
   HOOGEVEEN 
 
Jaarverslag en Jaarrekening 2013 
 
Het is dit keer wel een bijzondere behandeling van de jaarrekening, aangezien deze nog onder de 
verantwoordelijkheid van het vorige college is opgemaakt en vastgesteld. Het gaat hier om het 
laatste P&C document van het collegeprogramma samen naar een nieuw evenwicht, en voorzitter 
dat nieuwe evenwicht is bereikt. Elf miljoen euro aan besparingen is ingeboekt en tegelijk is een 
groot aantal beleidsdoelstellingen gehaald. De meevallers zijn naast de gerealiseerde 
bezuinigingen vooral incidenteel. 
 
Hoogeveen is financieel gezond en daarmee heeft het nieuwe college een goede erfenis waarop 
verder kan worden gebouwd. Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de PvdA fractie hier met 
gepaste bescheidenheid tevreden naar kijkt. 
 
Ondanks de bezuinigingen is er veel gerealiseerd. Tiendeveen en Nieuwlande hebben hun MFC 
gekregen, het stadscentrum is verder ontwikkeld en Hoogeveen heeft zich twee jaar lang beste 
binnenstad van Nederland mogen noemen. De ontwikkelingen op het Bentinckspark zijn nog 
volop gaande. 
 
In 2013 heeft deze raad met de visie op het sociaal domein en de zorgvisie met de Gemeente de 
Wolden de koers voor de komende jaren vastgelegd. Het project Eigen Kracht en de WMO pilot 
in de Weide zijn hier een succesvolle invulling van. Op het terrein van de jeugdzorg is door 
middel van het RTA de zorgcontinuïteit geborgd en bij het CJG is ingezet op het verder vorm 
geven aan de toegang van jeugdzorg. 
 
Daarnaast vraagt een aantal zaken onze nadrukkelijke aandacht de komende periode, zoals 
bijvoorbeeld de financiering van de schuldhulpverlening. En met de invoering van de 
participatiewet komt de sociale werkvoorziening en daarmee Alescon onder druk te staan. De 
komende periode vraagt van de gemeente een grotere verantwoordelijkheid voor zorg, jeugdzorg 
en aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Aandachtspunt voor de PvdA hierbij is 
de goede financiële vertaling hiervan.  
 
De Smederijen is wat ons betreft in het kader van burgerparticipatie de parel van Hoogeveen. In 
2013 beloond met de meer dan handen vrijwilligersprijs. Zowel bij de korte als bij de lange klap 
is de afgelopen periode ingezet op het sociale aspect. Dat biedt veel mogelijkheden voor een 
dorps- en wijkgerichte aanpak de komende jaren. Net zoals de nieuwe gebiedsgerichte werkwijze 
groen en grijs. 
 



Het is positief dat het actieplan sport en bewegen in 2013 uiteindelijk geresulteerd heeft in meer 
dan 50 integrale sportprojecten in 2013. Hiermee kunnen we constateren dat de norm voor 
bewegen enorm is gestegen. 
 
De taakstelling op het cultureel domein is inmiddels opgepakt door de vijf culturele instellingen. 
Hier is bij de behandeling van de startnotitie en de visie Cultuur uitgebreid op ingezoomd. Op 
korte termijn staat dit weer op onze agenda. 
 
In 2013 is ook een succesvolle start gemaakt met de inrichting van  de ambtelijke samenwerking 
met de Wolden. 
 
Voorzitter, de PvdA heeft nog wel vragen over de ondernemersbijdrage van de Wieken. Negen 
ton is ingeboekt als dubieuze debiteur, een heftige dus. Wat is er mis gegaan dat er financiële 
afspraken zijn gemaakt maar dat deze niet zijn vastgelegd? Graag hoort de PvdA fractie welke 
stappen worden gezet om dit bedrag naar beneden bij te kunnen stellen. 
 
Voorzitter, wij hebben er voor gekozen verder niet gedetailleerd in te gaan op de verschillende 
programma’s. Het is nu aan het nieuwe college om de Voorjaarsnota voor te bereiden als aanloop 
naar de begroting, en wij kijken daar naar uit. 
 
De PvdA stemt in met het Jaarverslag en de Jaarrekening 2013. 
 
 
 
 


