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Uitgangspunten 
Het opstellen van een verkiezingsprogramma begint met het formuleren van je uitgangspunten. Wat is 
van waarde en helpt je bij het maken van keuzes? Onderstaande uitgangspunten hebben ten grondslag 
gelegen aan het programma van PvdA/GroenLinks. Deze uitgangspunten zullen ook leidend zijn bij de 
beoordeling van beleidsvoorstellen de komende vier jaar.

Het Voorster landschap
De gemeente Voorst herbergt waardevol landschap. Daar moeten we behoedzaam mee omgaan. Wij 
zetten ons in voor (uitbreiding van) natuurgebieden. Waarbij in het landelijke gebied met biodiversi-
teit nog een slag gemaakt kan worden. Tegelijkertijd vragen maatschappelijke ontwikkelingen om een 
ander ruimtegebruik dan nu. De energietransitie en noodzakelijke veranderingen in de landbouwsector 
zullen gevolgen hebben voor het landschap. Wij zullen voorgestelde veranderingen toetsen aan de 
natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteit van het gebied.

Duurzaamheid en klimaat
Terugdringing van de uitstoot van CO2 en waterbeheer hebben voor ons hoge prioriteit. Niet alleen 
als gemeente zullen wij verder moeten verduurzamen, ook aan de partners met wie wij samenwerken 
stellen wij duurzaamheidseisen.
Een belangrijk aspect bij verduurzaming is de dreigende tweedeling, waarbij huishoudens met een laag 
inkomen geconfronteerd worden met steeds hogere energielasten en niet in staat zijn deze door inves-
teringen terug te dringen.

Het cement van de Voorster samenleving
Wij beschermen dat wat cruciaal is voor de inwoners: (sport)verenigingen, bibliotheek, culturele initia-
tieven etc.. Al die activiteiten, van sport tot carnaval, vormen het bindmiddel van de Voorster samenle-
ving. Dat bindmiddel koesteren wij en wij bieden ondersteuning waar nodig. De dorpscontactpersonen 
zijn voor ons een belangrijke schakel tussen overheid en inwoners én inwoners onderling.

Beschermen van kwetsbaren
De coronacrisis heeft gevolgen voor veel mensen. Het zijn de ouderen en de zieken, de laagopgelei-
den en de laagbetaalden, die het grootste gezondheidsrisico lopen. Het zijn de kinderen in ontwrichte 
gezinnen, de mensen met psychische problemen, de verslaafden en daklozen, die uit beeld dreigen 
te raken en waarvoor als we niet uitkijken morgen nog minder hulp beschikbaar is. De onderwijsach-
terstanden lopen vooral op bij kinderen die opgroeien in kleine huizen en met laaggeletterde ouders. 
Niemand wordt uitgesloten. Onze inzet zal gericht zijn op emancipatie en integratie. Bij bescherming 
van de kwetsbaren hoort ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.



Zekerheid en werk
Flexibilisering en marktwerking zijn in bepaalde sectoren doorgeslagen, waardoor het sociale doel is 
achtergesteld bij het commerciële. Dit zien we bij werk en inkomen (flexcontracten en ZZP'ers), huisves-
ting en de marktwerking in de zorg. Met toenemende armoede als gevolg. Het moet eerlijker en fat-
soenlijker. We zetten ons in voor voldoende (sociale) woningbouw en inkomens en werkzekerheid voor 
iedereen.  De gemeente geeft hiervoor het goede voorbeeld en verankert dit in haar subsidie-, inkoop- 
en aanbestedingsbeleid. Goede ideeën uit een recent verleden als de instroom- en uitstroombanen 
worden in ere hersteld en we investeren in (bij)scholing voor hen die dit nodig hebben.

Vertrouwen en fatsoen, de burger praat mee
De burger moet kunnen vertrouwen op het gemeentebestuur. Afspraken nakomen, elke schijn van 
belangenverstrengeling voorkomen, eerlijke informatie geven. Dat is waar het om draait. We willen 
een overheid waar mensen vertrouwen in hebben, dat begint bij openheid en transparantie en door op 
vernieuwende wijze inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij besluitvorming. 

Blijven investeren
De financiële speelruimte bepaalt het kader: wanneer er vanuit het Rijk voldoende financiële ruimte 
beschikbaar komt, gebruiken we die eerst om de kwetsbare inwoners te beschermen en het verenig-
ingsleven overeind te houden. Met woningbouw, en dan met name sociale woningbouw en investerin-
gen in het openbaar gebied maken we de gemeente sterker en aantrekkelijker. 



De gemeente Voorst is een groene gemeente met landschappelijk zeer waardevolle gebieden, zoals de 
Wilpse Kleipolder, de Nijbroeker polder en de landgoederenkring rond Twello. Wat waardevol is moet 
worden beschermd. Ontwikkelingen zijn mogelijk, maar moeten wel een bijdrage leveren aan het waar-
devolle karakter van het landschap.
Het gebruik van de grond is een belangrijk thema. Er is grond nodig voor zonnevelden, windmolens, 
woningbouw en natuurontwikkeling. Zorgvuldige keuzes, die zo veel mogelijk rechtdoen aan het land-
schap, zijn nodig.
En natuurlijk zetten we ons in voor herstel, behoud en uitbreiding van natuur.
De klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande problematiek van droogte en wateroverlast, de 
uitputting van onze grond, het achteruithollen van de biodiversiteit en de stikstofproblemen zijn alle-
maal duidelijke signalen dat we op deze manier niet verder kunnen gaan. Herstel van onze biodiversi-
teit heeft hoge prioriteit.

Een groene en natuurlijke gemeente

Onze inzet voor de komende jaren: 

• Wij blijven onverminderd werken aan de verbetering van de biodiversiteit, de klimaatadaptie, de 
droogtebestrijding en de versterking van de maatschappelijke betrokkenheid bij deze thema’s.

• We beginnen zo snel mogelijk met het aanplanten van anderhalf miljoen bomen. 
• Wij willen geen randweg aanleggen door een oud landgoed.
• Wij ondersteunen agrariërs die willen overgaan op meer natuur-inclusieve landbouw of zoeken 

naar alternatieve inkomstenbronnen als kleinschalige zonnevelden, boerderijwinkels en land-
schapsbeheer. 

• Wij zetten ons in voor een nieuwe rood-voor-roodregeling ten behoeve van woningbouw in combi-
natie met natuurontwikkeling.

• Wij ondersteunen initiatieven voor het versterken van cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden, zoals bijvoorbeeld klompenpaden en meidoornhagen.



Klimaat en energietransitie

Klimaatverandering is een van de belangrijkste problemen van dit moment. Ook de gemeente Voorst 
zal zijn steentje moeten bijdragen, bijvoorbeeld om CO2-neutraal te worden. De opwarming van de 
aarde is een te groot probleem om aan anderen over te laten. De weg ernaar toe is een gezamenlijke. 
In overleg met bewoners en grondeigenaren zoeken we naar de beste plekken voor windmolens en 
zonneparken.
Windmolens en zonneparken zijn niet de mooiste landschapselementen maar we zullen ze (tijdelijk) 
moeten accepteren.  De burgers ervaren daarvan de lasten. Het kan niet zo zijn dat de lusten (de win-
sten) uitsluitend naar derden gaan. Het is niet meer dan redelijk dat ook een deel van de lusten gaat 
naar de burgers van Voorst en dat burgers de mogelijkheid krijgen mee te investeren.
Een belangrijk onderdeel is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Daarbij dreigt een 
nieuwe tweedeling: lagere inkomensgroepen die niet de middelen hebben om hun woning te isoleren 
en ondertussen wel geconfronteerd worden met steeds hogere energielasten.

Onze inzet voor de komende jaren: 

• We zetten ons in voor een eerlijke energietransitie, die betaalbaar is voor iedereen en die voor 
iedereen rendement oplevert. Niet alleen de lasten maar ook de lusten zijn voor de burgers.

• Bij (kleinschalige) initiatieven krijgen burgers de kans om mede te investeren.
• Wij zullen initiatieven die de tweedeling bij de energietransitie tegengaan ondersteunen.
• Bij aanbesteding en opdrachtverlening zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord onder-

nemen belangrijke randvoorwaarden.



Solidariteit en zorg 
De flexibilisering in arbeid, inkomen en wonen is doorgeslagen en leidt tot grote bestaansonzekerheid 
bij een grote groep mensen. PvdA-GroenLinks kiest voor eerlijk delen. Dit betekent dat iedereen een 
eerlijke kans krijgt op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij willen dat 
iedereen, jong of oud, ongeacht achtergrond of herkomst, gebruik kan maken van op de mens gerichte 
zorg en van het allerbeste onderwijs. Wij vragen daarbij extra aandacht voor jongeren die in de knel 
raken en een beroep doen op jeugdzorg.
PvdA-GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving door middel van betaald werk, 
school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Zelfredzaamheid bevorderen is goed en wij vinden het de taak 
van de overheid om mensen die dat nodig hebben te helpen met extra ondersteuning of begeleiding. 
PvdA-GroenLinks kiest voor minder regels, voor gelijke kansen, ook voor kinderen, voor emancipatie en 
voor meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf.  Wij willen ruimte voor innovatieve pilots waar-
in mensen met een bijstandsuitkering meer bestaanszekerheid kunnen opbouwen en hun sociale en 
financiële redzaamheid kunnen vergroten. 
PvdA-GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde 
omgeving. In de zorg staat de mens die hulp nodig heeft centraal, met haar of zijn eigen talenten en 
behoeften. 

Onze inzet voor de komende jaren: 

• Zorgen voor een solide sociaal vangnet. Dit houdt in ruimhartige bijstand, een actief beleid voor 
armoedebestrijding en jeugdzorg en het opsporen van stille armoede. 

• Inzetten op financiële redzaamheid. Hiernaast ook goede schuldhulpverlening door intensieve 
samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijven. 

• Binnen het bestaande beleid vragen wij meer aandacht voor preventie. 
• Professionele ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
• Centraal stellen van de mens bij de uitvoering van het sociaal beleid door marktpartijen. Dit houdt 

in dat we niet automatisch kiezen voor de laagste prijs. 
• Innovatieve pilots om de bestaanszekerheid voor mensen met een bijstandsuitkering te vergroten. 
• Stimuleren van solidariteit met statushouders en hun kinderen en ondersteunen van Vluchtelin-

genWerk. Daarbij hoort ook internationale solidariteit via fairtrade-initatieven.



Sociale woningbouw
De gemeente Voorst groeit al jaren licht. Dat komt door een redelijk ruim woningbouwprogramma. 
Toch blijft de vraag naar woningen, met name in Twello, extreem groot. Maar we moeten ook realis-
tisch zijn: de gemeente zal niet aan iedereen die dat wil onderdak kunnen bieden. Het is wel van belang 
dat we bij zo’n grote vraag het sociale woningbouwprogramma in stand houden. 
Door de grote vraag stijgen de prijzen van de huizen en de lagere inkomensgroepen worden daar als 
eerste de dupe van. We moeten blijven bouwen, in alle kernen, maar met een accent op Twello, waar 
de vraag verreweg het grootst is,  met een goed sociaal programma, duurzaam, maar ook met (om de 
kosten te drukken) vernieuwende bouwmethoden, levensloopbestendig en energieneutraal.

Onze inzet voor de komende jaren: 

• Wij zetten ons in voor instandhouding van het sociale woningbouwprogramma, met aandacht voor 
multifunctionele, duurzame en energieneutrale woningen en huurwoningen.

• Wij willen als gemeente een ondersteunende rol spelen bij vernieuwende initiatieven in sociale 
woningbouw.

• Wij zetten ons in voor woningbouw in alle kernen, mede om draagvlak te creëren voor het vereni-
gingsleven en  bijvoorbeeld basisscholen, dorpshuizen en andere ontmoetingsplekken.

• Duurzaam bouwen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.



Sport en cultuur
Sport en cultuur is passie en nog heel veel meer. De gemeente Voorst heeft een rijk verenigingsleven. 
Veel clubs leveren iedere week weer een fantastische prestatie. Elke week staan vele vrijwilligers van 
verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport mogelijk te maken. En met deze 
sportbeoefenaars zijn er heel veel mensen actief in zangkoren, muziek- en toneelverenigingen, lees-
clubs en creatieve clubs. Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage aan het vitaal en krachtig houden 
van onze lokale samenleving. Al deze verenigingen, vrijwilligers, leden en deelnemers bouwen aan een 
breed sociaal netwerk. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen en zien sport en cultuur als een 
belangrijke publieke voorziening. Sporten en cultuur is leuk, gezond en vergroot de sociale samenhang. 
Daarom stimuleren we onze jeugd om lid te worden van een sport- en cultuurvereniging en bieden we 
ouders met een smalle portemonnee financiële ondersteuning zodat alle kinderen kunnen meedoen.

Onze inzet voor de komende jaren: 

• Goede sport- en cultuurvoorzieningen zijn noodzakelijk. We helpen de verenigingen bij het ver-
duurzamen van hun accommodaties met leningen.

• Bij de aanleg of renovatie van (sport)accommodaties kiezen we voor materialen met een lage mili-
eubelasting.

• In de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we nadrukkelijker rekening met be-
wegen.

• We bieden het kader, begeleiders, trainers van verenigingen cursussen, zodat ze beter kunnen 
omgaan met agressie, asociaal gedrag en uitwassen bij verenigingsactiviteiten en op en rond de 
sportvelden.

• We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo 
groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op onder-
steuning en advies van de gemeente kunnen rekenen.

• Wij bevorderen een gezond en schoon sport- en leefklimaat in brede zin. We stimuleren het ver-
duurzamen van de sportaccommodatie, het terugdringen van (zwerf)afval rond sportcomplexen en 
het bevorderen van vergroening en biodiversiteit bij sportcomplexen.



Werkgelegenheid en 
duurzaam ondernemen 

Werk is een basisvoorwaarde voor sociale en economische zekerheid. De werkgelegenheid is in onze 
gemeente gelukkig goed. Door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging neemt de werkgelegenheid in 
de landbouw af. Recreatie en toerisme zijn groeisectoren die dit voor een deel kunnen opvangen; waar 
mogelijk in combinatie met herstel van natuur. Kwaliteit en promotie van het toeristische aanbod en 
herstelplannen voor de natuur moeten door de gemeente worden ondersteund. 
PvdA-GroenLinks vindt dat de vestigingsvoorwaarden en een goed ondernemersklimaat intact moeten 
blijven. Stimuleren van duurzaam ondernemerschap en behoud van landschap en milieu spelen daarbij 
voor ons een belangrijke rol. 
Zorg en dienstverlening vormen samen een derde van de gemeentelijke werkgelegenheid. In deze sec-
toren zijn naar onze mening banen te creëren voor kwetsbare groepen in de samenleving. Gemeente 
en lokale bedrijven hebben samen een verantwoordelijkheid om beschut werk te bieden aan wie dat 
nodig heeft. 
PvdA-GroenLinks wil dat mensen die langdurig zonder werk zitten actief betrokken blijven bij (lokale) 
maatschappelijke activiteiten. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van de gemeente om zinvol vrij-
willigerswerk te laten prevaleren boven zinloos solliciteren. 

Onze inzet voor de komende jaren: 

• Ruimte bieden aan en ondersteunen van initiatieven voor een goede en duurzame ontwikkeling van 
recreatie en toerisme. 

• Creëren van een optimaal vestigingsklimaat dat past bij de schaal en kwaliteiten van onze gemeen-
te. 

• Het realiseren van beschut werk voor mensen die dat nodig hebben, door gemeente en bedrijfsle-
ven. Bepleiten dat bij aanbestedingen de voorkeur wordt gegeven aan (lokale) bedrijven die op dit 
punt al resultaten hebben laten zien. 

• Stimuleren van initiatieven voor de versterking van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO). Ook in gemeentelijke aanbestedingen inzetten op partijen die mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in dienst nemen. 

• De gemeente geeft als werk- en opdrachtgever het goede voorbeeld door de voorkeur te geven aan 
vast werk en zekerheid boven flexwerk.



Open bestuur en 
transparant financieel beleid 

Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en dat iedereen zich gehoord voelt. 
Dat iedereen, die wil, kan deelnemen en de belangen van al onze inwoners worden behartigd en verde-
digd. In de raad, en ook daarbuiten.
Burgerparticipatie is belangrijk. De mensen moeten als een partner van de gemeente worden gezien . 
Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving speelt en welke oplossingen er mo-
gelijk zijn. Wij stimuleren burgerinitiatieven die aansluiten bij onze uitgangspunten, bijvoorbeeld op het 
gebied van het vergroenen van onze kernen zoals het aanplanten van bomen of het ‘ tegel wippen’. De 
gemeente is daarom toegankelijk, benaderbaar, voorspelbaar en betrouwbaar voor álle inwoners. De 
inwoners van Voorst worden in een vroeg stadium betrokken, ze worden serieus genomen en aan het 
begin is er duidelijkheid over het proces en wat gedaan wordt met de inbreng van participanten.

Het algemeen belang is altijd leidend. We zorgen ervoor dat alle inwoners worden gehoord en zijn ons 
ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in inwonersinitiatieven roert. De PvdA/GL staat 
voor  respect(vol met elkaar omgaan), we geven eerlijke en duidelijke informatie en waar fouten wor-
den gemaakt, erkennen wij dat en doen we er iets aan. Andersom verwachten wij dat burgers met 
respect omgaan met bestuurders. 

Geld is een belangrijk sturingsmiddel in de gemeentelijke politiek. Verreweg het grootste deel van haar 
financiën ontvangt de gemeente van het rijk. Daarin zijn ook opgenomen de middelen die de rijksover-
heid aan de gemeenten beschikbaar stelt voor het uitvoeren van taken in het sociale domein. 

Onze inzet voor de komende jaren: 

• We gaan experimenteren met nieuwe vormen van democratie en inspraak (zoals een burgerpanel) 
om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming en het vertrouwen in de overheid te herstel-
len. 

• We moedigen initiatieven aan van inwoners die de sociale cohesie in een buurt/dorp vergroten, de 
leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen. 

• Wij zijn een voorstander van ‘The right to challenge’.
• Initiatieven van inwoners steunen we alleen als ze breed worden gedragen én als ze voldoen aan 

onze uitgangspunten. We willen voorkomen dat een mondige minderheid ten koste van een grote 
groep inwoners met gemeenschapsgeld haar zin doordrijft.

• Een beetje integriteit bestaat niet. We zijn daarom open over onze nevenfuncties en onthouden 
ons van stemming als (de schijn van) belangenverstrengeling op de loer ligt. Daar spreken we ook 
de raad en het college op aan. 

• Voeren van een solide en transparant financieel beleid. 
• Zorgen voor een jaarlijks sluitende begroting. 
• Gebruik van geoormerkte zorgoverschotten voor de doelen waarvoor zij bestemd zijn. 
• Menselijke, duurzame en maatschappelijke meerwaarde moet zwaar meewegen in financiële afwe-

gingen. 


