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ZWIJNDRECHTSE PLUS PARTIJ
INLEIDING
Welke perspectieven biedt de Zwijndrechtse Plus Partij (ZPP) aan jong en oud voor een toekomst bestendig Zwijndrecht
en Heerjansdam? Afgelopen perioden hebben wij, in samenwerking met u en uw inbreng, veel beslissingen genomen die een
belangrijke invloed hebben gehad op uw woongenot, veiligheid en zorg & welzijn. Maar ook mobiliteit, milieu, onderwijs,
cultuur, de arbeidsmarkt en bestuurlijke samenwerking zijn allemaal onderwerpen voor de komende periode 2022-2026.
Hierbij kunnen wij wederom uw inbreng als bewoner niet missen.
De ZPP wil met uw hulp en inbreng een steentje blijven bijdragen om Zwijndrecht en Heerjansdam voor nu en in de
toekomst aantrekkelijk te maken en te houden om in te wonen, te werken en te recreëren.
Het is van groot maatschappelijk belang dit met de kennis, ervaring en inzet van jong en oud te realiseren en continueren.
Ook na 2022 staat de Zwijndrechtse Plus Partij voor:
Persoonlijke aandacht en interesse voor alle burgers van Zwijndrecht en Heerjansdam.
In ons partijprogramma van 2022-2026 hebben wij behaalde doelen vervangen voor nieuwe en de indeling ten behoeve van
de leesbaarheid aangepast.
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ZORG & WELZIJN
ALGEMEEN

Senioren zijn erg belangrijk voor de Zwijndrechtse samenleving. Een zeer grote groep staat nog volop in het dagelijks
leven en is actief in verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hun (levens)ervaring is van grote waarde voor onze
samenleving. Door de landelijke vergrijzing zal ook het aantal senioren in Zwijndrecht de komende jaren enorm toenemen.
Dit heeft gevolgen voor de zorgvraag maar biedt ook mogelijkheden voor de senioren om een actieve rol in de samenleving
te spelen. Het begrip senior is divers. Zo kan men bijvoorbeeld een onderscheid maken in leeftijd of in zorgvraag.
Het beleid kan en hoeft dus niet voor iedereen hetzelfde te zijn. De gemeente heeft vooral een taak op het gebied van
passende huisvesting en een regiefunctie op het aanbod van zorginstellingen en voorzieningen.
Sinds januari 2015 is de gemeente door nieuwe wetgeving een veel grotere rol toebedeeld in het welbevinden en de
verzorging van de senioren.
De Drechtsteden hebben gezorgd voor gelijke behandeling in de vergelijkbare gevallen binnen deze doelgroep.
Vanaf 2022 heeft de gemeente Zwijndrecht zelf weer de regie over de financiën en kunnen daar keuzes in maken.

SPECIFIEKE PUNTEN
MANTELZORG & RESPIJTZORG

Gelukkig is er een groot aantal mantelzorgers die goed werk doen. Het is belangrijk om te voorkomen dat deze groepen
niet het slachtoffer worden van hun eigen succes. Dit kan gebeuren, omdat zij altijd maar de behoefte voelen om door te
gaan en daarbij het risico lopen om overbelast te raken. Ook mantelzorgers moeten van tijd tot tijd ontlast worden en de
gelegenheid krijgen tot rust te komen.
Het verrichten van mantelzorg brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk hierbij aan reis- en parkeerkosten, kosten
voor eten en drinken, maar ook presentjes e.d. Daar komt bij dat het zgn. “mantelzorgcompliment” niet in alle gemeenten
op dezelfde manier is geregeld. De ene mantelzorger ontvangt soms een waarde cheque of tegoedbon, terwijl de ander een
financiële tegemoetkoming krijgt.
De ZPP wil ook meer aandacht voor de zgn. ‘respijtzorg’, ook wel ‘logeeropvang’ genoemd.
Mantelzorgers kunnen hun dierbaren daarmee tijdelijk laten opnemen (logeren) zodat zij zelf voor korte tijd worden ontlast
en bijvoorbeeld op vakantie kunnen. In de tussentijd wordt er op professionele wijze voor hun dierbaren gezorgd.
In dit kader moet de mogelijkheid van respijtzorg worden gecontinueerd, dan wel uitgebreid.

KNELPUNTEN

_ senioren die in toenemende mate hulpbehoevend en minder mobiel worden, dreigen soms in een maatschappelijk
isolement terecht te komen.
_ het is nog maar de vraag of de overheid voldoende middelen beschikbaar stelt om te voorzien in de behoeften van
senioren. Op het gebied van verzorging en dagbesteding is veel ingeleverd als ook op het gebied van huishoudelijke hulp.
_ de huidige generatie senioren is niet gewend om te vragen en probeert zoveel mogelijk zelf oplossingen te zoeken.
Dat is lovenswaardig maar het maakt het soms lastig om de noden en behoeften van deze ouderen te kennen.
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LEEFBAARHEID

_ vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat ouderen langer thuis blijven wonen, vaak willen mensen ook in hun
vertrouwde omgeving blijven. Vaak wordt traplopen lastiger, of over een drempel stappen.
Wanneer mensen de keuze maken om thuis te blijven wonen om zo de druk op verpleeghuizen te verminderen,
moet het makkelijk zijn om aanpassingen aan het huis te bewerkstelligen.
_ alle inwoners moeten toegang hebben tot faciliteiten welke bijdragen aan de leefbaarheid binnen de
gemeente Zwijndrecht. Denk hierbij aan ontmoetingsplaatsen voor bewoners van alle leeftijden.
Iedere wijk zou voorzieningen moeten hebben, zodat bewoners van alle leeftijden afleiding hebben.
Om hier invulling aan te geven hebben wij onze wijkplatforms hard nodig.
_ de laatste jaren zie je ook minder controle vanuit de politie in wijken, daarvoor pleiten wij voor een vertrouwd
gezicht in de vorm van een wijkagent of wijkagenten, die de bewoners kennen en weet wat er speelt.
Dit draagt bij aan de veiligheid in de wijken.
_ ontwikkelen van een echte dorpskern of aanpassen en opknappen van bestaande kernen zoals het Veerplein om meer
sfeer in Zwijndrecht te krijgen. Ook het plan om horeca bij de watertoren te ontwikkelen staat voor de ZPP op de
agenda.

UITGAAN EN EVENEMENTEN

_ in het verleden had Zwijndrecht meer uitgaansgelegenheden, wat voor vermaak zorgde voor jong en oud.
ZPP is voor de terugkeer van een grotere uitgaansgelegenheid. Mensen zijn momenteel aangewezen op omliggende
gemeenten voor bijvoorbeeld het bezoek aan een discotheek, bioscoop of café. Ook het creëren van bijvoorbeeld
levendige buurthuizen kan helpen, denk hierbij aan het organiseren van bijeenkomsten voor bewoners, waar men diverse
activiteiten kan organiseren. Hierbij moet wel gelet worden op veiligheid en bestemmingsplan, ook moeten
uitgaansgelegenheden goed bereikbaar zijn en niet afgelegen liggen.
_ wij zien het aantal evenementen in Zwijndrecht afnemen. Dit komt uiteraard ook door de COVID-19 pandemie.
Het teruglopen van evenementen was overigens al langer aan de gang. Voor kleine evenementen moet een vergunning
worden aangevraagd en voor grotere evenementen moet een (ver)ordening komen. De ZPP staat achter het organiseren
van evenementen in de gemeente, organisatoren moeten op een makkelijke manier een evenement kunnen aanmelden,
dit moet ook online mogelijk zijn, hiervoor zou https://www.beleefzwijndrecht.nl gebruikt kunnen worden.

JEUGDZORG

Jeugdzorg is een belangrijk onderdeel binnen onze gemeente, waarbij zowel de vraag, als de kosten en problemen op
het moment toenemen. Er zal een grotere bijdrage van het rijk moeten komen, maar ook moeten de kosten beteugeld
worden. Dit kan door de winstmarge van de betrokken partijen te verkleinen, op dit moment worden er miljoenen winst
gemaakt. De ZPP wil deze winst maximaliseren op 5%.

DE ZPP WIL DEZE ZORG VERBETERT ZIEN DOOR:
1. MEER BETAALBARE JONGERENHUISVESTING
Goede en betaalbare huisvesting vinden is voor jongeren uit de jeugdhulp nog steeds erg moeilijk.
Jongeren tussen de 18 en 23 jaar hebben vaak een laag inkomen en er is een groot tekort aan betaalbare woonruimte voor
deze groep. Voor jongeren die in een opvangvoorziening hebben gewoond zijn veel te weinig doorstroomplekken.
Dat is in het bijzonder een probleem voor jongeren uit de gesloten zorg, jonge moeders/jonge gezinnen en andere jongeren
in een kwetsbare positie. Langer op een opvangplek zitten dan nodig is, is heel kostbaar voor de gemeente, is niet
motiverend voor jongeren en belemmert hun ontwikkeling naar meer zelfstandigheid.
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2. STOP PAS MET DE HULP ALS DE BIG FIVE GEREGELD IS
De Big 5 betekent:
_ een acceptabele woonvoorziening.
_ werk, school/opleiding of een dagbesteding.
_ goede voorbereiding op financiële zelfstandigheid en hulp als je het niet alleen kan.
_ een volwassene waar je op terug kan vallen en anders een professional.
_ een sociaal netwerk.
Uit onderzoek van een jongerenteam is gebleken dat jongeren nog steeds niet goed voorbereid worden op hun
zelfstandigheid en dat de hulp vaak te vroeg stopt. Wij willen dat de Big 5 weer opgenomen wordt in de inkoopvoorwaarden.
En dat gemeenten erop toezien dat jongeren de jeugdzorg niet kunnen verlaten als er niet aan deze 5 basisvoorwaarden is
voldaan
3.ZORG DAT JONGEREN UIT DE JEUGDHULP KUNNEN MEEPRATEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS
De meeste gemeenten doen hun best om met jongeren te praten over de gevolgen van de coronacrisis.
De gemeenten hebben gemerkt dat het vaak lastig is om met jongeren in contact te komen. Kijk of het mogelijk is om een
jongeren-OMT (Outbreak Management Team) op te zetten die de gemeente gevraagd en ongevraagd kan adviseren.
Veel jongeren hebben door de lockdown psychische problemen ontwikkeld. Zorg voor voldoende hulp, peer-to-peer-ondersteuning en wachtlijstbegeleiding.
Jongeren uit de jeugdzorg hebben vaak extra last gehad van de coronacrisis, bijvoorbeeld: minder kans om familie en
vrienden te zien, minder doorstroommogelijkheden, meer problemen met mentale gezondheid en meer financiële problemen
door verlies van bijbanen. Het is belangrijk dat gemeenten apart met jongeren uit de jeugdzorg in gesprek gaat en een plan
met hen maakt om de gevolgen van de coronacrisis draaglijker te maken.
4. DUIDELIJKE TOEGANG TOT DE HULP
Zorg dat alle jongeren (en ouders) weten waar zij hulp kunnen krijgen. Zorg voor duidelijke informatie en een
laagdrempelige toegang via huisarts, scholen, JIP (Jongeren Informatie Punt) en een peer-to-peer project.
Met name voor dakloze jongeren moet snel hulp en opvang geregeld kunnen worden.
5. VOLDOENDE EN GOEDE HULP VOOR JONGEREN IN EEN HELE KWETSBARE POSITIE
Er is te weinig geschikte hulp voor jongeren die zeer complexe problemen hebben.
Daarnaast zijn er grote wachtlijsten waardoor deze jongeren lang moeten wachten op geschikte hulp.
Wij willen hen steunen met peer-to-peer wachtlijstondersteuning, “De Wachtverzachter”.
6. ZORG DAT JONGEREN VANAF 16 JAAR EEN HULPVERLENER KRIJGEN DIE BIJ HEN BLIJFT TOT ZE ECHT
VOLWASSEN ZIJN
Dit punt is voor jongeren heel belangrijk, vooral voor jongeren die al heel lang hulp hebben en vaak overgeplaatst zijn.
Die hebben soms wel 15 tot 30 verschillende hulpverleners tussen hun 16e en 25e.
Het is belangrijk dat jeugdzorgaanbieders ook WMO-aanbieder zijn en dat ook de inkoop van jeugdzorg én WMO ervoor
zorgt dat jongeren een begeleider kunnen houden die ze kan ondersteunen tot ze echt zelfstandig zijn.
Doe onderzoek naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat de verschillende geldstromen het traject van de jongere en de
professional niet in de weg staan.
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7. ZORG DAT JONGEREN UIT DE JEUGDHULP NAAR SCHOOL KUNNEN
Voor jongeren met schulden of jongeren uit de gesloten zorg is het lastig om (weer) naar school te kunnen.
Zorg dat er voldoende steun is voor hen, dat zij onderwijs op niveau kunnen volgen en dat er maatwerk geleverd kan worden.
8. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING MEDEWERKERS JEUGDHULP
De jongeren van ‘JONG doet mee!’ constateren dat het nog steeds veel uitmaakt wie je hulpverlener is en dat dit vaak
bepalend is of je goed geholpen wordt. Een goede sociale kaart voor hulpverleners, ouders en jongeren is een voorwaarde.
Die is er nog steeds niet. Daarnaast moet er een goed programma zijn voor deskundigheidsbevordering voor alle
hulpverleners.
9. MAAK RUIMTE VOOR ECHTE TRANSFORMATIE VAN DE HULP, BIJVOORBEELD HET INZETTEN VAN
ERVARINGSDESKUNDIGE JONGEREN
Doel van de transitie van de jeugdzorg is de hulp echt transformeren. Maar de transformatie is nog maar mondjesmaat
gestart. Een aantal Expats zijn intussen ervaringsprofessional geworden, maar dat is een traag en langzaam proces.
Het zou goed zijn als er meer ervaringsdeskundige jongeren kunnen werken in het lokale veld, de jeugdzorg en de
jeugdbescherming. Zij kunnen samenwerken met jongeren en professionals aan echte transformatie van de hulp.
10. EEN AANTAL MAATREGELEN AFSCHAFFEN ZOU OOK HELPEN, ZOALS:
_ de 4 weken wachttijd als je een uitkering aanvraagt en afkomstig bent uit de jeugdhulp (dat kon tijdens corona wel).
_ afschaffing van de eigen bijdrage voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar die GGZ of WMO-hulp krijgen.

C.I.Z. INDICATIES

Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
en geeft hier indicaties voor het indicatie besluit.
De WLZ geeft recht op zorg aan verzekerden die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg nabij of permanent
toezicht. Om zorg te krijgen heb je een indicatiebesluit nodig. Als ZPP horen wij regelmatig dat een indicatiebesluit
soms al na 1 jaar opnieuw beoordeeld moet worden en dit terwijl de zorg voor bijvoorbeeld een kind met een blijvend
lichamelijk of psychisch probleem niet is veranderd. Bij een indicatiebesluit komt veel kijken en geeft stress.
De ZPP wil deze stress verminderen door, in goed overleg, te zorgen dat een indicatiebesluit niet onnodig wordt herzien.

VN-VERDRAG HANDICAP

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap (VN-verdrag Handicap)
geratificeerd. Met deze bekrachtiging heeft de gemeente de verplichting gekregen om een lokale inclusie agenda op te
stellen. Dit is een agenda waarin een gemeente samen met ervaringsdeskundige inwoners vastlegt hoe zij gaan werken
aan een samenleving waarin elke inwoner, met en zonder beperking, vanzelfsprekend mee kan doen. Op alle leefgebieden.
Dit maakt de Lokale Inclusie Agenda meteen breder dan het sociaal domein. Ook op ontwikkelingen als de Omgevingswet,
economie en dienstverlening is het VN-verdrag Handicap van toepassing.
De ZPP wil dat de gemeente de inwonersadviesraad goed faciliteert en ondersteunt. Dat wil zeggen, stel bij alle vraagstukken in de gemeente, is er gedacht aan het VN verdrag? Het gaat hierbij onder andere toegankelijkheid van gebouwen,
straten, winkelcentra, etc. in de gehele gemeente.
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VEILIGHEID & WOONOMGEVING
ALGEMEEN

Wij blijven werken aan een veilige en leefbare omgeving staat er in de gemeentelijke begroting. Het is fijn voor de
gemeente Papendrecht dat daar een nieuw politiebureau wordt gesitueerd. Een aderlating voor Zwijndrecht.
De ZPP vindt dat onze gemeente daar eigenlijk al van oudsher meer aanspraak op had.
Al vanaf 1925 hadden we een eigen politiekorps met tot 1993 ruim 70 medewerkers, waarvan 40 surveillanten
en 4 wijkagenten. Na de reorganisatie tot de huidige Nationale Politie is dit gereduceerd tot een politiepost met
enkele wijkagenten die steeds minder in de wijk te vinden zijn omdat zij als surveillant in worden gezet.
We missen, met alle respect voor de huidige nog werkzame politiemensen, de wijkagent in de wijk en meer blauw op straat
die nodig is en waar we behoefte aan hebben. Gezien onze huidige infrastructuur, het wegennet, het spoor en de bedrijven
lijkt het ons niet meer dan normaal dat er meer aandacht komt voor onze veiligheid. Tijdens de kadernota behandeling is
er ook al over gesproken. Dat heeft geresulteerd in het aantrekken van extra Boa’s maar dat zijn nog geen politiemensen.

OPENBAAR VERVOER

SPECIFIEKE PUNTEN

Met het project “Diztrikt” wordt een nieuw levendig hart van Zwijndrecht gerealiseerd, centraal gelegen in de omgeving van
het station met alle faciliteiten binnen handbereik. De twee belangrijkste pijlers van dit project zijn: positieve impuls aan
de leefbaarheid en realiseren van een duurzame leefomgeving. Samen met de projecten Stationskwartier, Walburg en Noord
worden nieuwe woningen, recreatieplekken en voorzieningen gerealiseerd (zie website www.diztrikt.nu).
Daar past volgens de ZPP een goed en aansluitend openbaar vervoer bij.
Denk bijvoorbeeld aan de aankomst- en vertrektijden van de waterbus die beter moeten aansluiten op de thuisreis na het
bezoek aan een theater en/of bioscoop in Dordrecht.
In 1904 had de Rotterdamse Tramweg Maatschappij een belangrijke rol bij de ontsluiting van de Zuid-Hollandse
Eilanden met een tramlijn Barendrecht-Zwijndrecht op IJsselmonde die vanuit Barendrecht via Heerjansdam en Rijsoord
naar Zwijndrecht liep. Deze lijn werd in 1941 door de Duitse bezetting ontmanteld.
Op termijn is onze ambitie een uitbreiding van het openbaar vervoer door, naast de 10- minuten treinver-binding, de aanleg
van een light trail traject Zwijndrecht-H.I. Ambacht-Ridderkerk-Rotterdam. Een welkome aanvulling op faciliteiten binnen
handbereik en een impuls op de leefbaarheid in Zwijndrecht.
“Van tuinstad naar ontwikkelstad”

VERKEERSVEILIGHEID

De verkeersveiligheid moet verbeteren. Zowel de verkeersacties op scholen zouden wat de ZPP betreft uitgebreid moeten
worden om hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan veilig verkeer binnen onze gemeente. Ook de oversteekplaatsen
zouden beter verlicht moeten worden, in de wintermaanden worden zowel fietsers als wandelaars vaak over het hoofd gezien
met alle consequenties van dien.
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Wat betreft de ZPP is de nota openbare verlichting 2015-2023 onvoldoende voor de verkeersveiligheid en moet het
volledige lichtplan naar een hoger niveau worden bijgesteld. Vrachtverkeer met en zonder gevaarlijke stoffen dat geen
bestemming heeft in de woonwijken of het centrum van Zwijndrecht wil de ZPP weren. Dat verkeer moet worden omgeleid
via wegen buiten de woonwijken en het centrum van Zwijndrecht.

WIJKAGENT & BLAUW OP STRAAT

Het Platform Bezorgde Dienders (PBD) schreef op 7 december 2021 een brandbrief aan de fractievoorzitters in de 2de
kamer, woordvoerders van politie/justitie van deze fracties alsmede de Korpschef van de Nationale Politie. In deze brief
werd alarm geslagen over de op handen zijnde bezuinigingen van jaarlijks 300 miljoen op de begroting van de politie
door het nieuw te vormen kabinet en de uitstroom van zo’n 14.000 politiemensen tussen nu en 2027.
Met een opleidingstijd van ruim 1 ½ jaar en maximaal 2000 politiemensen per jaar maakt dat er in de nabije toekomst
een enorm tekort aan politieagenten zal ontstaan. Uit eerdere correspondentie met de huidige minister van Veiligheid en
Justitie blijkt dat hij deze zorg niet deelt en het meer ziet als een uitdaging om mee aan de slag te gaan.
Voor het vinden van 2000 geschikte kandidaten zijn er jaarlijks tussen de 28.000 en 30.000 sollicitanten nodig.
Die bevinden zich in een vijver waarin door diverse vergelijkbare beroepsgroepen wordt gevist.
Daar komt bij dat de praktijk intussen heeft geleerd dat een behoorlijk percentage politiestudenten de opleiding
voortijdig beëindigen of moeten beëindigen.
In een tijd van grote onderbezetting van de politie, zware werk- en roosterdruk, toenemend geweld tegen de politie en
onrustbarende toename van cybercrime, is bezuinigen op een politieorganisatie die al met buitenproportionele tekorten
te kampen heeft, niet uit te leggen aan de samenleving.
Uit onderzoek dat het adviesbureau Price Waterhouse Coopers (PWC) in de eerste helft van 2021 in opdracht van de
Nationale Politie verrichtte, bleek dat het jaarlijks tekort bij de Nationale Politie nu al kan oplopen tot 200 miljoen
Euro. Zonder tegemoetkoming vanuit de overheid zal de politie flink moeten bezuinigen o.a. op de wijkteams waarvan er
toch al veel “ontmanteld” zijn.
Daar komt bij dat in 2011 door het toenmalige kabinet al flink de kaasschaaf over het “blauwe” deel van de politie werd
gehaald en die ontwikkeling zich voort zette. We weten dat investeren in de politie kostbaar kan zijn maar het is van
onschatbare waarde wanneer de burger bescherming nodig heeft wanneer er bijvoorbeeld een storm als 31 januari 1953
opsteekt.
Om te voorkomen dat de politie in zijn voegen blijft kraken moet de nationale begroting beduidend worden verruimd.
De ZPP gaat niet over de nationale begroting maar zal, met de nadruk op lokaal en naast behoud van een goede
surveillancedienst, ook strijden voor behoud van de wijkagent die dagelijks in zijn wijk zichtbaar, aanwezig en
aanspreekbaar is.

SOCIALE WIJKTEAMS

Een sociaal wijkteam heeft in het model van Sociaal Werk in de Wijk over het algemeen zowel een zorgcomponent,
een ondersteuningscomponent als een samenlevingsopbouwcomponent. Het doel is wijkbewoners te activeren, te helpen
participeren en hen te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren.
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Sociale wijkteams zorgen, namens de gemeente, voor ondersteuning, zorg en welzijn van de inwoners van een wijk.
In sociale wijkteams werken verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers samen, zodat ze snel en goed kunnen handelen
als dat nodig is.
De belangrijkste doelstellingen van sociale wijkteams zijn: het voorkomen van zwaardere zorg (46%), een integrale
aanpak van multi problematiek (46%), het voorkomen van problematiek (45%), betere zorg en ondersteuning (43%)
en het vergroten van zelfredzaamheid van burgers (43%).
OP HOOFDLIJNEN VOEREN WIJKTEAMS DEZE TAKEN UIT;
_ voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
_ tijdig signaleren en snel ingrijpen bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
_ versterken van het opvoedkundige klimaat, overal waar kinderen en jongeren komen.
_ verbeteren van de opvoedvaardigheden van de ouders.
_ inschakelen, herstellen en versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren, opvoeders/ouders en hun sociale 		
omgeving.
_ bieden van integrale hulp aan kinderen en jongeren en hun ouders als er sprake is van meerdere problemen.
_ toeleiding tot gespecialiseerde hulp.
_ organiseren en uitvoeren van familiegroepsplannen.
_ samenwerken met andere partners in de wijk.
Het sociaal wijkteam is het hart van zorg en ondersteuning in de wijk. Krijg inzicht in de behoeften en
ondersteuningsvragen van uw inwoners.
Ook de samenwerkingsagenda met de huisartsen is een aanwinst. Vanuit deze integraliteit wordt de juiste zorg,
verwijzing /of ondersteuning geboden.
De ZPP is de inwonersadviesraad zeer erkentelijk voor de bijdrage en de wijze waarop zij zich heeft ingespannen voor
het welzijn van onze inwoners.

REINIGING

Helaas laat ook veilig heel en schoon te wensen over. De fietstunneltjes zijn ernstig vervuild, en de verlichting
laat door vervuiling van de lichtkapjes en spinnenrag te wensen over. Hierdoor neemt het veiligheidsgevoel af.
De ZPP pleit voor extra reiniging van deze openbare verlichting.

AFVALVERWERKING

De ZPP vindt dat we ter bescherming van ons milieu ons afval goed moeten scheiden.
Maar afvalverwerking kost veel geld. Daarom is een eerlijke verdeling van de kosten noodzakelijk. De ZPP heeft tegen
invoering van het huidige grondstoffenbeleidsplan van de gemeente gestemd omdat daar geen sprake van is.
Met dit plan betaalt u voor elke klepopening van de ondergrondse containers. Dat lijkt eerlijk, maar het maakt daarbij
niet uit of er veel of weinig restafval in uw vuilniszak zit. Er wordt geen rekening gehouden met het gewicht van de
vuilniszak die wordt gedeponeerd. Alleen op enkele plaatsen in de gemeente waar o.a. veel senioren wonen wordt voor
kleine zakjes afval een kleine toegangsklep gebruikt. Daar betaal je dan minder voor per opening.
Maatwerk is een goede zaak maar het moet wat betreft de ZPP voor alle huishoudens en overal in Zwijndrecht mogelijk
zijn om een klein zakje restafval via een “goedkopere” kleine klep af te voeren.
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JOP’S

In samenwerking met de jongeren zijn intussen al meerdere jeugd ontmoetingsplaatsen (JOP’s ) naar ieders tevredenheid
gecreëerd. De ZPP stimuleert op basis van vraag en aanbod uitbreiding van dergelijke plaatsen in de komende raadsperiode.
Mits er niet wordt gesloopt door de jongeren?

FIXI-WEBSITE

Het is de ZPP gebleken dat het soms lastig is om bepaalde informatie te verzamelen, die nodig is om een goed en juist
beleid te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan informatie en inzicht over de huidige toestand van onze trottoirs. Dat stond
nergens goed geregistreerd. Er is mede op aandringen van de ZPP een Fixi website ontwikkeld waarmee goed inzicht en
overzicht is te krijgen wat voor klachten er over welke onderwerpen binnen komen. Intussen werkt deze website maar blijkt
het nu te schorten in de afhandeling van de klachten. Dat moet volgens de ZPP beter kunnen en brengen dit ook onder de
aandacht van de verantwoordelijken.

OPENBARE TOILETTEN

Het is een veel gehoorde klacht van inwoners. Het grote tekort aan publiek toegankelijke toiletten in Nederland. In het
bijzonder voor patiënten is de nood hoog, soms letterlijk te hoog. Uit onderzoek in opdracht van de Maag Lever Darm
stichting onder 3700 patiënten met een buikziekte of incontinentieprobleem bleek dat één op de vier wel eens is
geweigerd bij een toilet. Bijna 40 % heeft wel eens tevergeefs gezocht naar een toilet en één op de vier blijft regelmatig
thuis uit angst om geen toilet te kunnen vinden.
De ZPP zou graag zien dat alle winkelcentra worden voorzien van een openbaar toilet.

GROENVOORZIENING

De gemeente Zwijndrecht zet zich al geruime tijd in voor een groene leefomgeving die bijdraagt aan een gezonde
samenleving. Die visie deelt de ZPP en wij ondersteunen de initiatieven van de gemeente om ook de buitengebieden van de
gemeente volop in te zetten voor sport, recreatie en natuureducatie. Ook het actief benaderen van de bewoners in de wijk
om te vragen hoe zij speelplekken in de wijk willen inrichten en het opfleuren van de wijk met bloembakken juichen wij
toe. Het vraagt ook van de ZPP de nodige inspanningen om ons groene karakter te behouden. Samen met de bewoners en
bedrijven werken we mee aan het in stand houden van deze voorzieningen. De herplantingsplicht van circa 500 bomen in
de periode 2018-2021 werd niet helemaal gehaald, maar ook deels op andere wijze en op andere locaties gecompenseerd.
De ZPP steunt het groenbeleid en -beleving van de gemeente zoals vastgelegd in de samenvatting publieksversie
groenbeleid van de gemeente Zwijndrecht. Als ZPP zullen wij blijven toezien op de uitvoering hiervan, het is natuurlijk
vreemd als er gebouwd moet gaan worden dat er dan op ongepaste wijze bomen worden gerooid. Als ZPP stellen wij voor
om bij nieuwbouw in een wijk waar rooien van bomen noodzakelijk is een gelijk aantal volwaardige bomen in de wijk of
elders worden teruggeplaatst om onze groenvoorziening op peil te houden.

HONDENBELEID EN UITRENVELDEN

De ZPP staat ook voor zorg en welzijn van onze huisdieren. Een goed hondenbeleid binnen een gemeente is van essentieel
belang voor zowel mens als dier. In het hedendaagse drukke bestaan van de mens kan een huisdier voor ontspanning zorgen.
Een wandeling met de hond draagt bij aan het welzijn van de mens. Maar naast deze voordelen zijn er ook nadelen en
verplichtingen. Denk aan het voorkomen van overlast en opruimen van de hondenpoep.
Dit lijkt in het bestaande beleid geregeld, maar niets is minder waar. Helaas bestaat het misverstand dat het betalen van
de hondenbelasting de opruimplicht van hondenpoep en aangelijnd houden van de hond buiten de uitrengebieden opheft.
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Onze bewoners hebben aangegeven dat er binnen de wijken behoefte is aan de uitbreiding van afgeschermde uitrenvelden.
Ook moeten er meer afvalbakken komen om de opgeruimde hondenpoep te deponeren zodat minder gebruik hoeft te worden
gemaakt van de dure hondenpoepzuiger. De ZPP stelt voor om de inkomsten uit de hondenbelasting te gebruiken om deze
wensen van de bewoners te realiseren. Het is de ZPP gelukt om op twee plaatsen afgeschermde uitren plekken te
realiseren voor onze honden. Dat is zowel op de Rotterdamseweg als ook tegenover winkelcentrum Noord.
Als ZPP willen wij dit realiseren in alle wijken van Zwijndrecht. U betaald als inwoner van Zwijndrecht hondenbelasting,
dan mag u er ook wat voor terugkrijgen.

WONEN EN BOUWEN
ALGEMEEN

De overheid wil nog steeds dat ouderen langer thuis blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook graag.
Dus nieuwe levensloopbestendige woningen en huidige woningen levensloopbestendig maken is nog steeds nodig.
Maar de huidige woningmarkt zit op slot. Er is veel meer vraag dan aanbod. Hier hebben ook starters enorm last van.
De woningprijzen rijzen de pan uit waardoor het voor een starter bijna niet is te doen om een woning aan te kopen.
En dan zijn er ook nog de wachtlijsten om te huren.
Er wordt en er gaat nog meer gebouwd worden in Zwijndrecht, benoemd in het masterplan “DiZtrikt”.
De ZPP zal erg scherp zijn op de voorstellen die voorbij komen wat betreft deze woningbouw plannen.
Dit moet een goede mix zijn tussen levensloopbestendige, betaalbare starterswoningen en het duurdere segment.
Op deze manier krijg je een goede maatschappelijke variatie in een buurt. Want participatie, sociale cohesie en doorgroei
is erg belangrijk om te hebben in een buurt.
Het is fijn dat er, gezien de woningnood, nog wat plekken in Zwijndrecht zijn waar gebouwd kan worden.
Maar op een gegeven moment kan er niet meer bijgebouwd worden. En de ZPP wil NIET dat er in het buitengebied wordt
gebouwd. Als ZPP willen wij de groene leefomgeving behouden. Want een groene leefomgeving draagt bij aan een gezonde
samenleving. Ook het plaatsten van windmolens in zowel het binnen als buiten gebied past volgens de ZPP niet.
Als ZPP ondersteunen wij zeker initiatieven op het gebied van sport, recreatie en natuureducatie in het buitengebied.

NIEUWBOUW

SPECIFIEKE PUNTEN

De ZPP is blij met de ingezette koers om in samenwerking met Woonkracht 10, binnenstedelijk 3100 woningen bij te
bouwen. Dat geeft ook gelijk de grenzen aan van onze ambities. Meer ruimte om te bouwen binnen onze gemeentegrenzen
is er niet. Wij gaan ervan uit dat er met deze bouw een doorstroming komt voor starters en jonge gezinnen.
Voor velen is het vooruitzicht dat je tot je 30ste bij je ouders op zolder moet blijven wonen.
Ook de Indische buurt in Zwijndrecht gaat op de schop. Daar komen nieuwe woningen voor terug die aangepast zijn aan
deze tijd. Tussen nu en tien jaar wordt ook de wijk Noord aangepakt en komen ook daar nieuwe woningen.
Verder worden ook bestaande woningen gerenoveerd. Hierover zijn al gesprekken gaande tussen bewoners en
woningbouwcoöperaties.
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Deze mega bouwoperatie vraagt tevens de nodige inspanningen om ook de leefbaarheid en het groen in onze gemeente op
peil te houden. Daar zit voor de ZPP dan ook een spanningsveld. Er wordt veel gesproken over groene ambities binnen onze
gemeente en tegelijkertijd betreurt de ZPP het dat deze ambities ook moeten wijken om te kunnen bouwen.

BESTAANDE BOUW

Ook wil de ZPP de aanwezigheid van al bestaande levensloopbestendige woonruimte in Zwijndrecht beter onder de aandacht
brengen van de doelgroepen. Zelfstandige huurwoningen bij onze zorginstellingen zijn door het verdwijnen van
verzorgingshuizen levensloopbestendig gemaakt. Deze zijn beschikbaar als huurwoningen waar ouderen en mensen met een
handicap zelfstandig en veilig kunnen wonen met alle faciliteiten van de zorginstelling binnen handbereik.
De ZPP wil in het bestaande kantoorgebouw Twister aan de West Parallelweg achter het station in Zwijndrecht om laten
bouwen tot 100 huisjes van 20 tot 50 vierkante meter en gemeubileerd verhuren aan starters, studenten of éénpersoons
huishoudens. Op deze manier verkorten wij de wachttijd en creëren we voor starters de mogelijkheid de ouderlijke woning
te verlaten. Door geplande ontwikkeling van de Indische buurt en gevaar van de spoorlijn zag B & W in 2020 af van
verbouwing van dit pand. Deze bezwaren zijn volgens de ZPP, mede gezien het project “Diztrikt”, niet meer van toepassing.
De ZPP wil deze kans voor ombouwen nu niet meer niet onbenut laten.

ENERGIETRANSITIE

In Nederland ondervinden wij steeds vaker negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Dit zal de komende jaren alleen
maar toenemen. Landelijk zijn reeds diverse plannen in gang gezet om uitstoot te verminderen, zodat wij in Nederland op
den duur energieneutraal zijn. Mede hierom heeft de regering besloten dat alle gebouwen en woningen in 2050 van “het
gas af” moeten zijn. Om deze doelstelling te realiseren, moeten wij als gemeente Zwijndrecht nu al hierop anticiperen voor
bestaande woningen. Uiteraard zijn de eerste stappen al gezet, in de vorm van collectieve initiatieven, zoals zonnepanelen
en extra woningisolatie. Dit is echter niet voldoende om de uiteindelijke doelstelling tijdig te behalen. In het geval van
hoogbouw (flats) bijvoorbeeld, is het niet zomaar mogelijk om een warmtepomp te plaatsen.
Wij pleiten voor een goede energiedialoog tussen wetenschappers, bewoners, bedrijven en ondernemers, de energietransitie
is iets wat wij samen moeten doen.
OM DE ENERGIEDOELEINDEN VOOR 2050 TE BEHALEN BINNEN DE GEMEENTE, HEBBEN WIJ DE VOLGENDE
STANDPUNTEN;
_ het is niet realistisch om alle gebouwen te voorzien van een warmtepomp / aardwarmte, omdat hiervoor goede isolatie
nodig is. Sommige woningen kunnen simpelweg niet goed genoeg geïsoleerd worden om deze geschikt te maken van een
warmtepomp. Uiteraard kunnen veel gebouwen en/of woningen wel van aardwarmte voorzien worden, denk ook aan nieuwe
woningen. Alle nieuwe woningen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Er moet gemeente breed gekeken worden naar
alternatieven naast stadswarmte, of beter nog, tussenoplossingen.
_ op korte termijn kunnen woningen (laagbouw) voorzien worden van hybride ketels, i.c.m. zonnepanelen. Een hybride
ketel is een ketel welke zowel op elektriciteit als gas kan werken. Hiermee wordt het gasverbruik fors gereduceerd.
_ meer publieke laadpalen. De verhouding moet binnen afzienbare tijd 2 op 10 zijn. Op 2 van de 10 parkeerplekken moet
een laadpaal beschikbaar zijn. Dit stimuleert de aanschaf van elektrische voertuigen, in het bijzonder auto’s.
_ voor woningen in flatgebouwen en overige gebouwen kan er gedacht worden aan stadswarmte.
Dit is een centraal systeem waarbij het warme water wat door leidingen stroomt afkomstig is van restwarmte van
elektriciteitscentrales of afvalverbranding. Dit is echter een oplossing voor langere termijn.
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_ op langere termijn kunnen woningen voorzien worden van andere typen CV ketels, zoals waterstof ketels.
Deze techniek staat echter nog in de kinderschoenen, waterstof kan nog niet massaal geproduceerd worden.
De capaciteit die er is om waterstof te produceren, gaat naar bedrijven/fabrieken.
_ op korte termijn kunnen woningen (laagbouw) voorzien worden van hybride ketels, i.c.m. zonnepanelen. Een hybride
ketel is een ketel welke zowel op elektriciteit als gas kan werken. Hiermee wordt het gasverbruik fors gereduceerd.

ECONOMIE & FINANCIËN
ALGEMEEN

De gemeente heeft veel taken. Na jaren met tegenvallende financiën is het tij nu toch aan het keren.
Opbrengsten van de Eneco gelden, maar daar tegenover wegvallende dividenden.
Toch blijft het noodzakelijk dat we onnodige uitgaven en verspilling bestrijden. De gemeente moet ook duidelijk maken
wat er gebeurt met het belastinggeld van de inwoners. De ZPP wil dat de gemeente komt met een duidelijk en leesbaar
overzicht van de financiën voor de burger. Samenwerking met andere gemeenten en organisaties bijvoorbeeld kunnen voor
besparingen zorgen. De ZPP is voor lokaal beleid en daar waar het voordeel oplevert voor samenwerking.

SPECIFIEKE PUNTEN

BEZUINIGEN

Maar dan op een wijze dat de inwoners er weinig van merken. Het is dan ook zaak om de middelen die we beschikbaar
hebben goed te besteden en niet te verknoeien aan onzinnige dure onderzoek projecten. Wij kunnen u als inwoner van onze
gemeente allerlei mooie zaken voorspiegelen die we de komende jaren voor u gaan realiseren, maar dat doen wij niet.
Wel maken wij ons sterk om de gemeentelijke belastingen laag en de voorzieningen op peil te houden.
De Zwijndrechtse Plus Partij wil, wanneer dat op verantwoorde wijze mogelijk is, niet bezuinigen op voorzieningen als
levendige buurthuizen, sportaccommodaties en welzijnswerk, omdat dit de pijlers van onze samenleving zijn.
Deze voorzieningen moeten wat ons betreft voor de inwoners beschikbaar blijven, zeker omdat Zwijndrecht al heel weinig
voorzieningen heeft.

BESTRIJDING VAN ARMOEDE

Als het aan de ZPP ligt trekken wij het programma ter bestrijding van armoede ook na de verkiezingen en de
daaropvolgende jaren door. Het Deltaplan armoede en de interventies blijven nodig om de samenhang tussen participatie
en werkgelegenheid te waarborgen. Het vroeg signaleren van zware financiële schulden draagt bij aan het voorkomen
van een hoop persoonlijk leed, zowel voor de betreffende ouders als kinderen. Het creëren van extra banen in Zwijndrecht
en het financieel ondersteunen in de zelfredzaamheid van onze inwoners moet bijdragen in het herstel van het gewone leven.
Levendige buurthuizen voor jong & oud

HEFFINGEN EN ONROERENDZAAKBELASTING (OZB)

De ZPP wil geen verhoging van de OZB en de heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, etc. maar kostendekkend
niveau wel de inflatiecorrectie toepassen naar de daadwerkelijke cijfers.
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WMO GELDEN

De ZPP wil dat WMO gelden voor de WMO bestemd blijven en niet worden overgeheveld naar de bestemming bijstand of
algemene middelen. Als er meer geld nodig is voor opvang statushouders en bijstand moet bij het rijk daarvoor een extra
uitkering worden gevraagd.
Ook voor de WMO is meer rijksbijdragen nodig dan nu verstrekt wordt.
De ZPP wil:
_ kortere wachtlijsten.
_ meer zorg mariniers.
_ bestrijding eenzaamheid door onder andere in elke wijk een levendig buurthuis.

PGB

Het Persoons Gebonden Budget (PGB)is voor velen een onmisbaar instrument om zo onafhankelijk mogelijk en op eigen
wijze te leven, je rollen in het leven te vervullen, je talenten te ontwikkelen. Gewoon te leven zoals ieder ander.
Helaas wordt het budgethouders niet gemakkelijk gemaakt en is het steeds moeilijker om eigen regie te voeren.
Om het PGB weer sterk en stevig te maken stellen we 4 PGB-kernwaarden vast.
_ een PGB blijft altijd een keus voor inwoners die er bewust voor kiezen en met een PGB kunnen werken.
_ zorg voor goede toerusting van mensen in de toegang en budgethouders/vertegenwoordigers.
_ zorg voor toereikende tarieven om kwalitatief goede hulp, ondersteuning en hulpmiddelen te kunnen inkopen.
_ zorg voor een integraal budget voor alle soorten van hulp.

BELASTINGDRUK

Wij beloven u geen gouden bergen.
Maar onze standpunten zijn:
_ een degelijk financieel beleid gericht op de lange termijn.
_ niet investeren in onzinnig dure onderzoeksprojecten.
_ lage belastingdruk.
_ de OZB niet als melkkoe voor de begroting gebruiken.
_ niet te pas en te onpas externe bureaus inhuren.
_ een gedifferentieerde kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (nu is er alleen maar een scherpe lijn van
wel of geen kwijtschelding).

STILLE MODALE ARMOEDE

Wij vragen extra aandacht voor de stille armoede van onze inwoners met een inkomen net boven het minimum tot één keer
modaal. Door vele lastenverzwaringen van de afgelopen jaren en uitblijven van loonsverhogingen en/of indexeringen door
prijsstijgingen komt deze doelgroep steeds vaker in financiële nood. Door de bestaande wettelijke regelingen kan deze
doelgroep geen gebruik maken van bepaalde toelagen of voorzieningen en zijn daardoor regelmatig aangewezen op hulp van
vrienden, bekenden en/of de voedselbank. Het kan voor de ZPP niet zo zijn dat werkende mensen die hun “werkend”
steentje bijdragen door wetgeving ongevraagd worden veroordeeld tot een armoedig bestaan.
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MKB
ALGEMEEN

De ZPP wil voor de ondernemers een goed en kansrijk ondernemersklimaat waarin de gemeente de ondernemers goed
faciliteert en ondersteunt, maar ook op de hoogte is van de behoefte en problemen van de ondernemers zodat hier passend
beleid voor kan worden ontwikkeld niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels.
Belangrijk is dat gemeente, het bedrijfsleven en de onderwijssector goed samenwerken en de aansluiting tussen het
onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. Van belang is een goed verkeer- en parkeerbeleid bij winkelcentra en
industrieterreinen. Maar ook een goede ruimtelijke ordening en communicatie valt daar onder.
Evenals voldoende mogelijkheden voor huisvesting en openbaar vervoer voor werknemers.
Zwijndrecht is een schippersplaats, dat betekent dat er ook voldoende afmeer mogelijkheden met energievoorzieningen
moeten zijn.

COFFEESHOP

SPECIFIEKE PUNTEN

Er komt een nieuwe coffeeshop in hetzelfde gebouw als “Xpresso” wat de gemeente heeft gekocht.
Xpresso was tussen 2002 en november 2019 de enige coffeeshop in de regio.
De opvolger van gepensioneerde directeur trof destijds grootschalige fraude aan waarop het pand werd gesloten met
als gevolg toename van overlast en straathandel binnen de gemeente Zwijndrecht.
Om dat te bestrijden is de ZPP voorstander van heropening van de coffeeshop.

LOKAAL WINKELEN STIMULEREN

Een groot probleem van de dalende omzet voor lokale ondernemers is, naast de coronacrisis, het online winkelen.
Pakketjes worden gemakkelijk en snel geleverd en vaak nog gratis thuisbezorgd ook.
Door lokaal winkelen vanuit de gemeente te stimuleren, wordt de kans op leegstand binnen de winkelcentra verkleind.
Een optie om het kopen bij lokale ondernemers te stimuleren, is bijvoorbeeld een spaarsysteem.
Wordt er bij een lokale winkel gekocht, dan krijgt de consument spaarpunten.
De spaarpunten zijn te besteden bij de deelnemende winkels en/of te sparen voor lokale goede doelen.

ZPP VOOR BEHOUD
VAN JONG EN OUD
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• Veilige, schone en leefbare omgeving
• Bestrijding stille armoede
• Verbetering jeugdzorgtrajecten
• Betaalbare (jongeren)huisvesting
• Wijkagent in de wijk
• Inwoners betrekken bij besluitvorming
• Fatsoenlijke C.I.Z. indicaties
• Eerlijk beleid afvalverwerking
• Toegangkelijkheid openbare ruimtes
• Behoud wijkplatforms en sociale wijkteams
• Goed ondernemersklimaat
• Meer openbare toiletten
• Evenementen en voorzieningen voor jong & oud
• Verminderen belastingdruk

www.zwijndrechtsepluspartij.nl

