In deze tijd van maatschappelijke verruwing, marktwerking en klimaatverandering hebben steeds meer mensen die
geen hekel hebben aan de dividendbelasting het moeilijk. Ook de partijen die zich traditioneel voor deze mensen
inzetten staan onder druk in heel Europa, in Nederland en ook in Oostzaan.
We kunnen als PvdA Oostzaan natuurlijk niet de wereld veranderen maar kunnen wel bij zaken waar de gemeente
over gaat het geluid van duurzaamheid, mensenrechten, eerlijk delen en zorgen over bestaanszekerheid laten
doorklinken en zo mogelijk het beleid bijsturen.
Naast dit algemene uitgangspunt zet de PvdA Oostzaan zich in voor een flink aantal punten voor de periode 20182022:
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Zorg
Zorg is toegankelijk voor iedereen, iedere aanvraag wordt zorgvuldig afgehandeld.
Goed werkgeverschap in de zorg, maximeren overheadkosten, meer ruimte op de werkvloer.
Stimuleren preventieve gezondheidszorg en sociale cohesie.
Preventief armoedebeleid en doelmatige schuldhulpverlening.
Wonen
Woningbouw voor starters en doorstromers.
Zorgwoningen bij de Lishof.
Actief verduurzamen (sociaal) woning bestand.
Experimenteren met nieuwe woonvormen.
Werk
Stimuleren coördinatie onderwijs-arbeidsmarkt.
Bevorderen voldoende goede stageplekken.
Sociaal aanbestedingsbeleid van de gemeente.
Sociaal werkgeverschap van de gemeente (voorbeeldfunctie).
Stimuleren van werk voor mensen met een arbeidsbeperking.
Wegnemen of verlagen van drempels om uit de bijstand te komen.
Stimuleren van (duurzaam) toerisme.
Jeugd
Ondersteuning van jeugdactiviteiten en initiatieven.
Mee kunnen en mogen doen is de norm.
Wangedrag van jong en oud wordt (preventief en repressief) aangepakt.
Toekomst staat centraal in jongerenbeleid.
Duurzaamheid
Oostzaan is in 2026 CO2 neutraal.
Coördineren en stimuleren van duurzame ontwikkelingen.
Duurzame ontwikkeling van de groene ruimte voor inwoners en bezoekers.
Re-use of re-cycle i.p.v. dumpen.
Bestuur
Omarm burgerinitiatieven en -participatie maar bewaak het Algemeen Belang.
The bottom line: Oostzaan zo lang mogelijk zelfstandig houden en de gemeenschap betrekken bij
besluitvorming over de toekomst.

