
 HOOGEVEEN 

Voorzitter, vandaag geven wij als Raad onze mening over de VJN 2016-2019. De VJN is bedoeld om 

als Raad het College een richting mee te geven om tot een nadere uitwerking van de 

programmabegroting dit najaar te komen.  

Was vorig jaar niets duidelijk wat betreft het college waar het om de euro’s ging, nu zijn er wat ons 

betreft veel zaken niet duidelijk in Hoogeveen als het om de inhoud van het gevoerde beleid gaat. 

Bovendien zijn veel onderwerpen die een lastige discussie lijken te gaan worden uitgesteld. (Ik kom 

hier later op terug, bij de beantwoording van de vragen die door het college aan de raad zijn gesteld 

in deze VJN.) 

Voorzitter, ik ga beginnen met de zorg in Hoogeveen. De PvdA onderschrijft nog steeds de visie op 

het sociaal domein, van verzorgingsstaat naar eigen verantwoordelijkheid en 

participatiesamenleving. (Met de transitie in het sociaal domein moet er invulling en uitvoering 

worden gegeven aan beleid gericht op eigen kracht enerzijds, en hulp aan kwetsbaren anderzijds.) 

Het college benoemt in de VJN het volgende spanningsveld: kwetsbare mensen mogen niet tussen 

wal en schip raken, maar de betaalbaarheid van voorzieningen voor de gemeente is ook een 

belangrijke voorwaarde. Wat zegt het college hier nu eigenlijk? Dat er een kans aanwezig is dat er 

iemand met een zorgvraag tussen wal en schip zou kunnen raken, omdat geld in bepaalde situaties 

leidend zou kunnen zijn? Hier is voor de PvdA geen discussie over mogelijk. Juist in periodes met 

minder geld verwachten wij visie, daadkracht, binding en creativiteit van het college. Solidariteit en 

hulp aan degenen die het zelf niet of even niet kunnen blijft voor de PvdA fractie onvoorwaardelijk 

ons sociaal democratische uitgangspunt. 

De doelen en beleidsontwikkelingen in de VJN bieden het college opnieuw veel ruimte. De concrete 

uitwerking van maatregelen in het sociaal domein en de wijze waarop de raad hierover wordt 

geïnformeerd schiet wat ons betreft op een aantal fronten tekort.  

College, wat moeten wij met de bobo taal die we op diverse plaatsen in deze VJN vinden? Als 

voorbeeld op de vraag wat gaat het college er in 2016 voor doen om kinderen en jongeren gezond en 

veilig op te laten groeien in Hoogeveen? Volgt als antwoord: Ze gaan vormgeven aan de 

transformatie o.a. door het transformeren van het aanbod van de zorgpartijen. Voorzitter u begrijpt 

het zeker wel, dat wij dit niet begrijpen. We horen graag in heldere en duidelijk taal van het college 

wat dit betekent. 

De PvdA wil weten wat er in het sociaal domein speelt in Hoogeveen. Voorzitter, waar zijn de sociale 

wijkteams in Hoogeveen? Hoe zijn de sociale wijkteams samengesteld? Hoe komt mijn buurvrouw 

van 80 in contact met het sociale wijkteam? Waarom zijn we nog steeds proefpilots en experimenten 

aan het uitvoeren, weet het college nog niet hoe het allemaal moet met de zorg in Hoogeveen? 

Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de voortgang WMO en de 

WMO budgetten? Hoe is de stand van zaken in de jeugdzorg? Hoe is de inrichting van zorg wat 

betreft de taken die zijn overgeheveld vanuit de AWBZ? Verder is met ingang van 2015 overleg 

tussen de gemeente en de leidende zorgverzekeraar wettelijk verplicht. Graag horen wij van het 

college of dit gesprek al heeft plaats gevonden. Zo ja, zijn er goede afspraken gemaakt? Voert het 



college dit overleg alleen, of wordt er gezamenlijk met andere gemeenten opgetrokken? Kortom, wat 

is er door het college tot dusver bereikt in het overleg met de zorgverzekeraar? 

Voorzitter, allemaal belangrijke vragen waarop de antwoorden ons niet bekend zijn, wegens 

onvoldoende informatie vanuit het college. De PvdA wil voortaan, en heeft daar vorig jaar ook al om 

verzocht vaker en meer inhoudelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t het sociaal 

domein. Wij vragen het college daarnaast ook om de klankbordgroepen weer in het leven te roepen.  

Het college pretendeert volop ambitie te hebben wat betreft het stimuleren en faciliteren van 

maatschappelijke initiatieven, ook bij de uitvoering van het WMO beleid. Inmiddels is de dorps 

coöperatie Hollandscheveld van start gegaan. Wij zijn daar blij mee, de PvdA heeft zich daar het 

afgelopen jaar ook hard voor gemaakt. Maar voorzitter, de maatschappelijke initiatieven moet wel 

voldoende instrumenten hebben om uitvoering te kunnen geven aan hun right to challenge. (Als de 

middelen niet worden verstrekt, is het concept niet goed uitvoerbaar.) De PvdA vindt nog steeds dat 

het goed zou zijn hiervoor beleid te ontwikkelen. (En ik kan over zorg nog even verder gaan, met 

preventie, ouderen, jeugd. Allemaal door ons al veelvuldig uitgesproken in dit huis.) 

Werken aan werk 

De ambitie om in Hoogeveen de werkloosheid te bestrijden wordt raadsbreed gedeeld. Wij begrijpen 

dat het college zich hiervoor ook volledig inzet en zijn best doet. Maar hoe kan het toch dat we 

Hoogeveen maar niet op de kaart krijgen? Moet het ambitieniveau hierin nog verder worden 

bijgesteld of anders worden ingericht? Wordt er door burgermeester en wethouders wel voldoende 

gelobbyd in het land?  

Ook hier weer een mooi stukje bobotaal van het college: we steken in op het versterken van de 

samenhang tussen de verschillende initiatieven. Het oogmerk is optimaal samenhang en effectiviteit 

van de beschikbare middelen. Ook hiervan zien wij met belangstelling de uitleg tegemoet. 

Twee hele belangrijke factoren, en tegelijkertijd ook hele kwetsbare factoren in het programma 

werken aan werk. De nieuwe doelgroepen in de Participatiewet, en de toekomst van Alescon, de 

sociale werkvoorziening in Hoogeveen. Het college wil de gestelde doelen bereiken met integrale 

opvang, het project snelweg naar werk en de af- en ombouw van Alescon. Integrale opvang klinkt 

mooi, maar hoeveel reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn er al gerealiseerd of 

denkt het college te gaan realiseren? En hoe staat het met de verkenning omtrent de mogelijkheden 

van de ombouw van Alescon? Of moet ik zeggen afbouw of ontmanteling? Het is bekend dat er 

verkenningen gaande zijn, wij horen graag van het college in welke richting wordt gedacht. En ook 

hoe het college Alescon ziet als instrument binnen de participatiewet. 

Aantrekkelijk wonen 

De PvdA blijft het belangrijk vinden dat de gemeente inzet op de prestatieafspraken met de 

woningcorporaties, zodat hiermee wordt bijgedragen aan de uitvoering van het gemeentelijk 

woonbeleid. Inzet op voldoende, betaalbare huurwoningen met hierin een goede verdeling van het 

aantal sociale huurwoningen per wijk en dorp. Wij horen graag welke mogelijkheden het college 

hierin heeft, en wanneer en wat het college meeneemt in de prestatieafspraken met de 

woningcorporaties. 

En dan hebben we nog het groen en gebiedsgerichte werken in wijken en dorpen. Zaken op het 

gebied van beheer en onderhoud in de openbare ruimte, die in de vorm van buurtbeheer worden 

opgepakt. Ook hier is voor de PvdA fractie veel onduidelijkheid. Wat is de stand van zaken, in welke 



wijken wordt hier uitvoering aan gegeven, en wat zijn de resultaten? Het concept in basis, doet ons 

rode hartje sneller kloppen. Terug naar vormen van ouderwets buurtbeheer. 

Sport 

Voorzitter, Hoogeveen is trots op zijn sporters, en we willen graag dat mensen bewegen en 

meedoen. Toch is er ergens achterop het Bentinckspark een krakkemikkig, onverzekerbaar 

verenigingsgebouw zonder kleedkamers en douches. Buiten ligt een versleten wielerbaan, waar geen 

wedstrijden meer mogen worden gereden. Ik heb het over het thuishonk van de Peddelaars, een 

vereniging met ruim 800 leden. De wielerbaan kan in 2019 nieuw asfalt krijgen. Bij de beantwoording 

van de technische vragen antwoordde de wethouder dat verplaatsing niet meer nodig was. 

Voorzitter, ik viel zowat van de fiets. Een college dat pretendeert zo begaan te zijn met sport, zij 

zouden zich hiervoor moeten schamen. Een vereniging van niveau, dat in een dergelijke staat is 

gehuisvest en geen mogelijkheden meer heeft om wedstrijden in eigen huis te rijden. Op initiatief 

van de PvdA wordt samen met het CDA, GB en de CU een motie ingediend om het college op te 

roepen op korte termijn met de Peddelaars in gesprek te gaan, met als doel om samen tot een voor 

beide partijen gewenste structurele oplossing te komen en de investering hiervan naar voren te 

halen.  

Een zeer actueel onderwerp het nieuw Hoogeveens vervoer. Nadat we de intercity lijken kwijt te zijn, 

ziet het er ook naar uit dat de stadsdienst verdwijnt. Beide zijn een slechte zaak voor het imago, de 

positionering en aantrekkelijkheid van Hoogeveen. (Ook al heeft het college in deze niet alle 

instrumenten als het gaat om de beinvloeding, dan nog zal we alles op alles moeten worden gezet.) 

Het is goed dat er met het nieuw Hoogeveens vervoersplan lijkt er te worden gekeken naar slimme 

combinaties als het gaat om vrijwilligersvervoer en WMO gerelateerde vervoerstaken. Echter wij 

horen graag van het college hoe zij de ontwikkeling van het Hoogeveens vervoersplan zien in 

verhouding tot het verdwijnen van de stadsdienst. De PvdA kan bij voorbaat al aangeven tegen 

verdringing te zijn van betaalde arbeid door vrijwilligerswerk. 

Als laatste punt voor ik begin met de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door het college, 

willen wij de aandacht van het college vragen voor de kinderen van Wolfsbos. Vorig jaar zijn de 

investering  MFC en speciale lesplaats Wolfsbos niet meegenomen in de begroting (n.a.v. de 

gemaakte keuzes bij de VJN.) Op uitdrukkelijk verzoek van de raad zou het college met betrokken 

partijen in gesprek gaan, zodat we op een later moment de discussie hierover in dit huis met elkaar 

konden gaan voeren. Dat is een ander scenario dan wat in de VJN is opgenomen. Hier lezen we nl. al 

dat nieuw niet zal worden gerealiseerd. Voorzitter, we zijn een VJN verder. Betekent dit dat de 

kinderen van Wolfsbos komende winter nog steeds in de kou zitten en bij strenge vorst naar huis 

moeten?  

Dan tot slot voorzitter, heeft het college ons ook een aantal vragen in deze VJN gesteld met het 

verzoek hier een reactie op te geven. De PvdA fractie deelt de mening van het college om ons zelf de 

volgende vragen te stellen: waarom doen we het, waarom doen wij het en waarom doen we het zo. 

Echter het begrip gemeentelijke overheidsinterventie kent natuurlijk wel een onderscheid in 

wettelijke verplichtingen en een stimulerende of faciliterende rol van de gemeentelijke overheid. De 

vraagstelling moet wel in dit perspectief worden neergezet. 

Wat betreft de investeringsbegroting en reservelijst zoals deze nu voorligt, moet in aanloop naar de 

programmabegroting wel rekening houden met, invulling geven aan en ruimte bieden voor in ieder 

geval de Peddelaars en de kinderen in Wolfsbos. Een nadere uitwerking hiervan is de taak van het 

college. 



Het financiële risico Riegmeer. De PvdA fractie ondersteunt een onderzoek en het in kaart brengen 

van de mogelijke financiële scenario’s wat betreft de grondexploitatie Riegmeer. Echter op 

voorwaarde dat dit onderzoek wordt uitgevoerd door een externe deskundige partij. Wij zijn er 

absoluut geen voorstander van om dit te laten doen in eigen huis, zeker niet met deelname van 

raadsleden.  

Tot slot de financiële kaders en de interne rekenrente. Op dit moment ziet de PvdA fractie geen 

reden om hiervan af te wijken. Echter kunnen ontwikkelingen in de loop van het jaar, of een nadere 

uitwerking van de programmabegroting op dat moment leiden tot andere inzichten of keuzes. Met 

het beleid dat nog moet worden uitgewerkt, en de discussies die in deze raad nog moeten worden 

gevoerd in 2015 lijkt ons dit ook een terecht en uit te leggen antwoord. 

De vraag of wij kunnen instemmen met de rekenrente, wordt wat ons betreft te gemakkelijk gesteld. 

Het begrip rente heeft een prominente rol in het huishoudboekje van de gemeente.( Het percentage 

van de interne rekenrente is bepalend voor de doorbelasting aan investeringen, grondexploitatie, 

producten en overige diensten). Liever ziet de PvdA dat het college met een nota rentebeleid in 

aanloop naar de begroting terugkomt naar de Raad. Een nota waarin de uitgangspunten van het 

gemeentelijke rentebeleid en rentetoerekening zijn opgenomen. Op basis hiervan kan er door de 

raad een voldoende onderbouwd besluit worden genomen. 

Voorzitter, ik kom tot een afronding. Wij wachten de beantwoording van het college met 

belangstelling af. Ik sluit af zoals altijd met, de PvdA is en blijft voor een sociaal Hoogeveen waar 

iedereen meedoet. Jong, oud, arm en rijk. 

 

 

 

 

 

 


