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Bijdrage Programmabegroting 2014 – 2017 

Vz, Nederland is een rijk land. Al vijf jaar hebben we te maken met een 
financieel-economische crisis. En nog altijd vinden we Nederland terug in 
de top 5 van allerlei mondiale lijstjes van welzijn en geluk. Het blijkt niet 
op te kunnen met ons. En we kunnen tegen een stootje. Dat is mooi, 
daar hebben we jaren voor gestreden. Niet in het minst door de PvdA die 
al vanaf de jaren 50 aan het opbouwen van onze verzorgingsstaat een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd. Dat is iets waar wij trots op zijn.  

Die verzorgingsstaat transformeert langzaam maar zeker in iets nieuws. 
Sinds Prinsjesdag spreken we over een participatiesamenleving. Die 
inmiddels door sommigen gewraakte en door anderen geroemde 
omschrijving is niet door de Koning bedacht, dat zal ik straks 
uiteenzetten. Maar wat belangrijker is: in de programmabegroting 2014-
2017 die het College de gemeenteraad aanbiedt vinden we aspecten 
van de participatiesamenleving op veel plaatsen terug. De 
decentralisaties van de Jeugdzorg, AWBZ en participatiewet springen 
het meest in het oog. Het sociale domein gaat een steeds grotere rol 
spelen in beleid en begroting van onze gemeente.  

Zoals gezegd is de PvdA nog altijd trots op haar bijdrage aan de 
verzorgingsstaat. Begrippen als emancipatie en solidariteit zijn hier voor 
ons onlosmakelijk mee verbonden. Het was ook de PvdA die, bij monde 
van Wim Kok, als eerste het begrip participatiesamenleving voor de 
bühne bracht, op een partijcongres in 1991. Kok (destijds nog minister 
van financiën) schreef geschiedenis met: "Een principiële herziening van 
het stelsel is noodzakelijk. Daarvoor is nodig dat er een derde weg wordt 
bewandeld tussen de gevolgen van de emancipatie met de 
individualisering enerzijds, en de solidariteit en saamhorigheid 
anderzijds." En die derde weg noemde Kok noemde het streven naar 
een participatiesamenleving. "Het zoeken naar dat nieuwe evenwicht is 
de grote opdracht voor de sociaaldemocratie in de jaren negentig." Dat 
was dus 1991. Wat toen de grote opdracht van de sociaaldemocratie 
was, is nu een breed maatschappelijk debat geworden.  



Iets verder in zijn betoog voegde Kok er aan toe: ‘We moeten niet 
doorschieten naar een maatschappij waar mensen aan hun lot worden 
overgelaten, waar een onderklasse gaat ontstaan.” 
 
Nu, bijna 25 jaar na de rede van Kok staan we aan de vooravond van de 
hervormingen die hij voorspelde en die een ieder van ons aangaat. Niet 
iedereen is ervan overtuigd dat deze hervormingen noodzakelijk zijn en 
bepaald niet alleen ingegeven worden door de drang om te bezuinigen. 
Sommigen zien het als afbraak van de verzorgingsstaat. Maar er wordt 
niets afgebroken. Niet zolang het aan de PvdA ligt. Het wordt wel anders 
en een ieder van ons wordt gevraagd zijn of haar verantwoordelijkheid te 
nemen voor een stukje samenleving.  
 
Samen naar een nieuw Evenwicht, het Collegeprogramma van de 
afgelopen periode, heeft in de afgelopen vier jaar een voorschot 
genomen op de participatiesamenleving. En nu ik toch aan het 
terugblikken ben wil ik ook het vorige programma uit 2006, getiteld 
Samen maakt Sterker, aanhalen. Met dit verschil dat dat programma 
Hoogeveen vooral fysiek sterker heeft gemaakt en met Samen naar een 
nieuw Evenwicht meer is ingespeeld op sociaal gebied. Zo is er in de 
afgelopen raadsperiode, hoe lastig het financieel ook is geweest, niet 
bezuinigd op het minimabeleid. De opgeheven vinger van Kok: denk er 
om dat er geen mensen aan hun lot worden overgelaten weegt daarbij 
zwaar voor de PvdA, nog steeds. 
 
En om dit te onderstrepen hebben we een motie voorbereid waarbij we 
de positie van de meest kwetsbaren – kinderen en jongeren – willen 
ondersteunen door als gemeente Hoogeveen aansluiting te zoeken bij 
het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. 
 
Vorige week dinsdag tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan 
het Werkplein hebben we kennis kunnen nemen van de wijze waarop de 
medewerkers daar werken aan verbetering van de situatie van 
bijstandsgerechtigden. Gebonden aan regelgeving en dus roeiend met 
de soms beperkte riemen die ze hebben maar ook met ruimte voor 
maatwerk. Een voorbeeld van hoe veel medewerkers van deze mooie 
gemeente zich dagelijks inzetten voor de inwoners van Hoogeveen. De 
PvdA heeft hier veel waardering en respect voor. En waar gewerkt wordt, 
worden ook fouten gemaakt. Die vervolgens onmiddellijk worden 
uitvergroot in de media. Dat hoort er allemaal bij maar doet niets af aan 
de vele zaken die wél goed gaan. 
 



De PvdA fractie is de laatste maanden veel op pad geweest en heeft in 
het kader van een Sociale Tour door Hoogeveen – met zelfs een 
uitstapje naar onze Oosterburen - gesproken met tal van 
maatschappelijke organisaties. Dat hebben we gedaan om goed op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het sociale domein. Daarbij 
hebben we zowel met professionals als met vrijwilligers gesproken. En 
met name die laatste groep verrast ons telkens weer in positieve zin: wat 
is er veel mogelijk in Hoogeveen en wat doen we veel. Of het nu gaat om 
inwoners van Hollandscheveld die het Anker nieuw leven inblazen of om 
de talloze Mantelzorgers in onze gemeente. Het is indrukwekkend. Te 
vaak gaan we daaraan voorbij en richten we ons op zaken die veelal 
negatieve energie afgeven.  
Onze indruk is dat het College goed op weg is om de gemeente 
‘decentralisatie-proof’ te maken. Wij steunen deze aanpak en willen deze 
onverminderd voortzetten.  
 
Het College sluit de periode 2010 – 2014, naar het zich laat aanzien, met 
een goed financieel resultaat af. En dat vinden wij in deze lastige tijden 
een knappe prestatie.  
 
Opvallend is de verhoging van de taakstelling op personeel en 
bedrijfsvoering. Verklaarbaar uit de afname van projecten maar diep in 
de begroting verscholen komen we op pagina 121 de opmerking tegen 
dat het steeds moeilijker wordt de taakstelling in te vullen. Tegelijkertijd 
wil de organisatie slagvaardig en lenig blijven reageren op alles wat er 
op de gemeente afkomt. En dat betreft niet alleen de hervormingen in 
het sociale domein maar ook b.v. de door de PvdA-fractie ondersteunde 
samenwerking met De Wolden. Of met de gemeentes in de 
Zuidoosthoek: Emmen en Coevorden. En is Hardenberg ook niet een 
logische partij?  
En wat te denken van de uitdaging voor onze gemeente om voor te 
sorteren op wat misschien wel de belangrijkste zin uit de 
Programmabegroting is. Te vinden op bladzijde 90: Burgerparticipatie 
wordt overheidsparticipatie. Oftewel: de overheid doet met de burgers 
mee en niet andersom. De PvdA wil deze ontwikkelingen binnen de 
gemeente nauwgezet volgen en verwacht van het College dat we daar 
regelmatig over worden geïnformeerd.  
 
Voorzitter aan een aantal onderwerpen kunnen we niet voorbij gaan 
omdat die ook vorig jaar veel aandacht trokken. Ten aanzien van het 
onderwerp Cultuur houden we ons nu op de vlakte omdat we hierover 
binnenkort uitgebreid met elkaar in gesprek gaan. En over Toerisme en 
recreatie gaan we ook nog deze raadsperiode verder met elkaar in 



gesprek. We hebben nog wel een tip voor wethouder Eerenstein: de 
gemeente Moormerland – niet ver achter de Duitse grens - is er in 
geslaagd om met het instellen van een deugdelijke Tourist-Info het 
aantal toeristische overnachtingen in de gemeente binnen korte tijd van 
20.000 naar 100.000 op te krikken. Ik zou zeggen: het is bij u in de 
achtertuin, ga er eens poolshoogte nemen. Ze hebben een hele leuke 
fractievoorzitter bij de SPD daar. 
 
 
In 2012 zijn we schoorvoetend akkoord gegaan met een bezuiniging op 
de Stichting Welzijnswerk. De SWW heeft dit, je zou bijna zeggen, 
sportief opgepakt. In de aanloop naar deze vergadering bereiken ons 
berichten dat er kennelijk een verschil van opvatting bestaat tussen 
opdrachtgever (de gemeente Hoogeveen) en opdrachtnemer (SWW) 
over het werkelijk te bezuinigen bedrag. Als dit waar is, en dat horen we 
dan straks graag van het College, dan is dat jammer maar we willen 
richting de SWW hierbij het signaal afgeven dat blijven steken in deze 
discussie ook niet het gewenste effect zal hebben. De PvdA ziet de 
SWW als een belangrijke lokale partner in het licht van de sociale 
hervormingen maar verwacht tegelijkertijd van deze organisatie een 
hoge mate van creativiteit en vernieuwingskracht om de uitdagingen van 
de komende tijd met verve tegemoet te treden. Hoever is de SWW zelf 
inmiddels met het kantelen van de eigen organisatie, passend bij de 
vraagstukken van de huidige tijd? 
 
Dan de sport voorzitter. “De messen zijn geslepen”. “Voetbalclubs 
woedend op de gemeente”. Zomaar enkele krantenkoppen van deze 
week. Onze fractie heeft zich terdege in dit onderwerp verdiept en ook 
gesproken met verenigingen. Wij kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat de teneur in de Hoogeveense sportwereld er één is van 
zorg maar ook van nuance en begrip. Natuurlijk, de voetbalclubs roepen 
het hardst en hebben in de heer Benjamins een robuuste strijder 
gevonden die het grote woord niet schuwt. De vraag is echter of die 
grote woorden wel zo passend zijn. Ze sluiten in ieder geval niet aan bij 
de inleiding van mijn betoog.  
Een jaar geleden had ook de PvdA begrip voor het ongenoegen van veel 
sportverenigingen over de aangekondigde bezuinigingen. Die werden als 
een overval ervaren. Wij hebben toen het initiatief genomen – en dat is 
uiteindelijk raadsbreed gesteund als ik het me goed herinner – om de 
voor 2013 aangekondigde bezuinigingen (schoonmaak en energie) een 
jaar op te schuiven. Tegelijkertijd gaf de Raad daarbij als opdracht mee 
aan het College: ga met de sport in gesprek en maak alles inzichtelijk. 
En die opdracht gold ook voor de sportverenigingen zelf: gebruik het 



komende jaar om in goed overleg tot afspraken te komen. Ga niet in 
boosheid achterover leunen maar aan de slag. Helaas constateren we 
dat het één wel is gebeurd – en dan doel ik op de aanpak van de 
gemeente om de situatie rond binnen- en buitensport in beeld te brengen 
– maar het andere niet. Althans niet door iedereen. Want deze week nog 
ontvingen we een schrijven van de VV Noordscheschut die de 
handschoen wél oppakt en graag tot oplossingen wil komen. Daar 
hebben we respect voor en wat ons betreft gaat het College z.s.m. met 
hen in gesprek. Voorzitter, het College heeft gedaan wat wij hen vorig 
jaar hebben gevraagd in dit dossier. De effecten van het streven naar 
een hoger kostendekkendheidspercentage van de binnen- en 
buitensport zijn goed in beeld gebracht en blijven relatief binnen de 
perken. Het College geeft aan dat bij de VJN in 2014 gerapporteerd 
wordt over de invulling van de bezuinigingen op sport en de effecten die 
hiervan zichtbaar worden. Wij zijn daar in ieder geval erg benieuwd naar. 
We willen het College verder nog meegeven om in het overleg met de 
sportverenigingen ook het aspect van de almaar stijgende 
energierekeningen te betrekken. Wat is er nog mogelijk om met 
duurzaamheidsinvesteringen op lange termijn de gebruikskosten omlaag 
te brengen? Misschien moeten de wethouders bouwimpuls en sport 
eens een goed gesprek aangaan. Op basis van voorgaande ziet de 
PvdA-fractie geen aanleiding terug te komen op eerder ingenomen 
standpunten inzake de sport.  
 
Voorzitter we hebben dit jaar de strijd om de Grittenborgh als rijksdienst 
in Hoogeveen te behouden, verloren. Eén van de dieptepunten van het 
afgelopen jaar. Het enorme gebouw komt in het voorjaar beschikbaar en 
de gemeente mag met ideeën komen voor een nieuwe invulling of 
bestemming. We zitten niet te wachten op een financieel blok aan het 
been. Het is dus zaak om op zoek te gaan kansen en mogelijkheden. De 
PvdA fractie stelt het College voor een prijsvraag uit te schrijven voor de 
inwoners van de gemeente om goede en haalbare ideeën aan te leveren 
voor een nieuwe bestemming van het gevangeniscomplex.  
 
Tijdens de behandeling van de VJN heeft onze fractie er sterk bij het 
College op aangedrongen extra werk van werk te maken. Zelf hebben 
we dat ook gedaan bij onze collega’s in de Provinciale Statenfractie. Een 
en ander heeft er in geresulteerd dat Hoogeveen en haar 
werkgelegenheidsproblematiek meer onder de aandacht is gekomen bij 
de provincie. Er zijn nu verschillende overleggen gaande tussen 
gemeente en provincie waarvan wij hopen en verwachten dat daar 
concrete initiatieven uit voortkomen die een bijdrage leveren aan de 
bestrijding van de hoge werkloosheid in onze gemeente. En hoewel er 



allerlei signalen zijn dat we economisch gezien het ergste achter de rug 
hebben is het een feit dat er jaren overheen gaan voordat ook 
Hoogeveen hier de positieve gevolgen van gaat ondervinden. Onze 
inspanningen voor extra werkgelegenheid houden echter niet op met 
alleen het leggen van contacten in Assen. Zo hebben we bij onze 
collega’s in de Tweede Kamerfractie nadrukkelijk meegegeven om het 
belang van werkgelegenheid mee te nemen in de besluitvorming rond de 
JSF. En ook dat is gelukt. En dat ik zelf een bijdrage mocht leveren aan 
deze discussie door op TV Drenthe een jachtvliegtuig te promoten, kon 
ik zelf als oud PSP-er ook niet bevroeden. 
 
Voorzitter, ik zou nog wel even door kunnen gaan. Tal van accenten 
leggen en opmerkingen plaatsen bij zaken die wij van belang vinden. Ik 
zou kunnen noemen: de opkomst van webwinkels en de enorme 
gevolgen die dat gaat hebben voor het stadscentrum. Ik zou kunnen 
benadrukken om meer aan biodiversiteit te doen in het openbare groen: 
goed voor de bloemen en de Hoogeveense bijen. Ik mag niet vergeten 
iets te zeggen over de voortgang van digitalisering en de gevolgen 
daarvan voor onze niet op het web aangesloten inwoners. Hetgeen iets 
anders is dan als raadslid te acteren in advertenties van Reggefiber of 
reclame te maken voor De Herberg. Ik zou het College willen oproepen 
om de Steenbergerparkbrug te behouden door er desnoods een 
werkervaringsplaats van te maken. Ik zou willen blijven hameren op het 
belang van dierenwelzijn, Fair Trade en de Millenniumdoelen, ook na 
afloop van het Millenniumprogramma. De PvdA vindt dat voor Het 
Hoekje in Hollandscheveld, de Dorpsstraat in Pesse en de Oranjebuurt 
in Hoogeveen alles gedaan moet worden om tot plannen te komen die 
op breed draagvlak kunnen rekenen en in 2014 uitgevoerd gaan worden.  
Dat doe ik allemaal niet…. Deels omdat u onze opvattingen hierover 
kent. Anderzijds beperkt de PvdA-fractie zich in haar bijdragen tot 
commentaar op hoofdlijnen en daar wil ik ook nu niet van afwijken. En 
ten slotte voorzitter: we moeten ook nog wat munitie overhouden voor 
schriftelijke en mondelinge vragenrondes…  
 
Voorzitter, de PvdA fractie stemt in met de programmabegroting en met 
het instellen van twee bestemmingsreserves te weten Effecten 
Rijksbezuinigingen en Aanvalsplan Wet Werk en Bijstand. We danken 
het College en de ondersteunende ambtenaren voor het vele werk dat 
aan de Programmabegroting ten grondslag heeft gelegen. 


