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De ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) staat een volledige seculiere gemeente voor die religieus 

neutraal is. Dit betekent dat ons politiek denken, handelen en besluiten uitgaat van de rede/ratio, de 

wetenschap en de logica. De ASP laat zich niet leiden door (autoriteits)geloof, traditie en/of andere 

ideologische dogma's. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is voor ons, ook op 

plaatselijk niveau, de basis van onze standpunten en onze politieke keuzes. De ASP binnen de 

gemeente staat een seculiere samenleving voor waarin de individuele vrijheid, het 

zelfbeschikkingsrecht en de ontwikkeling en de gelijkwaardigheid van iedere inwoner is gewaarborgd, 

vrij van religieuze sturing en invulling. De ontwikkeling en de emancipatie van het individu is een 

belangrijke zorg voor de gemeentelijke overheid. De gemeente dient religieus neutraal op te treden 

naar al haar inwoners en ervoor te zorgen dat de privacy van elke bewoner is gewaarborgd.  

Scheiding van staat en kerk ofwel de scheiding van overheid en religie is voor de ASP een politieke 

richtlijn waarbij we er naar streven dat er op geen enkele wijze een verbinding en/of afhankelijkheid 

kan bestaan tussen de gemeentelijke overheid en religieuze instellingen. In openbare en publieke 

ruimten bestaan geen privileges voor welke godsdienstige, levensbeschouwelijke of ideologische 

groepering dan ook. Geloofsprivileges vertroebelen de scheiding van gemeente en religie. Evenzo 

geldt dit voor het koningshuis, de belangrijkste overweging van de Atheïstisch Seculiere Partij om de 

bevoorrechte positie van het koningshuis uit de grondwet te verwijderen en voor een zuivere 

republiek te kiezen is het verhogen van het democratisch gehalte van de maatschappij en het geen 

onderdaan zijn van een erfelijk staatshoofd die regeert “… bij de gratie Gods”. 

De ASP vindt dat de gemeente geen subsidies aan religieus gerelateerde organisaties of instellingen 

dient te verstrekken. Ook buitenlandse (staats)financiering van gebedshuizen, kerken, moskeeën en 

tempels is ongewenst en doet inbreuk op de scheiding van gemeente en religie. De ASP keurt elke 

buitenlandse financiering van godsdienstige en daaraan gelinkte culturele groepen af. Het ontstaan van 

een op godsdienst (of daaraan gelinkte cultuur) ingegeven parallelle samenleving met externe 

(buitenlandse) invloeden moet worden tegengegaan. Elk individu, elke inwoner, ongeacht tot welke 

groep of groepering hij/zij zich voelt aangetrokken, doet ertoe en zal op zijn/haar individuele 

onafhankelijkheid en zelfstandigheid worden aangesproken zonder dat hij of zij zich kan beroepen op 

geloofsprivileges of andere tradities.  

Een seculiere gemeente draagt zorg voor al haar inwoners zodat zij als individuen zelfstandig kunnen 

deelnemen aan de lokale samenleving. De gemeente biedt een ieder de vrijheid om zich te kunnen 

ontwikkelen met de mogelijkheid om naar eigen kunnen een bijdrage te leveren aan die samenleving 

en zich daarmee van een inkomen te kunnen verzekeren. De vrijheid van de één is gelijk aan die van 

de ander en in principe onbeperkt, waarbij de privacy van het individu in alles voorop staat. Om een 

hechtere samenleving te vormen, is het noodzakelijk om al het funderend onderwijs volledig 

openbaar en toegankelijk te laten zijn voor iedereen. Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid zijn 

gebaseerd op de solidariteit met de medemens en het respect voor natuur en milieu.  

Het steeds maar groter wordende verschil tussen arm en rijk bewijst dat er fundamentele problemen 

in onze democratie bestaan. Zeker als beslissingen steeds vaker afwijken van de 'mening' van de 

inwoners van de gemeente. De ASP vindt dat besluitvorming volledig transparant moet plaatsvinden 

en deze zoveel mogelijk te baseren op goede, wetenschappelijk onderbouwde, argumenten. 

Beslissingen zullen rationeel moeten worden verantwoord om het welzijn van iedereen te kunnen 

bevorderen en te waarborgen.  

De doorgeslagen privatisering van de algemene nutsvoorzieningen in de zorg, welzijn, openbaar 

vervoer en onderwijs hebben de uitvoering van diensten en activiteiten uitgehold ten gunste van 

bestuurders en aandeelhouders. De belangrijkste belanghebbende en betrokkene: de burger, is op 

afstand geplaatst en gereduceerd tot klant zonder zeggenschap 
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De ASP is voor het opzetten van digitale burgerfora die een bijdrage kunnen leveren aan een 

transparante politieke besluitvorming waarbij de burgers van de stad een directe democratische rol 

krijgen. Digitaal zijn de onderwerpen op een forum beschikbaar voor de inwoners zodat deze deel 

kunnen nemen aan een voorliggende discussie en besluitvorming. De medezeggenschap van iedere 

inwoner kan daarmee vormgegeven worden.  

Daar waar vanuit de gemeente internationale contacten worden onderhouden of aangegaan vindt de 

ASP dat deze overeenkomstig het hiervoor gestelde volledig transparant en democratisch moeten 

zijn. Uiteindelijk streeft de ASP er naar dat seculiere uitgangspunten mondiaal en universeel gelden. 

Internationale stedenbandovereenkomsten en (handels)verdragen dienen transparant te zijn anders 

dienen deze te worden afgewezen. 

De rationele logische argumentatie op basis van wetenschappelijke toetsing en bewijsvoering dient 

het richtsnoer te zijn inzake politieke besluitvorming.  

In een seculiere samenleving gaan we uit van de moraal van de redelijkheid met respect voor het 

individu en elk levend wezen. Een religieus neutrale invulling van moraal en respect begint bij het 

gelijkheidsprincipe en de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van elke vrije mens die 

onafhankelijk denkt en zelfstandig handelt.  

De ASP stelt de mens centraal. In een seculiere samenleving worden de individuele vrijheid van 

meningsuiting, zelfexpressie, persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking gewaarborgd. Ieder mens is 

uniek en wordt als gelijkwaardig gerespecteerd, ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst. Mensen 

zijn goed in staat om een zeer prijzenswaardige moraal voor zichzelf te definiëren en te hanteren. 

Een moraal die uitgaat van de mens zelf.  

Het is ongewenst dat minderjarigen door hun ouders bestempeld worden als een kind behorende tot 

een bepaald geloof en vaak lichamelijke verminkingen moeten ondergaan op grond van traditionele 

geloofsrituelen (besnijdenis), dan wel door het volgen van geloofsrituelen die hun geestelijke en 

lichamelijke ontwikkeling beperken.  

Deze goede, vrije moraal wordt gevonden in het wellicht belangrijkste document van onze tijd: De 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Daarnaast is transparantie en het 

zoeken van de waarheid door de wetenschap en de ratio bij het logisch onderbouwen van 

standpunten een morele plicht. Vooroordelen tegen groepen mensen mogen nooit als argumenten 

gebruikt worden om groepen mensen te marginaliseren, uit te sluiten of weg te zetten en tegelijk de 

aandacht af te leiden van de werkelijke problemen die we - moreel gezien - moeten oplossen. Dat 

betekent ook dat groepen zichzelf niet moeten uitsluiten door zich af te zonderen in eigen parallelle 

gesegregeerde groepsvormen met eigen expliciete waarden, normen en gedragsregels die in strijd 

zijn met de seculiere samenleving die de ASP voorstaat. Een parallelle samenleving van tribale en 

geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en bestreden. 

• Breng het onderscheid tussen mens en mening terug in het publieke debat. 

• Benadruk het nut van godsdienstkritiek zonder dat daarbij mensen worden aangevallen. 

• Kweek bewustwording over de voorbeeldfunctie naar nieuwe generaties mensen. 

• Schenk meer aandacht aan debat, logica en argumentatieleer in het onderwijs. 

“Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn 

leven verdedigen” - Evelyn Beatrice Hall (The Friends of Voltaire, 1906) 

In het bovenstaande citaat, dat vaak ten onrechte aan Voltaire toegeschreven wordt, ligt een 

belangrijke kernwaarde voor een vrije samenleving besloten, namelijk het recht op vrije 

meningsuiting: het vermogen om van een ander te accepteren dat die een mening heeft en mag uiten, 
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zonder aanziens des persoons en hoe onwelgevallig die mening ook is. Er ligt in deze uitspraak ook 

nog een ander principe verborgen, namelijk een belangrijk onderscheid dat aan die vrijheid ten 

grondslag ligt: die tussen de mening of het idee, en de mens die die mening of dat idee aanhangt. Het 

één wordt immers verafschuwd en het ander wordt desondanks het recht toegedicht om het te 

mogen zeggen.  

Dat onderscheid maakt dat we enerzijds kritisch of zelfs afkeurend een mening kunnen beschouwen, 

maar daarmee nog niet diegene willen bestrijden die die mening uit. Daardoor kan een debat zoals 

dat in de Tweede Kamer plaatsvindt fel en gepassioneerd zijn, terwijl mensen elkaar nog gewoon als 

collega parlementariërs en als mensen respecteren. Dit onderscheid is dus cruciaal en verdient het 

om benadrukt en beschermd te worden. 

In onze hedendaagse samenleving, raakt dat onderscheid nog wel eens zoek. Het gevolg is dat 

mensen een mening zien als een gedaante van de persoon, in plaats van een opvatting die losstaat van 

die persoon en bijvoorbeeld onderhevig kan zijn aan verandering door nieuwe ervaringen of 

inzichten. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling om de volgende redenen: 

Mensen worden er actief door ontmoedigd om hun opvattingen bij te stellen, hun ongelijk toe te 

geven of, omdat dat gezien wordt als een zwaktebod of een vorm van onbetrouwbaarheid, waarbij 

een dergelijk oordeel dus geveld wordt over de mens in plaats van de mening. Men zou daardoor in 

werkelijkheid andere opvattingen kunnen hebben maar terughoudend kunnen zijn in het uiten van die 

opvattingen; 

Mensen kunnen op basis van afkeurenswaardige meningen ook een afkeer of zelfs haat koesteren 

jegens de persoon die deze mening uit. Dat kan spanningen en conflict teweegbrengen die de grenzen 

van het beschaafde debat te buiten gaan; 

Er kan een segregatie ontstaan van mensen op basis van hun mening omdat de wederzijdse 

verdraagzaamheid van mensen dan geregeerd wordt door het ongemakkelijke gevoel van botsende 

opvattingen. Er ontstaan dan bubbels of gesloten gemeenschappen waarin mensen weinig meer in 

aanraking komen met opvattingen die haaks staan op de eigen opvattingen. Daardoor wordt de 

mening in mindere mate geuit daar waar die er toe doet, namelijk in de ruimte waar het een ander 

aan het denken kan zetten. 

Het debat is soms gebaat bij zeer kritische invalshoeken en verregaande vormen van scepsis. Zo lang 

er een gezonde verhouding tussen alle tegengestelde opvattingen bestaat, kan de aanwezigheid van 

deze scherpe visies zaken in de samenleving op een constructieve wijze blootleggen die anders 

onderbelicht en dus onbeantwoord blijven. Deze opvattingen zouden tot het verleden kunnen gaan 

behoren als mensen als persoon teveel vereenzelvigd raken met hun visie, omdat zij wel op een 

constructieve wijze aan het debat willen deelnemen maar bang zijn om persoonlijk aangesproken te 

worden op hun inbreng. 

De toon van het debat op het internet kan verharden zonder dat daar inhoudelijke aanleiding toe 

bestaat doordat de vereniging van mens en mening in combinatie met de anonimiteit van de personen 

die dat debat voeren als het ware de remmen los gooit en aanleiding geeft tot ongeoorloofd 

taalgebruik en persoonlijke verwensingen en bedreigingen. Dat leidt tot een normvervaging van 

digitale omgangsvormen die ook de integriteit van de mening zal aantasten. 

De ASP streeft ernaar om het onderscheid tussen de mens en de mening weer terug te brengen in 

het publieke debat en in de manier waarop wij als mensen met elkaar omgaan. Natuurlijk zijn onze 

vrijheden door de wet behoorlijk beschermd, maar in de praktijk moeten die vrijheden door burgers 

net zo beleefd worden zoals de wet ze beoogt. Dat schept de democratische basis waarin die 

vrijheden ook in de toekomst nog net zo goed worden beschermd. 

De ASP vreest dat kinderen die opgroeien in het huidige klimaat en voor wie wij als volwassenen een 

voorbeeldfunctie hebben, daardoor mogelijk niet beter weten dan dat de mens en de mening 

vereenzelvigd zijn. Zij dreigen dan op latere leeftijd onderdeel te worden van een samenleving waarin 

die vrijheden in de praktijk verder aan inflatie onderhevig zijn geraakt. 
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Het onderscheid tussen mens en mening is voor de ASP ook cruciaal omdat daarmee een belangrijke 

tolerantie kan bestaan voor beschaafde doch scherpe godsdienstkritiek, zonder dat daarmee de 

indruk gewekt wordt dat dergelijke kritiek beoogt om mensen persoonlijk te bestrijden. Een 

belangrijke drijfveer voor godsdienstkritiek is immers het opkomen voor mensenrechten van 

iedereen, ook gelovigen. Beschaafde godsdienstkritiek bestrijdt dus ideeën, geen mensen. 

Het onderscheid tussen mens en mening betekent ook dat er in de samenleving ruimte kan bestaan 

voor mensen om van geloof te wisselen, of om van het geloof af te stappen. Zij zullen dan immers 

niet meer het gevoel hebben dat zij als mens veranderen en daarmee een oordeel van hun sociale 

kring over zich afroepen, maar gewoonweg tot nieuwe inzichten komen die weliswaar worden 

“verafschuwd”, maar het recht daartoe “met het leven wordt verdedigd”. Dit is de basis voor een 

samenleving waarin godsdienstbelijdenis dan ook oprecht een vrijwillige aangelegenheid is. 

De ASP constateert dat het politieke klimaat en de wijze waarop politici van andere partijen over 

deze kwesties praten sterk beïnvloed wordt door de vereniging van de mens en de mening. Partijen 

zijn daardoor óf zeer terughoudend met kritiek, in een welgemeende poging om de gelovigen in 

bescherming te nemen wiens godsdienst onderwerp van die kritiek is, óf partijen zijn ongekend 

agressief in hun benadering van godsdienstkritiek omdat zij ook de gelovigen mikpunt maken van hun, 

soms volstrekt intolerante beleid en gedachtegoed. 

Beide kanten van dit politieke spectrum dragen er aan bij dat het politieke debat, zowel in het 

parlement als in de publieke ruimte, gespeend raakt van kritiek op godsdienst daar waar dat in veel 

gevallen constructieve en gerechtvaardigde kritiek betreft. De ASP stelt dat godsdienst wereldwijd 

gezien een slechte relatie heeft met mensenrechten, de politieke status quo, en het functioneren van 

de rechtstaat. Dergelijke kritiek moet dus, mits binnen de kaders van beschaving, bespreekbaar 

blijven en de ruimte daartoe algemeen geaccepteerd. 

De ASP wil in het onderwijs meer ruimte scheppen voor debatlessen, en lessen over logica en 

argumentatieleer. In bibliotheken kan een terugkerend evenement georganiseerd worden waarbij 

kinderen en volwassenen elkaar op sociale media ontmoeten, maar daarbij ook elkaar in levenden 

lijve ontmoeten zodat er bewustwording ontstaat over de mens achter de online mening. De partij 

wil bovendien het onderscheid tussen mens en mening duidelijker benadrukken in het debat met 

andere partijen en hen mogelijk ook tot die opvattingen inspireren. 
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Een seculiere samenleving biedt iedereen de individuele vrijheid om als vrijdenkend en zelfstandig 

handelend mens zonder overheids- en geloofsbetutteling zijn eigen keuzes te kunnen maken zonder 

daarbij anderen te schaden en zo bij te dragen aan de samenleving. Dit liberale principe werd al in 

1859 in het boek On liberty (Over vrijheid), geschreven door de filosoof John Stuart Mill, 

verkondigd. Mill betoogde dat vrijheid maximaal moet zijn. De grens ligt echter daar waar de vrijheid 

van het individu schade toebrengt aan anderen.  

Een seculiere samenleving gaat uit van de gelijkwaardigheid van ieder mens. De persoonlijke vrijheid 

en verantwoordelijkheid van iedereen gaat uit van solidariteit met de medemens en met behoud van 

natuur en milieu. Scheiding van staat en religie is voor de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) een 

politieke richtlijn waarbij er op geen enkele wijze een verbinding en/of afhankelijkheid kan bestaan 

tussen de (gemeentelijke) overheid en religieuze instellingen. Religieuze instellingen zijn uiteraard 

toegestaan maar moeten zich wel zelf financieel bedruipen en mogen geen overlast veroorzaken in de 

publieke ruimte. In de openbare ruimte dienen geen privileges voor welke godsdienstige, 

levensbeschouwelijke of ideologische groepering dan ook te bestaan. Geloofsprivileges vertroebelen 

de scheiding tussen overheid en religie. 

Om het bovenstaande te verduidelijken wordt hieronder een aantal praktische zaken opgesomd. Het 

betreffen privileges die wettelijk zijn geregeld en die religieuze instellingen en/of personen betreft. 

Aan al deze privileges zijn kosten verbonden die ook door een grote meerderheid aan inwoners, die 

uit niet religieuzen bestaat, moet worden opgebracht.  

• Bijzonder geloofsonderwijs wordt bij wet gesubsidieerd.  

• Christelijke feestdagen dienen geëerbiedigd te worden.  

• Op basis van hun levensovertuiging hoeven ambtenaren op zondag niet te werken. 

• Geestelijke verzorging in instellingen zoals het leger en in ziekenhuizen, is bij wet geregeld. 

• Openbare scholen dienen godsdienstonderwijs te faciliteren indien daar behoefte aan bestaat.  

• Religieuze instellingen worden van staatswege gesubsidieerd. Energiebelasting kan worden 

teruggevorderd en deze instellingen zijn vrijgesteld van onroerendezaakbelasting (OZB). 

• Het ritueel slachten van dieren en het besnijden van jongetjes is bij wet toegestaan voor 

joodse en islamitisch gelovigen.  

• Leerplichtige kinderen mogen schoollessen missen vanwege de geloofsovertuiging van hun 

ouders.  

• Militaire gelovige ambtenaren hoeven in principe niet op zondag te werken.  

• In de winkeltijdenwet is het, op uitzonderingen na, door de gemeenteraad verboden een 

winkel voor het publiek geopend te hebben op zondag, op nieuwjaarsdag, goede vrijdag na 19 

uur, op tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, 24 december na 19 uur, op 

eerste en tweede kerstdag en op 4 mei na 19 uur. Sinds juli 2013 kan de gemeenteraad 

besluiten tot ontheffing van de zon- feestdagensluiting door zelf te bepalen welke 

vrijstellingen er gelden. 

De bovenstaande opsomming komt voort uit 60 zogenoemde ‘religiante’ wetsartikelen. Dit zijn 

wetsartikelen waarin nog steeds een koppeling wordt gemaakt tussen staat en religie. Voor de ASP is 

dit mede een reden om (uitsluitend) openbaar onderwijs te propageren voor alle kinderen in 

Deventer. Landelijk probeert de ASP deze 60 wetsartikelen aan de kaak te stellen zodat, ook 

ondersteund door de wet, daadwerkelijk een seculiere samenleving kan worden bewerkstelligd.  
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• Alle gemeentelijke basisvoorzieningen zijn religieus neutraal.  

• Subsidiegelden en belastingvoordelen zijn bestemd voor alle inwoners. 

• Transparante directe democratie door invoering van digitale burgerfora. 

Deelname aan de samenleving is gewenst voor elke inwoner ongeacht levensbeschouwing, 

overtuiging, geaardheid, sekse, leeftijd, etniciteit en/of achtergrond. Een religieus neutrale seculiere 

samenleving is gebaseerd op het gelijkheidsprincipe dat geldt voor iedereen. Elke inwoner wordt 

benaderd als een onafhankelijk denkend en zelfstandig handelend individu.  

De ASP gaat uit van een transparante democratische politieke besluitvorming en vanuit die visie zijn 

wij tegen besloten raadsbijeenkomsten. De gemeentelijke politieke besluitvorming en argumentatie 

dienen zoveel als mogelijk gebaseerd te zijn op valide wetenschappelijk onderbouwde argumenten.  

Voor de ASP is de scheiding van staat en kerk niet alleen een scheiding tussen overheid en religie 

maar ook een scheiding tussen onderwijs en geloof, een scheiding tussen besluitvorming en 

geloofsnormen en een scheiding tussen zorg/welzijn en geloof. De lokale samenleving moet door de 

gemeente religieus neutraal ingevuld worden. De gemeente richt zich alleen op zaken als 

nutsvoorzieningen, het onderwijs, zorg en welzijn, veiligheid, culturele ontwikkeling en borgt de 

economische voorzieningen. Deze gemeentelijk georganiseerde zaken zijn vrij van religieuze uitingen 

en gevrijwaard van religieuze colportage. De burgemeester wordt namens de gemeenteraad gevraagd 

om de religieus neutrale invulling inhoud te geven. Ook openbare ruimtes dienen gevrijwaard te zijn 

van religieuze uitingen. Openbare ruimtes zijn ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn overheidsgebouwen en publieke instellingen zoals voor onderwijs, zorg en 

welzijn maar het kan ook de open lucht betreffen. 

De ASP vindt dat er een scheiding tussen gemeentediensten en religie dient te zijn. Bij gemeentelijke 

besluitvorming dienen geloofsnormen geen enkele rol te spelen. Dit betekent voor de ASP Deventer 

het volgende: 

• Ambtenaren en gesubsidieerde dienstverleners zijn vrij van zichtbare religieuze uitingen bij 

het uitoefenen van hun functie in contact met bewoners. 

• Een ambtenaar kan zich niet beroepen op het geloof bij het uitoefenen van zijn publieke 

professionele taken. 

• Elke gesubsidieerde instelling die een overheidsdienst uitvoert voert deze taak seculier uit 

ten dienste van iedere inwoner, dus zonder religieuze invullingen. 

• Subsidiegelden van de gemeente Deventer zijn bestemd voor alle inwoners, dus geen subsidie 

aan religieuze instellingen.  

• Belastingvoordelen voor religieuze instellingen worden opgeheven daar waar de lokale 

gemeentelijke overheid er invloed op kan uitoefenen. Het zou mooi zijn als de vrijstelling van 

de onroerendezaakbelasting (OZB) voor de Deventer gebedshuizen zou kunnen worden 

afgeschaft. 

• In de openbare ruimte, waar overheden en algemene instellingen diensten verlenen, zijn geen 

uitingsvormen van welke religie dan ook aanwezig.  

Transparantie is de belangrijkste voorwaarde voor het goed functioneren van een democratie. 

Referenda zijn in een actieve transparante democratie overbodig. De ASP is voorstander van een 

actieve democratie waarbij de inwoners directer betrokken worden. Het inzetten van digitale 

burgerfora die een bijdrage kunnen leveren aan transparante politieke besluitvorming, is een vorm 

van actieve democratie die wij voorstaan.  

De gemeente dient religieus neutraal op te treden naar alle bewoners toe en te zorgen voor een 

seculiere samenleving waarin de privacy van elke bewoner is gewaarborgd. 
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• Onderwijs is voor iedereen religieus neutraal en wetenschappelijk geborgd. 

• Kritische burgerschapsvorming wordt gegeven aan iedereen op alle scholen. 

• Seculiere socialisatie en participatie zijn de uitgangspunten in het onderwijs. 

• De laatste school in een stadsdeel/wijk/buurt/dorp is een openbare school. 

De ASP gaat voor onderwijs dat religieus neutraal is en voor iedereen vrij toegankelijk. Voorwaarde 

is dat dit onderwijs wetenschappelijk geborgd is. Het uitsluitend openbaar onderwijs biedt ieder kind, 

iedere tiener, adolescent, jongvolwassene en volwassene een kwalitatief fundament om als burger 

deel te kunnen nemen aan de samenleving.  Wij kiezen voor een nieuwe funderende openbaar 

onderwijs systematiek tot 16 jaar. Dit onderwijs van 4 tot 16 jaar gaat uit van het gelijkheidsprincipe 

en de ontplooiing van ieders talenten die aansluiten op de ontwikkelingskwaliteiten en draagt bij aan 

brede oriëntatie op opleidings- en beroepsperspectieven. Het funderend onderwijs zorgt voor de 

basis aan taal-, reken- en sociale vaardigheden, geografie, biologie, wiskunde en andere 

wetenschappelijke vakken. Deze onderwijsleeromgeving wil aansluiten bij de wensen van de ouders 

en de behoeften van de leerlingen/studenten.  

Het lessenpakket wordt aangevuld met kritische burgerschapsvorming die uitgaat van het sociaal-

maatschappelijke erfgoed van historie, cultuur, wetenschap en techniek en dat ook meer aandacht 

schenkt aan debatlessen, en lessen over logica en argumentatieleer, waarbij onderwijs over religies, 

en vrijdenken over filosofische bespiegelingen niet kan ontbreken. Kritische burgerschapsvorming is 

gericht op socialisatie van het kind. In het lessenpakket moet aandacht worden besteed aan 

diversiteit, geaardheid, seksuele relaties en evolutietheorie.  

Op geloof ingericht onderwijs sluit niet aan bij de huidige seculiere samenleving. Laten we beginnen 

met de integratie en het gelijkheidsprincipe op de school voor op te stellen. Dit geldt evenzo voor 

op geloof ingerichte internaten en opvang- en begeleidingsinstituten. Lessen vanuit specifieke religies 

dienen buiten schooltijd plaats te vinden en worden niet door de overheid georganiseerd, 

gefaciliteerd of gefinancierd. Uitgevoerd eigen geloofsonderwijs is transparant naar tijd, plaats en 

financiering. Ons standpunt is dat je onderwijs geeft over alle religies, levensbeschouwingen en 

filosofische bespiegelingen in plaats van dat je dit uitsluitend doet vanuit één religie of geloof.  

Onderwijs is een zorg voor de overheid en moet voor iedereen toegankelijk zijn. De lokale overheid, 

dus de gemeente, moet deze zorg vormgeven en leveren aan alle bewoners. Onderwijs is gericht op 

ieders eigen ontwikkeling en socialisatie en is voor iedereen gelijk en gericht op deelname aan de 

samenleving. Als ASP staan we op het standpunt dat het openbaar onderwijs een gemeentelijke zorg 

is die direct onder gemeentelijke verantwoordelijkheid hoort te vallen. Wij willen de op afstand 

geplaatste stichtingen voor het openbaar onderwijs het liefst in een publieke verenigingsvorm 

teruggeven aan de onderwijsvragers (ouders/leerlingen/studenten) en onderwijsverzorgers 

(leerkrachten en docenten). De verenigingsvorm doet recht aan democratische gemeentelijk 

gegrondvest openbaar onderwijs met het mandaat bij de onderwijsteams in samenspraak met de 

ouders/verzorgers.  

In het verlengde van de overheidszorg voor onderwijs willen we duidelijkheid bieden aan ouders van 

kinderen in krimpomgevingen, in buitengebieden of stadsdeel/wijk/buurt. De ASP vindt dat de laatste 

school in een krimpomgeving dient een openbare school te zijn. 

De ASP Deventer vindt dat:  

• het op afstand geplaatste openbaar onderwijs van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Deventer (OPOD) omgevormd moet worden tot een gemeentelijke openbare publieke 

organisatievorm met een directe band tussen de onderwijzersteams en ouders/verzorgers; 

• het OPOD openbaar onderwijs aan biedt dat uitgaat van het gelijkheidsprincipe en invulling 

geeft aan rationeel onderwijs; 

• een kritisch lessenpakket over burgerschapsvorming aangeboden moet worden op alle 

basisscholen in de gemeente Deventer. 
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• Seculiere invulling bij zorginkopen en dienstverlening staat voorop. 

• Geen verplichting tot mantelzorg voor naasten van zorgvragers. 

• Kwakzalverij mag niet worden gesubsidieerd. 

• Invoeren van een systeem van basisinkomen. 

• Geen verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en/of werkzoekenden. 

Gezondheidszorg is een overheidstaak waarvan in de afgelopen jaren verschillende taken zijn 

gedecentraliseerd met een bezuinigingstaakstelling. De ASP is van mening dat de 

bezuinigingstaakstelling niet afgewimpeld kan worden op de zorgvragers. Dit betekent dat er onder 

de verantwoordelijkheid van de gemeente kritische keuzes gemaakt moeten worden bij het inkopen 

van (jeugd)zorg. Door seculiere invullingen te kiezen bied je een scala aan mogelijkheden die de 

toegankelijkheid voor een ieder waarborgt. Kwakzalverij en onbewezen geneeswijzen worden 

getoetst en zolang niet duidelijk bewezen is dat het werkt kunnen deze niet in aanmerking komen 

voor vergoeding/subsidiering. Het individuele zelfbeschikkingsrecht geldt voor abortus, euthanasie en 

voltooid leven en dient door de gemeentelijk zorgteams begeleidend te worden gehonoreerd. 

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is in de afgelopen jaren voor het grootste deel 

ondergebracht bij gemeenten. Met het uitvoeren van intakegesprekken wordt met een 

zorgvertegenwoordiger van het zorgwijkteam bij de mensen thuis nagegaan in hoeverre anderen 

(familie/buren/vrienden) een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste ondersteuning. Door deze 

werkwijze wordt de sociale druk verhoogd op de directe omgeving van de zorgvrager. Dit is 

ongepast daar de omgeving meestal al via mantelzorg betrokken is bij die ondersteuning. De 

gevraagde bijdrage kan en mag niet de professionele betaalde zorgverlening verdringen en nieuwe 

werkloosheid veroorzaken. Voor iedere inwoner is het verkrijgen van zorg een recht en deze zorg 

mag niet verwateren tot een gunst met het gevaar van willekeur. 

• De ASP streeft er naar om willekeur, rechtsongelijkheid, verplichting en verdringing van 

bestaande werkgelegenheid te voorkomen. 

De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten heeft vele sporen nagelaten. Naast de chaotische 

administratieve gemeentelijke en regionale rompslomp worden om financiële redenen keuzes 

gemaakt die niet altijd aansluiten bij de behoeften aan zorg. Het is van belang dat op een 

professionele wijze aandacht besteed wordt aan kwetsbare kinderen/jongeren en om goed te 

signaleren waar de zorgvragen liggen. Er kan niet voorbijgegaan worden aan de behoeften van 

vragende ouders en het kind. De invulling van de zorgvraag dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

wens, keuze van het kind en/of ouder. Als ASP zullen wij de gemeente erop wijzen dat signalen over 

zorgvragen, aangereikt door ouders, in belangrijke mate meegenomen dienen te worden bij de 

besluitvorming. Bij het inkopen van zorg zal voor de ASP de seculiere invulling van de dienstverlening 

voorop staan, waardoor de zorgverlening voor iedere inwoner gelijkwaardig zal worden ingevuld 

waarbij de zorgverlening in de directe omgeving/regio voorop staat.  

De ASP vindt dat: 

• wachtlijsten voor de jeugdzorg niet acceptabel zijn; 

• inkoop van zorgverlening seculier moet gebeuren. Er wordt geen zorg uitbesteed aan 

religieuze of etnische organisaties; 

• bij zorginvulling wordt uitgegaan van de keuzevrijheid van de individuele zorgvrager, zonder 

dat de vrager de omgeving (familie/buren) hoeft aan te spreken en deze in feite te 

verplichten; 

• onderzocht moet worden of voor Deventer inwoners die op een uitkering zijn aangewezen, 

een collectieve zorgverzekering zonder eigen risico kan worden afgesloten. 

De ASP ondersteunt de initiatieven om over te gaan naar een systeem van een onvoorwaardelijk 

basisinkomen (OBI). De invoering van OBI is op den duur effectiever en sluit beter aan op een 

toekomst met hogere werkloosheid door de robotisering. Het blijft voor iedereen aantrekkelijk om 

te werken om daarmee stapsgewijs een eigen inkomenszekerheid op te bouwen. Hiermee kan 
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verdringing door verplicht vrijwilligerswerk op de arbeidsmarkt worden tegengegaan en kan een 

ieder die het betreft op basis van eigen talenten zorgen voor eigen werkgelegenheid.  

Volgens de bijstandsregels is de gemeente verplicht om van de uitkeringsgerechtigden een 

tegenprestatie te vragen. Voor de ASP is een verplichte tegenprestatie onwenselijk. De ASP vindt dat 

de bijstandsgerechtigden en/of werkzoekenden mogelijkheden moeten worden geboden om hun 

talenten te kunnen ontwikkelen. Een Basisinkomen is een regelarme voorziening waarmee de 

talenten en de kwaliteiten van ieder individu kan worden benut. Er is dan geen sprake meer van 

zinloze klussen en verplichte taken en verdringing van bestaande functies.  

De ASP Deventer: 

• stelt voor om de experimenten met regelarme uitkeringen uit te breiden met het invoeren 

van een basisinkomen voor iedere uitkeringsgerechtigde. 

• Voorzieningen voor cultuur en sport moeten voor iedereen toegankelijk zijn. 

• De bibliotheek als mediacentrum brengt burgers bij elkaar. 

• Buurt-, wijk- en dorpsvoorzieningen moeten in stand worden gehouden. 

De prioriteit van de ASP ligt bij kennis, educatie, ontwikkeling, expressie en bewegen wat tot uiting 

komt in plaatselijk jeugd-, cultuur- en sportbeleid. Iedere inwoner van moet de mogelijkheid hebben 

om te kunnen sporten, musiceren en de eigen creativiteit tot ontplooiing te brengen. Dit geldt in het 

bijzonder voor de kwetsbaren in onze gemeente. Wat betreft het muziekonderwijs moet de afbraak 

teniet worden gedaan en het onderwijs weer worden vormgegeven. Voorzieningen voor cultuur en 

sport kunnen hieraan een bijdrage leveren en dienen door de gemeente te worden ondersteund. De 

mogelijkheid tot ontplooiing van alle expressievormen, zoals muziek, toneel en satire, dient 

voorhanden te zijn. In het bijzonder geldt dit voor opgroeiende kinderen. Kinderen van verschillende 

achtergrond samen laten sporten en culturele activiteiten laten ontplooien gaat segregatie tegen. Het 

instellen van een basisinkomen kan hieraan een bijdrage leveren en een stimulans bieden.  

Het onderhouden van musea, concertzalen en voorzieningen zoals muziekscholen en bibliotheek 

behoort tot de taken van de (gemeentelijke) overheid. De ASP vindt dat de door de gemeente 

gefinancierde kunstuitingen voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moeten zijn. Afhankelijk van 

het inkomen zal de gemeente het armoedebeleid dus moeten vormgeven door ervoor te zorgen dat 

kinderen uit minderdraagkrachtige milieus ook aan sport en cultuur kunnen deelnemen. 

Buurt-, wijk- en dorpsvoorzieningen moeten in stand worden gehouden en daar waar mogelijk 

integreren tot multifunctionele voorzieningen voor de directe omgeving. Door bundeling van 

voorzieningen kunnen mogelijkerwijs bezuinigingen worden gerealiseerd en kan met gebruikmaking 

van het internet meer aangesloten worden bij de behoeften en de wensen van de inwoners. 

Jongerenvoorzieningen zullen samen met jongeren vormgegeven worden. 

De nieuwe Deventer bibliotheek kan als mediacentrum een brug vormen tussen het beschikbaar 

stellen en het verspreiden van informatie. Via het internet zijn inwoners van wijken, dorpen en 

buurten met de bibliotheek en elkaar verbonden. Een geïntegreerd mediacentrum kan burgers 

dichter bij elkaar brengen door samen te werken met wijkcentra, buurt- en dorpshuizen om kennis 

en informatie te kunnen delen. Bibliotheek en mediavoorzieningen zijn essentieel voor iedereen om 

kennis te kunnen vergaren om zich een mening te kunnen vormen om volwaardig deel te kunnen 

deelnemen aan de samenleving en debatten. 

De uit de hand gelopen financiering van de Viking moet worden beteugeld. Er zal een realistische 

vorm gevonden moeten worden die aansluit bij de behoefte van de Deventer bevolking en haalbaar is 

binnen de financiële mogelijkheden. Het Burgerweeshuis als cultuur- en poppodium dient aan te 

sluiten bij de behoeften van alle inwoners en in het bijzonder de jongeren. Bij de financiering van de 

mogelijke vernieuwing van het Burgerweeshuis zal lering getrokken moeten worden van de 

ervaringen opgedaan bij de nieuwbouw van de Bibliotheek en de Viking. Hetzelfde geldt voor het 

exploreren dan wel het definitief inrichten van het speelgoedmuseum. Er dient een nadere studie 
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gemaakt te worden van de essentiële behoefte aan cultuurbeleving voor de stad. Daarvoor dienen 

bestaande gemeentelijke eigendommen niet zomaar worden verkocht. 

De ASP in Deventer vindt:  

• dat voorzieningen voor cultuur en sport, ondersteund door de gemeente, seculier en voor 

iedereen toegankelijk moeten zijn;  

• de bekostiging door de gemeente als doel heeft om een brede deelname aan de samenleving 

voor iedereen mogelijk te maken zodat talenten van inwoners niet verloren gaan. 

• Persoonlijke gegevens zijn zonder jouw toestemming niet van derden. 

• Erkenning van teelt en levering van softdrugs gaat criminaliteit tegen. 

• Raamprostitutie ter voorkoming van mensenhandel moet gereguleerd worden. 

Gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en zelfexpressie zijn belangrijke uitgangspunten voor de ASP. Dit 

komt tot uiting in hoe we de individuele vrijheid van elk individu in de gemeente tot zijn recht laten 

komen.  

Elke burger doet ertoe; ieders vrijheidsgevoel wordt mede bepaald door het recht op privacy. Bij de 

rechten van elke inwoner gaan we uit van het gelijkheidsprincipe. In principe bepaalt iedereen zelf wie 

toegang kan krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens. De gemeente Deventer mag nooit 

persoonlijke gegevens van een inwoner overdragen aan derden zonder toestemming van die inwoner. 

Je moet je vrij kunnen bewegen zonder gecontroleerd of bespied te worden. Camerabewaking is 

alleen onder kader stellende regels toegestaan. Opgenomen beelden dienen binnen een vastgestelde 

termijn te worden verwijderd. Veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy van de inwoners.  

Het landelijke coffeeshopbeleid roept steeds meer vragen op. Naast het gedogen van de verkoop van 

softdrugs aan de voordeur in coffeeshops, zorgt de illegale levering aan de achterdeur voor grote 

problemen. Het aanleveren van softdrugs is vaak een bron voor criminaliteit. Om deze criminaliteit 

en illegaliteit te voorkomen, is het gewenst om deze problematiek aan te pakken. De ASP is voor het 

legaliseren van recreatief softdruggebruik, zowel de teelt ervan als de levering. Dit zou kunnen door 

het certificeren van producenten en/of andere vormen zoals sociale teeltclubs te erkennen. Het 

controleren van de teelt en de softdrugproducten zorgt voor een betrouwbare kwaliteit. Een gunstig 

effect is dat erkenning van teelt en levering belastinginkomsten opleveren. Deze inkomsten komen 

ten goede aan alle burgers in plaats van dat er geld in de zakken van enkele criminelen verdwijnt.  

De ASP Deventer stelt voor dat: 

• de gemeente Deventer deelneemt aan landelijke experimenten om te onderzoeken hoe 

legalisering van softdrugs gerealiseerd kan worden; 

• er een systeem van vergunningen of certificering voor de productie van softdrugs moet 

komen. 

Het is gewenst om raamprostitutie te reguleren ter voorkoming van mensenhandel. Door prostitutie 

toe te staan op een duidelijk gedefinieerde locatie, wordt controle op gedwongen prostitutie en 

seksuitbuiting mogelijk. Je hebt dan zicht op de prostitutie in plaats van dat deze zich verplaatst naar 

de straat en verborgen ruimtes. Met een vergunningenbeleid op raamexploitatie en andere 

exploitatievormen kunnen voorwaarden gesteld worden aan het sekswerken. Exploitanten dienen 

een bedrijfsplan te hebben en door registratie daarvan kunnen illegaliteit en uitbuiting worden 

voorkomen. Signalen van mensenhandel, geweld en uitbuiting moeten zo snel mogelijk worden 

opgepakt en slachtoffers ervan moeten worden opgevangen. 
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• Veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy. 

• Een parallelle samenleving mag nooit ontstaan. 

• Consumentenvuurwerk moet worden beteugeld. 

Veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy. Als inwoner van de gemeente moet je je vrij 

kunnen bewegen ongeacht je etniciteit, geaardheid of handicap, zonder gecontroleerd of bespied te 

worden. Camerabewaking mag hoogstens onder kader stellende regels worden toegestaan en dient 

getoetst te worden. 

Terrorisme is nooit volledig te bestrijden. Iemand kan altijd met een wapen willekeurige mensen 

belagen. De gemeente kan ervoor zorgen dat duidelijk wordt gemaakt dat terroristen geen 

vertegenwoordigers zijn van een gehele bevolkingsgroep of geloofsgroep. Angst onder de bevolking 

mag niet misbruikt worden om een stap te zetten in de richting van een politiestaat.  

Een parallelle samenleving van tribale en geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en 

bestreden. Hier mag de gemeente niet van wegkijken. Er moet voor gewaakt worden dat er etnische 

buurthuizen ontstaan die niet meer vrij toegankelijk zijn voor mensen uit andere bevolkingsgroepen. 

Consumentenvuurwerk moet worden beteugeld en het zwaardere vuurwerk teruggedrongen. 

Daarvoor in de plaats moeten er passende vuurwerkshows en vuurwerkvrije zones komen. De 

jaarlijkse hoeveelheid ogen en handen die door het gebruik van vuurwerk verloren gaat zijn aan 

niemand meer uit te leggen. Het in bezit hebben van illegaal vuurwerk van de soort die volgens de 

politie zwaarder is dan handgranaten, moet strafbaar worden. 

Met een vergunningsbeleid op raamexploitatie en andere exploitatievormen kunnen voorwaarden 

gesteld worden aan sekswerk. Met een bedrijfsplan en registratie kunnen illegaliteit en uitbuiting 

worden voorkomen. Signalen van mensenhandel, geweld en uitbuiting moeten zo snel mogelijk 

worden opgepakt en slachtoffers ervan moeten worden opgevangen. 

Bij de handhaving en recherchewerk wordt uitgegaan van objectieve en verifieerbare bewijsvoering 

en onderzoeksmethoden. “Professionele koffiedikkijkers” zoals paragnosten worden door de politie 

niet ingeschakeld. De gemeente dringt erbij de burgemeester op aan om in het overleg van de 

driehoek, politie, officier van Justitie en openbaar ministerie, dit te waarborgen inclusief de religieus 

neutrale invulling van het politiewerk.  

• Vluchtelingen moeten direct in staat worden gesteld in hun eigen onderhoud te voorzien. 

• Inburgeringscursussen en taalcursussen moeten gratis worden aangeboden. 

• Vluchtelingen moeten integreren in onze seculiere samenleving die geen privileges geeft aan 

welke religie dan ook. 

Het westelijke deel van Europa kent vanaf 1945 al ruim zeventig jaar geen landsoorlogen meer. Het is 

dan ook niet vreemd dat mensen uit geweldshaarden en onderdrukking naar Europa vluchten. Europa 

kan dit als een compliment beschouwen. Europa moet actief stappen nemen om te komen tot een 

regulering van de onomkeerbare volksverhuizing. Een mogelijke invulling kan zijn de vluchtelingen op 

te vangen in regio’s nabij de landen van herkomst zodat dit goedkoper kan worden gerealiseerd.  

Voor sommige groepen zoals atheïsten, homoseksuelen, transgenders en sommige religieuze en 

etnische minderheden is opvang in nabuurlanden te gevaarlijk om een oplossing te kunnen vormen. 

De gemeente dient de opvang van deze gediscrimineerde migranten te faciliteren. 

De Verenigde Naties is gevraagd mogelijkheden te onderzoeken door vluchtelingenorganisatie 

UNHCR, om ‘safe havens’ te realiseren om de concentraties vluchtelingen ter plekke een tijdelijke 

toekomst te bieden die meer is dan alleen opvang. Toch zal het opnemen van vluchtelingen, ook in 

onze gemeente/stad, niet kunnen worden vermeden.  
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We zullen vluchtelingen in contact brengen met onze seculiere samenleving die uit gaat van de 

mensenrechten en geen privileges geeft aan welke religie dan ook. Dit zal voor vele vluchtelingen een 

omslag in het denken noodzakelijk maken. Religie in Nederland speelt in tegenstelling tot in de 

meeste landen waar vluchtelingen vandaan komen een ondergeschikte rol. Uitgaande van het 

seculiere principe wordt de vluchteling als individu vanuit de eigen identiteit benaderd zonder 

groepsdruk en/of geloofsdogma. Iedere vluchteling krijgt de mogelijkheid bij te dragen aan de 

samenleving waarin deze wordt ondergebracht. Vluchtelingen moeten vanaf het moment dat ze hier 

zijn in staat worden gesteld in hun eigen onderhoud te voorzien. 

De ASP vindt dat: 

• inburgeringscursussen en taalcursussen gratis moeten worden aangeboden; 

• de bestaande bed-bad-brood regeling niet moet worden beperkt door aan uitgeprocedeerde 

asielzoekers de voorwaarde te stellen dat men aan terugkeer moet meewerken. Vaak is 

terugkeer voor mensen levensgevaarlijk en wil men daar niet aan meewerken; 

• de IND zich moet onthouden van een oordeel of iemand ‘atheïstisch’ of ’homoseksueel’ 

genoeg is om in aanmerking te komen voor asiel. 

• Deventer dient in 2040 compleet onafhankelijk te zijn van fossiele energie en zelf zijn 

duurzame energie op te wekken/in te kopen en energiebesparende maatregelen te nemen. 

• Deventer moet een voortrekkersrol gaan spelen op het gebied van implementatie van 

duurzame technologieën. Dit brengt, naast groene energievoorziening, ook veel 

werkgelegenheid naar de stad.  

Alhoewel ‘milieu’ vele facetten behelst zoals geluid-, lucht-, bodem- en waterkwaliteit, energie en 

recycling focust de ASP zich in eerste instantie op het energievraagstuk. Vooral de energietransitie 

met al haar uitdagingen en mogelijkheden heeft prioriteit binnen de ASP. 

De opwarming van de aardatmosfeer door de uitstoot van broeikasgassen zal verregaande gevolgen 

hebben voor ons dagelijks bestaan. Denk hierbij aan verhoogde waterstanden, klimaatverschuiving en 

extreme weersomstandigheden. Het is evident dat dit mondiale verschijnsel aandacht en actie vereist, 

ook op gemeentelijk niveau. 

De verwachting is dat al tegen 2040 het aardgas in Nederland op zal zijn. Gaan we door met de 

huidige energievoorziening dan zijn we over slechts enkele decennia volledig afhankelijk van import 

van gas en olie uit landen als Rusland en Saoedi-Arabië. Hoe je het ook wendt of keert, op een 

gegeven moment zullen de fossiele brandstoffen opraken en zullen we alsnog naar een alternatieve 

manier van energievoorziening over gaan. 

Met het klimaatakkoord van Parijs als basis wil de ASP de stad onafhankelijk maken van fossiele 

brandstoffen, niet later dan 2040. Om deze energietransitie te versnellen en dit doel te halen moet 

de gemeente open staan voor het toepassen van verschillende vormen van duurzame energie. Er is 

namelijk niet één duurzame oplossing voorhanden om het energievraagstuk op te kunnen lossen. 

Door verschillende technologieën slim te combineren kunnen we energie genereren, opslaan en 

distribueren op een veilige, duurzame en betrouwbare manier.  

Om deze redenatie concreet te maken wil de ASP dat de gemeente o.a. investeert in (fotovoltaïsche) 

zonnepanelen, rivierstroom en in meer windturbines om zo de stad onafhankelijker te maken van het 

bestaande elektriciteitsnet. De gemeente moet meer geld investeren in subsidies aan burgers zodat 

deze sneller overstappen op zonnecellen of gaan investeren in andere duurzame energievormen. 

Collectieve initiatieven van inwoners voor wind-, zon- en biogas-energie dienen te worden 

ondersteund door de gemeente. De gemeente moet natuurlijk zelf het voorbeeld geven door groene 

energie af te nemen. 

Er zal in de gemeente ingezet moeten worden op grote industriële elektriciteit-buffers (accu’s, 

waterstof) die hele woonwijken van elektriciteit kunnen voorzien bij bewolkt weer en/of windstilte.  
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Aangezien vele duurzame technologieën nog in de kinderschoenen staan zal er vanuit de gemeente 

actie moeten worden ondernomen om basisvoorwaarden te creëren die het mogelijk maken 

dergelijke technologieën te kunnen implementeren. Denk hierbij aan het afkoppelen van het 

aardgasnet, het installeren van oplaadpalen, nuttig gebruik maken van stadswarmte etc. Maar ook 

besparende maatregelen zoals het beter isoleren van gebouwen en het plaatsen van ledverlichting is 

vereist. Alleen wanneer de basisvoorwaarden zijn gerealiseerd is het voor bedrijven interessant om 

hun nieuwe, duurzame technologieën te kunnen plaatsen. Bovenal hebben we in Deventer al veel 

kennis in huis met de verscheidene ingenieurs en consultancy bedrijven. 

Door een voortrekkersrol in de energietransitie te nemen zal Deventer profiteren van een verbeterd 

vestigingsklimaat, veel (media)aandacht en extra arbeidsplaatsen.  

Infrastructuur: 

De ASP wil verder de openbare vervoersvoorzieningen in stand houden en deze, waar dit de 

mobiliteit van ouderen en kwetsbaren bevordert, optimaliseren. Onderhoud van openbare wegen en 

andere infrastructuur is een overheidstaak en deze moet hier dan ook passend beleid op voeren. Om 

vervuilende emissies (fijnstof, NOx) te voorkomen moeten de bussen snel overstappen op 

elektriciteit, waterstof en/of biogas.  

Binnen de bebouwde kom dient openbaar vervoer voorrang te hebben om de inwoners uit de 

woonwijken, dorpen en buitengebieden een goede bereikbaarheid te garanderen met de binnenstad. 

Openbaar vervoer moet door gemeentesteun gratis worden voor kwetsbare groepen in Deventer. 

De ASP is voor een proef met gratis OV in en rond Deventer. 

De ASP Deventer vindt dat: 

• leges voor vergunningen voor zonnepanelen worden afgeschaft om de aanleg ervan zoveel 

mogelijk te stimuleren; 

• aan de randen van de stad waar mogelijk meer windmolens worden geplaatst. 

 

• Technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen moeten worden omarmd en er dient 

gezocht te worden naar toepassingen in onze directe leefomgeving naar goedkopere en 

betere alternatieven. 

• Onderwijs over technologie en innovatie moet zowel voor jongens als meisjes aantrekkelijk 

en uitdagend zijn. 

• De burgers moeten de mogelijkheid krijgen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen 

op het gebied van milieu, digitale wereld en globalisering. 

• Technologie moet toegankelijk zijn voor jong en oud, en voor mensen met een beperking. 

De samenleving van 2018 is er een die bol staat van technologische en wetenschappelijke 

ontwikkelingen en deze kan daarvan in steeds grotere mate de vruchten plukken. Die vooruitgang is 

een belangrijke bron van welvaart, gezondheid en leef-comfort en een moderne partij zoals de onze 

hecht dus voortdurend waarde aan het stimuleren en benutten van deze hedendaagse innovatie, 

zodat deze positieve effecten duurzaam zijn en alle burgers ervan kunnen profiteren. 

Deze ontwikkelingen zijn de afgelopen eeuw in een stroomversnelling geraakt, met als hoogtepunt, 

de digitale revolutie, die ons land veel welvaart heeft gebracht en een boost heeft gegeven aan onze 

kenniseconomie. 

Het is op dit digitale vlak waar de technologie ons in staat gesteld heeft om in contact te treden en 

samen te werken met allerlei mensen van over de hele wereld, met soms totaal andere ideeën, 

levensbeschouwingen en opvattingen. Daarmee heeft het ons in staat gesteld om onze eigen visies te 

relativeren en te combineren met die van anderen. Dit is een belangrijke basis voor een samenleving 

die niet langer opgesloten zit in dogma’s en eentonige sociale interactie maar in plaats daarvan het 

kritisch denkvermogen en het secularisme in brede zin heeft omarmd. Die basis vormt ook weer een 

vruchtbare grond voor nieuwe ontwikkelingen in de komende decennia. 
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Deze technologische ontwikkelingen stellen ons ook in staat om nieuwe oplossingen te vinden voor 

problemen waarvoor nog geen oplossingen bestaan of waarvoor de bestaande oplossingen te duur, 

complex of inefficiënt zijn. Bovendien daagt het nieuwe generaties mensen uit om verder aan deze 

ontwikkelingen bij te dragen omdat ze zien dat hun werk het verschil kan maken en een wezenlijk 

onderdeel van de samenleving kan worden waar ook zij deel van uitmaken. 

De ASP wil graag investeren in goed en modern technisch onderwijs en dat ook promoten voor 

zowel jongens als meisjes. Het moet uitdagend zijn en voldoening geven en een goede kans op een 

baan. In deze onderwijsvormen moet meer de nadruk liggen op hoe techniek een belangrijke rol 

speelt bij moderne vraagstukken zoals het milieu, de digitale wereld, en globalisering. 

Op het vlak van energie moet de belangrijkste overweging liggen bij de milieuaspecten en er moet 

gekeken worden naar hoe innovaties zowel de energievoorzieningen kunnen verbeteren alsook een 

minder zware impact op het milieu kunnen bewerkstelligen. 

De lokale gemeenschap moet door nieuwe digitale voorzieningen ook een grotere en meer 

betrokken rol kunnen spelen bij democratie en politieke besluitvorming. Ze moeten er makkelijker 

kennis van kunnen nemen en er makkelijker invloed op kunnen uitoefenen. Hierbij is ook belangrijk 

om jongeren, studenten en scholieren te laten meedenken over deze oplossingen omdat zij vaak een 

beter beeld hebben van de nieuwste technische snufjes. 

Tegelijkertijd vindt de ASP het belangrijk dat er voorzieningen zijn waardoor ook ouderen en mensen 

met een beperking van deze technologische voortuitgang kunnen genieten. Bij nieuwe oplossingen 

waar burgers in directe zin een rol spelen, bijvoorbeeld als gebruiker, moet geïnvesteerd worden in 

het toegankelijk maken van deze oplossingen voor iedereen en het vergroten van het gebruiksgemak. 

Zo moeten straatcontainers die met een pasjessysteem werken geschikt bevonden zijn voor mensen 

voor wie het lastig is om de pas goed te hanteren. Er moet een platform komen waar mensen ook 

met klachten terecht kunnen over lastige of ingewikkelde technologische voorzieningen in hun wijk of 

buurt. Hun bijdrage aan een dergelijk platform moet een actieve rol spelen in de besluitvorming en 

het overleg daarover. 

 

• Er moet een breed aanbod zijn van sociale huurwoningen en huurwoningen voor 

middeninkomens. 

• De verkoop van sociale woningen moet worden gestopt. 

• Invoering van een basisinkomen verkleint de complexiteit bij het verhuren van woningen.  

Op het terrein van de woningbouw moet de gemeente zich niet terugtrekken maar haar 

verantwoordelijkheid nemen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare 

huurwoningen zijn. We hebben het hier over jongeren, jonge gezinnen, nieuwkomers, maar ook 

ouderen die gezien het overheidsbeleid steeds langer op zichzelf zullen blijven wonen. Gezien de 

krapte op de woningmarkt zal er een diversiteit aan huurwoningen aangeboden en ondersteund 

moeten worden door gemeentelijk woningbeleid. Denk hierbij aan het beheer van bestaande 

woningen, hergebruik van kantoorgebouwen, nieuw te bouwen sociale huurwoningen en woningen 

die afgestemd zijn op gezinnen die doorgroeien.  

De ASP vindt dat de verkoop van sociale huurwoningen moet worden gestopt. Illegale onderverhuur 

is ongewenst. Specifiek voor studenten zijn mogelijkheden van legale onderhuur wel gewenst om te 

realiseren. 

De ASP vindt dat woonruimte voor elke inwoner beschikbaar moet zijn naar draagkracht. Voldoende 

sociale huurwoningen zullen beschikbaar moeten zijn, maar ook woningen in het middensegment zijn 

essentieel alsmede verschillende duurzame woonvormen voor ouderen. Nieuwbouwwoningen zullen 

energieneutraal gebouwd moeten worden en bestaande woningen energiezuiniger aangepast.  

Het verwerven en realiseren van nieuwe sociale woningen moet zorgen voor een spreiding van 

inwoners over alle wijken in Deventer om gettovorming te voorkomen. Voor jongeren en jonge 
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gezinnen kunnen het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen en winkelpanden een toevoeging 

zijn op het woningaanbod. Dit laatste draagt tevens bij aan het leefbaar houden van de binnenstad.  

Het huidige overheidsbeleid is gericht op het langer zelfstandig laten wonen van ouderen. De 

beleidsverandering inzake de zorg heeft hier invloed op en nieuwe initiatieven voor betaalbare 

woonvormen zullen daarom worden ondersteund. Hierbij kunnen we denken aan het Knarrenhof 

waar ouderen samen met woningbouworganisaties een eigen invulling geven aan het langer samen 

zelfstandig kunnen wonen. 

Het onderscheid tussen huur- en koopwoning is veelal een inkomenskwestie. Door inzet van 

experimenten met het basisinkomen kan het aantal huisuitzettingen vanwege schulden worden 

teruggebracht. Door invoering van dit basisinkomen kan de complexiteit omtrent het huren van een 

woning (huurtoelagen en toewijzingsregels) drastisch worden verkleind. 

Onroerendezaakbelasting (OZB) zal, als inkomstenbron voor de gemeente, invloed hebben op het 

vernieuwen van het woningbestand. Naast omvang zal ook de duurzaamheid van een woning 

bepalend zijn voor het vaststellen van de OZB.  

Op het gebied van de kantorenmarkt is er nog steeds veel leegstand. Kantoren die meer dan drie jaar 

leeg staan moeten een andere bestemming krijgen. Te denken valt aan woonruimte voor 

alleenstaanden, startende stellen of voor nieuwkomers. In het uiterste geval moeten leegstaande 

kantoren worden afgebroken.  

Concreet wil de ASP Deventer: 

• stopzetting van de verkoop van sociale huurwoningen, ook door corporaties; 

• dat kantoren die meer dan drie jaar leegstaan een andere bestemming moeten krijgen. Indien 

de eigenaren daaraan niet mee willen werken, moet het pand worden aangepast dan wel 

afgebroken op kosten van de eigenaar en worden vervangen door meer bruikbare gebouwen. 

 

• Bedrijven die sollicitanten weigeren vanwege hun achternaam of seksuele geaardheid mogen 

niet door de gemeente gefaciliteerd worden. 

• De gemeente moet gaan experimenteren met het verstrekken van een basisinkomen. 

• Alle bedrijven moeten langdurige arbeidscontracten gaan aanbieden. 

De jeugdwerkloosheid wordt verhuld doordat veel jongeren blijven hangen in het middelbaar en 

hoger beroepsonderwijs en vele werkende jongeren in kruimelbanen parttime werken. Grote 

groepen oudere werkzoekenden die nog prima kunnen werken zijn werkeloos. Ouderen en jongeren 

op de arbeidsmarkt hebben daarom extra aandacht en stimulans nodig om naast een in te voeren 

Basisinkomen (OBI) vorm te geven aan hun eigen inkomenspositie. 

In een globaliserende samenleving hebben we steeds meer te maken met een glijdende tijdschaal. 

Hierop zouden ondernemers moeten kunnen inspelen om meer vrijheid te krijgen om, afgestemd op 

hun klantendoelgroepen hierop in te kunnen spelen. De winkelsluitingstijden moeten volgens de ASP 

vrijer ingevuld kunnen worden door de ondernemers. Dan kunnen de ondernemende retailers hun 

openingstijden afstemmen op de behoeften van hun klanten. Deze vrije openingstijdeninvulling voor 

ondernemers geldt ook voor de zondag. Winkels mogen niet door winkeliersverenigingen 

gedwongen worden om verplicht open of gesloten te zijn. In een seculiere samenleving mag geen 

opleggedrag van een geloofsrichting onder de noemer van ‘zondagsrust’ de economische 

bedrijvigheid beperken. 

De ASP vindt dat: 

• winkeliers zelf mogen bepalen wanneer hun winkels open of gesloten zijn; 

• bedrijven die sollicitanten weigeren vanwege hun achternaam of afkomst niet door de 

gemeente gefaciliteerd mogen worden; 

• de gemeente voldoende sociaal werk moet bieden aan gehandicapten; 
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• de gemeente geen werk uit mag besteden aan bedrijven die met schijnconstructies werken 

zoals zzp-contracten; 

• de gemeente moet gaan experimenteren met het verstrekken van een onvoorwaardelijk 

basisinkomen. 

Om het winkelen te veraangenamen zou samen met de winkeliers onderzocht kunnen worden hoe 

leegstand van winkels in de winkelstraten in binnenstad en de centra in de woonschillen te 

voorkomen is. 

Economische bedrijvigheid in Deventer zou moeten doorbouwen op de historie van onder andere 

uitgeverijen, drukkerijen, blik-, tapijt- en metaalfabrieken. Hieruit zijn twee aandachtspunten te 

filteren die kunnen zorgen voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Vanuit de uitgeef- en 

drukkerijbranche kan goed worden aangesloten bij de internet-economie. Met behulp van het 

internet kan nieuwe innovatieve bedrijvigheid worden ontwikkeld door in de softwareontwikkelingen 

aan te sluiten bij nieuwe businessmodellen en open source ontwikkelingen te omarmen. Hierbij kan 

een samenwerking worden aangegaan met de Saxion Hogeschool. De innovatie kan aansluiten op 

spin-off onderzoeken van studenten en het bieden van ruimtes voor studentondernemingen gericht 

op toepassen van duurzame technologieën. 

Om de jeugdwerkloosheid te voorkomen is samenwerking met de gemeente, het werkplein, 

bedrijfsleven en ROC wenselijk om gezamenlijk leerwerkplaatsen te kunnen realiseren. Aansluitend 

bij de talenten zullen jongeren uitgedaagd worden om zelf te ervaren welke beroepen bij hun passen. 

Door de ligging van Deventer aan de IJssel en de A1 is een transitoknooppunt mogelijk door 

aandacht te besteden aan logistieke transportinvulling over weg en water. De ASP vindt dat bedrijven 

alleen (extra) gefaciliteerd mogen worden als deze daadwerkelijk langdurige arbeidscontracten 

aanbieden aan werkzoekenden. 

 

 

 

We verwelkomen gaarne giften en donaties op onze rekening  

om het mogelijk te maken mee te doen  

aan de verkiezingen. 
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