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Voorwoord van:

Voorzitter SP Raalte, Ellen van den Berg: 

Strijdbaar en vastberaden zijn onze kandidaten voor de 
gemeenteraadverkiezingen op 21 maart. Knokken voor een sociaal en 
rechtvaardig beleid in de gemeente Raalte dat is hun motto.
Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit blijven onze 
kernwaarden.
Dit verkiezingsprogramma geeft luid en duidelijk aan waar de SP in de gemeente 
Raalte zich de komende jaren hard voor gaat maken. 

Fractievoorzitter en raadslid SP Raalte, Harry van Kampen:

Met trots, maar ook met zorg stel ik me opnieuw aan u voor als lijsttrekker en 
beoogd fractievoorzitter van de SP Raalte. Met trots, want Raalte is een prachtige
gemeente en het is een voorrecht opnieuw, al voor de vierde keer, te mogen 
helpen om die te besturen. Maar ook met zorg, want er moet nog heel veel 
gebeuren. Nog te veel mensen leven onder de armoedegrens, nog te veel 
huurders betalen te hoge huren, er zijn nog te weinig woningen in de sociale 
sector. Door de maatregelen van de regering krijgen veel mensen niet de zorg 
die ze nodig hebben en daar kunnen we als gemeente zeker wat aan doen. 
Immers, onze gemeente is verantwoordelijk voor zorg en jeugdzorg. Maar er is 
veel meer. De rente van de gemeentelijke kredietbank is veel te hoog voor de 
mensen die daar moeten aankloppen. Megastallen verknoeien milieu en 
leefomgeving, daar moeten we maatregelen tegen nemen. Er moeten meer 
parkeerplaatsen komen bij de stations, maar ook een bewaakte fietsenstalling 
met reparatiemogelijkheid, want dat schept werk- en leermogelijkheden. En dit 
zijn maar een paar zaken die onze aandacht verdienen, lees ons programma. 
Kortom, er is werk aan de winkel.
De Raad controleert en stuurt de maatregelen van het college van Burgemeester 
en Wethouders. Dat doet hij bijvoorbeeld door kritische vragen te stellen bij het 
beleid en waar nodig moties en amendementen in te dienen. De Raadsfractie van
de SP heeft ook de afgelopen periode niet stilgezeten. Ondanks de kleine 
bezetting (2 personen) hebben we maar liefst 19 moties ingediend. Ook als die 
niet worden aangenomen, vestigen ze toch de aandacht op probleemgebieden. 
Eén mug kan je uit je slaap houden, en zo kan een kleine fractie een hele raad 
wakker houden!
Ik hoop dat u mij en mijn collega’s die op de verkiezingslijst staan, opnieuw de 
kans geeft voor u aan het werk te gaan. 
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Onze speerpunten

1. Tarieven voor zorg op basis van kwaliteit
Zorg in de Gemeente Raalte ‘marktwerkingvrij’!  

2. Grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand op 130 procent 
van het sociaal minimum 

3. Bewaakte fietsenstalling annex fietsreparatie (leer- werkbedrijf) bij  
NS stations Raalte en Heino

4. Huurprijzen ook in de vrije sector aan banden voor mensen met een 
laag tot middeninkomen.

5. Huurders meer zeggenschap over onderhoud en aanpassingen van 
hun woningen
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1. Bestuur 

De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten (thuiszorg, jeugdzorg, re-
integratie) heeft geleid tot een bezuiniging bij het Rijk, maar tot meer kosten bij 
gemeenten. Zorgtaken worden vaak uitgevoerd door bedrijven die werken voor 
verschillende gemeenten.

 Wij willen dat onze gemeenteraad meer te zeggen krijgt over de bedrijven 
die gemeentelijke taken uitvoeren.

Veel kleinere gemeenten zijn steeds minder in staat om de vele zorgtaken uit te 
voeren. Daardoor klinkt vaak de roep om herindeling. In de praktijk blijkt dat 
herindeling wel leidt tot veel bestuurlijk gedoe, maar niet tot beter bestuur. De 
democratie is niet van de bestuurders, maar van de bevolking. 

 Wij willen dat burgers zich kunnen uitspreken over een herindeling, 
bijvoorbeeld in een lokaal referendum.

In veel gemeenten heeft de decentralisatie geleid tot meer inhuur van dure 
externe medewerkers. Daardoor gaat geld dat bedoeld is voor zorg en 
ondersteuning naar dure consultants en managers. De ministeries hebben een 
‘Roemernorm’, waarbij maximaal 10 procent van de totale personeelskosten 
wordt uitgegeven aan externen. Dat heeft de inhuur flink verlaagd. 

 Wij willen dat onze gemeente zich ook houdt aan de Roemernorm en niet 
meer dan maximaal 10 procent uitgeeft aan externen.

5



2. Zorg

AANBESTEDINGEN HOREN NIET IN DE (JEUGD)ZORG

 Wij willen van de Gemeente Raalte een ‘marktwerkingvrije gemeente’  
maken als het om zorg gaat.

 Wij willen dat de huishoudelijke zorg een gemeentelijke dienst wordt en/of
via een subsidierelatie wordt gedaan.

 Wij willen dat de (jeugd)zorg die nodig is wordt ingekocht op basis van 
kwaliteit en niet op basis van concurrentie. 

 Wij willen in zee gaan met aanbieders zonder winstoogmerk.

IN EEN ZORGINSTELLING HOREN GEEN TOPSALARISSEN EN DURE 
VERTREKBONUSSEN.

De Wet normering topinkomens (WNT) moet dit landelijk regelen, maar kent 
voor zittende bestuurders nog een overgangstermijn.
Wij willen dat onze gemeente ervoor kiest om geen zorg af te nemen van 
organisaties waar bestuurders meer verdienen dan een wethouder. Dit willen wij 
opnemen in de aanbestedingsvoorwaarden.

 Wij willen onze zorggelden oormerken. 

Als er aan het eind van het jaar een onderschrijding van de begroting is (dat wil 
zeggen, er is meer begroot dan uitgegeven), dan blijft het geld binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en beschikbaar voor zorg.

DE SCHAAL VAN DE BUURT

 Wij willen kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijk, in plaats van grote 
instellingen.

Voorzieningen in de buurt zijn het fundament van de gemeente. Investeren in 
lokale zorgorganisaties in wijken, buurthuizen, maatschappelijk werk en 
jongerenwerk voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg.
Het bestrijden van eenzaamheid is een preventietaak waar de gemeenten toe 
verplicht zijn volgens de Wet publieke gezondheid. 

De samenwerking tussen (jeugd)zorginstellingen en de gemeente creëer je niet 
alleen door convenanten op papier. Het is belangrijk dat jeugdhulpverleners en 
andere zorgverleners elkaar ook tegenkomen. 

 Wij willen dat de (jeugd)zorg op belangrijke plaatsen in de stad is 
geborgd, zoals op scholen en in de wijken, in plaats van kantoren op 
industrieterreinen.
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ZORGVERLENERS EN MANTELZORGERS

Bij een faillissement of een nieuwe gunning ontstaat vaak discussie over de 
overname van personeel. Dit levert veel onzekerheid op. Wij pleiten voor 
verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van 
dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. 
Dit willen wij vast leggen in de aanbestedingsvoorwaarden. 
Dit zorgt er ook voor dat de relatie tussen thuiszorgmedewerker en cliënt (de 
‘koppeltjes’) in stand blijft. 

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Wij pleiten voor een serieus 
mantelzorgsteunpunt in onze gemeente. Hier kunnen mantelzorgers advies en 
ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg voor als het thuis even niet meer 
gaat.

Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten, zodat ze kunnen blijven 
meedoen. Onvermijdelijke bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van 
chronisch zieken en mensen met een beperking.

Voor werkenden in de zorg zal de aandacht gericht zijn op de kwaliteit van werk, 
met Cao-salaris en met vaste banen in plaats van flexwerk. 

 Wij willen niet dat er via een slimme truc de verboden alphaconstructie 
wordt omzeild door de “Witte werkster”!

 Wij willen dat er in plaats van verdere afbraak geïnvesteerd wordt in de 
thuiszorg voor mensen die dat nodig hebben. 

Mensen kunnen alleen langer zelfstandig wonen als ze ook de nodige thuiszorg 
krijgen.

GOEDE TARIEVEN VOOR GOED WERK

Tarieven voor zorg moeten vastgesteld worden op basis van een goede kwaliteit 
van zorg en niet voor de laagste prijs. De zorg is immers geen markt. Goede 
basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen. 
Recent is er een nieuwe loonschaal voor de huishoudelijke zorg vastgesteld. In 
de cao VVT (Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) is de loonschaal FWG 10 
komen te vervallen en is er nu één loonschaal voor de huishoudelijke zorg op het
niveau van FWG 15. Hier moet onze gemeente dus ook de tarieven op baseren 
en zorgorganisaties moeten dit aan hun werknemers betalen.

 Wij willen ervoor pleiten dat ervaren beroepskrachten, zoals de 
wijkverpleegkundige, de indicatie stelt. 

Zij hebben alle kennis en kunde in huis om te beoordelen welke zorg en/of 
voorzieningen nodig zijn. Voorkomen moet worden dat dure externe bureaus of 
gemeenteambtenaren, die niet medisch of voor de zorg zijn opgeleid, beslissen 
welke zorg nodig is. 
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TEGEMOETKOMING VOOR HOGE ZORGKOSTEN 

80 procent van de mensen die gebruik maken van de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) heeft een laag inkomen. Steeds vaker zien we 
dat mensen afzien van (een deel van de) zorg of van andere noodzakelijke 
voorzieningen, simpelweg omdat ze dit niet meer kunnen betalen. 

 We willen de eigen bijdrage in de Wmo af schaffen, onze gemeente wordt  
‘eigen bijdrage vrije’ gemeente.

Mensen in een wijk met weinig geld gaan gemiddeld genomen zeven jaar eerder 
dood dan mensen in een wijk met meer geld. Dit willen we aanpakken. We willen
dit lokaal in kaart brengen en hier een plan voor maken. Het vergroten van de 
toegankelijkheid van bijvoorbeeld de geboortezorg, de tandzorg en de 
huisartsenzorg speelt hier een belangrijke rol in.

Onze gemeente heeft de verantwoordelijkheid om mensen met hoge zorgkosten 
financieel te compenseren (nadat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten per 2015 is geschrapt). Deze regeling is echter vrijblijvend. 

 Wij willen hier een aparte regeling voor maken, zodat mensen wel 
gecompenseerd worden voor hoge zorgkosten. Wij vinden het 
onaanvaardbaar dat in Nederland de plek van je wieg van invloed is op je 
levensverwachting. 
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3. Arbeid en armoedebestrijding

ARMOEDEBESTRIJDING 

Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand
hulp. Daarom willen wij een adequaat pakket voor de bijzondere bijstand dat 
maatwerk biedt en een vergoeding is voor bijzondere kosten. 

 Wij willen de grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand op 130 
procent van het sociaal minimum.

 Wij willen geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen 
(bijvoorbeeld het extra geld dat sinds 2017 gegeven wordt om armoede bij
kinderen te bestrijden) ook daadwerkelijk daaraan wordt uitgegeven. 
(oormerken)

 Wij willen dat de gemeente de mogelijkheden om armoede binnen de 
gemeente te bestrijden maximaal inzet. 

Schuldhulpverlening moet zoveel mogelijk mensen met schulden bereiken en een
weg naar een nieuwe toekomst wijzen. 

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak, die vaak uitgevoerd wordt door 
een volkskredietbank die voor meerdere gemeenten werkt. Wij zijn voor goede 
schuldhulpverlening. Dat betekent: laagdrempelig, waar iedereen met 
schuldproblemen terecht kan, zonder wachtlijsten, met aandacht voor het 
voorkómen van schulden. Uitbesteden van deze taak aan particuliere bureaus is 
de verkeerde weg. 

Wij willen dat de gemeente problematische schulden van jongeren overneemt als
ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject 
en afbetaling naar vermogen (zie de voorbeelden in Leiden en Den Haag). 

Wij willen dat er een witte en een zwarte lijst van bewindvoerders wordt 
opgesteld. Er wordt alleen doorverwezen naar bewezen bonafide bewindvoerders.

Gemeenten mogen een inkomenstoeslag (bijzondere bijstand) geven aan 
mensen die lang op het minimum zitten. 
Er moet maximaal worden ingezet op armoedebeleid, zoals gratis sport en 
cultuur voor minima, een gratis ID-kaart, voedselbank, kostenvergoeding voor 
scholieren, een gratis bezoek aan de dierenarts en/of een bijdrage aan 
kinderopvangkosten. Bijkomende kosten als sportkleding en schoeisel moeten 
extra worden vergoed, omdat de ervaring is dat deze bijkomende kosten de 
grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen. 

Veel mensen die daar recht op hebben kunnen de weg naar de toeslagen niet 
vinden. Daarom vinden wij dat er één digitaal loket voor toeslagen en 
ondersteuning moet komen.(Bijvoorbeeld zoals in Amsterdam: 
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/). Onze gemeente moet zich 
inspannen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan: goede voorlichting 
en eenvoudige aanvraagprocedures, ook via internet, voorkomen dat mensen 
kosten moeten voorschieten. 
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Het kindpakket voor kinderen die in armoede opgroeien moet maximaal zijn, met
o.a. kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. De 
gemeente zorgt voor gratis schoolzwemmen. 

Er worden afspraken gemaakt met de woningbouwvereniging over het beperken 
van huurverhoging, het aanbod van betaalbare woningen en een maximum 
huurprijs. 

MENSEN BEGELEIDEN NAAR WERK 

We begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet 
haar best om nieuw werk te creëren, zoals buurtconciërges, of door samen met 
de woningbouwvereniging een project te starten om huizen te renoveren en te 
isoleren. 

 Wij willen dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan 
worden geholpen.

De gemeente neemt minimaal 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst en 
creëert voldoende beschutte werkplekken. 
De sociale werkvoorziening willen we behouden. Die kan tevens dienst doen als 
leer-werkplaats en om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar 
werk bij een reguliere werkgever (‘garantiebanen’). De gemeente volgt daarbij 
de landelijke cao sociale werkvoorziening. 

Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die het niveau van de 
entree-opleiding van het MBO niet kunnen halen, uitvallen op MBO 2-3-4 of 
vanuit Pro-VSO ( praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) de 
aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Deze jongeren komen zonder 
startkwalificatie op de arbeidsmarkt. 

 Wij willen extra inzet om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt 
door middel van leerwerktrajecten binnen het onderwijsdomein 
(Een‘perspectiefjaar’ Een jaar met opleiding, begeleiding en stage moet 
jongeren zonder diploma aan werk helpen). 

Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de 
arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder uitkering die niet werken of 
studeren mogen niet buiten de boot vallen. 

 Wij willen dat uitkeringsgerechtigden, ook mensen die al langer uit het 
arbeidsproces zijn, hun eigen re-integratietraject mogen indienen. 

Reiskosten moeten worden vergoed en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken 
wordt mogelijk voor werkloze minima. 

Waar voor mensen werk geen reële optie is, is naar onze mening altijd een ander
vorm van participatie mogelijk. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten en 
vrijwilliger te zijn bij activiteiten. Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te
vinden. 

 Wij vinden dat maatschappelijke participatie geen loonarbeid is en moet 
dit ook niet verdringen. 
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Gemeenten krijgen geld om mensen naar werk te begeleiden en maatschappelijk
te activeren: het participatiebudget. Wij zullen kritisch controleren wat daarmee 
gebeurd. Ervaringen met commerciële re-integratiebedrijven zijn veelal niet 
positief: wij pleiten voor stevige overheidsregie en -uitvoering als het gaat om 
re-integratie. 

Voorkomen moet worden dat de gemeente alleen maar geld steekt in mensen die
kunnen uitstromen naar normaal betaald werk. Een groot deel van de mensen 
met een PW-uitkering (participatie wet-uitkering) is kansloos op de arbeidsmarkt.
Gemeenten moeten ook hen perspectief bieden op zinvolle activiteiten. 

 We willen geen gedwongen tewerkstelling of verplichte tegenprestatie 
voor bijstandsgerechtigden en geen zinloze re-integratietrajecten.

 Wij willen niet dat er gewerkt wordt onder het minimumloon en er worden
geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud van uitkering. 

De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan een 
wethouder. De gemeente heeft maximaal 5 procent van de werknemers in de 
flexibele schil. Het overige personeel heeft een vaste betrekking. 
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4.  Sociale Woningbouw

BETAALBAAR WONEN 

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid 
enorm gestegen. De woonlasten voor huurders en huiseigenaren zijn de 
afgelopen jaren trouwens over de hele linie gestegen. Want naast de huurprijzen 
zijn ook de energiekosten gestegen.

 Wij willen ons ervoor inzetten om dat tij te keren. 

Huurders krijgen meer zeggenschap over hun woning. Huurders maken samen 
met de gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van 
woningen en over huurverhogingen. Er zijn veel huurders die een te hoge huur 
betalen in verhouding tot het inkomen. Wij zorgen ervoor dat deze huishoudens, 
die wel eens ‘dure scheefwoners’ worden genoemd, huurkorting krijgen. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld al in Utrecht en Amsterdam waar onze SP-wethouders op 
wonen dit hebben geregeld. Het energiezuiniger maken van woningen gebeurt 
zonder huurverhoging.

Zijn er plannen in onze gemeente om vrije sector huurwoningen, ook vaak 
middenhuur genoemd, te bouwen, dan gaan wij ons inspannen om de 
huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. 

 Wij willen afspraken maken bij nieuwbouw over de hoogte van de huren. 
Wij willen sowieso de huurprijzen in de vrije sector aan banden leggen. 

GOEDE EN DUURZAME HUIZEN 

De SP wil dat er altijd voldoende sociale woningbouw wordt opgenomen in elk 
nieuwbouwproject, zodat we zorgen voor voldoende sociale woningen. We 
werken aan een juiste balans van verschillende soorten woningen in de buurten 
en wijken. Op sommige plaatsen zijn er nu lange wachtlijsten om voor een 
sociale huurwoning in aanmerking te komen. Dat maakt het belangrijk om meer 
bij te bouwen. 

 Wij willen voorkomen dat de voorraad sociale huurwoningen vermindert. 
Verkoop van huurhuizen mag daarom alleen plaatsvinden in wijken waar 
het aandeel sociale huur nu erg hoog is. 

Sloop van sociale huurhuizen voorkomen we als renovatie een reële optie is. 
We stimuleren gemengde wijken. We doen dit niet door mensen uit te sluiten, 
maar door te stimuleren dat verschillende buurtbewoners elkaar in de buurt 
kunnen ontmoeten. 

 Wij willen dat de gemeente de voortrekkersrol pakt in sociale woningbouw 
indien woningcorporaties te kort schieten. Er mag geen stagnatie ontstaan
in sociale woningbouw.
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In Raalte-dorp zijn geen nieuwe bedrijventerreinen nodig; de beschikbare grond 
moet bestemd worden voor woningbouw.

Duur ingekocht bouwterrein (Franciscushof) mag niet voor verliesgevende prijs 
beschikbaar komen voor villabouw.

Woningen mogen niet gesloopt worden zolang er een tekort aan woningen 
bestaat. Goed verhuurbare woningen mogen niet worden gesloopt voordat er 
vervangende, gelijkwaardige sociale huurwoningen zijn gebouwd. 

Bij nieuwbouw wordt gezorgd voor gemengde wijken waarin goedkope en dure 
huur- en koopwoningen door elkaar staan om te voorkomen dat er rijke en arme 
wijken ontstaan.

 Wij willen dat er voorrang word gegeven aan de bouw van woningen die 
bestemd zijn voor mensen met lagere (en midden?) inkomens.

De gemeente en de woningcorporaties zijn samen verantwoordelijk voor de 
inrichting van de groene ruimte in de woonwijken.

De prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties moeten 
concreet en meetbaar zijn.

Energie- en waterbesparende maatregelen in woningen moeten worden 
bevorderd.
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5.  Openbaar vervoer en verkeer

De gemeente behoudt en verbetert openbaarvervoerverbindingen (bus en/of  
trein). 

 Wij willen bij het station in Raalte en eventueel in Heino een bewaakte 
fietsenstalling met een fietsenmaker. De fietsenmakerij kan tevens een 
leerwerkproject zijn.

Knelpunten voor toegang tot openbare ruimtes en bushaltes voor mindervaliden 
moeten worden aangepast. 

 Wij vinden dat de buurtbus banen verdringt en ook mensen met een 
rolstoel kunnen niet met de buurtbus mee dus stop met het opheffen van 
buslijnen.

 Wij willen een toilet op de NS-stations.

Niet weer bezuinigingen op leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs. 
Kwaliteit heeft voorrang boven de prijs.

Alleen voor fietsers en voetgangers een extra verbinding tussen Raalte-Noord en 
Raalte-Zuid. Onze voorkeur gaat uit naar een brug.

Betaald parkeren is na drie raadsperiodes eindelijk afgeschaft en dit willen we zo 
houden.
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6.    Energie en Milieu

ENERGIE

 Wij willen dat de gemeente de productie van duurzame energiebronnen 
bevordert, zoals: Zonnepanelen op daken van gebouwen, Windmolens 
waar mogelijk, warmtepompinstallaties en gebruik van bij industriële 
processen vrijkomende warmte.

MILIEU

 Wij willen dat de gemeente Raalte een Schaliegasvrije, Megastallenvrije en
Gentechvrije gemeente wordt en blijft. 

 Wij willen megastallen onteigenen als blijkt dat de uitbater het gedrag, 
waardoor hij in het verleden o.a. een beroepsverbod kreeg in een ander 
Europees land voort zet.
Verkopen die dan vervolgens aan milieu- en diervriendelijke eco-boeren.

GROENBEHEER

 Wij willen dat de gemeente zorgt voor een gevarieerd aanbod van groen 
en een bijenvriendelijk beheer hiervan.

De gemeente gebruikt geen (voor bijen en andere insecten) schadelijke 
gewasbeschermingsmiddelen voor het groenonderhoud.

Toelichting bomen: De kwaliteit van de openbare ruimte is het visitekaartje van 
de gemeente. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke en 
groene leefomgeving en bieden rust en nestelgelegenheid voor vogels en 
vleermuizen.

 Wij willen aandacht voor de bescherming van de voor onze gemeente 
waardevolle bomen. 
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7. Kunst, Cultuur en Sport

Toelichting: 
Het is nodig onderscheid te maken tussen kunst en cultuur. Alle kunst is cultuur, 
maar niet alle cultuur is kunst. 

KUNST EN CULTUUR

 Wij vinden dat alle activiteiten op kunstgebied gesteund moeten worden, 
ook in de buurdorpen.

In Raalte moeten voldoende verwijzingen komen naar het Hoftheater.
De cultuursector organiseert vervoersmogelijkheden naar het Hoftheater. 
Het theater moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.

De gemeente zal samenwerking met museum De Fundatie in Zwolle en 
Het Nijenhuis in Olst-Wijhe bevorderen.

SPORT

In elk buurdorp komen of zijn er sportfaciliteiten. Hieronder vallen ook 
trapveldjes, skatebaan en dergelijke. Wijken worden ingericht met trapveldjes en
voetbalkooien.

 Wij willen dat aan mensen met een laag inkomen een sportabonnement 
naar keuze wordt aangeboden.

De gemeente faciliteert dat sportclubs ook toegankelijk worden voor mensen met
een handicap en zorgt ervoor dat deze professioneel begeleid worden.

 Wij willen dat er een vergoedingsregeling wordt ingesteld voor de extra 
vervoerskosten die een gehandicapte sporter maakt.

De gemeente compenseert kleine sportverenigingen die er door de nieuwe 
subsidieregels financieel fors op achteruit gaan en dit niet op eigen kracht 
kunnen opvangen.
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BIJLAGE 

SP KANDIDATENLIJST
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Op de ledenvergadering van de afdeling SP Raalte van 22 november 2017 
is de volgende lijst met kandidaten en volgorde vastgesteld:

1. Harry van Kampen Heino

2. Lenka Pitrmanova Raalte

3. Lucas Dijk Raalte

4. Joke Kleijn Raalte

5. Jos Tijhuis Raalte

6. Wim van Santbrink  Heino

7. Bogusia Dijk Mackowiak Raalte

8. Gerrit Kelder Raalte

9. Peter van Lint Heino
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