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Onze speerpunten

1. Dordrecht is er voor iedereen
Dordrecht is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Dan moet je natuurlijk wel een huis kunnen 
vinden en betalen. Er moeten betaalbare appartementen en kamers komen voor jongeren. Het 
aantal betaalbare sociale huurwoningen moet op pijl blijven. Sociale woningen worden niet meer 
afgebroken en vervangen door dure koopwoningen, maar waar mogelijk gerenoveerd. Bij alle 
bouwprojecten moet een mengeling komen van sociale huur, huurwoningen voor middeninkomens, 
en koopwoningen van betaalbaar tot iets duurder.

2. Eerlijk werk tegen eerlijk loon
Werk is de beste manier om uit de armoede te komen. Het moet dan wel om echte banen gaan, 
tegen fatsoenlijke CAO-lonen. De gemeente stimuleert waar mogelijk de lokale werkgelegenheid. 
Vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen en participatiebanen mogen nooit ten koste gaan van 
gewoon vast werk. Er komt geen verplichting bij de Sociale Dienst om werk aan te nemen als dat 
geen normaal betaalde baan is. De gemeente geeft haar eigen medewerkers zoveel mogelijk een 
vaste aanstelling, en eist dat ook van organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren van zorg en 
welzijnswerk tot groenvoorziening. Ook voor mensen met een arbeidshandicap komen weer 
beschutte arbeidsplaatsen met een normaal CAO-loon.

3. Goede zorg, bereikbaar voor iedereen
In alle wijken wordt gezorgd voor goede thuiszorg en wijkverpleging. Mantelzorg is welkom, maar 
mag niet overbelast worden en is geen vervanging voor professionele zorg. Wachtlijsten in de 
jeugdzorg zijn een schandaal en moeten verdwijnen. Voor ouderen willen we dat bij alle 
zorgcomplexen en aanleunwoningen weer recreatieruimtes komen en restaurants geopend of 
heropend worden waar bewoners en buurtbewoners vers bereide maaltijden kunnen genieten.

4. Dordrecht schoon, groen & veilig 
De natuur staat onder druk. Polders dreigen te verdwijnen voor de aanleg van bedrijventerreinen, 
terwijl er leegstand is op de bestaande terreinen. Het Weizigtpark dreigt te verdwijnen, voor de 
bouw van peperdure yuppenwoningen. De SP staat voor behoud van de groene polders en voor 
behoud van de parken. In de binnenstad willen we veel minder auto's. Bezoekers komen met het 
openbaar vervoer of parkeren hun auto aan de rand van het centrum en reizen verder per 
elektrische bus. Bij de inrichting van straten en wegen wordt rekening gehouden met gebruikers 
van rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens. 

5. Dordrecht zelfstandig - stop Drechtstad!
Sommige partijen willen van het feest 800 jaar Dordrecht een afscheidsfeest maken. Zij willen de 
gemeente Dordrecht laten fuseren met omliggende gemeenten, om tot één grote Drechtstad te 
komen. De SP wil het bestuur dicht bij de burger. Dordrecht moet zelfstandig blijven. 



INLEIDING

Vier jaar geleden kwamen we als SP voor het eerst in de gemeenteraad van Dordrecht. In die tijd 
hebben we ons ontwikkeld tot de stem van al die Dordtenaren die een meer sociaal, een meer 
natuurlijk groen, een humaner of simpelweg een meer verstandige gemeentepolitiek willen voeren.

We werden de afgelopen vier jaar geconfronteerd met een gemeentebestuur dat sociale 
huurwoningen afbrak, grond goedkoop weg gaf aan projectontwikkelaars voor de bouw van villa's. 
Een college van B&W dat geen geld vond voor het schoonhouden van de straten van kauwgum, 
maar wel miljoenen uittrok voor feesten. Van koningsdag, tot de viering van de Dordtse synode.

Nu, eind 2017, begin 2018, publiceren alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma's. Vol 
mooie beloften en leuzen. Wij nodigen de kiezers uit om ook vooral te kijken naar wat partijen in de 
afgelopen jaren concreet hebben gedaan, en hoe zij stemden in de gemeenteraad. Als SP stonden 
we op veel punten waar we brede bijval kregen van de bevolking of van betrokkenen, alleen in de 
gemeenteraad.

Alleen de SP stemde tegen het opofferen van de groene Oude Beerpolder, aan de ontwikkeling 
van bedrijventerrein Kil IV, terwijl andere bedrijventerreinen nog half leeg staan. We durven gerust 
te stellen dat de SP de meest groene partij in deze stad is.

Alleen de SP wilde in de openbaarheid discussiëren over de toekomst van onze gemeente, terwijl 
andere partijen achter gesloten deuren spraken over de mogelijke fusie tot één grote Drechtstad. 
Ook verzetten we ons tegen het aan de kant schuiven van burgerinitiatieven, zoals voor het 
bouwen van een bijzonder woningcomplex achter het Steegoversloot of het aanleggen van een 
woonerf. We durven gerust te stellen dat de SP de meest democratische partij in deze stad is.

We pleiten voor een aanpak van armoede en voor een menswaardige behandeling van mensen 
met een uitkering. Maar zelfs voor iets simpel maar essentieels als verse groente en vlees of 
vleesvervanger in de pakketten voor de Voedselbank kregen we geen steun van andere partijen. 
Ons pleidooi voor afschaffen van de wachttijden bij de Sociale Dienst werd afgewezen door andere 
partijen, maar uiteindelijk onder druk van de wet en de nationale ombudsman toch doorgevoerd. 
We durven gerust te stellen dat de SP de meest sociale partij van deze stad is.

Van jeugd tot ouderen staat op dit moment de zorg onder druk. Als SP zetten we ons in voor een 
einde aan de wachtlijsten en het geven van de zorg die mensen nodig hebben en waar ze recht op 
hebben!

Of we de komende jaren punten uit ons verkiezingsprogramma binnen gaan halen, hangt natuurlijk 
af van onze steun bij de verkiezingen. Waar mensen in beweging komen en zich organiseren 
kunnen overwinningen behaald worden. Maar om dat mogelijk te maken, en uiteindelijk een 
verandering van de hele maatschappij naar één waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit de norm zijn, is een sterke Socialistische Partij nodig. Wordt lid van de SP en sluit je 
aan bij de strijd voor een maatschappij waarin de behoeften van mensen belangrijker zijn dan de 
winsten van multinationals!



DEEL 1 DE MENSEN IN DORDRECHT

ZORG EN WELZIJN

Alle gemeentes zijn in 2015 vanuit het rijk verantwoordelijk gemaakt voor de zorg. Sinds die tijd 
heeft de landelijke overheid enorme bezuinigingen doorgevoerd die op het bordje van de 
gemeentes zijn gelegd. Het hierdoor ontstane systeem heeft als groot bezwaar dat de gemeentes 
nu een dubbele pet op hebben. Die van verwijzer en die van schatkistbewaarder. Hierdoor bepaalt 
de gemeente welke zorg aan wie geboden wordt. De SP vindt dat het aan de professionele 
hulpverlening voorbehouden moet zijn om te bepalen welke zorg voor wie nodig is. Als wij 
het voor het zeggen hebben gaat de gemeente niet op de stoel van de zorgverlener zitten, en 
bemoeit zich niet inhoudelijk met de specialistische behandeling.

Ook op andere zorgfronten zijn de gevolgen van de bezuinigingen inmiddels goed zichtbaar en 
voor vele kwetsbare mensen voelbaar. Verzorgingshuizen zijn gesloten en voor de bewoners van 
aanleunflats is er veelal niet langer gelegenheid tot het gebruiken van gezamenlijke warme 
maaltijden en het elkaar ontmoeten bij activiteiten. De thuiszorg is zo ernstig ingeperkt, en de 
regeling is dermate afgezwakt, dat zelfs van het motto “een schoon huis” onvoldoende is 
overgebleven. De signaleringsfunctie van de thuiszorgmedewerkers is praktisch verdwenen. 
Dat we een forse toename zien van eenzame ouderen, verwarde personen op straat en radeloze 
ouders die geconfronteerd worden met lange wachttijden in de zorg is dan ook niet 
verbazingwekkend. De hele zorgketen loopt vast door lange wachtlijsten, financiële tekorten en 
een almaar groeiende bureaucratie. Een gevolg van dit alles is dat de huisartsen overbelast raken 
en de ziekenhuizen overspoeld worden met hulpvragen die daar niet thuishoren.

Inmiddels zijn wijk-/jeugdteams ingericht (verder aangeduid als wijkteams). Binnen deze teams 
moet uniforme en voldoende kennis en expertise aanwezig zijn op alle deelgebieden van zorg en 
ondersteuning. Zij horen te werken vanuit wijkcentra die meteen ook een ontmoetingsplek zijn 
waar activiteiten voor omwonenden van diverse leeftijd worden georganiseerd. Elk wijkteam heeft 
een coördinator nodig met kennis en expertise op breder terrein in de zorg. Deze coördinator moet 
de directe bevoegdheid hebben om de juiste zorg of voorziening die voor de hulpvrager nodig is te 
indiceren en in gang te zetten. Wij vinden dat hierbij niet de kosten, maar de noodzaak van 
een behandeling of voorziening leidend moet zijn.

De wijkteams dienen bestuurlijk direct onder de gemeente (dus niet een gemeenschappelijke 
regeling) te vallen en het personeel hoort in dienst van de gemeente te zijn. Het inzetten van 
mantelzorg en vrijwilligers op zorgtaken, moet wat de SP betreft echt gebeuren op 
vrijwillige basis. Onbetaalde krachten voeren geen betaalde taken uit en nemen geen taken van 
vakdeskundigen over. Mantelzorg kent haar grenzen en zware zorg mag niet in de schoenen van 
mantelzorgers geschoven worden.
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De SP zet in op:
Buurtzorg in de hele stad zodat de zorg kleinschalig en dicht bij de mensen wordt 
georganiseerd.
Eén coach die de hulpverlening voor een persoon coördineert en de regie heeft, samen met de 
hulpvrager. Vroegtijdige signalering en aanpak bij de bron ter voorkoming van elkaar 
overlappende zorgvragen.

De kwaliteit van de zorg die nodig is staat voorop. Besparingen komen alleen uit het tegengaan 
van verspilling en bureaucratie.

Wijkteams beschikken over actuele wachtlijsten van alle zorgaanbieders, zodat er direct inzicht 
is in waar er op de meest korte termijn hulp kan worden geboden.
Vrijwilligers en mantelzorgers verrichten niet onbetaald de arbeid die door betaalde 
professionals geleverd hoort te worden.
Geld dat de gemeente ontvangt voor uitvoering van de zorg, blijft bestemd voor de zorg, maar 
als dat geld te weinig is om de zorg te leveren die nodig is en waar mensen recht op hebben, 
dan zal de gemeente dat vanuit haar eigen middelen moeten bijpassen.
De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt bij de gemeente. Er wordt alleen regionaal 
samengewerkt op de uitvoering als dit financieel voordeel oplevert, en niet ten nadele werkt van 
kwaliteit of democratische controle.
De Service Organisatie Jeugd, als bureaucratische laag bovenop de wijkteams, wordt 
opgeheven.
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WERK, INKOMEN EN ARMOEDE

Mensen maken zich zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Terwijl het aantal miljonairs 
groeit, zijn er aan de andere kant steeds meer mensen die in armoede leven. In Dordrecht leeft 
ruim 8% van de bevolking in armoede. We zitten daarmee boven het landelijk gemiddelde. In 
sommige wijken leeft zelfs meer dan één op vier gezinnen in armoede. Met alle respect voor het 
goede werk dat de voedselbank doet, zouden we ons als welvarend land kapot moeten schamen 
dat steeds meer mensen van de voedselbank afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. De SP 
zal dit nooit accepteren en wil armoedebestrijding bovenaan de politieke agenda.  Ook 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op een fatsoenlijk bestaan. Het krijgen 
van een bijstandsuitkering voor diegenen die er recht op hebben moet niet onnodig moeilijk 
gemaakt worden. Mensen zien met alle regelingen vaak door de bomen het bos niet meer. De 
gemeente moet hen actief bijstaan om aanspraak te kunnen maken op de juiste voorzieningen. 
Dak- en thuislozen worden, na goed overleg met de omgeving over de voorwaarden, kleinschalig 
en in de wijk opgevangen.

Van uitkering naar werk

Het beste medicijn tegen armoede is werk wordt wel gezegd. Dat klopt, als het om regulier werk 
gaat met een voldoende aantal uren, een vast contract en beloning volgens de CAO. Helaas is het 
beleid van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) er maar al te zeer op gericht om mensen zo snel 
mogelijk hun bijstandsuitkering te ontnemen. Ook als ze daarmee terecht komen in kortlopende 
baantjes en opdrachten waarvoor in veel gevallen geen behoorlijk salaris wordt betaald of zelfs 
maar het minimumloon. Om over een fatsoenlijk contract maar helemaal te zwijgen.
Als SP vinden we dat als er behoorlijk werk is, dat mensen dat moeten accepteren. Maar de 
onzinnige sollicitatieplicht, die werkgevers met ladingen brieven opzadelt voor banen die er toch 
niet zijn, en werklozen met een demotiverende herhaling van afwijzingen, moet worden afgeschaft.

En in plaats van mensen in de bijstand zinloze cursussen op te dringen, waar vooral de re-
integratiebureaus goed aan verdienen, vinden we dat er voor alle werkzoekenden een 
opleidingsbudget moet komen, waarvoor mensen ZELF, met begeleiding waar nodig, een cursus of 
opleiding uit kunnen zoeken, uiteraard als die aantoonbaar de kansen op betaald werk vergroot. 

De SP wil zich hard maken om ook bij uitbesteding en aanbesteding van werk het scheppen van 
banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te nemen als criterium bij het 
gunnen van contracten of  het beoordelen van inschrijvingen.

Rechten van mensen met een uitkering

Wie moet leven van een uitkering ervaart al snel een gevoel van machteloosheid. De minste of 
geringste fout als je verdwaalt in het woud van regels, kan ervoor zorgen dat je gekort wordt, of 
zelfs volledig zonder inkomen komt te zitten. Vol trots vermeldt de SDD in haar jaarverslagen dat 
driekwart van alle aanvragen voor een uitkering volledig wordt afgewezen. Vele jaren lang werden 
wachttijden gehanteerd bij het toekennen van een uitkering. Als enige partij protesteerde de SP 
daartegen. Uiteindelijk, mede onder druk van de nationale ombudsman, zijn deze wachttijden 
gelukkig afgeschaft.
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Wij vinden dat gesprekken tussen medewerkers van de SDD en klanten in een sfeer van 
gelijkwaardigheid plaats moeten vinden in een vertrouwen wekkende setting. Klanten moeten 
actief gestimuleerd worden om bij gesprekken een vertrouwenspersoon mee te nemen. De 
volledige situatie van klanten moet bekeken worden, en alle mogelijkheden om iemands situatie te 
verbeteren op een rij gezet.

Minimabeleid

Het minimabeleid is er voor alle mensen, met of zonder werk, die te weinig geld hebben om goed 
van rond te kunnen komen. Vanwege de armoedeval, het feit dat je boven het absolute minimum al 
snel toeslagen kwijtraakt en gemeentelijke belastingen moet gaan betalen, geldt dit voor mensen 
die tot 130% van het minimum als inkomen hebben.

Zeer veel geld wordt nu weggegeven aan grote zorgverzekeraars als subsidie van de collectieve 
ziektekostenverzekering. In de praktijk is die voor de verzekerden eerder duurder dan voordeliger 
dan een verzekering die je zelf af kan sluiten. In plaats van deze verzekering willen wij dat 
iedereen die onder het minimabeleid valt alle noodzakelijke ziektekosten die niet gedekt worden 
vanuit de basisverzekering, kan laten vergoeden vanuit de bijzondere bijstand.

Eigen bijdragen voor WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorzieningen worden 
afgeschaft voor iedereen die onder het minimabeleid valt.

Schuldhulpverlening

In Nederland lopen ten gevolge van overheidsbeleid kleine schulden al snel op tot onoplosbare 
problemen door torenhoge incassokosten bij boetes en betalingsachterstanden. Wij vinden dat de 
gemeente Dordrecht en verbonden organisaties alleen gebruik mogen maken van incassobureaus 
die voldoen aan het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren. Daarnaast moet het mogelijk zijn 
dat de gemeente schulden overneemt van andere schuldeisers, zodat mensen nog maar met één 
schuldeiser te maken hebben.

De gemeente richt een eigen leer- en werkbedrijf op. De gemeente besteedt werk, waar 
mogelijk, niet meer uit en gunt dit het leer- werkbedrijf. 
Geen werk met behoud van uitkering als vervanging van volwaardige werkgelegenheid en 
loonbetaling. Dit geldt ook voor leerwerkplekken.
De gemeente moet hulp aan werkzoekenden zelf organiseren in plaats hiervoor re-integratie- of 
uitzendbureaus in te huren. Baanbrekend wordt opgeheven en de arbeidsbemiddeling komt 
100% in handen van de SDD.
Iedereen die een uitkering aanvraagt bij SDD krijgt een vaste medewerker toegewezen die met 
een rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres bereikbaar is.
Werken zal worden gestimuleerd door de maandelijkse uitkering flexibel aan te laten sluiten en 
geen wachttijden aan te houden.
Mensen met problematische schulden worden waar nodig geholpen door de gemeente de 
schulden over te laten nemen van de andere schuldeisers, zodat iemand nog maar één 
schuldeiser heeft, de gemeente dus.

Verkiezingsprogramma SP Dordrecht 2018-2022 Pagina 4



WONEN
      
Het uitgangspunt van de SP is dat elke inwoner in een kwalitatief goede en voor hem of haar 
betaalbare woning moet kunnen wonen. Dat rechtvaardigt het bezit en behoud van een 
evenwichtige voorraad aan sociale huurwoningen. 

Wij zijn voorstander van wijken met daarin een verscheidenheid aan woningen, koop en huur door 
elkaar, met voldoende speelplekken en groen. Dat bevordert de samenhang en levendigheid in 
een wijk. De opbouw van de woningvoorraad moet in verhouding staan tot de financiële 
mogelijkheden van de Dordtse inwoners.

Jarenlang is ons door het dagelijks bestuur van de gemeente voorgehouden dat er een overschot 
is aan sociale woningen. En al jarenlang horen wij van inwoners van onze stad heel andere 
geluiden. Voor starters op de woningmarkt is het heel moeilijk om aan een woning te komen. Veel 
jonge mensen werken in flexbanen met een onzekere toekomst en een beloning onder de maat. 
Kopen lukt dan niet, want je krijgt geen hypotheek. Als je die nog zou kunnen krijgen moet je nogal 
wat eigen geld meebrengen en zijn er te weinig goedkopere koopwoningen voorradig. 

Wat wel gebeurt is dat sociale huurwoningen verkocht worden. Daarmee worden deze dan 
onttrokken aan de sociale huurmarkt en wordt het bestand aan sociale huurwoningen verder 
verkleind. De SP is hier een fel tegenstander van. 

In de praktijk worden er continue honderden dure woningen - boven de 300.000 euro - te koop 
aangeboden in Dordrecht. Het aanbod van betaalbare huurwoningen is daarnaast te verwaarlozen. 
De SP ziet dan ook niets in het plan van het huidige dagelijks bestuur van de gemeente Dordrecht 
om 10.000 woningen - waar niet eens plaats voor is - te bouwen, waarvan het grootste deel dure of 
zeer dure koopwoningen. Wij begrijpen de overweging wel. Immers, verkoop van grond levert veel 
meer op als een projectontwikkelaar er dure woningen op kan bouwen dan wanneer ze verkocht 
wordt om er sociale woningen of goedkopere koopwoningen op te bouwen. De SP is van mening 
dat er gebouwd moet worden naar behoefte van de bevolking, en niet naar de wens van het 
stadsbestuur. 

Met de vergrijzende bevolking ook in Dordrecht is er een grotere behoefte ontstaan aan 
zorgwoningen voor ouderen. De woningstichtingen zijn van goede wil om die te bouwen. Dan moet 
wel de gemeente zich inspannen voor de daar te leveren zorg omdat dit geen taak is die door de 
woningstichtingen kan en mag worden  uitgevoerd. 
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Hier zetten wij ons voor in:
Waar mogelijk moeten bestaande sociale huurwoningen in het goedkope segment worden 
opgewaardeerd door middel van renovatie. Dat heeft de voorkeur boven slopen. Waar wel 
gesloopt moet worden, moet gelijkwaardig in huur en van goede kwaliteit worden 
teruggebouwd.  
Kwalitatief goede huurwoningen in het goedkopere segment van de sociale woningbouw 
moeten in voldoende mate aanwezig zijn. Het is een misvatting om te denken dat een ´sociale´ 
huurwoning ook altijd een goedkope huurwoning is. Ook een woning met een huur van € 710,00 
is nog steeds een sociale huurwoning. Het zijn veelal de goedkopere huurwoningen in het 
sociaal huursegment die door sloop of verkoop verdwijnen. 
De SP is voor het jaarlijks overleggen met en maken/continueren van prestatieafspraken met 
woningcorporaties en eigenaren in de particuliere verhuur over huurstijgingen beneden het 
wettelijk toegestane maximum, groot onderhoud, renovatie, isolatie en het vergroten van de 
medezeggenschap voor huurders.
Wij vinden dat huurwoningen eigenlijk helemaal niet verkocht mogen worden. Zeker niet in 
wijken met weinig huurwoningen en/of goedkope huurwoningen. Als dat toch gebeurt moeten 
huurwoningen die langer dan een half jaar in de verkoop staan terug de huur in.
Om betaalbare sociale huurwoningen te realiseren moet de grondprijs op een nieuwe manier 
bepaald worden. Dit zal de bouw van wijken met een verscheidenheid aan woningen 
bevorderen.
Betaalbare woningen voor jongeren moeten gerealiseerd worden. Zeker gezien het hoger 
onderwijs dat we naar Dordrecht terug willen halen. Dit kan o.a. door complexen die nu leeg 
staan met een beperkte investering om te zetten naar jongerenhuisvesting. Tijdelijke verhuur 
van leegstaande panden moet gebeuren op basis van de leegstandswet in plaats van anti-
kraak. Huisjesmelkers worden aangepakt, bovenwettelijke huren moeten naar beneden worden 
gebracht.
Om aan de toenemende behoefte aan levensloopbestendige en zorgwoningen te kunnen 
voldoen dient de gemeente in overleg met de woningstichtingen zorg te dragen voor de zorg die 
de bewoners van ouderenwoningen nodig hebben. De beperkte zorg die nu geleverd wordt is 
daarvoor ontoereikend. 
Wat betreft de funderingsproblematiek dient de gemeente haar grondwaterbeheer verder te 
verbeteren. Ze kan meer grindputten laten slaan om zo hemelwater op te vangen en het 
grondwaterpeil op deze wijze direct te verbeteren. Particulieren die het herstel van hun 
fundering niet kunnen financieren moeten terecht kunnen bij een gemeentelijk fonds.
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ONDERWIJS

Iedereen, van peuter tot student en volwassene, heeft recht op kwalitatief goed en voor iedereen 
toegankelijk onderwijs. Goed onderwijs in een goede en veilige school is van grote waarde. 
Onderwijs vergroot de kansen van jongeren en volwassenen op werk en inkomen, de vrijheid hun 
leven naar eigen wens in te vullen en deel te nemen aan sociale en culturele voorzieningen. Het 
onderwijs heeft de taak te zorgen voor de persoonlijke ontplooiing, het opdoen van kennis en 
vaardigheden, het ontwikkelen van democratisch en sociaal burgerschap van leerlingen en 
studenten. 

De vorming van witte en zwarte scholen moet actief tegengegaan worden. We moeten ouders 
ertoe bewegen hun kind naar de dichtstbijzijnde basisschool te sturen.

In het basisonderwijs is een pedagogisch klimaat belangrijk dat kinderen uitdaagt het beste uit 
zichzelf te halen. Leerkrachten werken vanuit de kracht en potenties van hun leerlingen. Egoïsme, 
pesten en discriminatie worden actief bestreden, samenwerking en oplossingsgericht denken en 
werken worden actief bevorderd.

De SP wil dat het gemeentebestuur zorgt voor toereikende randvoorwaarden en stelt dat meer 
faciliteiten beschikbaar dienen te komen voor techniek, sport en schoolzwemmen in het basis- en 
voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor natuur-, cultuur- en kunsteducatie.

De SP zet in op het aanpakken van schooluitval en voldoende aanbod van stageplaatsen. De 
gemeente geeft het goede voorbeeld en biedt stageplaatsen aan en doet alleen zaken met 
organisaties en bedrijven die dat ook doen. 

In het Dordtse voortgezet onderwijs is grote behoefte aan een vakgerichte opleiding vergelijkbaar 
met de vroegere ambachtsschool voor praktisch ingestelde gemotiveerde leerlingen. In een 
samenwerkingsconvenant tussen VO scholen, het MBO en de vele in Dordrecht aanwezige kleine 
bedrijven kan een dergelijk opleiding worden gerealiseerd met praktische leerplekken, 
stageplaatsen en leer- werkplaatsen. 

Het beleid ter voorkoming van drop-outs en schoolverlaters zonder startkwalificatie moet 
krachtdadig worden voortgezet. Leerplichthandhaving maakt hiervan onderdeel uit.
Doelgericht ambachtelijk praktijkonderwijs voor jongeren moet weer worden ingevoerd.
Techniek en handvaardigheid in het basisonderwijs moeten worden bevorderd.
Er moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen en leerkrachten, 
scholieren, studenten, docenten en kleine klassen staan voor ons centraal in plaats van zwaar 
opgetuigde directies, dure adviseurs en managers, luxe gebouwen en glossy statusprojecten. 
Dit geldt ook voor kinderopvang, peuterzalen, voor- en naschoolse opvang.
Het schoolzwemmen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd wordt weer mogelijk gemaakt, 
inclusief het vervoer naar en van het zwembad, dat voor rekening komt van de gemeente. 
Zeggenschap over onderwijshuisvesting blijft of komt terug in handen van de gemeente.
Er komt een actief beleid om de vorming van witte en zwarte scholen tegen te gaan.
Er komt meer aandacht voor schooluitval en tekort aan stageplaatsen pakken we aan.

 

Verkiezingsprogramma SP Dordrecht 2018-2022 Pagina 7



Hoger technisch onderwijs en ICT-school

Er zijn te weinig hoger opgeleiden en te weinig scholingsmogelijkheden op hoger, vooral 
(technisch) niveau. We missen al jaren de levendigheid van duizenden studenten in de stad en 
omgeving en ook daarmee een  groot deel van de hoognodige nieuwe initiatieven en start-ups die 
studenten en afgestudeerden jaarlijks het licht zouden doen zien.

De SP vindt het de hoogste tijd dat het gemeentebestuur aan de slag gaat  om alsnog hoger 
technisch onderwijs en een ICT (Informatie en Communicatie Technologie) school op te starten in 
Dordrecht en de kennisinfrastructuur in de regio op het juiste peil te brengen.

De SP wil bereiken dat een of meerdere van de grotere “natte” bedrijven in de Drechtsteden de  
campus  adopteren. Van die bedrijven mag ook een financiële bijdrage worden gevraagd voor de 
opleiding van hun toekomstige werknemers. Uitgangspunt is aansluiting bij de al sterke bestaande 
maritieme maaksector en binnenvaart, aquatechnologie (baggeren en de biobased 
watereconomie, algenkweek en zoetwater viskweek) in de Drechtsteden. Doelstelling van de 
campus is om in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs startende of innovatieve bedrijven 
te helpen hun idee of bedrijf klaar te stomen voor de markt. Ervaren ondernemers uit de vier 
genoemde natte sectoren bieden hulp in de vorm van coaching, netwerkontwikkeling en 
investeringen.
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KUNST EN CULTUUR

De SP vindt dat kunst en cultuur bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor alle Dordtenaren. Kunst 
is een product van cultuur en geeft vorm aan de individuele en collectieve belevingswereld en 
gedachtewereld van inwoners van onze stad. De SP vindt dat iedereen zich moet kunnen uiten in 
kunst, in de vorm van cursussen, projecten en evenementen. Het zorgt voor gemeenschapszin, de 
verbinding van individuen en groepen. Het verhoogt het geestelijk welbevinden. Het bevordert het 
leefklimaat, en het tilt de stad op een hoger plan. Zo komt er een stuk positieve ontspanning terug 
in elke wijk van de stad!

Het is belangrijk dat kunst en cultuur nieuwe groepen bereiken. Daarvoor moeten ook nieuwe 
initiatieven die dat voor elkaar krijgen subsidie kunnen ontvangen.

Ook scholen moeten gefaciliteerd worden, niet alleen door museumbezoek vanuit scholen gratis te 
maken, maar ook door steun voor bezoek in schoolverband aan theater, blikverruimende films etc.

Verdwenen evenementen

De SP zal zich inzetten voor de terugkeer van het Internationaal Poppentheaterfestival, inmiddels 
bekend als Internationaal Micro Festival, naar onze stad. Een ander festival wat zeker terug zou 
moeten komen als er weer middelen beschikbaar zijn is het succesvolle Rainbow Music Festival 
onder de naam Rainbowpark daags na het Wantijpop festival. Rainbow was het voorbeeld van een 
laagdrempelig veelkleurig en divers muziekfestival gewaardeerd en bezocht door alle lagen van de 
Dordtse bevolking in harmonie en met respect voor elkaars identiteit en culturele achtergrond.

Er moeten voor alle inwoners vrij toegankelijke lunch of openluchtconcerten komen.
In samenwerking met het onderwijs worden laagdrempelige activiteiten op gebied van muziek, 
kunst en taal georganiseerd.
De kunstbeoefening in de amateursector, waar alle subsidies in het verleden zijn wegbezuinigd, 
moet weer financiële ondersteuning krijgen.
Alle Dordtse musea moeten één dag in de week open zijn voor alle bezoekers.
De SP vindt dat voor minder draagkrachtige burgers de Dordtpas weer verstrekt dient te 
worden. Burgers die te maken hebben met armoede, of onder de armoedegrens leven raken 
geïsoleerd. De Dordtpas dient gegeven te worden aan uitkeringsgerechtigden en werkende 
mensen met een laag inkomen. Andere mensen kunnen de Dordtpas voor een redelijke prijs 
kopen. Het blijft belangrijk voor de samenhang dat alle Dordtenaren moeten kunnen deelnemen 
aan activiteiten die de stad biedt. 
We zijn voor terugkeer van een evenement met muziek uit diverse culturen, waaronder 
Afrikaans, Arabisch, Balkan, Turks in de lijn van het verdwenen Rainbow festival.
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VRIJE TIJD EN SPORT

De SP vindt het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de inwoners om aan vrije 
tijdsbesteding te kunnen doen. Dat biedt mensen de kans om elkaar te ontmoeten. Dat kan door er 
actief aan deel te nemen, maar ook om als vrijwilliger ervoor te zorgen dat anderen hun hobby 
kunnen bedrijven. Onderdeel van vrije tijdsbesteding is sporten. Dat is niet alleen leuk om te doen, 
maar ook belangrijk voor de gezondheid van kinderen en volwassenen.

Kleine verenigingen die vaak heel nuttig werk verrichten, zoals bijv. de scouting, zijn de dupe 
geworden van de bezuinigingsdrift van de gemeente. De SP heeft zich hier tegen verzet en wil dit 
terugdraaien.

In het verleden bestond er een Sportraad waarin de in Dordrecht actieve verenigingen 
vertegenwoordigd waren. Omdat deze raad kritisch was over het gevoerde beleid is deze 
opgedoekt en vervangen door een raad waarvan de leden benoemd worden door het college van 
B&W zelf. Deze Sportraad 'nieuwe stijl' heeft geen enkele meerwaarde en kan worden opgeheven.

Via de Stichting Leergeld is er geld beschikbaar voor vrije tijdsbesteding voor kinderen uit 
gezinnen met een gering inkomen. De SP wil de mogelijkheid hiertoe verruimen door de grens te 
verhogen tot 130% van het minimum inkomen. Daarnaast moet de gemeente veel meer 
bekendheid aan deze regeling gegeven.

Geld voor sport moet vooral naar de Dordtse verenigingen gaan en niet naar topsport.
Topsportevenementen hebben geen prioriteit. Als ze in Dordrecht worden gehouden dan 
moeten de Dordtse amateurverenigingen delen in de revenuen.
De kortingen op subsidies van kleine verenigingen wordt terug gedraaid.
Dordtse verenigingen die moeten verhuizen, worden hierbij snel en loyaal door de gemeente 
geholpen.
De door het college van B&W benoemde Sportraad wordt opgeheven.
Gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimum moeten een beroep kunnen doen op 
Stichting Leergeld.
De gemeente zorg voor voorlichtingsmateriaal over de Stichting Leergeld, bij verenigingen, 
bibliotheken, scholen, huisartsenposten etc.
Bewoners worden betrokken bij nieuwe speelvoorzieningen in hun wijk en de gemeente zorgt 
voor samenwerking bij het in stand houden met de bewoners van bestaande 
speelvoorzieningen.
Sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
Er komt financiële ondersteuning voor sportverenigingen die efficiënt gebruik maken van hun 
accommodaties door bijvoorbeeld wijkactiviteiten en naschoolse opvang te combineren met het 
eigen gebruik.
Behoud van de bestaande zwembaden in Dordrecht met voldoende ruimte voor recreatief 
zwemmen. Dit betekent dat De Dubbel en het Wantijbad in stand worden gehouden.
Eerste 2 uur gratis parkeren bij de Sportboulevard voor deelnemers aan een sportactiviteit.
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MIGRANTEN

De SP gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle mensen. Ongeacht waar ze oorspronkelijk 
vandaan komen, ongeacht kleur of religie. Ook vinden we dat er in onze samenleving plaats moet 
zijn voor mensen die moeten vluchten voor oorlog of vervolging.

De grote vluchtelingenstromen waar we in Europa mee te maken krijgen zijn gedeeltelijk door het 
westen zelf veroorzaakt. Nederland werkte kritiekloos mee aan Amerikaanse en Europese 
interventies in Afghanistan, Libië, Irak en andere landen. Saoedi-Arabië, dat terrorisme in het hele 
Midden-Oosten en daarbuiten financiert en van wapens voorziet, en dat oorlog voert tegen Jemen, 
krijgt die wapens uit het westen aangeleverd en verdient zijn geld aan de olie die we daar 
afnemen. De SP stond vaak alleen in het afwijzen van deze interventies en wapenleveranties.

Op dit moment worden vluchtelingen die een status krijgen en mogen blijven vaak aan hun lot 
overgelaten. Cursussen voor integratie (burgerschap) en het leren van de Nederlandse taal zijn 
verplicht, maar mensen die net zijn aangekomen moeten zelf maar uitzoeken waar ze terecht 
kunnen. Dat schept een vruchtbaar terrein voor partijen die zo goedkoop mogelijk cursussen 
organiseren, van een vaak bedroevende kwaliteit.

Hoewel sommige lokale politici veel stampij maken rond het vluchtelingenvraagstuk, heeft de 
gemeente hier maar een heel beperkte invloed op. Waar we wel voor kunnen zorgen, is voor een 
zo goed mogelijke integratie.

Wij vinden dat de gemeente Dordrecht zelf de regie over de inburgeringscursussen in handen 
moet nemen. En dat die cursussen alleen door gekwalificeerde docenten gegeven moeten worden. 
'Taalmaatjes' - vrijwilligers die met mensen oefenen - doen nuttig en dankbaar werk, maar mogen 
niet in de plaats komen van bevoegde NT2 (Nederlands als tweede taal) docenten.

De inburgeringscursussen moeten - op vrijwillige basis en gratis - ook aangeboden worden aan 
migranten uit andere landen van de Europese Unie. Omdat het hier veelal gaat om werkende 
mensen moet daarmee rekening gehouden worden bij de lestijden en dagen.

De afgelopen jaren is het Dordrecht uiteindelijk gelukt om te voldoen aan de landelijk opgelegde 
taak voor huisvesting van statushouders (erkende vluchtelingen). Dit vergde een grote inspanning 
vanwege het gebrek aan goedkope huurwoningen. Er zijn nu partijen en organisaties die de schuld 
voor de wachtlijsten op vluchtelingen proberen te werpen. Maar de 10.000 goedkope en 
betaalbare huurwoningen die in Dordrecht zijn verdwenen door sloop, verkoop of door 
huurverhogingen overtreffen tientallen malen het aantal woningen toegekend aan vluchtelingen. 

Sommige staten proberen invloed en macht uit te oefenen over hun voormalige "onderdanen" die 
nu in Nederland wonen. Of zelfs over de kinderen of kleinkinderen van mensen afkomstig uit deze 
staten. Ook landen als Saoedi-Arabië en Koeweit financieren organisaties die integratie van 
nieuwkomers alleen maar bemoeilijken. De gemeente Dordrecht zal op alle mogelijke manieren 
tegengaan dat vreemde mogendheden via onderwijs, religieuze organisaties of anderszins de 
vrijheid of veiligheid van onze inwoners beperken of bedreigen.

Naast vele andere reden dat er weer een buurthuis in ieder wijk terug moet komen, kan het 
buurthuis ook functioneren als plek waar buurtgenoten van alle leeftijden en van diverse afkomst 
met elkaar kennis maken. Buurthuizen zijn ideale plekken om de sociale cohesie van een wijk te 
vergroten.
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DIVERSITEIT

Dordrecht is een diverse stad. Wat sommige politici als probleem zien maar wat wij juist als kracht 
van de stad zien. Een basisvoorwaarde hierin is dat alle inwoners, jong en oud, van waar ook 
afkomstig, met of zonder beperking, ongeacht geslacht of seksuele geaardheid, gelijkwaardig deel 
kunnen nemen aan de samenleving. Hier staan wij als partij voor. Wat dit vraagt van de 
samenleving is dat we vooral op wijkniveau goed met elkaar samenleven.

De echte problemen moeten aangepakt worden, wijk voor wijk, zodat iedereen een eerlijke kans 
krijgt. Stevige aanpak discriminatie, versterken emancipatie, de situatie van statushouders, en de 
strijd voor rechten van LHBTQ+ en mensen met een beperking staan hoog op de agenda.

In veel discussies wordt gesproken over de noodzaak respect op te brengen voor de "Nederlandse 
cultuur". Als SP staan we voor een cultuur van vrijheid en tolerantie, menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit, die niet voorbehouden is aan Nederland, maar die universele 
waarde heeft voor de gehele mensheid. Wij doen dus ook niet aan cultureel relativisme. Een 
cultuur van solidariteit en onderlinge zorg is wat ons betreft te verkiezen boven een kapitalistische 
cultuur van ieder voor zich. Evenzogoed past een cultuur waarin vrouwen en mannen, of homo's 
en hetero's gelijkwaardig zijn, beter bij onze idealen dan een cultuur waarin op dat gebied nog 
feodale normen overheersen.

Tenslotte is het belangrijk dat inwoners van ons land, ongeacht waar zij of hun ouders 
oorspronkelijk vandaan komen, meer met elkaar in contact komen en elkaar leren kennen. 
Bevordering van deelname aan amateursport is daar één middel voor. Maar het zou ook heel goed 
zijn als er in iedere wijk weer een buurthuis was waar activiteiten georganiseerd worden en 
mensen elkaar ontmoeten.

Kinderen van migranten zijn meer dan gemiddeld werkloos. Dat pakken wij beter aan, in 
samenwerking met sociale partners en scholen. Uitval in het onderwijs wordt bestreden met 
intensievere begeleiding. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen praktijkgerichte lessen. Alle 
leerlingen – ook ongedocumenteerde kinderen – mogen stage lopen en hun opleiding afronden.
Mensen met een beperking en 45 plussers hebben nog steeds geen gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt, aandacht blijft hier nodig.
De overheid moet een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in haar werknemers 
samenstelling.
Uitbuiting van Midden- en Oost-Europese werknemers is onacceptabel. Wie de Nederlandse 
cao’s en arbeidswetten ontduikt, wordt hard aangepakt. De gemeente werkt samen met 
vakbonden, werkgeversorganisaties, woningcorporaties en bewonersorganisaties om 
knelpunten op te lossen.
Racisme, uitsluiting en discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel en verboden. Wij 
moedigen mensen aan een klacht in te dienen of aangifte te doen bij de politie. Gezocht gaat 
worden naar laagdrempelige meldpunten in de wijk.
Het bestrijden van discriminatie op grond van leeftijd, sekse, afkomst of seksuele geaardheid 
krijgt alle prioriteit.
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DEEL 2 HET EILAND VAN DORDRECHT

VERKEER EN VERVOER

Dordrecht ligt aan een knooppunt van belangrijke water- en verkeerswegen. Daarnaast vindt er 
nog steeds (te) veel goederenvervoer plaats via de spoorlijnen in onze gemeente. Dit betekent dat 
de gemeente hoge inzet moet plegen op veiligheid en milieu.

Nog steeds zijn er gelijkvloerse spoorwegovergangen op ons eiland. Er moet hoger ingezet 
worden op het veranderen van deze gevaarlijke overgangen. Dat het kan hebben we gezien bij de 
Laan der Verenigde Naties en de Dubbeldamseweg. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door 
Dordrecht moet echt stoppen. Goederentreinen en treinen met gevaarlijke stoffen moeten buiten 
de stad om geleid worden. Veel goederen kunnen ook prima per schip worden vervoerd. Voor de 
veiligheid op het water moeten we kunnen blijven beschikken over een blusboot. 

Voor het leefklimaat in de stad is het goed dat inmiddels begonnen is met de inzet van elektrische 
bussen. Verdere invoering hiervan moet leiden tot de situatie dat binnen enkele jaren alleen nog 
elektrische bussen in de stad zijn toegestaan. 

De SP is groot voorstander van twee ‘transferia’ buiten het centrum van de stad, die opgenomen 
moeten worden in de binnenstadroute van het openbaar vervoer. Parkeren en openbaar vervoer 
mogen geen inkomstenbron voor de gemeente zijn. Een gecombineerd parkeer-/vervoerbewijs 
moet kostendekkend worden en niet meer dan dat. Grote vrachtwagens en bussen in de 
binnenstad moeten worden vervangen door frequenter rijdende kleine elektrische 
transportwagens.

Er moet een einde komen aan goederenvervoer over het spoor voor zover de vervoerde 
goederen niet voor Dordrecht bestemd zijn.
Naast 80 km op de N3 waar de gemeenteraad al toe besloot, maar waarvan de realisering niet 
in handen van de gemeente ligt, zal ook de snelheid op de A16 tussen de afslag met de N3 en 
de Drechttunnel teruggebracht moeten worden naar 80 km per uur. 
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Merwedebrug naar Papendrecht. Dordrecht mag 
verlangen dat die brug minder vaak door storingen voor het verkeer is gestremd.
Inzetten op het terugdringen van het aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen.
In de stad mag alleen nog met elektrische bussen worden gereden.
Er wordt een verbod ingevoerd op vervuilende auto’s en scooters in de binnenstad.
Het rampenplan voor hoog water en scheepvaartongelukken op de rivieren wordt regelmatig 
onderhouden. Inwoners worden hier jaarlijks van op de hoogte gesteld.

Treinverbindingen met Rotterdam en Breda

In 2012 voerde de SP al actie om de intercitystatus van Dordrecht te handhaven. Inmiddels 
steunen steeds meer partijen dit initiatief. Helaas is tijdens het kabinet Rutte II (VVD-PvdA) 
besloten dat er meer treinen via de HSL gaan. Gevolg is dat Dordrecht minder goed bereikbaar is 
via het spoor. De SP zal blijven doorgaan met het strijden om de oude intercitystatus weer terug te 
krijgen. We zijn er niet gerust op dat alle inspanningen hiervoor gehoor vinden in Den Haag. 
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Daarom kijkt de SP ook naar alternatieven voor betere spoorverbindingen met Rotterdam en 
Breda.

De SP wil onderzoek naar een kwartierdienst vanaf Dordrecht Centraal naar zowel Rotterdam als 
Breda (Arriva heeft laten zien dat een dergelijke dienst naar Gorinchem heel succesvol is).

Stadsbussen en de Waterbus

Stadsbussen moeten ervoor zorgen dat bejaardencomplexen en algemene voorzieningen, zoals 
begraafplaatsen en ziekenhuis goed bereikbaar worden en vervolgens ook blijven.
De waterbus is een belangrijk vervoermiddel om vanuit andere Drechtsteden in Dordrecht te 
komen. Daar wordt overdag goed gebruik van gemaakt. Tijdens koopavonden en bij evenementen 
moet de waterbus ook ’s-avonds varen.
Voor de verbinding met de Brabantse Biesbosch is het veer bij het Kop van Land een belangrijke 
voorziening, zowel voor forensen als voor toeristen. 
Het bestaande gratis systeem voor openbaar vervoer voor inwoners van 65-jaar en ouder zorgt 
ervoor dat ouderen langer mobiel blijven. De SP vindt dat hieraan niet geknibbeld moet worden. 
Overigens is voor de SP gratis ook gratis en geen € 12,50, zoals de raad op voorstel van de 
collegepartijen BVD, VVD, CDA en CU/SGP besloot. Naast deze doelgroep wil de SP dat ook 
mensen die onder het minimabeleid vallen en jongeren tot 18 jaar gratis van de stadsbus gebruik 
kunnen maken.

Alle algemene voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer en een 
halte te hebben. Inclusief begraafplaats de Essenhof.
Opstapplekken voor de stadsbussen moet veilig zijn (nu soms veel te hoge in- en uitstap).
Het OV (openbaar vervoer) vanaf 65 wordt weer echt gratis.
Het gratis OV wordt uitgebreid naar mensen met een uitkering en jongeren tot 18 jaar.
De Waterbus moet ook (blijven) varen op koopavonden en tijdens evenementen.
Het veer bij de Kop van ’t Land wordt gehandhaafd.

Evenwichtig gebruik binnenstad

De binnenstad heeft een tweeledig gebruik. In de eerste plaats zijn er de bewoners, die regelmatig 
hinder hebben van activiteiten. In de tweede plaats is er de wens, ook van de SP, om te zorgen 
voor een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Bezoekers die vooral voor het element levendige 
binnenstad moeten zorgen hebben geen direct belang om in de binnenstad te parkeren, mits zij er 
snel op een andere wijze kunnen komen.

Resteert nog de bevoorrading van de winkels in de binnenstad. Dit zal moeten plaatsvinden op 
momenten en een wijze waarop dit de minste overlast geeft voor bewoners en bezoekers van de 
binnenstad.

Voor het leefklimaat en de aantrekkelijkheid van de binnenstad is het wenselijk dat daar zo 
weinig mogelijk auto’s rijden.
Uiteraard denkt de SP wel aan de bewoners van dit deel van de stad. Voor hen moet er een 
goede en goedkope mogelijkheid blijven om met een auto (na)bij de woning te komen en 
daarom krijgen de bewoners van de autoluwe binnenstad en 19e eeuwse schil één gratis 
parkeerontheffing per huishouden evenals een pasje voor de pollers.
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Dit geld ook voor de hulp- en dienstverleners (artsen, thuiszorg, mantelzorgers, maaltijdservice, 
etc).
De parkeergarage Visstraat (eigenlijk Breestraat) wordt beschikbaar gesteld voor uitsluitend 
bewoners van de binnenstad en wordt daartoe door de gemeente van de huidige eigenaar 
aangekocht.
Een verdere bijdrage aan het terugdringen van het autoverkeer in de binnenstad kan door het 
parkeren op straat alleen toe te staan voor bewoners, hun bezoekers en mensen met een 
gehandicaptenparkeerkaart. Alle overig autobezoek zal in de parkeergarages moeten parkeren.
Geen verdere uitbreiding van de parkeergarages in de binnenstad. Voor de tijdelijke 
parkeerplaats achter de Steegoversloot wordt zo spoedig mogelijk naar een definitieve invulling 
gezocht, zodat “het blik” daar weer verandert in een bij de omgeving passende bebouwing.
De binnenstad is er vooral voor de voetgangers. Terecht handhaafde de raad in de afgelopen 
periode het fietsverbod in het bestaande voetgangersgebied. Het kan vervolgens niet zo zijn dat 
dit besluit niet gehandhaafd wordt.
Transferia aan de randen van de stad moeten ervoor zorgen dat bezoekers vanaf deze plekken 
naar de binnenstad reizen.
Parkeren op transferia en shuttlevervoer naar de binnenstad mogen geen inkomstenbron voor 
de gemeente zijn. Een gecombineerd parkeer-/shuttle vervoerbewijs moet niet meer dan 
kostendekkend zijn.
We stimuleren dat bewoners van de diverse wijken met de fiets of het OV naar de binnenstad 
reizen. Daarom is het van groot belang dat er veilige fietspaden vanuit de wijken naar de 
binnenstad zijn.
Om de overlast van bedrijfswagens en rondrijdende auto's in de binnenstad terug te dringen  
wordt het autoluwe gebied, afgegrendeld door de pollers, uitgebreid. Die pollers blijven ook in 
de avond dicht en zullen alleen open zijn tussen 05:00 en 11:00 in de ochtend.
Grote vrachtwagens in de binnenstad worden hierbij vervangen door frequenter rijdende kleine 
‘groene’ busjes.

Inrichting van de wegen

Bij voorrangsregels en afstelling van verkeerslichten wordt voorrang gegeven aan fietsers en 
voetgangers. We zorgen voor een heldere inrichting van de wegen, waarbij fiets- en voetverkeer 
waar mogelijk gescheiden is van het overige verkeer. Stoplichten zijn slim afgesteld, zodat fietsers 
en voetgangers niet langer de neiging hebben het rode licht te negeren.

Bewoners zijn op veel plekken in hoge mate ontevreden over de inrichting van hun straten en het 
naleven van de regels. Terecht gaan bewoners, zoals aan de Krispijnseweg dan actie voeren. 
De gekozen verkeersoplossingen leiden veelal tot meer verwarring en dus oponthoud dan tot een 
betere en veiliger doorstroming. Gebleken is dat vooral bij de realisatie van rotondes veel te veel 
missers worden gemaakt.

Nu er op de ingestelde 30 km zones nauwelijks wordt gehandhaafd is het risico op ongelukken 
groter dan voor deze zones werden ingesteld. Ook hier zal strenger gehandhaafd moeten worden.

Gevaarlijke situaties zijn er bij scholen waar ouders kinderen afzetten of hun auto’s door verkeerd 
parkeren gevaar opleveren. De gemeente moet actief zorgen dat dit zo veel mogelijk wordt 
voorkomen.
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Echte groene golven op de Provincialeweg en de Laan van de Verenigde Naties zorgen voor een 
goede doorstroming van auto’s.

Bij wegenherzieningen is er intensief overleg met de bewoners uit de betreffende straten. Alleen 
belangrijke redenen mogen ertoe leiden dat de inrichting anders verloopt dan een duidelijke 
meerderheid van de bewoners wil. 

Er moet actief worden ingespeeld op klachten van bewoners. De gemeente moet daarbij niet 
onmiddellijk in de verdediging gaan, maar meteen aan tafel gaan zitten met de bewoners en 
gezamenlijk tot een voor de bewoners aanvaardbare oplossing komen.

Er moeten oplossingen komen voor bestaande knelpunten, zoals voor:
- de vele onveilige rotondes, bijv. die bij de Toulonselaan, Hugo de Grootlaan, Dubbeldamseweg 
en Spuiweg.
- de onduidelijke scheiding tussen fiets- en voetverkeer bij het Centraal Station.
- de onveilige kruisingen tussen auto- en fietsverkeer op het fietspad vanaf de rotonde Groene 
Zoom tot aan het Winkelcentrum Bieshof.

Wat de Rotonde bij de Groen Zoom betreft vond de SP een dure oplossing met het ongelijkvloers 
maken van de oversteek voor fietsers niet wenselijk (te duur en onveilig in het donker). De door de 
SP voorgestelde oplossing voor een andere ingang van de school en het verleggen van de 
oversteek voor fietsers tot voorbij de skatebaan blijft voor de SP de inzet voor een betere 
oplossing.

Het instellen van 30 km zones vindt alleen plaats als handhaving van de snelheid mogelijk is, 
zodat er geen sprake is van schijnveiligheid zoals nu bijv. in de 19e eeuwse Schil het geval is. 
Op reeds ingestelde zones wordt beter gehandhaafd.
Bij de inrichting van straten en bushaltes wordt rekening gehouden met gebruikers van 
rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens. 
Bij het afstellen van verkeerslichten bij oversteekplaatsen wordt rekening gehouden met 
ouderen die slecht ter been zijn en met jonge kinderen die minder snel kunnen oversteken.
Stopverbod voor auto’s invoeren bij scholen (per locatie bekijken over welke afstand) en actief 
optreden tegen onjuist geparkeerde auto’s in de nabijheid van scholen.
We zorgen voor een betere aansluiting voor fietsers op de Merwedebrug.
De parkeermogelijkheden voor fietsers op straat worden verbeterd.
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DUURZAAMHEID, MILIEU, LEEFBAARHEID

We leven niet alleen samen met andere mensen maar ook met het water, het polderlandschap en 
de (natte) natuur. Op het Eiland van Dordrecht is dat heel goed zichtbaar. Aan de ene kant de stad 
met het historische centrum en havengebied maar op korte afstand het prachtige 
rivierenlandschap, akkers en de natuur- en recreatiegebieden de Zuid-Hollandse en Dordtse 
Biesbosch.
We moeten zuinig zijn met het door de Dordtenaren zeer positief beleefde en gewaardeerde 
agrarische polder- en cultuurlandschap. Polders mogen daarom niet verder bebouwd worden.

Behoud de polders op het eiland van Dordrecht. 
Steun het burgerinitiatief Voedselbos en pas het in binnen het in aanleg zijnde natuur– en 
recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Pleinen en parkeerplaatsen worden watervriendelijk aangelegd.
Bewoners worden aangesproken op wateropvang op eigen terrein.

Duurzaamheid 

De SP onderschrijft  voor de komende raadsperiode het pleidooi van het Platform Duurzaam 
Dordrecht  (september 2017): “Voorkomen is beter…… “.  Dat betekent een massieve aanpak 
gericht op energiebesparing, afvalvermindering , circulair handelen (afval is grondstof), in- en 
aankoop van diensten in plaats van producten, verplaatsen per fiets en OV en het  autogebruik 
zoveel mogelijk beperken.

We gaan door met het stimuleren van scheiding en hergebruik van (huishoudelijk) afval zonder 
extra containers in te voeren. Dit leidt ook tot besparingen op energiegebruik, productie en 
vervoer.
Hergebruik van materialen is voorwaarde bij opdrachtverstrekking voor sloop van gemeentelijke 
gebouwen en woningcorporaties.
We stimuleren uitbreiding van het aantal repaircafé’s.
Bij inkooptrajecten van de gemeente wordt gelet op duurzaamheid. Denk aan duurzaam asfalt 
of duurzame bedrijfskleding voor werknemers van stadsbedrijven.

Groen in de buurt
Op het gebied van stedelijk beheer en groenvoorziening is de burger en zijn woon- en 
leefomgeving het centrale uitgangspunt. Om die reden is de SP van mening dat de gemeente 
voldoende middelen moet blijven inzetten voor het aantrekkelijk, schoon en veilig houden van onze 
leefomgeving. Buurtinitiatieven bevorderen de wijze waarop we samenleven en kan heel positief 
bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving.
Hoogwaardig openbaar groen in parken en plantsoenen draagt bij aan aantrekkelijke stadsbuurten 
en verbetering van de luchtkwaliteit. Klein openbaar groen, door burgers zelf te onderhouden leidt 
tot meer variatie en kwaliteit van de woonomgeving.  Op braakliggende locaties en terreinen 
binnen de bebouwde kom wordt ruimte geschapen voor tijdelijke natuur. 
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De SP vindt dat de schouwrondes in de wijk moeten blijven en het buurtserviceteam moet worden 
versterkt. Buurtinitiatieven dienen te worden beloond met een klein stimulerend budget per wijk. 
Mensen moeten betrokken worden bij het onderhoud in de buurt en de gemeente moet contact 
zoeken als er werkzaamheden gepland staan.

Voedsel 

We werken aan gedragsbeïnvloeding op scholen gericht op duurzame voedselproductie en 
gezonde voeding.
We steunen behoud van de stadslandbouwkas ‘De Oude Beer’.
We steunen initiatieven gericht op stadslandbouw met productie van voedsel uit de directe 
omgeving dicht bij de consument.

Chemours/DuPont 

Al meer dan 50 jaar heeft DuPont productiebedrijven in Dordrecht waaronder de productie van het 
bekende teflon. Jarenlang zijn de gezondheidsrisico’s van het gebruik van perfluoroctaanzuur 
(PFOA) bij de productie van teflon gebagatelliseerd en onder de pet gehouden. Pas in 2015 
werden in Nederland vragen gesteld in de Tweede Kamer en kwam onderzoek op gang.
 
De SP  pleit in het Chemours dossier voor de volgende acties en maatregelen:

Er bij de vergunningverlener (provincie Zuid-Holland) op aandringen dat de lozing van GenX 
deelstoffen op zo kort mogelijke termijn  terug moet naar nul door het installeren van de reverse 
osmose techniek of andere technieken  die uitstoot via lucht en afvalwater van de  GenX-
deelstoffen  voor 100 % verwijdert op kosten van Chemours. 
Via de landelijke politiek erop aandringen dat de Arbeidsinspectie alerter handhaaft  bij 
bedrijven waarbij  medewerkers  in het arbeidsproces ( potentieel) bloot kunnen worden gesteld 
aan stoffen die voorkomen op de ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen)-lijst.
Er op aandringen dat  de toezichthoudende Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid krachtdadiger 
optreedt en onverwacht  met “een vliegende brigade “ controle uitoefent op de verleende 
provinciale vergunning bij bedrijven die werken met stoffen die voorkome op de ZZS-lijst.
Bij gebleken onaanvaardbare gezondheidsrisico’s en andere milieurisico’s een 
saneringsonderzoek, saneringsplan en sanering uit te voeren op kosten van de veroorzakers 
Chemours en haar rechtsvoorganger DuPont.

Houtstook in woningen 

De SP vindt het noodzakelijk dat er maatregelen worden getroffen om  de luchtkwaliteit in de 
woonomgeving te beschermen tegen de gevolgen van de toenemende houtstook in open haarden  
en kachels in de gebouwde omgeving. Door enerzijds betere voorlichting en anderzijds  het 
instellen van een stookverbod  bij mist en windstil weer dient deze ontwikkeling aan banden te 
worden gelegd. 
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ENERGIE

De aarde warmt op. Iedereen is het erover eens dat we de uitstoot van CO2  moeten terugdringen. 
Een radicale aanpak is nodig om klimaatverandering en milieuvervuiling  tegen te  gaan. Helaas 
wordt in Dordrecht nog weinig vordering gemaakt met de opwekking van duurzame energie. Al 
jaren geleden is bijvoorbeeld besloten tot de aanleg van een weide met zonnepanelen en de 
locatie aangewezen, maar de realisatie laat op zich wachten.

Het meest concrete wat op dit moment in de stad zichtbaar is, is de aanleg van het warmtenet. 
Deze wordt echter nog gevoed met warmte opgewekt door de verbranding van huishoudelijk afval, 
terwijl we juist steeds minder afval willen produceren, en meer willen hergebruiken. Als SP zijn we 
niet tegen warmtenet, integendeel maar er zou meer werk gemaakt moeten worden van 
alternatieve bronnen om dit te voeden, zoals aardwarmte.

Een ander belangrijk aandachtspunt met warmtenet, als hiermee ook steeds meer woningen 
verwarmd gaan worden, zijn de kosten voor de eindgebruikers. In de praktijk blijkt de wettelijke 
bepaling dat via warmtenet geleverde warmte niet duurder mag zijn dan een met gas gestookte 
ketel in huis nogal tegen te vallen. Bewoners van sociale huurwoningen en goedkope 
koopwoningen zouden hiervoor moeten worden gecompenseerd. 

De meest duurzame energie is niet gebruikte energie. Daarom moet energiebesparing voorop 
worden gesteld.

Alle mogelijkheden voor duurzame energieopwekking moeten worden benut.
Eneco moet in gemeenschapshanden blijven en omgevormd worden tot een echte 
nutsvoorziening die zich volledig richt op duurzame energie. Mocht Eneco toch verkocht 
worden, dan moet de verkoopopbrengst in ieder geval deels gestoken worden in lokaal 
opgewekte duurzame energie.
Woningisolatie van sociale huurwoningen en koopwoningen van huishoudens met een laag  
inkomen wordt financieel ondersteund vanuit een in te stellen duurzaamheidsfonds.
Nieuwbouwprojecten moeten gericht zijn op energieneutraal bouwen.
Verder stimuleren we zonnepanelen op woningen en faciliteren we zonnepanelen op 
andermans dak.
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DIERENWELZIJN EN NATUURBELEID

Dierenwelzijn is een belangrijk item voor de SP. De mens is zelf ook een dier, en andere dieren 
hebben misschien geen taal, maar wel een bewustzijn en gevoel. Onverschilligheid tegenover het 
lot van dieren, leidt vaak tot onverschilligheid voor de medemens. Omgekeerd, wie zich inzet voor 
een rechtvaardige wereld kan niet anders dan ook geven om onze medeschepselen.

De landelijke overheid zou het meeste kunnen doen (maar laat het er helaas bij liggen) op het 
gebied van dierenwelzijn. Maar dat betekent niet dat de gemeente niet haar steentje bij kan 
dragen.

Om te beginnen zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de opvang van dieren. Dat gebeurt in 
dierenasiel Louterbloemen, een organisatie die grotendeels draait op vrijwilligers. Louterbloemen 
dient adequaat gefinancierd te worden om haar taken uit te kunnen voeren en verdient ook hulp bij 
de vernieuwing van de huisvesting. We steunen ook dierenambulances en proberen tot een 
betaalbare medische zorg voor huisdieren te komen voor mensen met weinig geld (zoals de mini-
max dierenkliniek in Rotterdam).

Bij het inkoopbeleid van de gemeente wordt voor kantinediensten en catering de hoeveelheid 
producten van dierlijke oorsprong geminimaliseerd, en zullen alle dierlijke producten biologisch 
moeten zijn.
In de groenvoorziening, het onderhoud van parken en in het maaibeleid zal rekening gehouden 
worden met het broedseizoen, bloeiende wilde bloemen met bijbehorende insecten, en de 
noodzaak voor bijvoorbeeld mussen, mezen, spreeuwen, koolmezen enz. om een voldoende 
afgeschermde leefomgeving te hebben.
Er zal geen vergunning worden gegeven voor het inzetten van dieren als attractie bij 
evenementen, zoals bijvoorbeeld bij de kerstmarkt. 
Op den duur streven we naar afschaffing van de hondenbelasting. In ieder geval zal de 
belasting voor de 1e hond worden kwijtgescholden voor mensen met een minimuminkomen.
We organiseren publieksvoorlichting over de omgang met huisdieren en vrij levende dieren, met 
een voorlichtingsfolder, -site en telefoonlijn. We geven betere voorlichting aan (jonge) kopers 
van kleine huisdieren.
Gezelschapsdieren worden alleen nog verkocht door erkende fokkers en niet via een 
dierenspeciaalzaak. Natuurlijk kunnen dieren ook aangeschaft worden vanuit een dierenasiel. 
Ouderen moeten hun huisdier mee kunnen nemen naar verzorgingshuizen.
Honden moeten verplicht een identificatiechip krijgen. Voor katten stimuleren we dat zo veel 
mogelijk. We helpen de dierenbescherming bij chipacties en wijzen eigenaren op het belang 
van chippen.
Het hondenuitlaatbeleid wordt verbeterd, in samenspraak met de buurt en de hondenbezitters. 
Per wijk wordt met alle gebruikers van groen bekeken waar honden uit- of losgelaten kunnen 
worden. We regelen automaten met poepzakjes en voldoende vuilnisbakken. Als er meer geld 
nodig is regelen we dat.
Overlastgevende dieren, vogels en insecten moeten zo diervriendelijk mogelijk bestreden 
worden. De gemeente dringt er bij de provincie op aan om de jacht op reeën niet meer toe te 
staan en ook voor het overige zeer terughoudend te zijn met jachtvergunningen. 
"Faunabeheerplannen" moeten niet door jagers worden opgesteld, maar met medewerking van 
natuurorganisaties.
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VEILIGHEID

De ligging van Dordrecht aan spoor, weg en waterwegen brengt een hoog veiligheidsrisico met 
zich mee. De gemeentelijke overheid heeft de plicht de veiligheid van haar inwoners te 
waarborgen. Dat vraagt een hoge alertheid en inzet op veiligheid en handhaving. Het handhaven 
van de brandweerboot voor bestrijding van calamiteiten bij scheepvaart en aan de wal is hierbij 
belangrijk.
De prioriteit van politie en andere toezichthouders moet liggen bij het beschermen van de 
bevolking en controleren van en handhaven op bedrijven en industrie. Een verplichte jaarlijkse 
controle voor het bedrijfsleven op technische installaties en brandveiligheid is dan 
vanzelfsprekend.

Onveilige situaties op straat moeten worden voorkomen, maar we zijn terughoudend in het 
toepassen van camerabeleid. De inzet van toezicht of opsporingsambtenaren moet zich primair 
richten op het beschermen van de burgers. Daarvoor worden ze in tweetallen over grotere 
gebieden en in de nacht en weekenden ingezet.
Stimuleer buurtpreventie.
Voor een actief handhavingsbeleid bij coffeeshops en horeca op overlast, misbruik en 
sluitingstijden.
Treinen met gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden geweerd uit Dordrecht zodat zij 
geen gevaar meer vormen voor de bevolking.
Van goederentreinen die wel door het bebouwde deel van Dordrecht blijven rijden, wordt de 
maximum snelheid verlaagd.
Er moet hard gewerkt worden aan het opheffen van gelijkvloerse spoorkruisingen in de 
doorgaande route van treinen over het eiland van Dordrecht.
Er moeten betere controles en strengere normen komen voor goederenvervoer over water, weg 
en spoor.
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ECONOMIE

Duurzame werkgelegenheid

Dordrecht is altijd een echte werkstad geweest. Naast bedrijfssluitingen hebben we te maken 
gekregen met het verlies van steeds meer regionale kerntaken zoals vestigingsplaats van Kamer 
van Koophandel, verlies van het Belastingkantoor, verlies van de intercitystatus Dordrecht Centraal 
en degradatie van complete rechtbank tot regiokantoor van de Rotterdamse rechtbank.
De SP wil zal op twee sporen inzetten voor een nieuwe economie met duurzame werkgelegenheid:
1 Het duurzame energievoorzieningsspoor (van olie, gas en kolen naar zon, wind, biomassa, 
stadswarmte en aardwarmte gedreven energievoorziening);
2. Van het lineaire materialenspoor naar het circulaire materialenspoor. Met hoogwaardige 
recycling van afgedankte producten en grootschalige inzet van robottechnologie en robots en 
grootschalig lokaal en regionaal inzetten van 3D printtechnologieën en printers voor 
consumentenproducten, kapitaalgoederen, woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen.
Het huidige college van Dordrecht heeft in juni 2017 nog volledig ingezet op het ontwikkelen van 
Dordtse Kil IV, met hoge verwachtingen  ten aanzien van logistieke en transportbedrijvigheid en 
een financieel plaatje dat echt op drijfzand is gebouwd. Uit internationaal onderzoek is naar voren 
gekomen dat de handelsstromen de komende twintig jaar enorm zullen afnemen door de 
opkomende circulaire economie waarbij 50 procent van de goederen en producten lokaal en 
regionaal worden vervaardigd, onder andere door 3D-printtechnieken.
De SP wil hier nu alvast op inzetten en geen financiële middelen meer ter beschikking stellen voor 
het verder ontwikkelen van het bedrijventerreinen Dordtse Kil IV, dat straks volledig overbodig blijkt 
te zijn, omdat wordt uitgegaan van verouderde behoefteprognoses.
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TOERISME

Dordrecht beschikt over een prachtige historische binnenstad met havens, kerken en voormalige 
pakhuizen gelegen aan en met uitzicht op drie grote bevaarbare rivieren: De Beneden Merwede,  
De Noord en de Oude Maas. In het historische gebied liggen vele monumentale panden, diverse 
musea, podia, een schouwburg en bioscopen. De SP vindt het vooral van belang de eigen 
schoonheid, rijke handelshistorie en kwaliteit nog meer te benadrukken en ten toon te spreiden. 
De SP is voorstander van het maken van wandelroutes langs de oevers van de Oude Maas, 
Beneden Merwede en Wantij, waarbij de wandelaar/toerist het unieke en bijzondere contrast 
ervaart en beleeft tussen de ultramoderne 21e eeuwse binnenvaart aan de waterzijde van de 
oevers en het rijke historisch karakter van de monumentale panden en oude binnenstad aan de 
landzijde van de oevers.
Sta het gebruik van een deel van het water van de grote rivieren langs de oevers van de oude 
binnenstad toe voor het exploiteren van horeca activiteiten.
Langere, meerdaagse toeristenverblijven in Dordrecht, blijven duidelijk achter bij ééndagstoerisme. 
De SP wil onderzocht hebben wat de reden is van deze achterstand van het verblijfstoerisme in 
Dordrecht en de mogelijke maatregelen in beeld krijgen die het verblijfstoerisme in Dordrecht 
kunnen bevorderen.

Jongeren aantrekken

Om jonge toeristen naar de stad te krijgen zet de SP in op het vestigen van een jongerenhotel in 
de Berckepoort op de Voorstraat. Dit kan naast het ter beschikking stellen van ruimtes voor 
initiatieven zoals DOOR. Dordrecht is een stad die mensen graag bezoeken. Toerisme is een 
belangrijkste inkomstenbron, maar zorgt ook voor werkgelegenheid. De gemiddelde leeftijd van 
toeristen in onze stad is 50 plus. Van belang is dat er in Dordrecht een stukje verjonging ontstaat. 
Wat vinden toeristen aantrekkelijk wanneer ze hier een dag of een paar dagen doorbrengen? 
Uiteraard een goed onderhouden stad met veel cultuur om op te snuiven. Met een diversiteit aan 
horecagelegenheden. Jong en oud hebben tussen cultuur en koffie behoefte aan een uitgebreid 
winkelbestand met landelijk bekende ketens, maar bovenal met lokale middenstanders.

Levendige binnenstad

De SP vindt dat er meer gedaan moet worden om lokale middenstanders de gelegenheid te geven 
specialiteitenzaken te beginnen. Vooral het gebied rondom de Voorstraat heeft opwaardering 
nodig. Wanneer de gemeente meer onderneemt richting het aantrekken van Hoger onderwijs plus 
een goede bereikbare binnenstad, zullen jongeren vaker hun vrije tijd besteden en zorgen voor 
een meer kleurrijke en levendige binnenstad.

Voor een meer gevarieerd winkelbestand, met voldoende openbare toiletgelegenheden voor 
mannen en vrouwen, die ook rolstoeltoegankelijk zijn, ook na sluitingstijden van winkels en 
horeca.
De SP wil ter bevordering van het MKB (midden- en kleinbedrijf) de binnenstadsbelasting 
afschaffen.
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DEEL 3 HET BESTUREN VAN DORDRECHT

GEMEENTERAAD EN COLLEGE

In 2014 kwamen we als SP voor het eerst in de raad. Een proces van ontdekken, leren en 
aftasten. Eén van de dingen waar we tegenaan zijn gelopen is hoe raad en college veelal op basis 
van met elkaar gemaakte afspraken en gewoonten omgaan. Wij hebben ons daar regelmatig tegen 
afgezet.

Te veel partijen zien de raad het liefst als een orgaan dat met één mond naar buiten treedt. De 
raad is echter het smeltpunt van verschillende politieke stromingen, waar bij uitstek verschillend 
tegen onderwerpen wordt aangekeken en waar iedereen het recht moet hebben zijn geluid te laten 
horen en daar laat de SP zich niet door andere partijen van afhouden.

Iedere raadsperiode zijn er fracties waar leden zich afsplitsen en een eigen fractie beginnen. 
Hiermee wordt afbreuk gedaan aan de uitslag van de raadsverkiezingen, daarom moeten 
afgesplitste fracties niet langer dezelfde rechten krijgen als de partijen die aan de verkiezingen 
deelnamen.

De SP realiseert zich dat voor uitvoering van het programma samenwerking met andere partijen 
nodig is en dat daar soms iets richting andere partijen tegenover moet staan. De SP sluit op 
voorhand geen enkele partij uit, maar zal de speerpunten van haar verkiezingsprogramma niet 
overboord zetten.

Partijen krijgen de volledige vrijheid in de wijze waarop zij onderwerpen in de raad aan de orde 
stellen.
De SP laat zich niet verleiden om deel te nemen aan bijeenkomsten die ertoe moeten leiden dat 
de raad met één geluid naar buiten treedt. De SP zal altijd haar eigen mening laten horen.
Als raadsleden zich afsplitsen worden zij als “groepering” aangeduid en hebben zij niet dezelfde 
rechten als de fractie van een partij waar de bevolking voor heeft gekozen. 
De SP zal jaarlijks een specificatie van haar fractievergoeding publiceren en om aanpassing 
van de regeling vragen waardoor alle fracties hun uitgaven openbaar moeten maken. 
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SAMENWERKING IN DE DRECHTSTEDEN

De gemeenteraad wordt vaak buitenspel gezet doordat veel beslissingen zijn overgeheveld naar 
de Drechtsteden. Daar is een complete nieuwe bestuurslaag opgezet waarin miljoenen worden 
verbrand. De Drechtsteden lijkt hiermee heel veel op de Europese samenwerking, waarbij Brussel 
regelt wat er in Nederland gebeurt. De SP wil hier niet alleen in Europa, maar ook in de regio 
vanaf.

De SP is niet tegen het uit praktische overwegingen regelen van afspraken tussen meerdere 
gemeenten, zoals het opleggen en innen van belastingaanslagen, waarbij elke gemeente zijn 
eigen belastingverordeningen en tarieven vaststelt. Ook op andere terreinen kan de samenwerking 
zo ingericht worden tussen gemeenten die daar behoefte aan hebben, waarbij we niet gebonden 
zijn aan de huidige Drechtsteden gemeenten. 

Een dergelijke vorm van eenvoudige samenwerking gericht op de uitvoering levert voor Dordrecht 
een besparing op van ruim € 2 miljoen per jaar op. Mede daarom zijn we voor beëindiging van de 
huidige vorm van samenwerking in de Drechtsteden.

De SP is tegen een herindeling, waar de samenwerking in de Drechtsteden op dreigt af te gaan. 
Sommige partijen zouden het liefst Dordrecht zien fuseren met alle andere Drechtsteden tot één 
grote Drechtstad. Als SP keren we ons hier tegen en stellen we dat Dordrecht, en de andere 
gemeenten,  zelfstandig moeten blijven. Dat sluit samenwerking waar dat praktisch en nuttig is op 
geen enkele manier uit.
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INSPRAAK EN OPENBAARHEID

Wie naar projecten in de stad kijkt, zoals Stadswerven, de daar te realiseren brug, de volledige 
herinrichting van de Spuiboulevard, de woningbouw aan het Papeterspad, het parkeerterrein 
achter Doelensteyn, etc. ziet dat de plannen in de achterkamertjes worden uitgewerkt met de grote 
vastgoedjongens en projectontwikkelaars. Burgers krijgen pas inzage in de plannen als alles in 
kannen en kruiken is en de gemeenteraad mag er dan nog een goedkeurend stempel op zetten.

Als SP willen we dat bij alle ontwikkelingen in de stad eerst gekeken wordt naar de wensen van 
bewoners en andere direct betrokkenen. Buurtorganisaties moeten het eerste aanspreekpunt zijn 
als er plannen zijn voor een buurt. En plannen moeten in alle openheid worden ontwikkeld, om te 
beginnen met: wat willen we met een buurt, voor wie willen we dat en hoe doen we het?

Vanuit het Stadhuis worden regelmatig met veel bombarie campagnes opgezet die de burgers de 
illusie moeten geven dat hun stem gehoord wordt en hun ideeën welkom zijn. Denk aan de vele 
bijeenkomsten, website, brochures en poeha rond projecten als "Dordt aan Zet" en “Nieuw Dordts 
Peil”. Maar als burgers echt zelf met ideeën komen, zoals de bewoners van de Indische buurt die 
een woonerf willen, dan is er geen geld en geen aandacht.

De SP zal zich blijven inzetten om de burgers echt aan de voorkant van processen te krijgen. 
Geen strakke regels, maar per project kijken waar burgers het meeste behoefte aan hebben en 
hun mening het beste tot zijn recht kan komen. 

In Dordrecht gebeurt (te) veel in beslotenheid. Er gaat bijna geen maand voorbij of de raad beslist 
op voorstel van het college om geheimhouding op stukken op te leggen. 

Het college maakt haar besluiten zogenaamd actief openbaar, maar in de praktijk gebeurt het dat 
hier maanden geen uitvoering aan wordt gegeven. Verder zijn de besluiten zo geredigeerd dat het 
voor burgers niet te achterhalen is wat het college nu concreet heeft besloten. 

De SP wil actieve en duidelijke openbaarheid van stukken, vergaderingen en besluiten.
Als besluiten of plannen direct effect hebben op een bepaalde buurt, dan moeten alle bewoners 
actief, niet alleen digitaal maar ook schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Geen strakke regels voor inspraak, die vaak niet passen op concrete voorstellen, maar 
maatwerk aan de hand van wensen van burgers. 
Inspraak is voor de SP vooral aandacht voor door bewoners zelf ingebrachte ideeën en veel 
minder iets vinden van door de gemeente al bedachte plannen.
Inspraak over onderwerpen waarover de raad een beslissing moet nemen wordt door de raad 
en niet door het college georganiseerd.
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PUBLIEKE TAKEN PUBLIEK UITVOEREN

De laatste decennia heeft de overheid in hoog tempo vele taken geprivatiseerd. Het doel van 
commerciële bedrijven is het maken van zo veel mogelijk winst. Dat doel staat vaak haaks op 
maatschappelijke doelen en belangen, die dan ook bijna altijd vroeg of laat in de knel komen. 
Publieke taken moeten daarom overheidstaken blijven. 

Voorstellen om publieke taken te privatiseren krijgen geen steun van de SP.
Als de gemeente aandelen heeft van semi-overheidsdiensten, stemt de SP niet in met verkoop 
aan private partijen. Ze worden juist gebruikt om invloed uit te oefenen op het beleid van dat 
bedrijf.

Sommige instellingen kunnen alleen bestaan als zij grote sommen geld van de gemeente krijgen. 
Soms in de vorm van subsidie, soms omdat de gemeente de enige of belangrijkste klant is. Met dit 
soort instellingen wil het nogal eens fout gaan. Recente voorbeelden zijn RTV Dordrecht en Tobe. 
Het is beter om dit soort instellingen volledig onder beheer van de gemeente te brengen, dan wel 
ervoor te zorgen dat de gemeente een doorslaggevende stem in het bestuur heeft. Mocht dit niet 
mogelijk zijn dan gelden er een aantal duidelijke afspraken.

Voor grote werken en projecten is het logisch om aan te besteden. Maar het dagelijkse onderhoud 
aan wegen en groen kan veel beter door de gemeente zelf worden uitgevoerd met mensen in 
vaste dienst. Dat geeft ook een basis van vakkennis en deskundigheid die benut kan worden voor 
het beoordelen van het werk dat wel wordt uitbesteed.

Bestuurders, toezichthouders en personeel vallen onder dezelfde verantwoordingsplicht aan de 
gemeente als voor het college geldt aan de raad. Dit wordt in de subsidievoorwaarden 
vastgelegd.
De instellingen voeren een goed personeelsbeleid, dat wil zeggen dat personeel na een korte 
tijdelijke aanstelling een vaste aanstelling krijgt en dat zij bezoldigd worden volgens de CAO.
Geen inhuur van tijdelijke krachten voor vaste werkzaamheden. Het budget voor inhuur van 
personeel voor tijdelijk werk is nooit meer dan 10% van het totale salarisbudget.
Bestuurders en toezichthouders verdienen bij de instelling op uurbasis nooit meer dan een 
wethouder in Dordrecht. Personeel bij deze instellingen verdienen niet meer dan zij zouden 
krijgen bij uitvoering van de taak door een gemeentelijke dienst.
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DIENSTVERLENING

De gemeente is er voor de burgers. Kijkend naar de dienstverlening is het nogal eens anders om. 
Brieven worden laat beantwoord. Uit het antwoord blijkt vaak niet de betrokkenheid die je van de 
gemeente mag verwachten bij een vraag, ook als de gemeente niet wil of kan meegaan in een 
verzoek. Nog veel te weinig wordt er geredeneerd vanuit de vragensteller.

Bestuurders zijn vaak niet op de hoogte van concrete zaken die er spelen en worden pas bij de 
inhoud betrokken na krantenpublicaties of vragen van raadsleden. 

Bij de Stadswinkel moet je contant kunnen afrekenen. Dit te meer omdat de Nationale 
Ombudsman hierover bij een andere gemeente een uitspraak heeft gedaan. Ook Dordrecht moet 
zich hier aan houden.

Concrete maatregelen waarmee de SP tot een betere dienstverlening wil komen:
Verzoeken van burgers, verenigingen, bedrijven en instellingen worden altijd getoetst vanuit de 
gedachte van de vragensteller. Als aan een verzoek niet kan worden voldaan wordt dit uitvoerig 
beargumenteerd.
In de dienstverlening van de gemeente moet menselijk contact het uitgangspunt zijn. Digitale 
opties zijn er alleen als aanvulling daarop.
Alle correspondentie van de gemeente wordt in begrijpelijk Nederlands geschreven. Dit geldt 
ook voor de nu veelal in juridische taal geschreven uitspraken in bezwaar en beroep.
Brieven zijn altijd persoonlijk, daarom maakt de gemeente geen gebruik van geautomatiseerd 
verstuurde brieven. Op iedere brief wordt een contactpersoon vermeld en hoe deze bereikt kan 
worden.
Aanmaningen en brieven waarin sancties worden aangekondigd worden pas verstuurd, nadat 
de betreffende dienst persoonlijk contact heeft opgenomen met betrokkene. Burgers, 
instellingen en bedrijven kunnen dus niet meer verrast worden door sancties.
Uitspraken in bezwaar en beroep worden altijd door een bestuurder ondertekend en niet 
namens hem door een ambtenaar. Dit zorgt ervoor dat het bestuur altijd op de hoogte is van 
wat er speelt.
Bij de Stadswinkel komt de mogelijkheid om contant te betalen terug.
In het ICT beleid van de gemeente, en de voor haar werkende instellingen als de SDD, zal veel 
aandacht worden besteed aan de privacy van de burgers. Dossiers met persoonlijke informatie 
mogen alleen in te zien zijn door personen die betrokken zijn bij dat dat dossier, en die toegang 
moet vastgelegd worden. Alle burgers moeten inzage kunnen krijgen in alle gegevens die de 
gemeente over hem of haar heeft vastgelegd. En uiteraard moet de beveiliging van alle 
systemen en het netwerk ten alle tijde optimaal te zijn, en dit moet ook regelmatig worden 
gecontroleerd.
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GEMEENTE ALS WERKGEVER

De gemeente is ook werkgever en de raad als hoogste bestuursorgaan ziet erop toe dat voor 
zowel het eigen personeel (griffie) als het personeel werkzaam voor het college wordt gezorgd 
voor een marktconforme beloning en goede sociale voorzieningen.

Er wordt geen vast werk uitbesteed aan derden. Alleen incidenteel werk kan genormeerd worden 
uitbesteed aan derden, die dan de voor hun sector van toepassing zijnde CAO naleven.

Gemeentepersoneel krijgt na een eventuele korte tijdelijke aanstelling een vaste aanstelling.
Gemeentepersoneel wordt volgens de CAO betaald.
Vast werk wordt uitgevoerd door medewerkers in dienst van de gemeente.
Een fulltime functie bij de gemeente is 36 uur, waarbij overuren in verlof worden uitgekeerd. 
Meer werk dan personeel leidt zo niet tot meer uren uitbetalen, maar tot het aantrekken van 
meer vast personeel.
Bij vacatures wordt eerst gekeken naar de inzet van mensen met een uitkering.
Alleen voor tijdelijk personeel kunnen mensen worden ingehuurd, waarbij er nooit meer dan 
10% van het personeelsbudget wordt besteed voor het inhuren van externe medewerkers (dit 
laatste is een vaste toets bij de jaarrekening).
Voor zover er sprake is van vergoeding van reiskosten aan gemeentepersoneel gebeurt dit uit 
milieuoverwegingen op basis van openbaar vervoer.
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GELD HALEN WAAR HET ZIT, UITGEVEN WAAR HET NODIG IS

Ook in het vorige verkiezingsprogramma schreven we hierover. Ging het toen nog om een jaarlijks 
bedrag van € 420 miljoen. Dit is inmiddels opgelopen tot € 432 miljoen.

De SP blijft zich er voor inzetten dat dit bedrag ten goede komt aan de inwoners van Dordrecht, 
aan zaken die noodzakelijk zijn voor een beschaafde samenleving en aan de hachelijke financiële 
en sociale situatie van de mensen aan de onderkant van de maatschappij. Helaas kreeg de SP de 
afgelopen 4 jaar hiervoor nauwelijks steun, ook niet van de PvdA en GroenLinks.

Zo heeft de SP er steeds voor gepleit om overschotten bij de SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) 
voor deze dienst te bewaren voor jaren waarin er tegenvallers komen. Over de periode 2012 t/m 
2016 is door de SDD € 33.5 miljoen overschot aan de gemeenten uitgekeerd, waarvan circa de 
helft aan Dordrecht. Dordrecht voegde het geld toe aan de algemene reserve waaruit vervolgens 
weer allerlei projecten werden gerealiseerd. Vervolgens kwam de VVD wethouder van financiën in 
de voorbereiding van de begroting 2018 met een tekort van € 8 miljoen op de proppen omdat er 
minder geld binnenkomt om de bijstandskosten te betalen. Hoezo een vaak gemaakt verwijt dat de 
SP niet met geld zou kunnen omgaan? Als enige partij heeft de SP geprobeerd dit probleem te 
voorkomen.

De SP blijft weigeren om gemeenschapsgeld in te zetten voor prestige projecten waar slechts een 
klein deel van de inwoners van kan genieten of waarvan het nut dubieus is. Helaas zijn daar de 
afgelopen periode ook weer te veel voorbeelden van te noemen. Een kleine greep ter illustratie:
1 Jaarlijkse deelname aan de De Provada (beurs voor de vastgoedbranche) waarvan het college 
nooit heeft kunnen uitleggen wat het oplevert. Wat we wel weten is dat het € 130.000 per jaar kost. 
2. Project Nieuw Dordts Peil: een prestige project van het college en de ambtelijke dienst om mee 
te helpen de toekomst voor de inwoners beter te maken. Kosten € 200.000 met als uitkomst veel 
luchtfietserij over mogelijke ontwikkelingen zonder dat er nagedacht is over wat de kosten zijn. Dit 
alles georganiseerd met veel bijeenkomsten van een select groepje inwoners en politiek betrokken 
personen, veel filmpjes en vrijwel overal was eten en drinken onderdeel van het programma.
De SP heeft er niet aan deelgenomen, want op voorhand was voor ons duidelijk dat de rest van de 
raad duidelijk iets anders bedoelt met het helpen van de toekomst voor de inwoners beter te 
maken. Bij de SP betekent dit een fatsoenlijk inkomen, goede betaalbare huisvesting, voldoende 
passend onderwijs in een veilige stad.
3. Binnen de Drechtsteden is het schering en inslag om externen binnen te halen met vage 
opdrachten, waarvan de rapporten op de plank in de kast komen te liggen. Behalve de SP is er 
geen enkele Dordtse fractie die zich hier tegen verzet. Zo is er recent weer een groepje mensen uit 
het bedrijfsleven gevormd onder de mooie naam Economic Board. Zij mogen in 3 jaar tijd € 
900.000 uitgeven om de Drechtsteden te adviseren welke keuzes er op economisch terrein 
gemaakt moeten worden. 
4. Panden aan het Groothoofd werden voor een fooi van de hand gedaan aan een 
projectontwikkelaar. Met uitzondering van de SP steunde heel de raad dit cadeautje, terwijl ook 
huurders belangstelling hadden om te kopen, maar niet mee mochten bieden.
5. Aan het Papeterspad is een kantoorpand gesloopt om er woningen te bouwen. Geen 55 kleine 
appartementen, waarvoor er een plan lag. Nee, slechts 7 dure koopappartementen, waarbij de 
gemeente de sloopkosten van het kantoorpand voor haar rekening nam en er per appartement 
€170.000 gemeenschapsgeld voor 7 particulieren werd uitgegeven.
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Wat de SP wel kon voorkomen is dat er miljoenen zouden worden uitgetrokken om de start van de 
Tour de France in 2020 naar Dordrecht te halen. Het SP voorstel om dit te voorkomen werd 
aangenomen

Het Rijk heeft de afgelopen jaren enorm gekort op uitkeringen vooral op het gebied van de zorg en 
de jeugd. Het is goed om te weten dat dit tot stand is gekomen onder leiding van een VVD-PvdA 
kabinet. Maar ook andere partijen in de Tweede Kamer zoals D66 en het CDA en zelfs vaak 
GroenLinks steunden deze maatregelen van de regering. Waar de PVV altijd roept te kiezen voor 
de burgers blijkt uit het stemgedrag van deze partij dat zij in de Tweede Kamer vrijwel altijd met de 
VVD mee stemde, en dus bijna altijd anders dan de SP.

Waar de gemeente daadwerkelijk tekort komt om de noodzakelijke uitgaven te doen eisen wij dat 
het Rijk met voldoende geld over de brug komt in plaats van de problemen op de inwoners van 
onze stad af te wentelen.

Naast de al op verschillende plekken in het programma genoemde concrete voorstellen die leiden 
tot forse besparingen, zijn er ook andere mogelijkheden. Zo geeft Dordrecht ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten veel meer geld uit aan economisch promotie (soms wel een verschil van 
€ 1.5 miljoen) en als je het met de regio gemeenten vergelijkt geven zij bijna niets uit, terwijl dit een 
bij de Drechtsteden ondergebrachte taak is.

De afgelopen 4 jaar is het opgevallen dat de SP het minst gebruik maakt van het fractiebudget en 
daar jaarlijks ruimschoots op overhoudt. Laat dit sobere uitgavenpatroon de leidraad zijn voor alle
partijen, wat € 50.000 per jaar oplevert.

Onze plannen voor de herziening van de lokale belastingheffing zorgt niet alleen voor een meer 
rechtvaardige belastingheffing, maar levert door het wegvallen van kwijtscheldings- en 
invorderingskosten tevens voor een jaarlijks besparing van € 1.5 miljoen.

Het beleid waar de SP voor staat is optimaal om de belangen van de burgers van Dordrecht te 
dienen, zonder de gemeente in de financiële problemen te brengen.

Belastingen

Naast bijdragen van het rijk zal de gemeente belasting moeten heffen om jaarlijks alle noodzakelijk 
uitgaven te kunnen betalen. De gemeente kan een beperkt aantal belastingen heffen van burgers 
en/of bedrijven. Bij geen enkele belasting is het inkomen of vermogen de grondslag waarop de 
gemeente de belasting mag baseren. Veel partijen grijpen dit aan om te zeggen dat de gemeente 
geen inkomenspolitiek mag voeren. Ze vergeten echter dat ze met hun keuze voor een gelijk 
bedrag voor elke burger of de belasting juist bij burgers en niet bij bedrijven te verhalen zij wel 
degelijk aan inkomenspolitiek doen. De SP kiest bewust er hierbij voor om de zwaarste schouders 
de zwaarste lasten te laten dragen.

In de afgelopen periode heeft de SP voorstellen gedaan de afvalstoffenheffing en het rioolrecht 
voor gebruikers af te schaffen en ter compensatie de OZB te verhogen. Dit had betekend dat 
huurders en inwoners met een eigen woning met een waarde tot € 300.000 er netto op zouden 
vooruitgaan. Geen enkele partij, ook de PvdA en GroenLinks niet, steunde het voorstel. Na de 
verkiezingen zal de SP dit onderwerp weer aan de orde stellen.
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Een ander SP voorstel, namelijk kwijtschelding van de hondenbelasting voor de minima voor hun 
eerste hond, haalde het eveneens niet. Ook hierin steunde geen enkele partij de SP.
Voor de controle van het Hondenbeleid wordt jaarlijks € 200.000 van de opbrengst van de 
hondenbelasting gebruikt. De controle wordt door een private onderneming uitgevoerd, waarvoor 
de gemeente € 61 per uur kwijt is. Dit bedrag staat in geen enkele verhouding tot het loon van de 
werknemers bij dit bedrijf verdienen. Door de controle weer in eigen beheer uit te voeren, kan de 
hondenbelasting drastisch omlaag.

In het kader van een aantrekkelijk binnenstad wil de SP huurders van bedrijfspanden tegemoet 
komen door de OZB voor hen af te schaffen, waarbij de wegvallende opbrengst wordt 
doorgeschoven naar de eigenaren. Een zeer aantrekkelijke optie voor het MKB dat hoofdzakelijk
met huurpanden werkt. Bijkomend voordeel is dat door hogere lasten voor de eigenaren van 
bedrijfspanden zij hun eigendommen hopelijk minder lang leeg laten staan.

De gemeente heeft de afgelopen jaren miljoenen in rekening gebracht bij nutsbedrijven die kabels 
en leidingen in de grond hebben liggen (precariobelasting). Die bedrijven verhaalden deze kosten 
weer via hun rekeningen van gas, water en stroom bij de inwoners, die er ook nog eens BTW over 
moesten betalen. Het Rijk heeft deze wijze van verkapte belastingheffing verboden en binnen 
enkele jaren moet de gemeente stoppen met deze heffing. De gemeente zal hier alternatieve 
inkomsten voor moeten vinden.

De SP wil daarom de Precariobelasting volledig afschaffen en de netto wegvallende opbrengst 
verdisconteren in de OZB. Voor de huishoudens staat hier het voordeel tegenover van het niet 
meer aan de nutsbedrijven betalen van de nu nog in rekening gebrachte precariobelasting.

Verder heft de gemeente jaarlijks kleinere bedragen van veelal bedrijven die (tijdelijk) voorwerpen 
op, onder of boven gemeentegrond hebben, bijvoorbeeld uithangborden aan een winkelpand 
boven de gemeentelijke stoep. Dit geeft veel ergernis en zorgt in verhouding tot de opbrengst voor 
hoge uitvoeringskosten (€ 1.3 miljoen).
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