De velden geschoren, een sluitende begroting geboren?
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Nieuwsbrief ?
Ja daar is ie weer. Een nieuwe nieuwsbrief met tal
van wetenswaardigheden over waar we ons de laatste
tijd mee hebben bezighouden. Kijk ook op:
www.hoogeveen.pvda.nl of op:
www.facebook.com/pvdahoogeveen
voor meer nieuws.
En volg ons op Twitter: @pvdahoogeveen.
Afscheid?
Dat duurt nog even. Op 25 maart neemt de huidige
gemeenteraad afscheid en twee dagen later wordt de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.
Daar zit ik niet meer bij.
Ik heb me teruggetrokken als kandidaat omdat ik
vanwege een nieuwe functie bij mijn werkgever het
een niet meer met het ander kan combineren.
Was even slikken maar ik weet nog dat ik tien jaar
geleden bij mijn benoeming dacht
“al die oudgedienden van 10 jaar en langer moeten
hoognodig opkrassen…”.
Voor je het weet zit je er dan zelf 10 jaar in en hoor
je bij het meubilair. Zo verkeerd is het dus niet en we
hebben goede mensen in de gelederen die het stokje
over kunnen nemen.
Tijd om terug te blikken heb ik nog niet en vind ik
ook nog te vroeg. Dat komt wel een keer.
Gemengde gevoelens bij de huidige raad en de kant
waarin het uit lijkt te gaan in de Hoogeveense politiek
heb ik wel degelijk maar ook daarover spreek ik me
later wel een keer uit.
Voor nu: bedankt voor de vele positieve reacties naar
aanleiding van het bericht over mijn ‘vertrek’.
Euh… dat klinkt alsof iedereen blij is dat ik opkras…

Meedoen! Een nieuwe blog van Klaas Smid
Participatie is momenteel een sleutelwoord. Over het
begrip participatiesamenleving wordt nogal neerbuigend gesproken en geschreven. Zoals vaak mist de
nuance. Helaas wordt het begrip ook te nadrukkelijk
verbonden met alleen maar bezuinigen. De praktijk
toont echter een ander beeld. Het mooie aan het wethouderschap is dat je die praktijk van nabij mag meemaken.
Lees verder op:
http://hoogeveen.pvda.nl/2013/10/19/meedoen/
Otwin komt!
Ons Tweede Kamerlid Otwin van Dijk komt naar
Hollandscheveld. Op vrijdagavond 15 november
organiseren we een Politiek Café in Het Anker in
Hollandscheveld waarbij Otwin als speciale gast zal
optreden. Otwin is woordvoerder voor de thema’s
langdurige zorg, WMO, PGB en AWBZ.
Waar het die avond over zal gaan mag duidelijk zijn.
Meer informatie volgt, noteer dit vast in uw agenda!

Agenda
> Fractievergadering
31 oktober | 19.30 uur | Raadhuis
> Raadsavond | Begrotingsvergadering
07 november | 16.00 uur | Raadhuis
> Werkbezoek aan SPD
02 november | Moormerland | BRD

Hendrikus Loof, fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

> Otwin van Dijk | Lid Tweede Kamer
15 november | 20.00 uur
Het Anker | Hollandscheveld
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Toerisme?!
Twee weken geleden hebben we gevraagd om de besluitvorming over de beleidsnota recreatie en toerisme
met twee weken uit te stellen. Hoewel we de beleidsnotitie nog steeds niet enthousiasmerend vinden, willen we het proces niet nog langer laten duren. Het is
tijd voor actie!
Lees verder op:
http://hoogeveen.pvda.nl/2013/10/18/aan-de-slag-m
et-recreatie-en-toerisme/

Onderhoud?
De gemeente Hoogeveen gaat een nieuwe manier van
werken voor het beheer van buurten en groen invoeren.
Hierbij worden ook de inwoners van Hoogeveen
betrokken. Dat kan op heel veel verschillende manieren
vorm krijgen.
Lees verder op onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/pvdahoogeveen

PvdA tevreden over antwoorden College
m.b.t. borden corso Elim
De PvdA Hoogeveen heeft vragen gesteld aan het
College met betrekking tot handhaving. Aanleiding
was het ontstane gedoe over de borden voor het
bloemencorso in Elim.
Het College heeft deze vragen nu beantwoord en als
PvdA zijn we tevreden met de beantwoording. Er is
gehandhaafd omdat het beleid is dat er snel moet worden opgetreden om zo verrommeling tegen te gaan.
Beleid is en blijft dat er bij een geconstateerde overtreding eerst contact wordt gezocht om een en ander
op te lossen. Pas als dit tot niets leidt wordt er tot
handhaving over gegaan. We zijn blij dat de indruk die
in de pers ontstaan was onjuist was, alsof er gelijk gehandhaafd werd. Tevens zijn we tevreden dat er voor
de toekomst duidelijke afspraken zijn gemaakt om dit
soort onnodige problemen te voorkomen.
Tot slot is het mooi te melden dat het corso
weer een groot succes was!

Bestuur Reest & Wieden
neemt voorstel PvdA niet over.
In de AB-vergadering van het waterschap Reest &
Wieden van dinsdag 24 september j.l. werden de
nieuwe tarieven voor de komende vijf jaar weer
vastgesteld.
De fractie van de Partij van de Arbeid had in de
afgelopen zomer de publiciteit al gezocht om te
laten weten niet akkoord te kunnen gaan met dit
nieuwe tarievenvoorstel.
Daarmee draaien de bewoners binnen het gebied
van Reest & Wieden weer op voor 35% van de
watersyteemlasten terwijl de wettelijk norm ligt
tussen de 20 en 30% bij (bij een maximum van 500
bewoners per km2). Alleen de agrariërs worden
beter van dit nieuwe kostenverdeelsysteem.
Bovendien worden de gemeentes in het nieuwe
systeem zwaarder aangeslagen en zij hebben reeds
aangegeven geen andere mogelijkheid te zien dan
deze lasten op de inwoners te verhalen.
Dus daarmee worden de ingezetenen nog weer
zwaarder belast.
PvdA-bestuurslid Henk van de Weg uit Hoogeveen:
“wat mij vooral heeft verbaasd en teleurgesteld is
dat ook de fracties van partijen als de VVD, CU en
CDA blijkbaar geen enkele moeite hadden in te
stemmen met deze verzwaring voor de burgers”.
De Pvda heeft tegen dit nieuwe tarievenstelsel
gestemd en vond daarbij alleen een bondgenoot in
de fractie van Water Natuurlijk.

Donorweek 2013
Van 14 tot en met 20 oktober 2013 was er weer de
jaarlijkse donorweek. Er is nog steeds een tekort aan
orgaan/ en weefseldonoren. In deze week ging het er
weer vooral om mensen er toe te bewegen hun keuze
voor al dan niet transplantatie ook te laten vastleggen.
Vorig jaar heeft de Hoogeveense gemeenteraad een
PvdA motie omarmd waarin het College opgeroepen
werd het donorschap actief onder de aandacht van de
bevolking te brengen. Wij als PvdA blijven mensen
oproepen hierover na te denken en natuurlijk hopen
we dat zoveel mogelijk mensen zich laten registreren
als donor.
Voor de mensen die informatie willen of zich willen
aanmelden zie www.jaofnee.nl
Iedere donor kan het verschil maken!
Wolter Dekker, raadslid
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Werkervaring!
Afgelopen voorjaar hebben we aandacht gevraagd bij het College
voor het creëren van werkervaringsplaatsen bij de politie.
PvdA kamerlid Marcouch had dit in een motie
in de Tweede Kamer geregeld, n.a.v. successen hiermee in Assen.
Ook Hoogeveen zou aanhaken, op ons verzoek.
Recent is het plan echter stopgezet.
Opnieuw hebben we dit aan de orde gesteld in de gemeenteraad.
De burgemeester antwoordde hierop dat het succes zo groot is
dat de minister het project een halt heeft toegeroepen.
Lijkt ons de omgekeerde wereld.
Er wordt gekeken naar een alternatieve invulling van de motie Marcouch
waarbij ook werkervaringsplaatsen in Noord-Nederland.
We houden het voor Hoogeveen in de gaten.

Fractiegegevens PvdA Hoogeveen per 15 november 2012
Hendrikus Loof
0 650 507 137

hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl Vondelstraat 15, 7901 HP Hoogeveen
Fractievoorzitter | Duurzaamheid en mobiliteit | Veilig | Bestuurt

Mark Tuit
0 619 506 162

marktuit@pvdahoogeveen.nl Otto Zomerweg 54, 7313 AJ Hollandscheveld
Wnd. fractievoorzitter | Ontwikkelt | Meedoen | Wijken en dorpen

Ida Gerda Emmens
0 655 998 261

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl De Waring 31, 7908 LG Hoogeveen
Fractiesecretaris | Duurzaamheid en mobiliteit | Ondernemen en werken | Bestuurt

Gert Huijgen
0 613 466 549

gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl Aardenburg 40, 7906 DD Hoogeveen
2e fractiesecretaris | Voorbereiding jaarrekening | Begel.cie accountant | Presidium
Ondernemen en werken | Talentontwikkeling | Financiën

Inge Oosting
0 614 257 515

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl Prieswijk 69, 7916 RP Elim
Raadslid | Meedoen | Talentontwikkeling | Wijken en dorpen | Financiën

Wolter Dekker
0 612 091 298

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl Tapuitlaan 82, 7905 CZ Hoogeveen
Raadslid | Ontwikkkelt | Meedoen

Henk van de Weg
0 613 403 219

henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl Jennerstraat 224, 7909 EG Hoogeveen
1e opvolger | Ontwikkelt | Talentontwikkeling

www.hoogeveen.pvda.nl
http://twitter.com/pvdahoogeveen
www.facebook.com/pvdahoogeveen

Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens --> @idagerda
Mark Tuit --> @tuitmark
Hendrikus Loof --> @hendrikusl
PvdA Hoogeveen --> @pvdahoogeveen
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