
 BESTUUR EN ORGANISATIE

Maassluis maken we samen. Vanuit dat besef willen wij samen werken aan een stad waarin iedereen 
mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt 
gekoesterd. Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. Wij kiezen ervoor om het bindend 
vermogen in de samenleving te versterken en de destructieve krachten de wind uit de zeilen te nemen.

De gemeente krijgt steeds meer taken van het rijk en zijn inwoners steeds beter opgeleid en door 
moderne technieken steeds beter geïnformeerd. De PvdA vindt dit een gewenste ontwikkeling, want zo 
kunnen betrokken burgers actief meedoen in planvorming en beleidsontwikkeling. 

Tegelijkertijd zien we dat regionale verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Wij zullen 
er alles aan doen om te voorkomen dat de gemeenteraad buiten spel komt te staan.

De gemeente is er voor haar inwoners, de samenleving als geheel. Voor de PvdA is het belangrijk dat de 
gemeente voorkomt dat inwoners door het ijs dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor. Het 
beschermen van de privacy van burgers hoort hier ook bij.

Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale 
democratie. Dit kunnen burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen zijn. De lokale 
democratie heeft baat bij actief burger- schap en initiatieven van onderop. 

De PvdA wil dat bewoners meer en beter worden betrokken bij beleids- en besluitvorming. Maassluis 
heeft recht op goede dienstverlening en ambtenaren die openstaan voor ideeën van bewoners, 
bedrijven of instellingen. Want Maassluis maken we samen. 

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Door actief in gesprek te gaan met 
Maassluise burgers en transparant te handelen in de gemeenteraad waarborgen wij als PvdA de lokale 
democratie. Het gemeentebestuur informeert bewoners pro- actief en betrekt de bewoners zoveel 
mogelijk bij ontwikkelingen die hun leefomgeving aangaan. Als PvdA gaan wij regelmatig de straat op 
om wensen van de burgers te verzamelen en met hen in gesprek te gaan over zaken waarover de 
raadsleden besluiten moeten nemen. Want Maassluis maken we samen. 

Voor de PvdA betekent dat:
 Er transparante verantwoording van politieke keuzes aan de burgers van Maassluis plaatsvindt.
 De gemeente optimaal en dienstverlenend handelt.
 De integriteit van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers scherp moet worden 

bewaakt zodat burgers weten dat de integriteit niet in het geding is.
 De gemeente en inwoners aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheid, fatsoen en zorgvuldigheid.
 Burgerinitiatieven van bewoners zo veel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot 

meer betrokkenheid van bewoners.
 De gemeente haar eigen regels regelmatig toetst. Daar waar regels conflicterend zijn, worden ze 

aangepast.
 De gemeente haar dienstverlening op orde heeft en inwoners kunnen rekenen op  vriendelijke en 

behulpzame houding van de ambtenaren. 
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