
HOOGEVEEN 

 

Begroting 2017-2020 
Voorzitter, we geven vandaag onze mening over de gemeentelijke begroting in plaats van de VJN 

2017-2020. We proberen het vanaf nu volgens een andere structuur dan gewend in Hoogeveen.  

Daarom begin ik vandaag met hetgeen waar ik voorgaande keren altijd mee afsloot. De PvdA is en 

blijft voor een sociaal Hoogeveen waar iedereen meedoet. Jong, oud, arm en rijk.  Onze accenten 

zullen vandaag dan ook liggen op het gebied van het onderwijs, sociaal domein en sport. Solidariteit 

en een samenleving waarin iedereen mee kan doen zijn voor ons hierin belangrijke sociaal 

democratische kernwaarden. 

Scholen Wolfsbos  

Het stand punt van de PvdA fractie is volkomen helder als het gaat om de herhuisvesting van de 

scholen Wolfsbos. Inhoud gaat voor stenen toch CDA, CU en GB, en kan ik inmiddels ook zeggen SP? 

Laat de gemeenteraad zich vanavond opnieuw alleen leiden door geld, of is er voldoende politieke 

wil om gezamenlijk een uniek onderwijsconcept in Hoogeveen tot stand te brengen? 

Geclusterde nieuwbouw, waarmee recht wordt gedaan aan het onderwijsconcept speciale lesplaats 

zou als muziek in de oren van de wethouder onderwijs en jeugd moeten klinken. Juist de speciale 

lesplaats zou naadloos in Jong Hoogeveen passen. Wij horen graag van de wethouder onderwijs en 

jeugd hoe hij dit vertaald naar de door het college benoemde voorkeursvariant  met de vestiging van 

speciaal onderwijs op een aparte locatie en zonder verdere integratie van kindpartijen.  

Wil je kansen voor kinderen creëren dan moet kwaliteit zo hoog mogelijk worden neergezet. En om 

de kwaliteit van kinderen omhoog te krijgen valt en staat alles met geïntegreerde projecten en 

integrale verbindingen. Tot slot begint verbinding en maatschappelijke integratie bij kinderen. Een 

speciale lesplaats biedt de mogelijkheid voor kinderen om te leren hoe het in de gewone context 

hoort. Dat zou ons heel wat waard moeten zijn. 

Bij het verdelen van de scholen over meerdere locaties worden zowel  schoolteams als expertise uit 

elkaar gehaald. De natuurlijke doorstroom van kinderen komt hiermee minder goed op gang. 

Bovendien wordt geen recht gedaan aan thuis nabij onderwijs. De gedane beloften en gemaakte 

afspraken met de komst van Renn4 naar Hoogeveen worden hiermee ook aan de kant gezet. Wij 

horen graag van het college hoe zij hier mee om denken te gaan. 

Wij willen straks graag met elkaar in gesprek over de vraag of met de keuze voor variant twee door 

het college voldoende recht wordt gedaan aan de positie van kinderen in Hoogeveen. Als we voor 

het maximale kunnen gaan, waarom zouden we dan met minder genoegen nemen? Want is het niet 

zo dat in Hoogeveen grotere kindproblemen spelen dan elders? (Er liggen volop kansen als het gaat 

om de verbinding met meedoen en talentontwikkeling. ) 



Met geclusterde nieuwbouw voor een speciale lesplaats zou Hoogeveen pas een stap maken als het 

gaat om onze positie Kinderen in Tel en Jong Hoogeveen. Versterking van de regionale 

onderwijsfunctie en tevens recht doen aan al het voorwerk dat door verbonden partijen vanaf 2010 

is verricht. Met het verdwijnen van het MFC van de investeringenlijst, hebben wij niet besloten dat 

hiermee ook het unieke onderwijsconcept of de  speciale lesplaats zou moeten verdwijnen. 

Sociaal Domein 

Het sociaal domein is in het tweede jaar na de overheveling van taken naar gemeenten nog steeds 

volop in beweging. Langzamerhand begint dit meer vorm en inhoud te krijgen, en 2016 moet meer 

duidelijkheid geven over de inzichtelijkheid en toereikendheid van budgetten voor vernieuwing en 

andere manieren van werken. Want waar houden we geld over en waar hebben we geld tekort. 

Hebben we iedereen wel in beeld? Is de toegankelijkheid voor mensen met een zorgvraag voldoende 

geregeld? Het gaat tenslotte niet alleen om kwetsbare ouderen. Het gaat zeker ook om de kwetsbare 

jeugd en 40/50-60. Zorg moet voorop staan! 

Hebben we afgelopen jaar het overschot op de WMO nog afgestort in de algemene reserve, we 

waren dat nu eenmaal ook zo gewend, zou het goed zijn om dit de komende jaren op een andere 

manier in te vullen. Uit de voorliggende begroting blijkt nog steeds het spanningsveld tussen de  

budgetten WMO, jeugdzorg en participatiewet in verhouding tot de vraag en inrichting van zorg in 

Hoogeveen. De tijd om als gemeente hiermee weg te kruipen achter het landelijk beleid is geweest. 

De PvdA is er voor om binnen het sociaal domein ruimte te creëren om met (financiële) middelen te 

kunnen schuiven. Als er niet voldoende budget is moet het college nog steeds garanderen dat er 

wordt gezorgd en betaald. Waarom zouden we overschotten, zoals recent de WMO,  afstorten in 

algemene reserves? Beter zou zijn deze gelden te gebruiken voor eventuele komende reparaties, 

vernieuwingen of op een andere plek binnen het sociaal domein in te zetten waar de komende jaren 

een tekort is, zoals bij jeugdzorg. Wij kiezen er niet langer voor om overschotten het sociaal domein 

uit te laten vloeien, en in hetzelfde sociale domein vervolgens tekorten weg te werken door meer 

zorg voor minder geld te willen leveren, zeker niet als de kwaliteit hierdoor in het geding komt. 

Voorliggende voorbeelden zijn de budgetten voor Veilig Thuis Drenthe en de wachtlijsten 

schoolmaatschappelijk werk. Wij horen graag een reactie van de wethouder en andere partijen 

hierop.  

Welzijn+ sociale wijkteams 

Welzijn is een belangrijk instrument bij het voorkomen van eerstelijnszorg. Wij hebben het al vaker 

aangehaald.  De uitrol van sociale wijkteams over de hele gemeente kan wat de PvdA fractie betreft 

dan ook niet snel genoeg gaan. Wijk – en dorpshuizen kunnen een belangrijk instrument zijn voor de 

toegankelijkheid en zichtbaarheid, en daarmee ook de signaalfunctie van sociale wijkteams. 

Geef sociale wijkteams budget voor initiatieven in wijken en dorpen op het gebied van bijvoorbeeld 

welzijn en ouderenzorg. Hierdoor kan er ook volop verbinding met de Smederijen worden gelegd. 

Hier liggen volop kansen, ook in de verbinding  op wijk- en dorpsniveau met sport en cultuur. Volop 

kansen als het gaat om het right to challenge, de mogelijkheid voor inwoners om zelf (WMO) beleid 

uit te voeren. Door de PvdA fractie is hier al in 2014 om gevraagd met betrekking tot de 

dorpscoöperatie in Hollandscheveld. Als het college steeds opnieuw onze ideeën op blijft pakken ziet 

het er goed uit. Alleen dit keer wel graag wat sneller!  

  



Toegankelijkheid 

Eerder dit jaar is het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. 

Gemeenten hebben per 1 januari 2017 de verplichting om lokaal toegankelijkheid in- en uit te voeren 

en hiermee moeten gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk worden gemaakt voor personen 

met een beperking. Goed zorgen voor mensen met een beperking, maar wel als onderdeel van 

onderwijs, werk, sport, wonen, cultuur en winkels. Zonder toegankelijkheid geen inclusie, en een 

inclusieve samenleving is waar de PvdA voor staat. 

De PvdA en de CU hebben een motie Lokale Agenda Toegankelijkheid voorbereid die we vandaag 

samen met D66, GB, CDA en VVD indienen. Een goede stap richting een toegankelijk Hoogeveen. 

Werkgelegenheid 

Hoogeveen acteert actief als het gaat om het verlagen van de werkloosheid. Alle mogelijkheden om 

mensen aan werk te helpen worden ingezet, zowel op korte termijn als lange termijn. Maar wat 

betreft vestiging van nieuwe bedrijven lukt het allemaal niet zo goed in Hoogeveen en loopt het niet 

zo lekker. Terwijl de economie weer aantrekt en groeit, vestigen zich geen nieuwe grote bedrijven in 

Hoogeveen, toch ook een belangrijke succesfactor,  en praten wij in de tussentijd wel over een 

afwaardering van de gronden Riegmeer. Hoe kan dat toch college? Wordt er wel goed en voldoende 

genetwerkt? Hoe en op welk niveau profileren wij het imago en de aantrekkelijkheid van 

Hoogeveen? Graag horen wij hierop een reactie van het college. 

Cultuur 

Het imago en de aantrekkelijkheid van Hoogeveen voorzitter, brengen mij vervolgens bij cultuur. 

Zoals het er nu naar uitziet komt er per 1 januari 2017 1 culturele organisatie in Hoogeveen. Dat lijkt 

kort dag met nog maar een half jaar te gaan. Wij vragen de wethouder dan ook met klem om de 

gemeenteraad  goed en voldoende in dit traject mee te nemen. Hoe wordt een en ander ingericht, 

zowel inhoudelijk als financieel, en hoe gaat zich dat onderling tussen de verschillende culturele 

organisaties verhouden? Welke opdracht zetten we neer, welke uitkomsten verwachten we en hoe 

meet je de resultaten. Ambitieniveau versus resultaat. 

Eerder dit jaar heb ik gezegd dat we niet op de directiestoel van de culturele instellingen moeten 

gaan zitten nu de trein eindelijk rijdt. Dat neemt echter niet weg dat PvdA fractie van mening is dat 

er voldoende borging en zekerheid, zowel inhoudelijk als financieel, moet zijn van eigen identiteit en 

expertise van de verschillende organisaties en haar onderdelen binnen het cultureel domein. 

Voldoende ruimte en middelen voor artistieke en culturele vrijheid, met een sterke verbinding naar 

amateur- en vrijwilligersorganisaties. 

Algemeen 

De PvdA fractie zal blijvend aandacht vragen voor voldoende sociale huurwoningen. Later dit jaar bij 

het minimabeleid zal het gaan om extra ondersteuning voor de lagere inkomensgroepen. Mantelzorg 

staat ook op ons standaard lijstje. 

Duurzaamheid 

Voorzitter, nog niet zo lang geleden werd er zo her en der in deze zaal lacherig gereageerd op ons 

voorstel om als gemeente het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Ook de wethouder had niet 

veel oren naar ons voorstel.  Helaas gaan ze, ook in en rond Hoogeveen nog veelvuldig de lucht in. 

Vanavond wordt er door de coalitiepartijen een motie Duurzaamheid in Hoogeveen ingediend.       

Wij steunen deze motie graag. Want is het niet zo dat als we de wereld willen verbeteren, we bij ons 



zelf moeten beginnen. Niet alleen als inwoner, maar zeker als gemeente. Iedere stap is er een. 

Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Energy Challenges, slim met energie op school, is een 

project om bewust omgaan met energie te stimuleren op school en in de omgeving van leerlingen. 

Veel Drentse gemeenten doen daar aan mee. Hoogeveen helaas niet. Jammer, een gemiste kans. 

 Voetbal 

Teleurstelling bij de voetbalverenigingen in Elim, Hollandscheveld en Pesse afgelopen periode door 

de slechte staat van de velden. Het afgelopen seizoen was het te vaak niet mogelijk om te trainen of 

wedstrijden te spelen. Frustratie die ontstaat door de beeldvorming dat in Hoogeveen alles kan en op 

de dorpen niets, zeker daar waar het sport en kunstgrasvelden betreft. Eerder dit jaar was dit 

aanleiding voor GB en PvdA om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college. De 

beantwoording op onze vragen over de conditie van de voetbalvelden en mogelijke oplossingen 

hiervoor boden geen enkel perspectief voor de verenigingen. We besloten op uitnodiging om samen 

met een aantal andere fracties om in gesprek te gaan. Uitkomst was dat verenigingen met elkaar aan 

de slag zouden gaan en dat de gemeente dit actief zou oppakken. Dit proces is zeker nog niet in de 

juiste vorm neergezet.  Toch is het voor de PvdA klip en klaar dat we aan de slag moeten met de  

voetbalvelden op de buitendorpen. 

Met name op de dorpen zijn voetbalverenigingen ook sociale ontmoetingsplaatsen voor jong en oud 

en dragen bij aan de leefbaarheid op het dorp. Daarnaast liggen er veel mogelijkheden voor 

functioneel gebruik van eventuele kunstgrasvelden zoals vrijetijdsbesteding van de jeugd, gebruik 

door andere sportclubs, mogelijkheden voor de scholen en gebruik in de winterperiode. 

De fracties van PvdA en GB dienen vandaag een motie in die het college oproept om in goede 

samenspraak met de voetbalverenigingen een aantal varianten, waaronder ook kunstgras,  zowel 

inhoudelijk als financieel  uit te werken zodat de raad later dit jaar hierover een keuze kan maken. 

Ik eindig vandaag waar ik de vorige keer mee begon: 

Eind 2015 heeft de PvdA Bij het vaststellen van de begroting 2016-2019 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 deze 

toekomst vandaag.) 

 


