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De vorige collegeperiode, samen naar een nieuw evenwicht, is afgesloten met een positief resultaat 
van de jaarrekening 2013. Het evenwicht was bereikt, 11 miljoen aan besparingen ingeboekt, en 
tegelijkertijd realisatie van een groot aantal beleidsdoelstellingen en investeringen. Een mooi 
resultaat, met een goede basis voor een nieuw college. 
Neemt niet weg dat het geen gemakkelijke periode is geweest, taakstellingen o.a. In het sociaal 
domein en eigen organisatie, en de onrust die ontstond door de bezuinigingen op sport en cultuur. 
Met recht kan worden gezegd dat in de afgelopen periode ook het pad voor de decentralisaties is 
voorbereid, zeker wat betreft de kanteling WMO. 
 
Vandaag geven wij als Raad onze mening over de VJN 2014-2018, en voorzitter de PvdA is 
verbijsterd, Hoogeveen is van het een op het andere moment op de kop gezet. De VJN is bedoeld 
om als Raad het College een richting mee te geven om tot een nadere uitwerking van de 
programmabegroting te komen.  
Maar we hebben een beleidsarme VJN, met alleen een korte weergave van onontkoombare 
debetmutaties in de exploitatie en een overzicht van de volgens het College belangrijkheid van 
investeringen. 
Niets is duidelijk volgens het College. Maar volgens het College is het wel duidelijk welke 
projecten in de ijskast kunnen worden gezet. 
Op grond hiervan wordt aan de Raad gevraagd de prioritering van de investeringen  wel vast te 
stellen, en tegelijkertijd de herijking van de financiële kaders te accorderen.  
Er wordt aangegeven dat er slechtere vooruitzichten zijn, maar we weten nog lang niet alles. 
Het College zet nu in op alleen maar minder uitgaven en minder investeringen. 
Misschien is dit het moment dat het College eens moet gaan draaien aan de inkomstenknoppen. 
Want voorzitter, regeren is vooruitzien en de nog bestaande onduidelijkheden over de budgetten 
decentralisaties waren eind 2013 bij de begroting en in maart 2014, toen er beloftes zijn gedaan bij 
de verkiezingscampagnes niet anders dan nu. Op dit laatste kom ik zo bij de investeringen nog op 
terug. 
 
Voorzitter, de PvdA onderschrijft de visie op het sociaal domein, van verzorgingsstaat naar eigen 
verantwoordelijkheid en participatiesamenleving. Er staat veel te gebeuren in aanloop naar 2015, 
niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook voor alle inwoners van Hoogeveen. Wat ons betreft 
is het goed, waar dit kan,  zorgtaken op lokaal niveau te regelen, de gemeente is tenslotte de 
overheid die het dichtst bij de inwoners staat. Want hebben wij allemaal niet iemand in ons gezin, 
familie of bekendenkring die op wat voor manier dan ook hulp nodig heeft ? We streven naar een 
budget neutrale invoering, maar de PvdA fractie pleit zeker voor een zachte landing. De 
samenleving moet schakelen van het denken in waar heb ik recht op naar wat heb ik nodig. Goede 
communicatie met de samenleving is belangrijk, en het College speelt daar goed op in. Want 
zorgvuldigheid is geboden, zeker daar waar het gaat om kwetsbare groepen. Denk daarbij aan alle 
mensen die na 1 januari 2015 geen beroep meer kunnen doen op een voorliggende voorziening, en 
onder de verantwoordelijk van de gemeente vallen. Begeleiding van ouderen, jongeren, het is in de 
afgelopen periode allemaal veelvuldig door de PvdA uitgesproken in deze Raad.. Een groep wil ik 
toch nog apart benoemen, en dat zijn de mantelzorgers. Deze groep mensen die van onschatbare 
waarde is, en hun kind, partner of ouder verzorgen, maar tegelijkertijd ook een hele onbekende, 
onzichtbare en bovenal ondergewaardeerde groep is. Daar moet wat ons betreft verandering in 
komen. De PvdA fractie komt in aanloop naar de begroting  met een mantelzorgplan waarin we 
inzetten op meer ondersteuning van mantelzorgers en invulling van de respijtzorg.  
 
Voorzitter, er is geen ontkomen aan dat we het nu gaan hebben over de investeringen. U begrijpt 
natuurlijk wel dat het dan gaat over de investeringen die door het College zijn aangemerkt met 



prioriteit 2. En daar wordt in de VJN het volgende over gezegd: 
Investeringen met prioriteit 1 zijn investeringen waarvoor we formeel nog beslissingsruimte 
hebben, maar die we redelijkerwijs niet meer kunnen annuleren. 
Investeringen met prioriteit 2 zijn investeringen waar we nog wel beslissingsruimte hebben. 
Punt. Met andere woorden, de investeringen met prioriteit 2 kunnen redelijkerwijs nog wel worden 
geannuleerd.  We hebben het hier echter niet alleen maar over financiële beslissingen. We zijn met 
deze projecten al zover gevorderd dat de betrokkenheid, de inzet en het vertrouwen van de 
bewoners ook worden geannuleerd.  En Hollandscheveld, de Oranjebuurt, Pesse, Eduwiek en de 
speciale lesplaats hebben het koud nu ze in de ijskast zijn gezet. De Pvda vraagt zich af welke 
waarde het College hecht aan overleg en afspraken met bewoners. 
 
Voorzitter, het budget, de kans op provinciale bijdrage en daarmee de plannen voor de reconstructie 
van het Hoekje, waar in 2009 op initiatief van de PvdA al een begin mee is gemaakt, lijken in een 
klap weg te zijn. 
Bij de behandeling van de kaderbrief  in 2012 sprak een meerderheid van deze raad zich uit voor 
een reconstructie. De bedragen werden in het najaar overgenomen in de programmabegroting. En 
dan in het voorjaar van 2014 gaat het los op de verkiezingsavond in het Anker in Hollandscheveld. 
Waar vier jaar geleden de PvdA alle hoon over zich heen kreeg door het Hoekje toen al op te nemen 
in het verkiezingsprogramma, trokken CDA en GB op 19 maart van dit jaar alles uit de kast voor 
het Hoekje. De lijsttrekker van het CDA , onze toenmalige en huidige wethouder van Financien 
Hiemstra zei het volgende: De provincie heeft hier een verantwoordelijkheid, maar als die niet of 
onvoldoende bijdraagt in de kosten, dan betaalt de gemeente desnoods de ontbrekende 6 ton. 
Hollandscheveld had in een klap 1,2 miljoen voor de reconstructie in de pocket. De lijsttrekker van 
GB, onze huidige wethouder van Wijken en dorpen Steenbergen vulde aan met: de gemeente moet 
bijlappen. Er wordt woord gehouden, het Hoekje wordt in april 2014 opgenomen in het 
Collegeprogramma. Wethouder Steenbergen herstart het project in mei 2014 en meldt dat begin 
2015 de schop de grond ingaat. Amper twee weken later krijgt Hollandscheveld de mededeling van 
dezelfde wethouder dat het Hoekje on hold gaat. Volgens Hollandscheveld staat de 
geloofwaardigheid van de politiek op het spel, en de PvdA kan het daar alleen maar mee eens zijn. 
Als het college Hollandscheveld hierin niet tegemoet treedt, zal de PvdA hierover een amendement 
indienen. 
 
  
En dan voorzitter, de Oranjebuurt die door de PvdA al in 2008 op de gemeentelijke agenda is gezet.  
Dit jaar viert de Oranjebuurt zijn 100-jarig bestaan, 100 jaar sociale woningbouw in Hoogeveen, 
met ook nog eens de status van  beschermd stadsgezicht.  
De huizen in de Oranjebuurt zijn enkele jaren geleden gerenoveerd door Woonconcept, met een 
forse investering van 5 miljoen euro. Afspraak was dat de gemeente aansluitend zou zorgen voor 
het opknappen van de straten, het groen en de speelvoorzieningen. Deze plannen zijn echter al een 
aantal keren uitgesteld. Hoogeveen greep de vorige periode mis met een bijdrage van de provincie 
voor stedelijke vernieuwing. En als de huidige plannen van het College doorgaan, laat het College 
de kans op extra provinciaal geld voor de Oranjebuurt schieten. Er ligt geld op de plank van het 
porovinciehuis, maar dat blijft bevroren zolang de Oranjebuurt in de ijskast staat. (Door de 
oranjebuurt in de ijskast te zetten, worden ook de bewoners van de Oranjebuurt in de ijskast gezet.) 
Op deze wijze wordt geen recht gedaan aan de buurt en haar bewoners en de mogelijkheden die hier 
liggen. Denk aan kansen met het oog op de werkgelegenheid, werkervaringsplaatsen en vormen van 
eigen wijkbeheer.  
In welke buurt zou dat nu beter kunnen dan in de Oranjebuurt ? De pvdA fractie pleit er voor en  
roept het college op alsnog hier richting aan te geven, en met de provincie de mogelijkheden te 
onderzoeken. Wij begrijpen uit een brief van Woonconcept dat ze daar met plezier alle 
medewerking aan wil verlenen. Wij pleiten er met klem voor dat het College de Oranjebuurt 
oppakt, mocht dat niet zo zijn, dan dient de PvdA ook hierover een amendement of motie in. 



 
Het kan niet uitblijven voorzitter, Pesse volgt. 
Ook de inwoners van Pesse reageren in termen als vertrouwen en verantwoordelijkheid, en ook 
Pesse verwijst naar het collegeprogramma. 
Tot onze grote vreugde heeft wethouder Steenbergen, van krachtige wijken en dorpen, in Pesse 
bevestigd, overigens net zoals in Hollandscheveld, dat de kans kleiner is dan 1% dat de 
reconstructie van de Dorpsstraat in Pesse niet doorgaat. We vragen ons serieus af wat dan de 
waarde is van deze VJN, het collegeprogramma en de toezeggingen van de wethouder. Of spreekt 
het college hier met twee monden ? 
 
In deze VJN heeft het College wel 5 ton structureel per jaar opgenomen voor nieuw beleid om 
uitvoering te geven aan het collegeprogramma Kik. Wij kregen acuut de hik, want een bedrag van 
maar liefst twee miljoen euro,  waarvan nog niet bekend is waar we het aan uit gaan geven. Dat 
getuigt van lef. En het zal u  niet verbazen dat wij het lef hebben om het College erop te wijzen dat 
dit precies de budgetten van Hollandscheveld, de Oranjebuurt en Pesse behelst. Ik zou zeggen 
College, grijp alsnog uw kans. 
 
En dan voorzitter, hebben we nog Eduwiek en de speciale lesplaats. Het onderwijs in Hoogeveen 
gaat staken ziet het er naar uit. Wij roepen het College op om zo snel mogelijk met betrokken 
partijen om tafel te gaan, het vuur te doven en het reeds ingezette traject voort te zetten. 
Over deze onderwijsvoorziening waar de Raad in december 2013 een besluit over heeft genomen, is 
voor ons geen discussie. 
Want ook de benadering van Eduwiek en de speciale lesplaats verdient geen schoonheidsprijs. 
 
Voorzitter, ik zou nog graag even door willen gaan, maar we hebben maar 10 minuten. 
Ondanks dat de nadruk nu op de fysieke investeringen ligt, wat overigens een logisch gevolg is van 
deze VJN, willen wij nog graag enkele beleidspunten meegeven aan het College in aanloop naar de 
begroting. 
In het kader van het sociaal domein liggen er mogelijkheden in de doorontwikkeling van de 
smederijen, het paradepaardje van sociaal Hoogeveen. Wij vragen het college om ook in het kader 
van de wijkgerichte aanpak de mogelijkheden te onderzoeken van  het initiatief van een 
zorgcooperatie, zoals in Hollandscheveld en de mogelijkheden van meergeneratiehuizen, en dit uit 
te werken in aanloop naar de begroting. 
Verder onderschrijven wij de inzet van een straatcoach en combinatiefunctionarissen. 
De PvdA fractie gaat bij de begroting een voorstel voor een vandalismemeter doen. En zoals bekend 
staat dierenwelzijn ook al geruime tijd op ons lijstje. 
 
Ik heb aan het begin gezegd dat het misschien tijd is dat het College gaat draaien aan de 
inkomstenknoppen. Het verhogen van de inkomsten, met name waar het gaat om de woonlasten, is 
een struikelblok in deze raad. Maar ook daar komt het moment dat er keuzes moeten worden 
gemaakt, en misschien is dat moment nu wel aangebroken. En we hebben de wethouder van 
financien daar ook al voorzichtig iets over horen zeggen. 
De werkloosheid in Hoogeveen moet omlaag. Een belangrijke rol hierin voor het College om 
Hoogeveen meer op de kaart te zetten. Want waarom vestigen de nieuwe bedrijven zich maar niet in 
Hoogeveen, en zijn andere plaatsen zoals Heerenveen, Meppel en Zwolle aantrekkelijker ? 
Een stevig acquisitiebeleid is nodig met mogelijk een prominenter rol voor de burgemeester. 
Voorzitter, ik moet mij beperken. De PvdA fractie is heel benieuwd naar de reacties van het College 
en de houding van de coalitiepartijen. Het zal inmiddels geen verrassing meer zijn dat de PvdA deze 
VJN niet kan ondersteunen. Onze jongens van Oranje spelen een goede tweede helft, hopelijk doet 
het College dat ook. 
 
 


