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Ter inleiding: waar staan we voor?  
  

 

 

 

 

 

 

Een goed en betaalbaar huis, goed onderwijs, eerlijke beloning en een verantwoorde 

werkomgeving. Een overheid die er voor iedereen is en die iedereen gelijkwaardig behandelt. 

Een overheid die zorgt voor een goed sociaal vangnet voor wie het nodig heeft en een extra 

steuntje in de rug biedt om weer mee te kunnen doen. Het zijn de thema’s waarmee de 

sociaaldemocratie in 1894 zijn intrede deed in de Nederlandse politiek. En deze thema’s zijn 

nog net zo actueel als toen, ook in De Wolden!  

De markteconomie en neo-liberaal marktdenken heeft de afgelopen jaren veel mensen 

overtuigd van denken en doen vanuit eigen kracht, met een terugtrekkende overheid met vooral 

minder regels. Wat is daar in 2022 nog van over?  

Sociaaldemocraten hebben altijd gestaan voor een sterke overheid die regulerend moet 

optreden om de uitwassen van de vrije markt te corrigeren. In de zorg, het onderwijs, de 

arbeidsmarkt en op de woningmarkt. En als iets nu pijnlijk duidelijk is geworden, dan is het wel 

dat de vrije markt, op veel terreinen, voor toenemende ongelijkheid en oneerlijkheid heeft 

gezorgd.   

Daarom wil de PvdA in De Wolden de woningmarkt reguleren, de economie stimuleren, natuur, 

landschap en milieu beschermen en versterken en het welbevinden van mensen voorop stellen. 

In dit verkiezingsprogramma leest u er alles over. We staan voor een participerende 

maatschappij met kansen en mogelijkheden voor iedereen. Ongeacht je afkomst, 

opleidingsniveau of maatschappelijke status.   

De PvdA is juist nu meer dan nodig in De Wolden!  

  

 

 

Mark Turksma, lijsttrekker PvdA De Wolden  
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Wonen is een grondrecht, winst maken op 

woningen niet!   

 

 

 

In het kort - daarom wil de PvdA:  

▪ Meer betaalbare huur- en koopwoningen; 

▪ Gericht bouwen voor beroeps- en specifieke groepen;  

▪ Ruimte voor lokale particulier-corporatieve woningbouwplannen; 

▪ Onderzoeken naar mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap via lokale 

‘wooncorporaties’; 

▪ Initiatieven voor koopwoningen voor € 125.000,- exclusief de grond; 

▪ Bij nieuwbouw tot 4 ton aankoopwaarde moet de gemeente eigenaar kunnen worden 

van de grond. De koper koopt eerst de opstallen en kan later de ondergrond kopen; 

▪ Voor de toewijzing van een sociale huurwoning moeten plaatselijke starters op de 

woonmarkt een voorkeurspositie krijgen. 

▪ Ook voor betaalbare koopwoningen moeten plaatsgebonden starters het eerst aan bod 

kunnen komen; 

▪ Een fijne en leefbare buurt; 

▪ Misbruik en speculatie aanpakken; 

▪ Een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen tot € 400.000,-; 

▪ Nieuwe sociale huurwoningen blijven minimaal 25 jaar beschikbaar voor sociale huur; 

▪ Een actief transitiebeleid om leegstaande winkel- en bedrijfspanden tot woningen of 

appartementen te transformeren of boerderijen in meerdere wooneenheden op te 

splitsen; 

▪ Ruimte aanwijzen voor vergunningsvrij bouwen en andere woonvormen zoals chalets, 

mobilehomes, tiny houses en tipi’s; 

▪ Airbnb en Bed & Breakfast alleen naast hoofdbewoning en met meldingsplicht voor 

toeristenbelasting.  
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Wonen is een grondrecht: iedereen moet een betaalbare woning kunnen bewonen, ook in De 

Wolden. Maar de laatste jaren zit de woningmarkt op slot: de markt voor koopwoningen is door de 

doorgeslagen marktwerking en speculatie gierend uit de bocht gevlogen. Er zijn nauwelijks kansen 

voor jongeren of jonge gezinnen om een betaalbare starterswoning te kopen en voor een sociale 

huurwoning sta je jarenlang op een wachtlijst.   

De PvdA in De Wolden staat voor een actief gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De gemeente 

wacht particuliere initiatieven niet af, maar is juist de aanjager van bouwprojecten voor betaalbare 

starters- en huurwoningen. Ze werkt daarbij samen met lokale belangenverenigingen, 

woningbouwcorporaties, zorginstellingen en maatschappelijk verantwoordelijke 

projectontwikkelaars en investeerders om lokale vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en 

betaalbare woningen te realiseren.  

Daarbij hoort ook een actief en verstandig grondbeleid waarin de gemeente, op basis van 

zorgvuldige landschappelijke inpassing en een breed gedragen woonvisie, uitbreidingen aan de 

dorpsranden en  ‘inbreiding’ mogelijk maakt, ook in de kleine kernen. 

Voor particuliere verhuurders van woningen wil de PvdA een vergunningenstelsel invoeren, met 

als doel de prijs te begrenzen en de kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Dit geldt ook voor 

kamerverhuur en huisvesting van arbeidsmigranten.   

 

Illegale permanente bewoning op (ex)vakantieparken moet worden aangepakt. Die gaan van 

recreatiepark naar woonpark. Dit bevordert de veiligheid en is eerlijk naar andere bewoners. 
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Recht op betekenisvol werk en een 

rechtvaardig inkomen  
  

 

 

In het kort - daarom wil de PvdA:     

▪ Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt; 

▪ Passend werk bieden voor iedereen; 

▪ Zekerheid op werk en inkomen; werk moet lonen! 

▪ Beleid gericht op van uitkering naar werk; 

▪ Nieuw beschut werk en sociale ontwikkelbedrijven;  

▪ Goede toekomst voor de jeugd; 

▪ Een eerlijke plaats voor arbeidsmigranten en statushouders; 

▪ Uitkeringen en toeslagen gericht op een soepele overgang van uitkering naar werk; 

▪ Kansen bieden aan mensen die vanuit bijstand of achterstand zich verder kunnen 

ontwikkelen; 

▪ Een sociaal contract aanbieden met maximale inspanning voor alle betrokkenen; 

▪ Extra aanvullingen op uitkering mogelijk maken om gestelde doelen te kunnen behalen; 

▪ Lokale arbeidscoaches inzetten met een groot netwerk die kandidaten intensief 

begeleiden naar betaald werk.       

  

 

Werk is meer dan alleen een inkomen krijgen. Werk bekent ook meedoen in de maatschappij en 

de zekerheid dat je kunt blijven wonen en gezond kunt leven. Gewaardeerd worden en respect 

ontvangen, omdat het werk waard is om gedaan te worden!   

En als je dan niet mee kunt komen, een achterstand hebt of zonder werk zit, heb je de zekerheid 

om hulp te krijgen om je te kunnen scholen of voor te bereiden op je volgende baan.  

Iedereen heeft recht op betaalde arbeid en een inkomen, ook als die betaalde baan er even niet in 

zit. Er is een wettelijke gemeentelijke taak om mensen die na een WW periode op de bijstand zijn 
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aangewezen, (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn of op een andere wijze onder de participatiewet 

vallen, te ondersteunen.  

Veel regelingen binnen het sociaal domein worden landelijk afgesproken. Daar heeft de gemeente 

geen invloed op. Dat zelfde geldt voor de jaarlijkse hogere kosten, vooral binnen de jeugdzorg. Op 

andere hulp gaan bezuinigen, lost dat probleem niet op. Het sociaal domein effectiever inrichten 

wel!  

Hiervoor moet je dicht op de materie gaan zitten, goed monitoren en samen met de betrokken 

partijen tot goede en eerlijke afspraken komen. Door de SWO (samenwerkingsorganisatie van 

Hoogeveen en De Wolden) is een “eigen” sociaal gezicht van De Wolden, moeilijk te realiseren. En 

toch moet dat!  

De PvdA is er een sterk voorstander van dat het sociale team van de gemeente regelmatig contact 

heeft met haar cliënten. Door intensief contact kan er gewerkt worden naar een oplossing, 

scholing, of carrièreswitch. Ook moet er een actieve ondersteuning komen voor mensen die 

moeite hebben om een andere, passende baan te vinden.  

Mensen met een uitkering mogen van ons meer verwachten. Dat kan op verschillende gebieden 

en op verschillende manieren. Het opdoen van werkervaring, samenwerken en een nieuwe groep 

en collega’s leren kennen.   

Op dit moment is de werkloosheid laag en het aantal werkzoekenden kleiner dan het aantal banen. 

Maar dat is een algemeen, landelijk beeld. De PvdA gelooft in passend werk voor iedereen die 

daartoe in staat is. De functie van werk is binnen de maatschappij groter dan het hebben van een 

inkomen. Nodig zijn, jezelf scholen en bekwamen, iets kunnen bijdragen en maatschappelijk 

functioneren met collega’s zijn ook belangrijke onderdelen van werken.  

Daarom willen we er alles aan doen om passende arbeid te vinden voor iedereen die hiervoor een 

beroep doet op de gemeente. Met veel aandacht voor scholing, bij- of omscholen, het halen van 

certificaten en het coachen van mensen die moeite hebben om in het dagelijkse ritme van de 

arbeid te komen.  

Hiervoor moet een sociaal contract worden opgesteld tussen de gemeente en de betrokken 

persoon. Vanaf de start van het sociaal contract zetten beide partijen zich maximaal in om tot een 

goed eindresultaat te komen. Daarbij behoort een maximale inzetbaarheid van de betrokken 

personen, passend binnen hun capaciteiten en ambities. Hiervoor stelt de gemeente een extra 

bijdrage ter beschikking als aanvulling op de uitkering.  



 

7 

Een groene economie biedt kansen  
  

 

 

In het kort - daarom wil de PvdA:  

▪ Een focus op wonen, natuur en landschap; 

▪ De toerisme- en recreatiesector blijvend ondersteunen; 

▪ Uitbreiding van fiets- en wandelpaden; 

▪ De agrarische sector ruimte bieden om transitie en verduurzaming van onderop zelf te 

organiseren.  

  

De economie is enorm veranderd en thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat een bloeiende 

economie, niet meer gelijk staat aan veel bedrijventerreinen en bedrijfshallen. Doordat De Wolden 

over een perfect werkend supersnel glasvezelnetwerk beschikt, is er geen beletsel om nieuwe 

bedrijfsactiviteiten in afgelegen panden of kleinere kernen te ontwikkelen.  

De mogelijkheden en kansen liggen vooral in de functie als woongebied, agrarische activiteiten en 

natuur en ontspanning. De toeristische economie is voor De Wolden heel belangrijk. Daar wil de 

PvdA de hoogste prioriteit aan geven. Andere economische activiteiten mogen wonen, natuur, 

ontspanning en de agrarische mogelijkheden, niet verstoren.  

Economische ontwikkelingen die hierbij niet passen, of door hun omvang te groot worden, passen 

beter bij Hoogeveen of Meppel/Zwolle. De belangrijkste economische waarden van De Wolden zijn 

ruimte, natuur, een optimale woonomgeving en het bijzondere landschap. Die ondersteunen 

voornamelijk de woon- en toeristische economie en passen goed bij De Wolden.  

Onze economie moet de komende jaren in het teken staan van vergroening, verduurzaming, 

besparing en hergebruik van grondstoffen en materialen. Binnen de gemeentelijke reikwijdte 

kunnen we hier onze bijdrage aan leveren.  

Ook in de Wolden wil de PvdA de regionale kracht van beginnende startups een laagdrempelig 

platform bieden. We denken hierbij niet alleen aan kantoorunits, maar juist ook aan werkplaatsen 

en bedrijfsruimtes waar startende ondernemers hun eerste jaren kunnen doormaken.  
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Toerisme en recreatie zijn een belangrijke economische factor binnen De Wolden. Deze 

ontwikkelingen moeten, in een goed evenwicht met de andere economische activiteiten en het 

landschap, verder worden ontwikkeld. Het project vitale vakantieparken is daarvan een onderdeel. 

Om de aantrekkelijkheid van De Wolden te vergroten willen we geen vermindering van natuur en 

bosgebieden, maar waar mogelijk juist uitbreiding ervan. 

 

 

Agrarische bedrijvigheid  

De toekomst van de agrarische sector is kansrijk als de goede keuzes worden gemaakt. Deze 

sector is ruim vertegenwoordigd in De Wolden. Er kan geen sprake zijn van een bloeiende 

economie, zonder de agrarische sector daarbij te betrekken. Maar niet alles kan overal. Wij kiezen 

voor maximale faciliteiten voor productieve landbouw op de goede gronden. Op de marginale 

gronden kiezen we voor verbreding van het verdienmodel met meer maatschappelijke doelen, 

zoals natuur, recreatie en bijdragen aan het klimaat. 

Ontwikkelingen op het gebied van vergunningen en uitstoot worden nationaal en Europees 

vastgelegd. De PvdA wil dat De Wolden voor haar agrarische sector een platform gaat ontwikkelen 

die de transitie en vitaliteit van de sector gaat ondersteunen en faciliteren. We willen een 

activerend beleid voor het buitengebied. Nieuwe ontwikkelingen die tot een sterkere, en uitstoot-

verantwoorde bedrijfsvoering kunnen gaan leiden, moeten als project door de gemeente 

ondersteund worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Verschillen tussen arm en rijk verkleinen  
  

 

 

In het kort - daarom wil de PvdA:  

▪ De armoede van generatie op generatie, doorbreken; 

▪ Verhoging van het minimumloon en minimaregelingen tot 120% van het sociaal 

minimum; 

▪ Verkleinen van de armoedeval en terugvaloptie;  

▪ Schuldpauze bij probleemschulden en de mogelijkheid tot saneren;  

▪ Snellere schuldhulpverlening en verkorten van de duur van de schuldhulptrajecten; 

▪ Jongeren met problematische schulden kwijtschelding bieden op voorwaarde van inzet 

voor werk en scholing.  

  

 

Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar: schulden en armoede staan volwaardig meedoen in de 

samenleving in de weg. Kinderen, die opgroeien in armoede, staan meteen op achterstand.  

  

We vinden dat het hebben van schulden geen kwestie van ‘eigen schuld’ is. De oorzaken voor 

schulden kunnen heel divers zijn. Belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een echtscheiding, het 

verlies van je partner, de overgang naar een andere levensfase, minder inkomen door het verlies 

van je baan of een mager pensioen, spelen vaak een rol. Net als rekeningen die door een hoge 

zorgverzekering, energielasten en hoge huren blijven liggen. We zijn alert op deze momenten, die 

meer risico op het ontstaan van schulden met zich mee brengen, en kunnen tijdig ingrijpen als het 

mis dreigt te gaan.  

  

Voor mensen in armoede is een goed armoedebeleid noodzakelijk. Belangrijk daarbij is dat de 

ondersteuning, dichtbij en adequaat wordt aangepakt. Voor uitkeringen en speciale regelingen 

mogen geen harde drempel-voorwaarden bestaan. Op die manier wordt werken, altijd lonend en 

vallen niet direct alle ondersteunende maatregelen weg.  
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In De Wolden doen we het samen!  
  

 

 

Het beste onderwijs voor onze kinderen!  

Binnen De Wolden zijn alleen scholen voor basisonderwijs. De gemeente heeft een wettelijke taak 

deze goed te huisvesten. Waar nodig moet die huisvesting worden aangepast of vernieuwd. De 

PvdA wil van het basisonderwijs in De Wolden het beste van Drenthe maken. Samenwerking met 

de stichtingen voor primair en voortgezet onderwijs is daarbij onontbeerlijk. Maar ook financiële 

ondersteuning vanuit de gemeente moet die kansen creëren. Kansen liggen er vooral in de voor- 

en naschoolse opvang, de kindcentra. Ook in de kleine kernen.  

Voor een cognitief en sociaal welbevinden is extra ondersteuning vanuit de gemeente nodig. 

Samen met de Stichting Welzijn moet het thema “actief na schooltijd”, verder worden uitgerold en 

gefinancierd. Voor kinderen met een speciale problematiek ligt deze vaak dieper dan alleen 

schoolse aangelegenheden. Daarom moet school maatschappelijk werk worden omgevormd naar 

jeugd maatschappelijk werk. Op die manier kan er een integrale aanpak worden ontwikkeld rond 

het kind in zijn volle breedte.  

In de kleine kernen staan de voorzieningen voor jonge kinderen (0-12 jaar) onder druk. De Wolden 

heeft veel kleine kernen en daarom is een subsidie voor peuterspelen/peuteropvang voor 2-4 

jarigen de enige garantie dat dit kan blijven bestaan. 

Het Vroeg- en voorschoolse educatieprogramma (vve) moet op elke basisschoollocatie worden 

ondersteund.  Bij het opstellen van de huisvestingsplannen moet  aandacht zijn voor de integrale 

kindcentra en hun ruimtebeslag. Daarnaast zorgen we voor toekomstbestendige schoolpleinen: 

weg van betonnen pleinen, naar een gevarieerde groene omgeving waar wat te beleven valt!  

 

Tekort aan geld mag de zorg niet in de weg staan!  

Sociaal beleid gaat over mensen. Vanuit de participatiewet is de gemeente vanaf 2015 

verantwoordelijk voor de WMO en jeugdzorg. Daar is niet altijd voldoende geld voor beschikbaar 
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gekomen. Maar het te krappe budget mag de zorgverlening nooit in de weg staan. Het gaat om 

kwetsbare mensen en jeugd die niet voor niets voor ondersteuning in aanmerking komen.   

  

Welke vragen zijn dan leidend: wat het mag kosten (of hoeveel moet er bezuinigd worden)? Of: 

wat willen we bereiken? De PvdA gaat voor goede zorg die op tijd beschikbaar is voor iedereen die 

het nodig heeft. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten. Niet budget is budget.  

Dat kan als je dicht op de materie gaat zitten en samen met de betrokken partijen tot goede en 

eerlijke afspraken komt. Nu wordt een groot deel van de uitvoering geregeld binnen de SWO 

(samenwerkingsorganisatie van Hoogeveen en De Wolden). In de praktijk is het moeilijk om het 

“eigen” sociaal beleid van De Wolden, binnen die SWO te realiseren. En toch moet dat!  

  

Effectieve zorg begint bij de zorgaanbieders  

Voor De Wolden zijn veel zorgaanbieders actief. De PvdA is er voorstander van dat de gemeente 

alleen met professionele zorgaanbieders contracten aangaat. Onderdeel van de gemaakte 

afspraken moet zijn de effectiviteit van de zorg, regelmatige en controleerbare verrekening en 

normalisering van het rendement. Zorgaanbieders die “rijk” worden van het sociaal domein, staan 

een eerlijke verdeling van zorg en zorgkosten in de weg.   

Langer zelfstandig thuis wonen wordt de norm. Maar daar zijn wel verschillende regelingen voor 

nodig. Thuiszorg, ondersteuning in de huishouding, buurtzorg en extra begeleiding bij fysieke of 

geestelijke beperkingen. Aangepaste wooneenheden en extra inzet van robotica om langer thuis te 

kunnen blijven wonen moeten worden ondersteund. Nieuwe woonvormen zoals een ‘knarrenhof’ 

en meer-generatiewoningen moeten in De Wolden de ruimte krijgen.   

  

Een front tegen vereenzaming 

Een actief dorpshuis en verenigingsleven helpt tegen vereenzaming. Toch sluipt eenzaamheid ook 

onze dorpen, binnen. Vooral na het verlies van een partner, kan de eenzaamheid toeslaan. Hier ligt 

een taak van de gemeente, in samenspraak met de Stichting Welzijn. In combinatie met lichte 

medische zorg, de kapper en andere maatschappelijke activiteiten moet er in elk dorp een plek 

komen, bij voorkeur binnen het bestaande dorpshuis, waar deze diensten samen komen met een 

haal- en brengservice voor mensen die geen vervoer hebben.   
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Niet iedereen kan zich zelfstandig verplaatsen. Daarom is er WMO-vervoer, maar om hier gebruik 

van te kunnen maken, is een uitgebreide aanvraag en beoordeling vereist. Dit wil de PvdA voor 

70plussers versimpelen zodat elke 70-plusser in aanmerking komt voor een WMO-vervoerspas.  

Mensen met een handicap ondervinden in de fysieke ruimte en online nog veel belemmeringen. 

Dat moet worden aangepakt. De website van de gemeente dient regelmatig hierop te worden 

beoordeeld en de aanbevelingen moeten worden opgepakt. In het straatbeeld moeten fysieke 

belemmeringen zoveel mogelijk worden gesaneerd en in winkelgebieden moet duidelijk worden 

dat uitstallingen op straat, de toegankelijkheid niet mogen belemmeren.   

  

Sport en ontspanning  

De Wolden kent een groot aantal sportverenigingen. Deze worden voor en groot deel gedragen 

door de inzet van vrijwilligers. Hun inzet en enthousiasme is onontbeerlijk voor het voortbestaan 

van de clubs. Het was al moeilijk om deze activiteiten in de lucht te houden en met de recente 

Corona maatregelen is het nog veel moeilijker geworden. De PvdA wil dat in De Wolden geen 

sportclub van deze omstandigheden de dupe mag worden. Er moet een steunfonds opgezet 

worden om de continuïteit van de sportclubs te kunnen garanderen.   

De Wolden heeft een groot aantal recreatieve gebieden. Door een goed netwerk van fiets- en 

wandelpaden zijn deze goed ontsloten. Waar mogelijk moet dit netwerk verder worden ontwikkeld 

of uitgebreid. De recreatieve sector is dé sterke troef van de plaatselijke economie.  

 

Cultuur  

In 2023 is De Wolden culturele gemeente in Drenthe. Met dit hoogtepunt als startsein wil de PvdA 

dat cultuur in al zijn vormen en facetten, breed aan bod moet kunnen komen. Een unieke 

gelegenheid om ook andere Drenten van de Woldense cultuur te laten proeven, ook na 2023.  

Cultuur, De Wolden rond, het jaar rond.   

De PvdA wil dat de gemeente twee keer per jaar een cultureel weekend faciliteert, waarbij de 

cultuur beoefening en beleving binnen De Wolden, een belangrijke plaats moet gaan innemen. Van 

muziek, spel en toneel tot alle andere culturele uitingen. Hierbij moeten de Woldense beoefenaren 

van alle culturele activiteiten een laagdrempelig platform krijgen naar de gehele bevolking.  
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Wij steken energie in betaalbare duurzame 

energie voor iedereen 
  

 

 

In het kort - daarom wil de PvdA:  

▪ Onderzoek of woningen het jaar door energieonafhankelijk kunnen worden; 

▪ De gemeente gaat actief deelnemen in energiecoöperaties;  

▪ De gemeente ondersteunt energiebesparingsmaatregelen; 

▪ Een lokaal loket voor aardbevings- en bodemdalingsschade.  

 

Het verduurzamen van onze woningen, onze activiteiten en onze economie, zal bijdragen aan een 

betere, schonere en houdbare samenleving. De ontwikkelingen om dat te behalen moeten 

continue worden voortgezet. Nieuwe technologieën hebben echter vaak tijd nodig om zich te 

bewijzen en algemeen toepasbaar te worden.  

Niet iedereen is in staat om de benodigde investeringen te doen om zijn woning energieneutraal te 

maken. Daarnaast zijn vooral oudere woningen moeilijk tot nul op de meter te krijgen. Daarnaast is 

energiebesparing minstens zo belangrijk als warmtepompen en zonnecollectoren. De PvdA wil 

plaatselijke initiatieven ondersteunen om als gemeenschap tot energiebesparende maatregelen te 

komen. Ook zonnepanelen en windmolens kunnen als collectief worden aangeschaft en zodoende 

ten dienste te staan van de gehele gemeenschap. Een actieve en deelnemende rol van de 

gemeente moet worden gestimuleerd.  

In Zweden is een project gestart waarbij een serie woningen volledig in de eigen energiebehoefte 

voorziet, het jaar door. De PvdA wil dat een soortgelijk project ook in De Wolden wordt gestart. 

Uitgangspunten moeten hierbij zijn dat de energieopwekking en -afname, het jaar door, zonder 

aanvulling of teruglevering aan het net, wordt gerealiseerd. Dus volledig van het publieke net af!  

Door de gaswinning uit het De Wijk veld, is er een reële kans op bodemdaling en bodem trillingen. 

Dit kan leiden tot schade aan (de fundamenten) van gebouwen en infrastructuur. De PvdA pleit 

opnieuw voor een Woldens loket voor het aanmelden van schade veroorzaakt door deze 

activiteiten.   
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Sociale cohesie, veiligheid en ondermijning  
  

 

 

In het kort - daarom wil de PvdA:  

▪ Ontwikkeling van een Wolden-app om vraag en aanbod af te stemmen; 

▪ Een laagdrempelige manier om ondermijning aanhangig te maken.  

 

Veel inwoners van De Wolden hebben een sterke band met hun directe woonomgeving. 

Gemeenteraad en College worden benaderd als er in de directe omgeving iets staat te gebeuren, 

terwijl de invloed en mening van inwoners op veel meer terreinen, van groot belang is. Daarom wil 

de PvdA een Gemeentelijke Wolden app ontwikkelen. Op deze app gaat de gemeente actief 

communiceren met, naast de wettelijke informatie over bijvoorbeeld de omgeving, ook 

beleidsvoornemens en vraagstukken van algemeen belang.  

Binnen De Wolden zijn veel mensen bereid iets te doen voor hun buren, overburen of 

dorpsgenoten. Het samenbrengen van vraag en aanbod is echter niet optimaal op elkaar 

afgestemd. Wie behoefte heeft aan een partijtje scrabble, een wandelingetje wil maken of hulp 

vraagt bij de boodschappen, moet terug vallen op zijn eigen netwerk. Dat is niet bij iedereen even 

goed ontwikkeld.  

De PvdA De Wolden wil dat de gemeente samen met de Stichting Welzijn een platform wordt 

ontwikkeld die vraag en aanbod wel goed op elkaar kan afstemmen. Vertrouwdheid, veiligheid en 

betrouwbaarheid kunnen door de Stichting Welzijn en samen met burgerinitiatieven, worden 

beoordeeld.   

Een activerend beleid voor het buitengebied neemt ook verantwoordelijkheid voor veranderingen 

in de benutting van opstallen in de agrarische sector. Die gaat nu vaak gepaard met het leegstaan 

van schuren, een dankbaar object voor criminele activiteiten zoals drugslabs. Die tendens kan 

alleen met een activerend heroriëntatiebeleid worden gekeerd. 

Ondermijning heeft ook betrekking op het onder druk zetten van ambtenaren en/of bestuurders. 

Ongeoorloofde praktijken die de democratie in gevaar brengen. De PvdA pleit voor een rol voor de 

burgemeester, die ingeschakeld kan worden als dit soort praktijken aan het licht komen. 
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Lokale democratie en bestuur  
  

 

 

 

 

De PvdA wil dat de komende periode wordt gezocht naar een vorm van participerende democratie 

waardoor inwoners zich weer begrepen en gehoord voelen. Daarnaast moeten inwoners actief en 

passief worden betrokken bij hun gemeente en moeten inspraak en alternatief beleid, sneller en 

beter tot het college kunnen doordringen.  

De PvdA verwacht van het college een open deur naar de inwoners, letterlijk en figuurlijk. 

Wethouders moeten zich niet afschermen voor bewonersvragen en ook heikele onderwerpen 

moeten eerlijk en met open vizier worden opgepakt.  

Te vaak wordt de gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over zaken die makkelijk openbaar 

kunnen worden gemaakt. De PvdA wil dat anders. Transparantie en volledige openheid moet de 

regel zijn in het gemeentelijk beleid.  

Voor een optimale dienstverlening hebben we in De Wolden een goed functionerend 

ambtenarenapparaat nodig. Dat delen we nu met de gemeente Hoogeveen in een  

samenwerkingsorganisatie (SWO). Door de bezuinigingen in Hoogeveen dreigt die SWO onttakeld 

te worden met verstrekkende gevolgen voor De Wolden. Nu blijkt dat door de andere visie op 

dienstverlening van Hoogeveen, de dienstverlening van De Wolden niet goed kan worden 

uitgevoerd, moet overwogen worden de SWO zo aan te passen, dat dit wel lukt. De Wolden blijft 

zelfstandig en voert haar eigen beleid.  
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Financiën  
 

 

 

 

Niet het meest toegankelijke beleidsterrein van een gemeente, maar wel een die bepalend is of 

iets wordt aangepakt of niet. Beleid kost nu eenmaal meestal geld. Voor de ontwikkeling van 

woningbouw, ondersteuning van mensen die het minder breed hebben en stimulering van milieu- 

hernieuwbare energie en natuurontwikkelingen.  

Het is de bedoeling dat de gemeente met het geld dat ze jaarlijks ontvangt, al die taken kan 

uitvoeren zonder haar reserves aan te spreken. Maar soms heb je ontwikkelingen die extra geld 

vragen, zoals een diepte-investering in het Huus voor Sport en Cultuur.  

De PvdA vindt dat bezuinigingen op het sociaal domein, voor zover het geen verbeteringen zijn, als 

allerlaatste middel voor een sluitende begroting kunnen worden ingezet. Als er echt geen andere 

mogelijkheden meer zijn. Dus als we geen tunneltjes onder de N375 aanleggen voor 9 miljoen, 

garanties afgeven aan energiebedrijven voor 20 miljoen of Gft-containers vervangen zonder de 

noodzaak hiervan te onderzoeken.    

De PvdA in De Wolden is voor een gedegen maar menselijk financieel beleid.  

  

    

      


