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Voorwoord 
 
Dit voorwoord wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
afdeling De Bilt opgesteld en rond de jaarwisseling aan het programma 
toegevoegd. 
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Partij van de Arbeid, weten wat er speelt en doen wat nodig is. 
 
 
De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn voor iedereen in Nederland en voor de 
bewoners van De Bilt in het bijzonder, zeer van belang. 
De uitslag van deze verkiezingen zal bepalend zijn of we Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandse 
Rading, Maartensdijk en Westbroek sterker en socialer kunnen maken. 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA De Bilt waarmee wij die verkiezingen ingaan. 
Het programma is opgesteld met behulp van de ontvangen opmerkingen tijdens onze vele 
bezoeken aan de dorpskernen, vanuit de ervaringen van het PvdA Ombudsteam en op basis van 
de uitkomsten van gerichte gesprekken met inwoners en organisaties in onze gemeente. Die 
contacten zetten wij graag na de verkiezingen voort.  
 
Grote gemene deler van al onze ervaringen is dat het in Groenekan, Maartensdijk, Westbroek, 
Hollandse Rading, Bilthoven en De Bilt goed en plezierig wonen is. Tegelijk is het ook zo dat er 
ook in De Bilt te veel mensen zonder werk wonen, het voor een aantal mensen moeilijk is om mee 
te doen en dat het maar de vraag is of de rekening van de crisis wel eerlijk wordt verdeeld. 
En, het wordt voor velen een spannende tijd vanwege het verschuiven van een aantal 
verantwoordelijkheden van het rijksniveau in Den Haag naar de gemeenten en dus ook naar De 
Bilt. We willen dat De Bilt deze nieuwe taken oppakt met de individuele inwoner als belangrijkste 
ijkpunt voor de kwaliteit waar dat mee moet gebeuren. De menselijke maat en het beschermen 
van de zwakkeren in onze samenleving dienen daarbij voorop te staan.  
 
In dit verkiezingsprogramma doen we graag recht aan de behoefte van de inwoners om te blijven 
werken aan kwaliteitsverbetering van de overigens nu al redelijk goede voorzieningen in De Bilt. 
Net als aan de noodzaak om persoonlijk maatwerk ondersteuning te leveren aan die inwoners die 
te kampen hebben met werkloosheid, inkomensdaling of een andere tegenslag die vaak buiten 
hun schuld is ontstaan. 
 
We hebben ons programma voorzien van een stevige financiële onderbouwing. Want we zijn niet 
van plan geld uit te geven dat niet eerst is binnengekomen. Voor de uitvoering van het 
verkiezingsprogramma zullen we na de verkiezingen partners zoeken zowel binnen als buiten de 
gemeenteraad. Hoe sterk we daarin zullen staan, wordt op 19 maart 2014 door u, door de kiezer 
bepaald.  
 
Staat u achter onze speerpunten, stem dan op 19 maart op de PvdA in De Bilt. 
 

Een greep uit de speerpunten PvdA De Bilt 2014 - 2017  
1. De PvdA is voorstander van wijkservicecentra met mobiele periodieke aanwezigheid in de 6 

kernen met eigen teams voor welzijn, wonen en zorg en waar de huisarts, de thuiszorg, de 
politie, de ouderenadviseur, de jeugdzorg, het onderwijs en de gemeente samen zichtbaar, 
bereikbaar en beschikbaar zijn voor de bewoners van die wijk. Het gaat ons om het creëren 
van goede maatschappelijke ondersteuning in Hollandse Rading, Westbroek, Maartensdijk, 
Groenekan, Bilthoven en De Bilt. 

2. De PvdA gunt de jeugd in De Bilt een aantrekkelijke woonomgeving waarin kinderen en 
jongeren zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Sportieve, culturele en sociale voorzieningen 
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krijgen prioriteit waarbij zelfwerkzaamheid van de jeugd sterk gestimuleerd wordt. Wij maken 
beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jongeren bij 
zaken die henzelf aangaan. De PvdA wil projecten die aandacht hebben voor de kansen en 
bedreigingen van de nieuwe digitale media stimuleren en ondersteunen. Met middelen als de 
voorschool, de verlengde schooldag, extra begeleiding, of een zomerschool voor kinderen die 
dit nodig hebben, voorkomen we achterstanden of werken we deze weg. 

3. De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat school, sport 
en culturele gebouwen voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het niet alleen om 
het schoon zijn en de fysieke kwaliteit van een gebouw maar ook om de luchtkwaliteit in de 
ruimtes waarin de jeugd en de medewerkers veel tijd doorbrengen. We zijn verantwoordelijk 
voor de kwaliteit en de veiligheid van deze (school)gebouwen. Samen met de scholen, 
sportverenigingen, culturele en andere instellingen willen we de gebouwen regelmatig 
‘doorlichten’.  

4. De PvdA kiest voor een eigen zwembad in de Bilt en voor een nieuwe 
binnensportaccommodatie. Een zwembad is voor de PvdA een gemeentelijke 
basisvoorziening: wij accepteren dat dit geld kost. De PvdA de Bilt ondersteunt de realisatie 
van een zwembad dat nog jaren meekan in de Bilt. Ook kiest de PvdA ervoor de huidige 
binnensportaccommodatie in het HF Wittecentrum te vervangen voor een sportfaciliteit die 
aan de eisen van de huidige gebruikers voldoet.  

5. De PvdA is voor een regionaal actie Plan voor de Arbeid. 
Dit Plan voor de Arbeid is gericht op uitbreiding (of minimaal behoud) van de 
werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen 
vraag en aanbod, het creëren van betaalde arbeid, leerwerkplaatsen, stageplaatsen en 
participatiebanen vooral voor bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, en anderen met een 
zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de positie van de vele ZZP’ers in De Bilt krijgt daarin 
aandacht. 

6. De PvdA kiest voor een wijkgerichte aanpak. Deze aanpak moet in de visie van de PvdA per 
wijk en kern op maat zijn. Samen met bewoners wordt gewerkt aan leefbaarheid en 
veiligheid, zodat het eigen karakter van alle wijken en dorpen wordt behouden. Problemen 
pakken we gericht aan. Per wijk stellen we een wijkontwikkelingsplan op en zorgen we dat er 
wijkbudgetten zijn voor bewonersinitiatieven. De wethouders in de Bilt krijgen per wethouder 
de verantwoordelijkheid voor een of meerdere wijken. Ook dragen we er zorg voor dat de 
wijkcontactambtenaren behouden blijven. Deze ambtenaren zijn het directe aanspreekpunt 
voor bewoners uit de wijken en zijn regelmatig in de wijkservicecentra aanwezig om het 
gesprek met bewoners aan te gaan.  

7. De PvdA kiest voor het investeren in behoud en onderhoud van de groene omgeving 
(bossen, parken en wijkgroen). We wonen in een stedelijke omgeving en toegankelijk groen is 
erg belangrijk voor de ontspanning, recreatie- en sportmogelijkheden van de inwoners van de 
gemeente de Bilt. De PvdA investeert daarbij ook in realisatie en onderhoud van ‘wijkgroen’. 
Juist ouderen en kinderen zijn afhankelijk van het groen dicht in de buurt. 

8. De PvdA kiest voor een actieplan voor de veiligheid. De PvdA vindt dat iedereen zich veilig 
moet kunnen voelen in onze gemeente; of je nu in een van de dorpen woont of in De Bilt of 
Bilthoven; of je in een koopwoning of een huurwoning woont. Dat mag geen verschil maken. 
Het gaat voor de PvdA niet alleen om het aanpakken van overlast. Door te investeren in 
preventie voorkom je overlast. Samen met de politie, jongerenwerk, 
woningbouwcoöperaties, onderwijs en de bewoners zelf, wil de PvdA inzetten op veilige wijk  

9. PvdA De Bilt wil investeren in bovenstaande belangrijke onderwerpen voor onze gemeente. 
Dat doen we rekening houdend met aanvullende Rijksbezuinigingen en tegelijkertijd met 
extra inkomsten en besparingen. De inkomsten en uitgaven van onze gemeente zijn en blijven 
in evenwicht. We geven niet meer uit dan we binnen krijgen. 

10. We verhogen de toch al hoge gemeentelijke woonlasten de komende raadsperiode hooguit 
met de inflatie.  
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1. Zorgen voor meedoen 
 

Beschikbare zorg op maat, voor wanneer dat nodig is 
 
Speerpunten PvdA De Bilt bij ‘Zorgen voor meedoen’ 
1. De PvdA is voorstander van wijkservicecentra met mobiele periodieke aanwezigheid in de 6 

kernen met eigen teams voor welzijn, wonen en zorg en waar de huisarts, de thuiszorg, de 
politie, de ouderenadviseur, de jeugdzorg, het onderwijs en de gemeente samen zichtbaar, 
bereikbaar en beschikbaar zijn voor de bewoners van die wijk. Het gaat ons om service in 
Hollandse Rading, Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt.  
  

2. De PvdA is er voorstander van dat ouderen (bijna 25% van onze inwoners) zelfstandig in hun 
eigen wijk kunnen wonen, ondersteuning en zorg op maat thuis kunnen ontvangen en 
daardoor betrokken blijven bij de maatschappij. Een laagdrempelig loket en speciale aandacht 
zijn erg belangrijk voor ouderen in onze gemeente. 

 
3. Mantelzorgers doen erg goed werk voor hun naasten en voor de samenleving. Om hen te 

helpen en af en toe rust te geven zetten wij de komende jaren extra in op het ondersteunen 
van mantelzorgers.  

 
Visie PvdA De Bilt op ‘Zorgen voor meedoen’ 
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en 
ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen 
die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. Draagkracht zowel 
in financiële zin als in sociaal opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen inkomensafhankelijk te zijn 
zonder dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen. Onze gemeente heeft de kans om zorg 
minder ingewikkeld te maken en dichtbij mensen te organiseren, in de afgelopen acht jaar met 
beide handen aangegrepen. Wethouder Mittendorff (PvdA) zette in juli 2013 de kroon op zijn 
werk met de succesvolle start van Stichting Mens. Stichting Mens is de Biltse organisatie voor 
maatschappelijke ondersteuning.  
Immers, investeren in maatschappelijke ondersteuning voorkomt sociaal isolement. Dit betekent 
dat de gemeente voorwaarden moet creëren om iedereen in staat te stellen regie te voeren over 
hun eigen leven en als dat niet meer gaat, ondersteuning te bieden. Gewoon in je eigen wijk 
kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat vinden wij belangrijk. 
Zorgmedewerkers zijn zichtbaar aanwezig in de wijk. Het gaat ons niet alleen om zorg, maar ook 
om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet 
klaar. Het gaat erom dat mensen daarna iets gaan doen.  
 
Iedereen kan als het aan de PvdA ligt zijn eigen levensplannen nastreven. Als dat niet lukt omdat 
je op de één of andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt 
lopen of omdat je je eigen huis niet kunt schoonmaken, zoeken wij samen naar een oplossing. 
Soms is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen omgeving of je eigen familie. Soms moeten we 
samen verder kijken naar wat nodig is. Omdat iedereen anders is, volstaat daarbij geen kant en 
klare oplossing. Maatwerk is belangrijk. Financiële draagkracht mag geen verschil uitmaken bij het 
vinden van een oplossing. 
 
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor 
niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, 
partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat 
mantelzorg. Het helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt is natuurlijk geweldig. Zoiets 
doe je met liefde. Maar vaak is het ook ontzettend zwaar. Soms gaat het zelfs om hele jonge 
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kinderen die complete verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of mensen die op hoge 
leeftijd hun partner verzorgen. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten wij 
de komende jaren extra in op het ondersteunen van mantelzorgers.  
 
Multiproblem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om weglopen, dakloosheid, 
verslaving en andere escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen gecoördineerde hulp bij zorg, 
schulden en opvoeding. Meerdere los van elkaar werkende hulpverlenende instanties in één gezin 
willen we voorkomen.  
 
Concrete acties PvdA De Bilt bij ‘Zorgen voor meedoen’ 

 Vier vaste wijkservicecentra met een eigen team en mobiele wijkcentra periodiek aanwezig in 
de 6 kernen. Een integrale aanpak van buurtzorg, WMO, AWBZ en jeugdzorg door dit team in 
hun wijk. Andere betrokken organisaties zoals de gezondheidscentra, politie, justitie, het 
onderwijs, de gemeente, zorgverzekeraars en verpleegcentra sluiten in de wijkservicecentra 
aan. 

 De Gemeente blijft de stichting Mens faciliteren en financieren (binnen het beschikbare 
budget) zodat zij de spilfunctie kan blijven vervullen in de toekomst. 

 Eén inwoner, één gezin, één aanpak in lijn en één contactambtenaar voor alle gemeentelijke 
regelingen voor deze inwoner of dit gezin. 

 Speciale aandacht voor mantelzorgers: het maatjesproject, mantelzorg als werk met behoud 
van uitkering en goede ondersteuning door stichting Mens. Inzetten van vrijwilligers ter 
ondersteuning. Ondersteuning vanuit de wijkservicecentra die daarvoor extra capaciteit 
krijgen. 

 Er komt een levensstijlcampagne met een jaarlijks uitvoeringsprogramma met specifieke 
aandacht om de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk in onze gemeente te verkleinen. 

 Het PvdA-Ombudsteam vervult een belangrijke functie in de Gemeente, het blijft mensen 
helpen die tussen de wal en het schip van (gemeentelijke) regelingen vallen met raad en daad. 
Het Ombudsteam is geen hulpverlener, gaat naast de vrager staan en laat de vrager zelf de 
problemen oplossen. Bij misstanden wordt de PvdA-fractie ingeschakeld om deze in de 
Gemeenteraad kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing. 

 De PvdA steunt regionaal specifieke, tijdelijke, woonvormen voor (ex)verslaafden en 
(ex)daklozen. Dat kan ook in De Bilt. We bevorderen het wonen met begeleiding in plaats van 
crisisopvang en nachtopvang. Bewoners worden vroegtijdig bij de locatiekeuzes over de hele 
regio betrokken. 
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2. Jeugd en onderwijs 
 

Geef het beste voor de toekomst 
 
Speerpunten PvdA De Bilt voor ‘Jeugd en onderwijs’ 
1. De PvdA gunt de jeugd in De Bilt een aantrekkelijke woonomgeving waarin kinderen en 

jongeren zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Sportieve, culturele en sociale voorzieningen 
krijgen prioriteit waarbij zelfwerkzaamheid van de jeugd sterk gestimuleerd wordt. Wij maken 
beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jongeren bij 
zaken die henzelf aangaan. De PvdA wil projecten die aandacht hebben voor de kansen en 
bedreigingen van de nieuwe digitale media stimuleren en ondersteunen. Met middelen als de 
voorschool, de verlengde schooldag, extra begeleiding, of een zomerschool voor kinderen die 
dat nodig hebben, voorkomen we achterstanden of werken we deze weg. 

 
2. De PvdA wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat school, sport 

en culturele gebouwen voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het niet alleen om de 
fysieke kwaliteit van een gebouw maar ook om de luchtkwaliteit in de ruimtes waarin de 
jeugd en de medewerkers veel tijd doorbrengen. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en de veiligheid van deze gebouwen. Samen met de scholen, sportverenigingen, 
culturele en andere instellingen willen we de gebouwen regelmatig ‘doorlichten’.  

 
3. De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht 

van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met 
onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.  
De PvdA wil dat de gemeente in regionaal verband de samenwerking tussen de aanbieders 
van Jeugdzorg regisseert en samenbrengt in de wijkservicecentra. Voor organisaties die niet 
willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht. Deze samenwerking moet het 
mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak komt. Hulp en ondersteuning zijn 
gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties. 

 
Visie PvdA De Bilt op ‘Jeugd en onderwijs’ 
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. De PvdA geeft de jeugd in de 
Bilt graag op grond van een positief jeugdbeleid de aandacht die zij verdienen en wil hun 
persoonlijke, cognitieve, sportieve en culturele ontwikkeling stimuleren en faciliteren.  
Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op 
school als thuis. De PvdA wil dat gemeente de Bilt de verantwoordelijkheid voelt voor goed 
onderwijs voor alle kinderen. Daarom is een eigen lokaal onderwijsbeleid nodig, gericht op het 
goed presteren van scholen en leerlingen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor 
onze jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst. Het is belangrijk dat de Biltse jeugd 
zich in eigen omgeving uit laat dagen om hun talenten te ontwikkelen, zich kan vermaken en uit 
kan gaan.  
 
Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig 
is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met de 
buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden. De school 
doet mee in de wijkservicecentra. 
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt 
waar je woont. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk 
kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal 
kinderen zal buitengewoon onderwijs noodzakelijk blijven. Een volgende generatie kinderen 
behoort geheel zonder achterstanden op te groeien. 
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In de Bilt is een ruim aanbod van Voortgezet Onderwijs aanwezig op vrijwel alle niveaus. De 
goede kwaliteit van dit voortgezet onderwijs en de prima ligging van deze scholen hebben een 
grote regionale aantrekkingskracht.  
 
Er zijn ook in De Bilt situaties waarin er sprake is van jeugd met kleine of grote problemen. De 
Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PvdA wil dat er ook in de 
Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Om te voorkomen dat 
jongeren wangedrag vertonen is preventie belangrijker dan repressie. 
Veel gezinnen en kinderen die het moeilijk hebben, krijgen te maken met meerdere vormen van 
hulp. De betrokken organisaties moeten meer samenwerken. Dit kan door verschillende 
regelingen bij elkaar te brengen en de wijkservicecentra daar een belangrijke rol bij te laten 
spelen. We benutten de eigen kracht van de jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte 
aanpak. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het passend 
onderwijs, jeugdwerkgelegenheid en jeugdvrijwilligerswerk is daarbij van groot belang en vraagt 
om een duidelijke regie van de gemeente. 
 
Concrete acties PvdA De Bilt bij ‘Jeugd en onderwijs’ 

 De PvdA ondersteunt initiatieven die in samenwerking met de jeugd zelf leiden tot het 
ontwikkelen van talent, uitdagend zijn en voor plezier zorgen. 

 Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor 
auto’s 30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige 
fietsroutes en voldoende fietsstallingen. Veel gebruikte fiets- en looproutes naar school 
worden eens per half jaar gecontroleerd op veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Waar 
mogelijk wordt een ‘Loopbus’ gerealiseerd.  

 ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd.  

 Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een 
voorstander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidslabels of -
certificaten voor scholen. 

 Op school en op andere plekken leren kinderen media- en computerwijs te worden.  

 Wij vragen van alle scholen dat ze een proactief beleid tegen pesten hebben. Ook wat betreft 
de social media. 

 De voorschool, de verlengde schooldag, extra begeleiding, of een zomerschool worden 
ingezet om achterstanden te voorkomen en weg te werken. 

 Wij brengen de school, de sportvereniging, culturele organisaties in de wijkservicecentra een 
realiseren daarmee samen bewoners van de wijk een pallet aan aantrekkelijke activiteiten.  

 Wij willen meer flexibiliteit voor particuliere initiatieven voor opvangcapaciteit ook als die niet 
aansluiten op een geldend bestemmingsplan. Dit doen we door verruiming van de 
mogelijkheden voor particuliere initiatieven voor kinderopvang als de veiligheid van kinderen 
en personeel en de leefbaarheid voor de omgeving niet in het geding zijn.  

 Voor de Partij van de Arbeid is de hoge kwaliteit van het onderwijs in De Bilt van groot belang. 
We zullen dit volgen in de vorm van gesprekken met ouders, quick scans, het volgen van 
citoscores, eindtoetsen, doorstroomgegevens enz..  

 Integrale aanpak jeugdwerkloosheid nemen we op in het regionaal actie Plan van de Arbeid, 
waarbij jongeren of werk hebben, of naar schoolgaan of actief zijn in vrijwilligerswerk, liefst in 
de eigen woonomgeving. 

 De PvdA versterkt de speciale zorg voor kinderen uit gezinnen met een smalle portemonnee 
via U-pas en stichting Leergeld. Mogelijkheden inzet Jeugdsportfonds worden onderzocht. 

 We houden met z’n allen kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de 
gaten. Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen 
en zijn er goede opvangvoorzieningen beschikbaar.   
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3. Sport en cultuur 
 

Elkaar ontmoeten buiten school en werk om  
 
Speerpunten PvdA De Bilt bij ‘Sport en Cultuur’ 
1. De PvdA is er trots op dat de Bilt een sportieve gemeente is. Sport is leuk en levert een 

bijdrage aan de gezondheid en welzijn van bewoners in de Bilt. De PvdA wil dat de 
sportverenigingen voor alle bewoners van de Bilt toegankelijk zijn en dat alle kinderen in de 
Bilt de kans krijgen een zwemvaardigheidsdiploma te halen.  

 
2. De PvdA kiest voor een eigen zwembad in de Bilt en een nieuwe binnensportaccommodatie. 

Een zwembad is voor de PvdA een gemeentelijke basisvoorziening: wij accepteren dat dit geld 
kost. De PvdA de Bilt ondersteunt de realisatie van een zwembad dat nog jaren meekan in de 
Bilt. Ook kiest de PvdA ervoor de huidige binnensportaccommodatie in het HF Wittecentrum 
te vervangen voor een sportfaciliteit die aan de eisen van de huidige gebruikers voldoet.  

 
3. De PvdA waardeert het rijke culturele leven in onze gemeente. Wij kiezen ervoor om in elke 

kern een plek te hebben voor culturele uitingen en deze via cultuurindebilt.nl onder de 
aandacht te brengen. Verder investeren wij de komende raadsperiode in cultureel 
ondernemerschap.  

 
Visie PvdA De Bilt op ‘Sport en cultuur’ 
De Bilt is een sportieve gemeente met een rijk cultureel erfgoed en een groot aantal 
cultuurevenementen en activiteiten. Daar zijn we trots op. Sport en cultuur bieden de 
mogelijkheid aan alle inwoners van De Bilt om elkaar te ontmoeten, maakt De Bilt tot een prettige 
gemeente om in te wonen en biedt bewoners de kans hun talenten te ontplooien.  
 
Sport 
Sport is passie; sport is verbroedering; sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar 
boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Sport brengt economische bedrijvigheid groei, 
innovatie en aanzien. En als iedereen in de Bilt geniet van sport, zorgt dat voor een kerngezond 
de Bilt. Daarom willen wij dat iedereen geniet van sport. Zowel sporters bij een vereniging, 
ongebonden sporters en toeschouwers. We willen dat sporters uit de Bilt die bij de top kunnen 
horen de gelegenheid krijgen hun talenten ook echt te ontwikkelen. PvdA de Bilt zet in op drie 
belangrijke aandachtspunten, te weten goed bewegingsonderwijs op alle scholen, vitale en 
toegankelijke sportverenigingen waar iedereen graag vrijwilliger wil zijn en een 
beweegvriendelijke speel- en leefomgeving 
 
De PvdA de Bilt vindt dat iedereen moet kunnen sporten. Het jeugdsportfonds in de provincie 
Utrecht en andere organisaties zoals de stichting Leergeld zijn daar goede voorbeelden van. De 
PvdA de Bilt wil in de gemeente zorgdragen dat ook gezinnen met lage inkomens kunnen blijven 
sporten.  
 
Concrete acties PvdA De Bilt voor de sport 

 De PvdA kiest voor het opstellen van wijksport- en spelplannen per kern van de gemeente 
samen met verenigingen, organisaties en burgers uit de wijk. Daarbij kijken we zowel naar 
georganiseerde sport, ongeorganiseerde sport, beweegmogelijkheden en de inrichting van 
de omgeving.  

 In de Bilt wil de PvdA sportverenigingen vraaggericht (laten) ondersteunen op thema’s als 
sponsoring, bereiken nieuwe doelgroepen, samenwerken in de wijk & zelfredzaamheid, 
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vrijwilligersbeleid etc. Een dergelijk programma stellen we op in samenspraak met de BSF en 
in de Bilt werkzame combi-functionarissen.  

 De PvdA gaat met scholen het gesprek aan over het belang van minimaal 3 uur per week 
bewegingsonderwijs verzorgd door een vakleerkracht. Daarbij gaat het niet alleen om gezond 
bewegen, maar vooral dat jongeren de basisvaardigheden opdoen om een heel leven lang te 
kunnen sporten.  

 Veel ouders dragen er zorg voor dat hun kinderen diploma’s hebben. Dat is ook primair hun 
verantwoordelijkheid. Voor kinderen boven de 8 jaar waar de ouders dat niet gedaan hebben, 
komt er als het aan PvdA De Bilt ligt een ‘bezem’ zwemklas.  

 De PvdA wil verenigingen ondersteunen bij het beter benutten van de vereniging als plek om 
aan talentontwikkeling te werken. Niet alleen voor het ontwikkelen van sporttalent, maar 
juist ook voor het ontplooien van organisatie- of bestuurlijk talent van jongeren. 

 De PvdA de Bilt heeft aandacht voor de wensen van ongebonden sporters: wij zorgen voor 
goede (hard)looproutes in het groen, zorgen ervoor dat de openbare ruimte in de wijken 
beweegvriendelijk is en denken na over manier om ook met ongebonden sporters het 
gesprek aan te gaan.  

 
Cultuur 
Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven in de gemeente de Bilt. De realisatie 
van de Melkweg en het kunst- en cultuurcentrum ‘het Lichtruim’ is een goed voorbeeld van hoe 
de gemeente als partner een bijdrage levert aan een rijk en cultureel leven in onze gemeente. De 
PvdA de Bilt hecht verder groot belang aan het in kaart en onder de aandacht brengen van het 
cultureel erfgoed. 
 
De website www.cultuurindebilt.nl biedt een goed overzicht van wat er in de Bilt gebeurt. De 
cultuur coördinator speelt een belangrijke rol bij het verbinden van initiatieven en mensen en is 
een goed voorbeeld van wat de bijdrage van de gemeente kan zijn bij het versterken van cultuur 
in de Bilt.  
 
Ook in tijden van bezuinigingen willen we investeren in cultuur. Cultuur moet voor iedereen in de 
Bilt toegankelijk zijn.  
 
Concrete acties PvdA De Bilt voor de Cultuur 

 De bibliotheken in de gemeente de Bilt zien wij als belangrijke ontmoetingsplaatsen in de 
buurt waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk wordt 
gemaakt en burgers zich kunnen laten informeren over ontwikkelingen in onze gemeente. De 
PvdA de Bilt wil dat de bibliotheekfunctie van de bibliotheek Maartensdijk overeind blijft en 
deze niet wordt omgevormd tot servicebibliotheek  

 De PvdA de Bilt wel in elke kern van de gemeente een plek inrichten waar culturele uitingen 
kunnen plaatsvinden. Dat dient in bestaande accommodaties plaats te vinden. De PvdA de Bilt 
wil de mogelijkheid verkennen om eventueel leegstaande panden tijdelijk in te zetten als 
ruimtes voor kunstenaars en creatieve initiatieven.  

 Kunstenaars, cultuurorganisaties of burgers die goede en leuke initiatieven hebben om alle 
bewoners van de Bilt te betrekken bij kunst en cultuur, kunnen ondersteuning aanvragen bij 
de gemeente. Culturele instellingen gaan zelf actief op zoek naar bronnen van financiering, de 
gemeente is co-financier. 

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

http://www.cultuurindebilt.nl/
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4. Werk, inkomen en economie 
 

De economie en werkgelegenheid aanjagen 
 
Speerpunten PvdA De Bilt voor ‘Werk, inkomen en economie’ 
1. De PvdA is voor een regionaal actie Plan voor de Arbeid. 

Dit Plan voor de Arbeid is gericht op uitbreiding van de werkgelegenheid en het aantal 
arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het creëren van 
betaalde arbeid, leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen vooral voor 
bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, en anderen met een zekere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ook de positie van de vele ZZP’ers in De Bilt krijgt daarin aandacht. 

 
2. De PvdA wil een aanval op armoede inzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van 

armoede en het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren 
topprioriteit. 

 
3. De PvdA wil een nauwere samenwerking met winkeliers en bedrijven.  

De PvdA is voorstander van het oprichten van een ondernemersfonds waarmee zaken zoals 
openbaar groen, onderhoud van de openbare ruimte, veiligheid, evenementen en 
sfeerverhoging, gerealiseerd kunnen worden. Lokale ondernemers bepalen zelf waaraan dit 
geld besteed wordt. 

 
Visie PvdA De Bilt op ‘Werk, inkomen en economie’ 
Werk is belangrijk. Door werk verwerf je inkomen, doe je mee, heb je een positie. Veel mensen 
ontlenen hun zelfrespect voor een groot deel aan hun baan. Een gemeente die in staat is om 
werkgelegenheid te genereren bijvoorbeeld door een goed vestigingsklimaat voor ondernemers 
te ontwikkelen, creëert op die manier kansen voor haar inwoners.  
Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan, 
het begin van je verdere werkzame leven. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, 
willen wij je helpen. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief blijven. Voor de PvdA is de 
aanpak van de jeugdwerkloosheid van het grootste belang. 
Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn 
omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die zwaar 
te lijden heeft onder de economische crisis. De steun van de gemeente is gericht op het vinden 
van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers. 
 
De arbeidscultuur verandert in een snel tempo. Ook in De Bilt wonen steeds minder mensen met 
een klassieke vaste baan. Er zijn de afgelopen jaren veel Zelfstandigen Zonder Personeel, ook wel 
Zelfstandigen Zonder Pensioen of nog wranger, zelfstandigen zonder werk bijgekomen. Wij 
vinden het belangrijk dat we deze groep leren kennen en daar ondersteunt bij het zoeken van 
oplossingen voor problemen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen.  
 
Een inkomen is belangrijk, zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van 
economische malaise willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een 
activerende armoede-aanpak. Het is onacceptabel dat er in onze Gemeente kinderen opgroeien in 
armoede en daardoor op blijvende achterstand dreigen te komen bij hun ontwikkeling. Iedereen 
heeft recht op dezelfde kansen, in welk gezin je ook geboren bent. De PvdA wil een aanval op 
armoede voortzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien 
van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit. 
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Economische groei creëert banen. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in onze gemeente. 
Daarom zorgen we voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is, waar veel aandacht voor 
sport en cultuur is, en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is 
belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie. Er 
moeten nieuwe modellen worden ontwikkeld waar zaken die in het grijze gebied liggen van 
openbare ruimte, veiligheid, sfeer en ambiance gezamenlijk worden aangepakt. De PvdA ziet, in 
het belang van onze inwoners, hiervoor een regulerende rol voor de gemeente in sterk 
partnerschap met ondernemers en eigenaren. 
Voor De Bilt is de Uithof als academisch bedrijventerrein van groot belang. Samenwerking met de 
daar gevestigde en nog te vestigen sciencebedrijven levert een mooie bedrijven-as langs de lijn De 
Uithof - De Bilt - Bilthoven op.  
Winkelcentra (zoals de Kwinkelier) en bedrijfsterreinen kunnen zo de aantrekkelijke economische 
centra van onze gemeente blijven. Landbouw- en veeteeltbedrijven horen bij De Bilt en moeten 
zich hier kunnen blijven ontwikkelen tot moderne bedrijven gericht op duurzame bedrijfsvoering 
met veel oog voor dierenwelzijn. 
 
Concrete acties PvdA De Bilt voor ‘Werk, inkomen en economie’ 

 Een Plan van de Arbeid voor onze regio, gericht op uitbreiding (of minimaal behoud) van de 
werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen 
vraag en aanbod, het creëren van betaalde arbeid, leerwerkplaatsen, stageplaatsen en 
participatiebanen vooral voor bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, en anderen met een 
zekere afstand tot de arbeidsmarkt.  

 10 % van het werk waar de gemeente opdrachtgever van is, gaat naar mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zoals instromende jongeren, mensen met een uitkering. Deze 
Social Return on Investment passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de 
inkoop van diensten en producten door de gemeente. En de gemeente geeft daarbij het 
goede voorbeeld. 

 300 stageplaatsen per jaar voor deze groep. Zo veel mogelijk baangaranties en 
gesubsidieerde opleidingen voor deze groep mensen in sport, cultuur en zorg. Gemeente De 
Bilt levert zelf een substantieel deel van deze plaatsen. 

 De PvdA wil dat de gemeente samen met ZZP’ers gaat bekijken hoe zij ondersteund kunnen 
worden. Het gaat daarbij vooral om bedrijfshuisvesting, het delen van risico’s en het delen van 
back-offices. Biltse ZZP’ers offreren altijd mee als de gemeente werk te besteden heeft en de 
gemeente gaat uit van een goede en redelijke prijs voor dit werk.  

 Zinnig vrijwilligerswerk voor mensen die de stap naar werk (nog) niet hebben kunnen maken. 
Wij verwachten van mensen die gebruik maken van de bijstand dat zij actief aan de 
samenleving deel willen nemen en bij willen dragen.  

 Vrijwilligerswerk, liefst met baangaranties op termijn in de zorg, sport, wijk, in het groen of in 
de cultuur. We willen dat mensen met behoud van uitkering én met uiteindelijk zicht op een 
baan, een leerwerktraject in de zorg, sport of cultuur kunnen volgen. Deelnemers gaan aan 
het werk bij een verzorgingscentrum, sportclub (of voorziening), wijkcentrum of 
cultuurlocatie in de buurt en doen tegelijkertijd een opleiding. De kosten van de opleiding zijn 
het eerste jaar voor het UWV c.q. de Gemeente en de jaren daarna voor de werkgever. 

 PvdA De Bilt is voor armoedebeleid gericht op het voorkomen van armoede. En op het 
voorkomen dat armoede uitsluit (handhaving van de 125%-norm voor de U-pas), op speciale 
aandacht voor kinderen in een armoedesituatie en een goedkope collectieve 
ziektekostenverzekering voor deze groep mensen. 

 Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening vinden we uit den boze. Binnen maximaal vier weken 
start het traject voor schuldhulpverlening. Waar mogelijk worden werkgevers hier ook bij 
betrokken. Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maakt de gemeente 
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stevige afspraken om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. 
Convenanten met deurwaarders moeten exorbitante incassokosten voorkomen.  

 Met maatschappelijke organisaties (Zoals vluchtelingenwerk, WVT, stichting leergeld, de 
voedselbank, sociaal warenhuis, het PvdA-Ombudsteam etc.) en kerken werkt de gemeente 
samen en maakt de gemeente afspraken hoe mensen die in stille armoede leven kunnen 
worden geholpen.  

 Voor de PvdA staan fraudebestrijding en handhaving met nadruk op de agenda. Onze sociale 
zekerheid is gebaseerd op solidariteit. 

 De PvdA voor een goed vestigingsklimaat. Daar horen een nauwe nieuwe samenwerking met 
het MKB en ondernemers in onze gemeente, de oprichting van een ondernemersfonds voor 
kwaliteitsverbetering van de ruimte en sfeer in onze winkelcentra en bedrijventerreinen bij. 

 De Bilt werkt mee aan het versterken van het vestigingsklimaat voor sciencebedrijven op de 
as De Uithof - De Bilt - Bilthoven. 

 Wij zien graag de revitalisering van de Kwinkelier door winkeliers, eigenaar en de gemeente 
opgepakt worden. Onze gemeente kan niet zonder een kwalitatief hoogstaande 
winkelvoorziening, ook in Bilthoven. In een sfeervolle en levendige Kwinkelier zullen onze 
inwoners graag hun inkopen komen doen. De lokale jeugd kan er de eerste werkervaring 
opdoen.  

 
 



15 
 

5. Leefbaarheid, wonen en wijken  
 
Samen werken aan leefbare wijken 
 
Speerpunten PvdA De Bilt voor ‘Leefbaarheid, wonen en wijken’ 
1. De PvdA kiest voor een wijkgerichte aanpak. Beleid moet in de visie van de PvdA per wijk en 

kern op maat zijn. Samen met bewoners wordt gewerkt aan leefbaarheid en veiligheid, zodat 
het eigen karakter van alle wijken en dorpen wordt behouden. Problemen pakken we gericht 
aan. Per wijk stellen we een wijkontwikkelingsplan op en zorgen we dat er wijkbudgetten zijn 
voor bewonersinitiatieven. De wethouders in de Bilt krijgen per wethouder de 
verantwoordelijkheid voor een of meerdere wijken. Ook dragen we er zorg voor dat de 
wijkcontactambtenaren behouden blijven. Deze ambtenaren zijn het directe aanspreekpunt 
voor bewoners uit de wijken en zijn regelmatig in de wijkservicecentra aanwezig om het 
gesprek met bewoners aan te gaan.  

 
2. De PvdA kiest voor levensloopbestendige wijken waarin jong en oud langdurig kan wonen. 

Wonen, infrastructuur, vervoer, diensten en voorzieningen zijn op elkaar afgestemd. In een 
levensloopbestendige wijk kunnen de ouderen in de Bilt tot hoge leeftijd in hun vertrouwde 
woonomgeving blijven wonen en zorg op maat ontvangen. Ook jongeren moeten de kans 
krijgen om een betaalbare (huur)woning in de bilt te krijgen. De PvdA wil dat gemiddeld 30% 
van nieuwbouwwoningen in de Bilt betaalbaar zijn voor starters. 

 
Visie PvdA De Bilt op ‘Leefbaarheid, wonen en wijken’ 
Hoe houden we onze wijken schoon, heel en veilig? Hoe zorgen we er voor iedereen prettig kan 
wonen in onze gemeente, dat knelpunten snel aangepakt worden? Hoe zorgen we er voor dat de 
afstand letterlijk en figuurlijk tussen gemeente en inwoners niet te groot wordt? 
De PvdA De Bilt kiest als antwoord op deze uitdagingen voor wijk- en dorpsgericht werken. De 
gemeente werkt samen met bewoners aan de leefbaarheid van wijken, pakt snel en gericht 
knelpunten aan, houdt daarbij rekening met de eigenheid van de kernen en wijken en de wensen 
van haar inwoners, en legt verantwoordelijkheid voor de leefomgeving ook bij wijkraden of 
groepjes inwoners.  
Een leefbare wijk is voor de PvdA een wijk met: 
- goed onderhouden groen 
- voldoende veilige en schone speelvoorzieningen 
- verkeersveiligheid 
- goed onderhouden voet- en fietspaden, en wegen 
- betrokkenheid bewoners bij hun leefomgeving 
 
Een goed voorbeeld van bewonersinitiatief is de wijkraad de Leijen. Vanuit de wijkraad worden 
nieuwe bewoners welkom geheten en werken bewoners samen aan een leefbare, groene, schone 
en veilige wijk. In een convenant is de samenwerking met politie, SSW, jongerenwerk en de 
wijkambtenaar vastgelegd.  
 
De wijken van de gemeente de Bilt vormen een aantrekkelijke woonomgeving zowel qua groen, 
faciliteiten, als ligging dicht bij een station en grote snelwegen. Dat trekt nieuwe inwoners aan die 
in de nabijheid van hun werk in Utrecht, Zeist, Amersfoort of andere plekken willen wonen en 
bewust kiezen voor de Bilt als woonplaats. Daarnaast zoeken ook jongeren die in (de buurt van) 
de Bilt zijn opgegroeid een betaalbare starterswoning in onze gemeenten.  
 
De Partij van de Arbeid investeert in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede 
bereikbaarheid. Wij willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende 
sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar 
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blijft, en waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De 
PvdA wil dat er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor 
(startende) kopers. De sociale huurwoningen dienen aan de eisen van deze tijd te blijven voldoen. 
Renovatie van huurwijken, zoals recentelijk in het Burgemeester Heemstrakwartier, blijft 
noodzakelijk. Samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporaties is dus belangrijk! 
 
Concrete acties PvdA De Bilt voor ‘Leefbaarheid, wonen en wijken’ 

 We bevorderen het ontstaan van wijk- of dorpsraden in elke kern en wijk, zodat elk gebied 
vertegenwoordigd is 

 De wethouders in de Bilt krijgen ieder de verantwoordelijkheid voor een of meerdere wijken. 

 De gemeente creëert de mogelijkheid dat bewoners openbaar groen nabij hun woning 
kunnen “adopteren” en zelf kunnen onderhouden 

 De gemeente organiseert in elke wijk jaarlijks een wijkschouw waarbij bewoners de gemeente 
kunnen wijzen op achterstallig onderhoud, verwaarloosd groen en andere knelpunten. Alle 
openbaar groen, parken inclusief, wordt planmatig onderhouden op basis van beeldkwaliteit 
plannen en beheerplannen 

 De PvdA wil extra aandacht voor de wijk de Leijen. In de komende raadsperiode zal de wijk 
gedurende een periode van 15 maanden hinder ondervinden van de tweede ondertunneling 
van de spoorbaan. Zo zal er gedurende deze periode maar één verbindingsroute beschikbaar 
zijn. De 6.000 inwoners van deze wijk moeten door de gemeente ondersteund worden op het 
terrein van veiligheid en bereikbaarheid. Goed en bereikbaar openbaar vervoer is hierbij een 
basisvoorwaarde. 

• De PvdA geeft prioriteit aan de verkeersveiligheid van (jonge) fietsers en voetgangers, de 
verkeersveiligheid nabij scholen, het weren van hinderlijk sluipverkeer door wijken en 
buitengebied en het bevorderen van doorstroming van autoverkeer. Met de 
gehandicaptenraad wordt jaarlijks bezien of er verkeersknelpunten zijn voor gehandicapten 

• De PvdA inventariseert in welke dorpen of wijken te weinig speelvoorzieningen zijn voor 
kinderen. In overleg met ouders en kinderen wordt gekeken hoe ruimte geboden kan worden 
aan spelende kinderen. Ook voor ouderen is het belangrijk om toegankelijke openbare 
ontmoetingsplekken in hun wijk te hebben. 

• De woningbehoefte wil de PvdA periodiek in beeld brengen zodat eventuele 
bouwontwikkelingen passen bij de vraag. Gemiddeld 30 procent van de woningen in de 
nieuwbouwprojecten hoort beschikbaar te zijn voor starters om zo het gat tussen (sociaal) 
huren en het kopen van een woning te overbruggen 

• Wij stimuleren het vraaggericht bouwen dat steeds belangrijker op de woningmarkt wordt. 
Hierbij hoort ook het mogelijk maken van zelfbouw van woningen (bijvoorbeeld door 
collectief particulier opdrachtgeverschap). We willen hiervoor een aangepast 
welstandsbeleid. 

• We geven bewoners meer invloed op hun woning. Als de woning gebouwd of gerenoveerd 
wordt, moeten de (toekomstige) bewoners, huurders of kopers, mee kunnen beslissen over 
de indeling en afwerking van de woning. Hierover maakt de gemeente afspraken met 
woningbouwcoöperaties. 
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6. Natuur, milieu, landschap en verkeer 
 
Goed onderhouden groen om lang van te genieten 
 
Speerpunten PvdA De Bilt voor ‘Natuur, milieu, landschap en verkeer’ 
1. De PvdA kiest voor het investeren in behoud en onderhoud van de groene omgeving (bossen, 

parken en wijkgroen). We wonen in een stedelijke omgeving en toegankelijk groen is erg 
belangrijk voor de ontspanning, recreatie- en sportmogelijkheden van de inwoners van de 
gemeente de Bilt. De PvdA investeert daarbij ook in realisatie en onderhoud van ‘wijkgroen’. 
Juist ouderen en kinderen zijn afhankelijk van het groen dicht in de buurt. 

 
2. De PvdA wil investeren in het bereikbaar houden van de Bilt. Daarbij is er aandacht voor het 

beperken van de overlast die ontstaat als dorpswegen druk worden of 30 kilometer zones 
massaal genegeerd worden. Daarbij stimuleert de PvdA gericht dat het fietsvervoer op 
afstanden tot 7,5 km aantrekkelijker wordt gemaakt. Ook wil de PvdA een bijdrage leveren 
aan een sociaal veiligere fietsverbinding naar de Uithof.  

 
3. De PvdA wil nu investeren in de Bilt, maar ook zorgdragen dat onze gemeente op de lange 

termijn aantrekkelijk, schoon en groen blijft. Het bevorderen van duurzaamheid (bij bedrijven, 
de gemeente zelf, particuliere initiatieven) is voor de PvdA belangrijk. De PvdA creëert een 
fonds waar bewoners en bedrijven een bijdrage kunnen vragen voor duurzame initiatieven. 

 
Visie PvdA De Bilt op ‘Natuur, milieu, landschap en verkeer’ 
De PvdA Bilt zet het thema duurzaamheid centraal. Wij streven naar een groene, inrichting van de 
openbare ruimte. Dat betekent groenvoorzieningen dichtbij waar mensen wonen. We zorgen er 
ook voor dat groengebieden - in totaal maar liefst 125 ha - rondom de kernen in stand gehouden 
worden en toegankelijk zijn voor alle inwoners van de Bilt, maar ook voor inwoners uit de 
omliggende gemeenten.  
 
Wij kiezen er bewust voor om een groene gemeente te zijn, waarin burgers met plezier wonen. 
De Bilt ligt centraal en is goed bereikbaar per auto, fiets en openbaar vervoer. Dit maakt de Bilt 
tot een aantrekkelijke plek om te wonen. Wij zorgen ervoor dat de kernen per auto en openbaar 
vervoer goed bereikbaar zijn. Fietsers en wandelaars moeten zich veilig kunnen verplaatsen in en 
tussen de kernen van de Bilt.  
 
Jongeren en ouderen maken veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer. Openbaar vervoer 
staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen. Het is moeilijk 
om het openbaar vervoer op peil te houden. De PvdA de Bilt zet in op goede verbindingen tussen 
de dorpskernen en met Zeist, Hilversum en Utrecht.  
 
De PvdA kiest ervoor om een duurzame gemeente te zijn. De gemeente zelf vervult een 
voorbeeldfunctie. De PvdA ondersteunt het initiatief om in 2030 een CO2 neutrale gemeente te 
zijn.  
 
Concrete acties PvdA De Bilt voor ‘Natuur, milieu, landschap en verkeer’ 

 De PvdA wil investeren in goede toegankelijkheid van de groene recreatiegebieden zoals de 
Biltse Duinen, Panbos en Houdringen. Ook voor ouderen, minder validen en gezinnen met 
kinderwagens. We zorgen voor losloopspeelplekken voor honden, maar ook voor striktere 
handhaving van aanlijnverplichting. 
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 We zullen actief de goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente van en naar de 
A28 en A27 in de gaten houden, en ons tegelijkertijd regionaal blijven inzetten voor beperking 
van de geluidsoverlast en luchtverontreiniging door deze zelfde snelwegen 

 Bij het onderhouden van de groenvoorzieningen in de dorpen streven we ernaar om 
groenvoorzieningen als parkjes, perken of trapveldjes in afstemming met de omwonenden te 
onderhouden. Bewoners die zelf hun groenvoorziening willen onderhouden of herinrichten 
worden door de gemeente ondersteund.  

 Vooral ouderen en kinderen zijn afhankelijk van (groen)voorzieningen op loopafstand. In de 
wijken waar veel kinderen en/of ouderen wonen zoals de Leijen en Maartensdijk wil de PvdA 
de Bilt samen met bewoners bekijken of er voldoende groene voorzieningen in de buurt zijn 
waar buurtbewoners gebruik van kunnen maken.  

 Binnen de Bilt staan er geen grootschalige nieuwbouwprojecten gepland. Bij eventuele 
nieuwbouwprojecten de komende raadsperiode zet de PvdA in op een groene en 
beweegvriendelijke inrichting van nieuwe gebieden. Bij nieuwbouwplannen en 
herinrichtingsvraagstukken dragen we er ook zorg voor dat energiebesparing een 
randvoorwaarde is bij de realisatie.  

 Wij zijn tevreden over het huidige afvalscheidingsbeleid in de Bilt en blijven dit ondersteunen. 

 We willen meedenken met burgers, wijkraden of ondernemers die innovatieve ideeën 
hebben, over het realiseren van een betere leefomgeving. We ondersteunen deze 
burgerinitiatieven vanuit de gemeente. Voor wijken die de openbare ruimte willen opvrolijken 
met bollenperken, bloembakken, zelfgemaakt meubilair of speeltoestellen, stellen we kleine 
subsidies beschikbaar.  

 De voorbeeldfunctie van de gemeente wil de PvdA versterken door fietsgebruik en openbaar 
vervoer voor haar werknemers te stimuleren, een duurzaam inkoopbeleid op te stellen en 
zuinig om te gaan met energie en materialen. Dat vraagt een extra inspanning van de 
gemeenten geen extra investeringen. 

 De PvdA creëert een fonds waar bewoners en bedrijven een bijdrage kunnen vragen voor 
duurzame initiatieven. 

 De PvdA wil veilige en fietsenstallingen bij station Bilthoven en veelgebruikte OV 
opstapplekken en goede mogelijkheden voor het stallen van de fiets in de buurt van winkels. 

 De PvdA zet in op het aanwijzen van veilige routes voor bouwverkeer en vrachtwagens door 
de dorpskernen. Ook willen we meer aandacht voor het handhaven van 50km en 30km zones 
in het bewoonde gebied. Bij de inrichting van wijken en centra houden we rekening met 
gebruikers van rolstoelen en scootmobielen 

 De PvdA ondersteunt het project ‘fiets filevrij’. Hierin werkt de gemeente met subsidie van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het verbeteren van veelgebruikte 
fietstrajecten zoals het traject Soestdijkse weg – Uithof  

 In de directe omgeving van scholen worden maatregelen getroffen om autoverkeer te weren. 
Basisscholen moeten allemaal een autovrije fietstoegang hebben. Routes van en naar scholen 
worden kindvriendelijk ingericht. 

 Bij het aanpakken van verkeersknelpunten betrekken wij altijd de omwonenden. Dat kan in 
bijeenkomsten of door websites waarop iedereen zijn ideeën kwijt kan.  
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7. Veilige wijken 

 
Veilige wijken en kernen waar je je thuis voelt 
 
Speerpunt PvdA De Bilt voor ‘Veilige wijken’ 
1. De PvdA kiest voor een actieplan voor veiligheid. De PvdA vindt dat iedereen zich veilig moet 

kunnen voelen in onze gemeente; of je nu in een van de dorpen woont of in De Bilt of 
Bilthoven; of je in een koopwoning of een huurwoning woont. Dat mag geen verschil maken. 
Het gaat voor de PvdA niet alleen om het aanpakken van overlast. Door te investeren in 
preventie voorkom je overlast. Samen met de politie, jongerenwerk, 
woningbouwcoöperaties, onderwijs en de bewoners zelf, wil de PvdA inzetten op veilige wijk  

 
Visie PvdA De Bilt op ‘Veilige wijken’ 
Het is prettig wonen in de 6 kernen van de Bilt. Overal waar de PvdA wijkbezoeken heeft 
afgelegd, bleek dat de bewoners zich er goed thuis voelen. De PvdA realiseert zich dat al dan niet 
kleine overlast, intimidatie en criminaliteit echter ook in de Bilt voorkomen. De PvdA vindt het 
belangrijk dat onveiligheid concreet aangepakt wordt.  
In het aanvalsplan veiligheid geven wij aandacht aan het volgende: 

- betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid van hun eigen wijk of buurt 

- verbetering zichtbaarheid politie 

- aanpak woninginbraken en woningovervallen, aanpak fietsdiefstallen, aanpak auto-inbraken 

- aanpak overlast jongeren, aanpak overlast brommers & scooters, aanpak vandalisme & 
graffiti, aanpak burenoverlast 

 
Veiligheid is niet een zaak van alleen de gemeente en de politie. Het is belangrijk dat mensen 
elkaar op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken en waar nodig ook 
corrigeren.  
Wij werken samen met woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, 
politie, onderwijs, burgers en bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en 
neemt de gemeente de rol als regisseur. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij 
betrokken zijn. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid.  
Wij kiezen voor drie methoden: 

I. aanpakken; Criminaliteit en overlast dienen zoals gebruikelijk aangepakt te worden 
(repressie in vaktermen) door politie, gemeente en andere partners. 

II. voorkomen; Door aan preventie aandacht te besteden kan veel voorkomen worden. 
III. meedoen; Traditioneel is veiligheid het domein van de politie en gemeente. Maar 

bewoners kunnen zelf ook veel bijdragen, net als andere partners zoals winkeliers en 
woningbouwcorporaties. 

 
Een vaste waarde voor de PvdA is dat je beter kunt voorkomen dan genezen, anders is het 
dweilen met de kraan open. Jongeren moeten zo vroeg mogelijk aangesproken worden op hun 
gedrag zodat latere (grote) problemen voorkomen worden. 
 
Concrete acties PvdA De Bilt voor ‘Veilige wijken’ 

 Samen met politie, woningbouwcorporatie, sportverenigingen, horeca, scholen, 
jongerenwerk, woningverhuurders en andere partners kiest de PvdA voor een ‘aanvalsplan 
onveiligheid’. Dit plan richt zich specifiek per wijk op de door bewoners ervaren onveiligheid. 

 De gemeente houdt elk jaar in elke wijk, samen met bewoners, een wijkveiligheidsschouw. 
Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten 
worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen.  



20 
 

 We staan voor positief jeugdbeleid, maar gaan hufterig gedrag in de openbare ruimte tegen 
door het aanpakken van intimiderend gedrag. Als je binnen een lokale samenleving rottigheid 
wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt. 

 De PvdA kiest voor buurtbemiddeling door vrijwilligers die zich inzetten om bij burenruzies te 
bemiddelen. Deze aanpak heeft zich landelijk bewezen. De gemeente faciliteert het opleiden 
en inzetten van buurtbemiddelaars. 

 Op vaste momenten in de maand is de wijkagent en de wijkcontactambtenaar in het 
wijkservicecentra aanwezig om met u het gesprek aan te gaan over veiligheid in de wijk. Het 
doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. Heb je aangifte gedaan, dan word je op 
de hoogte gehouden van het verloop hiervan. 

 We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste 
verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich 
houden aan de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar. Dit handhaven wij streng. We tolereren 
uitgaansgeweld en openbare dronkenschap niet. Politie en horeca treden hiertegen 
gezamenlijk op. 
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8. Financieel fundament 
 
Een sterk en sociaal evenwicht in de inkomsten en uitgaven van De Bilt 
 
Speerpunten PvdA De Bilt voor het ‘Financieel fundament’ 
1. PvdA De Bilt wil investeren in onze gemeente op de punten zoals in dit verkiezingsprogramma 

beschreven. Dat doen we rekening houdend met aanvullende Rijksbezuinigingen en 
tegelijkertijd met extra inkomsten en besparingen. De inkomsten en uitgaven van onze 
gemeente zijn en blijven in evenwicht. We geven niet meer uit dan we binnen krijgen. 

2. Uitvoering van het verkiezingsprogramma van PvdA De Bilt leidt tot een evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven en een lichte stijging van de algemene reserves tot het niveau dat 
nodig is om de financiële risico’s die de gemeente loopt af te dekken.  

3. We verhogen de toch al hoge gemeentelijke woonlasten de komende raadsperiode hooguit 
met de inflatie. 

 
Visie PvdA De Bilt op het ‘Financieel fundament’ 
Bewoners hebben recht op een gemeente waar inkomsten en uitgaven duurzaam in evenwicht 
zijn. Ook onze gemeente krijgt minder geld van het Rijk en onze kosten lopen op door 
bijvoorbeeld een groter beroep op schuldhulpverlening. Ook onze inkomsten staan onder druk 
door de economische recessie door bijvoorbeeld dalende inkomsten bouwleges. 
Dit vraagt om scherpe keuzes en dit legt extra druk op het voeren van een verstandig financieel 
beleid. De PvdA De Bilt staat voor een financieel beleid met de volgende uitgangspunten: 
- de woonlasten voor inwoners mogen niet hoger zijn dan rond het provinciaal gemiddelde 
- inkomsten en uitgaven zijn duurzaam in evenwicht: we geven dus niet meer geld uit dan dat 

we binnen krijgen  
- het gemeentelijke spaargeld is van voldoende omvang om tegenslagen op te vangen 
- we gaan behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen: een sterke 

budgetdiscipline, sturen op gestelde doelen en terughoudendheid met betrekking tot het 
aangaan van risico’s 

 
Concreter acties PvdA De Bilt voor het ‘Financieel fundament’ 

 de gemeente brengt elk jaar een ‘begrotingswijzer’ uit waarmee we aan onze inwoners op 
een transparante wijze duidelijk maken waar het gemeenschapsgeld aan uitgegeven wordt 

 aanbestedingen dienen zoveel mogelijk openbaar en altijd in concurrentie plaats te vinden. 
Op deze manier bespaart de gemeente geld 

 investeerders (met name projectontwikkelaars en corporaties) die bouwplannen 
ontwikkelen, dienen bij te dragen aan (infrastructurele) voorzieningen rondom het bouwplan. 
Op deze manier ontwikkelen zij niet alleen een winstgevend plan, maar investeren ze een deel 
daarvan terug in onze samenleving 

 de PvdA wil leegstand van winkels en kantoren duurder maken en gebruik juist goedkoper. 
Hierdoor worden eigenaren extra gestimuleerd hun panden te verhuren of een andere 
bestemming te zoeken (bijvoorbeeld woningen) 

 De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat 
geldt onder andere voor de WMO. De PvdA vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer 
centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht 
(vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er 
zijn wil de PvdA doordacht benutten. 

 
Bezuinigingen 
Ook de gemeente De Bilt ontkomt niet aan bezuinigingen, zo verwachten wij. In de loop van 2013 
of 2014 zal de financiële opgave voor onze gemeente duidelijk worden. De PvdA realiseert zich 
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dat lokale bezuinigingen niet uit te sluiten zijn. Daar lopen wij niet voor weg en wij hanteren 
daarbij de volgende uitgangspunten: 
- de menselijke maat en de bescherming van de (sociaal) zwakkeren staat voorop 
- besparingen worden allereerst gezocht op het vlak van efficiency van de ambtelijke 

organisatie en (vermijdbare) inzet van externen, en 
- verlaging van de kosten van de gemeentelijke dienstverlening door internet, bezorgdiensten 

en spreekuren, en 
- kostendekkend maken van tarieven en leges die dat nog niet zijn 
 
Concrete acties PvdA De Bilt 

 indien bezuinigd moet worden met maatregelen die direct merkbaar zijn voor inwoners, 
ondernemers of instanties dan betrekken wij hen bij het zoeken naar 
besparingsmogelijkheden. We proberen het zoveel mogelijk samen te doen zodat de 
voorstellen zo goed mogelijk doordacht zijn 

 bij bezuinigingen worden zoveel mogelijk ontzien: (1) het minimabeleid omdat deze mensen 
vaak al extra worden geraakt door de economische recessie, (2) het vrijwilligersbeleid omdat 
vrijwilligers en hun verenigingen onmisbaar zijn, nu en in de toekomst, en omdat 
bezuinigingen op dit vlak het risico heeft dat wat in jaren opgebouwd is, verloren gaat, en (3) 
lokale zorg voor ouderen en kwetsbaren omdat het Kabinet op dit terrein al volop 
versoberingen doorvoert 

 de PvdA zet zich actief in voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor 
mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau) 

 
Regionale samenwerking 
De PvdA De Bilt staat voor een bestuurlijk krachtige gemeente en samenwerking met andere 
gemeenten is daarvoor belangrijk. Wij willen blijven samenwerken met de andere gemeenten van 
de Utrechtse Heuvelrug op het gebied van sociale zaken, recreatie en zorg. Ook de gemeente 
Utrecht is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner, vooral op het gebied van Verkeer & 
Vervoer. 
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Financiële paragraaf: nadere toelichting op de cijfers 
Bijlage bij verkiezingsprogramma PvdA De Bilt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
2014. 
 
De PvdA De Bilt vindt het belangrijk inzichtelijk te maken hoe ons verkiezingsprogramma in 
financiële zin uitpakt. Hoewel er vele onzekerheden zijn - hoe hoog zijn bijvoorbeeld de 
definitieve rijksbezuinigingen? Neemt bijvoorbeeld het aantal bijstandsgerechtigden verder toe 
door de recessie? – vinden we het belangrijk zo goed mogelijk te schetsen waar onze gemeente 
staat, uitgaande van het PvdA-verkiezingsprogramma. 
De PvdA vindt het volgende van belang: 

 de gemeentelijke uitgaven en inkomsten dienen meerjarig in evenwicht te zijn, ook als er 
sprake is van het aangaan van investeringen. Dit betekent dat de jaarlijkse uitgaven de 
inkomsten niet te boven mogen gaan en de gemeente het liefst elk jaar wat geld overhoudt 
als “vet op de botten”.  

 het gemeentelijke spaargeld (de algemene reserve) dient van voldoende omvang te zijn om 
tegenvallers op te vangen. Dit betekent dat wij vinden dat de omvang van de reserves 
minstens even groot moeten zijn als de alle financiële risico’s die een gemeente loopt 

 de woonlasten voor inwoners zijn bij voorkeur niet hoger dan het Provinciaal gemiddelde. Wij 
zien geen reden waarom inwoners van onze gemeente meer zouden moeten betalen dan 
andere mensen in de Provincie Utrecht of Nederland 

Voor deze drie uitgangspunten maken we inzichtelijk hoe dat uitpakt uitgaande van ons 
verkiezingsprogramma. 
 
Inkomsten en uitgaven 2014-2017 
De gemeente De Bilt geeft elk jaar circa €50 miljoen uit aan vele onderwerpen: wegenonderhoud, 
veiligheid, zorg, minimabeleid, bijstandsuitkeringen, subsidies aan verenigingen etc. Tegenover 
deze uitgaven staan inkomsten van ongeveer hetzelfde bedrag: budgetten die we krijgen van het 
Rijk, de inkomsten van de ozb- rioolheffing en afvalstoffenheffing en andere leges. De PvdA vindt 
dat we niet meer mogen uitgeven dan dat we binnen krijgen aan inkomsten. 
In onderstaande tabel is duidelijk gemaakt waar we staan wanneer ons verkiezingsprogramma 
wordt uitgevoerd. 
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Belangrijke uitgangspunten: 
A. de prioriteiten van ons verkiezingsprogramma kosten in lang niet alle gevallen extra geld. 

Bijvoorbeeld: we vinden het belangrijk dat elk jaar de fiets- en schoolroutes nagekeken 
worden op verkeersveiligheid en dat deze knelpunten aangepakt worden. Dit kan betaald 
worden uit bestaande budgetten. Maar we willen ook budgetten beschikbaar stellen voor een 
aantal onderwerpen die wel extra geld kosten: oplopend van <€ 150.000,- in 2014 naar 
uiteindelijk € 650.000,- in 2017>. Voor deze (financiële) impuls krijgt onze gemeente dus heel 
concreet een aantal belangrijke investeringen terug! 

B. we vinden het belangrijk rekening te houden met de extra bezuinigingen vanuit het Rijk 
(Prinsjesdag) en we willen daarvoor niet de ogen sluiten. De omvang van deze bezuinigingen 
zijn nog niet geheel bekend, maar we kunnen deze wel inschatten. Deze extra Rijkskorting 
loopt op naar €450.000,- in 2017. Doordat wij hier nu al rekening mee houden zijn (hopelijk) 
verdere bezuinigingen in onze gemeente niet verder noodzakelijk! 

C. de leges en tarieven zijn niet allemaal kostendekkend. Wij vinden dat de kosten die de 
gemeente maakt voor bijvoorbeeld een bouwvergunning, zoveel mogelijk doorberekend 
dienen te worden aan de aanvrager. De inkomsten van alle leges samen zijn op dit moment 
circa 2,6 miljoen en wij schatten in dat er 10% meer inkomsten zijn te realiseren wanneer we 
uitgaan van een hogere kostendekking. Dit zijn dus extra inkomsten. 

D. wij zetten ambitieus in op het terugdringen van de werkloosheid met ons “Plan van de 
Arbeid”. Dat zal er toe leiden dat het aantal bijstandsgerechtigden afneemt en dus ook de 
kosten die hieraan verbonden zijn. Voorzichtigheidshalve gaan we er vanuit dat het aantal 
bijstandsgerechtigden met 5% afneemt in 2015 en nog eens met 5% in 2016. Aangezien de 
gemeente jaarlijks € 12 miljoen uitgeeft aan bijstandsuitkeringen en regelingen zal ons “Plan 
van de Arbeid” tot aanzienlijke besparingen leiden. Het mes snijdt hier dus aan twee kanten: 
we helpen mensen aan betaald werk en de gemeentelijke uitgaven dalen hierdoor! 

 
Conclusie inkomsten en uitgaven 2014-2017 
Het lukt ons te investeren in belangrijke onderwerpen voor onze gemeente, rekening te houden 
met aanvullende Rijksbezuinigingen en tegelijkertijd deze kosten op te vangen met extra 
inkomsten en besparingen. De inkomsten en uitgaven van onze gemeente zijn en blijven in 
evenwicht. 
 
Algemene Reserve 2014-2017 
De gemeente De Bilt beschikt over zogenaamd spaargeld: verschillende reserves die in geval van 
nood ingezet kunnen worden en/of waarmee investeringen betaald kunnen worden. De PvdA 
vindt dat er net zoveel spaargeld moet zijn als dat er financiële risico’s zijn, zodat we tegenvallers 
altijd kunnen opvangen zonder meteen te moeten bezuinigen of de belastingen omhoog te doen. 
De risico’s die de gemeente loopt zijn op dit moment geschat op circa € 25 miljoen. 
 
In onderstaande tabel is duidelijk gemaakt hoe de algemene reserve zich ontwikkeld wanneer ons 
verkiezingsprogramma uitgevoerd wordt. 

 

 
 
  



25 
 

Belangrijke uitgangspunten: 
A. de meerjarenbegroting 2014-2017 (zie hierboven ) laat zien de gemeente elk jaar een 

(beperkt) bedrag overhoudt. Wij vinden dat deze overschotten toegevoegd moeten 
worden aan de reserve zodat deze versterkt wordt. 

B. in ons verkiezingsprogramma stellen wij ook een aantal eenmalige investeringen voor die 
gefinancierd worden uit de reserve. Deze eenmalige kosten worden dus gedekt, zo stellen 
wij voor, door een onttrekking uit de reserve. 

 
Conclusie algemene Reserve 2014-2017 
Het gemeentelijke spaargeld is in 2017 van voldoende omvang om tegenvallers op te kunnen 
vangen. 
 
 
Woonlasten 2014-2017 
Woningeigenaren betalen jaarlijks onroerendzaakbelasting (ozb), rioolrecht en 
afvalstoffenheffing. Huurders betalen, naast vanzelfsprekend de maandelijkse huur, alleen de 
laatste twee gemeentebelastingen. Samen vormen deze de zogenaamde woonlasten. 
 
De PvdA vindt dat de woonlasten in principe niet met meer dan met de inflatie verhoogd dienen 
te worden en daarbij willen we vasthouden aan de zogenaamde 100%-kostendekking van de 
afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Inwoners betalen dus nooit meer dan dat het afvalbeleid en 
het onderhoud van de riolering kost. Ook vinden wij dat de woonlasten niet hoger dan het 
gemiddelde van de Provincie Utrecht of van Nederland zouden moeten zijn. 
 
In onderstaande tabel staan de woonlasten in 2013 en 2014 voor De Bilt vergeleken met de 
gemiddelde woonlasten 2013 in geheel Nederland. 

 

 
 
Conclusie gemeentelijke woonlasten 2014 - 2017 
Bovenstaande bevestigt dat inwoners van de gemeente De Bilt relatief hoge gemeentelijke 
woonlasten hebben. Voor inwoners met een hoog inkomen is dat wellicht geen groot probleem; 
voor veel alleenstaanden en mensen met een laag of normaal inkomen is dit een onwenselijke 
situatie. De PvdA vindt dat onderzocht moet worden hoe dit ontstaan is en wat daar aan gedaan 
kan worden. In ieder geval wil de PvdA, omdat de woonlasten al zo hoog zijn, de komende 
periode de tarieven met niet meer dan de inflatie verhogen. 
 
 
 


