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Inleiding  
 

 Op 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Op 

die dag kunt u uw stem laten horen over de toekomst van de gemeente. Het is die dag dus aan u om 

te kiezen!  

 De samenleving vraagt om zekerheid. De zekerheid van een leefbare planeet, de zekerheid van zorg 

en doorbetaling bij ziekte, de zekerheid van een betaalbaar huis, de zekerheid van een fatsoenlijk 

pensioen en de zekerheid dat de staat aan jouw kant staat. In één woord: bestaanszekerheid. De 

staat trekt zich langzaam maar zeker terug en de samenleving die zich steeds meer rondom de markt 

organiseert, is steeds minder in staat om die onzekerheid en de stijgende tweedeling het hoofd te 

bieden. Corona heeft dit proces versneld en pijnlijk duidelijk gemaakt.  

 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SP. De SP wil het roer in de gemeente flink omgooien. 

Wij strijden voor een socialer Den Bosch. Een Den Bosch waarin de inwoners centraal staan. De 

afgelopen jaren zijn wat ons betreft verkeerde keuzes gemaakt. De windmolens die worden 

neergezet, moeten voor iedereen draaien, niet alleen voor de windboeren die er een verdienmodel 

in zien. De keuzes die gemaakt worden moeten iedereen ten goede komen, niet alleen de rijkere 

inwoners van de gemeente. 

 We moeten de aanval openen op de wachttijd van 9 jaar voor een sociale huurwoning, het is 

natuurlijk te gek voor woorden dat de bouw van betaalbare huurwoningen gigantisch achterblijft bij 

de behoefte aan dit soort woningen onder de mensen. Hoog tijd dat de overheid weer eens haar 

verantwoordelijkheid neemt en datgene gaat doen wat de markt niet doet of niet wil doen omdat er 

te weinig mee verdiend wordt. Daarom, de gemeente gaat weer zelf woningen bouwen, zoals we dat 

eerder in de vorige eeuw ook deden, gewoon met een eigen gemeentelijk woningbedrijf! 

 Dat er in onze gemeente nog steeds kinderen opgroeien in armoede is onacceptabel. De gemeente 

moet er alles aan doen om deze kinderen een eerlijke kans te geven, door ze de mogelijkheid te 

geven muziek- en sportles te volgen, mee op schoolreis te gaan en door de inzet om armoede uit te 

bannen. 
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Woningbouw en Openbare Ruimte 
 

 Nederland verkeert in een wooncrisis. De gevolgen van deze wooncrisis zijn helaas ook in onze 

gemeente voelbaar. De wachtlijst voor sociale huurwoningen is met bijna tien jaar veel te lang en de 

huren en huizenprijzen rijzen de pan uit. De volkshuisvesting, waar we in Nederland ooit trots op 

konden zijn, is door rechts woonbeleid uitgekleed. Vastgoedspeculanten en huisjesmelkers kunnen 

ongehinderd geld verdienen over de ruggen van huurders en woningzoekenden. De SP wil een einde 

aan deze praktijken. De gemeente moet een actievere rol gaan spelen in de woningmarkt om genoeg 

betaalbare woningen te realiseren.  

• De wooncrisis uit zich met name bij de goedkopere woningen. Mensen met een laag inkomen 

worden onevenredig zwaar getroffen door de woningnood. Daarom zetten wij in op het versterken 

van de volkshuisvesting. Van de nieuwbouw moet 40% sociale huur, 30% midden huur en sociale 

koop en 30% vrije sector en dure koop zijn.  

• De huizen worden steeds duurder, vooral in het centrum. Bosschenaren met een laag inkomen 

kunnen steeds moeilijker in de hele gemeente gaan wonen. Deze vorm van segregatie gaan we 

tegen. In iedere buurt moet een gezonde mix zijn van dure en goedkope huizen. Het slopen en 

verkopen van sociale huurwoningen gaan we tegen.  

• Het opkopen en doorverhuren van huizen door beleggers heeft dramatische gevolgen voor de 

betaalbaarheid van woningen. Dit willen wij tegengaan. Om dit te bereiken wordt een 

zelfbewoningsplicht van 5 jaar van toepassing op alle woningen. Ook breiden we een opkoopverbod 

voor beleggers verder uit in de buurten waar dat nodig is.  

• Volkshuisvesting is een taak van de gemeente. Om grip te krijgen op de woningbouw richten we 

een gemeentelijk woningbouwbedrijf op. Zo hebben de inwoners van Den Bosch meer politieke 

zeggenschap over het woonbeleid van de gemeente. Het bestuur van dit bedrijf wordt door de 

huurders gekozen en huurders hebben invloed op de beslissingen.  

• De gemeente waarborgt de kwaliteit van woningen. Zaken als tocht, vocht en 

schimmelproblematiek, slechte isolatie en gebrekkig onderhoud zijn niet alleen een zaak tussen 

huurder en corporatie, maar ook van de gemeente zelf. De gemeente zet zich actief in voor het 

verbeteren van de woonkwaliteit.  

• Huurders en bewoners hebben zeggenschap over hun woningen en hun buurt. Bij zaken als sloop, 

renovatie en parkeerbeleid hebben zij concrete zeggenschap. Deze beperkt zich niet tot vrijblijvende 

inspraakavonden, maar bewoners hebben formele inspraak over beslissingen.  

• De hele binnenstad wordt autoluw. We richten de publieke ruimte in voor fietsers en voetgangers. 

In de rest van de gemeente houden we minder rekening met auto´s. Dit betekent dat we inzetten op 

deelmobiliteit en het versterken van het openbaar vervoer.  

• Wij willen meer investeren in een groene leefomgeving. Hoe groener de buurten en dorpen, hoe 

leefbaarder. De mensen die de groenvoorziening onderhouden, komen in vaste dienst van de 

gemeente en krijgen een CAO-loon.  

• De gemeente moet de kwaliteit van de openbare ruimte waarborgen in alle delen van de 

gemeente. Inzetten op prestigeprojecten in de binnenstad en het laten wegroesten van 

lantaarnpalen in de buitenbuurten en de dorpen is onacceptabel.  

• De openbare ruimte dient goed toegankelijk te zijn voor mensen met een mobiliteit beperking.   
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Zorg 
 

 Het rijk heeft veel zorgtaken overgedragen aan de gemeente zonder dat daar voldoende geld voor is 

vrijgemaakt. Hierdoor zien we dat het moeilijk is voor de gemeentes om goede zorg te leveren. Zo 

wordt er steeds meer gekeken welke zorgaanbieder het goedkoopste is zonder te kijken wie de beste 

kwaliteit levert en waar de werknemer eerlijk word beloond voor het harde werk. Wij willen juist 

naar gemeentelijke zorg toe die is gericht op de menselijke maat met zorgbuurthuizen en goede 

thuiszorg.  

• Wij vinden dat wie zorg nodig heeft, die ook moet krijgen. Waar we als gemeente kunnen nemen 

we financiële en andere drempels weg. De indicatie wordt door een zorgverlener gedaan, niet door 

de gemeente.  

• Naast het leveren van kwalitatief goede zorg, kijkt de gemeente bij het afsluiten van contracten 

met zorgaanbieders ook naar hoe er wordt omgegaan met werknemers en hoe het zit met de 

beloningen aan de top. Gemeenschapsgeld hoort immers op een verantwoorde manier te worden 

uitgegeven en niet in zakken van managers te verdwijnen.  

• Wij willen dat er voor mensen met een beperking meer huizen toegankelijk worden gemaakt. 

Aanpassingen van een woning zou sneller moeten gebeuren.  

• We willen Zorgbuurthuizen. De gemeente zet zich in om samen met woningcorporaties en 

zorgaanbieders kleinschalige woonvormen op te zetten in hun eigen buurt, toegankelijk voor 

zorgbehoevenden, of die nu rijk zijn of armer. In deze Zorgbuurthuizen kan men niet alleen terecht 

voor uitgebreide zorg, maar ook voor beperkte zorg. Tevens heeft het Zorgbuurthuis een 

buurtfunctie. Men kan er terecht voor een gezamenlijke maaltijd en voor activiteiten en sociaal 

contact. Zo bestrijden we eenzaamheid. 

• De gemeente en de GGD organiseren, in samenwerking met onder andere scholen, de preventieve 

tandzorg voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen niet naar de tandarts gaan.  

• Meer uren voor thuiszorg. Men kan niet in twee uur een huis schoonmaken en ook nog tijd hebben 

voor een praatje.  

• Buurtpleinen laagdrempelig houden en dus op plaatsen die voor iedereen makkelijk te vinden zijn, 

bijvoorbeeld in de buurt van winkels of scholen.  

• De huishoudelijke zorg wordt een gemeentelijke dienst, zo zijn cliënten verzekerd van de zorg die 

nodig is en de zorgverleners verzekerd van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.  

• De gemeente ondersteunt mantelzorgers en biedt meer mogelijkheid voor ‘respijtzorg’, zodat 

mantelzorgers op adem kunnen komen. Mantelzorg mag nooit een vervanging worden van 

professionele zorg maar wordt extra gewaardeerd als waardevolle aanvulling op de zorg.  
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Inkomen 
 

 Door de participatiewet zijn bijstandsgerechtigden verplicht een tegenprestatie te leveren voor hun 

uitkering. Het gevolg van deze wet is dat er veel mensen die zonder loon aan het werk gezet zijn. Een 

uitkering is geen loon! Het is de taak van de gemeente om mensen te begeleiden en op te leiden als 

zij moeilijk aan het werk komen. Het is niet de taak van de gemeente om werk te organiseren waar 

vervolgens geen loon voor wordt betaald.  

• Werk moet lonen! Wij zijn tegen de verplichte tegenprestatie. ook als dit gebeurd onder de noemer 

arbeidsfit maken, re-integratie traject of wat dan ook . Als mensen vanuit een uitkeringssituatie aan 

het werk gaan, dienen zij een fatsoenlijk loon daarmee te verdienen.  

• Bij dak- en thuisloosheid zetten we ons in om de oorzaken te bestrijden in plaats van het alleen 

bestrijden van de overlast die sommige mensen geven.  

• Wij willen een nieuwe sociale werkvoorziening: het sociaal ontwikkelbedrijf. Mensen die een 

vergrote afstand tot de arbeidsmarkt hebben krijgen recht op scholing en begeleiding. als mensen 

daar zelf behoeften aan hebben. Zo biedt het sociaal ontwikkelbedrijf een oplossing voor iedereen 

die hulp nodig heeft bij het vinden van werk  

• Luisteren naar de mensen die een uitkering hebben of komen aanvragen en vervolgens maatwerk 

leveren. de behoeften van de uitkeringsgerechtigden moet bepalen waar zij wel en niet aan mee 

hoeven te doen. de meesten mensen willen namelijk zelf graag werken. de gemeente gaat uit van 

vertrouwen.  

• De gemeente neemt schoonmakers, cateringmedewerkers en dergelijke weer gewoon zelf in 

dienst, in plaats van deze mensen extern in te huren.  

• Geen huisuitzettingen meer, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook geen afsluiting meer van 

water en stroom.  

• De voedselbank en andere armoedevoorzieningen zullen we steunen, hoewel het streven blijft om 

deze zo snel mogelijk overbodig te maken. Dit is mogelijk in een rijk land als Nederland.  

• Armoede hoort niet thuis in onze gemeente. We willen meer hulp voor kinderen die in armoede 

opgroeien, o.a. voor kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. Zolang de 

uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. De grens voor de 

toegang tot deze bijzondere bijstand leggen we op 130 procent van het minimumloon.  

• Wij willen geen wantrouwen meer tegen bijstandsgerechtigden. Een vergissing is geen fraude en 

moet niet leiden tot een boete. In onze gemeente worden bijstandsgerechtigden niet zonder 

aanleiding in de gaten gehouden, ook hun privacy wordt gerespecteerd.  

• Er komt een gemeentelijke stagebank zo zorgen wij er voor dat we weten bij welke stage plekken 

studenten terecht kunnen. Wij gaan niet samenwerken met bedrijven die discrimineren en deze 

bedrijven krijgen dan ook geen opdrachten van de gemeente . wij ondersteunen studenten die 

moete hebben bij het vinden van een stage en spreken bedrijven hier op aan.  

• De gemeente stelt betaalde en onafhankelijke energie adviseurs aan om inwoners gratis te 

adviseren. De gemeente moet voorwaarde scheppend zijn en energie armoede voorkomen. Hierbij 

kan gedacht worden aan het renteloos beschikbaar stellen van een lening of voorschot aan 

huishoudens om hun woning te verduurzamen.  
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Klimaat 
 

 Dat de aarde door het handelen van de mensen opwarmt weten wij allemaal. Wij weten nu al dat de 

gevolgen onafwendbaar zijn. Als we de opwarming van de aarde niet tegengaan dan zal het voor 

Nederland moeilijker en duurder worden om te gaan met extremere weersomstandigheden en 

zeespiegelstijging. Ook staat de biodiversiteit onderdruk en we zien steeds meer diersoorten 

uitsterven. daarom komt de Bossche SP met radicale en vergaande voorstellen om de schade aan 

klimaat en milieu zoveel mogelijk te beperken. Het is belangrijk dat Den Bosch ruim voor 2050 echt 

klimaatneutraal zal zijn.  

• Wij streven naar een klimaatneutraal Den Bosch, uiterlijk in 2050, liever eerder.  

• Op zoveel mogelijk daken in Den Bosch moeten zonnepanelen komen, Te beginnen met alle 

panden die in beheer zijn van de gemeente zelf. Ook moet er voldoende geld beschikbaar worden 

gesteld om alle koop woningen te ondersteunen om zonnepanelen op de daken te kunnen plaatsen. 

Bij nieuwbouw moeten er standaard zonnen panelen liggen op de daken.  

• We beginnen met het plaatsen van collectieve zonnepanelen op sociale huurwoningen. De 

opbrengsten van deze zonnepanelen worden door de gemeente ingezet voor het isoleren van 

woningen en het verlagen van de energierekening.  

• Bedrijven die zich in Den Bosch vestigen worden verplicht tot het nemen van energiebeperkende 

maatregelen. Het streven is dat deze bedrijven klimaatneutraal opereren.  

• Wij willen een gemeentelijk energiebedrijf oprichten. Grote projecten op het gebied van de 

energietransitie, zoals windmolenparken, moeten in publieke handen zijn en moeten breed worden 

gedragen door de bevolking van Den Bosch. Zo kunnen al onze inwoners en bedrijven profiteren van 

duurzaam opgewekte energie. 

• Milieu vervuiling door bedrijven in Den Bosch pakken we hard aan. Bij het overtreden van de 

milieunormen moeten bedrijven direct maatregelen nemen om onder de normen te komen. Als 

bedrijven hier niet direct aan kunnen voldoen, worden ze gesloten totdat ze weer kunnen voldoen 

aan de regels.  

• Wij gaan het aantal bomen in Den Bosch verdubbelen. Bomen vangen CO2 en water op en gaan 

hittestress tegen. Ook blijven we zoveel mogelijk bomen die er al in Den Bosch zijn behouden en is 

kappen alleen mogelijk als het een uiterste noodzaak is.  

• We zetten in op de vergroening van de leefomgeving. We ondersteunen het ontstenen van tuinen 

en schoolpleinen. Het aanleggen van groene daken stimuleren we.  

• We zetten in op het versterken van het openbaar vervoer naar alle buurten en dorpen. Het 

wegbezuinigen van buslijnen gaan we zoveel mogelijk tegen en we zetten ons in voor de terugkeer 

van verdwenen buslijnen, ook als dit de gemeente geld kost. We onderzoeken de aanleg van een 

trein- en busstation in de Maaspoort.  

• Wij geven de voorkeur aan zonnepanelen op bebouwing. Windmolens en zonnepanelen op 

weilanden hebben niet onze voorkeur en kunnen alleen dienen als aanvulling van de energie 

voorraad zo dat wij in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn.  

• Wij willen geen kerncentrales of energie slurpende bedrijven, zoals datacenters in onze gemeente  
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Welzijn en Bedrijvigheid 
 

 Ontspanning, vermaak en socialiseren zorgt voor plezier en welzijn. Recreatie in natuur, parken, 

kinderboerderijen en aan het water is een ontsnapping aan de stenen stad. Sport & spel geeft 

lichamelijke beweging en stimuleert groepsverbondenheid. Theater, film, muziek, lezen, dans en 

kunst doen de dagelijkse sleur even vergeten. Horeca, sociale cafés, dagbesteding en verenigingen 

brengen mensen samen en voorkomt zo vereenzaming. Daarom is een goede vrijetijdsbesteding voor 

ons een prioriteit. 

 Economische bedrijvigheid levert werkgelegenheid en inkomen. Met name innovatieve bedrijvigheid 

is noodzakelijk om aan een toekomstbestendige en betere maatschappij te werken. Echter de 

arbeidsmarkt kenmerkt zich door ongelijke en vaak slechte arbeidsvoorwaarden voor met name lager 

betaald en flex werk. Er dient meer respect te komen voor ongeschoolde, lager- en midden 

geschoolde arbeid.  

• Wij willen in elke buurt en dorp buurthuizen die voor iedereen in de buurt toegankelijk is en waar 

laagdrempelige culturele en sociale activiteiten kunnen plaatsvinden.  

• Wij willen ervoor zorgen dat sport, cultuur en vrije tijd besteding voor iedereen toegankelijk is 

ongeacht mobiliteit, inkomen of afkomst.  

• Wij zijn voor een toegankelijk zwembad in West.  

• Wij willen dat de gemeente investeert in de terugkeer van het schoolzwemmen. 

 

• Om de grote behoefte aan vakmensen in de gemeente te kunnen vervullen willen wij het 

VMBO/MBO onderwijs versterken. Wij zijn trots op onze vakmensen die hun handen uit de mouw 

steken om anderen te helpen. Daarbij willen we i.v.m. met de energie transitie koploper zijn op het 

gebied van technisch onderwijs.  

• Wij vinden dat de gemeente als werkgever en opdrachtgever het goede voorbeeld dient te geven 

op het gebied van arbeidsvoorwaarden (loon, vast contract en arbeidsomstandigheden) en daar ook 

bij een aanbesteding afspraken over moet maken. Waar mogelijk neemt de gemeente weer mensen 

in eigen vaste dienst in plaats van aanbesteden of inhuren.  

• Voor de komende jaren willen wij ons inzetten om de post corona gevolgen op te vangen voor 

bijvoorbeeld scholing achterstand bij jongeren en financiële moeilijkheden bij kleine ondernemers en 

zelfstandigen. Dit moet niet ten koste gaan van bestaande en al geplande sociale en ontwikkeling 

programma’s.  
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Bestuur, dienstverlening en handhaving  
 

 De Gemeente is er voor de mensen en niet andersom. We zijn dienstbaar aan de bevolking. We 

denken mee, faciliteren waar nodig en zorgen ervoor dat we toegankelijk zijn. Het is belangrijk voor 

de gemeente dat de bewoners zich betrokken en vertegenwoordigd voelen bij wat de gemeente 

doet. Iedere inwoner moet zich vrij voelen zich met het bestuur te bemoeien en de gemeente moet 

de drempels voor het meedenken door bewoners zo laag mogelijk houden.  

• Wij vinden dat het bestuur van de gemeente voor, door en met inwoners plaats moet vinden. 

Inwoners worden vanaf het begin bij projecten betrokken die hen aangaan, niet pas als er al een plan 

ligt.  

• Inwoners van de gemeente moeten actiever betrokken worden bij de besluitvorming. Om deze 

reden zijn wij voor een burgerberaad, waar inwoners via loting meepraten over beslissingen. Ook 

zien wij een referendum als een goed middel om inwoners bij het bestuur te betrekken.  

• De dialoog tussen gemeente en bewoner moet plaatsvinden met alle betrokkenen, niet alleen 

belangenverenigingen. De gemeente faciliteert de organisatie van bewonersparticipatie.  

• Wij willen criminaliteit en overlast terugdringen, waarbij preventie voorop staat. Meer zichtbare 

aanwezigheid van politie (en BOA’s) in dorpen en buurten heeft een preventieve werking en men kan 

sneller optreden wat escalatie voorkomt. Een goede geestelijke zorg en armoedebestrijding 

voorkomt dat mensen in de problemen komen waardoor zij kunnen ontsporen of op het verkeerde 

pad kunnen raken. Daarnaast is ook een goede reclassering van belang om terugval te voorkomen.  

• De handhaver moet meer worden ingezet als buurtagent die aanspreekbaar en bekend is in de 

dorpen en buurten. Wij zijn tegen het verder bewapenen van gemeentelijke handhavers. Het 

geweldsmonopolie ligt bij de politie.  

• Wij zijn tegen het verder uitbreiden van cameratoezicht. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid ten 

koste van de privacy. Samen met bewoners zoeken we uit wat voor iedere specifieke situatie nodig 

en wenselijk is.  

• Wij zijn voor een proef met legale wietteelt en xtc. Zo halen we de wind uit de zeilen van de 

georganiseerde misdaad. We zetten sterk in op het voorkomen van drugsgebruik door voorlichting 

en bieden goede verslavingszorg. Drugsverslaving is een gezondheidsprobleem, geen crimineel 

probleem.  

• Regionale samenwerkingen, zoals Agrifood-Capital en Heesch-West, moeten transparanter worden 

georganiseerd. Alle documenten moeten openbaar zijn en de besluitvorming moet bij de 

gemeenteraden liggen. • Buurt- en dorpsraden moeten democratisch gekozen worden. De positie 

van de wijk/dorpsraad willen wij versterken waarbij zij ook verantwoording afleggen, zoals 

bijvoorbeeld een budget verantwoording.  

 


