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1. Inleiding 

 
Geachte lezer, voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA afdeling Schinnen voor de 
periode 2014 tot 2018. 
 
Dit is een ander programma dan dat u van ons gewend bent. Het is veel minder uitgebreid 
dan voorgaande keren. Dat betekent dat wij dus niet alle ideeën, behaalde successen uit de 
afgelopen raadsperiode en voornemens voor de periode 2014 tot 2018 in dit programma 
hebben staan. 
We hebben geprobeerd ons te beperken tot een korte terugblik, de belangrijkste 
aandachtpunten voor de komende jaren en de visie en het standpunt van de PvdA Schinnen 
hierin. 
In dit programma schrijven wij bijvoorbeeld niets over onze standpunten die de landelijke 
politiek aangaan. Nu staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en daarom willen 
wij ons beperken tot standpunten van de PvdA Schinnen in relatie tot de gemeente 
Schinnen.  
 
Het grootste deel van de aflopende bestuursperiode heeft de PvdA bestuursverant-
woordelijkheid gedragen. Op 27 juni 2013 hebben wij echter de coalitie met de 
Venieuwingsgroep verbroken. Op deze plek willen wij in het kort uitleggen waarom wij tot 
deze stap zijn gekomen. 
 

 
 
 
De PvdA heeft zich altijd ingespannen om in Schinnen een goed sociaal beleid te laten 
uitvoeren. Vanaf 2015 gaat het Rijk veel van haar taken binnen het sociale domein 
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overdragen aan de gemeenten. Dit wordt voor alle gemeenten een zware klus met grote 
(financiële) risico’s. Door minister Plasterk werd in eerste instantie geopperd dat alleen 
gemeenten met een inwoneraantal van 100.000+ deze klus zouden kunnen klaren. 
De Vernieuwingsgroep heeft met het CDA en de VVD donderdag 27 juni 2013 een 
raadsvoorstel aangenomen. Dit besluit betekent dat Schinnen, juist binnen dit sociale 
domein, moet gaan samenwerken met Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Simpelveld (de 
zogenaamde VONS gemeenten). De PvdA heeft geen bezwaren tegen een samenwerking 
op het gebied van groen en recreatie maar samenwerking op het gebied van Sociale Zaken, 
Werkgelegenheid, Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met de 
VONS gemeenten is volgens de PvdA Schinnen te risicovol. 
Het is volgens de PvdA onmogelijk om deze klus te klaren met de VONS gemeenten. Door 
de Provincie Limburg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk worden de 
gemeenten gewezen op de complexheid van deze veranderingen en gevraagd hiervoor zo 
veel mogelijk samen te werken met gemeenten waar nu ook al mee wordt samengewerkt. 
Schinnen werkt al tientallen jaren samen met Sittard-Geleen, Beek en Stein (de Westelijke 
Mijnstreek). Deze samenwerking heeft voldoende robuustheid, kennis en specialisatie om de 
opdrachten te kunnen uitvoeren. 

 
Conclusie 
Het samen gaan met de VONS gemeenten is volgens de PvdA een weg die ons veel geld en 
goodwill in de regio maar ook in onze eigen gemeente gaat kosten. Geld dat in deze zware 
economische tijden volgens ons veel beter besteed kan worden aan belangrijkere zaken. Wij 
willen ons dan ook in de komende bestuursperiode gaan inzetten om de samenwerking met 
de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek te herstellen en waar mogelijk te intensiveren, met 
name in het sociale domein.  
Samenwerking met andere gemeenten op het gebied van groen, recreatie en kleinere 
projecten kan wat ons betreft ook buiten de Westelijke Mijnstreek worden vorm gegeven.  
 
De PvdA Schinnen is altijd consequent en duidelijk in haar keuzes geweest. Centraal bij 
deze keuzes hebben altijd de burgers van de gemeente Schinnen gestaan. Zo ook in juni 
2013, ons standpunt was duidelijk. De collega raadsleden van de VG, het CDA en de VVD 
hebben, ondanks de adviezen van Minister Plasterk, de VNG en de Provincie Limburg,  
besloten om drie mega opdrachten samen met vier andere (te) kleine gemeenten te gaan 
uitvoeren. In het belang van de burgers van Schinnen heeft de PvdA Schinnen hen 
opgeroepen hier van af te zien. Hier wilde men hier geen gehoor aan geven. Voor de PvdA 
Schinnen was het consequent en duidelijk om toen uit de coalitie te stappen. De andere 
partijen waren verbaasd, verbaasd omdat wij consequent in ons handelen zijn? 
  
Op het moment dat dit verkiezingsprogramma geschreven wordt lijkt het alsof wij het gelijk  
al aan onze kant krijgen. De Provincie heeft inmiddels een signaal afgegeven en wellicht dat 
de veranderingen in het sociale domein door de gemeente Schinnen toch uitgevoerd moeten 
worden in samenwerking met de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek.  
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2. De PvdA Schinnen in de bestuursperiode 2010 – 2014 

 
Ook in de afgelopen bestuursperiode zijn er door of mede door de PvdA vertegenwoordigers 
in het college of de raad weer belangrijke zaken voor de burgers van de gemeente Schinnen 
gerealiseerd. 
Een kleine greep hier uit: 
 
Dankzij een motie van de PvdA is Schinnen sinds kort een hartveilige gemeente. In de 
gemeente Schinnen is een netwerk van vrijwilligers opgeleid die, in het geval van een 
hartstilstand van iemand in de buurt, opgeroepen kunnen worden en kunnen gaan 
reanimeren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een AED waarvan er meerdere in 
iedere kern zijn opgehangen. 
 

 
 
Schinnen heeft haar recreatieve functie opnieuw flink uitgebreid met wandelpaden en 
rustplekken. Ondersteunende voorzieningen zoals centrale parkeerplaatsen en een goede 
bebording moeten overlast voor onze inwoners voorkomen. 
Voor de basisschooljeugd zijn er in alle kernen ondersteunende programma’s en activiteiten 
zoals het project Moelejan en vroeg en voorschoolse activiteiten. Met de deelname aan het 
programma Active Living proberen we de gezondheid van de jeugd op peil te brengen en te 
houden. 
De combinatiefunctionarissen, als brug tussen onderwijs, sport en cultuur, zorgen voor een 
goede ondersteuning van het onderwijs en het verenigingsleven. Zij zorgen er voor dat onze 
kinderen maar ook de ouderen weer gaan bewegen en deelname aan het verenigingsleven 
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wordt gestimuleerd. Dankzij de PvdA Schinnen zullen de combinatiefunctionarissen ook in 
2014 hun werk kunnen blijven doen.  
In Oirsbeek is een schitterende turnhal gebouwd waar al onze inwoners gebruik van kunnen 
maken voor de binnensportactiviteiten. 
 

 
 
Voor alle kernen zijn, met de inbreng van de inwoners, Dorpsontwikkelings-plannen 
ontwikkeld die in de komende bestuursperiode de basis zullen vormen voor het op peil 
houden van de leefbaarheid in alle kernen. 
Schinnen heeft een uitstekend minima beleid zodat ook de burgers die tijdelijk financiële 
problemen hebben ondersteund kunnen worden. 
Schinnen heeft, samen met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, een goed WMO 
beleid ontwikkeld. Ondanks de kortingen van het Rijk zijn wij nog steeds in staat om een 
goed sociaal beleid te voeren om onze kwetsbare burgers te ondersteunen. 
Met het inrichten van de wijksteunpunten wordt in iedere kern een plek gemaakt waar de 
burgers terecht kunnen met hun vragen over welzijn, zorg en wonen. Van hieruit kan door 
professionals of vrijwilligers hulp worden geboden als dat nodig is. Maar hier kunt u ook te 
terecht voor een praatje of een kopje koffie of thee. 
De Stegelenhof wordt gerenoveerd. Het heeft even geduurd, de onderhandelingen met de 
woningcorporatie verliepen niet altijd even soepel, maar nu komt er toch weer een complex 
dat bij de tijd is. 
De PvdA staat voor duurzaamheid en milieu. Opnieuw dankzij een motie van de PvdA is 
Schinnen in deze bestuursperiode een millenniumgemeente geworden. Op deze wijze 
probeert de gemeente Schinnen haar steentje bij te dragen aan een duurzame en 
milieubewuste wereld. 
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Volgens de tevredenheidsonderzoeken is de dienstverlening aan de inwoners door de 
gemeente Schinnen als organisatie in de afgelopen periode opnieuw verbeterd. 
 
Hierboven zijn enkele zaken genoemd waar wij als PvdA vertegenwoordigers trots op zijn dat 
wij dit voor u hebben kunnen realiseren. Maar…. het kan altijd beter. Wij hopen dat wij ook in 
de komende bestuursperiode weer kunnen meewerken aan het verbeteren van het welzijn 
van de inwoners van de gemeente Schinnen. 
 

 

3. De visie van de PvdA Schinnen 

Schinnen is een groene gemeente en wil dat ook graag blijven. 6 kernen met een eigen 
identiteit waar onze burgers kunnen wonen en recreëren. Werken doen zij meestal in een 
andere gemeente maar nooit ver van Schinnen. Uit tevredenheidsonderzoeken is gebleken 
dat de meeste inwoners met plezier in onze gemeente wonen. 
 
Dit wil de PvdA graag zo houden 
 
Maar: 
De komende jaren zal de samenstelling van onze inwoners gaan veranderen. Er zal een 
ontgroening en tevens een vergrijzing optreden. Er zullen steeds minder jongeren en meer 
ouderen in onze kernen wonen. Ook zal het totaal aantal inwoners verminderen, de 
zogenaamde krimp.  
 

 
 
Sinds enkele jaren neemt het aantal voorzieningen in enkele kernen sterk af. Uit de meeste 
dorpen is een groot deel van de middenstand verdwenen. Winkels zijn gesloten, de minimale 
bezettingsgraad van de scholen staat onder druk, de bank is vertrokken en zelfs van de 
cafés zijn er nog maar enkele over.  
Langzaam maar zeker beginnen we de kaalslag van voorzieningen te voelen. Enerzijds 
omdat voor iedereen belangrijke voorzieningen verdwijnen (school, bank, postkantoor) 
anderzijds omdat onze inwoners steeds ouder worden en hierdoor vaak ook minder mobiel. 
Met andere woorden de leefbaarheid in de dorpen wordt steeds verder aangetast. 
Ook moeten de gemeenten de komende jaren steeds meer taken van het Rijk overnemen 
zonder dat zij hierbij voldoende middelen krijgen. Hierdoor wordt de financiële situatie van de 
gemeente Schinnen steeds moeilijker. 
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Wat wil de PvdA hieraan doen: 
Aan de ontgroening en vergrijzing kunnen wij weinig veranderen. We hebben gelukkig nogal 
wat jongere leden die we zullen aansporen de ontgroening te lijf te gaan maar enkele van 
ons dragen ook al hun steentje bij aan de vergrijzing. 
Ook de afname van het aantal voorzieningen kan door een gemeente niet of nauwelijks 
worden beïnvloed. Zij kunnen de Rabobank of ING niet dwingen een filiaal open te houden. 
De PvdA vindt dat de gemeente aanbieders/middenstanders moet motiveren en stimuleren 
hun voorzieningen ook in onze dorpen aan te bieden. Door middel van eenvoudige 
regelgeving en goede facilitering moet het aanbieders gemakkelijker gemaakt worden hun 
diensten vanuit Schinnen aan te bieden. Maar de gemeente heeft natuurlijk ook een eigen 
verantwoordelijkheid.  
In de visie van de PvdA Schinnen zijn prioriteitsgroepen benoemd, de jongeren en de 
ouderen. Op deze groepen inwoners willen wij dat het beleid wordt gefocust. Concreet 
betekent dit dat, als de gemeente Schinnen een keuze moet maken, bijvoorbeeld vanwege 
de kosten, de jongeren en ouderen een streepje vóór hebben.  
Zo moet de gemeente er voor zorgen dat de voorzieningen waar vooral door mobiele 
inwoners gebruik van wordt gemaakt, zo efficiënt mogelijk, dus meestal, gecentraliseerd 
moeten worden vorm gegeven. Bijvoorbeeld in één van onze kernen of zelfs helemaal niet 
binnen de grenzen van onze gemeente. Veel van deze voorzieningen zijn immers al in de 
centrumgemeenten aanwezig. 
De voorzieningen die essentieel zijn voor met name de minder mobiele inwoners moeten 
voor de gemeente Schinnen het meest belangrijk zijn. Immers deze groep kan niet zo maar 
even in de auto stappen en naar Geleen, Heerlen of Sittard rijden. Deze groep heeft de 
voorzieningen dicht bij huis nodig, dus meestal in de eigen kern. De PvdA is dan ook van 
mening dat bijvoorbeeld een basisschool en speelvoorzieningen en een wijksteunpunt en  
gemeenschapshuis (eventueel een combinatie hiervan) in iedere kern noodzakelijk zijn. We 
zullen er dan ook naar streven om deze voorzieningen te behouden of te realiseren. We 
weten echter dat we daarbij voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de opstelling van 
andere betrokken  partners, zoals schoolbesturen en stichtingen. 
 
Verder vindt de PvdA dat alle activiteiten die onze inwoners bij elkaar brengen en houden 
(verenigingen en vrijwilligers) ondersteund moeten worden. Dit is het cement van onze 
samenleving waar vooral de jongeren en ouderen van afhankelijk zijn. 
 
De huidige financieel moeilijke situatie moet, volgens de PvdA, worden opgelost door een 
goede samenwerking met andere gemeenten en de provincie, gezamenlijke inkoop, 
centralisatie van voorzieningen en een beperkte maar daadkrachtige ambtelijke organisatie. 
De gemeente Schinnen moet de regie voeren in het maatschappelijke speelveld maar dat 
betekent niet dat zij alles zelf moe doen. De gemeente bepaalt het beleid en laat datgene 
wat mogelijk is door derden uitvoeren.  
 
De PvdA is van mening dat met deze visie het voor alle inwoners van Schinnen mogelijk 
moet zijn om op een prettige wijze in onze gemeente te wonen, te leven en oud te worden. 
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4. Te realiseren in de bestuursperiode 2014 - 2018 

 
4.1 Leefbaarheid in de kernen 
Voor de PvdA Schinnen is de leefbaarheid in de kernen in de komende bestuursperiode het 
belangrijkste thema. De leefbaarheid, vooral in de kleine kernen, komt steeds meer onder 
druk te staan. De krimp en de vergrijzing kunnen wij moeilijk beïnvloeden maar wij willen in 
elk geval de leefbaarheid verbeteren of daar waar die nog voldoende is, in stand houden. 
Hoe willen wij dit doen. 
 
Ontmoetingscentra in alle kernen 
In iedere kern moet een ontmoetingscentrum zijn cq blijven waar de burgers en verenigingen  
elkaar kunnen ontmoeten, waar zij informatie over welzijn, zorg en wonen kunnen krijgen, 
waar zij een kopje koffie kunnen drinken of een kaartje leggen. De gemeente moet dit voor u 
organiseren en vervolgens regisseren. De wijksteunpunten zullen onderdeel gaan uitmaken 
van deze ontmoetingscentra, zodat ook welzijns- en zorgaanbieders (praktijkondersteuner 
huisarts, ouderenwerker, etc) hun diensten hier kunnen aanbieden. 
 
Onderwijs 
Een basisschool is een belangrijke voorziening op het gebied van leefbaarheid. Een goede 
kinderopvang kan ouders de mogelijkheid geven de opvoeding van hun kinderen te 
combineren met hun werk. Ondanks de afname van het aantal kinderen zal de PvdA zich 
100% inzetten onze onderwijsvoorzieningen te behouden. Daar waar dat niet als 
zelfstandige school kan, zullen wij er voor ijveren om samen met de schoolbesturen een 
passend alternatief te realiseren zoals een combinatie met een andere school. Hierbij moet 
de kwaliteit van het onderwijs voorop blijven staan. 
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Verenigingen 
Ook de verenigingen zijn belangrijke pijlers in onze kernen. Hier ontmoeten mensen elkaar, 
sporten of spelen met elkaar, bereiden voorstellingen voor waar de hele gemeenschap weer 
van kan genieten, wordt onze jeugd op een zinvolle manier bezig gehouden. Kortom 
verenigingen zijn onmisbaar voor onze kernen. De PvdA vindt dat verenigingen die bijdragen 
aan de leefbaarheid in een kern (participatie, sociale cohesie) ondersteund en/of 
gefaciliteerd moeten worden. 
  
Schoon en veilig 
Zonder een schone en veilige omgeving staat leefbaarheid onder druk. De gemeente moet 
er voor zorgen dat de openbare ruimte proper en veilig is. Hiervoor is goed onderhoud en 
toezicht nodig. De PvdA is van mening dat met name het onderhoud meer aandacht nodig 
heeft . 
 
Voorzieningen 
Steeds meer voorzieningen verdwijnen uit de kernen. De PvdA is van mening dat de 
gemeente moet proberen dit proces te keren en daar waar dit niet mogelijk is, zorgen voor 
vervangende collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening of een 
klussendienst). Het is moeilijk een supermarkt in bijvoorbeeld Sweikhuizen te realiseren 
maar de inwoners informeren over de brengservice van een supermarktketen kan een 
probleem van een inwoner voorkomen of oplossen. Ook het bevorderen van de mobiliteit, 
bijvoorbeeld door middel van een buurtbusje, kan voorkomen dat mensen in een sociaal 
isolement raken. 
 

 
 
 
4.2 Sociaal Schinnen 
Ons tweede niet minder belangrijk speerpunt is een sociaal en rechtvaardig beleid.  
Met name de PvdA heeft er in de afgelopen bestuursperiodes ervoor gezorgd dat wij in 
Schinnen een goed sociaal beleid voeren. Echter door de verslechterde economische 
omstandigheden raken toch steeds meer mensen onder het sociaal minimum. Wij kunnen dit 
niet volledig compenseren maar ons beleid moet erop gericht blijven om al onze inwoners 
een menswaardig bestaan te garanderen. Het feit dat er steeds meer mensen genoodzaakt 
zijn om gebruik te maken van de Voedselbank, is voor de PvdA niet acceptabel. 
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Ook ons zorgstelsel raakt steeds meer onder druk. Veel zorgvoorzieningen worden 
wegbezuinigd. Het mag echter niet zo zijn dat hierdoor mensen tussen wal en schip raken. 
De gemeente is en blijft hiervoor verantwoordelijk. 
 
Minimabeleid 
De gemeente moet er alles aan doen om onze inwoners ten minste een inkomen te laten 
verwerven waarmee in de dagelijkse levensbehoeften kan worden voorzien. Dit kan door 
advisering, bemiddeling en/of verwijzing. Als dit alles geen soelaas biedt, en het is de 
persoon niet te verwijten, dan moet de gemeente dit kunnen oplossen door inzet van de Wet 
Werk en Bijstand. 
 
Stapeling van lasten 
Afschaffen van landelijke subsidies en het invoeren van eigen bijdragen maakt het voor de 
inwoners op minimum niveau steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. De 
gemeente moet in deze een regierol vervullen die erop toe ziet dat deze ontwikkelingen niet 
leiden tot het kopje onder gaan van deze burgers. De PvdA wil dat onze burgers hierin door 
de gemeente worden ondersteund.  
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
De gemeente krijgt steeds meer taken van het Rijk met steeds minder middelen. Dit betekent 
dat ons zorgsysteem anders moet worden ingericht. Het overschakelen van een 
zorgmaatschappij, waar de overheid de zorggarantie biedt, naar een participatie-
maatschappij, waar je alles zelf of met hulp van familie en buren moet regelen, is echter niet 
een twee drie gerealiseerd. De PvdA vindt dat de gemeente oog moet hebben voor de 
situatie van haar burgers, zeker voor hen die van zorg van derden afhankelijk zijn. Zij zal er 
voor moeten zorgen dat de burgers zo veel mogelijk zelfredzaam worden en voor degenen 
die dat niet helemaal lukt een oplossing op maat moeten bieden. De individuele 
voorzieningen zullen waar mogelijk vervangen moeten worden door collectieve 
voorzieningen. Vrijwilligers en mantelzorgers zullen steeds belangrijker worden. De 
gemeente zal deze onmisbare mensen op een goede wijze moeten faciliteren en 
ondersteunen. De PvdA blijft voor het principe gaan van solidariteit, de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten. Maar nu kan ook al gesteld worden dat de meer kwetsbare 
burgers ook in de toekomst niet zonder de hulp van de overheid kunnen. Ook hier heeft de 
gemeente een grote verantwoordelijkheid. Wat de PvdA betreft zal Schinnen deze 
verantwoordelijkheid ten volle op zich nemen.  

Participatie 
De PvdA is van mening dat de burger van Schinnen actief betrokken moet worden bij de 
beleidsvorming. Daar waar het niet mogelijk is om alle burgers erbij te betrekken kan een 
vertegenwoordiging (van een kern of doelgroep) deze rol overnemen. Door het, in een vroeg 
stadium, betrekken van de burgers bij het maken van het maatschappelijk relevant beleid 
worden twee doelen gediend. Verwacht kan worden dat het beleid beter aansluit bij de 
wensen van de burgers en de burgers zullen zich meer betrokken voelen bij de uitvoering.  
 
4.3 Economie en financiën 
De economie zit in een dip. Er is zelfs sprake van een recessie. Vaak wordt hier op 
gereageerd met het verhogen van de lasten (kabinet Rutte 1 en 2). De burger met de kleine 
beurs is hiervan de dupe. De PvdA Schinnen ijvert voor een beleid waarbij juist deze burger 
wordt ontzien. 
Schinnen is een kleine gemeente.  De werkgelegenheid en het dienstenaanbod is vrij laag. 
Een van de problemen van een kleine gemeente is dat zij wel last heeft van de gevolgen van 
een economische dip maar hier zelf weinig aan kan verhelpen. Wij zijn afhankelijk van 
anderen, het bedrijfsleven, grote gemeenten en zorginstellingen. Een intensieve 
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samenwerking met deze partners vergroot de kans op een goede spreiding van de 
werkgelegenheid, de diensten en de zorgvoorzieningen. 
Ook de gemeente Schinnen komt langzaam maar zeker financieel in zwaar weer. De 
uitgaven groeien in de komende jaren explosief terwijl de inkomsten hier wellicht geen gelijke 
tred mee kunnen houden. Wij zullen deze moeilijke periode moeten overbruggen zonder de 
burger hiervan de dupe te laten worden. Een slimme inzet van middelen en vooral intensieve 
samenwerking met anderen kan ons, op een voor de burger verantwoorde wijze, hier door 
heen helpen. De PvdA wil hierin haar steentje graag bijdragen. 
 
4.4 Wonen in een groene gemeente 
Wij wonen in een groene gemeente. De meesten van ons hebben hier bewust voor gekozen. 
Dit betekent dat de gemeente zoveel mogelijk de structuur en cultuur van een dergelijke 
gemeente moet proberen te behouden. Daarnaast moet zij er voor zorgen dat met name de 
jonge gezinnen en de ouderen de mogelijkheid moeten hebben hier te komen of te blijven 
wonen. Met de hulp van woningcorporaties en zorginstellingen moet de gemeente zorgen 
voor een voldoende aanbod van geschikte woningen (met name starters- en zorgwoningen). 
 

 
 
De PvdA vindt dat het beleid om een groene gemeente te blijven moet worden voortgezet. 
Hierbij moeten wij wel alert blijven op mogelijke negatieve gevolgen. De “recreantendruk” op 
de kern Sweikhuizen is inmiddels wel erg groot geworden. De PvdA vindt dat er creatieve 
oplossingen moeten worden gezocht om een spreiding van recreanten te realiseren. 
Het is geen gemeentelijke taak om zelf woningen te laten bouwen, maar overleg met en 
sturing van woningcorporaties en zorginstellingen kan zorgen voor een voldoende aanbod 
van zorg woningen en starterwoningen. Ook hier is dus weer een intensieve samenwerking 
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met partners vereist. De gemeente moet ook zorg dragen voor een duurzaam milieu. Zij kan 
dit natuurlijk niet in haar eentje maar zij moet hierin wel een voorbeeldfunctie vervullen. 
Op basis van de Dorpsontwikkelingsplannen die in 2014 afgerond zullen worden kan een 
impuls gegeven worden aan de sociale cohesie en wellicht ook het voorzieningenniveau van 
de kernen. Samen met onze partners zal de PvdA Schinnen de handen uit de mouwen 
steken om Schinnen sociaal, sterk, groen en duurzaam te houden.   
 
4.5 Bestuurlijke samenwerking 
Ondanks economisch zwaar weer en het onder druk staan van de voorzieningen is de PvdA 
Schinnen er van overtuigd is dat het leven en wonen in de gemeente Schinnen voor 
iedereen een plezier kan blijven. 
Uit bovenstaande blijkt echter ook dat wij dat niet alleen kunnen. We hebben sterke partners 
nodig waarmee wij de uitdagingen die ons op korte termijn te wachten staan succesvol 
kunnen aangaan. De grootste aanpassingen zullen nodig zijn binnen het sociale domein. De 
PvdA Schinnen is er van overtuigd dat wij dit moeten doen met onze partners in de 
Westelijke Mijnstreek. Een samenwerking opbouwen met de VONS gemeenten kost 
simpelweg te veel tijd en geld. Bovendien is de kans van slagen erg klein omdat een 
dergelijke samenwerking het volume, de robuustheid, de specialisatie en voldoende kennis 
ontbeert. De PvdA wil de samenwerking met de WM graag mee vorm geven. Met andere 
gemeenten willen wij graag samenwerken op het gebied van kleinere projecten passend bij 
de schaal van de gemeenten. 
 
 
 
Tot slot 

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met medewerking van zo veel mogelijk 
individuele burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de 
gemeente Schinnen. Wij hopen dat wij, binnen de kaders van de visie van de PvdA 
Schinnen, alle belangrijke wensen in dit programma hebben kunnen verwerken. 
 
Dit verkiezingsprogramma is voor de PvdA Schinnen de leidraad voor de komende 
bestuursperiode 2014 – 2018. Heeft u op- of aanmerkingen, reageert u gerust.  Dit kan via 
onze website www.schinnen.pvda.nl of via email jeu.renkens@home.nl (Jeu Renkens) of  
roy.proost@home.nl (Roy Proost) of schon249@planet.nl (Tini Schonewille). 
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