De gemeente in Europa
Samenwerking in Europa biedt kansen om de lokale economie te versterken, innovatie te stimuleren
en banen te creëren. Die kansen moeten we pakken. Dat vraagt een actieve en internationale
georiënteerde politiek van het lokaal bestuur. In het belang van banen, lokaal ondernemerschap en
goede sociale voorzieningen kijken we verder dan de grenzen van de gemeente en Nederland.
Economie
Het midden- en kleinbedrijf is essentieel voor onze werkgelegenheid. Het is de motor van de lokale
economie en van een levendige gemeente met voorzieningen in de buurt. Die motor moeten we aan
de gang houden en daarom zorgen we er met onze landelijke vertegenwoordigers voor dat Europese
afspraken over bankreserves het verstrekken van leningen aan het MKB stimuleren.
Aanbesteden op alleen de laagste prijs moet tot het verleden behoren. Natuurlijk is het van belang
dat we spaarzaam omgaan met belastingmiddelen maar alleen letten op geld is niet voldoende. We
kijken ook naar de effecten van aanbestedingen op de kwaliteit van voorzieningen, op lokale
werkgelegenheid, op sociale- en milieueffecten.
Gemeenten zijn kraamkamers van innovatie. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare
Europese middelen ter stimulering van innovatie. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten
en overheden zijn daarvoor voorwaarde.
Werk
De PvdA is voorstander van het vrij verkeer van werknemers in de EU, maar sluit de ogen niet voor
de schaduwkant van de (arbeids)migratie. Gelijk loon voor gelijk werk in het land waar gewerkt
wordt moet de regel zijn, uitbuiting en schijnconstructies moeten worden bestreden. Daar ligt een
belangrijke signaleringsfunctie voor het lokaal bestuur.
Onderwijs
De PvdA acht het van grote waarde als jongeren van elk niveau in de gelegenheid gesteld worden om
tijdens hun opleiding een periode buiten Nederland door te brengen en stimuleert
onderwijsinstellingen dan ook om de daarvoor beschikbare middelen te benutten.
Wonen
De PvdA is voorstander van het vrij verkeer van werknemers in de EU, maar sluit de ogen niet voor
de schaduwkant van de migratie. Huisjesmelkers, die migranten uitbuiten en teveel mensen tegen
een te hoge prijs in slechte huisvesting onderbrengen, worden aangepakt. Alternatieven voor
fatsoenlijke huisvesting worden samen met de gemeente onderzocht.
Milieu
Door samen met andere gemeenten duurzame en innovatieve producten te bestellen wordt de prijs
lager. Samenwerking hoeft zich niet te beperken tot gemeenten in Nederland, maar kan over de
grenzen heen reiken.
Natuur

Vanaf 2014 moeten boeren 30% van hun Europese inkomenssteun besteden aan vergroening. Dat is
overheidsgeld en die subsidie moet dan ook besteed worden in lijn met de gemeentelijke visie op
natuur- en milieu-, en cultuurhistorische ontwikkeling in het landelijk gebied.

