
Milieujaarverslag 2012 
en 
Milieuprogramma 2013
Beide onderwerpen staan tegelijkertijd op de agenda 
van de raadsvergadering op 28 februari. Dat is mooi, 
en het is een hele vooruitgang voor wat betreft het 
jaarverslag, dat vorig jaar in november op de raads-
agenda stond. 
    Het milieubeleid omvat verschillende onderwerpen: 
klimaat, milieucommunicatie, waterbeheer- en kwali-
teit, afval, bodem, geluid, externe veiligheid, milieuver-
gunningen, luchtkwaliteit en milieukwaliteit van de 
leefomgeving. De discussie op de raadsavond gingen 
vooral over het klimaat en de klimaatdoelstellingen en 
over afval, specifiek de pilot met afvalscheiding in 
Wolfsbos.

Klimaat
Het doel van het klimaatbeleid is een CO2- neutrale 
gemeentelijke organisatie in 2020 en een CO2- neutrale 
gemeente in 2040. De economische crisis helpt niet 
mee om de doelstellingen te halen. Er moet gezocht 
worden naar alternatieven en naar inventieve oplossingen.     
De gemeente gaat een Lokaal Duurzaam Energie 
Bedrijf  (LDEB) opzetten en inrichten. De ontwikke-
lingen bij Rendo hebben de start vertraagd. 
In Pesse is een project energiezuinig bouwen, de kavels 
zijn in de verkoop. Ook gaat de gemeente in Drents 
verband energiebesparing in bestaande particuliere 
woningbouw stimuleren. De raadsfracties vroegen 
vooral om beter op de hoogte te worden gehouden 
van de stand van zaken op weg naar de CO2- doelen.

Proef  Wolfbos
Het doel van de proef  is de inzameling van restafval te 
ontmoedigen en met het treffen van extra voorzieningen 
op het gebied van brongescheiden afval (grondstoffen) 
inzamelen de huishoudens er juist toe aan te zetten om 
op vrijwillige basis (dus zonder diftar) hiervan gebruik 
te maken. Dit met als doel om de hoeveelheid restafval 
terug te brengen tot de hoeveelheid zoals vastgelegd 
in het afvalkaderplan, 65% bronscheiding in 2015. 
De proef  loopt tot en met april.

    
De resultaten zijn zeer goed. Resultaat tot nu toe: een 
afname van de hoeveelheid restafval met een kwart en 
twee keer zoveel plastic ingezameld dan voorheen met 
de losse plastic zakken. 
    Ook van de afvalsorteerstraat in de Wielewaal wordt 
goed gebruik gemaakt. Hiervan is het de bedoeling om, 
bij een verdere uitrol, dit soort voorzieningen in meer-
dere winkelcentra aan te leggen. 
    Voor GFT is de proef  in deze periode niet repre-
sentatief. Daarom wordt de proef  waarschijnlijk met 
een aantal maanden verlengd. In de zomermaanden is 
er meer GFT afval, en is het warmer, wat andere effec-
ten met zich mee kan brengen.

In de nabije toekomst zal er vanuit de gemeente meer 
aandacht zijn voor communicatie over het milieubeleid. 
Dat gebeurt via het Torentje.

Ida Gerda Emmens, Raadslid
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Agenda

 
13 maart 19.30 uur Assen Paganinilaan 15
Ledenbijeenkomst Drenthe. Onderwerpen: 
'Van Waarde' en Interne Partijdemocratie.

14 maart 19.00 uur Raadsavond, Raadhuis

16 maart 11.00 uur PvdA plant een boom!
Start aanleg Millenniumbos.

21 maart 19.30 uur Raadhuis Hoogeveen
Fractievergadering.

23 maart: PvdA zet zich in voor Visio.

26 maart: Jaarvergadering PvdA Hoogeveen.

27 april: Landelijk congres, Leeuwarden.



Nota schuldhulpverlening 
Voorkomen is beter dan genezen…….
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulp-
verlening (Wgs) in werking getreden. Naar aanleiding 
hiervan werd het raadsvoorstel  Nota schuldhulp-
verlening afgelopen week in de Hoogeveense Raad 
behandeld. 
    In principe gaat het voor Hoogeveen om een aantal 
aanvullingen die de nieuwe wetgeving met zich mee-
brengt, omdat  in de Gemeente Hoogeveen schuld-
hulpverlening al jarenlang onderdeel is van het 
gemeentelijke  beleid. 
    De uitvoering van de schuldhulpverlening wordt 
door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) gedaan, 
een gemeenschappelijke regeling waarin de Gemeente 
Hoogeveen deelnemer in is, samen met de Gemeenten 
Meppel en Assen.
    Belangrijke aanvullingen vanuit de nieuwe wetgeving 
zijn bijvoorbeeld beperking van de wachttijden voor 
klanten, voor zowel het eerste intakegesprek, als het 
opstarten van de hulpverlening. 
    Daarnaast een duidelijke regie-rol voor de gemeente. 
Ook zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd, 
zoals een beperking in de looptijd van budgetbeheer, 
een eigen bijdrage voor klanten met een inkomen 
hoger dan de 120 % normering. Het inzetten van vrij-
willigers in samenwerking met vrijwilligersorganisaties 
en het uitsluiten van commerciële bureaus zijn ook 
onderdeel van de nota.
    De regie-rol voor de Gemeente is een belangrijk 
sturingsmiddel in het kader van de preventieve- en 
integrale schuldhulpverlening. Voorkomen is tenslotte 
beter dan genezen. 
    Vanuit meerdere beleidsterreinen wordt er dus inge-
zet op preventie. Het gaat om vroegtijdige signalering 
van inwoners die problematische schulden hebben. 
Financiele problemen blijken maar al te vaak een 
belemmering te zijn voor maatschappelijke deelname. 
Door eerst de financiën op orde te hebben, verloopt 
de overige hulpverlening, indien dat nodig is, soepeler.
Het uitsluiten hierbij van commerciële bureaus is voor 
de PvdA een belangrijke bepaling in de nota. 
Marktpartijen hebben tenslotte maar één prioriteit, 
en dat is winst maken. Vanuit onze sociale opgave is 
er een andere, eerste prioriteit en dat zijn de mensen, 
de gezinnen die achter deze problematiek schuil gaan. 
Er mag geen sprake zijn van sociale uitsluiting, zeker 
niet daar waar kinderen in het spel zijn. 
    De begeleiding gedurende het traject is mede 
bepalend voor het op eigen kracht weer verder kunnen 
gaan na een periode van budgetbeheer. 
In het nazorgtraject kan daar voor de vrijwilligersorga-
nisaties ook een belangrijke rol liggen.

Na vaststelling van de nota schuldhulpverlening in de 
Gemeenteraad, zal de regie-rol van de gemeente de 
komende periode worden uitgewerkt. 
Daarnaast zullen er afspraken met de Gemeentelijke 
Kredietbank worden gemaakt over verdere uitvoering.
Op verzoek van CDA, Christen Unie en PvdA is er 
door de wethouder een toezegging gedaan betreffende 
het verzoek tot monitoring. 
Gezamenlijk zullen wij de komende week schriftelijk 
bij de wethouder aangeven welke kengetallen wij graag 
terugzien in een kwartaalrapportage. 
We willen bijvoorbeeld graag inzichtelijk hebben wat 
de werkelijke wachttijden zijn voor de eerste intake, 
het eerste begeleidingsgesprek, aantal recidivisten, etc. 
Op basis van deze gegevens denken we bij een evaluatie 
van de schuldhulpverlening in de Gemeenteraad duidelijk 
geinformeerd te zijn over het verloop.

Inge Oosting, Raadslid 

Gemeente Hoogeveen krijgt kindergemeenteraad
In het najaar van 2013 gaat de kindergemeenteraad 
van start binnen de gemeente Hoogeveen. 
Het initiatiefvoorstel van de PvdA werd afgelopen 
donderdag raadsbreed ondersteund.
    De kindergemeenteraad zal in eerste instantie 
bestaan uit vertegenwoordigers van 21 basisscholen uit 
groep 7/8. Burgemeester Loohuis zal als ambassadeur 
van de kindergemeenteraad fungeren. De verwachting 
is dat het aantal scholen nog zal stijgen. De basisscholen 
zien de kindergemeenteraad als een mooie aanvulling 
op hun onderwijsaanbod.
    De kinderraadsleden ontmoeten elkaar driemaal. 
Zo leren ze onder andere wat de gemeente doet maar 
ook moeten de kinderraadsleden met hun eigen school 
een voorstel voorbereiden Tijdens de laatste bijeenkomst 
wordt 1 voorstel uitgekozen door de kindergemeenteraad. 
Het winnende voorstel zal beloond worden met € 1000,-.

Mark Tuit, Raadslid
marktuit@pvdahoogeveen.nl
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Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
Afgelopen donderdag is bovenstaande besproken in de Gemeenteraad. 
Er is een nieuwe wet onder Rutte I aangenomen,
met betrekking tot mensen die fraude plegen met uitkeringen.

De achtergrond van de wet:  
• Fraude mag niet lonen, hardere aanpak fraude met uitkeringen
• Fraude met uitkeringen ondermijnt de solidariteit. 

Hoofdpunten van de wet: 
• Teveel of  ten onrechte ontvangen bijstand als gevolg van fraude 

moet in zijn geheel worden terugbetaald
• Invoering bestuurlijke boete
• Zware maatregelen bij recidive (herhaaldelijke fraude).

Dit is een wet en daarover hadden we in de gemeenteraad niets te beslissen. 
Wat we wel moesten bespreken is hoe om te gaan met de beslagvrije voet 
(dat deel van de uitkering waaraan je niet komt om mensen toch nog een inkomen te laten hebben). 
We spraken hierover en besloten als Raad unaniem het voorstel van het College te volgen. 
Dit betekent dat de beslagvrije voet de eerste maand geheel los wordt gelaten 
en de twee maanden erna gedeeltelijk 
( als iemand zelf  voldoende vermogen heeft wordt de beslagvrije voet 3 maanden losgelaten). 
Er is altijd de mogelijkheid voor het College hier bij dringende redenen van af  te wijken. 

Er ontstaan niet een soort van heksenjacht maar mensen worden wel aangesproken 
op hun informatie verplichtingen. Bij fraude vinden ook sancties plaats.  
De gemeente Hoogeveen gaat er nu zorgvuldig mee om en blijft dit ook doen. 
De menselijke maat blijft in beeld.  

En als er toch eens wat mis zou gaan is er nog de beroepscommissie. 
Als PvdA-fractie konden we ons vinden in de voorstellen. 
Met de huidige voorstellen slaan we niet door in overdreven spierballengedrag 
maar treffen wel degene die fraudeert in de portemonnee. 

Als sociaaldemocraten snappen we het belang van een vangnet dat een uitkering is. 
Er blijft echter alleen solidariteit bestaan als we ook de excessen aanpakken!

Wolter Dekker, Raadslid
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Klik op de link voor 
een directe verbinding.

Nieuwsgierig naar de PvdA? 
www.pvda.nl/
aanmelden_belangstellende

Lid worden? 
www.pvda.nl/aanmelden_lid

Inhoud & Vorm Nieuwsbrief: 
Wolter Dekker en Bert Anthonisse

Reacties aan: Bert Anthonisse 
bertus33@planet.nl

Geen Nieuwsbrief meer?

Stuur bericht aan Wolter Dekker: 

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

Fractiegegevens per 15 november 2012 
 

Naam E-mail Adres Telefoon Functie Programma’s 
Hendrikus  
Loof 

hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl  
 

Vondelstraat 15, 
7901 HP, 
Hoogeveen 

06-50507137 Fractievoorzitter Duurzaamheid en mobiliteit 
Veilig 
Bestuurt 

Mark 
Tuit 

marktuit@pvdahoogeveen.nl  Otto Zomerweg 54, 
7313 AJ, 
Hollandscheveld 

06-19506162 Wnd. fractievoorzitter Ontwikkelt 
Meedoen 
Wijken en dorpen 

Ida Gerda 
Emmens 

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl De Waring 31, 
7908 LG, 
Hoogeveen 

06-55998261 Fractiesecretaris Duurzaamheid en mobiliteit 
Ondernemen en werken 
Bestuurt 

Gert  
Huijgen 

gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl  Aardenburg 40, 
7906 DD, 
Hoogeveen 

06-13466549 Cie voorbereiding 
jaarrekening; begel.cie 
accountant; presidium 
2e fractiesecretaris 

Ondernemen en werken 
Talentontwikkeling 
Financiën 

Inge  
Oosting 

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl Prieswijk 69, 
7916 RP,  Elim 

06-14257515 
 

Raadslid Meedoen 
Talentontwikkeling 
Wijken en dorpen 
Financiën 

Wolter  
Dekker 

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl 
 

Tapuitlaan 82, 
7905 CZ, 
Hoogeveen 

06-12091298 Raadslid Ontwikkkelt  
Meedoen 

Henk  
van de 
Weg 

henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl Jennerstraat 224, 
7909 EG, 
Hoogeveen 

06-13403219 1e opvolger Ontwikkelt 
Talentontwikkeling 

 OMBUDSTELEFOON  06-27532575   
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