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SOCIAAL AAN DEN IJSSEL

Kiezen voor de SP is kiezen voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen de mensen voorop staan.
Het zijn onze onmisbare kernwaarden. Ze vormen de meetlat waarlangs wij 
maatschappelijke ontwikkelingen en alternatieven beoordelen.
Wat positief uitvalt langs deze meetlat willen we stimuleren; wat negatief uitvalt, proberen 
we te veranderen of te voorkomen.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, het vraagt om inzicht en inzet. Maar ons inzetten 
voor een betere samenleving, voor en samen met anderen, geeft ook veel voldoening.
Maatschappelijk onrecht, groot en klein, kunnen we samen met succes aanpakken.

Bestuur vraagt niet alleen om leiderschap, het moet ook redelijkheid en draagvlak hebben. 
De gemeente moet een eerlijke partner voor haar inwoners zijn. Met een oprecht luisterend
oor, toegankelijk en proactief in het voorzien van duidelijke informatie.
Dat geldt niet alleen voor ondoorzichtige regelgeving in het sociaal domein, maar 
evengoed bij stadsontwikkeling.
Aandacht en respect, voor ieders menselijke waardigheid.
We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we zijn allemaal gelijkwaardig.
Capelle zijn we met z’n allen. Doe mee, stem SP.
 
De SP is er voor iedereen. Een beter Capelle is echt mogelijk! 
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BESTUUR EN ORGANISATIE

“De omgeving van de mens is de medemens” is een pakkende oneliner van Jules Deelder. 
We merken het dagelijks.
Ergernissen over zwerfvuil en verkeershufters, overlast.
En we worden allemaal blij van een vriendelijk gezicht, een luisterend oor en een helpende 
hand. De negatieve en positieve voorbeelden zijn talrijk.
Beleid en besluitvorming van de gemeente bepalen niet alleen hoe de fysieke 
leefomgeving of het voorzieningen-niveau wordt vormgegeven. Het heeft ook grote invloed 
op hoe we ons gewaardeerd voelen in de samenleving.

De gemeente respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners.

De gemeente moet een eerlijke partner voor haar inwoners zijn. Met een oprecht luisterend
oor en proactief in het voorzien van duidelijke informatie.
Zij hoort haar inwoners te zien als deel van de oplossing, in plaats van als het probleem.

De mogelijkheid tot een referendum blijft bestaan.
Bij belangrijke, ingrijpende besluitvorming waarover ook binnen de gemeenteraad 
verdeeldheid is, moet de gemeente zelf een raadplegend referendum uitschrijven. 
Gemeente-wetgeving voorziet niet in bindende referenda, maar de gemeente respecteert 
de uitslag van het referendum en voegt zich daar naar.
De referendumverordening doet echter geen recht aan de reële mogelijkheden van de 
inwoners, zoals gebleken is zowel bij Rivium als bij Florabuurt en omgeving.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeentelijke organisatie heeft ook een 
voorbeeldfunctie. 
Daar moet ook aandacht voor zijn bij aanbestedingen en subsidieverstrekking, of het nu 
gaat om duurzaamheid, eerlijke lonen of (betaalde) stageplaatsen.

Bij aanbesteding, contracten en inkoop van jeugd- en thuiszorg of vestiging van 
kinderopvang moeten de gevolgen van de marktwerking, overdreven 
bestuurderssalarissen en winstnemingen worden vermeden en bestreden!

Ook bij aanbestedingen voor bouwen en onderhoud is de gemeente kritisch als het gaat 
om de invulling van maatschappelijk relevante opgaven.

De gemeente gaat zorgvuldig om met belastinggeld.
We beperken de inhuur van derden en zijn terughoudend met de inzet van externe 
onderzoeksbureaus.

Contact door ambtenaren met inwoners is van belang.
Klachten, aanvragen en dergelijke worden persoonlijk afgehandeld.
Brieven en e-mails worden op tijd en zorgvuldig beantwoord.

Het inwonersbelang dient altijd voorop te staan en inhoud moet belangrijker zijn dan vorm.
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Het bestuur van een Wijkoverlegplatform (WOP) moet, democratisch, worden gekozen 
door de wijkbewoners. 
Het zogenaamde gekwalificeerd advies van de WOP’s moet altijd openbaar worden 
gemaakt en bij beeld- en besluitvorming worden betrokken.
Indien nodig, wordt het budget voor de WOP’s verhoogd.

De gemeente zet zich actief in tegen elke vorm van discriminatie en vooringenomenheid. 
Hierbij heeft zij een voorbeeldfunctie.
Daar moet budget voor worden vrijgemaakt.
Er wordt door de gemeente actief werk gemaakt van emancipatie en acceptatie, door zelf 
initiatieven te ontplooien en/of anderen te ondersteunen.
De gemeente betrekt alle inwoners hierbij.

In voorkomende situaties dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties 
nadeel ondervinden van landelijke wet- en regelgeving, trekt de gemeente aan de bel en 
klimt in de pen om “Den Haag” daar op te wijzen.
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WONEN

Iedere Capellenaar heeft recht op een goede en betaalbare woning. 

Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en het gat naar vrije sector huurwoningen 
is zelfs voor middeninkomens financieel moeilijk te overbruggen.
Sloop en verkoop van sociale huurwoningen hebben ertoe geleid, dat tientallen Capelse 
huishoudens zich noodgedwongen in andere gemeenten hebben moeten huisvesten. 

We schaffen de Rotterdamwet af. De SP is altijd tegen de invoering geweest.
De wet werkt niet, de negatieve gevolgen zijn onaanvaardbaar.
Stigmatiseren van lage inkomens als oorzaak van “probleemwijken” en betaalbare 
woningen ontzeggen aan lage inkomens onder het mom van verbeteren van de 
leefbaarheid, dat is schandalig. 
We investeren in de mens en in de buurten, en stimuleren betrokkenheid bij en inzet 
voor de leefomgeving.

Er worden geen betaalbare huurwoningen verkocht of gesloopt.
Afspraken in de woonvisie dienen dat te onderschrijven.
Het duurzaam renoveren van de bestaande sociale woningen heeft prioriteit. 
“Nul op de meter” is het uitgangspunt.
Wij zijn sowieso voor toevoeging van sociale woningen om de bereikbaarheid van wonen 
voor starters en jongeren te vergroten.

De schaarse bouwgrond, lege kavels, in onze dichtbevolkte gemeente moet niet enkel 
dienen voor winstmaximalisatie van projectontwikkelaars en gemeente.

Regionale afspraken op het gebied van woningbouw moeten worden herzien en mogen 
geen excuus zijn om niet voor de Capelse behoefte te bouwen. 
De gemeente maakt zich er in de regio sterk voor, dat ook daar voldoende betaalbare 
woningen worden gebouwd en beschikbaar zijn.

Het woningaanbod moet een mix zijn van 35% sociale huursector in eigendom van 
corporaties en 65% vrije huur-/ koopwoningen. Ook in het nog te ontwikkelen Rivium. 
Betrokkenheid van woningcorporaties moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Voor alle buurten wordt evenredig ingezet op een gevarieerd woningaanbod. 

Stadsvernieuwing mag nooit leiden tot toename van bestaande problemen.

Grondgebonden woningen en kleinschalige appartementencomplexen zijn de norm, 
extreme hoogbouw tussen bestaande bebouwing wijzen we af.

Bij kwetsbare wijken wordt terughoudend omgegaan met het plaatsen van bewoners met 
ernstige psychische problemen. 
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Voor deze doelgroep moet een andere oplossing komen, waarbij intensieve begeleiding 
noodzakelijk is.
Indien nodig, wordt nieuwe kleinschalige opvang ontwikkeld.

Statushouders worden verspreid over de gemeente gehuisvest.
Gezien de organisatiestructuur vanuit de Rijksoverheid met het toewijzen van een 
woonplaats aan statushouders, zal ook het toekennen van een woning “met voorrang” 
noodzakelijk blijven.
Indien nodig, wordt ook tijdelijke huisvesting voor de opvang van vluchtelingen gecreëerd.

Om financiële uitbuiting tegen te gaan en ter voorkoming van speculatie en het onttrekken 
van woningen uit het reguliere aanbod, ontwikkelen we betaalbare huisvesting voor 
tijdelijke arbeidsmigranten.

Hetzelfde geldt voor de studentenhuisvesting.

Leidend hierbij is draagvlak bij omwonenden en het voorkomen van overlast voor de 
omgeving.

De rekensom voor de OZB omvat het inflatiecijfer en de taxatiewaarde.
Rekening houdend met de huidige situatie, grote stijging van beide, moet de 
belastingverordening kunnen worden aangepast.
De OZB is geen melkkoe.

Verdere stijging van gemeentebelastingen is alleen mogelijk wanneer er een dringend 
algemeen maatschappelijk belang mee is gemoeid.
De schuldenlast van de gemeente valt daar niet onder.
Financieel beleid moet nooit leunen op lastenverzwaringen.
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WERK EN INKOMEN 

Alle Capellenaren hebben recht op een menswaardig bestaan. 

Meer dan 2000 huishoudens, ook werkenden, leven onder het bestaansminimum. Vele 
daarvan hebben (problematische) schulden.
Honderden zijn aangewezen op de Voedselbank.

Een veelvoud aan kinderen is daar de dupe van. 1 op de 6 ondervindt de gevolgen.
Armoede leidt tot uitsluiting, verwaarlozing en verhoogt de kans op een onveilige 
thuissituatie.
De tweedeling en kansenongelijkheid in de maatschappij is in Capelle van een meer dan 
verontrustende omvang.

Armoede moet worden voorkomen. Met schulden en kwijtschelding moet ruimhartig 
worden omgegaan. Liever maken we gezinnen schuldenvrij dan dat ze jarenlang de 
gevolgen dragen en moeten leven onder het bestaansminimum. 

Voor mensen met een beperking, fysiek of anderszins, moet niet alleen de openbare ruimte
toegankelijk zijn. Van dezelfde grote waarde is hun deelname aan en plek in de 
gemeenschap.

Ons uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken, ook werken. Het draagt in grote mate 
bij aan een waardig bestaan. Waar nodig ondersteunt de gemeente mensen met 
begeleiding naar betaald werk.

Re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden in het kader van de participatiewet, 
moeten daar ook werkelijk aan bijdragen. Werk moet lonen, de zogenaamde tegenprestatie
voor een bijstandsuitkering wijzen wij af.
Wanneer iemand (tijdelijk) werkt, hoort daar sowieso het loon bij volgens de geldende 
CAO.

Op winst gerichte reïntegratiebedrijven moeten worden vermeden in de begeleiding naar 
passend werk. Uitkeringsgerechtigden met een bijstandsuitkering zijn geen verdienmodel.

Samen met het Capelse bedrijfsleven moet de gemeente echte banen creëren. 
Daar moet de gemeente ook financieel aan bijdragen.

Geen grijs gebied tussen reguliere banen en “verplicht vrijwilligerswerk”, geen 
arbeidsverdringing.

De sociale werkvoorziening en de gemeente moeten ook zelf passend werk aanbieden, in 
plaats van zich te richten op het detacheren van zo veel mogelijk mensen.

In het sociale domein moet gemeenschapsgeld sowieso gebruikt worden voor het welzijn 
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van hulpbehoevenden en kwetsbaren. 
Niet voor het inrichten van een verdienmodel waarbij de belangen van de mens 
ondergeschikt zijn.

De sociale dienst wijst “cliënten” niet alleen op hun plichten, maar ook op de rechten en 
mogelijke voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan.

Uitkeringsgerechtigden worden niet langer behandeld als potentiële fraudeurs.
Het toepassen van algoritmen voor risicoprofielen op basis van etniciteit, postcode of 
anderszins wijzen wij af.

Het vrijgelaten bedrag van giften aan bijstandsgerechtigden wordt verhoogd tot 1200 euro.
Giften voor specifieke kosten als schulden, studiekosten enzovoort die niet vanuit de 
bijzondere bijstand worden vergoed, worden vrijgelaten tot 1500 euro.

Bijzondere bijstand voor noodzakelijke goederen, zoals wasmachines en koelkasten, wordt
niet als lening verstrekt. 
De gemeente koopt duurzame goederen in en verstrekt deze waar het echt nodig is.

Met het basisinkomen starten we een pilot voor uitkeringsgerechtigden.
Het basisinkomen kan bijdragen aan het stimuleren van zelfredzaamheid en daarnaast de 
uitvoeringskosten van de bijstandswet verminderen.
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GROEN, MILIEU EN DUURZAAMHEID 

Hoewel Capelle een van de dichtstbevolkte gemeenten van ons land is, hebben we 
gelukkig een paar mooie stukjes grootstedelijk groen.

Op het onderhoud en beheer van Hitland -gedeeld met Zuidplas- en ons eigen Schollebos, 
mag niet worden bezuinigd. 
Achterstallig onderhoud vraagt om grondig, kostbaar, ingrijpen. 
Dat moet doorgang vinden en niet leiden tot verschraling.

De bouwplannen voor Oeverrijk, het laatste stukje onaangetast slagenlandschap, worden 
geschrapt.
Het wordt een toegankelijk natuurgebied.

De gemeente denkt twee keer na over het kappen van een boom.
Voor iedere gekapte boom plaatsen we er twee terug.
Beeldbepalende bomen in het straatbeeld die moeten worden gekapt, worden vervangen 
door volgroeide bomen.

Onze gemeente moet klimaatneutraal worden. De gemeente voert hierbij de regie, maar 
staat open voor, en sluit aan bij, initiatieven vanuit de samenleving.

Investeringen hiervoor kunnen ook met een deel van de zogeheten Enecogelden worden 
gefinancierd.

Het Capelse Energie Collectief vervult hierbij een grote rol. Budget en ondersteuning vanuit
de gemeente wordt uitgebreid.
Gezien de enorme uitdaging, kunnen we dit niet overlaten aan alleen vrijwilligers.

Financiële ondersteuning van huiseigenaren voor verduurzaming van hun woning is een 
taak van de Rijksoverheid.

Er worden geen nieuwe windmolens geplaatst.

Het installeren van zonnepanelen op gebouwen die eigendom zijn van de gemeente of van
partners waarmee nauwe samenwerking bestaat, wordt versneld.

Welstandsnormen die plaatsing van zonnepanelen tegenwerken, moeten worden herzien.

VvE’s worden verplicht om voor 2030 energiebesparende maatregelen door te voeren. 
Uitgangspunt is ten minste twee stappen op de energielabel-ladder. De gemeente geeft 
hen daarbij ondersteuning.

Bij uitblijven van overheidssteun, richt de gemeente samen met de woningcorporaties een 
duurzaamheidsfonds op om energiebesparende verbeteringen aan hun woningen te 
kunnen doorvoeren. Uitgangspunt is label A in 2030.
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Niet iedere vrije kavel hoeft te worden bebouwd, maar moet ook de mogelijkheid bieden 
om groen aan wijken en buurten toe te voegen.

Het groenonderhoud wordt in alle wijken op hetzelfde -hoge- niveau uitgevoerd.

Waar mogelijk maken parkeerplaatsen plaats voor openbaar groen.

De hoeveelheid restafval moet verminderen. De gemeente stimuleert en faciliteert 
voorscheiding.

Invoeren van het zogeheten Diftar systeem, betalen per vuilniszak, wijzen wij af.

Afvalcontainers worden alleen toegankelijk voor inwoners van de betreffende straat of 
postcode.
Afvaltoerisme en bijplaatsingen moeten worden gezien als economisch- en milieudelict en 
worden hard aangepakt. 

In alle wijken worden door de gemeente samen met bewoners, buurttuinen 
aangelegd.

Het vuurwerkverbod van de afgelopen jaarwisselingen heeft niet geholpen.
Er is bovendien een toename van steeds zwaarder illegaal vuurwerk.
Landelijke wet- en regelgeving zou uitsluitsel moeten geven over welke vormen van 
siervuurwerk nog mogelijk zijn, die particulieren kunnen afsteken.
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ZORG EN SAMENLEVING 

De gemeente is verantwoordelijk voor goede zorg en voorzieningen voor alle 
Capellenaren. 
Of het nu gaat om ouderen of juist de jongeren, we bezuinigen niet op de zorg. 
We zetten ons wel in om vermijdbare problemen en overbodige kosten die ontstaan door 
de marktwerking, tegen te gaan en te voorkomen.

Geen verkapte bezuinigingen door starheid bij de uitvoering van zorgtaken en -vragen. 

Eventuele reserves moeten voor de zorg behouden blijven en niet aan andere zaken 
worden uitgegeven.

Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van het lagere abonnementstarief 
WMO, zijn de kosten voor de gemeente gestegen.
De jeugdzorg staat onder grote druk, mede door bezuinigingen. 
Ondanks de toezeggingen van het vorige kabinet Rutte tot een financiële injectie, zijn 
inmiddels weer bezuinigingen aangekondigd. 

Waar mogelijk moet de gemeente de beschikbare middelen inzetten om op lokaal niveau 
de Jeugdzorg adequaat te kunnen uitvoeren.

Het abonnementstarief voor de WMO, een lagere algemene bijdrage, heeft geleid tot een 
grotere vraag en lagere inkomsten voor de gemeente.
Dat de eigen bijdrage is verlaagd, is natuurlijk goed: die mag geen boete zijn op ziekzijn 
en/of hulpbehoevendheid. 
Dat de Rijksoverheid daarnaast de gemeenten slechts gedeeltelijk, compenseert maakt het
een sigaar uit eigen doos. 
Het mag nooit leiden tot verschraling van de zorg!

Samen met de aanvrager wordt gekeken naar de beste oplossing. Het welzijn staat 
centraal, niet het beknibbelen op budget.

Commerciële aanbesteding en zorg gaan niet samen.
Thuiszorg wordt ondergebracht bij Stichting Welzijn en niet aan de markt overgelaten. Dit 
garandeert zowel de zorg aan onze inwoners als werkgelegenheid voor 
thuiszorgmedewerkers.

De gemeentelijke collectieve zorgverzekering is toegankelijk tot 150% van het 
minimuminkomen. Deze biedt een breed pakket, dekt alle tandartskosten en is zonder 
eigen risico.
Eigen bijdragen voor minima moeten indien nodig, door de gemeente worden betaald.
Zorg mijden en schulden maken, moeten worden voorkomen.

Kleinschalige woon- en zorgcomplexen voor ouderen en andere doelgroepen moeten in 
alle wijken worden gerealiseerd.

12



Naast de Huizen van de Wijk, waar veelal zorgfuncties samenkomen, blijven de 
buurthuizen bestaan.

We investeren in laagdrempelige dagbesteding en in gezamenlijke maaltijden voor ouderen
om vereenzaming tegen te gaan.

Tussen KinderLabs en Capsloc is voor veel jeugd de straat de enige plek om zich te 
vermaken.
Dat leidt tot ongewenste situaties en overlast, waar logischerwijs op gehandhaafd moet 
worden.
Meer aandacht en verdere investering in deze doelgroep vinden wij van groot belang.   
Ook voor de jeugd van 12 tot 18 jaar moeten alle wijken een ontmoetingsplek hebben en 
Jongerenwerk moet daar actief bij betrokken zijn.

Capsloc wordt losgekoppeld van welzijnswerk om een volwaardig muziek- en 
cultuurcentrum te worden.

De gemeente organiseert zelf professioneel taalonderwijs voor statushouders en anderen 
die een inburgeringscursus moeten volgen.
Zo kan de gemeente voortgang monitoren en misbruik tegengaan van de voor 
taalonderwijs bestemde gelden van DUO.
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VEILIG CAPELLE

Door bezuinigingen en beperkte opleidingscapaciteit is de personele bezetting van de 
politie in heel Nederland al jaren onderbezet. Het politiepersoneel staat onder grote druk. 
Zo ook in het district waar Capelle onder valt. 
De aloude, zichtbare en herkenbare wijkagent die “z’n klantjes kende”, is niet meer. 

Om binding met de wijken te versterken, moeten de wijkposten voor handhaving en 
stadsmariniers ook openstaan voor contact van inwoners met de wijkagent, in plaats van 
“eens in de drie maanden bij het WOP”.

Handhaving -de BOA’s- komt terug in de portefeuille van de burgemeester.
BOA’s zijn in dienst van de gemeente.
Met de positie van de burgemeester binnen de zogenaamde driehoek van politie, justitie en
lokaal bestuur, met zijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid en het 
uitvoeren van de Algemene Plaatselijke Verordening, schept dat een eenduidige invulling.

De inzet van BOA’s moet snel en effectief zijn, voor zaken die echt prioriteit hebben in de 
Capelse samenleving.

De gemeente, en de burgemeester binnen de veiligheidsregio in het bijzonder, moet zich 
sterk maken voor het politiekorps.

Bij uitblijven van betere bezetting van het politiekorps mag het aantal BOA’s toenemen.
BOA’s moeten ook op zondag inzetbaar zijn.

Brandweer en ambulances moeten binnen Capelle paraat zijn en binnen minimale tijd 
inzetbaar blijven.

De mogelijkheden voor preventief- en/of persoonsgericht fouilleren worden niet verruimd.
De huidige wettelijke mogelijkheden zijn toereikend.

De gemeente plaatst (mobiele) camera’s waar dit de veiligheid kan verbeteren.
Camera’s zijn een onderdeel ter ondersteuning van actieve veiligheid in de vorm van 
politiecapaciteit en handhaving, nooit vervanging hiervan.

Voorlichtingscampagnes ter voorkoming van criminaliteit worden niet alleen online gedaan,
maar worden ook fysiek uitgerold in samenwerking tussen ouderenbond, politie en 
gemeente.
Ook het onderwijs wordt hierbij betrokken.

Buurtpreventieteams worden ondersteund en begeleid door de gemeente.
Naast het vergroten van het veiligheidsgevoel moeten ze ook meerwaarde hebben voor 
leefbaarheid en sociale cohesie.
Ze nemen geen taken over van politie of handhaving.
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De gemeente voert actief beleid op het gebied van verslavingsproblemen.
Binnen de zorgketen moet hiervoor aandacht zijn: vroegsignalering kan erger voorkomen.
Reclame moet worden beperkt voor gokken en alcohol in de openbare ruimte.

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit sluit de gemeente aan -en loopt voorop- bij 
initiatieven vanuit het overleg van burgemeesters en van de Rijksoverheid.
Een stelling van de SP in de IJssel en Lekstreek die hierop betrekking heeft, kon op grote 
steun van de overige partijen rekenen.
Naast meer investeren in het toekomstperspectief van de jeugd en voorlichting aan de 
inwoners over signaleren van ondermijning, houdt dat tevens herziening in van het 
gedoogbeleid inzake softdrugs. 
De legaliteit van de voordeur moet ook aan “de achterdeur” gelden en niet langer het 
speelveld zijn van criminelen.

Er komt meer aandacht en zorg, door opvang en begeleiding, voor mensen met 
(psychische) problemen die overlast veroorzaken.
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ONDERWIJS, CULTUUR EN RECREATIE 

Sluiting of fusie van basisscholen mag niet leiden tot te grote klassen.

Rondom iedere school moet voldoende ruimte zijn voor een schoolplein, een schooltuin en 
een eigen fietsenstalling.
Het zogenaamde “stadse model” met een schoolplein op het dak, wijzen we af.

Samen met de onderwijsinstellingen, draagt de gemeente zorg voor het opnemen van 
verplicht schoolzwemmen voor het A diploma in het lespakket.
De kosten van diploma A worden voor alle huishoudens vergoed.
Vervolgdiploma’s tot en met C worden door de gemeente voor minimahuishoudens 
vergoed.

De gemeente benadrukt het belang van voorschoolse educatie en stimuleert ouders en 
verzorgers tot deelname van hun kind(eren).

De coronacrisis heeft een grote wissel op het onderwijs getrokken.
Leerachterstanden zijn fors toegenomen. 
Ook de tweedeling en kansenongelijkheid werden nog duidelijker.
We investeren in de bereikbaarheid van (digitale) leermiddelen en gratis bijlessen.

Ver voor de aandacht voor ventilatie en luchtkwaliteit in scholen door de coronacrisis, 
dienden wij een amendement in om bij nieuwbouw van schoolgebouwen voor de hoogst 
mogelijke vorm van luchtbehandeling te gaan. Het werd weggestemd. “Overdreven, te 
duur”, middelmatig was goed genoeg voor de schoolgaande jeugd en het personeel.
Dat zegt wel iets, over hoe geld boven welzijn gaat…

Schoolgebouwen moeten een optimaal binnenklimaat hebben.
Indien nodig worden scholen hiervoor financieel ondersteund.

Capelle krijgt weer een voor iedereen toegankelijke muziekschool.
Inkomensondersteunende regelingen zijn ook hierop van toepassing.

De bibliotheek is en blijft een belangrijke voorziening in onze gemeente waarop niet wordt 
bezuinigd. 
Waar nodig heeft de bibliotheek een nevenvestiging, dat kan ook in de Huizen van de Wijk.
Initiatieven van onderwijsinstellingen om een volwaardige bibliotheek te creëren, worden 
indien nodig financieel ondersteund.

Het Isala Theater, Van Cappellenhuis en andere culturele instellingen moeten breed 
toegankelijk zijn.
De gemeente biedt de jeugd jaarlijks een gratis kaartje aan voor het bijwonen van een 
voorstelling.
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Met de herinrichting van het parkeerterrein bij het gemeentehuis en het Stadsplein, is het 
festivalterrein in het Schollebos de aangewezen plek voor grote evenementen.
Het aantal festivals wordt uitgebreid.

Een cultuurcoördinator ondersteunt vrijwilligers en professionals bij het organiseren van 
activiteiten.

Indien nodig, wordt het budget voor subsidieverstrekking ten behoeve van kunst en cultuur 
verhoogd.

Sporthal Schenkel blijft bestaan en blijft multifunctioneel.

Sportverenigingen draaien over het algemeen op vrijwilligers, hun inzet is onbetaalbaar! 
De gemeente blijft als eigenaar hoofdverantwoordelijke voor het voorzien in toereikende en
kwalitatief goede accommodaties van sportverenigingen.

Financiële ondersteuning moet voor alle verenigingen mogelijk zijn.
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ONDERNEMEN

De gemeente stelt zich als doel om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor het MKB.
Er vindt structureel overleg plaats tussen ondernemers en de gemeente.

“Koop lokaal”, is een populaire kreet…een loze kreet als het vestigingsklimaat daar niet 
aan bijdraagt. 
Ongebreidelde vestiging van grote ketens is ermee in tegenspraak.
Wij zetten de rem op nog meer grootgrutters, kledingpakhuizen, fastfoodgiganten en de 
zoveelste fitness-reus.

De SP is altijd de mening toegedaan, dat het goed is om een moment van rust en 
bezinning te hebben in de hectiek van het dagelijks bestaan, de 24-uurseconomie. 
Voor veel mensen, kleine ondernemers en eenmanszaken, was dat logischerwijs de 
zondag. 
Helaas hebben de ontwikkelingen dat rustmoment voor iedereen tot een reliek van de 
moderne tijd gemaakt.
Er staat dan ook een enorme druk op ondernemers om hier in mee te gaan.
Het mag echter nooit zo zijn dat zij verplicht worden tot zondagsopening.

Het vestigingsbeleid voor de nieuw te ontwikkelen wijk Rivium, moet lokale ondernemers 
ruimte en mogelijkheden bieden.

Naast het belang van een levendig stadscentrum, is het ook van belang dat andere 
winkelgebieden in de gemeente vitaal blijven. Diversiteit is daarom belangrijk.

De gemeente draagt zorg voor goede toegankelijkheid van winkelgebieden en stimuleert 
eigenaren van winkelcentra tot goed onderhoud en een verzorgde uitstraling.

In alle wijken moet het mogelijk zijn om een horecagelegenheid te vestigen.
Per locatie kan een afweging worden gemaakt over soort en proportionaliteit.
De gemeente handhaaft op overlast door geluids-, parkeer- en/of andere problemen.

De gemeente biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een coffeeshop (verkooppunt van 
cannabisproducten).

De gemeente ondersteunt ondernemers bij het verplaatsen van hun bedrijf als 
veranderingen op het gebied van stadsontwikkeling daar aanleiding toe geven.

De gemeente biedt de mogelijkheid om leegstaande kantoorruimtes te transformeren voor 
ZZP’ers, starters en andere kleine ondernemingen.

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van met name kleine ondernemers en ZZP’ers 
duidelijk gemaakt.
Ondernemers die tijdelijk onvoldoende inkomen hebben, kunnen ook in het vervolg een 
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beroep doen op een aanvullende uitkering van de gemeente, ook zonder dat er sprake 
hoeft te zijn van een faillissement.

Om Capelse ondernemers te ondersteunen, moet een lastenverlichting mogelijk zijn.
Zolang de uiteindelijke gevolgen van de coronacrisis voor lokale ondernemers niet in kaart 
zijn gebracht, is de gemeente ook in de nabije toekomst terughoudend met 
lastenverzwaringen voor ondernemers.
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VERKEER EN VERVOER 

Capelle ligt aan de rand van Rotterdam in een stedelijke omgeving met veel 
forensenverkeer uit omliggende gemeenten.
A20 en A16, maar ook doorgaande wegen binnen de gemeentegrenzen zijn overvol, wat 
leidt tot files en overlast.

De mogelijkheden van het openbaar vervoer en fietsgebruik moeten worden 
geoptimaliseerd.

Busverbindingen binnen de gemeente en in de regio worden verbeterd.

De SP is weliswaar van mening dat de invulling van het lokale openbaar vervoer door 
vrijwilligers een vorm van arbeidsverdringing is, waar bovendien mogelijkheden liggen om 
werkgelegenheid te creëren voor langdurig werklozen. Maar de inzet van de vrijwilligers is 
onvolprezen.

Bij onvoldoende vrijwilligers voor de buurtbus wordt personeel ingehuurd, continuïteit moet 
gewaarborgd zijn.

De buurtbus rijdt 7 dagen per week.

Ook kleinschalige opties die bijdragen aan bereikbaarheid en het verminderen van 
autogebruik, worden benut.

De gemeente voert actief beleid om autogebruik te verminderen.

Het aantal parkeerplaatsen bij Capelsebrug moet fors worden uitgebreid met de toevoeging
van een parkeerdek.
Rijksoverheid en Metropoolregio worden bij financiering betrokken.

Het openbaar vervoer blijft voor alle pensioengerechtigden gratis.

Ook voor minima wordt het lokale openbaar vervoer gratis.

De gemeente voorziet in voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Marktpartijen met initiatieven worden ondersteund, maar dragen zelf bij aan de benodigde 
infrastructuur.

Fietsroutes worden aaneensluitend, met zoveel mogelijk voorrang voor de fietser.
Verkeersregelinstallaties (“stoplichten”) moeten zodanig zijn afgesteld, dat de doorstroming
van alle verkeer gegarandeerd is.

Waar nodig, worden nieuwe fietspaden aangelegd.
Op plekken waar doorstroming en/of veiligheid in het geding zijn, worden ongelijkvloerse 
kruisingen gerealiseerd. 
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Het lukraak achterlaten van deel-scooters wordt strafbaar.
Ook de ondernemingen kunnen voor ontstane ongewenste situaties aansprakelijk worden 
gehouden.

Parkeren in Capelle blijft gratis.
In buurten met oneigenlijk hoge parkeerdruk, wordt een eveneens gratis 
vergunningssysteem voor bewoners ingevoerd.

Een snelheid van maximaal 30 km/uur wordt de norm.

Er wordt harder opgetreden tegen hardrijders.

Er wordt harder opgetreden tegen ouders en verzorgers die met hun auto hinderlijke 
situaties veroorzaken bij scholen.
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LIJSTJE VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BOA  =  Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (Handhaving)
DUO =  Dienst Uitvoering Onderwijs
MKB =  Midden- en KleinBedrijf
OZB  =  Onroerende Zaak Belasting
WMO =  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOP =  Wijk Overleg Platform
ZZP =  Zelfstandige Zonder Personeel

PUBLICATIE VAN

  Capelle aan den IJssel
https://capelleaandenijssel.sp.nl/
capelleaandenijssel@sp.nl
http://www.facebook.com/spcapelle
http://twitter.com/sp_capelle
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