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Jaarrekening 2015 Hoogeveen: Bijdrage PvdA 
 

Met de jaarrekening van 2015 legt het college verantwoording af over het door hen gevoerde beleid 
en de financiële vertaling hiervan per programma over 2015.  
Met een positief resultaat van 4,7 miljoen op de jaarrekening kunnen we voor 2015 zeggen dat 

Hoogeveen financieel gezond is. Dit keer met name door Incidentele meevallers door een enorm 

overschot op de WMO, de bedrijfsvoering en een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Dat er nog 

vele jaren van incidentele meevallers mogen volgen. Het overschot op de Wmo gelden kom ik zo op 

terug. 

Voorzitter, de financiën lijken op orde, en wij zullen ook niet gedetailleerd ingaan op de verschillende 
programma’s. De PvdA fractie wil echter wel een aantal onderwerpen benoemen die wat ons betreft 
meer aandacht of een andere invulling van beleid vragen. Vervolgens willen we dan bij de VJN graag 
verder praten over de inhoud van dit beleid en de mogelijke  investeringen. 
 
Het door de gemeenten uitvoeren van taken die eerst bij ander overheden lagen, decentralisatie dus, 

begint langzamerhand steeds meer vorm en inhoud te krijgen, met alle ups en downs die daar bij 

horen. Want hoe werkt dat in het eerste jaar na de decentralisatie? Waar heb je over en waar heb je 

tekort? Hoe inzichtelijk zijn de budgetten die we voor vernieuwing of een andere manier van werken 

nodig hebben? 2016 is pas het tweede jaar van verdere invulling en uitvoering van het gemeentelijk 

beleid wat betreft de nieuwe WMO taken. Het lijkt structureel in Nederland, in een aantal 

gemeenten worden al onderzoeken opgestart, en de discussie in de tweede kamer komt er aan. In 

Hoogeveen lijkt het overschot met name door de indiceringen Wlz te komen. Toch willen wij de 

wethouder vragen hier een korte toelichting op te geven, en ook wat betreft de verdere monitoring 

van de WMO gelden in 2016.  

Meedoen en talentontwikkeling 
Hoe sociaal wil je zijn als gemeente? Hoogeveen kent een ruimhartig en sociaal minimabeleid lezen 
we in de jaarrekening. Ook hard nodig wat ons betreft met alleen al 810 kinderen die opgroeien in 
een bijstandsgezin. Dan hebben we het nog niet eens over de huishoudingen, en dat betreft met 
name ouderen, die tussen de 110 en 120 % normering zitten. Zijn we dan voldoende sociaal en 
ruimhartig of kunnen we nog beter?  
De PvdA fractie zou graag een verdere uitbreiding van het kindpakket in 2016 zien, en dat geldt ook 

voor een structurele oplossing voor de inkomensgroep tot 120%. Bij de behandeling van het 

minimabeleid later dit jaar komen wij daar ook op terug. 

Zorg op maat 
Wat betreft de zorg in Hoogeveen ligt er wat ons betreft een  belangrijke rol voor de sociale 

wijkteams, in Hoogeveen zijn dat de multidisciplinaire teams. Wij hebben behoefte aan meer 

duidelijkheid over de samenstelling van deze teams. Dat geldt ook voor de uitrol  van deze teams in  

alle wijken en dorpen, dat mag geen meerjarenplan meer worden.  

Werken aan werk 
Mooi dat Hoogeveen de doelstelling heeft bereikt als het gaat om de werkloosheidspercentages, 
laten we vooral proberen dit te vast te houden en verder te verlagen. Er zijn concrete en goede  
stappen gezet waar het gaat om de aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven, belangrijk om dit de 
komende jaren verder te ontwikkelen. 
Eén van de nieuwe aandachtspunten de komende jaren is de uitstroom van statushouders vanuit de 

bijstand. Het lijkt aannemelijk dat deze groep in Hoogeveen de komende jaren groter zal worden. 

Graag horen wij van het college in hoeverre hier rekening mee wordt gehouden in het beleid. 

Belangrijke voorwaarden voor integratie van deze groep mensen en hun toekomstige positie in 

Hoogeveen. 



Cultuur 
We willen allemaal graag een bruisend Hoogeveen. Maar hoe staat het eigenlijk met de opdracht aan 
de C5? In de jaarrekening lezen we over 2015 dat er maar twee ontwikkelingen zijn geweest die 
hebben geleid tot meer samenwerking. Directie Podium valt nu onder de Tamboer, en de bibliotheek 
ontwikkelt het Hoogeveens erfgoed door. 
Deze informatie is ons te mager. We willen weten wat de stand van zaken is. Hoe gaat het met de 

doorontwikkeling van het museum? Is er voldoende budget om de gewenste fysieke inrichting voor 

de collectie vanuit het museum vorm te geven? Hoe is het gesteld met de Tamboer? Wat voor 

samenwerking is er met Scala? Wij weten dat onvoldoende. De PvdA fractie wil hier graag op korte 

termijn over worden geïnformeerd, zowel inhoudelijk als financieel. 

Wonen 
De recent vastgestelde financiële regelingen wat betreft het wonen zoals bijv. de blijver- en 
starterslening bieden goede mogelijkheden voor onze inwoners. 
Er is een start gemaakt met de actualisatie van de woonvisie. In het kader van de nieuwe Woningwet 

kan er door gemeenten met een woonvisie goede invulling aan de prestatieafspraken worden 

gegeven. Graag horen wij de stand van zaken m.b.t. de prestatieafspraken in Hoogeveen, en in het 

bijzonder hierin de positie van de sociale huurwoningen. 

Krachtige wijken en dorpen 
Voorzitter, het visietraject ik ga naar school en onderwijshuisvesting. We lezen dat er extra 

investeringen zijn gedaan om garant te kunnen staan voor goed onderwijs. Tevens is er gezorgd voor 

voldoende warmte in de winter. Laten we deze discussie inhoudelijk voortzetten bij de VJN!  

 En natuurlijk voorzitter ook veel positieve zaken. Ik noem er enkele in willekeurige volgorde: inzet op 

laaggeletterdheid, straatcoach, gebiedsgerichte werkwijze grijs en groen, continuering project eigen 

kracht, deelname aan de stuurgroep Kans voor de veenkoloniën, cultuureducatie. Vaste inzet van 

straatcoach en combinatiefunctionarissen. De nota’s informele zorg en sport (gezond 

Hoogeveen?)bieden een goede basis voor verdere ontwikkeling de komende jaren. 

Met de huidige inzet worden de klimaatdoelstellingen niet gehaald. Dat is triest, te meer omdat het 
geen specifiek Hoogeveens probleem is. Dat neemt niet weg dat we al het mogelijke aan 
duurzaamheid moeten doen. Alle kleine beetjes helpen, en iedere ballon die niet de lucht in gaat is 
er één. In de jaarrekening van 2014 lazen we dat onze CO2 monitor achterloopt ten opzichte van 
andere gemeenten. Nu is het niet benoemd, maar we horen graag hoe het er mee staat. 
 
Omgevingswet 
Dan tot slot voorzitter, we zijn nog druk met de ene decentralisatie, ik heb de WMO zojuist genoemd, 
de volgende decentralisatie al weer voor de deur. Per 1 januari 2018 gaat de nieuwe Omgevingswet 
in. De omgevingswet gaat over veel grote onderwerpen: milieu, ruimte, natuur, landbouw, erfgoed. 
Het is één wet die alles regelt wat er in onze leefomgeving wel en niet mag, en de reikwijdte is 
enorm. Stilzitten lijkt ons geen optie. 2016 is het verkenningsjaar.  Helaas hebben we dat als raad nog 
niet echt gemerkt, en uit de lange termijn agenda blijkt ook geen voorbereiding.  Wat is onze visie op 
deze wet en op de uitvoering daarvan? Hoe gaan we dat vervolgens uitvoeren en wat is het tijdpad? 
(We zien graag op korte termijn een plan van aanpak met een heldere en realistische planning 
tegemoet.) 
 

In aanloop naar de begroting is het nu de taak van het college om op korte termijn met een 

interessante VJN naar de Raad te komen, en wij kijken naar alle keuzemogelijkheden uit. Dan praten 

we verder over de inhoud van het beleid en de investeringen. De PvdA fractie gaat onder 

voorbehoud akkoord met de jaarrekening. 

 


