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100% Sociaal Capelle aan den IJssel
De gemeente staat de komende vier jaar voor grote uitdagingen. Naast de crisis die veel 
inwoners treft komen er ook veel extra taken op de gemeente af; ouderenzorg, jeugdzorg en 
de participatiewet. Daarnaast moet de gemeente deze taken uitvoeren met minder geld vanuit
den Haag. De SP zet in op een 100% sociaal Capelle aan den IJssel. Samen met de 
Capellenaren willen we uit de crisis komen via een sociale weg. Dat betekent dat mensen die 
een beroep doen op de gemeente en ondersteuning nodig hebben hier ook gehoor vinden. 
Zo maken we prioriteit van het bestrijden van armoede, met name onder kinderen. We gaan 
aan de slag om mensen die nu zonder baan zitten te begeleiden naar betaald werk. We 
garanderen een goede zorg voor onze ouderen en vereenzaming gaan we tegen. We stoppen 
met de afbraak van de sociale huursector en investeren juist in voldoende goede en 
betaalbare woningen. We zorgen voor generaties na ons door te investeren in een duurzaam 
en leefbaar Capelle aan den IJssel, middels energiebesparing, beter en meer groen en een 
goed openbaarvervoernetwerk. 

De SP wil de komende vier jaar inzetten om voor zoveel mogelijk werklozen passend werk te 
vinden. Dit doen we door het oprichten van een gemeentelijk werk- leerbedrijf. Deze zorgt voor het 
opleiden of omscholen van Capellenaren naar werk waar behoefte aan is, zoals werk in techniek en 
gezondsheidszorg. Het is mooi als mensen die in de bijstand zitten vrijwilligerswerk doen, maar wij 
gaan hen hiertoe niet te dwingen. Het idee van werken voor een uitkering wijzen we af! We vragen 
wel aan mensen in de bijstand om zich in te zetten om een betaalde baan te vinden, zo nodig met 
ondersteuning vanuit de gemeente in de vorm van re-integratie, stage en/of scholing.

Een topprioriteit is het terugdringen van de armoede in Capelle aan den IJssel. We zien dat dit de 
laatste jaren alleen maar is toegenomen en dat steeds meer mensen beroep doen op de 
voedselbank. De komende periode moet deze tendens gekeerd worden. We zorgen voor voldoende
ondersteunende voorzieningen voor mensen en gezinnen in de armoede. Kinderen van minima 
krijgen alle kansen om mee te doen, op gebied van sport, cultuur en ontwikkeling. We ondersteunen
projecten als Buurtmoeders en het Eropaf-Team om de armoede en problemen achter de voordeur 
op te zoeken en aan te pakken. We verbeteren ook de bijzonder bijstand, door niet langer 
bijzondere bijstand in vorm van leningen te verschaffen. De gemeente helpt mensen met het 
terugdringen van eventuele schulden en geeft voorlichting over het voorkomen hiervan. 

Het is van groot belang dat we zorgverlening kunnen blijven garanderen voor onze ouderen en 
andere die niet zonder kunnen. Ondanks de bezuinigingen vanuit den Haag, behouden we de hulp 
in het huishouden voor ouderen die daar nu al gebruik van maken. We stoppen met de 
aanbestedingen en marktwerking in de zorg. De zorg wordt per wijk georganiseerd in nauwe 
samenwerking tussen de gemeente en de zorgaanbieders. Vereenzaming gaan we actief tegen 
door mensen thuis op te zoeken en ze in hun eigen wijk dagbesteding aan te bieden, maar ook de 
BoodschappenPlusbus houden we in stand net als gratis openbaar vervoer voor 65+'s.

De SP wil dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. We stoppen met de 
verkoop van sociale huurwoningen op de toch al overspannen koopmarkt. Daar waar mogelijk 
geven we Capelse starters voorrang. Ook investeren we in nieuwe betaalbare woningen in zowel de
koop als huursector. Met de bouw van de HovenII wordt de komende periode gestart, waarbij we 
inzetten op een mix van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. De SP is 
terughoudend met nieuwbouw en we hanteren zoveel mogelijk het principe steen voor steen.  

In dit programma leest u verder per onderwerp waar de SP zich de komende vier jaar voor gaat 
inzetten in Capelle aan den IJssel. We gaan voor 100% sociaal!! Na de verkiezingen zullen we 
eventuele bestuursverantwoordelijkheid zeker niet uit de weg gaan. Wij loodsen graag met u de 
gemeente op een sociale wijze uit de crisis.
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Bestuur & Organisatie
Bij belangrijke wijzigingen in beleid zoekt de gemeente actief naar de inspraak van onze inwoners. 
Publicatie op de gemeentepagina in de lokale media en de gemeentelijke website is niet voldoende.
Bij belangrijke veranderingen die een groot deel van de inwoners aangaan wordt een referendum 
uitgeschreven.   

Persoonlijk contact door de ambtenaren met inwoners is van belang. Klachten, aanvragen e.d. 
worden persoonlijk afgehandeld. Brieven en mails van inwoners worden op tijd en zorgvuldig 
beantwoord.

De gemeentelijke organisatie houdt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oog; werkt 
duurzaam, strijdt tegen exorbitante beloningen en biedt stageplaatsen aan. Zij heeft ook aandacht 
hiervoor bij aanbestedingen en subsidierelaties. 

Bewoners worden gericht uitgenodigd voor wijkinspraakavonden (WOP). Hierbij worden bewoners 
actief en vroegtijdig geïnformeerd over eventuele plannen. 

De gemeenteraad wordt voldoende ondersteund om haar taak goed uit te voeren, zo wordt er niet 
bezuinigd op de ondersteuning van de gemeenteraad, waaronder een rekenkamer en de griffie. Wel
kijken we kritisch naar de raadsvergoeding (salaris van raadsleden), wanneer verdere bezuinigingen
nodig zijn verlagen we de raadsvergoeding met 10%.  

Een onafhankelijke ombudsman is belangrijk voor Capelle. De ombudsman kijkt niet alleen of de 
juiste procedure is gevolgd, maar toetst ook de einduitkomst op redelijkheid en billijkheid. 

De gemeente gaat zorgvuldig om met belastinggelden. We beperken de inhuur van derden en zijn 
terughoudend met de inzet van externe onderzoeksbureaus. De gemeente voert zoveel mogelijk 
zelf uit. Verdere privatisering of het op afstand plaatsen van gemeentelijke diensten gaan we tegen 
en waar mogelijk draaien we het terug, om zo de democratische controle optimaal te houden.  

Wethouders gaan terughoudend om met declaraties, verder zijn ze verplicht om jaarlijks een lijst 
met gedeclareerde onkosten aan de gemeenteraad openbaar te maken. 

De gemeente Capelle aan den IJssel blijft een zelfstandig gemeente, maar werkt op sommige 
onderdelen samen met buurgemeenten, zeker wanneer er sprake is van grensoverschrijdende 
belangen, zoals verkeer, vervoer of economie. 

De gemeente Capelle aan den IJssel streeft ernaar om de lasten voor inwoners laag te houden. De 
gemeentelijke belastingen worden niet significant verhoogd boven op de inflatie. Inwoners met een 
minimuminkomen krijgen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 

De gemeente gaat zorgvuldig om met het verstrekken van subsidies. Daarnaast controleert de 
gemeente of subsidiegelden juist worden besteed. Subsidies waarvan het algemeen 
maatschappelijk nut onvoldoende duidelijk is worden stop gezet.

Er wordt door de gemeente actief werk gemaakt van emancipatie en acceptatie van  
homoseksuelen, lesbiennes en transgenders. Door zelf initiatieven te ontplooien of andere te 
ondersteunen en betrekt hierbij scholen, sportverenigingen en bedrijfsleven. 
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Werk & Inkomen
Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken ook werken, wanneer dit nodig is ondersteunt 
de gemeente om mensen te begeleiden naar werk.

De re-integratietrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  worden uitgevoerd door
de gemeente zelf. Het werkbedrijf CapelleWerkt wordt een volwaardig gemeentelijk werk-leerbedrijf,
waarbij ook scholen en het bedrijfsleven worden betrokken.

Wij zijn tegen het principe van werken voor een uitkering, omdat dit een ondermijning is van het 
minimumloon. Inwoners met een bijstandsuitkering worden gemotiveerd (niet gedwongen) om 
vrijwilligerswerk te doen. Dit mag echter nooit leiden tot verdringing van betaalde banen. 

Jongeren tot 27 jaar die zonder werk en/of opleiding thuis zitten, worden actief benaderd door de 
gemeente en samen met de jongeren wordt een traject opgezet richting opleiding en/of werk.

De sociale dienst wijst de cliënten op hun plichten, maar ook expliciet op de rechten en eventuele 
voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken. Op deze wijze voorkomt de gemeente dat 
mensen in problemen komen. 

De gemeente houdt haar eigen sociale dienst met haar eigen beleid, samenvoegen van de sociale 
dienst met omliggende gemeentes zoals Krimpen aan den IJssel of Zuidplas wijzen we af.

Promen is een sociale werkplaats dat werk biedt aan mensen met een WSW-indicatie. Het bedrijf 
biedt ook zelf voldoende werk en uitdaging aan voor mensen met een arbeidshandicap. Promen 
mag zich niet alleen richten op het zoveel mogelijk mensen detacheren.

Mensen met een minimum inkomen krijgen ondersteuning vanuit de gemeente. Iedereen met een 
inkomen tot 110% van het minimum, heeft recht op bepaalde voorzieningen zoals een voordelige 
ziektekostenverzekering (zonder eigen risico), lidmaatschap sportclub en kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen.

De gemeente verstrekt geen bijzondere bijstand in de vorm van leningen aan minima, waardoor 
mensen meer schulden opbouwen. In plaats daarvan koopt de gemeente collectief duurzame 
consumptiegoederen zoals wasmachines en koelkasten in en verstrekt deze aan mensen die het 
echt nodig hebben. 
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Zorg & Welzijn
Ouderen wonen langer thuis, om dit mogelijk te maken zorgt de gemeente voor eventuele 
aanpassingen aan de woning. Hierdoor kunnen ouderen langer in hun eigen buurt blijven wonen. 
De gemeente onderzoekt ook of het mogelijk is om kleinschalige complexen met seniorenwoningen 
in buurten te realiseren. 

De gemeente investeert in laagdrempelige dagbesteding voor senioren in elke wijk, hiermee wordt 
vereenzaming tegen gegaan. Ook de boodschappen Plusbus blijft behouden. 

De gemeente stopt met aanbestedingen in de zorg en welzijnssector.  De gemeente gaat een 
subsidierelatie aan met zorg of welzijnsorganisaties. Deze organisaties werken wijkgericht.

Thuiszorg en hulp in de huishouding staan door voorgenomen bezuinigingen zwaar onder druk. De 
gemeente zet zich in zodat dit beschikbaar blijft voor mensen die dit tijdelijk of voor langere tijd 
nodig hebben. Ouderen die nu thuiszorg ontvangen blijft deze hulp in huishouden in de zelfde vorm 
als ze nu gewend zijn. De gemeente voorkomt loondumping bij zorgpersoneel. Thuiszorg blijft in 
handen van professionals en is geen taak voor vrijwilligers. 

De gemeente realiseert zich dat niet iedereen makkelijk kan terugvallen op familie, buren en 
vrienden als het gaat om zorgtaken. Daarom investeert de gemeente in professionele zorg.   

Een gezin met minderjarige kinderen heeft indien nodig recht op jeugdzorg. De gemeente zal er 
voor waken dat de kwaliteit van de jeugdzorg goed is. De centra voor Jeugd en Gezin moeten een 
meer open karakter krijgen, waardoor deze laagdrempeliger worden. Hierdoor zijn Capellenaren 
eerder geneigd advies over opvoeden in te winnen. 

Projecten zoals Buurtmoeders en het EropafTeam blijven nodig in buurten met meer dan 
gemiddelde sociale problematiek. Bewoners worden zo actief benaderd en wanneer nodig wordt er 
ondersteuning geboden of worden mensen doorverwezen naar de juiste instantie. 
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Wonen & Buurten
Iedere Capellenaar heeft recht op een goede en betaalbare woning. Het aanbod sluit aan bij de 
vraag van de inwoners. Het woningaanbod is een mix van 40% sociale huursector en 60% 
particuliere huur/koopsector. Per buurt wordt ingezet op een gevarieerd aanbod. De gemeente 
maakt zich er in de regio sterk voor dat ook hier voldoende betaalbaar woningen beschikbaar 
blijven, om te voorkomen dat Capelle een overloop gemeente wordt.

De gemeente zorgt samen met de woningcorporaties voor een goed aanbod van betaalbare 
woningen. Daarbij heeft het renoveren van de bestaande voorraad sociale woningbouw prioriteit. De
gemeente moet druk uitoefenen op de woningcorporaties om het onderhoud aan de woningen te 
verbeteren. Ook moet de corporatie stoppen met het onttrekken van woningen aan de sociale 
voorraad door verkoop of huur boven de liberalisatiegrens. 

De gemeente is terughoudend met nieuwbouw. Wanneer er toch gebouwd wordt zijn dit 
voornamelijk (grondgebonden) betaalbare huur- en koopwoningen. 

Langdurig leegstaande kantoorruimtes worden waar mogelijk omgebouwd tot betaalbare studio's of 
appartementen.  

De gemeente is zeer terughoudend met het bouwen van dure woningen en het slopen van 
bestaande huurwoningen. Slopen is alleen een oplossing als het merendeel van de bewoners met 
de sloopplannen instemt, bijvoorbeeld wanneer renovatie niet meer mogelijk is. In geval van sloop 
moet er een terugkeergarantie zijn voor de bewoners naar hun buurt. De nieuwe woningen moeten 
daarom ook betaalbaar blijven voor de oud-bewoners. 

We starten met de bouw van Hoven fase II, we kiezen hier voor 50% sociale huurwoningen en 50% 
betaalbare koop. Het project wordt een mix van grondgebonden met appartementen. Hoogbouw 
zoals bij Hoven fase I wijzen we af. 

We ontwikkelen de locatie 's-Gravenweteringspark, waarbij rekening wordt gehouden met een 
goede inpassing in de omgeving. De woningen die worden gerealiseerd bevinden zich in de 
midden- en lage prijsklasse. 

De gemeente blijft investeren in wijkverbetering, met actieve betrokkenheid van de bewoners. Het 
fijnmazige voorzieningenaanbod van winkels, sport- en horecavoorzieningen, scholen, zorgcentra 
en dergelijke wordt beschermd.

Buurtbewoners moeten zich betrokken kunnen voelen bij hun buurt. Het bestuur van een 
Wijkoverlegplatform wordt democratisch gekozen door de buurtbewoners. De platforms zoeken 
actief buurtbewoners op en wachten niet alleen af. 

Het budget van de wijkoverlegplatforms wordt uitgebreid. Wijkoverlegplatforms krijgen naast de 
verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten in de buurt meer zeggenschap over de 
inrichting van hun buurt. Denk aan groenvoorziening, verlichting, speelplaatsen, straatonderhoud en
buurtpreventie. 

Buurtbewoners worden betrokken bij de besluitvorming. De gemeente behoudt de buurtcoördinator 
die vanuit de gemeente de wijkoverlegplatforms ondersteunt. Ook de woningcorporatie dient 
betrokken te worden bij het wijkoverlegplatform. 

De gemeente is terughoudend met het ontwikkelen van geheel nieuwe bouwlocaties. We wijzen 
projecten als Couwenhoek af. Daarnaast worden er de komende jaren geen nieuwe villaparken 
ontwikkeld, hier is geen markt voor.  
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Veiligheid
De invoering van de nationale politie mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de 
gemeente Capelle over de lokale veiligheid. De wijkagent moet veel meer zichtbaar zijn in de wijk. 
Daar waar nodig zal de gemeente kleinschalige politieposten fasciliteren. Wijkagenten hebben 
hierdoor een betere binding met de wijk. Ook een vast spreekuur is hierbij van belang.  

De gemeentelijke handhavers (Boa’s) zijn in dienst van de Gemeente Capelle aan den IJssel en zijn
snel en effectief in te zetten voor zaken die echt prioriteit hebben in de samenleving. Zij krijgen meer
mogelijkheden om overlast en onveilige situaties aan te pakken. De gemeente investeert in 
opleiding, training en uitrusting van de Boa's zodat ze op hun taak zijn berekend. 

De gemeente is terughoudend met het plaatsen van cameratoezicht. Dit kan alleen wanneer de 
noodzaak echt is aangetoond en het een combinatie is van meerdere veiligheidsmaatregelen. 
Alleen ergens een camera ophangen is niet effectief en kostbaar. 

De gemeente investeert in voldoende straatverlichting, vooral op plekken waar dit het 
veiligheidsgevoel verder verhoogd. Ook tunnels en parkeergarages krijgen zoveel mogelijk een 
lichte uitstraling door bijvoorbeeld de muren wit te verven. 

Samen met winkelcentra zorgt de gemeente voor prettige en veilige winkelgebieden in Capelle aan 
den IJssel. De ondernemers worden hier ook bij betrokken, waarbij de gemeente hen ondersteunt 
bij het veiliger maken van hun winkel om zo criminaliteit en overvallen terug te dringen. 

In samenwerking met ouderenbonden, politie en de gemeente komt er voorlichting voor senioren 
over anti-inbraak en het voorkomen van andere criminaliteit. 

De gemeente maakt een prioriteit van het geven van voorlichting over de gevolgen van drank- en 
drugsgebruik onder jongeren en hun ouders. 

De gemeente stelt alles in het werk om huiselijk geweld een halt toe te roepen. Hiervoor doet de 
gemeente ook een beroep om de inwoners van Capelle aan den IJssel. We kunnen niet accepteren 
dat sommige mensen buitenhuis veiliger zijn dan binnenshuis.
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Ondernemen
De gemeente stelt zich als doel om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor het MKB. Er vindt ook 
structureel overleg plaats tussen ondernemers en de gemeente. 

Steeds meer mensen werken als ZZP-er; de gemeente ondersteunt deze mensen waar nodig en 
brengt ze samen voor kennisuitwisseling.

Ondernemers die tijdelijk onvoldoende inkomen hebben kunnen een beroep doen op een 
aanvullende uitkering bij de gemeente.

De gemeente biedt de mogelijkheid om lang leegstaande kantoorruimtes mede om te bouwen ten 
dienste van ZZP-ers, starters en andere kleine ondernemingen. 

De gemeente helpt winkelgebieden aantrekkelijk te houden voor consumenten. Uitbreiding en 
ontstaan van grote megastores aan de rand van de gemeente houden we tegen.

Winkels gaan maximaal één zondag in de maand open, in belang van de kleine ondernemers willen 
we geen wekelijkse zondagsopening. 

In het stadscentrum komt meer ruimte voor horecagelegenheden. Het stadsplein wordt uitgebreid 
door de Rivierweg autovrij te maken. De gemeente blijft in overleg met de Rabobank voor een 
andere locatie, zodat er één groot stadscentrum ontstaat.

Naast het belang van een levendig stadscentrum is het ook van belang dat andere winkelgebieden 
in de gemeente vitaal blijven. Diversiteit in het winkelaanbod is daarom belangrijk. Ook zorgt de 
gemeente voor voldoende gratis parkeermogelijkheden nabij winkelcentra.
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School & Educatie
De samenstelling van de basisschool is zoveel mogelijk een afspiegeling van de buurt. De gemente 
voorkomt dat scholen 'zwart' of 'wit' worden.
 
Als basisscholen moeten sluiten of moeten fuseren met andere scholen, is het belangrijk dat de 
klassen niet te groot worden. Daarnaast zorgt de gemeente voor goed onderhoud van de 
schoolgebouwen met een optimaal binnenklimaat. 

De gemeente zorg samen met scholen ervoor dat basisschoolleerlingen schoolzwemmen krijgen 
aangeboden. 

Voorschoolse en vroegschoolse educatie blijft van groot belang in onze gemeente. De gemeente 
zorgt ervoor dat dit onderdeel wordt van integrale kindcentra. 

De bibliotheek is een belangrijke voorziening in onze gemeente. De bibliotheek heeft een vestiging 
in het stadscentrum en een nevenvestiging in de wijk Schollevaar. De bibliotheek speelt in op 
ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving. 

De gemeente zet alles in om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, ook voert de gemeente een 
actief beleid om schoolverzuim tegen te gaan.

Het is een probleem dat kinderen steeds zwaarder worden. De gemeente stimuleert samen met 
scholen lekker, gezond en betaalbaar eten. Op scholen in wijken met veel armoede wordt een 
project voor gezamenlijk ontbijten opgestart. 

Voor inwoners met een taalachterstand organiseert de gemeente taallessen. 
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Jeugd & Jongeren
De gemeente zorgt ervoor dat er in elke wijk een jeugdhonk is. De jeugdhonken dienen langere 
openingstijden te hebben en zijn ook open in de weekenden en schoolvakanties. 

Het jongerencentrum Capsloc moet meer gebruik maken van het poppodium. Dit kan door meer 
artiesten te boeken, maar ook door de Capelse jongeren meer de kans te geven op te treden tijdens
open bandavonden.

Het Isala theater richt zich ook nadrukkelijk op de Capelse jeugd en jongeren. Zowel met een 
theater als filmaanbod. 

De gemeente Capelle kiest niet voor het gebruik van mosquito’s. Deze bieden geen constructieve 
oplossing en zijn enkel een lapmiddel. De overlast wordt hierdoor alleen verplaatst.

De gemeente zorgt voor voldoende graffitiborden en plaatst voor jongeren ontmoetingsplekken daar
waar deze zo min mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden. 

De gemeente maakt een prioriteit van het geven van voorlichting over de gevolgen van drank- en 
drugsgebruik onder jongeren en hun ouders. 
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 Verkeer & Vervoer
De regio kent een behoorlijke filedruk. Alternatieven voor de auto, zoals openbaar vervoer of de fiets
worden aantrekkelijker. 

Het aantal parkeerplaatsen bij Capelsebrug moet fors worden uitgebreid, door de ontwikkeling van 
meerdere parkeerdekken. Dit kan deels gefinancierd worden vanuit het programma 'beter benutten' 
van het Rijk en vanuit de stadsregio. 

De gemeente experimenteert met verschillende vormen van gratis OV. Mensen van 65-plus en 12-
min gratis met het OV kunnen reizen. De afgelopen jaren hebben we al het positieve resultaat 
gezien van het gratis reizen voor 65-plus.

De busverbindingen worden verbeterd, zodat alle wijken in Capelle aan den IJssel goed met elkaar 
verbonden zijn. Bij onvoldoende reizigers op een bepaald traject wordt er gekozen voor een kleinere
bus.

De metro is een veilig en schoon vervoermiddel, waar mensen ook in de avond nog graag mee 
reizen. Om dit te bereiken dringt de gemeente aan op meer beveiligers in de metrostellen in de 
avonduren. 

De electrische tuk-tuk is een goede aanvulling op het aanbod van openbaar vervoer in Capelle aan 
den IJssel. De gemeente zet zich in om de tuk-tuk bekender te maken en indien nodig wordt het 
aantal tuk-tuk's uitgebreid.

De fietsers krijgen voorrang op alle rotondes in Capelle aan den IJssel, om de veiligheid voor de 
fietser te vergroten wordt er gebruik gemaakt van signaalverlichting in het wegdek. 

Er wordt effectiever opgetreden tegen te hard rijden binnen de bebouwde kom. Daar waar nodig 
breiden we 30km/h zones uit. Zebrapaden zijn goed zichtbaar en indien nodig worden deze 
voorzien van extra verlichting. In overleg met politie vaker gehandhaafd op snelheidsovertredingen 
binnen de bebouwde kom. 

We voeren geen betaald parkeren in, dit zou de concurrentiepositie van onze winkelcentra op dit 
moment te veel benadelen en voor een waterbedeffect zorgen in naast gelegen buurten. In buurten 
met een erg hoge parkeerdruk, wordt gekozen voor een vergunningensysteem. Bewoners parkeren 
indien mogelijk op eigen terrein. 
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Kunst & Cultuur
De gemeente houdt streng toezicht op de gemeentelijke monumenten om verwaarlozing te 
voorkomen; eigenaren die onderhoud van monumenten verzaken worden beboet.
 
Wijkgebouwen hebben een belangrijke sociale en culturele functie; in iedere wijk hoort er zo'n 
gebouw te zijn.

Het Isala Theater moet aantrekkelijker worden voor een breder publiek. De gemeente biedt samen 
met het theater alle kinderen tot 12 jaar één gratis kaartje aan voor een voorstelling of bioscoopfilm 
in het Isala Theater.  

Het aantal festivals in het Schollebos wordt uitgebreid. Zo wordt het festivalterrein beter benut en 
geeft de gemeente meer ruimte aan cultuur. 

De gemeente stelt een kunst- cultuurcoördinator aan, die vrijwilligers in de kunst en cultuursector 
ondersteunt bij het organiseren van verschillende activiteiten. 

Kunst en cultuur moet niet enkel iets zijn voor een elitaire groep mensen, maar iets waar alle 
Capellenaren van kunnen en willen genieten. De gemeente zet in op een gevarieerd aanbod en 
betrekt ook inwoners actief bij kunst en cultuur. 

De gemeente zorgt voor goed aanbod van muziekonderwijs, de muziekschool moet voor iedereen 
toegankelijk zijn, ook voor kinderen van ouders die minder vermogend zijn. 
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Sport & Recreatie
Sport en recreatie houden een mens lichamelijk en geestelijk gezond. Elke Capellenaar zou de kans
moeten krijgen om te sporten en te recreëren,ongeacht zijn of haar inkomen of leeftijd. Sporten 
betekent niet alleen een gezond leven, door te sporten krijg je ook een beter sociaal leven in je 
buurt. 

We stoppen met SportiefCapelle. De activiteiten en ondersteuning van deze BV worden 
ondergebracht bij de gemeente zelf. 

De gemeente en de sportverenigingen organiseren jaarlijks een dag om de inwoners kennis te laten
maken met sport. De gemeente ondersteunt waar nodig de vrijwilligers van de sportverenigingen.

De gemeente verstrekt, indien nodig, subsidie aan sportverenigingen die een belangrijke bijdrage 
leveren aan het welzijn/sportbeoefening binnen de gemeente. De aandacht gaat hierbij uit naar 
sporten die waardevol zijn voor alle inwoners en een positief maatschappelijk effect hebben.

Het Schollebos en het Hitlandbos zijn zeer waardevol om te sporten en te recreëren en worden niet 
aangetast door woning- of andere bebouwing.

De gemeente houdt extra aandacht voor groepen mensen voor wie sporten en bewegen niet 
vanzelfsprekend is. Sporten die zowel fysieke en geestelijke weerbaarheid verhogen worden aan 
deze groepen aangeboden.

De Sportstrippenkaart is beschikbaar voor ieder kind in de leeftijd vanaf 5 tot en met 16 jaar en 
iedere 65-plusser.

Kinderen horen ook veilig buiten te kunnen spelen. In nieuw te bouwen wijken komt er daarom een 
speelruimtenorm van ten minste drie procent. In bestaande wijken wordt het ontwikkelen van groen 
en speelruimte gestimuleerd. Voorzieningen moeten in goede staat van onderhoud zijn. 

In het basis- en voortgezet onderwijs behoort voldoende sport onderwijs (lichamelijke opvoeding) te 
worden gegeven. Schoolzwemmen is een basisvoorziening voor ieder kind in Capelle aan den 
IJssel en voor ouders met een minimum inkomen vergoed de gemeente het schoolzwemmen. De 
gemeente zet zich in voor behoud van een zwembad in de gemeente. 
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Milieu & Natuur
We blijven mensen stimuleren te kiezen voor zuinige en duurzame energie. Daarnaast blijft ook de 
gemeente zelf haar best doen haar energieverbruik uit duurzame  energie te laten bestaan en 
bijvoorbeeld het eigen wagenpark bij afschrijving te vervangen door milieuvriendelijke auto’s.  

We doen voorstellen om afval meer milieuvriendelijk te verwerken en grondstoffen opnieuw te 
gebruiken. Dit doen we door bijvoorbeeld het instellen van een kringloopwinkel voor (her) bruikbare 
bouwmaterialen die worden aangeboden op de gemeentelijke milieustraat. Verder ondersteunt de 
gemeente de komst van een RepairCafé. 

We gaan over op led-verlichting of andere energiebesparende verlichting in alle straatlantaarns en
gemeentelijke gebouwen.

De  gemeente  moet  samen  met  de  woningcorporaties  tot  een  plan  komen  om  de  huidige
huurwoningen beter te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. Ook eigenaren van woningen worden
door de gemeente gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen. De gemeente zet
zich in op besparing van 30% in 2020 ten opzichte van 2008.

Woningen worden energiezuiniger  gebouwd.  Deze investeringen zijn  goed voor het  midden-  en
kleinbedrijf en zorgen voor minder verkeersbewegingen en daardoor minder CO2-uitstoot.

Alle nieuwbouwhuizen worden standaard uitgevoerd met zonnepanelen en zonneboiler. Daken van 
gemeentelijke panden, zoals scholen en gymzalen worden beschikbaar gesteld voor het plaatsen 
van zonnepanelen door plaatselijke energie coöperaties. 

De gevaren van asbest zijn nagenoeg bij een ieder bekend. Monitoring en sanering van gebouwen 
en objecten die asbest bevatten blijven de volle aandacht houden van de gemeente.  

Alleen gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte in de gemeente. In
verband met een mogelijke relatie met bijensterfte komt er een verbod op het gebruik van 
zogeheten ‘neonicotinoïden’. 

De gemeente stelt braakliggende terreinen beschikbaar voor het ontwikkelen van stadstuinen. Voor 
iedere boom die gekapt wordt, planten we minstens een nieuwe volwassen boom.

De kinderboerderij moet een belangrijke functie hebben in het geven van natuur- en milieueducatie 
voor de jeugd. Deze wordt in stand gehouden en waar mogelijk uitgebreid. 

De gemeente verhoogt de biodiversiteit door minder vaak of niet te maaien van bermen langs 
wegen en inzaaien met wilde bloemenmengsels en plant niet langer monoculturen aan. Hierdoor 
kan de groenvoorziening worden verbeterd en kost het onderhoud op termijn minder geld. 
Onderhoud van houtachtige gewassen (struiken en bomen) vindt niet meer plaats door klepelen of 
andere rigoureuze onderhoudsmethoden, maar met beleid en voorzichtigheid. 
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Financiële onderbouwing 
In het verkiezingsprogramma maakt de SP plannen voor de komende vier jaar. We vinden het 
belangrijk om ook duidelijkheid te verschaffen over hoe we deze voorstellen gaan betalen. Daarom 
hebben we een overzicht gemaakt van investeringen en besparingen. We kunnen geen exacte 
bedragen noemen. Het is nog niet duidelijk hoeveel bijdrage de gemeente exact krijgt vanuit het Rijk
bij de decentralisatie van verschillende taken zoals ouderenzorg, jeugdzorg en de participatiewet. 

De SP investeert de komende vier jaar extra in:

 Armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

 Mensen vanuit de bijstand begeleiden naar werk.

 Ouderenzorg en thuiszorg.

 Fietsvoorzieningen en OV

 Verder verduurzamen van de gemeente

De SP bespaard de komende vier jaar op:

 Reserveringen voor onderhoud wegen.

 Inhuur externe beperken tot het minimum. 

 Onderhoud van groenvoorzieningen door andere beplanting.

 Een terughoudend subsidiebeleid, net en noodzaak moeten duidelijk zijn.

 Vergoeding voor Gemeenteraadsleden en fractievergoedingen.
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