
 HOOGEVEEN 

Bijdrage begroting 2018-2021 
 
Voorzitter, de begroting 2018-2021, de laatste begroting van dit college waarvan de uitvoering 
grotendeels zal plaatsvinden in de volgende raadsperiode. Het gaat om de doelen en ambities met de 
budgetten voor de komende jaren. Toch lokt het tegelijkertijd ook uit om te kijken of Hoogeveen tot 
dusver waar voor z’n geld heeft gekregen, want inmiddels is er ook twee miljoen nieuw beleid 
opgeslokt. We gaan nu in een vogelvlucht van 10 minuten door een begroting van tientallen 
miljoenen. 
 
Voetbal 
Voorzitter, de PvdA fractie heeft een sportief jaar achter de rug. We trappen graag een balletje en 
nemen graag een verfrissende duik, schaatsen gaat ons echter wat minder goed af. Vorig jaar, bij de 
begroting spraken we over de trainingsproblemen bij de voetbalverenigingen in Elim, 
Hollandscheveld en Pesse. Voor de PvdA fractie is het volkomen helder, de conclusie van het rapport 
delen wij niet. Bovendien liggen er voldoende argumenten voor om over te gaan tot aanleg van 
kunstgrasvelden. De mogelijkheid om het hele jaar door te trainen, terugdringen van de 
competitievervalsing, leefbaarheid op de dorpen, functioneel gebruik door de jeugd, andere 
sportclubs en scholen. Want waarom Hoogeveen wel en de dorpen niet? Vorig jaar februari hebben 
de PvdA en GB het initiatief genomen om de kunstgrasvelden op de politieke agenda te zetten. 
Gezamenlijk met de verenigingen, gemeente en alle partijen in de gemeenteraad is een transparant 
proces doorlopen. Voorzitter, in de raadsvergadering van 14 juni bleek een duidelijke meerderheid 
voor de aanleg van kunstgrasvelden met uitzondering van de standpunten van het CDA en de CU. 
Graag horen wij van de wethouder of het college van plan is deze investering op te nemen in de 
begrotingswijziging later dit jaar.  
 
Kunstijsbaan  
Voorzitter, in de provinciale staten lijkt zich een meerderheid af te tekenen om de 5 miljoen euro -
voor een kunstijsbaan toe te kennen aan Hoogeveen. De eerste 2 miljoen is al in de reservering 
opgenomen. Als dat inderdaad het besluit is volgende week, hebben we twee gemeentes die zeggen 
een ijsbaan te gaan bouwen, Assen en Hoogeveen. Vanuit diverse bronnen hebben wij vernomen dat 
de wethouder heeft aangegeven dat Hoogeveen geen kunstijsbaan gaat bouwen als Assen dat gaat 
doen. Graag horen wij hierop een bevestiging van de wethouder, klopt dat of niet. Tevens horen wij 
ook nog graag van de wethouder wat het plan van Hoogeveen is als Assen toch gaat bouwen. Want 
moeten we het daar met elkaar nog niet nog eens over hebben?  We begrijpen allemaal dat een 
tweede kunstijsbaan in Hoogeveen, naast Ice World in Assen geen recht van bestaan heeft.  
 
Zwembad 
Dat was voor de PvdA fractie de reden om die 5 miljoen mogelijkerwijs te steken in een nieuw 
zwembad. Deze provinciale subsidie is tenslotte niet specifiek voor een ijsbaan, maar voor een 
bovenregionale sportvoorziening. Daar kregen wij natuurlijk meteen de reactie op dat dat niet hoeft 
omdat dit al in de investeringsbegroting staat. Dat is mooi, dan is het al gepland. Met die 5 miljoen 
extra van de provincie kunnen we in Hoogeveen daarmee een bovenregionaal zwembad realiseren 
met een 50 meter wedstrijdbad die hiermee de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel kan 
bedienen. Bovendien kan het nieuwe zwembad dan ook eerder gerealiseerd worden, want dat is wel 
nodig en bovendien kan hiermee ook fors worden inverdient op de gemeentelijke investering. 



 
Zorg 
We kunnen wel blijven zeggen dat er volop beweging in het sociaal domein is. Dat klopt, maar dat 
ook altijd zo blijven. Langzamerhand is er wel degelijk meer inzicht en dat moet ook,  er ontplooit 
zich verdere vernieuwing en ook andere manieren van werken. Een mooi voorbeeld is de verdere 
uitrol van de multidisciplinaire teams in alle wijken van Hoogeveen. De verwachting is dat de 
uitgaven WMO de komende jaren zullen toenemen met daar tegenover een verlaging van het 
rijksbudget. De komende jaren zal hierdoor een spanningsveld ontstaan. Al enkele jaren hamert de 
PvdA fractie hierop: Waar houden we geld over en waar hebben we geld tekort? De toegankelijkheid 
voor mensen met een zorgvraag moet blijvend voldoende geregeld zijn, ook in geval van nieuwe 
bewegingen of veranderingen in het sociaal domein. De PvdA kiest er niet voor om overschotten in 
het sociaal domein uit te laten vloeien, en in hetzelfde sociaal domein vervolgens tekorten weg te 
werken door meer zorg voor minder geld te leveren, zeker niet als hierdoor de kwaliteit in het geding 
komt.  Betekent dit dan meer zorg voor minder geld? Wat betekent dit voor de geleverde kwaliteit?   
 
Welzijn 
Welzijn is en blijft een belangrijk instrument bij het voorkomen van eerstelijnszorg. Wij hebben het al 
vaker aangehaald.  Welzijn is essentieel voor het goed functioneren van onze inwoners en daarmee 
onze samenleving. Welzijn gaat ook over toegankelijkheid, minimabeleid en de positie van kinderen. 
 
Toegankelijkheid 
De PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Vorig jaar werd bij de begroting, op 
initiatief van de PvdA en CU, de motie Lokale Agenda Toegankelijkheid aangenomen. Sinds 1 januari 
hebben alle gemeenten de verplichting om gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk te 
maken voor personen met een beperking. In de doelstellingen vinden we hier niets over terug. Dat 
vinden we een slechte zaak en ook niet in lijn met de gemeentelijke verplichting en de opdracht 
vanuit de raad. We zijn dan ook zeer benieuwd naar het antwoord hierop van de wethouder. 
 
Minimabeleid 
Zoals bekend vindt de PvdA het minimabeleid in Hoogeveen niet ruimhartig genoeg. Met een 
normering van 110% wijken we af van veel andere gemeenten. Bijzonder als we kijken naar de 
ambities die het college heeft ten aanzien van kinderen en kwetsbare ouderen. Eerder dit jaar 
hebben we samen met de SP een motie ingediend voor een verhoging van de normering naar 120%.  
Met de uitwerking van de motie zijn we echter niet tevreden, het zegt onvoldoende over de 
aantallen en bedragen van ouderen en gezinnen met kinderen. Wij zullen hierover nadere vragen 
gaan stellen en in het najaar met een voorstel terugkomen naar de raad. 
 
Kinderen 
Aansluitend brengt ons dit bij de positie van kinderen in Hoogeveen, Jong Hoogeveen en de ambitie 
om de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland te worden. Voorzitter, volop ambitie hierin 
van het college. De komende jaren wordt er nog eens ruim twee miljoen extra voor uit getrokken. 
Wij delen de ambitie van Jong Hoogeveen, maar ook is het moment aangebroken om te kijken waar 
we nu staan met Jong Hoogeveen. Want waar gaat die extra 5 ton per jaar naar toe: naar het kind of 
naar de overlegstructuren? Bij het opstarten van Jong Hoogeveen zijn ambities gesteld en bij iedere 
ambitie hoort een doel. Onze vraag aan de wethouder is hoe dit wordt gemeten en wat zijn de 
uitkomsten en resultaten tot nu.  Er worden veel verbindingen gelegd en overleggen gevoerd. Wat 
merkt het kind hiervan? Welke concrete projecten zijn voortgekomen uit Jong Hoogeveen die er 
voorheen nog niet waren? Graag horen we ook van de andere partijen hoe zij hier tegen aankijken. 
 
Onderwijs 
En dan voorzitter, onderwijs. In Hoogeveen rommelt het aan alle kanten op het dossier 
onderwijshuisvesting. Vorig jaar viel bij de begroting de genadeklap voor de speciale lesplaats in 
Wolfsbos. De PvdA vindt het nog steeds een gemiste kans, zeker met de huidige ambitie om meest 



kindvriendelijke gemeente van Nederland te worden en zeker ook in het verlengde van jong 
Hoogeveen. Maar voor ons is de strijd is nog niet gestreden. De onduidelijkheden over budgetten 
blijven voort bestaan. Er moet een goed schoolgebouw komen, zo nodig moet de wethouder voor 
meer budget maar terug naar de Raad. Nog steeds zijn we visieloos en ambitie loos met 
onderwijshuisvesting in Hoogeveen. Was het eerst alleen met het primair onderwijs, nu ook met het 
voortgezet onderwijs. Werd vorig jaar door de wethouder nog geopperd dat de scholen wellicht 
konden verhuizen naar gebouw B Wolfsbos, nu lezen we dat de sloophamer gaat vallen. Jan Schaefer 
zou hebben gezegd: “Is dit beleid of is hier over nagedacht”? Verschil in prioriteringslijstjes, verschil 
in budgetten, sloop bij de Groene Driehoek, geen idee hoe de renovatie van de Lomanlaan staat en in 
de tussentijd vergaderen de wethouders selectief met schoolbesturen. Hoe is het mogelijk dat wij als 
raad hierin meegaan, zonder dat hier enige structuur en visie aan ten grondslag ligt? Voorzitter, de 
PvdA zal een debat aanvragen voor direct na het zomerreces. Wij willen in gesprek met de 
wethouder en alle onderwijspartijen. Het moet maar eens helder worden hoe het zit. Eerst een visie 
en dan plannen maken. 
 
Dat we als gemeente techniek promoten  is een goede ambitie. Deze regio staat onder druk door 
krimp, de leerlingenaantallen dalen. Hiermee ontstaat het risico dat vakopleidingen onder druk 
komen te staan. Dit vraagt onze aandacht, want dit heeft mogelijk gevolgen voor de aansluiting van 
onderwijs naar werk. Welke visie hebben wij hierop, voor nu en op termijn? Voor dit moment willen 
we graag tegemoet komen aan het verzoek van Wolfsbos en het Alfa college om extra budget 
beschikbaar te stellen voor het PET project, een goede duurzame bijdrage. Hiervoor zal vanavond 
een motie worden ingediend. 
 
Werkgelegenheid 
Het herstel van de economie lijkt zich naast een eerdere daling van de werkloosheidcijfers nu ook te 
vertalen in hernieuwde belangstelling voor bedrijfskavels. Ik zou zeggen, College wees er als de 
kippen bij en ga de boer op. Prima geschikt voor  wethouder Otten. Maar liever had de PvdA fractie 
gezien dat er naast een lobbyist ook die hotspotter er was gekomen. De aanleg van de rondweg 
Hollandscheveld biedt wellicht nieuwe perspectieven. Recent is bekend geworden dat Centric zich in 
Hoogeveen gaat vestigen, maar Friesland Campina vertrekt. Het lijkt maar niet te lukken met de 
vestiging van nieuwe en grote bedrijven in Hoogeveen. Dit is hard nodig, niet alleen voor de 
werkgelegenheid maar ook voor ons imago en aantrekkelijkheid. Ik stel voor dat de volgende 
raadsexcursie naar Appingedam gaat. 
 
Financieel 
Wat betreft de financiën vraagt de PvdA fractie zich af hoe reëel de voorliggende begroting is als we 
het hebben over een sluitende begroting? Is er begroot op een werkelijke inschatting van baten en 
lasten of is de begroting simpelweg sluitend gemaakt? Als voorbeeld het programma zorg. Met een 
realisatie van 23,6 miljoen in 2016 gaan we het vanaf 2019 met goed 20 miljoen doen. Deze lijn zien 
we ook bij de andere programma’s. Betekent dit dat we meer gaan doen voor minder geld? Tekorten 
die later weer moeten worden opgehaald uit de algemene reserve zullen ook het nodige effect 
hebben op de vastgestelde financiële kaders, daar horen we nog graag een reactie op van de 
wethouder. 
 
Voorzitter, het college heeft veel energie gestoken in de kunstijsbaan. Eenzelfde enthousiasme voor 
andere onderwerpen zou mooi zijn, bijvoorbeeld voor duurzaamheid. We roepen het college op om 
werk te maken en energie te steken in alle uitdagingen die voor ons liggen. 
Hoogeveen maken we samen! 
 
Inge Oosting 
29-06-2017 


