
 
14 

Hoofdstuk 7: Het sociale gezicht van Geldrop Mierlo  

Kiezen we voor een sociale gemeente waar iedereen telt en mee doet? Lukt het ons rekening te 
houden met de groeiende groep ouderen en te zorgen dat onze kinderen gezond opgroeien? Lukt het 
ons mensen die in de bijstand terecht komen, snel weer actief te krijgen? Hoe activeren en 
ondersteunen we vrijwilligers? 

De PvdA wil een lokaal socialer beleid.  

Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is de opdracht van de PvdA. Wij staan voor eerlijk delen en 
wij werken aan het verkleinen van de verschillen en het bieden van eerlijke kansen voor jong en oud.  

Iedereen moet zich volwaardig kunnen ontwikkelen en deelnemen in de maatschappij. Iedereen 
heeft recht op goede en betaalbare voorzieningen. De samenleving heeft oog voor kwetsbare 
groepen en zorgt voor een sociaal vangnet. 

De PvdA wil dat ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zo lang 
mogelijk in de eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. De gemeente zal dit proces moeten 
begeleiden en de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers faciliteren. We 
hebben met name aandacht voor de armoede van een groeiende groep ouderen. Bij hen is er vaak 
onvoldoende informatie over voorzieningen en is er in toenemende mate sprake van vereenzaming.  

Door de economische crisis is armoedebestrijding nog urgenter geworden. Jongeren, laagopgeleiden, 
eenoudergezinnen en allochtonen dreigen het slachteroffer te worden van de crisis.  

Social return en inbesteden 
De PvdA wil een reële en uitdagende ambitie koppelen aan het gemeentelijk beleid op het gebied 
van social return zodat meer mensen een kans krijgen (weer) toe te treden op de arbeidsmarkt.  
Het principe van social return is dat organisaties bij het geven van een opdracht voor levering van 
diensten, werken of goederen een sociale tegenprestatie van de opdrachtnemer verwachten. 
Bijvoorbeeld het aantal mensen met een beperking in een bedrijf moet een bepaald percentage 
bedragen.  

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente Geldrop-Mierlo bij haar aanbestedingen ook met dit 
beginsel rekening houdt.  

Meedoen in de samenleving is belangrijk 

Niet mee kunnen doen terwijl je nog een belangrijke bijdrage aan de maatschappij kunt leveren, leidt 
vaak tot vereenzaming. Hoe langer de werkloze periode duurt, hoe moeilijker het wordt om weer 
aan de slag te komen. Het is voor de PvdA daarom onverteerbaar dat mensen net een afstand tot de 
arbeidsmarkt onnodig lang langs de kant blijven staan. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
gemeente moet het principe  van  “social  return”  als  instrument  worden  opgenomen.   

Dit alles betekent voor de komende raadsperiode dat: 

x De gemeente moet een duidelijke balans vinden tussen de maatschappelijke ondersteuning 
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van burgers en de beschikbare financiële middelen;  
x De gemeente ondersteunt verenigingen en organisaties die activiteiten voor en door 

ouderen en mensen met een beperking organiseren;  
x We willen dat de gemeente vrijwilligerswerk en mantelzorg actief stimuleert en faciliteert, 

zoals het beleid dat mede door de PvdA tot stand is gekomen met betrekking tot de 
“keukentafelgesprekken”;   

x We zijn voorstander van keuzevrijheid in de zorg waar dat kan en van zekerheid waar dat 
nodig is. Om als gemeente een goede zorgkeuze te kunnen leveren, zal samenwerking met 
andere gemeenten in de vorm van vervoer en inkoop van zorg noodzakelijk zijn. We willen 
niet dat geld dat bedoeld is voor de zorg verloren gaat aan bureaucratie;  

x We willen vereenzaming voorkomen door mensen in de bijstand in te zetten in 
vrijwilligerswerk of maatschappelijke dienstverlening. Bijstandsgerechtigden mogen best als 
tegenprestatie voor de uitkering werk verzetten, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden 
met opleiding en affiniteit. Vanzelfsprekend mag dit vrijwilligerswerk niet leiden tot 
problemen  met  het  vinden  van  “normale”  arbeid of verdringing op de arbeidsmarkt; 

x Actieve voorlichting over inkomensondersteuning moet ervoor zorgen dat mensen optimaal 
gebruik maken van de beschikbare voorzieningen;  

x Schuldhulpverlening is en blijft maatwerk. Met saneren, budgetbeheer, begeleiding, 
voorlichting en terugbetalingsregelingen brengen we mensen terug op het financieel 
gezonde spoor. Wachtlijsten hierin willen wij niet zien;  

x De PvdA gaat voort op de weg om in de bijzondere bijstand doelbijdragen te verstrekken 
speciaal voor kinderen. Hun ontwikkeling mag niet lijden onder armoede;  

x De PvdA wil collectieve contracten sluiten voor inkoop van elektriciteit, gas en andere 
nutsvoorzieningen ten behoeve van minima;  

x Er wordt naar gestreefd om het aantal burgers die gebruik moet maken van de Voedselbank 
zo klein mogelijk te houden. Het is een taak van de gemeente om de Voedselbank te 
faciliteren;  

x De gemeente moet voorkomen dat een eventuele eigen bijdrage voor mensen met een laag 
inkomen een belemmering vormt voor deelname aan voorzieningen in het kader van de 
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning); 

x De PvdA gelooft in het lokaal organiseren van zorg waar mogelijk. Dicht bij mensen kunnen 
we beter inschatten wat er echt nodig is. Daarnaast willen we deze zorg baseren op 
menselijke maat en niet puur op kosten. Zorgmedewerkers moeten hierbij worden 
betrokken om hun expertise in te zetten om goede kwaliteit te waarborgen.  

x De  PvdA  kiest  voor  “mens  voor  steen.”  Het welzijn van onze inwoners gaat boven een 
prestigieus bouwproject; 

x De PvdA wil dat de gemeente ervoor zorgt dat burgers toegang hebben en houden tot 
activiteitencentra, om vereenzaming te voorkomen en mensen te binden; 

x In deze crisistijd raken steeds meer mensen hun huis kwijt door verlies van baan of andere 
financiële problemen. De PvdA wil niet dat mensen op straat terecht komen. 



 
16 

x In het kader van social return geeft de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld, door 
5% van de gemeentelijke bezetting op deze manier in te vullen, ook op het gemeentehuis.  

 

 

 

 

  

Figuur 6: Aantal personen in een uitkeringssituatie in de gemeente Geldrop-Mierlo, 2012-2013. Bron: CBS 


