
 HOOGEVEEN  
 

Poetin, here we come 
 
Beste partijgenoten, 
 
De tijd gaat snel. Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, de afgelopen 
bestuursperiode van 4 jaar komt al weer tot een eind. We gaan afscheid nemen van de 
oude fractie en een nieuwe ploeg gaat aantreden. Eerst over afscheid. Hendrikus, Mark 
en Gert zijn helaas niet beschikbaar voor de volgende ronde om zoals dat zo mooi heet 
hen moverende redenen. We zullen ongetwijfeld nog op een ander moment afscheid 
nemen, maar ik dank ze nu al voor hun prima werk. De drie mannen hebben toegezegd 
betrokken te willen blijven bij de Hoogeveense PvdA en wij zullen ze daar aan houden. 
 
Dan de nieuwe ploeg, die zich vandaag aan u presenteert.  Een mooie mix van ervaring 
en vernieuwing. Een prima  combinatie van mannen en vrouwen, op nummer 2 en 3 
zelfs twee krachtige vrouwen! Wie doet ons dat na? En dan ook nog eens een 
energieke jonge meid. En niet te vergeten een homo in de gelederen. 
Poetin, here we come! 
 
Ze staan allemaal te trappelen om er de komende jaren voluit tegen aan te gaan. 
Ik beschouw het als eervol opnieuw lijsttrekker te mogen zijn en beloof geen gouden 
bergen, maar zal me voor meer dan 100 procent inzetten. En ik ben apetrots in een rijke 
traditie te staan van sociaal democratische bestuurders in Hoogeveen. Trots deel uit te 
maken van een Partij van de Arbeid die belangrijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de kern en de dorpen in de gemeente Hoogeveen. Want we vergeten maar al te 
gemakkelijk wat er allemaal tot stand is gekomen en is bereikt.  
 
Een enorme vooruitgang, vooral ook op sociaal gebied. Maar ook in bijvoorbeeld 
herstructurering en infrastructuur. Voor het dragen van verantwoordelijkheid, ook in 
moeilijke tijden zijn we nooit weggelopen. En moeilijke tijden zijn het. Daar komt bij dat 
het de eerstkomende tijd moeilijk zal blijven. Laten we daarin gewoon duidelijk zijn. 
Vooral voor de mensen in kwetsbare posities. Mensen zonder werk, mensen die 
afhankelijk zijn van zorg, mensen met een beperking. Maar we weten ook dat mensen 
tot veel in staat zijn, veel meer kunnen dan we soms denken. Voor die mensen willen we 
er zijn als PvdA ers. Niet door ze loze beloften te doen die na verkiezingen weer te niet 
moeten worden gedaan. Voor die mensen willen we er zijn, omdat het in onze genen zit. 
 
We hebben de afgelopen jaren er voor gezorgd dat minimaregelingen volop gebruikt 
worden. We hebben zorg gedragen voor een goede WMO zonder de financiën uit de 
klauwen te laten lopen. We hebben verantwoordelijkheid gedragen voor het realiseren 



van veel activiteiten van sport en cultuur voor onze jeugd. Wij hebben de reconstructie 
van Het Hoekje op de agenda gezet. Aanpak van de Oranjebuurt bepleit. En we blijven 
ons daar sterk voor maken! Zoals we ons  sterk gemaakt hebben voor de nieuwe 
multifunctionele centra in Tiendeveen en Nieuwlande. 
 
Ja, we zijn niet weggelopen voor noodzakelijke bezuinigingen. Wij zijn geen partij die 
aan de zijlijn achterover leunt en denkt na ons de zondvloed. Ook impopulaire 
maatregelen nemen we voor onze verantwoordelijkheid. Omdat we ook voor de 
toekomst een goed voorzieningenniveau in stand willen houden, juist om te voorkomen 
dat kwetsbare mensen aan hun lot worden overgelaten. Zo was het onontkoombaar om 
na jarenlang de sport uit de wind gehouden te hebben, daar ook op te bezuinigen. Maar 
tegelijk was het de PvdA die voorstelde om door aansluiting bij het jeugdsport en 
cultuurfonds sport en cultuurdeelname voor kinderen van mensen met een smalle beurs 
mogelijk te laten blijven. 
 
Wij hebben belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de Smederijen en er hard 
aangetrokken om bewoners echt ruimte en zeggenschap te geven. Bewoners echt 
serieus te nemen! Dat wordt zelfs landelijk via allerlei prijzen erkend. Bewoners die tot 
veel in staat zijn. Laten we vooral niet vergeten dat heel veel vrijwilligers iets willen 
betekenen voor de samenleving en hun medemens. In de sport, in de culturele sector, 
maar vooral ook in de zorg en ondersteuning! 
 
Er zit een enorme kracht in onze samenleving. Het Anker waar we vanmiddag zijn is een 
goed voorbeeld.  Daar moeten we ons sterk voor blijven maken: goede ondersteuning 
van vrijwilligers, bijvoorbeeld de mantelzorgers. Niet de koopzondag wordt het 
belangrijkste thema voor de komende periode. Ook niet hoe we het afval inzamelen. 
Nee, het gaat om veel belangrijker vragen. Het gaat om de veel grotere 
verantwoordelijkheid die de gemeente krijgt op de terreinen van Jeugdzorg, 
ouderenzorg, zorg voor gehandicapten, zorg voor mensen in de sociale 
werkvoorziening, zorg voor mensen in de dagbesteding, verantwoordelijkheid voor 
gezondheidszorg en welzijn. Geen gemakkelijke opgave! Lastige keuzes zullen 
onvermijdelijk zijn, maar sociaal democraten bij uitstek hebben hier de plicht alles uit de 
kast te halen.  
 
Er voor te zorgen dat de gemeente niet kwetsbare groepen aan hun lot overlaat. 
Maar ook door mensen te prikkelen en in staat te stellen meer uit zichzelf te halen. 
Niet voor niets heeft ons programma de titel Omdat het om mensen gaat! Het 
wegwerken van achterstanden, vooral  om kinderen een goede uitgangspositie te 
bieden, blijft hartstikke noodzakelijk. Werkgelegenheid is daarvoor een belangrijke 
hefboom, net als goed onderwijs. Daarvoor moeten alle partners gemobiliseerd worden. 
Niet vrijblijvend, maar door echt een bijdrage te leveren. Partnerschap is in Hoogeveen 
een belangrijk begrip. Op dit terrein moet nog heel veel gebeuren. Ondernemers, 
onderwijs, maatschappelijke organisaties en instellingen, vakbonden, gemeente en 
provincie moeten hier de handen ineenslaan. 
 
Hier geldt ook dat het geen gemakkelijke klus is, dat er uithoudingsvermogen nodig is, 
dat creativiteit gevraagd wordt. Dat het niet om korte termijn succesjes gaat, maar om 



langdurig investeren in mensen en mogelijkheden. In verkiezingscampagnes allerlei 
leuke beloften doen is gemakkelijk, maar wij weten dat de praktijk weerbarstig is. Juist 
nu de gemeente veel nieuwe taken krijgt en voor nieuwe vragen wordt gesteld waarop 
er nog niet alle antwoorden hebben. 
 
Van de PvdA mag verwacht worden dat we daarbij nog steeds uitgaan van het 
scheppen van kansen en bieden van perspectief. Omdat het om mensen gaat. De 
kandidaten die zich vanmiddag presenteren staan er klaar voor! 
 
Klaas Smid 
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