
 HOOGEVEEN 

Bijdrage jaarrekening 2014 

We behandelen de jaarrekening 2014, waarvan de begroting nog is vastgesteld in het vorige college, 

het huidige college legt verantwoording af over het door hen gevoerde beleid en de financiële 

vertaling hiervan per programma over 2014.  

Met een positief resultaat van 2,7 miljoen op de jaarrekening kunnen we zeggen dat Hoogeveen 

financieel gezond is. Het gros van de bezuinigingen was natuurlijk al in 2013 gerealiseerd, de 

begroting van 2014 was ook positief. Het college had daarmee een goede erfenis om verder op te 

bouwen in 2014.  

 

Incidentele meevallers als verkoop spaarbankbos, personeelslasten, rentelasten en opnieuw de 

WMO. Grote tegenvaller is het afboeken van de ondernemersbijdrage van de Wieken. Al bij de 

behandeling van de jaarrekening 2013 heeft de PvdA fractie vragen gesteld welke mogelijkheden er 

lagen om het dubieuze bedrag naar beneden te kunnen bijstellen. Daar waar het college vorig jaar 

nog deels wou handhaven, werd er later kennelijk van afgezien. In totaal is er nu 1,25 miljoen 

afgeboekt, een forse aderlating. Maar al met al was alle onrust die het college heeft veroorzaakt met 

betrekking tot de Oranjebuurt, het Hoekje in Hollandscheveld en Pesse niet nodig geweest. 

Het college tracht werk van werk te maken, een goede zaak. Allemaal willen we dat de werkloosheid 

in Hoogeveen omlaag gaat, zeker nu 2014 niet de beoogde daling van de werkloosheidscijfers in 

Hoogeveen heeft laten zien. De inzet, ook op het gebied van jeugdwerkloosheid is goed. Maar om nu 

te stellen dat het Hoogeveens Bouwpakket, wat de PvdA fractie overigens een goed initiatief vindt, 

de reden is van een forse toename van het aantal opdrachten in de bouw en de werkgelegenheid, is 

wel wat overdreven te noemen. De inzet op provinciale, landelijke en Europese subsidies kan van 

belang zijn de komende jaren. Om met minder lokale middelen toch voldoende te kunnen blijven 

investeren. Dat lijkt goed opgepakt te worden door het college en vraagt soms ook een creatieve 

insteek. 

Afval blijft ons ook bezighouden. De proef in Wolfsbos, onder de naam Afval anders, wordt in de 

jaarrekening als positief omschreven. Mooi, dat was ook de conclusie destijds van de PvdA. Wij zijn 

blij dat het college deze conclusie blijkbaar deelt, al dacht de wethouder daar vorig jaar wel anders 

over. Toch zijn we verder gegaan met een nieuw project, Afval apart. Welke naam we er ook aan 

geven, aan het eind van dit jaar moet in de gemeente Hoogeveen 65% van het afval aan de bron 

gescheiden worden. We horen graag van het college of we dit gaan redden en zo nee, wat dan de 

consequenties zijn voor Hoogeveen. 

 

Wat betreft de Co2 monitor blijkt dat resultaten in Hoogeveen ten opzichte van Drenthe en de rest 

van Nederland achterblijven. Voor veel onderwerpen uit het programma duurzaamheid wordt 

verwezen naar de thema avond op 8 juni. Wij worden hierover niet alleen graag geïnformeerd, maar 

verwachten ook van het college dat er wordt aangegeven welke stappen in 2015 worden gezet op 



het gebied van duurzaamheid om de doestellingen in Hoogeveen in 2015 wel te behalen en hoe hier 

verdere invulling aan wordt gegeven. 

In 2014 heeft deze raad in aansluiting op de visie op het sociaal domein en de zorgvisie, de 

beleidsplannen WMO en participatiewet vastgesteld. Vanaf 2015 zal uitvoering worden gegeven aan 

deze nieuwe lokale taken van de gemeenten. Hoogeveen leek goed voorbereid, zeker wat betreft de 

WMO, 2015 zal echter uitwijzen hoe succesvol de verdere invulling en uitvoering van het 

gemeentelijke beleid zal zijn. De integrale doorontwikkeling en de toegankelijkheid voor onze 

inwoners zijn hierin belangrijke pijlers, waarin de smederijen en sociale wijkteams een belangrijke rol 

kunnen en moeten spelen. Er moet gepaste hulp en borging zijn voor de zorgvraag die mensen in 

Hoogeveen hebben. Daarbij moet voldoende zicht en ondersteuning zijn voor de kwetsbare groepen, 

ook op de arbeidsmarkt, waarbij geen mensen tussen wal en schip mogen vallen. Ook het belang van 

welzijn hierin, met name waar het kinderen en ouderen betreft, mogen we niet onderschatten. Wat 

de PvdA fractie betreft houden we hiermee ook rekening in onze opdracht aan SWW.  

De taakstelling op huisvesting buurt- en jongerenwerk is gerealiseerd door temporisering en 

planmatig onderhoud. Het lijkt de PvdA fractie goed om ook deze discussie nog dit jaar in deze raad 

te gaan voeren. Huisvesting kan een hulpinstrument zijn als het gaat om de doorontwikkeling van de 

dorps- en wijkgerichte aanpak in het perspectief van burgerparticipatie. 

Wat is wel besloten en wat niet als het gaat om de opdracht die verstrekt is aan de C5? De C5 heeft 

de opdracht aanvaard om invulling te geven aan 350.000,= taakstelling op inhoud, organisatie en 

huisvesting. De nadere uitwerking en invulling hiervan zou terugkomen naar de Raad om hier verdere 

besluiten over te nemen. Wanneer kan de raad een uitwerking hiervan tegemoet zien?( Tot dusver is 

er weinig bekend over de status en positie van Scala hierin.) 

Wat betreft de schuldhulpverlening is het voornemen om in 2014 een preventieprogramma te 

beginnen nog niet tot uitvoering gekomen. Dat vinden wij geen goede zaak, zeker niet omdat ook 

bekend is dat de vraag naar schuldhulpverlening ook het komende jaar alleen nog maar zal stijgen. 

De Wgs is juist uitgebreid met een verplichte regierol voor de gemeente daar waar het gaat om 

preventieve en integrale schuldhulpverlening en uitvoering. Kunnen wij nu concluderen dat het 

College niet voldoende uitvoering geeft aan de regierol zoals deze is neergelegd met de Wgs?  Ook 

daar wat het de verbindingen naar en met de vrijwilligersorganisaties betreft en de 

uitvoeringafspraken met de GKB? Daar horen wij graag een reactie op van het college. 

Met de invoering van de participatiewet komen de sociale werkvoorziening en Alescon onder druk te 

staan, zij vragen dan ook onze nadrukkelijke aandacht in 2015. 

Het is positief dat het actieplan sport en bewegen, en de inzet van combinatiefunctionarissen ook in 

2014 weer z’n sporen heeft verdiend. We beogen een effectieve inzet die door het brede, integrale 

bereik bijdraagt aan de doelstellingen. 

Voorzitter, wij hebben er opnieuw voor gekozen om niet gedetailleerd in te gaan op de verschillende 

programma’s. In aanloop naar de begroting is het nu de taak van het college om op korte termijn met 

een ambitieuze VJN naar de Raad te komen, en wij kijken daar naar uit. Dan praten we verder over 

de inhoud van het beleid en de investeringen.  

 


