.4 Er moet een een veilige en betaalbare vervoersvoorziening zijn tussen de verschillende
dorpen. Hierover moet overleg blijven plaatsvinden met de provincie.
2.5 OV-Oplaadpunten in de Noordoostpolder 24/7 bereikbaar.
2.6 Gemeente moet actief inzetten op treinverbinding (Zuiderzeelijn).
2.7

Voor jongeren moeten er vervoer zijn die hen veilig naar plekken in de Noordoostpolder
brengen waar evenementen/uitgaansactiviteiten worden georganiseerd.
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WONEN (WOONBELEID)

Er moet vol worden ingezet op groei van de werkgelegenheid, en daar moet de woningbouw op
aansluiten. Het uitgangspunt van de SP is: Niet slopen maar renoveren.
2.8 In de prestatieafspraken van de gemeente met Mercatus zal het volgende opgenomen
moeten worden:
•

Er moeten voldoende (betaalbare) sociale huurwoningen moeten zijn.

•

De wachttijd mag maximaal een half jaar zijn.

		
•

Grote renovatieprojecten in samenspraak met de huurders.
De gemeente moet de relatie tussen huur en inkomen bewaken.

		

Schulden mogen niet leiden tot uit huiszetting.

		
		

Realisatie van energieneutrale woningen mag niet leiden tot hogere lasten voor
huurders in de sociale huursector.

2.9 Bij nieuwbouwprojecten mogen projectontwikkelaars niet het beleid bepalen.

HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

Arbeidsmigratie moet beter worden geregeld. Werkgevers kunnen geen beroep doen op
buitenlandse arbeidskrachten als er geen garanties zijn voor het uitbetalen van gelijk loon voor
gelijk werk en voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Inzet van illegale arbeid is
schadelijk voor binnen- én buitenlandse arbeidskrachten en moet worden voorkomen. Wanneer
de locaties van huisvesting van migranten gelijkmatig wordt verdeeld, bevorderd dit een klimaat
van integratie en zorgt ervoor dat de polder leefbaar blijft voor iedereen.
2.10 Locaties in het buitengebied mogen maximaal 150 arbeidsmigranten huisvesten, locaties
in woonhuizen in de kernen maximaal 4.
2.11 Een betere spreiding van de huisvesting locaties. De minimale afstand tussen de locaties
worden niet verkleind, maar blijven gelijk aan die uit 2017.
2.12 De gemeente handhaaft op (il)legale bewoning door arbeidsmigranten.
2.13 Strenge controle op de veiligheid en normen van huisvesting is nodig.

INTEGRATIE

Voor een goede leefbaarheid is het van belang dat alle inwoners onderdeel zijn van de
maatschappij.
2.14 Nieuwkomers moeten bekend zijn met onze manier van leven. De gemeente zorgt voor
toegankelijke informatie.
2.15 Initiatieven om de Nederlandse taal te leren moet worden gefaciliteerd (bijv. vrouwenen mannencentrum). Het spreken van de taal is een belangrijke voorwaarde om mee te
kunnen doen in onze samenleving.
2.16 Eerder en betere begeleiding voor statushouders. Ook bij het verwerken van trauma’s en
verdriet over achtergelaten familieleden. Mensen die kwetsbaar zijn nemen we bij de hand,
we helpen ze verder en geven ze actief nazorg.
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SOCIALE WIJKTEAMS

2.17 De toegang tot sociale wijkteams moet duidelijk en laagdrempelig zijn. Dit vraagt een
proactieve opstelling.
2.18 Een diversiteit aan expertises is van groot belang binnen de wijkteams om goed aan te
kunnen sluiten bij de hulpvraag.

RECREATIE

Goede recreatiemogelijkheden verhogen de leefbaarheid van de gemeente Noordoostpolder.
2.19 Er moete voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn.
2.20 De tarieven moeten zodanig zijn dat iedereen er gebruik van kan maken.
2.21 De gemeente stimuleert nieuwe initiatieven op recreatiegebied.
2.22 Op boerderijen mogen recreatieve initiatieven worden genomen.
2.23 Het buitenbad blijft open.
2.24 De subsidie voor de kinderboerderij moet blijven.
2.25 De Wellerwaard blijft vrij toegankelijk inclusief (verlicht) parkeren.

Uitgaan in de Noordoostpolder

2.26 Meer festivals en evenementen voor iedereen.
2.27 De gemeente moet initiatieven voor uitgaansmogelijkheden stimuleren.
2.28 Discriminatie in de horeca tegengaan.

Koopzondag

2.29 Koopzondagen voor winkels in overeenstemming met alle ondernemers.
2.30 Wij willen dat de kleine ondernemer wordt beschermd tegen het grote geld, er moet
eerlijke concurrentie zijn, niet het neo-liberale marktmechanisme tot het uiterste.

BUURTHUIZEN

2.31 Er moeten voldoende ontmoetingsplekken in buurten zijn.
2.32 Buurthuizen blijven behouden en in eigendom van de gemeente.
2.33 Zelfbeheer van buurthuizen wordt gestimuleerd. Buurthuizen zijn op tijden open dat er het
meeste behoefte aan is, dus ook later op de avond en tijdens weekenden en de vakantieperiode.
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3. BEREIKBAARHEID

Een goede, veilige bereikbaarheid is van groot belang voor zowel inwoners als
bezoekers van de Noordoostpolder. Om dit te verbeteren is samenwerking met
alle wegbeheerders (Gemeenten, Rijk, Provincie en Waterschap) noodzakelijk.
De Zuiderzeelijn vindt helaas voorlopig geen doorgang, maar we blijven inzetten
op een goede treinverbinding in de Noordoostpolder.
Tegelijkertijd moet de gemeente Noordoostpolder blijven werken aan de bereikbaarheid via de weg en met andere vormen van openbaar vervoer. Hierbij is een
evenwichtige afweging van belang. Niet alleen aandacht voor de verkeersdruk,
maar ook voor de kosten, voor de veiligheid en voor de bevordering van meer
milieu-vriendelijke vormen van vervoer.

OPENBAAR VERVOER

De uitgestrektheid van de polder vereist goed openbaar vervoer dat toegankelijk is voor
iedereen.
3.1 Verbetering van het busvervoer van en naar de Noordoostpolder.
		 Traject Urk - Kampen (141) moet in de spits en zondag voor iedereen toeganklijk zijn.
		 Traject Emmeloord - Zwolle (71) moet voor iedereen toegankelijkzijn.
		 Bustijden vanuit de dorpen moeten aansluiten op de schooltijden.
		 Het overslaan van haltes (ivm. volle bussen of zondags) mag niet gebeuren.
3.2 OV-Oplaadpunten in de Noordoostpolder 24/7 bereikbaar.
3.3 Nieuwe vervoersinitiatieven mogen niet leiden tot werkverdringing.
3.4 Er moet worden ingezet op een treinverbinding van en naar de Noordoostpolder.
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WEGEN

De Noordoostpolder moet goed bereikbaar zijn. Voor de wegen buiten de bebouwde kom moet
een evenwicht worden gevonden tussen de rijsnelheid en de verkeersveiligheid.
3.5 Er moet worden ingezet op de verbreding van de N50 over het gehele traject EmmeloordZwolle.
3.6 Voor de polderwegen geldt een rijsnelheid van 80 km/u waar het kan en 60 km/u waar het
moet.

VERKEERSSITUATIE EMMELOORD CENTRUM

De verkeersdruk in het centrum van Emmeloord is te hoog. In het verleden zijn kostbare wijzigingen in de wegenstructuur aangebracht die later vanwege het niet functioneren weer ongedaan
zijn gemaakt. Dit moet worden voorkomen door:
Een effectief onderzoek met cameraregistratie uitvoeren dat tot inzicht leidt in de
vertrekpunten en bestemming rond het centrum. Daarmee tot oplossingen komen waarbij
de verkeersdruk afneemt ten opzichte van heden.
De gevaarlijkste verkeerspunten prioriteit geven bij een herinrichting.
Terughoudend zijn met de inrichting van straten en pleinen als ‘shared space’ waarbij
alle soorten verkeer door elkaar rijden. Shared space enkel toepassen in verkeersluwe
straten.
3.7 Parkeren in de Noordoostpolder blijft overal gratis.

MILIEUVRIENDELIJKE VORMEN VAN VERVOER

3.8 Oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen moeten in voldoende mate worden
gerealiseerd.
3.9 Het gebruik van de fiets moet worden bevorderd.
3.9.1 Snelle en veilige fietsroutes moeten worden gerealiseerd.
3.9.2 Het fietsnetwerk, waaraan al sinds 2003 wordt gewerkt,  moet zo spoedig mogelijk
		
worden voltooid en waar nodig verbeterd en uitgebreid.
3.10 Veilige voetpaden zonder obstakels zijn van groot belang. Voetgangers dienen als
verkeersdeelnemer serieus te worden genomen.
3.11 Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op drukke en onoverzichtelijke
locaties.

LELYSTAD AIRPORT

3.12 We zijn bezorgd over de ontwikkelingen van Lelystad Airport. De geluidshinder die de
Noordoostpolder zal ondervinden, de uitstoot van fijnstof en de uitstoot van CO2 zal
zwaarder gaan wegen dan de werkgelegenheid die het oplevert. Landelijk zullen we ons
blijven verzetten tegen uitbreiding van vliegvelden.
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4. ONDERWIJS

Voor kinderen en jongeren is de school een belangrijke ontmoetingsplek. Kleinschaligheid in het onderwijs is essentieel om een veilige leeromgeving voor
kinderen te creëren, waarbij het kind centraal staat. Wij staan voor de menselijke
maat. Bij leuke activiteiten houdt de school rekening met armere gezinnen zodat
elk kind kan deelnemen aan vieringen en mee gaat op schoolreisjes
Een ambachtelijk vak kunnen leren moet een optie zijn die vaak ontbreekt op
scholen. Kinderen en jongeren die graag met hun handen werken, moeten alle
ruimte krijgen om zich te kunnen ontplooien.
De beste investering voor de toekomst, is een investering in het onderwijs. Goed
onderwijs zorgt ervoor dat de jeugd zijn talenten kan ontwikkelen en een goede
plaats in de samenleving verwerven. Het is daarom van groot belang dat het
onderwijs van hoge kwaliteit is en voor iedereen toegankelijk. Financiële drempels mogen daarbij geen rol spelen.
Leraren doen ontzettend belangrijk werk. Zij moeten de ruimte krijgen om dit
werk te doen en daar hoort ook een eerlijke beloning bij. Het is van belang dat
de gemeente blijvend aandacht heeft wat betreft de doorstroommogelijkheden
voor leerlingen en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Een Multifunctioneel Kindcentrum (MFK)

Dit is een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en
ontwikkelen. Het aanbod bestaat uit een peuterspeelzaal, basisonderwijs, kinderopvang,
consultatiebureau en een “loket” voor CJG*.
4.1 Een kindcentrum is een ideale oplossing voor het onderwijs in de dorpen. De gemeente
moet om die reden de oprichting en instandhouding actief stimuleren en waar nodig volledig
meewerken.
4.2 Om basisonderwijs voor ieder dorp te behouden wordt samenwerking tussen basisscholen
gestimuleerd.
4.3 Peuterspeelzalen zijn een basisvoorziening in de wijken en dorpen en moeten behouden
blijven.
4.4 Geld mag geen belemmering zijn voor toegang tot de peuterspeelzaal.

Zwemonderwijs

4.5 Herinvoering van schoolzwemmen. In een zo waterrijk land als Nederland is het
onverantwoord dat steeds meer kinderen geen zwemdiploma hebben.

17

samenwerking tussen middelbare scholen

4.6 Het stimuleren van samenwerking tussen middelbare scholen, waar het gaat om het
behoud van alle vormen van middelbaar onderwijs.
4.7 De gemeente moet scherp blijven controleren, signaleren en waar nodig actief zorgen dat
schooluitval stopt.

Leer- en Werkplekken

4.8 De gemeente dient afspraken te maken met werkgevers voor wat betreft leer- en werkplekken.

Vervoer/verkeersveiligheid

4.9 Bustijden moeten aansluiten op tijden van het onderwijs.
4.10 Verkeersveiligheid op schoolfietsroutes krijgt de hoogste prioriteit.
4.11 Verkeersonveilige situaties rond scholen worden direct aangepakt samen met scholen,
ouders en leerlingen.
4.12 De gemeente zorgt voor een digitaal (en telefonisch) meldpunt waar bewoners onveilige
verkeerssituaties kunnen aanmelden.
4.13 Bustijden vanuit de dorpen moeten aansluiten op de schooltijden.

onderwijs

4.14 Het speciaal onderwijs blijft toegankelijk voor kinderen die dat nodig hebben.
4.15 We investeren in gratis taallessen voor jong en oud en breiden het aanbod in de dorpen en
wijken uit, zodat iedereen een plek vindt op de arbeidsmarkt. Daarbij komt ook het verwerven
van digitale vaardigheden.
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5. WERKGELEGENHEID

Om welvaart te behouden is het nodig dat iedereen die kan werken, dat
ook doet en er de mogelijkheden voor krijgt. Volledige werkgelegenheid dient centraal te staan in het sociaal-economisch beleid. Wij vinden
dat werkgelegenheid voor onze gemeente een belangrijk punt moet zijn.
Een actieve houding bij het creëren en behouden van werkgelegenheidis daarbij vereist. Als dat lukt is het mede een middel om mensen uit een
uitkeringssituatie te houden/halen. Het moet aantrekkelijk zijn voor jongeren
hier te kunnen werken en daardoor te (blijven) wonen.
Er komt een einde aan de praktijk dat mensen gedwongen worden om te werken
met behoud van uitkering. Dit is hooguit acceptabel als het korter duurt dan een
half jaar en serieus perspectief geeft op een baan met een fatsoenlijk inkomen.
Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen reïntegratietraject indienen. Immers,
hoe gemotiveerder om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente geboden. Zelfhulporganisaties van werkzoekenden krijgen ondersteuning van de gemeente.

Het Midden en kleinbedrijf (MKB)

Het MKB is een belangrijke werkgever in de Noordoostpolder. Door ontwikkelingen in de
maatschappij staat het MKB onder druk. Tussen het MKB en de gemeente moet goed overleg
zijn.
5.1 Kwijtschelding van lokale belastingen, voor ondernemers met een inkomen op of onder
bijstandsniveau, is een recht.
5.2 Gemeentelijke belastingen voor ondernemers moeten gebundeld worden in één aanslag
5.3 Te vaak gaat een mooie opdracht van de gemeente aan de neus van de kleine ondernemer
voorbij. Stoppen met het clusteren van opdrachten dat ervoor zorgt dat kleinere
bedrijven buiten de boot vallen.
5.4 Gratis parkeren overal in de Noordoostpolder.
5.5 Er moeten opstappunten voor het openbaar vervoer komen op bedrijventerreinen.
5.6 Inzetten op het aantrekken van variatie aan bedrijven voor verschillende opleidingsniveaus
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5.7 Op landbouwgebied moet de gemeente streven naar het binnenhalen van hoogwaardige
werkgelegenheid.

Starters

De gemeente moet aantrekkelijk zijn voor starters.
5.8 De gemeente stelt een “Gemeentelijke garantstelling voor starters” in.
5.9 De gemeente stimuleert het beschikbaar stellen van betaalbare werkruimte.
5.10 De Noordoostpolder moet aantrekkelijk zijn voor jongeren om zich hier te vestigen/werken.

Herintreding van uitkeringsgerechtigden

Herintreden op de arbeidsmarkt moet goed worden begeleid. Iedereen die kan werken moet ook
werken, naar wat hij/zij kan.
5.11 Elke vorm van verplicht vrijwilligerswerk wijzen we af.
5.12 Er moet ruimer worden ingezet op scholing, zodat mensen een betere kans krijgen op een
arbeidsplek en niet terugvallen in een uitkeringssituatie.
5.13 De weg naar herintreding leidt niet tot verdringing.
5.14 Er moeten meer mogelijkheden worden aangeboden middels werkcentrales om mensen
die (nog) geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring te bieden, tegen een eerlijk
loon.

SNEL internet / GLASVEZEL

Internet is voor de burgers en de ondernemingen van steeds groter belang. De hoeveelheid data
die per tijdseenheid wordt verzonden wordt steeds groter.
5.15 Het snelle internet/glasvezel moet betaalbaar zijn en goed werken.
5.16 De dorpen moeten aangesloten worden op glasvezel
5.17 Er moet een meldpunt worden ingesteld waar klachten over internet (-verbindingen) kunnen
worden gemeld.

Buitengewone werkgevers

5.18 Er moeten voorwaarden komen om buitengewoon werkgever te worden en blijven.
5.19 Sociaal werkgeverschap* wordt gestimuleerd.

Maritieme service haven

5.20 Alleen steun aan de Maritieme Serice haven als dit voldoende werkgelegenheid oplevert
voor de Noordoostpolder.
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6. VEILIGHEID

Veiligheid is vooral mensenwerk. Er moet voldoende politie in de buurten
aanwezig zijn als aanspreekpunt. De wijkagent moet de mensen in de buurt
kennen en gekend worden door de mensen. Dat maakt buurten aantoonbaar
veiliger.
De Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek willen per 2019 fuseren.
Wij zijn hier niet voor. Het risico dat de aanrijtijden in de Noordoostpolder voor
ambulances verslechterd is groot. Wij zullen ons hiertegen verzetten.
Investeringen in de brandweer-, politie- en ambulancezorg zijn een investering
in de toekomst! We moeten voorbereid zijn op calimiteiten en daarvoor zijn goed
opgeleidde en getrainde hulpverleners noodzakelijk.

Politie

6.1 Wijkagenten dienen zichtbaar en benaderbaar aanwezig in de wijken en dorpen. De norm
die hiervoor is vastgesteld moet gehanteerd worden.
6.2 Samenwerking met regio bij grotere calamiteiten, maar kleinschaligheid in wijk en dorp blijft
hoofdtaak van de gemeente.
6.3 De norm voor de aanrijtijd van politie in de daluren moet gewaardborgd zijn.

Brandweer

Gevaarlijke locaties en bedrijven en de daarbij behorende aanvalsplannen en rampenplannen
moeten inzichtelijk zijn.
6.4 De maximale wettelijke aanrijtijd moet gegarandeerd blijven.
6.5 We handhaven de eis van minimaal 6 mensen op een brandweervoertuig.
6.6 Brandweerlieden krijgen meer inspraak: zowel op de werkvloer als in de veiligheidsregio,
waar belangrijke besluiten over de brandweer genomen moeten worden.
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Ambulance

6.7 De maximale aanrijtijd in de Noordoostpolder moet gewaarborgd blijven.
6.8 De aanrijtijden in het buitengebied vereisen aandacht.
6.9 Inwoners moeten keuzevrijheid houden naar welk ziekenhuis in de regio ze worden gebracht.

Preventie/voorlichting

Illegaliteit van softdrugs leidt tot criminaliteit, ook in de Noordoostpolder.
6.10 De gemeente moet les/voorlichting over de gevaren van alcohol, hard- en softdrugs
verplicht stellen vanaf het 1e jaar op de middelbare school.
6.11 Er moet regie genomen worden in de teelt en verkoop van cannabis. Aanhaken op de
landelijke pilot van gemeentelijke wietteelt.
6.12 Er moet een coffeeshop komen om illegaliteit van hard- en softdrugs die leidt tot
criminaliteit te voorkomen. Een coffeeshop kan een centrum van voorlichting en controle
zijn.
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7. Kunst, cultuur en sport

Sport is meer dan alleen een vrijetijdbesteding. Actieve deelname aan sport is
van groot belang voor de gezondheid van inwoners. Sporten leert deelnemers,
waaronder kinderen en jongeren, om in groepsverband te werken met de daarbij
behorende regels. Ook levert sport een bijdrage aan de sociale cohesie in de
gemeente, wat je ook wel kan zien als een ‘’thuisgevoel’’. Dit zie je op dit moment voornamelijk terugkomen in de dorpen. Daarom is het van belang dat de
gemeente voorwaarden schept om vele mogelijkheden aan te bieden. Een betaalbaar en zinvol aanbod van sportactiviteiten zal daar een grote rol in kunnen
spelen.
Naast de Noordoostpolder zelf hebben we twee bijzondere cultuur historische
plaatsen: Schokland en het Waterloopbos. Beiden willen we behouden, maar
wel onder bepaalde voorwaarden: de boeren rondom Schokland hoeven er niet
beter (maar ook niet slechter) van te worden. Er wordt aan beide een groot bedrag aan gemeenschapsgeld gegeven. Hier zitten risico’s aan verbonden. Dit
vraagt een zorgvuldige uitvoer.

Architectonisch Cultuurerfgoed

7.1 Werelderfgoed Schokland moet behouden blijven.
7.2 De eigenheid van de polder, de windsingels, de boomwallen, de vlakverdeling, de vorm van
de boerderijen en andere architectuur (het dorp Nagele) moet behouden blijven.
7.3 De Golfslag mag niet gesloopt worden. De Noordoostpolder kent maar weinig gebouwen van
historische waarde.

De Poldertoren

Is een cultureel erfgoed dat onze Noordoostpolder identiteit geeft.
7.4 Deze moet in eigendom van de gemeente als blikvanger blijven bestaan.
7.5 Uitgangspunt is dat de toren toegankelijk blijft voor publiek en voor het gebruik van het carillon.
7.6 Kosten van exploitatie voor andere doeleinden moeten hierbij zo neutraal mogelijk zijn.
7.7 De Poldertoren is een geschikte locatie voor een VVV gedurende de zomermaanden.
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Kunst- en cultuuronderwijs

Cultuur wordt mede bepaald door de kunst die wordt voortgebracht vanuit een omgeving. Kunst
kan zich alleen ontwikkelen als daar ook een basis voor wordt gelegd. Kunstonderwijs is daarbij
van groot belang.
7.8 Kunstonderwijs mag niet alleen aan de markt worden overgelaten.
7.9 Gelegenheid in alle dorpen voor kunst en cultuuronderwijs te kunnen volgen.

BIBLIOTHEEK

7.10 De Bibliotheek moet toegankelijk zijn voor iedere inwoner van de gemeente.
7.11 Het abonnementsgeld mag geen belemmering zijn.
7.12 De initiatieven in de dorpen om een boekuitleen zelf te ontwikkelen worden ondersteund
door de bibliotheek en/of de gemeente.

SPORT

7.13 Er moet een grote diversiteit aan sport binnen de gemeente zijn.
7.14 Kinderen uit gezinnen met een onze inkomenst grensmoeten volop kunnen deelnemen
aan sport.
7.15 Ieder kind op de basisschool krijgt in ieder geval gymles van een vakdocent.
7.16 Ieder kind moet na de basisschool kunnen zwemmen, door schoolzwemmen in te voeren.
7.17 Behouden van speeltuinen in wijken en dorpen. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben
om buiten te spelen.
7.18 Er moet een ‘ouderen-beweegtuin’ komen.
7.19 Bestaande (sport) voorzieningen/accommodaties dienen op termijn te voldoen aan eisen
die daar in redelijkheid aan kunnen worden gesteld.
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8. natuur en milieu

Wij lenen onze leefomgeving van onze kinderen. Daarom is het onze plicht deze
schoon en leefbaar te houden, de culturele waarde van het landschap te behouden en klimaatverandering tegen te gaan. SP Noordoostpolder wil daarom:
Zo weinig mogelijk belasting van het milieu en de woonomgeving; een
reductie van de uitstoot van broeikasgassen; grootschalige toepassing van
duurzame energiebronnen; behoud van de landschapsstructuur van de Noordoostpolder; en een realisatie van natuur zonder dat dit gepaard gaat met de
bouw van onnodige woonwijken.

Energievoorziening

8.1 Grootschalige toepassing van duurzame vormen van energie, zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte en biovergisting (mits gevoed met schone grondstoffen).
8.2 Realisatie van vooral energieneutrale woningen, al mag dit niet leiden tot hogere lasten voor
huurders in de sociale huursector.
8.3 Subsidie of aantrekkelijke financieringsregelingen voor energiebesparende maatregelen aan
woningen.
8.4 Nieuwe woonwijken worden niet aangesloten op het aardgasnet. Er wordt een plan opgezet
om ook bestaande wijken aardgasloos te maken.
8.5 Stimulatie van particuliere secundaire energienetten rond clusters van boerderijen en arbeiderswoningen voor het uitwisselen van duurzame energie.
8.6 Vergunning vrij zonnepanelen plaatsen op daken.
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vervoer

8.7 Oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen moeten in voldoende mate worden
gerealiseerd.
8.8 Het gebruik van de fiets moet worden bevorderd en snelle en veilige fietsroutes moeten worden
gerealiseerd.
8.9 Het fietsnetwerk, waaraan al sinds 2003 wordt gewerkt,   moet zo spoedig mogelijk worden
voltooid en waar nodig verbeterd en uitgebreid.
8.10 De concentratie fijnstof langs drukke verkeerswegen in de polder moet worden gemeten om op
basis hiervan zo nodig maatregelen te nemen voor een gezonde leefomgeving

Lelystad airport

We zijn bezorgd over de ontwikkelingen van Lelystad Airport. In het akkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt over CO2-emissie. Als de luchtvaart blijft groeien, dan is over een aantal jaren de CO2emissie door het vliegverkeer in Nederland even groot als de maximum toegestane CO2-emissie.
Landelijk zullen we ons daarom blijven verzetten tegen uitbreiding van vliegvelden. De overlast
die Noordoostpolder op korte termijn zal ondervinden van de ontwikkeling van Lelystad Airport zijn
geluidshinder en de uitstoot van fijnstof.
8.11 Alles doen om de overlast door geluidshinder en fijnstof te minimaliseren.
8.12 Voortdurend middels metingen controleren of de geluidsnormen niet worden overschreden.
8.13 Langs de vliegroutes (de toename van) de concentratie fijnstof meten en deze toetsen aan de
normen.

LANDBOUW

Wij moeten een duurzaam en milieuvriendelijk landbouwgebied zijn. Dit kan door:
Stimulering van de biologische landbouw.
Reductie van de bio-industrie.
Geen realisatie van megastallen.
Geen verbouw van genetisch gemodificeerde gewassen.
Beperking van het gebruik van landbouwgif.

dierenwelzijn

8.14 Bij het maken van rampenplannen betrekken we organisaties als de dierenbescherming en de
dierenambulances.
8.15 De gemeente gebruikt dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten en eist
hetzelfde van schoonmaakbedrijven die voor haar werken.
8.16 Voedsel in het bedrijfsrestaurant van de gemeentelijke organisaties is biologisch en regionaal
of fairtrade geproduceerd en er wordt ten minste één vlees- en visloze dag ingevoerd.
8.17 Het plaatsen van vleermuiskasten en nestkasten voor vogels wordt gestimuleerd.
8.18 Binnen de bebouwde kom moeten voldoende uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden
zijn.
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Schaliegas

8.19 Geen proefboringen en geen winning van schaliegas in de Noordoostpolder.

afval

8.20 Geen opslag van radioactief afval in Noordoostpolder.
8.21 Afvalscheiding moet worden gemaximaliseerd en gestimuleerd voor alle soorten afval: bedrijfsafval, huishoudelijk afval en straatafval.

Karakter Noordoostpolder behouden

8.22 Bij de inrichting rekening houden met het lokale karakter van de polder.
8.23 Het zorg dragen voor aanplant van nieuwe windsingels bij de uitbreiding van een boerenbedrijf.
8.24 De groene wallen rond de dorpen behouden, ook na uitbreiding.
8.25 De realisatie van nieuwe natuur niet te combineren met grootschalige woningbouw.

GEMEENTE

8.26 De status van Fair Trade gemeente moet worden gehandhaafd.
8.27 Het gemeentelijk energieverbruik moet worden gereduceerd.
8.28 Bij vervanging van rioolstelsels moet het een gescheiden stelsel voor afvalwater en
hemelwater worden.
8.29 Het onderhoud van het gemeentelijk groen is primair een taak van de gemeente.

Maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt de norm. Dit wordt gestimuleerd door:
8.30 Voldoende voorlichting over MVO over bijvoorbeeld: energiebesparing, duurzame energie,
duurzame mobiliteit.
8.31 Bij vestiging van bedrijven eisen te stellen op het gebied van MVO.
8.32 Bij herstructurering van bedrijven en bedrijventerreinen uit te gaan van een duurzame inrichting.

aanvullend beleid

8.33 Het beginsel van ‘De vervuiler betaalt’ moet worden gehanteerd, ook voor het bedrijfsleven.
8.34 Voor de Natura2000* voldoet de Noordoostpolder niet aan de normen van stikstofuitstoot. De
gemeente moet ruime maatregelen treffen om de stikstofbelasting van de nabijgelegen
Natura2000-gebieden (de Wieden en de Weerribben) te reduceren.
8.35 Alle asbesthoudende daken in de gemeente moeten zo snel mogelijk en op een verantwoorde
wijze worden gesaneerd.
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9. EMMELOORD CENTRUM

In het verleden heeft de gemeente zich uitgeleverd aan een projectontwikkelaar.
Hierdoor voerde de projectontwikkelaar de regie in plaats van de gemeente. Dit
mag nooit meer gebeuren. Onderzoeksrapporten en contracten mogen nooit zijn
opgesteld door uitsluitend een projectontwikkelaar of andere commerciële belanghebbenden. Daarom is er deze keer gekozen voor een ‘Open Planproces*’.
Gedurende het ‘Open Planproces’ hebben inwoners en ondernemers gekozen
voor een ‘compact centrum’. Dit compacte centrum zal daarom moeten worden
gerealiseerd. Dat betekent niet dat de plannen al eenduidig vast liggen. De
grote lijn ligt wel vast. Het winkelgebied zal zich vooral gaan bevinden op de
Lange Nering West, op het Kettingplein en op de Korte Achterzijde. Er komt een
horecapaviljoen op De Deel en er komen supermarkt(en) en woningen op de locatie van de sloopflats.
Een aantal dingen zijn echter nog onzeker: de realisatie van winkels op het
Jumboplein, de vernieuwing van de Korte Achterzijde en de inrichting van de
Poldertoren. Bij de uitwerking van de plannen dient het resultaat van het Open
Planproces centraal staan. De SP zal alle plannen toetsen aan de keuze van de
inwoners. In het nieuwe centrum moet het scenario ‘compact centrum’ duidelijk
herkenbaar zijn. De inwoners hebben immers gesproken!

De Deel

9.1 De Deel is en blijft het evenemententerrein van Emmeloord.
9.2 Conform de resultaten van het Open Planproces zal De Deel heringericht worden met nieuwe
bestrating en een horecapaviljoen.
9.3 Er komt geen supermarkt op of aan De Deel.
9.4 Het busstation blijft op De Deel, maar mag wel compacter worden om zo de Poldertoren meer
te kunnen betrekken bij het centrum.
9.5 De fietsenstalling op De Deel moet uitgebreid en overdekt worden met een verzorgde uitstraling.
9.6 Een openbaar toillet bij het busstation

De Poldertoren

Is een cultureel erfgoed dat onze Noordoostpolder identiteit geeft.
9.6 Deze moet als monument in eigendom van de gemeente blijven bestaan.
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9.7 Uitgangspunt is dat de toren toegankelijk blijft voor publiek en voor het gebruik van het carillon.
9.8 Kosten van exploitatie voor andere doeleinden moeten hierbij zo neutraal mogelijk zijn.
9.9 De Poldertoren is een geschikte locatie voor een VVV gedurende de zomermaanden.

WINKELGEBIED

9.10 In het winkelgebied moet het ‘compacte centrum’ duidelijk herkenbaar zijn.
9.11 De Korte Achterzijde moet meer onderdeel worden van het centrum. De uitstraling moet
worden verbeterd. De Korte Achterzijde wordt autoluw en ingericht als ‘shared space’.
9.12 De nieuwe supermarkt(en) op het terrein van de sloopflats worden ‘ingepakt’ in kleine winkels,
zodat er geen ‘dode’ muren ontstaan.
9.13 Eventuele nieuwbouw van winkels op het Jumboplein mag niet leiden tot leegstand elders in
het compacte centrum.
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10. GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

De SP heeft van begin af aan gestaan voor meer transparantie in het gemeenteraad
van de Noordoostpolder. Hierin hebben we kleine overwinningen geboekt: het aantal besloten vergaderingen is afgenomen. De besluiten kunnen nog wel duidelijker.
Als raadsleden krijgen we niet altijd alle informatie die bekend is rond een
onderwerp. Bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen rond de golfbaan en werelderfgoed Schokland. Cruciale informatie ontbrak. Compleet geïnformeerd worden is
nodig om tot goede besluiten te komen. En weten wat de risico’s zijn bij grote
financiële besluiten. We zullen ons hiervoor in blijven zetten.
Daarnaast moeten inwoners meer betrokken worden bij het maken van plannen. Het komt vaak voor dat inwoners pas worden betrokken als het besluit
al genomen is. Het hoogst haalbare zijn dan aanpassingen van de plannen op
detailniveau, waardoor de mensen terecht boos en gefrustreerd zijn. Nieuwe
plannen moeten gedragen worden door de inwoners. Gedragen plannen leiden
tot tevredenheid in de polder. Gedragen plannen leiden tot een hernieuwd vertrouwen in de politiek.

Transparantie
10.1

De informatie die wordt gevraagd al of niet met een beroep op de WOB* moet altijd binnen de
wettelijke termijn worden verstrekt.

10.2

De gemeenteraad en haar commissies vergaderen slechts bij uitzondering vertrouwelijk.

10.3

Ambtelijke taal moet in openbare stukken vermeden worden.

10.4

De vergoedingen en nota’s van ambtenaren, raadsleden en het college moeten integraal
beschikbaar zijn en door burgers kunnen worden ingezien.

10.5

De beleidsdocumenten moeten helder en duidelijk worden..

Regelgeving, toekenning en uitvoer van de subsidies
10.6

De regelgeving schiet vaak door en onnodige regelgeving moet voorkomen worden.

10.7

Het ambtelijk apparaat moet zoveel mogelijk eigen kennis en ervaring hebben om de gemeente
goed te laten functioneren.
● Aanname en opleidingenbeleid hierop afstemmen.
● Optimaal gebruik maken van eigen kwaliteit van ambtenaren.
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● Hiermee wordt een verminderde inzet van adviesbureaus bereikt.
10.8

De gemeente dient burgers meer bekendheid te geven over de ombudsman voor overheidsinstanties.

10.9

Regelgeving, toekenning en uitvoer van de subsidies blijvend onder de loep nemen.

10.10 Geen prestige projecten, uitsluitend geld besteden aan werkelijk noodzakelijke projecten.
10.11 Bij aanbestedingen door de gemeente moeten:
●  De uitvoerders beoordeeld mogen worden op hun sociaal werkgeverschap.
●  Bij gelijke geschiktheid van aanbieders wordt gekozen voor lokale ondernemers.

Werkgeverschap van de gemeente

10.12 De gemeente hoort zelf ‘buitengewoon werkgever’ te zijn.
10.13 Het is goed dat de ambtenaren de wijk in gaan om voeling te houden met wat er in de wijk
speelt: “verruil de bureaustoel voor de kuierlatten”.

burgers en politiek

10.14 Omwonenden worden bij planvorming betrokken als deze de kwaliteit van wonen beïnvloedt.
10.15 Alle inwoners worden betrokken bij planvorming wanneer het over grote of kostbare projecten
gaat.
10.16 Processen en de besluitvorming zijn helder en de resultaten transparant richting inwoners.
10.17 Over grote of kostbare projecten wordt zo nodig een opiniepeiling of een referendum
gehouden.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
CJG
Een Centrum voor Jeugd en Gezin is een instelling voor jeugdzorg op gemeentelijk niveau in Nederland.
Kindcentrum
Dit is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.
Natura2000
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en
fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 worden deze flora en fauna
duurzaam beschermd. Binnen de provinciegrens van Flevoland heeft de minister van EL&I negen Natura 2000gebieden aangewezen. Het betreft: IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Vollenhovermeer (onderdeel van de
Wieden), Zwarte Meer, Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever,
Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen.
Open-einde regeling
Een open-einde regeling is een begrotingsbesluit waardoor een financiële regeling geen budgettair
plafond wordt toegekend.
Open Planproces
Een proces waarbij inwoners worden betrokken bij het de verandering van Emmeloord centrum. Op basis van deze input worden er plannen gemaakt.
PGVZ - PersoonsGebonden, Vraaggerichte Zorg
PGVZ biedt kwalitatieve zorg op maat. En dat zeggen we niet zomaar. PGVZ is ontstaan vanuit een eigen
zorgbehoefte, waarin bestaande zorgaanbieders niet in kunnen voorzien. Flexibel, op maat en begrepen.
Wij weten dus precies wat de behoefte aan zorg en begeleiding kan zijn.
Sociaal Werkgeverschap
Dit houdt in dat een werkgever gehoor moet geven aan redelijke eisen die de werknemer stelt. Indien
een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, wordt er in beginsel een arbeidsovereenkomst opgemaakt zoals omschreven in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek.
WOB - Wet openbaarheid van Bestuur
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt
ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en
overheidsbesluitvorming.
WMO
Wet maatschappelijke Ondersteuning
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TOT SLOT

Alles uit deze uitgave mag gepubliceerd, vermenigvuldigd en doorverteld worden zonder
voorafgaande toestemming van SP Noordoostpolder.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of tips?
Website: noordoostpolder.sp.nl
Mail: noordoostpolder@sp.nl
Telefoon: 0527 - 611923

