Verkiezingsprogramma 2018 - D66 Zutphen

Goed onderwijs
Goed werk
Culturele stad

D66 krijgt het voor elkaar

Inhoud
Voorwoord

2

Duurzaam samenwerken: innovatie, ondernemers en onderwijs

3

Respectvol samenleven: zorg, participatie en betrokken

10

Mens en omgeving: ruimte, bouwen, kunst en cultuur

18

Sterk en degelijk beleid: financiën, bestuur en veiligheid

27

In het kort

32

Colofon

33

Vijf richtingwijzers van D66

34

Woord Ingrid Timmer
Zutphen is de stad waar ik me thuis voel. Waar ik
geniet van de vrijheid om te kunnen zijn wie ik ben.
Waar mijn kinderen kunnen kiezen uit verschillende
soorten onderwijs en we samen genieten van alle
voorzieningen op cultureel gebied. Het is fijn om
inwoner van deze gemeente te zijn. Ik hoop dat dit
ook voor jou geldt.
Toch zie ik nog altijd ruimte voor verbetering en kansen
voor Zutphen. Kansen om meer verbindingen te maken
op thema’s als onderwijs, cultuur, werk, duurzaamheid
en zorg. Om een nog aantrekkelijkere gemeente te
zijn voor inwoners, ondernemers en toeristen. Kansen voor betere samenwerking tussen
gemeente, inwoners en organisaties. Kansen om te werken aan goed onderwijs, goed werk
en goede
(cultuur-)voorzieningen voor álle inwoners. Ruimte en kansen krijgen om het beste uit jezelf
en anderen te halen. Kunnen zijn wie je bent. Dat is waar D66 voor staat.
Persoonlijk weet ik als geen ander hoe het is om als kansloos betiteld te worden. Nadat ik
van drie scholen verwijderd was en op mijn 15e jaar aangewezen was op mijzelf, leek het
nooit meer goed te komen. Op dat moment was het erg belangrijk voor mij dat er mensen
vertrouwen in mij bleven houden, maar het niet van me overnamen. Precies de visie van
D66.
In Zutphen ligt een grote uitdaging. De tweedeling binnen onze gemeente is groot en gegroeid
in de afgelopen periode. Als D66 staan wij voor gelijke en eerlijke kansen voor iedereen.
Onze partij gaat uit van ieders eigen kracht en kijkt naar mogelijkheden van mensen. Daarbij
vergeten we niet dat soms een steuntje in de rug nodig is.
In dit verkiezingsprogramma lees je meer over de kansen die D66 wil pakken. D66 is een
partij met betrokken mensen die hard werken om onze gezamenlijke ambities voor de
gemeente waar te maken. We zijn een open en optimistische partij en willen graag samen
met jou werken aan een nog prettiger Zutphen en Warnsveld. Stem dus op D66 op 21 maart
aanstaande!
Welke kansen zie jij voor jouw stad, dorp, wijk of buurt? Spreek ons aan of neem contact
met ons op!

Ingrid Timmer
Lijsttrekker D66 Zutphen
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1. Duurzaam samenwerken
Zutphen heeft divers en goed onderwijs, een landelijk bekend innovatiecentrum en
veel kleine (sociale) ondernemers. Crossovers zijn echter nog te minimaal. D66 wil
ondernemerschap, innovatie en onderwijs op grote schaal aan elkaar koppelen.
Door van elkaar te leren maak je elkaar sterker en daarmee Zutphen een krachtige
speler in de regio.

Duurzaam vooruit
Als het om duurzaamheid gaat, zet Zutphen hoog in. Zutphen is Cleantech-gemeente
en heeft de potentie om binnen de regio koploper te zijn als energieneutrale en
duurzame stad. D66 wil dan ook dat Zutphen versneld energieneutraal wordt. Dit
is haalbaar, onder andere door slimme inzet van hernieuwbare energie (energie die
uit een andere gebruikte bron wordt gehaald) en circulair gebruik van grondstoffen.
Zoveel mogelijk inwoners moeten kunnen profiteren van duurzaam wonen en werken.
D66 zet ook in op energiebesparing bij elk huishouden. De gestelde doelen willen we
bereiken door het stimuleren van woningisolatie van bestaande bouw, nieuwbouw van
nul-op-de meter woningen, opwekken van zonne- en windenergie en het bevorderen
van volledig elektrisch vervoer.
Regionale speler
D66 legt de lat hoog en streeft naar een energieneutrale stad in 2030. Dit is zeker
haalbaar; we liften mee op de plannen en ambities van de Stedendriehoek. Met het
Cleantech Center in onze gemeente moet het omarmen van nieuwe technieken in de
energie-en bouwsector vanzelfsprekend zijn. D66 wil plaatselijk energiemaatschappijen
en zonnevelden ondersteunen of stimuleren. Restwarmte, geothermie, zonnepanelen,
windmolens, groen gas, biomassa of isolatie; we moeten zoeken naar de beste oplossing
voor elke situatie. Dit doen we samen met bewoners, woningbouwcorporaties, VVE’s,
bedrijven en de netwerkbedrijven.
Elektrisch rijden en transport
Op een duurzame manier bereikbaar blijven is essentieel voor de leefbaarheid en de
lokale economie. Dit betekent dat Zutphen zich moet voorbereiden op de groei van
het aantal elektrische auto’s. Een versnelde aanpak van het laadpalen netwerk is nodig
met als doel een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische vervoer, ook in
Warnsveld en Leesten. D66 wil daarom dat Zutphen kiest voor een concessiemodel
zoals dit in o.a. Brabant en Limburg wordt uitgerold. Een concessiemodel levert een
betere dekking en lagere kosten voor de e-rijder.
Duurzaam inkopen
D66 wil dat de gemeente 100% van alle overheidsinkopen duurzaam inkoopt. Op deze
manier neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid.
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Fietsen en lopen als veilige en gezonde optie
Zutphen is bij uitstek geschikt voor fietsers en ook voetgangers; in Zutphen kun je
er goed mee uit de voeten en de afstanden zijn te overzien. Dat maakt de fiets een
zeer goed en duurzaam alternatief voor de auto. Bovendien draagt het bij aan een
betere gezondheid. D66 vindt daarom dat fietsers en ook voetgangers de boventoon
moeten voeren in Zutphen en dat deze manieren van verplaatsen ‘als vanzelf’ de
voorkeur moeten krijgen. Fietsen in Zutphen moet simpelweg makkelijker én prettiger
zijn dan de auto pakken. Daarbij is veiligheid een voorwaarde, zeker als het gaat om
schoolgaande kinderen. Knelpunten op dat gebied dienen daarom op korte termijn
aangepakt te worden.
Stedelijke vergroening
D66 ziet groenbeheer als essentieel onderdeel van de stadsplanning en bepaling van
de stedelijke infrastructuur. Groenvoorziening moet meer zijn dan een sluitpost bij
woningbouwprojecten. D66 wil verstening in de stad terugdringen door meer groene
oppervlakken die bijdragen aan de opvang van hemelwater. Het stimuleren van groene
daken hoort hier ook bij. Groendaken zijn goed voor de klimaatadaptatie, verbeteren
het binnenklimaat in gebouwen en de opbrengst van zonnepanelen, nemen fijnstof op
en versterken de biodiversiteit.
Afval als grondstof
In een ideale toekomst bestaat afval niet meer en worden alle grondstoffen steeds
opnieuw hoogwaardig gebruikt. D66 wil bewoners en ondernemers prikkelen om afval
beter te scheiden, zodat restafval wordt verminderd. In gesprek blijven met partners
als Circulus-Berkel zal ons helpen om onze duurzame afvalverwerking verder te
verbeteren en te innoveren.
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D66 wil:
Dat Zutphen een rode loper uitrolt voor nieuwe ondernemers
- beleid dat gericht is op behoud van ondernemers in Zutphen
- blijvend investeren in industrieterreinen met de focus op uitstraling,
duurzaamheid en veiligheid
- bedrijven met elkaar in verbinding brengen door het centreren van
dezelfde activiteiten op dezelfde plek
- het centrum van Zutphen aantrekkelijker maken voor zakelijke
dienstverlening. Bestemming van oude gebouwen moet eenvoudig
gewijzigd kunnen worden van winkel naar kantoor
- ZZP-ers en kleine bedrijven helpen met het zoeken naar werkruimte via
een gemeentelijke website
- het Ondernemershuis Zutphen oprichten
Duurzame bereikbaarheid
- een nieuwe oeververbinding als alternatief voor de Oude IJsselbrug die
een duurzame oplossing biedt voor alle verkeersstromen: voetgangers en
fietsers, auto, treinverkeer en binnenvaart
- in gesprek gaan met de provincie over het aanpassen en verbeteren
doorstroming van de N348
- betere grensoverschrijdende OV trajecten met internationale universele
betaalvoorzieningen stimuleren bij instanties (Provincie, OV-bedrijven)
Zutphen als schakel in de regio positioneren
- meer aandacht vanuit citymarketing voor andere bedrijven dan die uit de
detailhandel, want we hebben veel bedrijven die aandacht verdienen
- de link met omliggende gemeenten opzoeken, om de kracht en schoonheid
van de IJssel meer te benutten en (snel) vervoer over de IJssel een impuls
geven

Uniek en divers onderwijsaanbod
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke
ontwikkeling. In Zutphen zijn wij trots op ons unieke en diverse onderwijslandschap.
Het onderwijs is van goede kwaliteit en biedt ontwikkeling voor al onze jeugd.
En juist dat maakt ons onderwijs een uithangbord voor de stad: het trekt nieuwe
inwoners. Wij streven naar sterkere verbinding met hoger onderwijs en werkgevers
in de regio, jongeren in Zutphen kunnen hier blijven wonen en werken.
Behoud divers onderwijsaanbod
Zutphen valt binnen de krimpregio Achterhoek. Dat betekent terugloop van
leerlingenaantallen op scholen. Als gevolg daarvan zullen scholen in de toekomst
moeten gaan fuseren of zelfs sluiten. Daarmee komt het brede onderwijsaanbod dat
Zutphen juist zo aantrekkelijk maakt, onder druk te staan en raakt de krimp in een
versnelling. Met aantrekkelijke woon- en werkvoorzieningen voor jongeren kunnen we
de effecten van krimp keren.
HBO'ers behouden
D66 wil jongeren een ruimere keuze in onderwijs bieden. In samenwerking met een
HBO-instelling willen we in doorstroom naar HBO-studierichtingen voorzien. Jongeren
kunnen dan in Zutphen blijven wonen (en werken) en deel uit blijven maken van hun
sociale netwerk. Dat maakt van Zutphen een evenwichtigere samenleving.
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Ook als het moeilijk is
D66 is voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen
het onderwijs krijgt. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn
of haar capaciteiten. Gedwongen thuiszitten is onacceptabel.
Ook als jongeren tijdelijk buiten de boot vallen en niet mee kunt komen door externe
omstandigheden, zijn er mensen die hen kunnen helpen. Op de juiste manier, op
het juiste moment. Deze mensen zijn werkzaam bij een instantie die continu, met de
jongere centraal, kijkt naar voor de jongere naadloze aansluiting tussen onderwijs,
arbeidsmarkt en zijn zorgkwesties. D66 wil jongeren, die tijdelijk niet mee kunnen
komen terecht kunnen bij een instantie die zich maximaal inzet voor de jongere en
zorgt voor een naadloze aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en eventuele
zorgvragen.
Slim gebruik schoolgebouwen
Gemeente en schoolbesturen in Zutphen-Warnsveld staan samen voor de opgave
schoolgebouwen te verduurzamen. Bovendien moeten ze inspelen op de daling van
het leerlingenaantal en op de verbinding met het sociaal domein. D66 ziet daarom
toekomst in brede buurtscholen. Niet alleen door schoolgebouwen multifunctioneel
te maken, maar ook door in die gebouwen voorschoolse opvang en ontwikkeling,
onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur aan te bieden.
De gemeente en de scholen hebben recent gezamenlijk een Masterplan
Onderwijshuisvesting opgesteld en ondertekend. De intentie is om met elkaar de
huisvesting binnen de gemeente vorm te geven. Voor dat tot nieuwbouw wordt
overgegaan wordt eerst gekeken of er ruimte is bij andere scholen.
Ambachten
Naast het algemeen vormend onderwijs zijn, meer dan ooit, vakmensen nodig.
Levensecht leren is wat D66 als ideaal heeft voor het VMBO. Kwalitatief goed en
divers onderwijs dat aansluit op het bedrijfsleven. Dit levert werknemers op die zich
snel kunnen vestigen; extra aantrekkelijk voor (nieuwe) werkgevers in de regio. D66 wil
dat een nieuw gebouw voor het regionale VMBO op een prominente plek in Zutphen
komt te staan.
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D66 wil:
Zich hard maken voor het behoud van het brede onderwijsaanbod
- meer flexibiliteit en een snellere afstemming van lokale behoeften door
een directere relatie tussen onderwijs en gemeente
- het VMBO Nieuwe Stijl blijvend goed faciliteren en daarmee kwalitatief
goede beroepsopleidingen realiseren in technische-, ict- en zorgsector
- samenwerking stimuleren met de verschillende vervolgopleidingen in de
regio, zoals met het ROC en HBO
Betere samenwerking tussen onderwijs en praktijk
- het bedrijfsleven en andere instellingen stimuleren om het onderwijs
bij hun plannen te betrekken, zodat het onderwijs beter aansluit op
werkgelegenheid in o.a. de zorg, het onderwijs en het publieke domein
- regelgeving versoepelen om scholing en praktijk nauwer te kunnen laten
samenwerken
- een netwerk van bedrijven koppelen aan het onderwijs en met hen in
gesprek gaan over stageplaatsen en het creëren van leer/werkomgevingen
die in het Masterplan Onderwijshuisvesting genoemd worden
Volledige en complete aandacht voor jongeren
- slimme verbindingen maken tussen passend onderwijs en (jeugd)zorg,
zodat elk kind de beste begeleiding krijgt
- een schakelpunt waarin gemeente, onderwijs, ondernemers en zorg- en
welzijnspartijen samen een effectieve aanpak voor jongeren realiseren
- geen jongeren in een uitkering
- stimuleren dat bestaande scholen brede buurtscholen worden (integrale
kindcentra), door bij financiering eisen te stellen omtrent multifunctionaliteit
van gebouw en organisatie;
- groenere schoolomgevingen met initiatieven als schooltuinen, groene
schoolpleinen en groene schooldaken.
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2. Respectvol samenleven
D66 gelooft in de eigen kracht van de mens. En kijkt dan ook liever naar wat iemand
wél kan, in plaats van wat er niet kan. De samenleving moet deze eigen kracht 
ondersteunen, wanneer iemand moeite heeft om door te gaan of vooruit te komen,
maar moet ook een vangnet zijn voor de meest kwetsbaren.O
 fwel ruimtebieden
om iedereen zichzelf te laten zijn. D66 wil problemen vanaf de wortel aanpakken 
door vanuit alle sectoren - zorg, onderwijs, verenigingsleven - een oplossing te 
bieden. De gemeente is hiervoor gesprekspartner en aanjager. Dat leidt tot een 
harmonieuze samenleving, waarin welvaart wordt gedeeld en prestaties worden 
beloond. Wie goed doet, goed ontmoet.

Zorgzame samenleving
Met een visie die zijn vertrekpunt vindt in de wensen van ons allemaal kan de zorg
stappen vooruit. D66 wil de menselijke maat terug in de zorg. Dat kan! Met een 
overkoepelend beleid voor alle zorgsectoren samen, met daarin minder regels en 
verantwoordingsprocedures en ruimte voor de professionals die hun werk willen 
doen: ondersteuning bieden. Ook in Zutphen kan het inventief, betaalbaar en 
kwalitatief beter.
Doel is uitgangspunt
Gemeenten hebben de taak beleid te maken rondom alle voorzieningen in het sociale
domein - werk, zorg, jeugd, maar ook bijstand en schuldhulpverlening. Dit is een 
uitgelezen kans om vanuit één visie te kijken naar wat een persoon nodig heeft. Een
visie waarin de samenhang tussen de verschillende taken binnen het sociaal domein
ook meer integraal en in samenhang wordt vormgegeven. In Zutphen worden deze 
taken nog op verschillende plekken uitgevoerd. Denk aan de sociale wijkteams, het 
Centrum voor Jeugd en Gezin en het Plein (en in de breedste integrale zin horen de 
leerplicht, het onderwijs, de schulddienstverlening en de (jeugd)gezondheidszorg hier
dus ook nog bij).
Slim verbinden
Slim verbinden geldt hier voor 100%; voor 1 persoon 1 plan maken werkt doeltreffender,
dan voor 1 persoon met 10 plannen werken. Overzichtelijk en efficiëntte werk gaan
om de kwetsbare inwoner zo goed mogelijk te ondersteunen; dat is wat we voor ogen
hebben. D66 wil partners betrekken - ook van buiten de zorg - die van belang kunnen
zijn voor een innovatieve ontwikkeling van het sociaal domein. Denk hierbij aan de 
lokale ondernemers, culturele organisaties, maar ook zorgverzekeringen. Onderzoek 
hoe je als stad met haar inwoners en professionals samen kunt werken aan preventie,
participatie, werkgelegenheid en (jeugd)zorg.
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D66 wil:
Een complete aanpak voor ieder individu
- één gemeentelijke visie met als doel integraal, vanuit alle domeinen te
komen tot een werkwijze waarbij “doen wat nodig is” centraal staat
- de gemeente als regie- en toezichthouder binnen het sociaal domein,
maar niet als uitvoerder. Zij vertrouwt op de professional, bijvoorbeeld bij
de Huishoudelijke Hulp.
- één toegang voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Ofwel brede
sociale wijkteams waarin de taken van de sociale wijkteams, het Centrum
voor Jeugd en Gezin en het Plein integraal vorm worden gegeven
- een integraal PGB
Zorgbeleid met effect
- financiering van zorg baseren op het maatschappelijk effect. Niet
aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid
en het welzijn van inwoners staan centraal
- geen onnodige aanvragen als ziektebeelden of beperkingen chronisch
van aard zijn
- een goede en gewaarde ondersteuning voor mantelzorgers
- lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg dichtbij
Ouderen in een veilige omgeving
- het vangnet voor ouderen vergroten, zodat ouderen mee kunnen blijven
doen, ze gezond kunnen blijven leven door verse maaltijden en dagelijkse
bewegingen en er actief wordt ingezet op eenzaamheid (met bijvoorbeeld
een actieprogramma zoals in Rotterdam)
- een specialist ouderengeneeskunde (SU) zo nodig nabij
- een vorm van dagopvang
- een veilige woning voor ouderen waarin ze zoveel mogelijk zelf kunnen
doen.

D66 krijgt het voor elkaar

Iedereen kan meedoen
Wanneer iemand mee kan doen - met sporten, werken, muziek maken - ervaart hij/
zij pas echt hoe het is om onderdeel te zijn van een samenleving. Als mensen ergens
bij horen, kunnen we er voor elkaar zijn en wordt eerder gesignaleerd wanneer het
niet goed gaat. Of liever nog, kan voorkomen worden dat het fout gaat. Meedoen
lijkt zo simpel, maar dat is het niet voor iedereen. D66 wil dat iedereen mee kan
doen.
Sport en bewegen
De gemeente kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling door ervoor te zorgen dat iedereen
een plek heeft om te sporten en te bewegen. Sporten is gezond en brengt mensen met elkaar
in contact. Sport en bewegen brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen.
Gemeenten hebben een stimulerende rol in sporten op school, het faciliteren van
sporten in de openbare ruimte en het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële
sport. Bovenal heeft de gemeente een (financieel) aandeel in het bouwen van
accommodatie voor sportverenigingen. Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd
wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere sportaanbieders. D66 wil
dat de gemeente inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar een goed
ingerichte openbare ruimte, waar inwoners zelfstandig of onder begeleiding op een
sportieve manier gebruik van kunnen maken.
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Armoedebeleid
D66 wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het ook uitgangspunt van ons
armoedebeleid. Armoedebeleid heeft als belangrijkste doel de basis op orde te krijgen
en de oorzaken van armoede aan te pakken.
Als je struikelt en je hebt een hand nodig om op te staan wil D66 deze bieden. We
willen vervolgens inwoners ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing.
Kinderen moeten áltijd de kans en de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen.
Ongeacht armoede, afkomst of sociale omstandigheden. D66 wil dan ook een breed
kindpakket gericht op sport, cultuur en onderwijs.
Schuldhulpverlening
Schulden zijn een belangrijke bron van armoede en goede schuldhulpverlening is
cruciaal. Schulden verlammen mensen en daarom wil D66 dat er snel wordt geholpen
bij schulden om erger te voorkomen. Herkenning en signalering is cruciaal om
preventief te kunnen werken. Goede samenwerking met de wijkteams, onderwijs en
andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, is hierbij
erg belangrijk.
D66 wil dat mensen en gezinnen met een schuldenproblematiek eerst ontzorgt worden.
Pas dan stap 2; het weer zelf kunnen oppakken van eigen doelen.
Werk en inkomen
D66 gaat uit van de mens. Kijk wat hij/zij wel kan en wil, in plaats van te concentreren op
wat allemaal niet zou kunnen. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid
en ontwikkelingen op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van
inwoners. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor
mensen die niet willen.
Wat D66 betreft neemt de lokale overheid niet de uitvoering van de participatiewet
op zich, maar ondersteunt en faciliteert. Om werkgevers goed te kunnen bedienen
is nauwe samenwerking cq samenvoeging van dienstverlening van Werkbedrijven,
UWV, onderwijs en gemeenten in de regio noodzakelijk. Ondersteuning, begeleiding,
opleiding van potentiële medewerkers (met beperking) die aansluit op de vraag van
werkgevers is, wat D66 betreft, de kern van wat het Werkbedrijf doet.

Werkloosheid in Zutphen
We hebben in Zutphen een zeer grote opgave. Het hoogste
werkloosheidspercentage met 7,2 procent (CBS 2016). 21 procent van alle
huishoudens in de gemeente moet rondkomen met een minimuminkomen. Een
baan is de beste weg uit de armoede. We willen dat iedereen mee kan doen,
ook mensen die langdurig werkeloos zijn en niet kunnen werken.
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D66 wil:
Meer sport en gezondheid in het dagelijks leven
- roken in de openbare ruimtes, zoals sportcomplexen, speeltuinen en in
de buurt van scholen, ontmoedigen
- het werk van buurtcoaches structureel voortzetten
- aantrekkelijke en groene plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen
spelen en voor ouderen om te kunnen bewegen
- een verenigingsleven dat open staat voor alle groepen in onze samenleving
- een uitgebreid kindpakket gericht op sport, cultuur en onderwijs waarbij
we insteken op programma’s die kansen aan kinderen bieden, met een
aparte aanpak voor talentontwikkeling (bijvoorbeeld: de weekendschool)
Minder werklozen en schulden
- maatwerk in bijzondere bijstand i.p.v. van generieke maatregelen
- aansluiten bij Nationaal initiatief herstructurering schulden: 25
organisaties, van gemeenten tot zorgverzekeraars en energiebedrijven,
die meedenken hoe mensen sneller en duurzamer uit de schulden kunnen
worden geholpen
- een intensieve samenwerking tussen de wijkteams en scholen,
woningbouwcorporaties en werk en inkomen. Te denken valt aan o.a.
spreekuren en regulier overleg
- blijvend intensieve samenwerking tussen gemeente en het UWV om te
voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken
- dat de gemeente zelf voorop loopt met het bieden van
werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werk
kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- experimenten met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en
zelfredzaamheid van mensen te vergroten en de armoedeval te beperken
een resultaatgerichte en effectieve arbeidsbemiddeling waarbij werk en
inkomen zijn gescheiden
- een grotere uitstroom richting arbeidsmarkt op basis van reeds
succesvolle voorbeelden van regionale uitvoeringsorganisaties
- actieve samenwerking tussen gemeente, partners en onderwijsinstellingen
om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren voor
een betere match tussen banen en werkzoekenden
- vrijwilligerswerk stimuleren, maar voorkomen dat dit beroepskrachten
verdringt

D66 krijgt het voor elkaar

Betrokken samenleving
D66 wil dat je in Zutphen en Warnsveld kunt zijn wie je bent. Een stad waar je je
overal veilig voelt. D66 is vanzelfsprekend tegen elke vorm van discriminatie. Helaas
is tolerantie niet meer altijd vanzelfsprekend en de onderlinge verhoudingen in
Nederland komen in toenemende mate onder druk te staan. Om dit te kunnen keren
moeten we ons duidelijk uitspreken en organiseren dat verschillende groeperingen
elkaar leren kennen en ontmoeten.
Nieuwkomers
Zutphen heeft de afgelopen jaren een groot aantal nieuwkomers opgevangen en
opgenomen in onze gemeente. Het is in ieders belang dat nieuwkomers een goede
start krijgen en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.
Sinds de Wet Inburgering 2013 moeten nieuwkomers binnen 3 jaar inburgeren
en zo snel mogelijk meedoen. Eén van de grootste knelpunten blijkt de eigen
verantwoordelijkheid om de cursus te regelen. Slechts een derde slaagt binnen drie
jaar voor het inburgeringsexamen – dat is de helft minder dan voorheen. Minder
nieuwkomers combineren de cursus met een opleiding of een baan. En bijna niemand
durft meer voor een hoger niveau of opleiding te kiezen.
D66 wil de prioriteit leggen bij radicale kansengelijkheid. Wij willen dat de regierol
rondom de inburgering weer bij de gemeente komt te liggen. Zelfbeschikking is niet
altijd de oplossing voor de minst weerbaren en komt soms zelfs neer op minder kansen.
LHBT
Het is voor D66 van het grootste belang dat iedereen de vrijheid heeft om uit te komen
voor wie hij of zij is. Voor veel homo’s, lesbiennes en transgenders is dit nog altijd
geen vanzelfsprekendheid. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs,
zorginstellingen, de sport en binnen de gemeentelijke organisatie zelf.
D66 is van mening dat de gemeente Zutphen een regenbooggemeente moet zijn in
haar uitingen.
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D66 wil:
een warm welkom voor nieuwkomers van niet-Nederlandse afkomst
- dat de regierol rondom de inburgering van nieuwkomers weer taak wordt
van de gemeente
- de hoeveel nieuwkomers met een status tot verblijf en hun interesses of
capaciteiten voor werk goed in beeld brengen
- taalles voor vluchtelingen vanaf dag 1
- samen met scholen, ROC’s en hogescholen onderwijs op maat aanbieden
voor nieuwkomers.
- Inburgering en onderwijs samen verbinden, waardoor tijdens het
inburgeringsproces al een beroepsopleiding gevolgd kan worden
- een verbinding maken tussen de Participatiewet, inburgering en het
Taalhuis door werk, stages en vrijwilligerswerk aan te bieden voor alle
nieuwkomers
(seksuele) diversiteit ondersteunen in de maatschappij
- aandacht op alle scholen voor (seksuele) diversiteit
- actieve ondersteuning aan het LHBT-netwerk ‘Roze in Blauw’ bij de politie
- ‘Roze loper’ initiatieven aanmoedigen en ondersteunen in de ouderenzorg,
welzijnssector en horeca
- discriminatie in uitgaansgelegenheden tegengaan
- op 11 oktober tijdens de Nationale Coming out day de regenboogvlag
uithangen en dit opnemen in het vlaggenprotocol
- een regenboogpad vanaf het station richting centrum als zichtbare
uitdrukking van de tolerantie in onze gemeente
- het draagvlak voor de doelstellingen van het maatschappelijk middenveld
(Vluchtelingenwerk, Buddy to Buddy, Perspectief, Humanitas, COC etc.)
vergroten door gerichte Sire-achtige publiciteitscampagnes door de
gemeente uit te laten brengen.
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3. Mens en omgeving
Zutphen is een gemeente met een rijke geschiedenis en een heel eigen DNA:
een stad van zingeving, kwaliteit van leven en van ambacht en innovatie. Een
prachtige stad waarin het bruist en tegelijkertijd ook Achterhoekse nuchterheid
goed wordt ingezet. Dit DNA, dit Zutphens gen, willen we behouden voor de stad.
Door zorgvuldig om te gaan met onze keuzes voor aan- en verbouw van woningen,
gebouwen en groen. En door kunst en cultuur, onze positie in de regio en toerisme
in de stad te versterken.

Ruimtelijk beleid
In het ruimtelijk domein - de omgeving waarin we leven - verschillen de wensen
van inwoners ten opzichte van hun leefomgeving steeds meer. Die diversiteit vraagt
om een strategische aanpak van het ruimtelijk beleid. D66 ziet ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen en innovaties die een duidelijk belang dienen: het versterken van
de krachten van onze stad. Meer ruimte voor ons cultureel erfgoed, en een groene,
mooie en prettige leefomgeving.
Minder en heldere regels, meer kansen
De nieuwe Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om huidige regels tegen het licht
te houden en te actualiseren. Het biedt mogelijkheden om samen te werken aan een
betere ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners. Maar ook voor
bedrijven en voor samenwerking met omliggende gemeente en provincies.
In de toekomst is plaats voor de ruimtelijke inrichting van Zutphen én voor strategie
rondom conflicterende ruimteclaims. Hierbij laten we ruimte voor de volgende generaties.
D66 gaat voor strategische keuzes, waarin belangen (klein en groot) zorgvuldig worden
afgewogen. Dit hoeft niet te betekenen dat er dikke rapporten verschijnen alvorens er
keuzes worden gemaakt: samen komen we tot praktische acties.
Zutphen verdient topkwaliteit
D66 wil alleen ontwikkelingen met ambitie. Gebiedsvisies op basis van diverse,
uiteenlopende ruimtelijke ontwerpen geven iets om uit te kiezen. Hoogwaardige
ontwerpen voor een mooie, krachtige stad met vitale buurten, kernen en buitengebied.
Zo creëren we samen het gewenste toekomstbeeld. D66 wil voor dit toekomstbeeld
de bestaande krachten en kwaliteiten van de stad benutten en versterken.
Cultureel erfgoed als basis
Ons cultureel erfgoed - onder meer binnenstad, monumenten én vestingwerken - is
onze grootste ruimtelijke troef. D66 wil dóór met de zorg die hieraan wordt besteed.
Veel gebieden rondom het historische centrum zijn echter in kwaliteit achtergebleven
en verdienen meer aandacht en investeringen. Juist de vestingwerken, van groot
belang in de Zutphense geschiedenis, bieden bijzondere ruimtelijke mogelijkheden,
zoals “Poort van Zuid”.
D66 ziet kansen in het oprichten van een erfgoed expertisecentrum. Dat stimuleert
niet alleen de kennisontwikkeling rondom erfgoed, maar versterkt ook het imago van
Zutphen als bijzondere erfgoedstad.
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Verkeer en slimme stad
Het station van Zutphen is van groot economisch belang voor de stad. Woonwerkverkeer, maar ook scholieren en toeristen maken veelvuldig gebruik van het
centraal gelegen station en de steeds mooier wordende Noorderhaven. D66 wil
inzetten op minder auto’s en meer openbaar vervoer: een stad die mensen uitnodigt tot
bezoek en verblijf. Goede fietsroutes die de regio verbinden en emissieloos openbaar
vervoer zoals elektrische bussen passen in dat beeld. D66 pleit voor goede en veilige
voetgangersvoorzieningen. De positie van voetgangers wordt nu nog vaak vergeten in
het verkeersbeleid.
Met name innovatieve oplossingen op het gebied van woningbouw en verkeer vinden wij
aantrekkelijk, zoals eerder genoemde ledverlichting of groene, duurzame nieuwbouw.

D66 wil:
- een kwaliteitssprong met beter, betrouwbaarder en veiliger OV
- meer aandacht voor fietsers en voetgangers en scheiding lokaal en regionaal
verkeer
- een ruimtelijke inrichting van Zutphen en Warnsveld die mensen uitnodigt tot
bezoek en verblijf
- in omgevingsplannen niet meer regelen dan noodzakelijk is, passend bij een
ambitieus toekomstbeeld.
- streven naar een goede afweging van belangen, maar tegelijkertijd zoveel
mogelijk ruimte laten voor toekomstige, nog niet te voorziene ontwikkelingen.
- voortbouwen op het ingezette speerpuntenbeleid van Zutphen om de stad
te revitaliseren, met cultureel erfgoed en de “vestingwerken” als leidend thema
- ontwikkelen met topkwaliteit en visie; geen projecten die niet passen in een
toekomstambitie; geen toekomstambitie zonder concrete uitvoering
- een terughoudende overheid die gericht is op het faciliteren en op het bij elkaar
brengen van partijen. De gemeente neemt de regie wanneer het essentiële
functies of conflicterende belangen betreft
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Woningen en gebouwen
Zutphen is één van de prettigste en mooiste plaatsen van Nederland om te wonen.
Vooral voor gezinnen hebben we een heel aantrekkelijke gemeente, met de oude
stadskern van Zutphen én de dorpskern van Warnsveld. Waar kinderen zelfstandig
overal naartoe kunnen fietsen, waar scholen dichtbij zijn, waar groen en water in
overvloed zijn en waar een culturele en historische ambiance sfeerbepalend is.
Wonen naar behoefte
D66 wil in de gemeente ruimte creëren voor kleinschalige initiatieven en wonen naar
behoefte. Inwoners moeten samen een huis kunnen bouwen (collectief particulier
opdrachtgeverschap), ouderen moeten makkelijker bij hun kinderen op dezelfde kavel
kunnen gaan wonen en woningen moeten makkelijker opgedeeld kunnen worden.
Ook combinaties van wonen en werken kunnen gemakkelijker gerealiseerd worden.
Dit alles natuurlijk - maar zeker bij nieuwbouwprojecten - duurzaam en waar mogelijk
levensloopbestendig.
Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen, wanneer hun directe omgeving hen daarin
ondersteund. D66 is daarom voorstander van (private) kleine en lokale of wijkgebonden
woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk ondersteunen. Dergelijke initiatieven
ontstaan bij voorkeur ‘bottom up’.
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Leegstand voorkomen
Door gebouwen flexibel in te zetten, kunnen we leegstand tegengaan. Soepelere
wet- en regelgeving voor wat betreft functionaliteit van woningen en gebouwen is
een belangrijke stap. Denk bijvoorbeeld aan de Hanzehof waarin kantoren worden
gevestigd of wonen boven winkelpanden. En maak van schoolgebouwen duurzame
locaties en laat schoolbesturen samenwerken met het sociaal domein. D66 ziet
toekomst in buurtscholen (of in integrale kindcentra), waar workshops, educatie en
bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd kunnen worden. (zie ook onze visie op
onderwijs)
D66 wil dat woningcorporaties zich (zoveel mogelijk) richten op hun kerntaak: het
bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen. Daarbij moeten we opletten
dat het bestand van sociale woningen niet te groot is ten opzichte van de particuliere
sector en de doorstroming optimaal blijft.

D66 wil:
- kleine, wijkgebonden woon- en zorginitiatieven voor ouderen
- minder wet- en regelgeving en meer ruimte voor multifunctionaliteit panden
- een goede verhouding sociale huur en particuliere sector
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Kunst, cultuur en toerisme in Zutphen
Cultuur, kunst en ons cultureel erfgoed houden ons DNA levend en geworteld. Het
biedt ons inspiratie, innovatie en welvaart; nu en in de toekomst. Voor D66 is kunst
en cultuur een onmisbaar onderdeel van een gemeenschap. Het biedt ontspanning,
plezier maar ook kennis en wijze lessen. In onze musea leren onze kinderen over
de geschiedenis van de stad en waarom ze trots mogen zijn op hun historische
woonomgeving, hun voorouders. Festivals, evenementen en feesten trekken
mensen; toeristen en nieuwe inwoners.
Visie op cultuur: sturen op samenwerken
Cultuur is voor Zutphen van onschatbare waarde. Maar het kan nog zoveel meer
bewerkstelligen dan dat het nu doet in onze stad. D66 is van mening dat we nauw
moeten samenwerken om het DNA van Zutphen op peil te houden. We willen
gaan bouwen aan een culturele infrastructuur waar kwaliteit van en balans tussen
bestaande en nieuwe culturele activiteiten uitgangspunt is. D66 wil met deze heldere,
overkoepelende visie op cultuur in Zutphen samenwerking bevorderen. Het is namelijk
belangrijk voor de stad dat de aantrekkingskracht van al dat prachtige aanbod, zoals
het Cellofestival en het Geelvinck Museum, vergroot wordt.
Samen is meer
We zijn trots op hetgeen de Zutphense musea bereiken met de hernieuwde aandacht.
D66 ziet nog kansen om meer samen te werken met kleinere culturele initiatieven en
andere sectoren, zoals het onderwijs en zorg. Samenwerking versterkt. D66 wil dit
realiseren door duidelijk te zijn over investeringen en de te verwachten prestaties.
Geen competitie onderling, maar een rustig klimaat voor de culturele non-profitsector,
waarin co-creatie een sleutelwoord is.
Investeren in de Hanzehof
De financiële situatie van de Hanzehof is zorgelijk vanwege de hoge hypotheeklasten.
Met de huidige subsidie kan de Hanzehof zich niet verder ontwikkelen en zal het theater
op den duur moeten sluiten, ondanks de nieuwe ideeën en recente goede resultaten.
D66 ziet kansen de Hanzehof optimaal te kunnen benutten nadat er voldoende in
geïnvesteerd is. Bijvoorbeeld door werkplekken of kantoren te creëren voor start-ups
of kleine ondernemers.
Sociale impact
D66 is van mening dat het stimuleren van creatieve projecten in de wijken, samen met
sociaal-maatschappelijke instellingen, grote effecten heeft. Wijken worden door lokale
initiatieven krachtiger en leuker; buurtbewoners ontdekken hun eigen kracht, leren
elkaar beter kennen en ook hier ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.
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D66 wil:
Investeren in de Hanzehof
- financiën beschikbaar stellen voor een grootschalige renovatie van de
Hanzehof en een deel van de huisvestingskosten door de gemeente
laten overnemen. De multifunctionaliteit van het pand en een realistische
businesscase voor de toekomst zijn harde voorwaarden
Cultuurmakelaar met sociale impact
een cultuurmakelaar aanstellen die creatieve en sociale projecten opzoekt,
initieert en uitvoert samen met de culturele instellingen Zutphen
Prestatie-eisen
prestatie-eisen voor alle gesubsidieerde partijen op het gebied van
ondernemerschap, participatie en samenwerking
Behoud huidig aanbod
- handhaving van het brede aanbod van kleinschalige cultuurbeleving
(beeldende kunst, dans, theater, muziek), waaronder filmtheater Luxor, het
Cellofestival
- behoud van de bibliotheek in Warnsveld

Een bruisende stad
Mensen willen wonen in een stad waarin iets te beleven valt. Een drankje op het
terras, een mooie (historische) stadswandeling, een dance-festival, het bekijken
van één van de vele monumenten of een bezoek aan een museum; Zutphen biedt het
allemaal. Die diversiteit maakt Zutphen een stad die aantrekkelijk is voor iedereen.
Creatieve industrie
Een sterk cultureel-economisch beleid biedt kansen voor Zutphen, niet in de laatste
plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich brengt. Bovendien neemt het belang
van de creatieve industrie (naast kunsten, ambachten en erfgoed ook bijvoorbeeld
media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening, mode en design en
evenementenhallen) toe. Om bedrijvigheid in de stad te bevorderen is D66 ook voor zo
veel mogelijk vrijgeven van de koopzondagen.
Citymarketing
De binnenstad levert veel werkgelegenheid en inkomsten voor onze stad op. Goede
citymarketing is dan ook onontbeerlijk. Zutphen is een prachtige stad, rijk aan cultureel
erfgoed, waarin veel te genieten valt. Teveel mensen buiten Zutphen weten dat nog
niet. Onze stad loopt daardoor kansen mis.
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Events en festivals
D66 ziet de vele festivals en evenementen in gemeente Zutphen als onderstreping en
versterking van ons DNA. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door
de sfeer en het aanbod van een festival. Voor veel kunstenaars is het dé mogelijkheid
om hun werk aan een grote groep mensen te laten zien en het legt nauwelijks een
drempel op om te genieten van kunst en cultuur. Een evenement waar zoveel mensen
samenkomen, is goed voor een gemeente; voor (cultureel) ondernemers én voor de
inwoners. D66 vindt het daarom belangrijk dat festivals en events de ruimte krijgen.
Vertrouwen in initiatiefnemers
D66 gunt initiatieven als de Zomerfeesten ruimte en tijd om uit te groeien tot
aantrekkelijke, geslaagde evenementen. Ook hier is samenwerken – met gemeente,
horecaondernemers en creatieve geesten – van groot belang. Ook vertrouwen in ideeën
en uitwerking speelt een rol. Proeven, uitproberen, bijsturen en weer doorgaan. Met
een sluitende begroting en leerpunten voor een volgende editie zijn veel evenementen
voor herhaling vatbaar. De gemeente zal hierin niet alleen subsidieverstrekker zijn,
maar juist als gesprekspartner en adviseur optreden.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gemeente geen voorwaarden moet stellen. Festivals
leggen tenslotte ook beslag op publieke ruimten en brengen overlast met zich mee
voor omwonenden. Goede afspraken hierover geeft ondernemers duidelijkheid en
zorgt voor meer draagvlak in de gemeente.
Uitgaan
Het is goed voor het behoud van jonge gezinnen in Zutphen, als starters ook voldoende
uitgaansaanbod vinden in de stad. De verruiming van sluittijden bij bepaalde kroegen
voor twintigers/dertigers is gewenst.

D66 wil:
- het project voor een Vikingschip aan de IJsselkade doorzetten; een project
waar werk, educatie en toerisme samen komt
- VVV Zutphen behouden als kennis- en promotiecentrum voor toerisme en
eigen inwoners
- dat Zutphen Promotie onze gemeente blijvend herkenbaar en vindbaar op de
kaart zet, waardoor de bezoekersaantallen zullen stijgen
- investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door
leegstaande panden ter beschikking te stellen
- winkeliers de vrijheid geven zelf te kiezen of ze op elke zondag open zijn
- horecaondernemers de vrijheid geven zelf te kiezen hoe laat ze sluiten
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4. Sterk en degelijk beleid
Een goede gemeente geeft het goede voorbeeld. Op het gebied van financiën en
samenwerken zeker. D66 wil een beleid dat ruimte laat voor eigen initiatief van
mensen om eigenhandig iets te realiseren in de stad. Een toegankelijk openbaar
bestuur, dat zich met toewijding richt op haar taken en daarmee dicht bij de mensen
staat, is hiervoor noodzakelijk. Een gemeente waar goed afgewogen keuzes worden
gemaakt, die helder uitgelegd kunnen worden.

Financiën
D66 Zutphen-Warnsveld staat voor een solide en degelijk financieel beleid. Wij
pleiten voor een gemeente die niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt en
moeilijke keuzes niet voor zich uitschuift. Het verder op orde brengen en gezond
houden van het huishoudboekje van de gemeente is een belangrijk punt, ook voor
de komende bestuursperiode.
Subsidies
Subsidies zijn een goed middel om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te
krijgen. Van cultuur en sport tot het uitvoeren van welzijnsbeleid; vaak kunnen inwoners
en instellingen met subsidie de zaken prima regelen. D66 wil (vooral) activiteiten
subsidiëren die gericht zijn op het bereiken van maatschappelijke effecten. Subsidies
moeten zich (bij voorkeur) richten op het opstarten en aanjagen van nieuwe activiteiten.
En waar mogelijk vervangt D66 subsidies graag door revolving funds.
Heldere taak
D66 wil dat ondernemers, professionals, mantelzorgers, vrijwilligers steeds meer
betrokken worden bij beleids- en besluitvorming. Deze ruimte ontstaat wanneer de
politiek stuurt op hoofdlijnen en de gemeente zich meer opstelt als ‘partner’. Zo krijgt
creativiteit van plannenmakers optimaal de ruimte. Dit betekent ook dat de gemeente
niet zelf, als semi-ondernemer, financiële risico’s neemt of de rol van een dagelijks
bestuur overneemt, in welke sector dan ook.
D66 wil:
- er voor zorgen dat het financiële huishoudboekje van Zutphen op orde is
- dat subsidies (met name) worden ingezet als aanjager van maatschappelijke initiatieven
- dat de gemeente stuurt op hoofdlijnen en in geen enkele sector financiële risico’s
neemt of de rol van een dagelijks bestuur overneemt
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Sterk bestuur
D66 pleit voor een gemeentebestuur met een sterkere verbinding met de
samenleving, waarbij het bevorderen van een actieve dialoog met de samenleving
hoge prioriteit heeft. De gemeente is daarbij duidelijk over haar doen en laten.
Dit begint met de gemeentelijke communicatie en actieve openbaarmaking van
informatie.
Gemeente voor en door de inwoners
De gemeente is voor steeds meer taken verantwoordelijk en die taken worden
in toenemende mate in samenspraak met andere gemeenten, maatschappelijke
organisaties en burgers ingevuld. Het gemeentebestuur moet daarom over de grenzen
van de eigen gemeente denken en mensen volop de ruimte bieden om initiatief en
verantwoordelijkheid te nemen in het publieke of politieke domein.
Iedereen mag zijn zegje doen
Voor D66 is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren. Inwoners
oprecht betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid is een belangrijke taak voor
een gemeente. Hierbij wordt actief naar de mening van burgers gevraagd, serieus
ingegaan worden op argumenten van burgers en worden heldere motiveringen van
beleidskeuzes gegeven.
Een democratisch gemeentelijke cultuur vereist een dialoog over wat wel en niet gelukt
is en waarom. Essentieel voor D66 is dat de zeggenschap zoveel mogelijk bij burgers
zelf berust, dat maatschappelijke tegenstellingen voldoende worden overbrugd en zo
nodig knopen effectief worden doorgehakt.
Een sterk bestuur ten dienste van de inwoners
De gemeente is er voor de inwoners. We willen dat inwoners en ondernemers goed
en snel worden geholpen bijvoorbeeld met nieuwe vormen van dienstverlening door
middel van technologische ontwikkelingen.
D66 is van mening dat bestuurders, politici en ambtenaren meer de buurten in moeten
gaan om het maatschappelijke debat aan te gaan en noodzakelijke vernieuwingen te
vinden. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in Warnsveld, Leesten en de Hoven.
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners, stapt over
politieke tegenstellingen en gemeentegrenzen heen en legt verantwoording af.
Betrekken van jongeren
D66 vindt het belangrijk dat ook de jeugd zich kan uitspreken over maatschappelijke
ontwikkelingen die hen raken en belangrijk voor hen zijn. Wij willen jongeren dan ook
meer betrekken bij de actuele thema’s van onze gemeente en de regio. D66 pleit voor
een jaarlijks regionaal congres voor leerlingenraden van alle VO-scholen om actuele
thema’s te bespreken.
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D66 wil:
Inspraak door en activeren van inwoners
- dat lokale gesubsidieerde instellingen inspraak/openheid opnemen in hun
statuten of reglementen en werkwijze
- inwoners de mogelijkheid bieden voorstellen te doen voor verbeteringen
in hun directe leefomgeving
- meer belanghebbenden aanwezig bij de bijeenkomsten Forum en Raad,
onder andere door de vergaderruimtes en tijdstippen aan te passen
- opiniërende raadsvergaderingen in de wijk
- een jaarlijks regiocongres voor alle leerlingenraden van VO-scholen om in
discussie te gaan over actuele thema’s
Meer en betere informatie voor inwoners
- wekelijkse actieve voorlichting in een huis-aan-huisblad over alle
onderwerpen die de levenssfeer van de inwoners van Zutphen-Warnsveld
treffen
Een sterk bestuur dat verantwoording aflegt
- actieve Rekenkamercommissie en cultuurverandering als het gaat om
controle en verantwoording van het College en Raad. Bijvoorbeeld het
inwinnen van advies bij experts door raadsleden kan bijdragen aan een
beter presterende overheid.
- eventuele conflicten oplossen zonder juridische procedures, bijvoorbeeld
door mediation; dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing
wordt gevonden

Privacy en veiligheid
Vrijheid begint met het recht op de eigen levenssfeer. De privacy van burgers komt
steeds meer onder druk te staan, mede als gevolg van een overheid die steeds
meer informatie verzamelt. D66 vindt dat de overheid zich zo min mogelijk moet
bemoeien met de persoonlijke levenssfeer.
Bewust omgaan met cameratoezicht
D66 vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente Zutphen zich veilig voelen
in de stad en 24 uur per dag veilig over straat kunnen. Zowel de feitelijke veiligheid
als de veiligheidsbeleving moet in orde zijn. Bewakingscamera’s kunnen een bijdrage
leveren aan het handhaven van de openbare orde. D66 is van mening dat dit effect
te allen tijde moet worden afgewogen tegen de privacyinbreuk die cameratoezicht in
de publieke ruimte veroorzaakt. Het nut van cameratoezicht moet aantoonbaar zijn en
geen schijnveiligheid creëren.
D66 wil:
- bij de inzet van instrumenten als camera’s te allen tijde de Gemeenteraad raadplegen
en omwonenden actief informeren
- alleen uitbreiding van de toezichthoudende bevoegdheden (van de burgemeester of
de BOA’s) als deze strikt noodzakelijk zijn
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In het kort:
Zutphen is een stad met een rijke geschiedenis en een heel eigen DNA. Het
is één van de prettigste en mooiste plaatsen van Nederland om te wonen.
D66 wil onze gemeente op duurzame wijze nog aantrekkelijker maken
voor zowel inwoners, kleine en grote ondernemers én toeristen.
Duurzaam en actief verbinden
D66 wil dat gemeente, inwoners, instellingen en bedrijven intensiever gaan
samenwerken. Zowel binnen als buiten Zutphen. We willen ondernemerschap,
innovatie en onderwijs op grote schaal aan elkaar koppelen. Door van elkaar
te leren maak je elkaar sterker en Zutphen een krachtige speler in de regio.
Wij kiezen voor versneld werken aan een energieneutrale en duurzame
stad.
Goed onderwijs, goed werk, culturele stad
Iedereen kan in Zutphen en Warnsveld zichzelf zijn en iedereen kan
meedoen. D66 kijkt naar de mogelijkheden van mensen, en niet naar
de beperkingen. Wij geloven in de eigen kracht van de mens en bieden
ondersteuning wanneer dat echt nodig is. Wij streven naar goed onderwijs,
goed werk en goede (cultuur-) voorzieningen voor elke inwoner. D66 wil
kwalitatief goed en divers onderwijs dat aansluit op het bedrijfsleven. Een
krachtig VMBO binnen onze gemeente is daarbij onmisbaar.
Een aantrekkelijke gemeente
D66 vindt dat we nauw moeten samenwerken om het DNA van Zutphen op
peil te houden. We willen investeren in een stad met een sterk cultuurbeleid
en aantrekkelijke evenementen. Wij zien kansen voor de Hanzehof en kiezen
daarom voor een grondige renovatie richting een multifunctioneel pand.
D66 wil van Zutphen weer een echte ondernemersstad maken, door
aantrekkelijke voorwaarden voor zzp-ers en bedrijven te creëren en te
investeren in onze bereikbaarheid.

D66 krijgt het voor elkaar

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is met zorg en aandacht samengesteld door leden
van bestuursleden, (kandidaat-)raadsleden en vrijwilligers. We danken onze
gesprekspartners, die ons belangrijke inzichten en ideeën hebben gegeven om tot
dit volledige, genuanceerde verkiezingsprogramma te komen.
Tekst & redactie
Pieter Verhage
Ingrid Timmer
Liza Westendorp
Monique Franssen, Franssen communicatie
en alle leden van de diverse werkgroepen
Fotografie
Theo Aalbers, marktmeester Zutphen
Willem Bentink, www.zutphen-foto.nl
Huibert Brouwer
Truus Langenberg (coverfoto)
LokaalGelderland
Marja Sangers-Bijl
Contact met de afdeling?
bestuur@d66zutphen-warnsveld.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66zutphen-warnsveld.nl

33

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Duurzaam en actief verbinden. D66 wil
dat gemeente, inwoners, instellingen en
bedrijven intensiever gaan samenwerken.
Door van elkaar te leren maak je elkaar
sterker en daarmee Zutphen een
krachtige speler in de regio.
Een aantrekkelijke gemeente. D66 vindt
dat we nauw moeten samenwerken om
het DNA van Zutphen op peil te houden.
We willen investeren in een stad met een
sterk cultuurbeleid en aantrekkelijke
evenementen.
Goed onderwijs, goed werk, culturele
stad. D66 gelooft in de eigen kracht van
de mens en wil ondersteuning bieden
wanneer dat echt nodig is.

@D66Zutphen
/D66Zutphen
D66Zutphen

zutphen.d66.nl

