Verkiezingsprogramma SP Hof van Twente gemeenteraad 2022-2026
SP: Socialistische Partij
SP: Samen houden we Plattelandskernen leefbaar
Leefbaarheid Platteland
Hof van Twente is een plattelandsgemeente, die over voldoende basisvoorzieningen moet
beschikken.
Woningen
Wij willen een volkshuisvestingsfonds om samen te investeren in nieuwbouw, sloop,
verduurzaming, herstructurering van de bestaande woningvoorraad, alternatieve
innovatieve woonvormen op het platteland en meer (starters)woningen voor jongeren.
Er moeten meer sociale huurwoningen komen, voornamelijk voor jongeren, zoals door
gemengde woningbouw of bij renovatieprojecten. Zo zouden wij bijvoorbeeld willen
onderzoeken of de Stoevelaar in Goor geschikt kan worden gemaakt voor jongerenwoningen
in plaats van de geplande sloop. Wij steunen de wens van de Jongerenraad die wil dat er op
korte termijn betaalbare woningen komen in alle kernen in de Hof van Twente. Hierbij valt
te denken aan tiny houses, containerwoningen of modulaire 1- of 2- persoonswoningen.
Energie, klimaat
Wij zetten in op energiecoöperaties, waarbij projectontwikkelaars en marktpartijen géén
voorrang krijgen. Het energienetwerk moet worden verzwaard en er moeten voorzieningen
voor de opslag van warmte en energie komen.
Inwoners moeten echt kunnen meepraten, niet alleen via lokaal eigendom, maar ook door
het financieel kunnen deelnemen aan projecten door middel van uitgebreide subsidie- of
belastingregelingen.
Wij zijn voor klimaatrechtvaardigheid: de lusten en lasten van het klimaatbeleid en
energieomschakeling worden eerlijk verdeeld, zodat ook de minderbedeelden hier gebruik
van kunnen maken.
Wij blijven het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken stimuleren. Hierbij laten wij het
denken vanuit winstrendement los en kijken wij vooral naar rendement op de
dienstverlening door de overheid.
Zorg
Wij willen betere en bereikbare eerste- en tweedelijnszorg. Zorg is gewoon een
basisvoorziening. De functie van gezondheidscentra in de kernen moet worden versterkt en
de functies van de regionale ziekenhuizen ZGT (Hengelo, Almelo) en MST (Enschede) moeten
worden behouden.
We werken alleen samen met zorgbedrijven die hun werknemers vaste uren contracten én
een fatsoenlijk loon bieden.

Inwoners moeten voor hulp en ondersteuning worden begeleid naar de lichtst mogelijke,
maar wel adequate zorg. Optimale, laagdrempelige algemene voorzieningen, die ook een
belangrijke maatschappelijke functie hebben, worden verder ontwikkeld. We sturen actief
op toeleiding naar algemene voorzieningen in plaats individuele voorzieningen. Individuele
voorzieningen zijn echter altijd beschikbaar op het moment dat iemand ze nodig heeft.
Iedereen moet kunnen meedoen en dat geldt zeker voor mensen met een beperking. We
zorgen voor betere toegankelijkheid van de openbare ruimte, voorzieningen en hun
gebouwen. Bij het afgeven van vergunningen voor het (ver)bouwen van publiek
toegankelijke gebouwen, zoals winkels en horecapanden, moet hier ook rekening mee
worden gehouden.
Jeugdzorg moet wat ons betreft weer onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid
komen te vallen. Zolang dat niet gebeurt, gaan we het geld voor jeugdzorg oormerken: het
mag nergens anders aan besteed worden. Jongeren moeten snel geholpen worden. We
moeten wachtlijsten voorkomen of zo snel mogelijk wegwerken zonder dat we de kwaliteit
van zorg verminderen.
Mantelzorgers zijn bijna onmisbaar in onze samenleving. Maar mantelzorgers zijn geen
vervangers van professionele zorg. Vanwege hun relatie met een zorgvrager steunen zij waar
ze kunnen. Mantelzorgers moeten vanwege hun vaak zware belasting terug kunnen vallen
op professionele hulp.
Wij moeten voorkomen dat mantelzorgers overbelast worden. Zij moeten altijd een beroep
kunnen doen op ondersteuning door een vaste hulpverlener.
Ontwikkeling zorgbuurthuizen
Een plek waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen
met je partner, ook als de één zorg nodig heeft en de ander niet. Met vaste en bekende
gezichten. Goed eten en medische zorg dichtbij. Kleinschalig in een beschermde omgeving,
net zoals thuis. Wij willen dat dit soort zorgbuurthuizen gerealiseerd worden. Nu kunnen
ouderen alleen nog naar het verpleeghuis als het écht niet meer gaat, of naar een
zorginstelling waar ze flink voor moeten bijbetalen.
De SP heeft zich altijd verzet tegen het besluit van kabinet Rutte ll om de verzorgingshuizen
te sluiten. Nu zijn de verzorgingshuizen er niet meer en zien steeds meer mensen in dat dit
een fout besluit is geweest. Inmiddels is er steeds meer steun voor zorgbuurthuizen. Van
zorgmedewerkers, ouderen, bestuurders, architecten en de minister van Volksgezondheid.
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat zorgbuurthuizen er komen.
Gezondheid
We kunnen en mogen de zelfredzaamheid inwoners niet overschatten, inwoners hebben
veel hulp nodig.
Drugs en alcohol
Jongeren nuttigen op jonge leeftijd al alcohol, wat wordt gedoogd door ouders. Er wordt
veel voorlichting gegeven over de gevolgen van drank- en drugsgebruik, maar het komt
vooral neer op dat het slecht voor je is en dat je het niet moet doen.

De jongerenraad wil dit anders aanpakken. In samenwerking met bijvoorbeeld Salut en de
middelbare scholen wil de jongerenraad het gesprek aangaan met jongeren én hun ouders.
Wat drugs aangaat hebben veel ouders geen idee wat hun kinderen via allerlei wegen
(kunnen) gebruiken en wat het effect is op hun gezondheid. Wij steunen de Jongerenraad
om ervaringsdeskundigen uit te nodigen die beter aansluiten bij de belevingswereld van de
jongeren en hun ouders. Hierbij moet er gedacht worden aan recreatief drugsgebruikers, die
de achterliggende regels van drugs uitleggen en aangeven wat de drugs met het lichaam
doen. Jongeren moeten niet belerend worden toegesproken, maar vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid drugs-en drankkeuzes maken. Minder nadruk op drugsmisbruik
(criminaliteit), maar meer op schadelijk gebruik voor de gezondheid.
Corona
We richten de samenleving in met de verwachting dat corona blijft.
Werk en inkomen
Armoede
Voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is een breed pallet aan
inkomensondersteunende voorzieningen (bijzondere bijstand, inkomenstoeslag) alsmede
een sport- en cultuurfonds beschikbaar. We bezuinigen hier niet op. Voor inkomens boven
120% sociaal minimum hanteren we een glijdende schaal om de armoedeval te voorkomen.
Schuldhulpverlening
We blijven volop inzetten op preventie om daarmee grote schulden te voorkomen, vooral
onder jongeren. We zorgen voor mensen met schulden voor een laagdrempelige voorziening
om een eerste intake te doen. Het saneren en overnemen van schulden dragen we op aan
onze eigen Stadsbank en het aanbieden van een saneringskrediet wordt de norm.
Menselijke maat bij uitvoering Participatiewet
De menselijke maat en doelmatigheid, naast rechtmatigheid, is de norm voor mensen die
een beroep moeten doen op de Participatiewet. We doen er alles aan om hardvochtige
elementen uit de Participatiewet te bestrijden in Den Haag, zoals de kostendelersnorm. De
uitkeringen zijn te laag voor een menswaardig bestaan in Nederland, zodat mensen
aangewezen zijn op toeslagen. Die bureaucratie moet stoppen en de uitkeringen en het
minimumloon moeten omhoog.
Kwetsbare jongeren
Jongeren die het niet lukt een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen krijgen
maximale ondersteuning bij het zoeken naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.
Daarvoor lossen we ook eventuele problemen in andere leefgebieden op, zoals schulden,
huisvesting en zorgvragen.
Sociaal Ontwikkelbedrijf en beschut werk
Ons Sociaal-Ontwikkelbedrijf Gildebor is dé schakel voor iedereen die hulp nodig heeft om
arbeidsvaardigheden te ontwikkelen óf duurzaam is aangewezen op beschut werk. Gildebor

blijft in gemeentelijke, publieke handen en houdt haar positie als belangrijkste sociaal
ontwikkelbedrijf.
Sociaal ondernemerschap
Ondernemerschap waarbij de maatschappelijke impact van een bedrijf groter is dan de
financiële winst is betekenisvol. Het verdient daarom om gestimuleerd te worden en daar
gaan we mee door.
Toeslagenschandaal
Wij willen dat de gemeente slachtoffers van het toeslagenschandaal preventief gaat
ondersteunen bij de afhandeling van hun toeslagenclaims.
Inburgering
Statushouders moeten optimaal begeleid worden om hun plek in Hof van Twente te vinden,
dat betekent inzet op het leren van de taal en tegelijkertijd ook werken om zelf in inkomen
te kunnen gaan voorzien. De participatieverklaring krijgt meer inhoudelijke betekenis.
Agrarische sector
Boeren hebben een belangrijke plaats in onze samenleving. We stimuleren boeren die
duurzamer willen gaan werken en willen bijdragen aan meer biodiversiteit op hun land. Wij
zijn voor een zoveel mogelijk biologische landbouw, daarom ondersteunen wij boeren die
willen overstappen op biologisch boeren (erfcoaches) financieel.
De banken (met name de Rabobank) moeten hun verantwoordelijkheid nemen en boeren
nadrukkelijke zachte, langlopende leningen verstrekken (en het pure winstdenken hierbij
loslaten). De Hof zou één grote coöperatie moeten worden, waarbij gezamenlijke diensten
gezamenlijk bekostigd worden.
Veel inwoners in de agrarische sector werken zelfstandig, maar ook als werknemer om een
inkomen te verdienen. Dit staat in toenemende mate onder druk. Wij willen het stille leed
onder de werknemers in de agrarische sector voorkomen en oplossen.
Digitalisering
Verdergaande digitalisering van het platteland: met name voor die delen van het platteland
waar de aanleg van glasvezel niet rendabel is voor marktpartijen. Nog steeds zijn er ook
inwoners in de kernen die geen of onvoldoende internet hebben.
De gemeente zet ook in op ver(der)gaande digitalisering van haar taken en haar inwoners.
Wij zullen dit kritisch volgen.
De geletterdheid is ook van belang. Die is van geen tot laag en digitale laaggeletterdheid
vraagt ook extra aandacht. Het niet kunnen lezen en/of schrijven vormt een grote beperking
voor opleiding en werk. Wij zorgen ervoor dat inwoners waar nodig worden geholpen met
de Nederlandse taal, met begrijpend lezen en schrijven en met het (online) kunnen invullen
van formulieren.
We pakken laaggeletterdheid bij kinderen samen met de scholen aan. Ook de bibliotheek
heeft en houdt hierin een belangrijke rol.

De bibliotheek is de belangrijkste culturele voorziening van de stad. Bij financiële keuzes in
de culturele sector zal de SP hier de hoogste prioriteit geven. Een laagdrempelige toegang
met een scala aan activiteiten en aanbod en ruime openingstijden zijn belangrijke factoren
om deze kernvoorziening te positioneren.
Sport en Cultuur
Alle kernen moeten voorzien in het belangrijkste aanbod voor de podiumkunsten. We
mogen bijvoorbeeld De Reggehof (Goor) niet alleen een filmtheater laten zijn. Ook andere
cultuurpodia in onze gemeente krijgen voldoende aanbod: Cultuurcentrum Herberg de Pol
(Diepenheim), Stadscentrum het Parochiehuis (Delden), Het Beaufort (Markelo), Kulturhus
de Marke (Hengevelde) en De Pol (Bentelo).
Culturele voorzieningen in de buurtschappen moeten blijven bestaan (buurthuizen).
Toegankelijkheid sport en cultuur voor kinderen
Voor de ontwikkeling van kinderen is het ontzettend belangrijk dat zij kennis kunnen maken
met allerlei vormen van sport en cultuur. Ook in Markvelde en Azelo moeten álle kinderen
de mogelijkheid hebben om lid te worden van sport- en cultuurverenigingen. Ons
armoedebeleid is hier ook op ingericht. Contacten tussen scholen en verenigingen worden
bevorderd, om kinderen ook via het onderwijs kennis te laten maken met sport en cultuur.
Vervoer
Het platteland is steeds moeilijker bereikbaar met het openbaar vervoer, daarom
onderzoeken en ondersteunen we combivervoer van goederen en personen.
We zetten ons in voor snelle en frequente openbaar vervoerverbindingen in alle richtingen
en komen in actie tegen elke verslechtering van de dienstregeling. In de nieuwe
aanbesteding (vanaf 2023) willen we (goed functionerende) elektrische bussen en
toegankelijkheid voor mensen met een beperking als voorwaarde opgenomen hebben. We
zorgen voor goede en frequente busverbindingen, ook ’s avonds en in het weekend. Stations
en bushaltes moeten volledig uitgerust zijn om mensen met een beperking toegang tot het
OV te kunnen bieden. Dit betekent dat er ook personeel aanwezig moet zijn. Als Hof van
Twente maken we gebruik van dezelfde voorzieningen als Hengelo. We zorgen voor een
betaalbaar, fijnmazig openbaar vervoernet, waarbij we waar nodig gebruikmaken van
buurtbusjes.
Goederenvervoer gaat zoveel mogelijk via het Twentekanaal of via de Betuwelijn. We
verzetten ons tegen het intensiveren van het goederenvervoer op de trajecten in Twente die
door de bebouwde kom lopen. Bedrijvigheid aan het Twentekanaal is goed voor onze lokale
en regionale economie. Na de verbreding en verdieping van het kanaal kan het vervoer over
water verder worden geïntensiveerd. Dat stimuleren we door de inbreng in het
gemeenschappelijke Havenbedrijf.
Jongeren in de Hof moeten veel pendelen door het buitengebied voor hun studie en het
uitgaansleven. Vaak gaan zij naar school in Holten (vanuit Markelo, Diepenheim en Goor),
Hengelo (vanuit Delden, Bentelo, Hengevelde en Goor) of Haaksbergen (vanuit Hengevelde).
Het uitgaansleven vindt vooral plaats in Hengelo, Markelo (Dieka) en Rijssen (Lucky).

De wegen tussen de plaatsen zijn grotendeels onverlicht. Eén van de speerpunten van de
Jongerenraad in Hof van Twente is om de wegen beter verlicht te krijgen. De wegen in het
buitengebied vallen echter onder verantwoordelijkheid van de provincie. Wij willen in
overleg met de provincie kijken naar slimme verlichting die pas aanspringt als er verkeer
langs komt.
Financieel
Wij kunnen als SP wel van alles aan onze inwoners toezeggen, maar het nakomen van
beloftes wordt ons in toenemende mate onmogelijk gemaakt doordat we te weinig geld van
de rijksoverheid krijgen. Daarom willen wij een –door alle partijen– gesteunde lobby dat de
rijksoverheid de naar gemeenten overgehevelde taken voldoende/afdoende financiert.
Zolang dit niet gebeurt, kunnen wij niet jaarlijks instemmen met financieel sluitende
meerjarenbegrotingen (die ten koste van leefbaarheidsvoorzieningen sluitend zijn gemaakt).
Door de voortschrijdende afbraak van voorzieningen van het platteland (met haar mooie
kernen en buurtschappen) wordt onze leef-woon-werksituatie steeds minder aantrekkelijk.
Daarom kunnen wij de inwoners helaas niet allerlei prachtige voorzieningen beloven, maar
wel dat wij ervoor zullen strijden om een prachtige gemeente te kunnen blijven.
Wij zullen uitvoering geven aan een sociaal economische visie, die leidt tot een Hoffelijk
wonen, werken en recreëren in Hof van Twente.

