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Voorwoord Met trots presenteert D66 Maassluis zijn verkiezingsprogramma voor 
2014-2018.

De uitgangspunten bij dit programma zijn:
 Vertrouw op de eigen kracht van mensen
 Denk en handel internationaal
 Beloon prestaties en deel de welvaart
 Koester grondrechten en gedeelde waarden
 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Deze uitgangspunten hebben wij vertaald naar de behoeften van 
Maassluis met als motto  Maassluis, Duurzaam beter!

In dit verkiezingsprogramma laten we zien hoe wij Maassluis duur-
zaam beter willen maken.

Wij willen dit onder andere bereiken door:
 het stimuleren van duurzame initiatieven
 géén achterkamertjespolitiek te voeren en het gebruik van  
 geheime stukken tegen te gaan
 een leven lang leren te bevorderen
 meer vrije sector en minder sociale woningbouw na te 
 streven
 géén betutteling van de overheid toe te staan
 de cultuurhistorische parels van Maassluis te behouden

In de komende periode komt er veel op de gemeente af. 
Maassluis krijgt als zelfstandige gemeente een nieuwe burgemeester 
en we moeten onze zelfstandigheid bewaren in het woud van samen-
werkingsverbanden. Daarnaast moet de gemeente, samen met de 
bewoners, invulling geven aan haar nieuwe taken bij de jeugdzorg, 
de WMO en de begeleiding uit de vicieuze cirkel van werkloosheid. 
Taken die een andere inzet van de burger, maar zeker ook van de 
overheid vragen.

Tijd dus voor nieuwe inzichten, tijd voor verandering, tijd voor een 
nieuwe samenstelling van ons bestuur. Tijd voor een duurzaam beter 
Maassluis, tijd voor D66!

Ik wens u veel leesplezier.

Leo Eijskoot
Lijsttrekker
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1.1 Solide en Transparante Financiën

Overschotten en tekorten, die kenmerkend waren voor de afgelopen 
raadsperiode, dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. In prin-
cipe is elke euro overschrijding onrechtmatig en er één te veel. Om 
dit te voorkomen dient er strakker begroot te worden en indien nodig 
moet er tijdig gecorrigeerd worden. Meer en beter plannen is hier de 
sleutel voor een betere uitvoering. 

De gemeente moet financiële tegenvallers zelf op kunnen vangen, 
zonder dat direct moet worden bezuinigd of er lastenverzwaringen 
moeten plaatsvinden. D66 wil daartoe het benodigde zekerheids-
percentage van het weerstandsvermogen verhogen van 70 procent 
naar 90 procent. Zo sluit Maassluis aan bij het landelijke percentage. 
Daarnaast moet dit weerstandsvermogen kwalitatief in orde zijn: de 
gemeente mag zich niet meer rijk rekenen met creatief boekhouden. 

D66 maakt zich, net als in de vorige raadsperiode, sterk voor transpa-
rante financiën. Potjesvorming moet worden beperkt en subsidiestro-
men moeten inzichtelijk worden gemaakt. Burgers dienen zoveel 
mogelijk te worden betrokken bij de begroting (zie ook hoofdstuk 9 
Bestuur en Burger).

Tarieven, subsidies en faciliteiten voor verenigingen dienen transpa-
rant te zijn en vergelijkingen moeten mogelijk zijn. Hiertoe dient een 
tarievennota te worden opgesteld.

1.2 Geen lastenverzwaringen voor de burger

D66 is er van overtuigd dat lastenverlichtingen voor de burgers haal-
baar zijn als de gemeentelijke organisatie er in slaagt om efficiënter 
te werken. Een verlaging van de lokale lasten is een goed middel 
om ondernemerschap te stimuleren. Maassluis dient wat betreft de 
lastendruk tot de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland te beho-
ren. Om dit te kunnen realiseren moeten de OZB-verhogingen van de 
vorige raadsperiode zoveel mogelijk worden teruggedraaid. 

Producten als een uittreksel GBA en een rijbewijs zijn in alle omliggen-
de gemeenten aanzienlijk goedkoper dan in Maassluis. De gemeente 
moet inzicht krijgen in de werkelijke kostprijzen van deze producten 
en zoeken naar mogelijkheden om deze prijzen te verlagen.

1.3 Hondenbelasting besteden aan hondenvoorzie-
ningen

D66 vindt dat inwoners met een hond gelijk behandeld moeten 
worden als inwoners zonder hond. Dat betekent dat de gemeente 
moet voldoen aan de wettelijke vereisten voor het heffen van honden-
belasting. Zo moet onder anderen de opbrengst van de hondenbe-
lasting worden gebruikt om de kosten van hondenvoorzieningen te 
dekken. De hoogte van de hondenbelasting moet aansluitend ook 
worden afgestemd op deze kosten. D66 eist transparantie van de 
gemeente op dit gebied.Maassluis
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1.4 Zondag-openstelling van winkels

D66 is groot voorstander van zondag-openstelling van winkels. De 
gemeente dient in overleg met de winkeliers goede afspraken over 
zondag-openstelling te maken.

1.5 Kwijtscheldingen afschaffen

D66 wil in plaats van de mogelijkheid tot kwijtschelding van de ge-
meentelijke belastingschulden een lokale regeling invoeren. De ge-
meente dient zelf vorm te geven aan een strenge – maar rechtvaardige 
– regeling voor vergoeding van of tegemoetkoming voor de kosten 
aan gemeentelijke belastingen. Onderzoek wijst uit dat een dergelijke 
alternatieve regeling duidelijker is, een eenvoudigere aanvraagproce-
dure kent en veel efficiënter is in de uitvoering.

1.6 Minder regeldruk voor burgers, verenigingen en 
bedrijven

D66 heeft zich in de afgelopen raadsperiode met succes ingezet voor 
de vermindering van de merkbare regeldruk voor burgers, verenig-
ingen en bedrijven. Deze deregulering is belangrijk voor een goed 
vestigingsklimaat. Als burger of ondernemer zit u niet te wachten 
op veel bureaucratische taferelen, maar wilt u gewoon goed worden 
geholpen. Ook voor de volgende raadsperiode is deregulering een 
prioriteit van D66. D66 pleit voor een lokaal regeldrukmeldpunt voor 
burgers en bedrijven, voor een prettig vestigingsklimaat en efficiënte 
dienstverlening van de gemeente.

1.7 Detailhandel structuur versterken

Maassluis kent op dit moment een versnipperde detailhandel struc
tuur, waardoor kwaliteiten en kansen niet volledig worden benut. Ook 
is er in Maassluis sprake van winkelleegstand (zie ook hoofdstuk 5 
Wonen en Ruimtelijke Ordening). De detailhandel is daarom enorm 
gebaat bij een versterking van de structuur. Daartoe heeft de gemeen-
teraad de Detailhandelvisie 2012 vastgesteld. D66 pleit voor voortzet-
ting van deze visie, maar is ook van mening dat er op korte termijn 
actie nodig is om economische groei te faciliteren en ondernemers 
perspectief te bieden. Zo dient er aandacht te worden besteed aan 
bereikbaarheid en een duurzaam en proactief stage beleid. 

Financiën,
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1.8 Uitkeringsfraude strenger aanpakken

De aanpak van uitkeringsfraude in Enschede en Rotterdam heeft de 
gemeente aldaar miljoenen opgeleverd. Maassluis moet het voor-
beeld van deze gemeenten volgen en actief en streng optreden tegen 
uitkeringsfraude. D66 pleit voor uitgebreid fraudeonderzoek en het 
opleggen van sancties zoals terugvordering en beëindiging van uitke-
ringen. De gemeente dient aansluitend binnen de grenzen van de wet 
te verhinderen dan wel te bemoeilijken dat fraudeurs een beroep doen 
op gemeentelijke schuldhulpverlening. 

1.9 Ondernemende houding creatieve sector 
versterken

Cultuur heeft sterke aantrekkingskracht op creatievelingen, hoogop-
geleiden en bedrijven. Bovendien draagt cultuur bij aan stedelijke ver-
nieuwingen en duurzaamheid. Toch zijn in Maassluis de gemeentelijke 
bestedingen aan cultuur in absolute zin, maar ook in vergelijking met 
andere gemeenten, ontzettend laag. De bezuinigingen op cultuur heb-
ben helaas veel schade aangericht, maar deze bezuinigingen hebben 
aan de andere kant ook bijgedragen aan een meer ondernemende 
houding en meer ondernemerschap in de creatieve sector.
De gemeente moet een ondernemende houding aanmoedigen en 
versterken. D66 pleit voor het instellen van een lokaal garantiefonds 
voor cultuur. Zo kan de gemeente – onder bepaalde voorwaarden 
– garant staan voor een bepaald bedrag voor culturele activiteiten, 
waardoor culturele instellingen gestimuleerd worden om activiteiten te 
organiseren in Maassluis. Een dergelijk lokaal garantiefonds zou uniek 
in Nederland zijn en zal als een katalysator werken voor culturele en 
economische ontwikkeling.

1.10 Internationale economische samenwerking 
bevorderen

Maassluis heeft sinds 1992 een stedenband met Hatvan in Hongarije. 
D66 is van mening dat er – ondanks de jarenlange vriendschap – te 
weinig uit de relatie wordt gehaald. Ook andere stedenbanden met 
bijvoorbeeld Oekraïne en Roemenië hebben voornamelijk het karakter 
van kleinschalige internationale hulpverleningen. 
D66 pleit ervoor om een nieuwe stedenband aan te gaan met een 
Duitse stad. Daartoe dient samenwerking en afstemming te worden 
gezocht met Maassluise scholen, verenigingen en bedrijven. De bur-
gemeester dient ondernemers te betrekken bij een stedenband door 
middel van ondernemersdelegaties. Het uitgangspunt van de nieuwe 
stedenband zal economisch van aard zijn.

1.11 Gratis wifi

D66 pleit voor gratis Wi-Fi in de Binnenstad, zodat de Binnenstad zich 
in navolging van Detailhandelvisie 2012 meer richt op toerisme en 
horeca. Een gratis internetzone helpt de Binnenstad aantrekkelijker te 
maken. De gemeente moet zich hiervoor inzetten.

Financiën,
Economie en 
Ondernemerschap
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2.1 Voorbeeldfunctie voor de gemeente

De gemeentelijke gebouwen en overige bezittingen dienen een voor-
beeld voor burgers en bedrijven te zijn wat betreft duurzaamheid. De 
gemeente dient voor al haar gebouwen een milieuzorgsysteem te 
ontwikkelen met als uitgangspunt dat deze gebouwen in 2020 kli-
maatneutraal zijn.

2.2 Geluidschermen naast de A20

De (geluids)overlast van de A20 dient te worden verminderd door het 
aanbrengen van geluidschermen. Dit moet resulteren in een maximale 
geluidbelasting bij woningen van 50 dB, wat vergelijkbaar is met het 
volume van een normaal gesprek. De gemeente moet zich bij de pro-
vincie en het Rijk inspannen om dit te realiseren.

2.3 Maassluis klimaat-neutraal in 2040

Er dient in 2014 een duurzaamheidsvisie met bijbehorend uitvoe-
ringsprogramma vastgesteld te worden voor de jaren 2015-2019. 
Een dergelijke visie moet er aan bijdragen dat Maassluis in 2040 een 
klimaatneutrale stad is. Daarnaast moet deze visie en het programma 
jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden.

2.4 Stimuleringsregeling voor burgers

D66 pleit voor financiële stimulatie van milieuvriendelijke initiatieven 
van Maassluise inwoners. Jaarlijks dient 250 duizend euro beschik-
baar te worden gesteld om inwoners te stimuleren om onder meer 
zonnepanelen, groene daken en E-laadpunten aan te leggen. 

2.5 Klimaat-neutrale bouw

De gemeente, corporaties en ontwikkelende partijen dienen zich bij 
nieuwbouw en herstructurering van bestaande bouw in te spannen 
om een Energie Prestatie op Locatie (EPL) van 8 of hoger te halen. 
Deze energieprestatie eis ligt hoger dan het wettelijk verplichte uit het 
Bouwbesluit, maar D66 vertrouwt er op dat in goed overleg met de 
ontwikkelaar deze ambitie haalbaar is.

D66 wil dat de gemeente bevordert dat (nieuwbouw)woningen worden 
aangesloten op de restwarmteleiding over Noord van Eneco.

Milieu en 
Duurzaamheid

Maassluis
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Maassluis

2.6 Milieuzone Binnenstad

D66 pleit voor een milieuzone voor het verkeer in de Binnenstad. Dit 
houdt onder meer in dat bevoorrading van winkels uitsluitend mag 
gebeuren met milieuvriendelijk en schoon vervoer. Daarnaast pleit D66 
voor het autoluw maken van de binnenstad.

2.7 Duurzaamheid toekomstige bedrijven

Bedrijven dienen voordat ze zich vestigen in Maassluis aan te kunnen 
tonen dat ze een duurzaam karakter hebben. D66 pleit voor een scan 
waarmee dit kan worden gecontroleerd. 

2.8 Gescheiden afval en recycling

In Maassluis dient afval zoveel mogelijk te worden gescheiden. Afval 
dient meer te worden gezien als secundaire grondstof of als bron van 
energie. De gemeente dient hiervoor, met recycling als uitgangspunt, 
de voorzieningen te treffen zoals gescheiden inzamelpunten.

2.9 Openbare verlichting

Nieuwe openbare verlichting, evenals renovatie hiervan, dient uitge-
voerd te worden met milieuvriendelijke LED verlichting. In de nacht 
zal op een aantal plaatsen geen straatverlichting nodig zijn, mits hier 
geen verkeer aanwezig is. De gemeente dient te onderzoeken waar dit 
in Maassluis mogelijk is zonder dat de veiligheid aangetast wordt.

2.10 Leefklimaat van Maassluis positiever benaderen

De gemeente dient er voor te zorgen en er eveneens bij de hogere 
overheid op aan te dringen dat het leefklimaat in Maassluis verbeterd 
wordt. Er dient aandacht te worden besteed aan de hoge concentra-
ties benzeen, tolueen en andere giftige stoffen die worden gemeten, 
wat net als de regelmatig ondervonden stankoverlast onacceptabel 
is. Er moet een plan worden opgesteld om de concentraties terug te 
brengen. Het is een verantwoordelijkheid van bestuurders.

2.11 Milieubarometer voor bedrijven

D66 wil dat de gemeente bedrijven die zij een milieuvergunning heeft 
verleend een digitale milieubarometer aanbiedt. De bedrijven krijgen 
hierdoor meer inzicht in gebruik- en verbruikcijfers, waarmee zij duur-
zame besparingen kunnen doorvoeren die het meest (financiële) effect 
hebben.

2.12 Duurzaamheidscentrum

Duurzaamheid moet in de genen van iedere Maassluizer komen, 
daarom dient er een duurzaamheidscentrum te worden opgericht. 
Om dit mogelijk te maken dient de subsidie voor het centrum vooral 
gericht te zijn op educatie. Daarnaast geeft het centrum voorlichting 
over allerlei zaken die met duurzaamheid te maken hebben.

Milieu en 
Duurzaamheid
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Maassluis

3.1 Armoede mag ontwikkeling niet belemmeren

Ongeveer één op de tien kinderen jonger dan elf jaar leeft in gezinnen 
onder de armoedegrens. De kans is groot dat deze kinderen later ook 
in armoede zullen leven. D66 streeft naar gelijke kansen voor ieder-
een, daarom is het belangrijk om bij deze kinderen de ontwikkeling via 
onderwijs en VVE te stimuleren. D66 pleit voor betere (gratis) toegang 
tot sport, bibliotheken en musea voor kinderen die leven onder de 
armoedegrens. 

Verder dient de ontwikkeling in het leren te worden gestimuleerd. 
Nadruk dient te liggen op het behalen van een startkwalificatie 
waarmee de jeugdige op eigen benen kan staan. Voor getalenteerde 
jongeren kan uit het talentenfonds een beurs verstrekt worden (zie 
hoofdstuk 10 Subsidies en stimulatie).

3.2 Jeugdzorg 

D66 steunt de overgang van alle onderdelen van de jeugdzorg naar 
gemeenten. Jeugdzorg moet in de buurt van de kinderen worden 
georganiseerd, onder verantwoordelijkheid van het dichtstbijzijnde 
bestuur (zie verder hoofdstuk 4 Jeugd en Onderwijs).

Bij de transitie zijn de complexiteit van de jeugdzorg, de juridische 
context en het toezicht belangrijke aandachtspunten, omdat deze 
vragen om specifieke expertise van gemeenten (zie hierover verder 
hoofdstuk 9 Bestuur en Burger).

D66 is kritisch op de stapeling van landelijke bezuinigingen op de 
jeugdzorg en zal zich daar ook lokaal tegen verzetten.

3.3 AWBZ voorziening moet betaalbaar blijven

D66 zet zich in om de cruciale AWBZ voorziening betaalbaar te 
houden door die terug te brengen tot de kern. De AWBZ is uitgegroeid 
tot een regeling die ook voorspelbare niet-medische kosten voor 
een steeds grotere groep vergoedt. Er dient duidelijker onderscheid 
te worden gemaakt tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt 
vergoed door de AWBZ. Woon- en servicekosten dienen voor eigen 
rekening te komen. D66 pleit voor een integrale aanpak van de prob-
lematiek.

3.4 Langdurige zorg

Mensen die dat kunnen dienen zo lang mogelijk thuis te blijven wo-
nen; zelfredzaam en buiten een instelling. D66 vindt dat mantelzorgers 
het grootste gedeelte van de eventuele zorg op zich kunnen dragen. 
Of de mantelzorgers dat ook kunnen moet blijken uit een intensief 
gesprek met de zorgvrager en zijn omgeving. Thuiszorg helpt pas 
daar waar meer deskundige hulp nodig is. De gemeente dient verant-
woordelijk te zijn voor begeleiding en verzorging thuis.

Zorg en Welzijn
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Maassluis

3.5 Participatiebudget

De gemeente dient zich samen met de huidige partners Schiedam en 
Vlaardingen via de VNG te verzetten tegen de omvang van de bez-
uinigingen op het participatiebudget. 

3.6 Samenwerking tussen zorgverleners

D66 pleit voor zorgnetwerken, waarin zorgverleners gezamenlijk 
streven naar de beste mix van kwaliteit van zorg en de ingezette mid-
delen. De professionals bepalen onderling wie welke zorg biedt. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de overheid faciliterend werkt. Zij moet in-
itiëren dat organisaties gaan samenwerken en hun steentje bijdragen 
via Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV).

De gemeente dient te onderzoeken of de winkelnering tussen zorgver-
leners losgelaten kan worden. D66 pleit voor zorgfinanciering waarbij 
de gezondheid van de patiënt de basis vormt voor de beloning voor 
samenwerkende zorgverleners in de regio. Zo ontstaat er ook een 
vrijere keuze van de zorgvrager.

3.7 Sociale werkvoorziening

D66 steunt het gemeentelijk beleid om de sociale werkplaats Dukdalf 
te transformeren naar een bedrijf dat meer participeert in de samen-
leving. Het landelijk beleid met betrekking tot sociale werkplaatsen 
zal er toe leiden dat Maassluis de handhaving van Dukdalf niet meer 
in haar eentje kan. D66 pleit voor samenwerking met Schiedam en 
Vlaardingen om te komen tot één sociale werkplaats voor de drie ge-
meenten. Dukdalf dient wel in Maassluis gevestigd te blijven.

3.8 Goede toegang tot juridische hulp

D66 pleit ervoor dat iedereen, ongeacht het inkomen, goede toegang 
moet hebben tot juridische hulp. Zo wordt voorkomen dat mensen 
die rond de armoedegrens leven geen toegang hebben tot juridische 
bijstand.

Zorg en Welzijn
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Maassluis

3.9 Armoedeval beperken

In Nederland ben je beleidsmatig ‘arm’ als je minder dan 110% van 
het wettelijk minimumloon (WML) verdient. Ook in Maassluis wordt 
de norm van 110% WML gehanteerd om in aanmerking te komen 
voor ‘minimaregelingen’, zoals het recht om goedkoper te sporten of 
musea te bezoeken. 
Deze grens heeft een nadeel: mensen die vanuit een uitkering gaan 
werken, worden geconfronteerd met een armoedeval. Ze verliezen 
het recht op talloze regelingen en voordelen. D66 vindt dat werk moet 
lonen, daarom moeten negatieve prikkels die mensen in een uitkering 
houden worden weggewerkt.
D66 pleit voor beperkte minimaregelingen. Daarnaast pleit D66 ook 
voor een geleidelijke schaal van voordelen, waarbij niet bij één euro 
boven de grens alles wegvalt, zodat er bij elk inkomen boven de 
armoedegrens een netto vooruitgang is in het inkomen. Dit houdt de 
armoedeval beperkt.

3.10 Participatie bevorderen

D66 vindt het essentieel dat uitkeringsgerechtigden en andere 
mensen die op een afstand staan van de arbeidsmarkt participeren 
in de samenleving. Zo draagt iedereen zijn steentje bij en er wordt 
voorkomen dat deze mensen in een sociaal isolement terecht komen. 
De gemeente moet maatregelen nemen om deze participatie te bev-
orderen; Iedereen doet mee! Tevens moet de gemeente zich inspan-
nen om mensen weer aan een baan te helpen. D66 is voor het werken 
met een bijstandsuitkering als tegenprestatie, mits deze arbeid het 
vinden van een andere baan niet in de weg staat. D66 vindt tevens 
dat (voor langdurige werklozen) vrijwilligerswerk nuttig is en ook valt 
onder ‘meedoen’. De ontplooiing van de individuele mens is hierbij het 
uitgangspunt.

3.11 Stichting Onder Een Dak

D66 pleit voor het handhaven van de gemeentelijke ondersteun-
ing van STOED (Stichting Onder Eén Dak). De organisatie zet zich in 
Maassluis in voor opvang en begeleiding van verslaafden en daklozen 
en zij leveren goed werk. 

Zorg en Welzijn
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Maassluis

Zorg en Welzijn 3.12 Samenwerkingsverband zorg

D66 is groot voorstander van de woon-servicezones die momenteel 
in Maassluis worden gerealiseerd, omdat zorg in de buurt dient te 
worden georganiseerd. Zeker in het vergrijzende Maassluis dient aan 
de seniorengroep in dit verband grote aandacht te worden besteed. 
De gemeente dient een samenwerkingsverband aan de te gaan met 
omliggende gemeenten om dit voor Maassluis te kunnen realiseren en 
te waarborgen. D66 pleit voor verdere uitbreiding van de opgestarte 
samenwerking met Schiedam en Vlaardingen, zodat de sociale dien-
sten worden samengevoegd.

3.13 Schuldhulpverlening

De maximale wachttijd bij schuldhulpverlening van vier weken 
wordt in de praktijk vaak niet aangehouden: mensen moeten langer 
wachten. D66 vindt het belangrijk dat ook in de praktijk deze maxi-
male wachttijd wordt aangehouden. Snel ingrijpen is goed voor de 
schuldenaar, maar ook voor de maatschappij.

D66 pleit verder voor ‘geldwinkels’ in Maassluis, waar vrijwilligers 
(bijvoorbeeld studenten) gratis financieel advies aanbieden aan inwon-
ers. Een vergelijkbaar concept als de ‘rechtswinkels’ welke in diverse 
steden rechtsbijstand verschaffen.

Vaak zijn schulden het gevolg van een slechte arbeidsmarktpositie 
en langdurige werkloosheid. De gemeente dient de schuldenprob-
lematiek van vooral multi-probleemgezinnen integraal aan te pakken. 
Door samen te werken met woningbouwcorporaties, energiemaat-
schappijen etc. kunnen signalen over betalingsachterstanden worden 
doorgegeven en kan worden voorkomen dat er meer schulden worden 
gemaakt.
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Maassluis

4.1 Kindcentra

D66 pleit voor het oprichten van kindcentra, waar jeugdzorg, kin-
deropvang, peuterspeelzalen en scholen integraal samenwerken. Dit 
concept gaat verder dan de reeds gerealiseerde ‘brede scholen’, waar 
jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen slechts sa-
men onder één dak zitten. Om geïntegreerd te kunnen samenwerken, 
dient er een rechtsvorm met één leidinggevende te komen. Ook het 
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) dient op te gaan in verschillende 
kindcentra. 
Tevens dient de leerplichtambtenaar zijn/haar plek te krijgen in de 
centra en op de scholen voor voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt 
voortijdige schooluitval voorkomen.

4.2 Schoolvervoer

D66 vindt dat het leerlingenvervoer niet dient voor vervoer naar reli-
gieuze scholen.

4.3 Scholenhuisvesting

D66 stelt voor dat de schoolbesturen voor het onderhoud van de ge-
bouwen een corporatie oprichten, welke aansluitend zelf de middelen 
kan verdelen. Hierdoor worden de middelen voor scholenhuisvest-
ing niet meer versnipperd, maar gericht ingezet door middel van een 
gezamenlijk plan van de besturen. 

Eerst dient de grote leegstand opgelost te worden. Ook hierbij helpt 
het oprichten van kindcentra, omdat deze een grotere ruimte in beslag 
nemen. Schoolgebouwen dienen wel te beschikken over goede venti-
latie en voldoende lichtinval en moeten zoveel mogelijk in een gebied 
met een goede luchtkwaliteit staan.. 

4.4 Schoolwaardering

D66 wil dat de gemeente op haar website de kwaliteitswaarderingen 
van de Rijksinspectie kenbaar maakt. Een dergelijke waardering zorgt 
er voor dat scholen worden gestimuleerd om te innoveren. Daarnaast 
krijgen ouders de mogelijkheid om een goede schoolkeuze te maken.

4.5 Een leven lang leren

D66 streeft er naar om ‘een leven lang leren’ zo toegankelijk mogelijk 
te maken. Er dient te worden voorkomen dat mensen van de WW 
overgaan in de bijstand. Als iemand eenmaal in de bijstand zit, wordt 
het steeds moeilijker om weer een baan te krijgen (zie ook hoofdstuk 
3 Participatie bevorderen). Om te bereiken dat mensen weer snel een 
baan kunnen krijgen, wil D66 het voor mensen in de bijstand en in de 
WW mogelijk maken een opleiding te volgen. Zo worden zijn of haar 
arbeidskansen aanzienlijk vergroot en kan hij of zij aan de slag in een 
sector waar wel werkgelegenheid is. De gemeente moet zorg dragen 
voor de opleiding van de werkzoekende totdat deze een baan heeft 
gevonden.

Jeugd en Onderwijs
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Jeugd en Onderwijs 4.6 Jongerenwerk

Het is een normaal verschijnsel dat jongeren de neiging hebben op 
een plek bij elkaar te komen en zo een hangplek te creëren. Zodra het 
hangen overgaat in overlast dient te worden ingegrepen. 
D66 stelt dat jongerenwerk zelf ideeën moet aandragen om met de 
problematiek van hangjongeren om te gaan. In overleg met de jonger-
en zelf dient naar oplossingen te worden gezocht. Deze oplossingen 
dienen vooral een preventieve werking te hebben. Samenwerking met 
de ouders is een vereiste voor goede oplossingen. Er dienen daar-
naast – indien nodig – verplichte stages voor scholing en omscholing 
te worden georganiseerd. 

Indien deze aanpak niet werkt, dient de gemeente hangjongeren hard 
aan te pakken. Ook hierbij is samenwerking en overleg met de oud-
ers essentieel, omdat de ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag 
van hun kind. Ouders moeten – desnoods onder begeleiding – goed 
gedrag van hun kinderen nastreven. Er dient één aanspreekpunt te 
zijn; één probleemgezin, één hulpverlener. De samenwerking tussen 
jeugdzorg, leerplichtambtenaren en welzijnsorganisaties dient geïnten-
siveerd te worden om dit te bewerkstelligen.

4.7 Extra zorg in het onderwijs

D66 pleit voor arrangementen tussen peuterspeelzalen en het ba-
sisonderwijs in het kader van onderwijsachterstand. Door intensieve 
samenwerking in de kindcentra kunnen kinderen met een taal- of 
rekenachterstand extra geholpen worden. De middelen van de VVE 
(de Voor- en Vroegschoolse Educatie) dienen hiervoor te worden 
ingezet.

D66 hecht waarde aan een persoonlijke benadering in het onderwijs. 
Uitval van leerlingen, met name in het vmbo, dient direct aangepakt 
te worden. Er moet opnieuw technisch onderwijs worden ingevoerd, 
waardoor leerlingen die liever praktisch bezig zijn niet onnodig uitval-
len als gevolg van de jarenlange focus op theoretische vakken. Dit 
onderwijs dient samen met het bedrijfsleven vorm te krijgen. De ge-
meente moet samenwerking zoeken met het plaatselijke bedrijfsleven 
en met de ontwikkelingen in Rotterdam.
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4.8 Cultuuronderwijs

Voor de ontwikkeling is cultuuronderwijs essentieel. Iedere jongere di-
ent met cultuur in als zijn vormen geconfronteerd te worden. Verenig-
ingen op het culturele vlak kunnen via MVV (Maatschappelijk Verant-
woord Verenigen) bijdragen aan die ontwikkeling.
D66 is voorstander van het aanbieden van een cultuurmenu op basis- 
en voortgezet onderwijsleerlingen. Op die manier komen jongeren in 
aanraking met vele vormen van cultuur. Dit cultuurmenu is een onder-
deel van de Maassluispas (zie hoofdstuk 10 Kunst en Cultuur).

Scholen dienen zelf vorm te geven aan muziekonderwijs. De verant-
woordelijkheid hiervoor ligt bij de scholen zelf en zij dienen dit dan 
ook te financieren. De gemeente kan wel – via combinatiefunctionaris-
sen – het aanbod coördineren. D66 is ook voorstander van een ge-
meentelijk aanbod van muziekcultuur. Deze dient via de Maassluispas 
te worden aangeboden.

4.9 Sport en bewegen

Bewegen is belangrijk! De sportverenigingen in Maassluis dienen door 
middel van MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) bij te dra-
gen aan de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd. D66 vindt ook dat 
deelname aan een MVV-project een voorwaarde dient te zijn om voor 
subsidie in aanmerking te komen. Verenigingen moeten ondersteund 
worden bij verdere professionalisering. 
Om sportbeoefening mogelijk te maken en te stimuleren, moet 
Maassluis beschikken over voldoende en kwalitatief goede accom-
modaties. Deze check moet iedere collegeperiode plaatsvinden 
onder begeleiding van o.a. de MSR. Indien blijkt dat uitbreiding met 
een derde sporthal nodig is, dan zal deze wat D66 betreft gebouwd 
moeten worden in de Dijkpolder en deel moeten gaan uitmaken 
van een te ontwikkelen modern en multifunctioneel sportcomplex. 
Gymnastiekzalen in Maassluis moeten komende periode vervangen 
moeten worden door sportzalen, die voldoen aan de huidige eisen van 
onderwijs en sportbonden.

D66 is voor het behoud van zwemonderwijs in Maassluis. Alle kin-
deren moeten in de gelegenheid gesteld worden het zwemdiploma A 
te halen.

Jeugd en Onderwijs
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4.10 Internationalisering

In het onderwijs moet worden bijgedragen aan het ontwikkelen van 
mondiale kennis. Het bedrijfsleven is op zoek naar studenten die in-
ternationaal denken. Daarom is het voor het onderwijs belangrijk hier 
op in te spelen. Het onderwijs dient internationaal leerlingen, leraren 
en kennis uit te wisselen. Ook moet het College zich bij gesprekken 
met schoolbesturen sterk maken voor internationalisatie van het les-
programma; zoals het vroegtijdig onderwijzen van vreemde talen, het 
meer internationale karakter van studiereizen en het toevoegen van 
het vak ‘Europakunde’. 
ELOS-scholen (middelbare scholen met Europa als leeromgeving) zijn 
wenselijk in Maassluis.

D66 is een voorstander van het introduceren van tweetalig onderwijs 
vanaf het basisonderwijs. Het mogelijk maken van deze keuzemogeli-
jkheid dient ondersteund en aangemoedigd te worden. Deze mogelijk-
heid moet in de onderwijsvisie opgenomen worden.

4.11 Filosofie in het onderwijs

D66 pleit ervoor om op het (basis)onderwijs ruimte te creëren voor 
filosofie. Hiertoe dient de gemeente een aanbod aan de scholen te 
doen. Voor de deelnemende scholen dient scholing en materieel te 
worden geleverd. Dit alles zal bijdragen aan een betere zelfredzaam-
heid van jongeren.

Jeugd en Onderwijs
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5.1 Woningbouwcorporatie

De gemeente dient zelf een visie op de ruimtelijke ordening te on-
twikkelen, onafhankelijk van de woningbouwcorporatie. De woning-
bouwcorporatie dient onder directe regie van de gemeente te komen 
staan, zodat de gemeente een controlerende functie vervult. De won-
ingcorporatie moet zich primair gaan richten op sociale woningbouw.

5.2 Grondpolitiek

De gemeente dient geen actieve rol in te nemen in de grondpoli-
tiek, maar slechts hierop in te spelen door de ruimtelijke ordening te 
bepalen.

5.3 Leegstand en braakligging

De Detailhandelvisie 2012 vormt een goed uitgangspunt wat betreft 
leegstand in de Binnenstad. De gemeente moet deze visie blijven nas-
treven en in overleg met winkeliers en bedrijven oplossingen vinden 
voor het grote aantal leegstaande panden in Maassluis.

In de gemeente liggen een aantal bouwterreinen braak. D66 pleit voor 
een tijdelijke groene herbestemming van deze terreinen, zodat ze 
meerwaarde hebben voor de omgeving. Hierbij kan gedacht worden 
aan volkstuinen, stadslandbouw, natuurspeelplaats, trapveldje of 
evenemententerrein. Ook is D66 voor het gebruik van braakliggend 
terrein als bouwterrein voor nieuwbouw, in plaats van het maken van 
nieuwe bouwterreinen. Zo wordt het groen in Maassluis gespaard. 
Maassluis is meer gebaat bij transformatie van een oude wijk dan een 
nieuwe wijk in het groen. 

Het braakliggende stuk grond tussen de Koningshoek en station 
Maassluis-West dient – zolang er geen andere bestemming voor is 
– omgevormd te worden tot een gedeeltelijk verhard evenementen-
terrein. Dit kan tevens dienen als extra parkeerplaats (voor station 
Maassluis-West).

Wonen en 
Ruimtelijke 
Ordening
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Wonen en 
Ruimtelijke 
Ordening

5.4 Buurtwerk

Buurtwerk dient, net zoals het onderwijs, meer gebruik te kunnen 
maken van bestaande verenigingen en faciliteiten. Daar waar op 
buurtniveau behoefte is aan specifieke (sport)voorzieningen, zal dat 
worden afgestemd met de scholen en verenigingen in de buurt.

5.5 Modernisering van de Koningshoek

D66 pleit voor een spoedige modernisering van het winkelcentrum de 
Koningshoek. De gemeente moet zorg dragen voor een goede aanslu-
iting op de omgeving. Dit betekent onder anderen dat er een goede
infrastructuur dient te komen en dat er geen parkeerprobleem mag 
ontstaan in de omgeving. 

5.6 Bestemmingsplannen actualiseren

D66 wil afkomen van ad hoc beleid van de gemeente. Om dit te be-
werkstelligen dienen bestemmingsplannen te worden geactualiseerd. 
Vrijstellingen mogen alleen in een zeer beperkt aantal situaties ver-
leend worden.

5.7 Evenwichtig woonaanbod

D66 wil de onbalans in de woningvoorraad herstellen door een even-
wichtige verdeling tussen koopwoningen en sociale huurwoningen 
te realiseren. Op termijn dient maximaal één derde van de voorraad 
sociale woningbouw te zijn. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor 
koopwoningen in Maassluis. Er dient meer ruimte te komen voor start-
ers, senioren en de vrije sector. Ook dient er ruimte te worden gebod-
en voor nieuwe woonvormen, zoals groepswonen voor senioren.

De bouw en ontwikkeling van sociale huurwoningen dient te worden 
gelijkgestemd met omliggende gemeenten. In de te realiseren Metro-
poolregio dienen hierover afspraken te worden gemaakt (zie ook 
hoofdstuk 9 Bestuur en Burger)

5.8 Leefbare woonwijken

Maassluis dient te voorkomen dat woonwijken ‘slaapwijken’ worden. 
Leefbare wijken met sociale cohesie dienen te worden ontwikkeld, 
bijvoorbeeld door flexibele woningbouw te stimuleren.  Hierbij sluit 
ook de wens aan om maximaal één derde sociale woningbouw toe te 
staan.
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6.1 Bereikbaarheid politiebureau

D66 vindt dat het politiebureau in Maassluis 24 uur per dag bezet 
moet zijn zodat de inwoners direct contact kunnen hebben met de 
politie, ook ’s nachts.

6.2 Buurtpreventie

Onder toezicht van de politie dient buurpreventie te worden gestimu-
leerd. In Maassluis-Centrum is al buurtpreventie gerealiseerd, D66 
pleit voor verdere ontwikkeling van deze controlerende arm.

6.3 Jaarlijkse veiligheidsmonitor

De gemeente dient jaarlijks een veiligheidsmonitor te presenteren, 
waarin de veiligheid van Maassluis wordt aangegeven. Zaken als het 
aantal woninginbraken, fietsendiefstal en geweldplegingen dienen te 
worden genoemd. Aan de hand van de resultaten uit deze gegevens 
dient er te worden bijgestuurd en dienen er maatregelen te worden 
genomen waardoor Maassluis veiliger wordt.

6.4 Handhavingsstrategie

De gemeente dient in een in overleg met het openbaar ministerie 
vastgestelde handhavingsstrategie te vermelden hoe in bepaalde ri-
sicosituaties gehandhaafd wordt zodat dit voor bewoners duidelijk is. 
Deze handhavingsstrategie dient ook te worden toegepast bij andere 
handhavingsinstanties die voor en in de gemeente werken. De ge-
meente moet zich sterk maken voor het toepassen van deze strategie 
bij andere overheden.

6.5 Preventief fouilleren

Preventief fouilleren mag in Maassluis alleen in uitzonderlijke geval-
len plaatsvinden. D66 vindt dat een besluit hierover in algemene 
vergadering overeen moet worden gekomen. Het preventief fouilleren 
dient eerder uitzondering dan regel te zijn, aangezien de privacy en 
de lichamelijke integriteit van burgers zoveel mogelijk gerespecteerd 
dient te worden.

6.6 Cameratoezicht

In Maassluis mag cameratoezicht plaatsvinden op plaatsen waar veel 
overlast is te verwachten of waar zich onveilige situaties voor kunnen 
doen. Er dient echter zeer zorgvuldig te worden omgesprongen met 
privacy van burgers in openbare ruimtes. 

Veiligheid en 
Handhaving
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6.7 Bijzondere opsporingsambtenaren

De Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) dienen zoveel mogelijk 
en zover het binnen hun bevoegdheden ligt de handhaving van de 
politie over te nemen in Maassluis. Ook pleit D66 voor aanwezigheid 
van BOA’s in de avonduren. 

6.8 Terrastijden in de Binnenstad verruimen 

Horecaondernemers in de Binnenstad die over een terras beschikken 
dienen volgens de huidige regels een vergunning aan te vragen voor 
verruiming van de terrastijd van 00:00 naar 02:00 uur. Dergelijke 
bureaucratische handelingen kosten veel tijd, en ook geld, en de 
ondernemer heeft hierdoor minder vrijheid om zelf te bepalen wanneer 
een terras geopend is. D66 pleit er voor om de terrassen in de Bin-
nenstad gedurende de zomermaanden op vrijdag- en zaterdagavond 
open te stellen tot 02:00 uur. Terrassen die overlast veroorzaken en 
een verbod opgelegd kregen mogen geen gebruik maken van de ver-
ruimde terrastijden.

6.9 Handhaving verscherpen

D66 pleit voor een verscherpte handhaving van het hondenbeleid. 
Daarnaast dient verscherpt opgetreden te worden tegen zwerfafval, 
milieudelicten en het fout parkeren van voertuigen. Fout geparkeerde 
fietsen of auto’s dienen sneller te worden weggehaald. Dit draagt ev-
eneens bij aan de beschikbaarheid van de beperkte parkeergelegenh-
eden in Maassluis. 

Politie dient lokaal aandacht te besteden aan woninginbraken en de 
preventie hiervan. Maassluis moet laten zien hier sterk tegen op te 
kunnen treden. Op wijkniveau moeten voorlichtingsbijeenkomsten 
worden georganiseerd waarin bewoners worden voorgelicht over 
preventieve maatregelen die zij zelf kunnen nemen tegen woningin-
braken.

Veiligheid en 
Handhaving
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7.1 Groen

D66 is voor behoud van het groene karakter van Maassluis. Binnen 
de gemeentegrenzen door de kwaliteit van bestaande plantsoenen te 
behouden en het realiseren van een stadspark in het centrum. Buiten 
de stadsgrenzen moet Maassluis zich sterk maken voor behoud en 
versterking van de groene zones zoals de Oranjebuitenpolder, Midden 
Delfland, Broekpolder en het Lickebaertgebied.

7.2 Behoud van biodiversiteit

D66 pleit voor het voortzetten van duurzaam groenbeheer in Maass-
luis. In dit oogpunt is D66 tegenstander van het gebruik van bestri-
jdingsmiddelen. Ook in de toekomst mogen deze niet worden ge-
bruikt.

7.3 Onderhoud groenvoorzieningen

D66 stimuleert, honoreert en faciliteert initiatieven van bewonersv-
erenigingen of bewoners rondom het onderhoud van pleinen, parken, 
plantsoen en ander openbaar groen. Bewoners kunnen onder anderen 
betrokken worden bij de beplantingskeuze. De besparingen op onder-
houdskosten kunnen geïnvesteerd worden in een hogere kwaliteit 
van het plantsoen. Ook dienen bewoners betrokken te worden bij het 
plaatsen van speeltoestellen en uitlaatplekken voor honden.

Openbare Ruimte 
en Groen
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Openbare Ruimte 
en Groen

7.4 Gebiedsoverleg

D66 wil in overleg met de buurt tot oplossingen komen ter verbeter-
ing van de kwaliteit van wonen en leven in Maassluis. Het initiatief 
‘Gebiedsoverleg’ moet verder worden ontwikkeld. Het initiatief ‘Ge-
biedsoverleg’ moet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de 
resultaten. Niet alleen de gemeente, maar ook de bewoners zijn mede 
verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen.

7.5 Ergernissen van burgers

Zoals al vermeld in hoofdstuk 6 Veiligheid en Handhaving houdt D66 
vast aan een strenge handhaving en de daarbij behorende sancties op 
het overtreden van de wet- en regelgeving betreffende de overlast van 
hondenpoep en ander afval in de openbare ruimte.

7.6 Plantsoenen en parken

In Maassluis zijn de laatste jaren de plantsoenen en parken sterk 
versoberd. D66 pleit voor diversiteit en ecologische variatie in de 
buitenruimte. Door meer kleur en fleur in de beplanting aan te brengen 
ontstaat er een betere uitstraling.
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Verkeer en Vervoer 8.1 Elektrisch vervoer 

D66 is groot voorstander van elektrisch vervoer in Maassluis. Daarom 
dienen er in de gemeente voldoende elektrische oplaadpalen voor ele-
ktrische auto’s, brommers en fietsen aanwezig te zijn. Ook moet het 
hebben van elektrische voertuigen aantrekkelijker worden gemaakt, 
zo zouden eigenaren in aanmerking komen voor interessante regelin-
gen betreffende bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

Het autoverkeer binnen de gemeente dient te worden verminderd. 
D66 pleit daarom voor een elektrische ringbus in Maassluis, die er 
tegelijkertijd voor zorgt dat alle plaatsen in de gemeente gemakkelijk 
bereikbaar zijn. Een dergelijke ringbus moet zijn standplaats bij station 
Maassluis-West krijgen. 

8.2 Fietsverkeer stimuleren

De gemeente dient zich in te spannen voor het stimuleren van het fi-
etsverkeer. Op dit gebied pleit D66 voor goede fietsenstallingen bij de 
treinstations, bij overige OV-punten en bij winkelcentra. Ook dienen 
de fietspaden in Maassluis goed te worden onderhouden. Nieuwe of 
gerenoveerde fietspaden dienen zoveel mogelijk gescheiden te zijn 
van de rijbaan en deze dienen geasfalteerd te zijn. 

Er lopen doorgaande routes door Maassluis, daarom is een goede 
bewegwijzering voor fietsers noodzakelijk. De gemeente moet zich 
inzetten voor het opzetten van fietssnelwegen naar Rotterdam en Den 
Haag, welke als alternatief dienen voor het woon-werk verkeer per 
auto. 

Het fietsersknooppunt aan de Veilingweg in Maasland dient met 
spoed veiliger te worden gemaakt. De gemeente van Maassluis dient 
zich hiervoor in te spannen, aangezien dit ook een route van en naar 
Maassluis is.

8.3 OV knooppunt Station Maassluis-West

Station Maassluis-West dient te worden uitgebreid tot OV knoop-
punt. Hiertoe moeten voorzieningen als een bewaakte fietsenstalling, 
kiosken en parkeerplaatsen worden gebouwd.

8.4 Lightrail verbinding 

D66 pleit er voor dat de geplande lightrail er zo snel mogelijk dient te 
komen, met een station in de Steendijkpolder. D66 streeft er naar dat 
deze lightrail-verbinding via Hoek van Holland wordt doorgetrokken 
naar Den Haag. Dit dient geregeld te worden met omliggende ge-
meenten, binnen de Metropoolregio (zie ook hoofdstuk 9 Bestuur en 
Burger).
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8.5 Openbaar vervoer

Met duurzaamheid als uitgangspunt hecht D66 waarde aan een goed 
functionerend openbaar vervoersnetwerk. De gemeente dient op ge-
bied van verkeer actief deel te nemen binnen de Metropoolregio (zie 
ook hoofdstuk 9 Bestuur en Burger).

8.6 Vervoer over water en over land

De oude slogan ter bevordering van de binnenvaart ‘Vervoer over 
water De Juiste Weg’ dient ook te worden toegepast op personen-
vervoer. D66 wil het personenvervoer over water beter faciliteren 
door middel van het aanleggen van steigers en het opstellen van een 
frequente dienstverlening over water.

8.7 De haven

D66 bevordert en garandeert de toegankelijkheid over water tot de 
industrieën en andere haven-gebonden activiteiten. Deze activiteiten 
nabij en langs de haven dienen op een duurzame manier te worden 
bevorderd, door meer kleinschalige activiteiten aan te trekken rondom 
en in de haven (zie ook hoofdstuk 10 Kunt en Cultuur) 

De dienstverlening in de haven dient van een verantwoord, betrouw-
baar niveau te zijn. Kades, vaargeul en ligplaatsen, evenals de brug-
gen dienen geschikt te zijn voor het goed faciliteren van de scheep-
vaart en haven-gebonden activiteiten.

De exploitatie van de haven en het uitvoeren van haven-gebonden 
activiteiten dienen te worden gefinancierd van de opbrengsten uit 
haven- en kadegelden.

Verkeer en Vervoer
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9.1 Onafhankelijke voorzitter van gemeenteraad

Bij een goed (stads)bestuur hoort een adequate scheiding van ver-
antwoordelijkheden. D66 vindt de huidige situatie –  waarin de burge-
meester zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college van 
B&W is – onwenselijk en pleit daarom voor een onafhankelijke voor-
zitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad dient daartoe uit zijn 
midden een voorzitter te kiezen. De nieuw te benoemen burgemeester 
dient geen voorzitter van de raad meer te zijn en dit moet in zijn 
taakomschrijving worden vermeld.

9.2 Coalitieonderhandelingen 

D66 hecht er aan dat de coalitie op een zorgvuldige en vooral trans-
parante manier wordt gevormd. De onderhandelende partijen dienen 
zoveel informatie als mogelijk te geven over de voortgang van de 
onderhandelingen.

9.3 Kadernota

D66 pleit ervoor om – zoals gebruikelijk is in de rest van Nederland 
– de Kadernota te laten vaststellen door de Raad. De huidige sfeer 
van vrijblijvendheid is niet wenselijk en het college geniet te veel 
ruimte om naar eigen inzicht te handelen. 

9.4 Bestuurscultuur

D66 constateert dat fracties een minder kritische houding aanne-
men tegenover het college van B&W wanneer hun (gekozen) politieke 
leiders deel uitmaken van dit college. De gemeenteraad dient onaf-
hankelijk van het college zijn taken te vervullen. Bovendien dient de 
gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordiging niet alleen op 
papier de baas te zijn, maar ook in praktijk. De raad dient steviger 
op te treden tegen het college, maar ook binnen de raad is coalitie 
en oppositie gebaat bij een gezonde machtsverhouding. Een sterke 
oppositie is belangrijk. Daarnaast dient het ambtelijk apparaat goed 
doordrongen te zijn van het primaat van de politiek.
 D66 pleit voor verjonging en vernieuwing, voor bestuurders met een 
frisse kijk op zaken en voor een resultaatgericht bestuur.

Bestuur en Burger
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Bestuur en Burger 9.5 Kritische rekenkamercommissie

D66 vindt dat de lokale rekenkamercommissie een zeer waardevolle 
rol vervult in het handelen van de gemeente en pleit voor een verste-
viging van de positie van de commissie. Het is onaanvaardbaar dat 
leden van de rekenkamercommissie onder druk worden gezet omdat 
zij zich kritisch uitlaten over het stadsbestuur. De kritische rapporten 
mogen geen aanleiding zijn voor bezuinigingen op de rekenkamer-
commissie.

9.6 Meer openbaarheid van bestuur

D66 wil de komende raadsperiode het aantal besloten vergaderingen 
verder terugbrengen en zorgen voor meer transparantie van het bes-
tuur. D66 pleit er daartoe voor om uit stukken de geheime informatie 
te filteren en de rest van zoveel mogelijk stukken openbaar te behan-
delen. De geheime gedeelten kunnen schriftelijk worden afgedaan of 
in een (gedeeltelijk) besloten vergadering worden behandeld. Daar-
naast pleit D66 voor beknopte communicatie via de website van de 
gemeente over besloten vergaderingen met de reden voor geheim-
houding. 

Geheimhouding dient tijdig te kunnen worden opgeheven, zodat ver-
zoeken om openbaarheid niet kunnen worden afgewezen.

9.7 Compact college van B&W

D66 vindt het aantal van vier wethouders zoals is ingesteld voor de 
raadsperiode 2010-2014 wenselijk voor een gemeente als Maassluis. 
D66 pleit voor maximaal 3 fte’s in het college van B&W.

9.8 Meer vrouwen in het college van B&W

D66 pleit voor meer aandacht aan de zware ondervertegenwoordig-
ing van vrouwen in het stadsbestuur. Uit cijfers van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (2012) blijkt dat het bestuur een mannenbolwerk 
is. Er dient wel in eerste instantie naar de kwaliteit van wethouders te 
worden gekeken. 

9.9 Onafhankelijke en deskundige auditcommissie

Een onafhankelijke auditcommissie draagt bij aan de kwaliteit van 
financiële verslaggeving. D66 constateert tijdens de raadsperiode 
2010-2014 een dominante vertegenwoordiging van college-gezinde 
leden onder deelnemers van de auditcommissie. D66 pleit – in na-
volging van de Nederlandse regels – voor onafhankelijkheid van de 
leden van de auditcommissie. Er dienen uitsluitend financieel deskun-
digen uit de gemeenteraad in de auditcommissie te komen en externe 
deelnemers dienen zoveel mogelijk te worden geweerd. De oppositie 
levert bij voorkeur de voorzitter van de auditcommissie. De gemeente 
dient het takenpakket van de auditcommissie te onderzoeken en te 
overwegen over te gaan op een lichtere of zwaardere variant van de 
commissie.
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9.10 Bestuursrapportages

De huidige kwaliteit van de Bestuursrapportages stelt de raad niet 
in de gelegenheid onrechtmatige uitgaven te reduceren en tijdig bij 
te sturen. De tijdigheid en de relevantie van de Bestuursrapportages 
dienen te worden verbeterd. D66 wil dit realiseren door ten eerste de 
Bestuursrapportages weer voor elk kwartaal op te stellen in plaats van 
elke vier maanden. Ten tweede dienen er goede prestatie-indicatoren 
te worden ontwikkeld. Uiteraard dienen Bestuursrapportages beknopt 
en niet zeer gedetailleerd te zijn.

9.11 Jongerenraad

D66 pleit voor het invoeren van een jongerenraad, welke de jonger-
enparticipatie kan vergroten. Er dient een duurzame samenwerking te 
worden nagestreefd met scholen om dit orgaan levend te houden.

9.12 Burgerparticipatie

D66 vindt het belangrijk dat burgers zoveel mogelijk betrokken 
worden bij beleid. Inspraak en samenspraak staan hoog in het vaan-
del. De vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende func-
ties van de gemeenteraad kunnen zo versterkt worden.

Ook bij het verdelen van publieke middelen dienen burgers te worden 
betrokken bij het besluitvormingsproces (zie ook hoofdstuk 1 Finan-
ciën, economie en ondernemerschap).

De burgerparticipatie dient te worden vergroot door burgers de 
mogelijkheid te bieden onderwerpen op de agenda van de ge-
meenteraad te kunnen laten plaatsen. Hiertoe dient een laagdrem-
pelige Verordening Burgerinitiatief te worden opgesteld.

9.13 Metropoolregio

Rotterdam en Den Haag hebben het initiatief genomen om een zo-
genaamde Metropoolregio te vormen, met oog op de voornemens 
van de regering om de stadsregio’s per 1 januari 2014 op te heffen. 
D66 denkt dat deze Metropoolregio kansen biedt voor Maassluis, met 
name op het gebied van verkeer en vervoer, door de centrale ligging 
van Maassluis. De Lightrail is in dit opzicht een goed plan (zie ook 
hoofdstuk 8 Verkeer en Vervoer). Daarnaast biedt deze Metropoolre-
gio kansen op gebied van wonen en werken.
D66 wil dat de gemeenteraad de portefeuillehouder in het Bestuur 
van de Metropoolregio een duidelijk mandaat voorafgaand aan de 
DB-vergaderingen meegeeft en achteraf een duidelijke uitleg geeft 
over de lopende zaken. Het liefst wil D66 een Metropoolraad, waarin 
elke partij uit de Metropoolregio vertegenwoordigd is en een gewogen 
stemrecht heeft. 

Bestuur en Burger
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Bestuur en Burger 9.14 Samenwerking met buurgemeenten

Om nieuwe taken en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op het ge-
bied van jeugdzorg, te kunnen dragen dient Maassluis intensief samen 
te werken met omliggende gemeenten Midden-Delfland, Vlaardingen 
en Schiedam. De gemeente dient rekening te houden met de plannen 
van de regering om naar grotere gemeenten met minstens 100.000 
inwoners te streven door een proactieve houding aan te nemen in de 
omgeving. D66 pleit voor initiatieven vanuit Maassluis voor vergaande 
samenwerking.

Daarnaast pleit D66 voor een pool van ambtenaren met buurgemeent-
en. Door bezuinigingen op het ambtenarenapparaat kunnen er proble-
men ontstaan als gevolg van ontoereikende capaciteit. Een dergelijke 
pool van ambtenaren biedt gemeenten extra personele flexibiliteit en 
capaciteit.

9.15 Digitaal communiceren

D66 pleit er voor dat Maassluis naar het voorbeeld van Denemarken 
streeft naar digitale communicatie met de burgers. Indien burgers hier 
de voorkeur aan geven, dient de gemeente de mogelijkheden te heb-
ben om digitaal te kunnen communiceren. Dit werkt gemakkelijker en 
efficiënter.

9.16 Integriteit

Landelijk bestaan er grote zorgen over de integriteit van het gemeen-
tebestuur. Integriteit is noodzakelijk voor onpartijdigheid, maar dient 
ook grotere belangen, zoals het vertrouwen in en het aanzien van de 
politiek. D66 pleit voor meer bewustwording van het belang van integ-
riteit en het komen tot strengere gedragscodes waarvan de opvolging 
dient te worden gehandhaafd.

Elke schijn van belangenverstrengeling dient te worden vermeden en 
anders tot een minimum te worden gereduceerd. Raadsleden met 
mogelijk onverenigbare nevenactiviteiten dienen het woordvoerdersc-
hap aan een fractiegenoot over te laten, om de schijn van belangen-
verstrengeling te vermijden.

Bij verkiezingen mogen in Maassluis (kandidaats)raadsleden plaat-
snemen achter de tafel bij stembureaus. D66 vindt dit een kwalijke 
zaak, aangezien in deze situatie de schijn van belangenverstrenge-
ling ontstaat. Deze schijn dient te worden vermeden door geen 
(kandidaats)raadsleden in te zetten om stembureaus te bemannen.
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Kunst en Cultuur 10.1 Historische binnenstad

De historische binnenstad bepaalt voor een groot deel de ident-
iteit van Maassluis. De binnenstad dreigt echter economisch achter 
gesteld te worden. De gemeente dient snel tot revitalisatie over te 
gaan, zonder dat de oude waarden verloren gaan. Monumenten als 
het Schuurkerkje en de Monstersche Sluis moeten meer in het zicht 
springen en worden geaccentueerd als cultureel erfgoed van Maass-
luis.

10.2 Monstersche Sluis en bruggen

Voor de revitalisatie is het openen van de Monstersche Sluis en 
daarmee het toegankelijk maken van de vlieten voor recreatievaart 
een toegevoegde waarde. Het schutten zal een publiekstrekker zijn en 
maakt Maassluis bovendien bereikbaar voor watertoerisme uit andere 
gemeenten. Om het watertoerisme te ontwikkelen moeten bruggen 
die dit belemmeren weer gemakkelijk open en dicht kunnen. Bootjes 
moeten kunnen afmeren aan de Noordvliet.

10.3 Het Schuurkerkje en de Koningshof

Het Schuurkerkje dient haar functie voor culturele activiteiten te be-
houden. Tevens kan het dienen als uitvalsbasis voor het op te richten 
Duurzaamheidscentrum (zie hoofdstuk 2 Milieu en Duurzaamheid). 
Plaatselijke culturele verenigingen dienen ook gebruik te kunnen mak-
en van het Schuurkerkje. Deze kunnen dan ook opgenomen worden 
in de Maassluispas en – via MVV – subsidie ontvangen. Lezingen, 
kleine congressen, schoolmusicals en tentoonstellingen van plaatsel-
ijke kunstenaars kunnen plaatsvinden in het Schuurkerkje. Ook dient 
het Schuurkerkje een ontmoetingsplaats voor cultureel Maassluis te 
worden, waarin de Cultuur Raad Maassluis (CRM) haar thuisbasis 
heeft. 

Grootschalige projecten worden uitgevoerd in de Koningshof. Deze 
dient zicht te profileren als conferentieoord, zalenverhuurbedrijf en 
theater. Hiertoe dient de aanwezige horeca te worden uitgebreid. Om 
bezoek aan de Koningshof te stimuleren kan de Maassluispas worden 
ingezet.

10.4 Parels van Maassluis

Naast het Schuurkerkje en de Monstersche Sluis moeten ook andere 
parels van Maassluis zoals het Delflandhuis en de Groote Kerk meer 
aandacht krijgen. D66 pleit voor het opzetten
van een trust waarin Rijksmonumenten die in overheidsbezit zijn 
worden ondergebracht. In Maassluis dient er voor de (plaatselijke) 
monumenten meer (provinciale) subsidie te worden binnengehaald. 
De Maassluise monumenten dienen te worden opgenomen in de City 
Marketing (stadspromotie).
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Kunst en Cultuur 10.5 Samenwerking

Aansluitend op de aandacht voor ondernemerschap dient ook het 
gezamenlijk gebruik van voorzieningen te worden bevorderd. Gedacht 
kan worden aan gezamenlijk gebruik van het Schuurkerkje en het ves-
tigen van een ‘Cultuurhuis’ in het oude schoolgebouw aan de Fenaco-
liuslaan Dit gebouw kan tevens worden ingericht als starterswoningen 
voor onder andere studenten.

10.6 Museum

De ingezette veranderingen van het museum dienen verder te worden 
uitgevoerd. De subsidie aan het museum moet worden afgebouwd. 
Uiteindelijk kan het museum alleen voor educatieve zaken (via MVV) 
subsidie ontvangen. Het museum dient te worden opgenomen in de 
Maassluispas. De gemeente moet verantwoordelijk zijn voor het or-
ganiseren van één tentoonstelling per jaar. 
D66 vindt dat de gemeente voor het onderhoud van de gemeentel-
ijke collectie een markconforme vergoeding aan het museum dient te 
betalen.
Indien het museum niet zelfstandig kan voortbestaan, dient er gezocht 
te worden naar samenwerking in regionaal verband. Om dit te bew-
erkstelligen dient de gemeente een aanloopsubsidie te verstrekken.
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Kunst en Cultuur 10.7 Subsidies en stimulatie

De afgelopen jaren is hard bezuinigd op de culturele sector. D66 wil 
de schade die hiermee is aangericht herstellen. Zo dient er voldoende 
geld voor talentontwikkeling te worden vrijgemaakt. Er dient tevens 
een talentenfonds te komen waaruit beurzen kunnen worden verstrekt 
aan individuele talenten. De gemeente moet naast subsidies ook par-
ticuliere initiatieven te ondersteunen door middel van opstartpremies. 
Ook dient er begeleiding naar cultureel ondernemerschap te worden 
aangeboden.

Het uitgangspunt voor de culturele subsidies en stimulaties is dat 
de instellingen zich ondernemend gedragen. Dit dient ook een voor-
waarde te zijn voor subsidie.

10.8 Aandacht voor kunst

De gemeente dient een beleid te ontwikkelen waarmee kunst onder 
de aandacht wordt gebracht. Dit beleid dient zowel passief als actief 
te worden uitgevoerd.

10.9 Maassluispas

D66 pleit voor het ontwikkelen van een Maassluispas, vergelijkbaar 
met de Rotterdampas. Hiermee wordt toegang tot en gebruik van 
Maassluise culturele voorzieningen gestimuleerd. Deze pas dient ge-
financierd te worden door de gemeente en particulieren gezamenlijk. 
Voor jongeren en senioren wordt de pas gratis. Er dient een korting te 
zijn voor minder draagkrachtigen. 

10.10 Lokale omroep

D66 is voorstander van het oprichten van een lokale omroep als 
Omroep Maassluis. Deze dient voor subsidie in aanmerking te komen. 
Indien de Maassluise omroep particulier blijft dient ook deze rechts-
vorm via Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) aanspraak op 
subsidie te maken. In samenwerking met het (voortgezet) onderwijs 
kan een dergelijke omroep tot stand worden gebracht. Het Schuurk-
erkje kan als basis voor de omroep dienen.
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Sport, 
Evenementen, 
Uitgaan en 
Recreatie

11.1 Particuliere evenementen

De gemeente dient evenementen die door particulieren worden 
georganiseerd te stimuleren. Het evenemententerrein aan de Balkon-
Boulevard moet hiervoor beschikbaar gesteld worden. Ook dient de 
gemeente zich in het kader van het verlenen van vergunningen actief 
in te spannen. De gemeente dient zelf geen financieel risico van de 
evenementen te dragen. Organisatoren kunnen zelf indien nodig sub-
sidie aanvragen.

11.2 Sportnota

D66 vindt dat de Sportnota (accommodatienota) moeten worden 
geactualiseerd om zo op de hoogte te zijn van de behoeften vanuit 
onderwijs, verenigingen en ongeorganiseerde sporters. Zo kunnen 
vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

De Maassluise Sport en Recreatieraad (MSR) en de Culturele Raad 
Maassluis (CRM) zijn belangrijke partners bij het toetsen of de voor-
zieningen nog aansluiten op de behoeften.
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Sport, 
Evenementen, 
Uitgaan en 
Recreatie

11.3 Accommodaties

D66 vindt dat accommodaties moeten voldoen aan de hedendaagse 
eisen vanuit het onderwijs en de sportbonden. Dit betekent dat er 
sportzalen moeten worden gebruikt in plaats van kleine gymlokalen.

D66 is voorstander van de bouw van een nieuwe multifunctionele 
sportaccommodatie in de Dijkpolder (lees meer in hoofdstuk 4 Jeugd 
en Onderwijs). 

De regie over de zaalruimteverdeling van sportaccommodaties dient 
bij de gemeente te liggen.
Hetzelfde geldt voor het onderhoud van accommodaties. Verenigin-
gen dienen in staat te worden gesteld om zelf een rol te krijgen bij het 
onderhoud, mits zij dit aan kunnen.

11.4 Openbaarheid

Gemeentelijke en gesubsidieerde accommodaties dienen zoveel 
mogelijk openbaar toegankelijk te zijn. Voor niet-openbare even-
ementen op deze accommodaties dient een ontheffing te worden 
aangevraagd. 

11.5 Buitenrecreatie

Voor de buitenrecreatie zijn Maassluizers aangewezen op buitenge-
meentelijke voorzieningen. Dat betekent dat Maassluis moet partici-
peren in recreatieschappen en samenwerking moet bevorderen met 
omliggende gemeenten en externe partners. Enkele voorbeelden in 
dit geval zijn voor de gemeenten Midden-Delfland en Rotterdam de 
Oranjebuitenpolder, voor de gemeente Vlaardingen het Oeverbos, de 
Lickebaert en de Broekpolder en verder het Zuid-Hollands Landsc-
hap. Uiteraard dienen de financiële betrokkenheid en de besluitvorm-
ing hieromtrent democratisch en transparant geregeld te zijn. 

11.6 Bezoekers en toeristen

Maassluis dient ook voor bezoekers en toeristen aangenaam te zijn. 
Historische plaatsen moeten zichtbaar zijn en benut worden. Daarbij 
hoort ook een goede (internationale) bewegwijzering.

11.7 Uitgaansgelegenheid

D66 ziet het realiseren van uitgaansvoorzieningen niet als een pub-
lieke taak. Eventuele initiatieven van marktpartijen dienen door de 
gemeente wel positief benaderd worden, indien de partijen zelf risico-
dragend zijn. De gemeente moet ook faciliteiten beschikbaar stellen 
voor dergelijke plannen.
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Speerpunten 1.  Geen betutteling: minder regels, meer handhaving
2.  Stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven: 
 meer zonnecollectoren en groene daken
3.  Bevordering van de participatie: iedereen doet mee
4.  Een leven lang leren: 
 onderwijs voor oud en jong
5.  Een evenwichtiger woningaanbod: 
 meer vrije sector minder sociale woningbouw
6.  Minder regels, meer handhaving: 
 politiebureau 24/7 open 
7.  Aantrekkelijk en hoogwaardig groen: 
 stimuleren van bewonersinitatieven
8.  Schoon en veilig verkeer: 
 goed geasfalteerde fietspaden en veiligere kruispunt 
 Oude Veiling
9.  Een transparant bestuur: geen achterkamertjespolitiek en geen 
 geheime stukken. 
10.  De cultuurhistorische parels koesteren: o.a. De Monstersche
 Sluis, de Weverskade en Het Schuurkerkje
11.  Moderne sportaccomodaties: 
 Een multifunctionele accomodatie in de Dijkpolder

1. Leo 
 Eijskoot
2. Justin 
 Doekhi
3. Bert 
 de Reuver
4.  Aad 
 van Leeuwen
5. Frank 
 Alkemade
6. Francien 
 van der Donk
7. Kees 
 Dijkman
8. Nico 
 van Dijk

Onze kandidaten

van links naar rechts: Leo Eijskoot, Justin Doekhi, Bert de Reuver 

Met dank aan onze werkgroep 2014:  
Amar Ramadanovic, Jesse de Jong, Aad van Leeuwen, 
Francien van der Donk, Henk van der Veen, Justin Doekhi
Bert de Reuver en Leo Eijskoot 
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