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Inleiding: Een uitdagende tijd 
Wormerland is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken 

en te recreëren. En dat wil GroenLinks graag zo houden. Wij willen de 

best mogelijke gemeente zijn voor onze inwoners, waarbij we juist 

ook kijken naar de lange termijn. Behoud van het groen, een 

gemeente met gelijke kansen voor iedereen, en een rijk cultureel 

leven vinden wij belangrijk. De problemen die in de huidige tijd 

spelen, zoals het veranderende klimaat, het woningtekort, de 

groeiende kloof tussen arm en rijk en de verslechterende relatie 

tussen burger en overheid, zien wij ook terugkomen op 

gemeenteniveau in Wormerland. Wij hebben concrete en 

enthousiaste plannen om deze problemen te overwinnen; niet één 

voor één, maar juist ook in samenhang met elkaar. Dat vraagt om een 

sterk bestuur dat wordt ondersteund door een krachtig 

ambtenarenapparaat. En het vraagt om visie, daadkracht en 

leiderschap. Precies de elementen die GroenLinks de afgelopen acht 

jaar heeft laten zien en waarmee wij willen doorgaan. 

Wat zijn onze speerpunten? 
GroenLinks heeft de volgende punten hoog op de agenda: 

Een bestuurlijke toekomst voor Wormerland 
• Een optimale dienstverlening voor inwoners, organisaties en bedrijven, 

• Een open blik naar de vorm waarin de gemeente op haar best is, 

• Stappen durven zetten, 

• Participatie en consultatie van inwoners, organisaties en bedrijven. 

Een toekomstbestendige leefomgeving 
• Voldoende en duurzame woningen, 

• Behoud en uitbreiding van het groen, 

• Circulariteit in alles wat wij doen, 

• Gezonde lucht, 

• Kind- en ouderenvriendelijke wijken. 

Een lokale aanpak van de klimaatcrisis 
• Een financieel eerlijke energietransitie. 

• Voorbereiden op veranderende weersomstandigheden. 

• Deelname aan duurzaamheidsprojecten voor iedereen die dat wil. 

Een sociale gemeente voor iedereen 
• Actief de financiële en sociale situatie van minima in de gemeente helpen verbeteren. 

• Drempels voor laaggeletterden zoveel mogelijk slechten. 

• Gericht beleid voor inburgering van nieuwkomers. 

• Voortzetting doorgaande zorglijn jeugd. 

• Bloeiend verenigingsleven ondersteunen. 

• Aandacht voor lokale kunst en cultuur. 
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Wat kan je van ons verwachten? 
• Expertise 

• Lef en daadkracht 

• Oplossingsgerichtheid 

• Betrokkenheid, bereikbaarheid en bereidheid om uitleg te geven 

• Aandacht voor alle inwoners van Wormerland 

• Natuur en cultuur als kernwaarden 

• Oog voor zowel de korte als de lange termijn 
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De bestuurlijke toekomst van Wormerland 

De gemeente Wormerland is in 1991 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Wormer, Jisp en 

Wijdewormer. In 2009 is de gemeente Wormerland een ambtelijke fusie aangegaan met de 

gemeente Oostzaan. De taken van gemeentes zijn sindsdien veranderd en toegenomen. In 2015 vond 

de decentralisatie van het sociale domein plaats; de gemeente werd verantwoordelijk voor jeugdzorg 

en de zorg voor ouderen. In 2019 kwam de energietransitie gevolgd door de invoering van de 

omgevingswet en per 2022 komt de inburgeringswet. Al deze taken vergen veel capaciteit en 

slagkracht van de ambtelijke organisatie. De overdracht van taken van de rijksoverheid naar de 

gemeentes gaat gepaard met bezuinigingen, waardoor de gemeente op andere taakvelden heeft 

moeten bezuinigen. Regionale samenwerking is meer en meer vereist om de toenemende taken 

goed uitgevoerd te krijgen. 

Naast de slagkracht van het bestuur van Wormerland is ook een goede samenwerking met het 

college van Oostzaan van belang. Sinds 2014 zijn er problemen ontstaan in de bestuurlijke 

samenwerking met Oostzaan. Op verzoek van de commissaris van de koning heeft de gemeente 

Wormerland (alsook andere gemeentes in de regio Zaanstreek-Waterland) haar bestuurlijke 

slagkracht onderzocht. Dit onderzoek uit 2019 toonde aan dat zelfstandigheid nog mogelijk is, op 

voorwaarde dat de samenwerking met Oostzaan wordt verbeterd en verder opgevoerd. De 

problemen in de samenwerking zijn sindsdien helaas verder toegenomen met als gevolg grote 

problemen in de ambtelijke organisatie. De problemen hebben tot tweemaal toe hebben geleid tot 

uitstroom van medewerkers en management. Vacatures vervullen blijkt lastig, de druk op de 

arbeidsmarkt is enorm en inhuur is duur. Gevolg is dat de gemeente wegens gebrek aan personeel 

veel van haar taken niet meer adequaat kan invullen. 

Daarom wil GroenLinks dat er eerlijk en open wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden voor onze 

gemeente. We vinden het van belang dat onze voorzieningen zoals het zwembad, de bibliotheek en 

de Kaasfabriek en andere culturele voorzieningen op niveau blijven. Ook willen we een ambitieuze 

gemeente kunnen blijven waarin bouwen, innovaties en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. 

Als het daarvoor nodig is om de samenwerking met de gemeentes in de regio, die we toch al hebben, 

te versterken, vinden wij dat een logische stap.  Het vraagt van raadsleden en bestuurders lef, 

daadkracht en leiderschap met visie. Dat is precies waar GroenLinks vooroploopt. 

In onze notitie ‘Wormerland op weg naar de toekomst’ gaven wij al een analyse van de problemen 

en beschreven we een aantal scenario’s voor de toekomst. Inmiddels zijn er ook diverse scenario’s 

https://wormerland.groenlinks.nl/nieuws/wormerland-op-weg-naar-de-toekomst
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besproken in de gemeenteraad. De inwoners van Wormerland zullen betrokken worden bij deze 

scenario’s via burgerparticipatie. Voor GroenLinks staat voorop, dat wij de best mogelijke 

dienstverlening moeten kunnen bieden aan onze inwoners. 

Burgerparticipatie 
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen gaan snel. De energietransitie en de nieuwe 

omgevingswet hebben veel invloed op 

het dagelijks leven van inwoners. 

Inwoners hebben meer behoefte om 

invloed uit te oefenen op 

democratische besluitvorming. Het is 

juist nu van belang dat gemeenten 

inwoners blijven betrekken bij de 

ontwikkelingen in de samenleving en 

dat daarbij ruimte wordt geboden aan 

inwoners. Inspraak bij de voorbereiding 

van beleid voldoet dan niet meer. 

Ook de regering deelt het belang van participatie. Op de plank ligt het ontwerpwetsvoorstel 2020 

Versterking participatie op decentraal niveau. Het wetsvoorstel moet nog aan de Tweede Kamer 

worden aangeboden. In het wetsontwerp wordt niet alleen de betrokkenheid van inwoners bij de 

voorbereiding, maar ook bij de uitvoering en evaluatie van het beleid geregeld. Ook de mogelijkheid 

van uitdaagrecht is opgenomen. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners hun gemeente verzoeken 

om de uitvoering van een taak van de gemeente over te nemen, al dan niet met bijbehorend budget, 

omdat zij denken deze taak beter en goedkoper te kunnen uitvoeren (bijv. beheer groenvoorziening, 

oprichten energiecorporatie). 

David Reybrouck breekt in zijn boek Tegen Verkiezingen een lans voor burgerparticipatie en schetst 

een mogelijk toekomstig systeem van burgerparticipatie. Met burgerparticipatie kan draagvlak 

worden gecreëerd voor de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, wooncrisis, en 

armoedebestrijding. In de Beleidsnotitie Burgerparticipatie van GroenLinks wordt dieper ingegaan op 

de diverse opties en belemmeringen.  

  

https://wormerland.groenlinks.nl/standpunten/burgerparticipatie-12
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Bestuurlijke Nabijheid 
Alle Inwoners, instellingen en bedrijven 

moeten gelijke toegang hebben tot de 

gemeente. Bestuurlijke nabijheid vraagt 

om kaders en mag niet afhankelijk zijn van 

een persoonlijke relatie met een raadslid 

of een wethouder. Van belang is dat de 

gemeente een besturingsfilosofie 

ontwikkelt, waarin vastgelegd wordt wat 

van het college is, wat van de raad en wat 

aan de ambtelijke organisatie en hoe 

omgegaan wordt met vragen en verzoeken 

uit de samenleving. De zelfevaluatie uit 

2019 refereert daaraan: De afhankelijkheid van bestuurlijke kwaliteit is relatief groot en de 

duurzaamheid daarvan vraagt aandacht. Ook in het huidige collegeprogramma wordt als punt van 

zorg genoemd de kwaliteit en de cultuur van besturen.  

Wat gaan we doen: 

• Durven kijken naar wat Wormerland écht nodig heeft om toekomstbestendig te zijn, 

• Kiezen: in welke vorm levert Wormerland de beste dienstverlening aan haar inwoners op 

basis van een besturingsfilosofie, 

• Ons blijven inzetten voor een structureel sluitende financiële begroting, 

• Deelnemen aan het online participatieplatform citizenlab.co om inwoners eenvoudig meer 

inspraak te geven, 

• Een jeugdraad oprichten die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de 

gemeenteraad, 

• Nieuwe mogelijkheden van burgerparticipatie en burgerpanels met inwoners ontwikkelen, 

• Initiatieven van inwoners stimuleren op basis van het uitdaagrecht, 

• Contactcommissies een rol geven bij burgerparticipatie, 

• De website van de gemeente verbeteren en de agenda van de raad een prominente plek 

geven. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor inwoners om op de hoogte te zijn van wat er 

speelt. Deze agenda publiceren we ook in de nieuwsbrief-mail van de gemeente, 

• Een college dat bestaat uit maximaal 3 wethouders om gefocust en slagvaardig te zijn. 
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De toekomstbestendige leefomgeving 

 

Wonen is de nieuwe crisis. En een crisis vraagt om een andere aanpak. De afgelopen jaren is er in 

Wormerland te weinig gebouwd, het tempo lag te laag en er is te weinig bestuurlijke daadkracht 

getoond om barrières te slechten. De opgave is enorm; uit regionaal onderzoek blijkt dat er de 

komende 10 jaar meer dan 1200 extra woningen nodig zijn in onze gemeente, zowel huurwoningen 

als koopwoningen. 

Tegelijkertijd wil GroenLinks dat het dorpse karakter van Wormerland behouden blijft. GroenLinks 

wil geen bebouwing van het huidige IJsbaanterrein, noch woningen, noch een sportaccommodatie.  

De Enge Wormer en de Wijdewormer zijn polders waarop wij trots zijn en die wij willen behouden. 

En groene parkjes, speelveldjes en bloemrijke zomen langs de sloten zijn belangrijk voor een goed 

woonklimaat, maken de wijken kindvriendelijk en maken onderdeel uit van dat dorpse karakter. Het 

Wormer- en Jisperveld is ons natuurgebied en het grootste aaneengesloten veenweidegebied van 

West-Europa waar we trots op zijn en waar veel van onze inwoners genieten van de recreatieve rust. 

Dat natuurlijke groene dorpse karakter is de reden dat mensen hier wonen en dat koesteren wij. 

GroenLinks wil vooral het tempo opvoeren voor de bouw van starterswoningen en kleine een- of 

tweepersoons appartementen. Samen met de woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars 

wordt gezocht naar een diverse mix van wonen, spelen en voorzieningen dichtbij. Naast de al 

ingezette nieuwbouwprojecten van WormerWonen in Plaszoom, liggen er grote kansen in de 

Zaandriehoek en langs de Zaanoever. Hierbij denken wij onder andere aan een combinatie van 

wonen en werken rond de kleinschalige industrie. Met de realisatie van tiny houses kan op korte 

termijn extra -tijdelijke- woonruimte worden gecreëerd.  

De lintbebouwing kan onder voorwaarden verdicht worden, in overeenstemming met het door 

GroenLinks voorgestelde “Wonen in 2e lijn”. 
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Wat gaan we doen: 
• De leegstandwet gebruiken. Leegstand van winkels en bedrijfspanden na een termijn van 6 

maanden melden en registreren en bij voortdurende leegstand vergunning verlenen tot huur 

en verhuur van woonruimte, 

• Gebrek aan daadkracht omzetten in actie. Onder andere: Tiny Houses nu echt 

verwezenlijken. Wonen in 2e lijn onder voorwaarden mogelijk maken. De doorlooptijd voor 

bestemmingsplannen en vergunningsprocedures verkorten door woningcorporaties en 

ontwikkelaars met inwoners en gemeenten te laten samenwerken, 

• Slopen en nieuwbouw stimuleren in plaats van verregaande renovaties laten uitvoeren. Dit 

biedt kansen om het bouwen van woningen te combineren met verduurzaming en klimaat 

adaptatie en tegelijkertijd méér woningen terug te bouwen dan er voorheen stonden, 

• Kleiner bouwen, gericht op het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens van zowel starters 

als ouderen, 

• Splitsen van grote woningen tot zelfstandige woningen toestaan, 

• Sociaal bouwen met aandacht voor de leefbaarheid in de verschillende buurtjes, 

• De verkoop van sociale huurwoningen gaan we tegen en we stellen een woonplicht in bij de 

aankoop van woningen om te voorkomen dat woningbeleggers vrij spel hebben, 

• We durven keuzes te maken tussen auto's in de straat óf ruimte voor groen, spelen en 

plekjes waar mensen in hun straat kunnen samenkomen voor de broodnodige sociale 

contacten. De straat verdient het om bij te dragen aan prettig wonen en aan een gezonde 

leefomgeving, 

• We laten in de dorpskernen de parkeernormen los omdat deze belemmerend zijn voor de 

bouw van woningen. Buiten het centrum of de kernen bieden we ruimte voor parkeren. We 

onderzoeken de mogelijkheden van ondergrondsparkeren, 

• Er wordt zoveel mogelijk circulair gebouwd. Tegelijkertijd stimuleren we de duurzame Zaanse 

houtbouw. 

• Bij bushaltes creëren we fietsenstallingen en fietsers worden belangrijker dan auto’s. 

Wormerland wordt aangesloten op de regionale fietsroutes en we maken ons in de regio 

hard voor fietsstraten tussen de dorpen en kernen. We trekken samen op met de 

Fietsersbond.  

• Voor elke gekapte boom worden 2 bomen teruggeplaatst. Buurten, kernen en gemeente 

wijzen plaatsen aan waar extra groen welkom is zodat schone lucht er voor iedereen is. 

• We geven ruimte aan het ontwikkelen van een voedselbos, tiny forest en wilde 

bloemenweides. 

• We trekken ons terug uit de gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland. Het geld dat 

hierdoor vrijkomt investeren we in ons eigen natuurgebied Wormer- en Jisperveld, 

bijvoorbeeld via subsidie aan de Poelboerderij en andere natuurbeheerders. 

• Er wordt 1 wethouder verantwoordelijk voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief 

wonen. Hierdoor kan er met focus en overzicht efficiënt sturing gegeven worden aan een 

beter beleid. 

  

https://wormerland.groenlinks.nl/standpunten/wonen-2e-lijn
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Een lokale aanpak van de klimaatcrisis 

 

De tijd van plannen maken en pionieren ligt achter ons. Het is nu tijd voor handen uit de mouwen 

steken en resultaat boeken met het lokaal opwekken van groene energie en het isoleren van onze 

woningen. Binnen 8 jaar moeten ook wij in Wormerland 55% minder CO2 uitstoten, dat hebben we 

zo afgesproken in het klimaatakkoord. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de klimaatcrisis, ook 

lokaal. Door in stappen de woningen te isoleren, te voorzien van duurzame en comfortabele 

ventilatie en te verwarmen met bijvoorbeeld warmtepompen en door plaatsing van zonneboilers en 

zonnepanelen. De gemeente neemt hierin de regie en werkt samen met burgers, bedrijven en de 

woningcorporaties om duurzame woningen en bedrijfsgebouwen te krijgen voor iedereen. En dat 

tegen lagere maandelijkse energielasten. 

In Wormerland liggen we redelijk goed op schema met onze deelname aan de regionale 

energiestrategie waarin we plannen hebben opgesteld voor grootschalige opwek van energie. Door 

mogelijkheden te bieden voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfspanden en boven 

parkeerplaatsen komen we al een heel eind. Maar de realisatie daarvan gaat langzaam, te langzaam. 

Wij willen alle zeilen bijzetten voor een snel te realiseren duurzame energiemix, waarbij we slim 

gebruik maken van kleine windmolens tot 15 meter hoogte, zonnepanelen op bestaande gebouwen 

én kijken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen met een dubbele functie. Innovaties zoals 

fietspaden van zonnepanelen en laadpalen in lantaarnpalen worden door ons omarmd.  

De afgelopen periode is onder leiding van onze wethouder Harold Halewijn de transitievisie warmte 

opgesteld. Hierin staat, hoe we onze wijken van duurzame warmte gaan voorzien en welke wijken 

wanneer aan de beurt zijn om van het gas af te gaan. Voor de komende periode is de uitvoering aan 

de beurt. Dat kan individueel en het kan in een collectief. GroenLinks wil dat alle inwoners kunnen 

meedoen, ongeacht de grootte van de portemonnee. Energie armoede moet absoluut voorkomen 

worden. Het is goed mogelijk om stapsgewijs woningen te verduurzamen. Isoleren is de eerste stap, 

die we willen ondersteunen en stimuleren. De gemaakte kosten worden terugverdiend dankzij het 
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lagere energieverbruik en de lagere energierekening die hieruit voortvloeit. Met slimme subsidies 

voor duurzame warmtebronnen zoals warmtepompen en zonneboilers, die uit een Gemeentelijke 

Duurzaamheidsfonds worden betaald, kan de gemeente de energie- en klimaattransitie versnellen, 

zowel voor particuliere eigenaren als voor bewoners van huurwoningen. Inwoners kunnen 

coöperaties oprichten om met elkaar eigenaar te zijn van hun eigen warmte of energieopwekking. Bij 

nieuwbouwprojecten en/ of renovatie kunnen omwonenden meeliften met de infrastructuur die 

daar wordt aangelegd. We bekijken waar en hoe we warmte uit water (aquathermie) zo goed 

mogelijk kunnen inzetten in onze waterrijke gemeente en sluiten andere innovatieve technieken niet 

uit. 

De gevolgen van de huidige klimaatveranderingen moeten we opvangen. Er zijn aanpassingen nodig 

om de extremere neerslag en periodes van droogte te kunnen doorstaan. Daarom wil GroenLinks 

onderzoeken of we wateropvangbassins kunnen creëren in het veenweidegebied. Daarnaast 

stimuleren we het vervangen van tegels door groen, waardoor het vele water beter wordt 

opgenomen en er bij hitte minder hittestress in de straat zal zijn.  

Wat gaan we doen: 
• We stimuleren het oprichten van energie coöperaties van en voor inwoners, 

• De Duurzaamheidsreserve van de gemeente wordt ingezet voor slimme subsidies om de 

energie transitie voor inwoners, instellingen en ondernemers te versnellen,  

• Inwoners die geconfronteerd dreigen te worden met energiearmoede, krijgen voorrang en 

extra ondersteuning bij de verduurzamingsmaatregelen, 

• We onderzoeken de mogelijkheden voor wateropvangbassins en stimuleren de aanschaf van 

regentonnen. Verhoging van het grondwaterpeil in het veenweidegebied vermindert de 

uitstoot van CO2 en kan in samenwerking met natuurorganisaties, beheerders en overheid 

worden bereikt, 

• We maken het aantrekkelijk om bestrating in de tuin te verwisselen voor groen, 

• We maken beleid om het plaatsen van kleine windmolens mogelijk te maken, 

• We stimuleren het gebruik van een zonneladder met vastgestelde richtlijnen om het plaatsen 

van zonneparken op beperkte schaal mogelijk te maken. 
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Een sociale gemeente voor iedereen 
De gemeente Wormerland maken we samen. Daar hebben we iedereen bij nodig, niemand 

uitgezonderd. Wie je ook bent, wat je geaardheid of religie is, waar je ook vandaan komt, jouw 

bijdrage is belangrijk. Verschil mag er zijn; diversiteit biedt kansen. Om mee te kunnen doen, moet je 

vrij zijn van zorgen om een dak boven je hoofd, om goede gezondheidszorg of eerste 

levensbehoeften. Je moet je veilig voelen en gewaardeerd. Om mee te kunnen doen is het belangrijk 

dat ieder de eigen talenten kan ontwikkelen en inzetten. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan 

een gemeente waar we trots op kunnen zijn.  

Jeugdzorg 
Het gezin waarin je geboren wordt of de plek waar je woont, mogen wat GroenLinks betreft niet 

bepalend zijn voor de kansen die je krijgt in het leven. GroenLinks wethouder Harold Halewijn heeft 

laten zien dat met een visie en andere aanpak in de jeugdzorg een belangrijke bijdrage aan 

kansengelijkheid kan worden geleverd. Met het programma Doorgaande Zorglijn Jeugd heeft 

Wormerland weer grip gekregen op de kosten voor de jeugdzorg en belangrijker, worden kinderen 

en gezinnen in Wormerland sneller en beter geholpen. De samenwerking tussen het Jeugdteam van 

de gemeente, Centrum Jong, Kinderopvang en Onderwijs zorgt dat elk kind in Wormerland eenzelfde 

kans krijgt op een gelukkige toekomst. Speciale programma’s zijn en worden ontwikkeld om kinderen 

en gezinnen die het moeilijk hebben, een extra steuntje in de rug te geven. Soms zelfs met de inzet 

van speciaal hiervoor aangestelde gezinscoaches. Dit beleid wil GroenLinks de komende jaren graag 

voortzetten. Ook de ontwikkeling van onze oudere kinderen en de jongvolwassenen in onze 

gemeente verdient aandacht. Een straathoekwerker kan daarbij een belangrijke rol spelen. De 

voorzieningen voor en van jeugd en jongvolwassenen moeten een prominente rol krijgen in onze 

gemeente, bijvoorbeeld via zeggenschap en participatie. 

Wat gaan we doen: 

• We continueren de Doorgaande Zorglijn Jeugd, de samenwerking tussen alle organisaties en 

instellingen in Wormerland en breiden deze uit naar Jeugdwerk, Sport en Cultuur. 

• Het preventieve aanbod van kind- en gezinshulp wordt verder uitgebreid of aangepast als 

gevolg van de maatschappelijke veranderingen, 

• De gezinscoaches worden een volwaardig onderdeel van onze jeugd- en gezinshulp en waar 

nodig, uitgebreid, 

• We pleiten voor een straathoekwerker die goede contacten met jeugdigen en buurt 

onderhoudt en samen met jeugd en jongeren werkt aan een uitbreiding van voorzieningen 

voor tijdsbesteding, sport en cultuur, 

• We schenken specifiek aandacht aan kinderen en gezinnen die langer dan twee jaar onder de 

armoedegrens leven. 

Armoedebestrijding 
Een kleine groep mensen wordt steeds rijker terwijl de armoede in de onderlaag van de bevolking 

ook toeneemt. De kloof tussen arm en rijk groeit daarmee. Armoede leidt tot kansenongelijkheid, ze 

gaat bijvoorbeeld gepaard met werkloosheid en schooluitval. Ook in Wormerland komt relatief veel 

armoede voor. Schuldenproblematiek komt niet alleen voor bij uitkeringsgerechtigden, maar ook bij 

kleine zelfstandigen, werkloze mensen, mensen met een WIA-uitkering of ouderen. Jammergenoeg 

maakt nog ruim eenderde van het aantal huishoudens dat recht heeft op bijstand, daar geen gebruik 

van. De laagdrempelige toegang in De Omslag heeft geleid tot meer aanloop en hulp en toch worden 

veel gezinnen en alleenstaanden nog niet bereikt. 

https://wormerland.groenlinks.nl/standpunten/doorgaande-zorglijn-jeugd
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Een samenwerking met de Voedselbank kan de gemeente helpen om beter en meer in contact te 

komen met inwoners die het moeilijk hebben. Het onderling verwijzen naar elkaars voorzieningen 

kan veel mensen helpen.  

Maar de gemeente kan en moet beter zichtbaar maken welke voorzieningen er beschikbaar zijn. Er 

zijn vele fondsen en regelingen, ook met onze eigen culturele- en sportvoorzieningen, die nu 

onbekend of zelfs onbereikbaar zijn voor mensen met een zeer kleine portemonnee. Van een 

vakantiehuisje voor een euro via de vakantiebank tot een leuke box voor een verjaardagsfeestje. 

De toegang tot de voorzieningen moet eenvoudiger of zelfs automatisch. Een Gemeentelijke 

Inwonerspas kan hierbij een belangrijke rol spelen, zeker als deze gekoppeld kan worden aan de 

gebruikelijke subsidies die de gemeente nu verleend aan instellingen en sport- en 

cultuurverenigingen. Maar ook de automatisch kwijtschelding van lokale belastingen zoals de 

Nationale Ombudsman bepleit. 

Wat gaan we doen 

• GroenLinks wil dat de gemeente actiever op zoek gaat naar mensen die recht hebben op 

bijstand. We gaan een subsidieregeling en een nauwe samenwerking aan met de 

Voedselbank, 

• We gaan monitoren of de voorzieningen de rechthebbende minima en hun kinderen 

bereiken, 

• De gemeente zet de hulp van gemeentelijke voorzieningen en de voorzieningen van fondsen 

en regelingen van andere organisaties voor minima in de ruimste zin op een overzichtelijke 

wijze op een rij, 

• We voeren de Inwonerspas breed in voor alle inwoners van Wormerland zodat iedereen kan 

meedoen aan maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten in onze gemeente. Het 

subsidiebeleid van de gemeente, voor sportverenigingen en culturele instellingen, wordt 

daarvoor gekoppeld aan deze inwonerspas, 

• We bestrijden energie armoede door onze minima te helpen bij het verduurzamen van de 

woning waardoor de energielasten verlaagd kunnen worden. 
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Ouderen 
Wormerland is een sterk vergrijzende gemeente.  Ouderen zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en 

wonen zo lang mogelijk zelfstandig. Het Dienstencentrum Wormerland heeft een belangrijke rol. 

Ouderen en ook mensen met een beperking kunnen gebruik maken van diverse diensten, van 

klussenservice, maaltijdbezorging, mantelzorgondersteuning en wijkbus tot sociale activiteiten. Ter 

voorkoming van eenzaamheid zijn sociale activiteiten georganiseerd in De Omslag in Wormer en de 

diverse dorpshuizen in de kernen van groot belang. Ouderen en inwoners met een beperking kunnen 

bij de gemeente diverse voorzieningen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

aanvragen. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente ouderen en inwoners met een 

beperking zo veel mogelijk ondersteunt. 

Wat gaan we doen: 

• We zorgen ervoor dat de gemeente Wormerland een dementievriendelijke gemeente wordt, 

• We verhogen de inzet op de bestrijding van eenzaamheid, 

• We versterken de functie van de dorpshuizen als ontmoetingsplek voor ouderen, ook in 

financiële zin. 

Kunst en Cultuur 
Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven; zonder kunst geen muziek, 

geen film, geen boek, geen schilderij, geen reclame, geen column, geen cabaret en ga zo maar door. 

Kunst ondergaan is fijn en 52% van de Nederlandse bevolking doet aan actieve kunstbeoefening. 

GroenLinks koestert dit en wil dit verder faciliteren. In Wormerland is een mooi cultureel aanbod met 

bijvoorbeeld De Kaasfabriek, Stichting Pook in het Dorpshuis in Oostknollendam, de concerten in Jisp, 

de kunst- en poëzieroute van Veldwerk in de Schaalsmeerpolder en het Door het Lint Festival en 

sinds kort ook theater in dorpshuis 1456 in Wijdewormer. Ondersteuning van deze podia, 

evenementen en de culturele verenigingen door de gemeente is belangrijk. Daarnaast ziet 

GroenLinks graag, dat door samenwerking onderling de lokale kunst- en cultuursector wordt 

versterkt. Om kunst voor iedereen bereikbaar te houden willen wij dat op alle basisscholen budget 

aangevraagd kan worden voor een jaarlijks kunstproject. Zo krijgt ieder kind, ongeacht zijn of haar 

achtergrond toegang tot kunst, op voorwaarde dat het project zo mogelijk door een lokale 

vakdocent, culturele instelling of kunstenaar gegeven wordt. Op deze manier verbeteren we ook de 

lokale culturele infrastructuur. 

Ons rijke verenigingsleven zorgt ook voor de 

broodnodige sociale cohesie in Wormerland. En de 

jaarlijkse Buurtcamping die dankzij een motie van 

GroenLinks georganiseerd zou worden zal vanaf 

2022 doorgang vinden. Inwoners ontmoeten elkaar 

hier, krijgen de kans om hun talenten te laten zien 

en hebben een minivakantie in eigen dorp.  
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Wat gaan we doen: 

• Huidige culturele instellingen, verenigingen en evenementen blijven ondersteunen, 

• Oprichting van een kunst- en cultuurfonds voor aanbieders van kunsteducatie incl. lokale 

kunstenaars en instellingen, onderzoeken, 

• Kunst- en cultuureducatie op onze basisscholen stimuleren door geld beschikbaar te stellen 

voor een kunstproject naar keuze van een lokale vakdocent of kunstenaar, 

• Zorgen dat de Buurtcamping wordt georganiseerd om de sociale cohesie binnen Wormerland 

een impuls te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


