INITIATIEVEN VAN DE PVDA HOUTEN in de afgelopen jaren

Maart 2022

Februari 2022

Voorschot van € 200,- voor bijstandsgerechtigden voor de hoge energiekosten
De energieprijzen zijn explosief gestegen. De prijsstijgingen zijn nijpend voor bijstandsgerechtigden die zich nu al
suf budgetteren om alle rekeningen betaald te krijgen. Het water staat hen aan de lippen. Daarom wil de PvdA dat
de gemeente het geld dat is toegezegd voorschiet. De gemeente loopt geen enkel risico en de mensen voor wie we
er als gemeente moeten zijn, help je uit de brand.
Oog voor cultureel erfgoed in Tull en ‘t Waal
Een gemeentelijk monument, een bruggetje in Tull en ’t Waal, bevindt zich in een erbarmelijke staat. De PvdA wil
dat de wethouder nog in de komende maanden er voor gaat zorgen dat de gemeente gaat handhaven en met de
eigenaar van de brug in gesprek gaat. Later in het jaar worden dan de ambities voor het hele erfgoed vastgesteld.

Garantie voor betaalbare middenhuur voor 20 jaar is Houtense norm voor ontwikkelaars
Op de Molenzoom komt een appartementengebouw voor 109 nieuwe woningen. De betaalbaarheid voor de
middenhuur is voor 50% van de woningen is gegarandeerd voor 20 jaar. De PvdA heeft aan het college een
toezegging gekregen dat deze 20 jaar garantie de Houtense standaard wordt en bekend wordt gemaakt bij
Februari 2022 investeerders en projectontwikkelaars. Die toezegging hebben we gekregen.

Februari 2022

Overlast door houtstook op de agenda gezet
Op verzoek van de PvdA doet het college onderzoek naar de mogelijkheden houtstook niet meer toe te staan als er
sprake is van ‘code rood’. Dat wil zeggen dat de weersomstandigheden zodanig zijn dat het schadelijk is voor de
gezondheid en de luchtkwaliteit. We hebben hiervoor een motie samen met D66 ingediend die door een krappe
meerderheid in de raad werd gesteund.
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November 2021

November 2021

Oktober 2021

Blijven bouwen, vertraging voorkomen
De PvdA heeft het initiatief genomen om dóór te gaan met bouwen waar dat kan. Omdat Houten zich niet kan
veroorloven een paar jaar niet te bouwen, daarvoor is de woningnood te hoog. Het resultaat is dat er zeven
projecten opgepakt worden, vooruitlopend op een nieuwe ruimtelijke visie. Het levert 400 – 500 woningen op.
Perspectief voor de Molenzoom
De PvdA- fractie is in gesprek gegaan met inwoners van de Molenzoom om vier bouwprojecten in samenhang te
ontwikkelen en de ideeën van de inwoners (Binnendorp Molenzoom) erbij te betrekken. Dit voorstel is door de raad
en het college overgenomen.
1115 uithuisgeplaatste kinderen Kinderopvangtoeslagschandaal
De PvdA heeft samen met anderen partijen aandacht gevraagd voor de situatie van uithuisgeplaatste kinderen als
gevolg van de toeslagenschandaal. We willen weten of er in Houten ook kinderen uithuisgeplaatst zijn. We hebben
de wethouder opgeroepen die gezinnen bij te staan en maximaal te ondersteunen.

Lokale Inkomensregelingen, werk onder de motorkap
Lokale inkomensregelingen zijn versnipperd en moeilijk vindbaar voor de doelgroepen. Door versnippering zijn de
regelingen moeilijk te vinden, juist voor inwoners waarvoor ze bedoeld zijn! En als je een regeling niet kan vinden,
kun je er ook geen gebruik van maken. De PvdA blijft aandringen om dit verbeteren en hiervoor met de
September 2021 maatschappelijke partners om tafel te gaan zitten
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Juni 2021

Huurderdebacle in de Kiem gesmoord
De PvdA heeft publiciteit gezocht over absurd korte huurovereenkomst: na twee jaar diende men het huis weer te
verlaten. Door dit zichtbaar te maken ging de verhuurder ‘om’ en hebben de huurders een huurcontract voor
onbepaalde tijd gekregen. We zijn blij dat het ombudswerk van de PvdA Houten resultaten heeft opgeleverd. We
moeten scherp blijven in een overspannen woningmarkt gaan projectontwikkelaars -zo blijkt- tot het gaatje.

Maart 2021

Woningbouw op de Beverakker anders aanpakken
De PvdA heeft samen met andere partijen een voorstel gemaakt om vóór dat de grond verkocht éérst samen met
de buurt plannen te maken met verschillende partijen die belangstelling hebben, zoals Viveste, Wakkere Akker,
inwonersinitiatieven en omwonenden. Inwoners waren heel enthousiast, voelden zich gehoord en gezien.
Hoopvolle ervaring voor een nieuwe vorm van participatie.

Februari 2021

Gedupeerden Kinderopvangtoeslagschandaal steunen
De PvdA heeft samen met andere partijen het initiatief genomen er voor te zorgen dat gedupeerde ouders
ondersteund worden bij de afwikkeling van de schadeloosstelling. Dat de uitvoering soepel gaat verlopen en het
geen nieuwe verwikkelingen of ‘gedoe’ oplevert voor de gedupeerden. Mooi dat de gemeente Houten zich solidair
en eensgezind opstelt. De gedupeerden verdienen alle steun.

Januari 2021

Garanties bij spoedeisende jeugdhulp
De PvdA heeft er op aangedrongen dat bij spoedeisende jeugdhulp een onafhankelijke gedragswetenschappen
gegarandeerd is. Dit was nog niet in de regeling opgenomen en is voor ouders heel belangrijk dat zij door
deskundige experts worden gehoord en gezien. Deze aanpassing is nu opgenomen in de regelingen .
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Minimumloon van 14 euro bij de gemeente Houten
De PvdA is het gesprek aangegaan binnen de gemeente over een hoger minimumloon. Inzet is dat mensen die bij de
gemeente Houten mensen werken tenminste 14 euro per uur verdienen. Dat kan ook via inkoop of aanbesteding
zijn. Ieder die werkt bij of via de gemeente moet zeker zijn van een loon waar hij of zij van rond kan komen.
November 2020 Werkende armen zijn in Houten niet acceptabel. 14 euro is nu gelukkig de norm bij de gemeente Houten.

Oktober 2020

Huishoudelijke zorg overhevelen naar de bijstand
De huidige wmo regeling voor huishoudelijke ondersteuning leidt er toe dat mensen met een inkomen van
100.000,- een beroep doen op gemeentelijke subsidie voor huishoudelijke hulp. Dat is oneerlijk en ondermijnt de
bedoeling. Het geld komt dan niet terecht voor mensen voor wie het bedoeld is. De PvdA heeft het initiatief
genomen om huishoudelijke zorg over te hevelen naar de bijzondere bijstand.

Maart 2020

Opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland
De PvdA heeft samen met andere partijen het initiatief genomen en het college opgeroepen om 10 kinderen die
vastzitten in opvangkampen in Griekenland, op te nemen in Houten. Samen met de vele vrijwilligers en
gastgezinnen is er in de Houtense gemeenschap steeds een grote bereidheid om zich in te zetten voor
vluchtelingen, voor 10 en meer kinderen.

Februari 2020

Draagvlak energietransitie
Onze zorg is hoe je huizen op een betaalbare wijze duurzaam maakt. Wij willen dat de gemeente actief meedenkt
met inwoners die wel willen, maar niet kunnen. Er zijn vast creatieve mogelijkheden hoe we in de gemeente een
concrete bijdrage in dit soort gevallen kunnen leveren, al dan niet met steun van het rijk. De PvdA heeft het initiatief
genomen hierover een bijeenkomst over te organiseren door de gemeente.
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Juli 2019

Houten sluit zich aan bij Alliantie tegen kinderarmoede
De PvdA heeft het initiatief genomen om alle fracties achter het voorstel te krijgen om ons als gemeente Houten
aan te melden bij de Alliantie. En dat is gelukt! Afspraak is dat de gemeente over de grenzen van één collegeperiode
heen, gaan inzetten om armoede onder kinderen uit te bannen. De inzet is dat in 2030 kinderen niet meer de dupe
zijn van armoede en dat er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.

Juni 2019

Sneller hulp bij schulden
Omdat het te lang duurde heeft de PvdA het initiatief genomen het college op te roepen werk te maken van een
nieuwe werkwijze voor schuldhulpverlening. De PvdA vindt dat de gemeente Houten in vergelijking met andere
gemeenten dit veel te traag oppakt. De PvdA heeft aangedrongen om koudwatervrees bij maatschappelijke partners
weg te nemen en aan de slag te gaan.

Mei 2019

Oktober 2018

Politiek café jeugdzorg
Op initiatief van de PvdA is met andere partijen een politiek café georganiseerd over jeugdzorg, met ruim 60
deelnemers. Ouders vertelden, dat zij zich door de hulpverlening niet serieus genomen voelen. Er is een manifest
opgesteld met al doel dat kinderen en ouders beter worden geholpen en de jeugdhulp effectiever wordt.
Kwetsbare kinderen in het praktijkonderwijs
Praktijkscholen zorgen voor eerlijke kansen en het begeleiden van kwetsbare leerlingen naar de arbeidsmarkt. Maar
drie jaar vóór het einde van het programma blijkt het geld opeens op te zijn. Meer scholen dan verwacht hebben, zo
blijkt, de weg naar de subsidiepot gevonden. Op verzoek van de PvdA is het college is bereid extra financiering te
geven indien dat nodig blijkt.

