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Voorzitter, we geven vandaag onze mening over de gemeentelijke begroting, de verwachte inkomsten en uitgaven 

van Hoogeveen voor de jaren 2016 t/m 2019. Een begroting geeft de financiële effecten van de genomen 

beslissingen weer. Of is het in Hoogeveen omgekeerd, en geeft de begroting de beleidseffecten van de genomen 

financiële beslissingen weer?  

In eerste instantie lijkt het er op dat de voorliggende begroting een actualisatie van de voorjaarsnota is, met 

uitsluitend een verschuiving van enkele investeringen in de jaarschijven, en een technische overheveling van 

88.000,= van het zwembad naar de Peddelaars. De aandachtige lezer merkt echter snel op dat een aantal zaken 

tussen neus en lippen door worden genoemd, maar waarover nu wel een besluit wordt genomen, en die wel degelijk 

effect blijken te hebben op de inhoud van het beleid.  

En een aantal hiervan liggen de PvdA zwaar op de maag. Het lijkt erop dat het college steeds meer op geld, in plaats 

van op inhoud gaat sturen. Voor de PvdA is dat een zorgelijke ontwikkeling. 

Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft de PvdA aangegeven op dat moment geen reden te zien om af te 

wijken van de financiële kaders. Maar bij nadere uitwerkingen of inzichten zou dat in de toekomst eventueel wel tot 

andere keuzes kunnen leiden. Wellicht is dat moment nu, of op korte termijn aangebroken.  

Bij de voorjaarsnota is afgesproken om scenario’s voor Riegmeer door te gaan rekenen. Wat ons betreft moet dit 

volgend voorjaar afgerond zijn, en worden meegenomen in de voorjaarsnota. Zorgenkindje Riegmeer draagt nog 

steeds niet bij aan de beoogde economische ontwikkeling van Hoogeveen. En wat doet het college hieraan? 

Misschien zou het college een hotspotter moeten aantrekken die hier wel voortvarend mee aan de slag gaat. 

Ons verzoek om een nota gemeentelijk rentebeleid kon niet op voldoende draagvlak in de raad rekenen bij de 

voorjaarsnota. Ook het college zag hier nut en noodzaak niet van in. Juist van de wethouder financiën hadden wij 

hierop een toezegging verwacht, zodat er door alle partijen in de raad een voldoende onderbouwd besluit kan 

worden genomen. Tenslotte speelt de interne rekenrente een prominente rol in het huishoudboekje van de 

gemeente, en is bepalend voor de doorbelasting aan investeringen en de grondexploitatie.  

En dan de sociale effecten van deze begroting. Opnieuw benoemt het college het volgende spanningsveld: 

kwetsbare mensen mogen niet tussen wal en schip raken, maar de betaalbaarheid van voorzieningen door 

gemeenten is ook een belangrijke voorwaarde. Voorzitter, ik voel me ook geroepen hierover in herhaling te treden 

en dat zal ik ook blijven doen: 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 democratisch uitgangspunt. 

En deze frictie voorzitter, sturen op geld in plaats van op inhoud,  zien wij langzamerhand steeds meer de kop 

opsteken in het sociaal domein. Binnen de bestaande budgetten moeten wij kennelijk rekening gaan houden met 

extra inzet voor bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, opvangen van een verdere verlaging van de rijksbijdragen 

wat betreft de huishoudelijke hulp, langere wachtlijsten maatschappelijk werk, innovatie binnen bestaande 

budgetten en ga zo maar verder. 

Juist de komende periode vraagt ook extra gemeentelijke inzet als het gaat om de zorg voor voldoende 

infrastructuur op het gebied van welzijn en zorg. Ook hier geldt dat als je stevig inzet op het voortraject, zich dit 

beloont op een later moment. SWW is in Hoogeveen een belangrijke partner hierin, niet alleen op het gebied van 

welzijn, maar ook als partner in de versterking van de 1e lijns zorg, en als deelnemer in de sociale wijkteams. Wij 

verwachten dat het college met dit belang rekening houdt bij de inkoop en het uitzetten van opdrachten bij SWW . 

SWW  kan niet steeds meer diensten leveren voor hetzelfde of minder geld. Ook hier geldt als je inkoopt op geld, 

gaat dit ten koste van de kwaliteit. (Ook hier lijkt steeds meer te worden gestuurd op geld, in plaats van op inhoud.) 



Als dan vervolgens ook nog eens 33% van de inkoop bij SWW als flexibel wordt bestempeld, draagt dit niet bij aan 

een verantwoorde bedrijfsvoering bij SWW, en daarmee ook niet aan de borging van de stabiliteit en kwaliteit van 

onze inkoop welzijn en zorg. Want waarom is de opdracht voor 2016 aan SWW nog niet ingevuld? 

De PvdA vindt het te gemakkelijk om te zeggen: er staat niet meer budget voor, of er is geen geld. Ook hierin liggen 

wel degelijk een aantal lokale keuzes. Als voorbeeld de keuze van het college om de op een na goedkoopste 

gemeente van Drenthe te willen blijven, en daarom de beoogde OZB verhoging (3,4 %) voor 2016 niet door te laten 

gaan. Wel wordt het risico benoemd dat er misschien niet voldoende ondersteuning bij gekorte budgetten kan 

worden gegeven. Dat is niet de keuze van de PvdA, zoals ik in het begin van mijn bijdrage ook al aangaf.  

In het verlengde van de nieuwe Woningwet liggen er weer mooie taken voor de gemeente als het gaat om 

voldoende betaalbare sociale huurwoningen, woningen voor ouderen en mensen die langer thuis kunnen en willen 

blijven wonen. Het langer thuis kunnen blijven wonen, is een actueel onderwerp van PvdA Drenthe waar provinciaal 

de komende tijd zeer sterk op zal worden ingezet. Ook onze fractie zal in de volgende raadsvergadering het langer 

thuis blijven wonen aan de orde stellen. Belangrijke zaken die we hier ook willen benoemen in aanloop naar de 

actualisatie van de woonvisie. 

Wolfsbos (herrijking IAB / onderwijsvisie) 

Hier in dit huis, zijn bij de voorjaarsnota in juni 2014, harde afspraken gemaakt over de scholen in Wolfsbos. Met het 

verdwijnen van MFC Wolfsbos van de investeringenlijst, was het de taak van het college in opdracht van de raad, om 

met de schoolbesturen in gesprek te gaan om te komen tot een andere of alternatieve invulling. Tevens zou op korte 

termijn actie worden ondernomen om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Het is november 2015, en 

inmiddels is het een trieste vertoning, want we zijn geen steek verder. 

De notitie met een gemeenschappelijke visie op onderwijshuisvesting heeft de Raad nog niet bereikt, wegens 

onjuiste en onvolledige informatie melden Bijeen, Pricoh en Renn 4. Stroeve onderhandelingen met de wethouders, 

geen concretisering van de status apart lezen we verder. En volgens de wethouders zijn op z’n vroegst pas in 2019 

middelen beschikbaar voor groot onderhoud. Het college lijkt geen haast te hebben, en betrokken kindpartijen 

verwijten het college het gebrek aan visie en ambitie. De PvdA fractie is van mening dat het college hierin geen 

verantwoordelijkheid neemt. Met trots zou er moeten worden geïnvesteerd in de Hoogeveense jeugd, in plaats van 

er trots op te zijn om de een na goedkoopste gemeente van Drenthe te zijn. Waar ligt de prioriteit van het College? 

En waar zijn de ambities van de collegepartijen GB, CDA en de Christen Unie? Nemen we vandaag samen in dit huis 

onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Wolfsbos? De PvdA durft het wel aan om te investeren in de kinderen 

van Wolfsbos en het onderwijs. Dat risico durven wij te nemen als het gaat om een goede plek en toekomst voor 

kinderen. De PvdA en D66, hebben samen met GL een motie opgesteld die het college oproept om bij de 

voorjaarsnota te komen met een plan van aanpak, inclusief visie en financiële uitwerking voor een MFC Wolfsbos of 

een gelijkwaardige variant hierop.  

En dan voorzitter, in het verlengde van de voorjaarsnota natuurlijk ook nog de Peddelaars. Hoogeveen 

sportgemeente van het jaar 2015, Hoogeveen bezig met de laatste loodjes van het prestigieuze Bentinckspark. We 

hebben een college dat zich suf deelt op facebook, en wat nog meer als het gaat om de eventuele komst van een 

kunstijsbaan naar Hoogeveen.  

En hiermee lijken de Peddelaars naar de achtergrond te zijn verdreven, berustend in de underdog positie onder het 

credo ‘beter iets dan niets’. Wat was de Peddelaars motie bij de VJN dan eigenlijk waard vragen wij ons nu af? Het 

college heeft, zoals nu blijkt, op geen enkel moment extra geld beschikbaar willen stellen. De motie riep op om op 

korte termijn 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. Duidelijk is dat het niet de gewenste structurele oplossing 

is voor de Peddelaars. Uitsluitend een verharding van de baan, geen verdere upgrade en geen KNWU baan. Het zou 

de gemeente sieren als er voor de bestaande verenigingen net zo hard zou worden gelopen als voor het binnenhalen 

van de ijsbaan. 

Voorzitter, ik kom tot een afronding. Onze fractie kan zich er in vinden om de beleidsmatige discussie, de koers, te 

bepalen bij de voorjaarsnota en de begroting hierop te laten volgen als financiële uitwerking. Volgens ons is dit ook 

de oorspronkelijke afspraak. 



Wij wachten met grote belangstelling de reactie van andere fracties en de beantwoording van het college af. Ik sluit 

af zoals altijd met, de PvdA is en blijft voor een sociaal Hoogeveen waar iedereen meedoet. Jong, oud, arm en rijk. 

Citaat Joop den Uyl: Waar visie ontbreekt, komt het volk om. 


