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Verkiezing gemeenteraad 21 maart 2018
Zo zien wij dat! 
Werk en inkomen
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Werk is van groot belang voor 
mens en samenleving! 
Werk zorgt voor contact met andere 
mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in 
zichzelf en in de toekomst van onze samen-
leving.  Mensen die hun baan kwijtraken, ver-
dienen een tijdelijke steun in de rug om snel 
weer aan de slag te komen. Het verliezen van 
je baan is al ingrijpend genoeg. Wij zijn van 
mening dat voor het ontvangen van een uitke-
ring een tegenprestatie mag worden verwacht. 
Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet 
naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt 
gekort op de uitkering.
De gemeente zoekt, via het regionale Werk-
gevers Service Punt, actief naar mogelijk-
heden (in de regio) en is creatief om 
mensen weer aan het werk te helpen.

Rheden is op 
het eerste gezicht 
een prachtige gemeente. 
Achter veel voordeuren is echter 
sprake van armoede en inwoners 
die het niet makkelijk hebben. Wist u 
dat de gemeente Rheden extra geld uit 
Den Haag voor de bestrijding van kinder-
armoede maar voor een klein deel heeft 
willen besteden, omdat er al een zogenaamd 
‘ruimhartig minimabeleid’ is? Nou nou, mag 
het alsjeblieft iets meer zijn voor deze groeien-
de groep kinderen...
De SP wil mensen uit de bijstand aan het werk 
helpen met goede begeleiding en maatwerk, 
niet met dwang en drang en werkprojecten 
zonder loon. De SP kiest voor écht sociaal 
beleid, u ook? Dat betekent: respectvol-
le communicatie, ruimere minima-
regelingen, bestrijding van kinder-
armoede, fatsoenlijke begeleiding 
bij re-integratie en goede hulp 
bij (het voorkomen van) 
schulden. 

Samen zorgen we dat iedereen 
meedoet.
Veel mensen gaat het goed, zij hebben 
een huis en een vaste baan. Degenen die het 
nodig hebben, moet de gemeente ondersteu-
nen bij het zoeken naar passend en goed werk. 
Werkzoekenden die 6 maanden werk hebben, krij-
gen een bonus, zodat werken ook echt loont.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld; zij biedt 
arbeidsovereenkomsten aan met fatsoenlijke salaris-

sen en een vast contract.
De gemeente moet meer 

samenwerken met scholen en ondernemers aan het 
creëren van stageplaatsen. En voor het opzetten van 
een Gildesysteem waarbij ervaren vakmensen hun 
kennis over kunnen dragen aan starters.
De PvdA wil mensen met schulden meer helpen 
om deze op te lossen en te voorkomen.
Zo zorgen we ervoor dat armoede niet meer 
voorkomt.

In onze gemeente is het aantal mensen in 
de bijstand relatief hoog. D66 wil hen kansen 
bieden:
•  om uit de bijstand te blijven (goed onderwijs) of 

om vanuit bijstand naar werk te komen, het liefst 
bij lokale ondernemers. Wij denken dat werk van 
groot belang is voor de 
eigenwaarde van mensen en voldoening geeft. 

•  om mee te kunnen blijven doen aan allerlei activiteiten 
in de samenleving. Zeker voor hun kinderen. Kinderen 
zijn onze toekomst, en verdienen nu ruimte om zich 
te ontwikkelen zodat zij een goed bestaan kunnen 
opbouwen. Regelingen om deel uit te kunnen maken 
van (sport)verenigingen en toegang te hebben tot bij-
voorbeeld computers steunen wij van harte.

Wij zetten ons in voor een prettig vestigings klimaat 
voor kleine en grote ondernemers. Geef (star-
tende) ondernemers meer kansen door zich te 
vestigen in bedrijfsverzamelgebouwen of 
leegstaande winkel- en bedrijfspanden. 
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CDA Rheden staat voor een 
rechtvaardig en betaalbaar 
sociaal beleid. Iedereen die kan, 
levert een bijdrage aan onze samen-
leving –bijv. door werk, opleiding of vrij-
willigerswerk. Ieder binnen zijn eigen 
mogelijkheden en met zijn eigen talenten. 
Voor mensen die dat door ziekte of omstan-
digheden niet (voldoende) kunnen, biedt de ge-
meente ondersteuning. Verder zet het CDA in op:
•  Een ruimhartig armoedebeleid, waarbij vooral 

ook aandacht is voor kinderen en (lage) mid-
deninkomens 

•  Een betere begeleiding van mensen in de bijstand 
naar betaald werk, zodat minder mensen in onze 
gemeente afhankelijk zijn van een uitkering

•  Investeringen in winkelgebieden en in de 
openbare ruimte, wat bijdraagt aan een aan-
trekkelijk economisch klimaat

•  Extra aandacht voor lokale ondernemers, 
ook in het aanbestedingsbeleid

•  Verder terugdringen van de werke-
loosheid 

CDA Rheden: Goed voor elkaar!

Bert de Lange en 
Monique Reinders

Voor ieder mens is het belang-
rijk om te werken of om op een 
andere manier bij te dragen aan de 
samenleving. GroenLinks wil dat iedereen 
mee kan doen naar eigen vermogen. Voor 
sommigen betekent dat een baan of zelfstandig 
ondernemerschap, voor anderen dagbesteding, 
vrijwilligerswerk of een sociale werkplek. Waar no-
dig ondersteunt de gemeente hierbij, bijvoorbeeld 
door het zorgen voor passend vervoer en beschutte 
werkplekken. GroenLinks wil dat er wordt gestreefd 
naar een situatie waarin mensen zelf de regie over hun 
leven kunnen nemen en fi nancieel onafhankelijk zijn. 

Als dat niet lukt, dient de over-
heid als vangnet. 

GroenLinks erkent ook de belangrijke rol van het 
midden- en kleinbedrijf in Rheden. Wij willen
dat de gemeente ervoor zorgt dat zij een eer-
lijke kans krijgen bij gemeentelijke aan-
bestedingen.

Constans Pos

Werk zorgt niet 
alleen voor inkomen 
maar geeft ook waarde aan 
ons leven. Het gaat dus niet al-
leen om een uitkering maar vooral 
om mogelijkheden om zelf aan je toe-
komst te werken. 
De gemeente:
•  werkt met het bedrijfsleven aan afstem-

ming van het (beroeps)on-
derwijs op de arbeidsmarkt

• zorgt met het bedrijfsleven voor voldoende 
participatiebanen en beschutte werkplekken
•  mag bij een bijstandsuitkering een tegenpres-

tatie verwachten, maar wel zoveel mogelijk 
gericht op de eigen kennis en talenten van 
mensen

Hendri Witteveen

Teveel mensen -ook met baan- leven in armoede, 
met grote gevolgen. Wij hechten aan preventie en 
vroegsignalering, zeker bij gezinnen met kinderen. 
De gemeente:
•  zorgt voor snelle (binnen twee weken) en toe-

gankelijke schuldhulpverlening 
•  werkt samen met organisaties als 

Schuldhulpmaatje, Voedselbank en 
diaconieën

• het uitgangspunt is 
betaald werk voor iedereen binnen 
persoonlijke mogelijkheden, opleiding, 
ambitie, affi niteit en werkervaring

• door kleinere winkelpanden stimuleren we 
lokaal ondernemerschap

• het werk van grotere aanbestedingen vanuit de 
gemeente wordt door splitsing ook bereikbaar voor 
lokale ondernemers

• stimuleer een digitale vacaturebank voor Rheden 
• bedrijven worden nadrukkelijk gestimuleerd om zich 

in Rheden te vestigen
• kijk voor regionale samenwerking niet alleen richting 

Arnhem 
• wij zijn voor een menswaardig perspectief voor 

inwoners die het op eigen kracht niet redden
• uitkeringsgerechtigden krijgen een menswaardige, 

respectvolle begeleiding
• geld voor bestrijding van armoede bij kinderen 

wordt daadwerkelijk voor kinderen gebruikt
• goede voorlichting en duidelijke formulieren 

over inkomensvoorzieningen voor inwo-
ners met een laag inkomen

• bij schuldhulpverlening wordt 
sneller hulp geboden 

Magda Rook
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