VERKIEZINGSPROGRAMMA
VLAARDINGEN 2022-2026

KIES VOOR NU
EN VOOR LATER

Voorwoord
Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) is een lokale partij voor iedereen en in het
bijzonder voor de vaak door de maatschappij opzijgezette ouderen.
Het begint al bij vijftig op de werkvloer en bij zeventig is men te duur voor de zorg.
Ouderen wordt verweten dat de doorstroming in de woningmarkt door hen wordt
veroorzaakt. Er wordt ook steeds meer bezuinigd over de rug van ouderen. De
AOW stijgt niet mee met de oplopende kosten, pensioenen worden gekort en ook de
eigen woning waarvoor jarenlang hard gewerkt is, is een bron van inkomsten voor
de landelijke overheid.
Daarbij nemen de zorgen voor ouderen over kinderen en kleinkinderen steeds meer
toe. Want of het nu gaat om zorg, onderwijs, huisvesting, veiligheid of besteedbaar
inkomen, de zorg van ouderen is de zorg om alle generaties. Maar nooit wordt
verteld waaraan ouderen allemaal bijdragen of bijgedragen hebben. Immers de
‘gratis’ zorgverzekering voor jeugd tot 18 jaar wordt door alle overige generaties
opgebracht net als kosten voor onderwijs en infrastructuur.
Politieke partijen met landelijke vertegenwoordiging maken zich er niet zo druk
om en doen eerder aan verdeel en heers tussen de generaties. Tijdens de
verkiezingen weten ze de ouderen ineens te vinden. Het AOV is er altijd voor u.
Al ruim 25 jaar zijn wij actief in Vlaardingen. Met passie vanuit een groot
rechtvaardigheidsgevoel. Het AOV vormt haar visie, door te luisteren naar jong en
oud, ondernemer en werknemer. Geen algemeen (landelijk) partijbeleid, maar beleid
afstemmen en zo nodig bijstellen op lokale behoefte en ontwikkeling.
Dat is nu eenmaal de kracht van een lokale partij!
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1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE
Vlaardingen heeft recht op leiderschap in het bestuur.
Open, eerlijk en transparant. Waarbij zowel participatie
als het dienstverlenende karakter een grote rol speelt.
Burgerparticipatie is ten slotte niet bedoeld om draagvlak
te creëren voor de eigen ambities & visies van bestuurders.
Ook moeten rechten EN plichten van en voor deelnemers
duidelijk zijn. Verder pleit het AOV voor een wethouder met een aparte portefeuille
ouderen, wel nodig inmiddels omdat inmiddels zo’n 25% van de Vlaardingers 65
jaar of ouder is. Zij krijgen veel te weinig aandacht. Ook jongeren (de kinderen en
kleinkinderen) willen een mooie toekomst voor hun (groot)ouders. Zowel jong als
oud verdienen de toekomst.
2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Veiligheid is voortdurend onderhevig aan verbetering. Hoewel de overheid
verantwoordelijk is voor het politieapparaat, kan de gemeente dit ondersteunen
met (mobiel)cameratoezicht, met uitbreiding van inzet door politieassistenten en
Boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) en het aanstellen van stadsmariniers.
Veiligheid in het onderwijs, wonen, industrie, verkeer, kwaliteit van wegen, voeten fietspaden, openbaar vervoer, luchtkwaliteit openbare ruimten en meer zijn
zaken waar al landelijke eisen voor zijn vastgesteld. Met aanvullend lokaal beleid
kan de veiligheid op die terreinen sterk bevorderd worden. Meer aandacht voor
handhaving zorgt voor verhoogde veiligheid en draagt bij aan het veiligheidsgevoel.
Handhaving van de regels dient wel consequent te worden uitgevoerd. Daarvoor
moeten regels wel duidelijk zijn voor de inwoners en ondernemers.
3. WONEN, MOBILITEIT EN BUITENRUIMTE
Wonen
Het Actieplan Wonen is inmiddels vervangen door de Woonvisie. Hoewel delen
van het Actieplan Wonen nog steeds doorwerken in de Woonvisie is er nog te
weinig aandacht voor 65-plussers in Vlaardingen. Terwijl de schuld van de
gebrekkige doorstroming op de woningmarkt wel vaak wordt neergelegd bij
deze groep.
De werkelijke oorzaak ligt bij het Kunduz-akkoord. Dit werd 26 april 2012 gesloten
door de regeringspartijen VVD, CDA en ondersteund door D’66, GroenLinks en de
ChristenUnie. Hierin wordt van ouderen verwacht dat zij langer zelfstandig blijven
wonen, zodat betaalbare collectieve woonvormen wegbezuinigd konden worden.
Tegelijkertijd werden er geen fatsoenlijke, betaalbare seniorenappartementen
(huur en koop) gebouwd. Naast de huisjesmelkers is dát waardoor doorstroming
stagneert. Ook de bouw voor starters heeft te weinig aandacht gehad. Bij elkaar
de redenen waardoor jongeren nu veel langer bij hun ouders moeten inwonen.

Er zijn veel oplossingen bedacht maar het uitgangspunt is nog steeds het bereiken
van een evenwichtige doorstroming door een meer gevarieerd woningaanbod en
versterking van de sociale structuur. Hoogste tijd dus voor meer seniorenwoningen
en woningen voor starters. Hieraan prioriteit geven biedt uiteindelijk ruimte op de
woningmarkt voor het middensegment; jonge gezinnen met een modaal inkomen of
net daarboven. Voor een leefbare woonstad is het AOV voorstander van invoering
van de zelfbewoningsplicht en de Rotterdamwet. Verder dient bij woningbouw
verdichting zwaar gewogen te worden en zeer breed draagvlak hebben. Immers
voor een prettig woonklimaat is ruimte, rust, groen en water van groot belang.
Mobiliteit
Het verbeteren van de bereikbaarheid (mobiliteit) van zowel woonwijken,
bedrijventerreinen als winkelcentra is van belang voor de stad, net als goed
parkeerbeleid. Verkeersveiligheid is een eerste vereiste bij herinrichting, met
extra aandacht voor de meest kwetsbare deelnemers. Ook voorzien in meer
(duurzame) straatverlichting draagt bij aan veiligheid.
Het streven naar een autoluw stadshart mag de bereikbaarheid niet onevenredig
verstoren. Autoluw is niet autovrij. Het AOV is dan ook geen voorstander van
permanente afsluitingen en wilde plannen zonder een goed circulatieplan voor
verkeer rond het centrum. Het AOV is tegen betaald parkeren in het centrum als
oplossing voor parkeeroverlast voor de bewoners in het centrum. Het AOV ziet
meer in combinaties van blauwe zones met tijdsblokken.
Het AOV vindt verder dat openbaar vervoer toegankelijk en
bereikbaar moet zijn voor iedereen. Voor het behoud van
zelfstandigheid is mobiliteit voor ouderen absolute
noodzaak. Na vier jaar strijden is het AOV dan ook zeer
tevreden met de terugkomst van de Argos Mobiel in
Vlaardingen en blijft het AOV toezien op behoud!
Buitenruimte
Op veel plekken in Vlaardingen is de door de bezuinigingen ontstane achterstand
in het onderhoud van wegen, voet-/fietspaden en openbaar groen pijnlijk zichtbaar.
Herstel is nodig en moet prioriteit krijgen. Het AOV blijft aandacht vragen om bij
herinrichting en herstel van wegen, voet-/fietspaden rekening te houden met de
toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden.
4. ONDERWIJS
Het AOV ziet veel voordelen in verdere ontwikkeling van
beroepsopleidingen en hbo-opleidingen in Vlaardingen.
Ontwikkelingen van FIA (Food) en ZIA (Zorg) in Vlaardingen zijn
mooie voorbeelden hiervan. Ondernemers vragen aandacht
voor betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, maar
ook voor het benutten van kansen binnen onder meer de Metropoolregio (MRDH).

5. SOCIAAL DOMEIN (ZORG EN WELZIJN)
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de lokale
zorg, het Sociaal Domein. Hieronder wordt uitvoering gegeven aan zowel de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg als de Participatiewet.
Nu, 10 jaar na het door de landelijke overheid ingevoerde Kunduz akkoord, worden
ook binnen het Sociaal Domein de schrijnende gevolgen pijnlijk duidelijk. Door de
bij het akkoord opgelegde bezuinigingen is de lokale zorg veel minder toegankelijk.
Iemand die op zorg aangewezen is, moet bijna jurist zijn om alle regelgeving,
formulieren en beschikkingen te begrijpen. Ook worden de zogenoemde
‘keukentafelgesprekken’ met het oog op kostenbesparing eerder afwijzend dan
zorggericht gevoerd. De boekhouder regeert, waardoor mensen die aangewezen
zijn op zorg vaak niet de zorg krijgen die wel echt nodig is. De daarmee ook
toenemende druk op mantelzorgers en vrijwilligers, maakt bredere ondersteuning
steeds meer noodzakelijk.
Op papier lijkt de lokale zorg goed geregeld, maar in de praktijk blijkt dat veel
kan en moet verbeteren. Veel meer maatwerk is nodig en ook mogelijk. Andere
gemeenten hebben pilots gedaan met de doorbraakmethode. Deze methode is
een beproefde manier van werken langs steeds dezelfde
zes processtappen, waarmee zorgprofessionals makkelijk
en onderbouwd maatwerk kunnen leveren in het Sociaal
Domein. Zo werd met de uitgevoerde pilots aangetoond
dat met toepassing van de doorbraakmethode in de
praktijk de kwaliteit van de zorg toenam, terwijl de kosten van de zorg afnamen.
Het AOV heeft ervoor gepleit dat de doorbraakmethode ook in Vlaardingen breed
binnen het Sociaal Domein wordt ingevoerd. Niet in de laatste plaats omdat dit
bijvoorbeeld verruiming van de basisvoorziening huishoudelijk hulp zou kunnen
opleveren. Die is met 2 uur per week in Vlaardingen wel erg krap!
De doorbraakmethode biedt ook kansen binnen de Jeugdzorg. Vaak gaat het in het
zorgnetwerk nog mis door de vele schakels en slechte communicatie. Verbetering
is mogelijk wanneer de gemeente meer eigen regie heeft, zodat ook dit zorgveld
versterkt door effectiever en efficiënter te werken, wat uiteindelijk de jongeren beter
gaat helpen en de wachtlijsten in de Jeugdzorg terugdringt.
Meer oplossingen en verbeteringen zijn denkbaar, zoals het flexibeler kunnen
inzetten van het Persoonsgebonden Budget (Pgb) bij een steeds wijzigende
zorgsituatie. Het rechtstreeks bij ROG-plus kunnen indienen van zorgaanvragen
door zorginstellingen, in plaats van via vele schakels, verlaagt de onnodige druk
op zorgmedewerkers.
In het algemeen moet beleid op WMO, Jeugdzorg en Participatie dus meer aan
de praktijkresultaten worden gemeten en waar nodig worden omgevormd naar
klantvriendelijk, effectief en efficiënt beleid. Het AOV blijft zich daarvoor inzetten.

6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
Versterking van het ondernemersklimaat is nodig voor behoud en aantrekken
van bedrijven en daarmee werkgelegenheid. Zorg voor een meer klantgerichte
gemeentelijke ondernemersbalie en stem economisch beleid altijd af met
ondernemers. Om tot een duurzaam economisch klimaat te komen moet de
gemeente voor benodigde investeringen maximale inspanningen nodig voor het
verkrijgen van subsidies vanuit de MRDH, Provincie en landelijke overheid.
Het weer aantrekkelijk maken van de binnenstad als winkelcentrum vraagt om
een enorme financiële impuls. Op korte termijn heeft de gemeente Vlaardingen
daar geen geld voor. Wel kunnen meer evenementen worden aangetrokken en
zouden de culturele voorzieningen (Theater, Museum et cetera) in Vlaardingen
beter op de kaart gezet moeten worden. De gemeente kan daarin een grote rol
spelen. Verder levert het actief betrekken van de horeca eveneens een grote
bijdrage aan de levendigheid in de stad.

7. SPORT & RECREATIE
Het AOV vindt dat sport voor iedereen, jongeren, ouderen en gehandicapten,
toegankelijk moet zijn en is mede daarom groot voorstander van het behoud van
sportvoorzieningen voor alle leeftijden in de wijken.
Behoud van de archeologische kunstschatten, veel groeninitiatieven en
voorzieningen rondom het water (West- en Oosthavenkade), Stadsgehoorzaal.
Kroepoekfabriek, Kade 40, Museum Vlaardingen, zwembad De Kulk, Bioscoop en
Horeca vindt iedere Vlaardinger belangrijk. Toch voorziet het AOV dat het kunnen
behouden van al deze voorzieningen afzonderlijk, door de huidige gemeentelijke
financiën onder druk blijft staan.

8. GEMEENTEFINANCIËN
Inkomsten en uitgaven van de gemeente Vlaardingen zijn
al jaren niet in balans. Er gaat meer geld uit dan dat er
binnenkomt. Door tijdelijke meevallers blijven de cijfers op
papier nog binnen de marges en komt de gemeente niet
wederom onder toezicht van de Provincie. De haalbaarheid
van het Herstelplan waarmee de financiën weer op orde
moeten komen is zeer onzeker. Diverse onderdelen uit het
Herstelplan zijn vooruitgeschoven of niet volledig uitvoerbaar gebleken. Wanneer
deze trend zich voortzet, zal dit leiden tot het moeten maken van pijnlijke keuzes.
Opnieuw afwegen welke voorzieningen wel of niet kunnen worden behouden. Het
voorkomen van een nieuwe bezuinigingsronde vraagt dus om goed leiderschap en
daadkracht van zowel gemeenteraad als college.

BOUW MEE AAN EEN LEEFBARE STAD
VOOR JONG EN OUD

LAAT 16 MAART UW STEM GELDEN
LIJST 11 ALGEMEEN OUDEREN VERBOND

