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Bijdrage programmabegroting 2015-2018, uitgesproken in de raadsvergadering van 6 
november 2014 door fractievoorzitter Inge Oosting. 
  
Bij de behandeling van de VJN eerder dit jaar, begon ik mijn bijdrage met de opmerking dat 
het college Hoogeveen op z’n kop zette. 
Het college parkeerde, zonder verklaarbare reden overigens, een aantal investeringen zoals 
de Oranjebuurt, het Hoekje, Pesse, Eduwiek en Wolfsbos in de ijskast. Want zei het college, 
niets is duidelijk. 
Deze investeringen waren al langere tijd opgenomen in de meerjarenbegroting en de 
samenwerking met bewoners en andere betrokkenen waren al in volle gang. Met raads 
brede steun zijn deze investeringen, met uitzondering van Wolfsbos, opnieuw opgenomen in 
de begroting. 
  
En nu voorzitter lijkt het tegenovergestelde te gebeuren, het college houdt de vaart erin, 
maar dan de Hoogeveensche vaart wel te verstaan, door de aanleg van een 
passantenhaven. De PvdA begrijpt niet waarom. Cjijfers over aantallen bezoekers, 
aanleggers en onderhoudskosten zijn niet beschikbaar. Dus vragen wij ons nu op onze beurt 
af, wat is er dan nu wel duidelijk? 
Een passantenhaven die nota bene op de reservelijst van de investeringen stond, maar nu 
wordt aangelegd voor de happy few. Dat past voor de PvdA, bij het maken van de vele 
lastige keuzes waarvoor wij ons gesteld zien niet bij een sociaal Hoogeveen. De PvdA zal 
samen met de VVD hiervoor een amendement indienen.  
Tegelijkertijd is er 5 ton opgenomen voor nieuw beleid. En voor een groot gedeelte wordt dit 
ingezet op de kindzones en het kindpakket, een goede zaak. 
Het opgenomen bedrag voor de kindzones is echter 150.000 euro per jaar, gemiddeld 3 fte’s. 
We horen graag van de wethouder wat het verschil maakt in verhouding tot de huidige 
situatie. 
  
De PvdA heeft altijd gestaan voor een sociaal Hoogeveen, waarin iedereen meedoet. 
Gaat het huidige college ook voor een voldoende sociaal Hoogeveen? 
Wat op de barricaden wordt geroepen in verkiezingstijd moet er nu uitkomen op het pluche. 
Niet altijd eenvoudig, maar eenmaal op het pluche gezeten moet je ook je 
verantwoordelijkheid willen en durven nemen. 
  
Een groot deel van de opgenomen beleidsdoelstellingen bieden het college veel ruimte. 
Termen als hoger dan, lager dan, meer dan gemiddeld op basis van Hoogeveense, Drentse 
en landelijke hoeveelheden en percentages zijn veelvuldig opgenomen in deze begroting. 
de PvdA concludeert enerzijds scherpe keuzes daar waar het gaat om bijvoorbeeld 
handhaving, maar hoe moeilijk is dat? Maar in het sociaal domein daarentegen  en met 
betrekking tot de werkgelegenheid treffen we vooral veel niet meetbare doelstellingen. 
Was bij de VJN niets duidelijk, nu blijkt bijna niets meetbaar. Snapt u het nog? 
  
Sociaal domein  
Voorzitter, het komende jaar staat niet alleen in het teken van de transitie, maar zeker in het 
teken van de transformatie. In normale woorden, veranderingen in onze samenleving. 



We hebben het dan over inzet op eigen kracht, zelfredzaamheid en preventie. Om hier 
goede inrichting aan te geven, zijn we het er met elkaar over eens dat daarom het 
voorliggend veld moet worden versterkt. 
Hierin wordt extra ingezet op kinderen en jongeren, maar het aantal ouderen in onze 
gemeente neemt snel toe, en de voorzieningen waarop zij een beroep kunnen doen worden 
op een andere manier vorm gegeven of toegankelijk. 
Als we er voor willen zorgen dat het beroep dat ouderen doen op de tweede lijns zorg 
afneemt, dan vraagt dat ook een investering in welzijn van deze groep. 
  
    Als het gaat om inzet op preventie, speelt het jongeren – en opbouwwerk wat de PvdA 
betreft hierin ook een belangrijke rol. Alleen inzetten op jongerenoverlast mag niet het doel 
zijn. 
Opbouwwerk vervult een belangrijke rol in de sociaal zwakkere wijken, wijzigingen hierin 
kunnen nadelige effecten hebben. Wij vragen het college dit in stand te houden. 
We gaan een half miljoen bezuinigen, ook al is dat afgesproken, op SWW, en dat zal een 
heftige bezuiniging blijken te zijn.  
  
De doorontwikkeling van de smederijen ondersteunen wij natuurlijk als geen ander, net zoals 
de continuering van de straatcoach, de combinatiefunctionarissen en de gebiedsgerichte 
werkwijze groen en grijs. 
Allemaal goede zaken wat ons betreft die bijdragen aan een sociaal Hoogeveen. 
  
En wat de PvdA betreft is er nog iets prachtigs wat bij kan dragen aan de inzet op 
een zelfredzaam, sociaal en vooral solidair Hoogeveen. 
De maatschappelijke zgn. buurtinitiatieven kunnen een heel belangrijke rol spelen bij het 
vergroten van de eigen kracht, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van onze 
inwoners. 
Deze initiatieven geven inwoners de mogelijkheid tot meer eigen regie op de inrichting van 
hun eigen hulp. Omdat bewoners hun buurt kennen en weten wat er speelt kunnen ze hierop 
inspelen, waardoor er sociale meerwaarde ontstaat. 
De PvdA fractie is nogmaals benieuwd welke rol het college ziet voor maatschappelijke 
initiatieven bij de uitvoering van het WMO beleid. De beantwoording tot dusver bevatten 
uitsluitend termen als ondersteunen en faciliteren. 
Dat is wat ons betreft geen invulling van beleid daar waar het gaat om maatschappelijke 
initiatieven. 
In het geval van de zorg coöperatie in Hollandscheveld wordt het concept tekort gedaan als 
hier geen volledige invulling aan wordt gegeven met de inzet van een dorpsondersteuner of 
zorg coördinator, die de professionele en informele 
zorg bij elkaar brengt. De PvdA fractie vraagt het college dan ook om invulling te geven aan 
het beleid voor maatschappelijke initiatieven. En daarnaast stelt de PvdA fractie voor om in 
Hollandscheveld een dorpsondersteuner/zorg coördinator in te zetten, en samen met de zorg 
coöperatie een pilot te starten. De PvdA heeft hiervoor een motie voorbereid. Wij willen 
graag dat de gemeente inspeelt op het right to challenge dat onze inwoners in staat stelt om 
uitvoering te geven aan beleid. 
  
Aan het begin van mijn bijdrage heb ik al genoemd dat de geplande investering van MFC 
Wolfsbos niet is opnieuw is opgenomen in de begroting. 
Dit mag echter niet inhouden dat ons inzet als gemeenteraad voor Wolfsbos compleet van 
de baan is.  De gebouwen zijn in slechte onderhoudsstaat, en hiermee zijn hoge kosten 
gemoeid de komende periode. 
Dat maakt het voor deze scholen extra lastig, zeker nu de bijdragen voor onderhoud naar de 
scholen zelf wordt overgeheveld. Vanuit het onderwijs, de buurtbewoners en andere 
betrokkenen 
hebben wij begrepen dat het na de VJN stil is geworden in Wolfsbos. 



Stil in een wijk waar al extra op in is gezet de afgelopen jaren zeker met bewoners. Wij willen 
graag van het college weten hoe dit is gecommuniceerd, en of er gesprekken gaande zijn 
over een verdere en mogelijke andere invulling. 
  
Sport 
De knelpuntenpot voor sport is in het leven geroepen voor Als het echt niet meer kan, en 
alles is geprobeerd..... Ofwel als sportverenigingen in hun voortbestaan worden bedreigd. 
Is een incidentele financiële bijdrage dan een oplossing voor een sportvereniging die een 
structureel financieel probleem heeft?  
Op deze wijze lijkt het een doekje voor het bloeden. Wat stelt het college zich hierbij voor, of 
is deze 20.000 euro alleen maar ingeruild voor de parkeergarage? 
  
Sociale woningbouw 
Per 1 januari 2015 gelden er andere regels voor de rol van woningcorporaties in de sociale 
huursector. Voor het totale huurbeleid ligt er straks een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij 
de gemeente en de woningcorporaties. De prestatieafspraken krijgen hierdoor een meer 
verplichtend karakter, en geeft de gemeente hiermee extra handvaten. 
De PvdA wil graag dat het college naast de  inzet op voldoende huurwoningen en de inzet op 
vernieuwing en verduurzaming van de huidige sociale woningvoorraad, ook inzet op een 
goede verdeling van het aantal sociale huurwoningen per wijk en dorp op basis van het nog 
uit te voeren woononderzoek. Speciale aandacht vragen wij voor de inzet op betaalbare 
sociale huurwoningen. 
Hoogeveen spant met maar liefst 37% de kroon, blijkt uit recent onderzoek, als het gaat om 
het inkomensdeel dat aan aan de woonlasten, en dan met name huurlasten, wordt besteed. 
Hier ligt op lokaal niveau een belangrijke taak voor het college.  
  
Werkgelegenheid 
Voorzitter, volop ambities als het gaat om de werkgelegenheid in Hoogeveen. En laten we 
hierover duidelijk zijn, dit is niet alleen een taak van het college, maar van ons allemaal. 
Iedereen wil graag dat het werkloosheidspercentage fors daalt. Niet alleen door inzet op 
acquisitie, maar voor de PvdA is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt hierbij 
ook een belangrijke factor en we vragen het college hier ook stevig op in te zetten. 
Naar aanleiding van onze recente vragen over de jeugdwerkloosheid is er inmiddels ook 
initiatief met meerdere partijen om samen met de ambtelijke organisatie inrichting te geven 
aan een goede monitoring van onze werkloosheidscijfers. 
  
Afval 
De PvdA en D66 hebben tot twee keer toe vragen gesteld over de voortgang van de 
afvalinzameling. Vak voor deze raadsvergadering ontvingen we een uitnodiging voor een 
informatieavond over afval, op 19 november. Afval Anders wordt, en het kan ook haast niet 
anders, Afval Apart. Hoogeveen loopt achter op de afgesproken doelstelling, het college 
geeft zelf ook aan dit gaan we niet halen op deze manier. Daarnaast is de kans is groot dat 
de gemeentes boetes moeten gaan betalen voor het verbranden van te veel restafval. Hoe 
legt het college de verhouding uit tussen het mogelijk meer moeten betalen van belasting, en 
de voorgestelde verlaging van de afvalstoffenheffing? 
Het zo lang stil laten liggen van een zo belangrijk project, waarin nog een lange weg te gaan 
lijkt om onze doelen te bereiken, vinden we een slechte zaak. Veel gemeenten hebben flinke 
stappen gezet op het gebied van afvalinzameling, en behalen daar goede resultaten mee. 
We verwachten van het College op korte termijn een actieplan, met concrete doelstellingen, 
en een snelle herstart. 
  
Veiligheid 
Het college heeft veel ambities daar waar het gaat om handhaving van openbare orde en 
veiligheid. Zoals bekend slaat dit handhavingsbeleid wat de PvdA fractie nog wel eens door, 
en de PvdA vindt inzet op preventie belangrijk. In het verlengde hiervan zou het invoeren van 



een vandalismemeter voor Hoogeveen hier goed op aansluiten. Het voor onze inwoners 
inzichtelijk maken wat het vandalisme Hoogeveen kost. De vandalismemeter laat zien 
hoeveel geld er nodig is voor de schoonmaak of reparatie van vernielingen aan openbare 
eigendommen. Door regelmatige publicatie van de vandalismemeter worden inwoners 
betrokken bij het tegengaan van vandalisme, de kosten waar ook zij voor opdraaien worden 
hiermee zichtbaar. 
  
Voorzitter, ik kom tot een afronding. Dat het allemaal niet eenvoudig is en dat er keuzes 
moeten worden gemaakt begrijpt de PvdA als geen ander. 
Wij wachten met belangstelling de beantwoording van het college af. 
De PvdA is en blijft voor een sociaal Hoogeveen waar iedereen meedoet. 
 


