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Verkiezingsprogramma 2022-2026
Woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de PvdA belangrijke verkiezingen, 
omdat wij goede plannen voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen hebben. Plannen die wij samen met de 
Hoogeveners vorm willen geven. Daarom willen wij sterk uit de bus komen, zodat de PvdA na acht jaar oppositie 
weer actieve verantwoordelijkheid kan dragen voor de ontwikkeling van de gemeente Hoogeveen.

In ons verkiezingsprogramma staan onze ideeën en plannen. Het gaat over de ruim 55.000 inwoners van onze 
mooie gemeente. Over hoe zij wonen, recreëren, leren en werken. En over hoe zij samen met elkaar verder vormge-
ven aan de gemeente! De politiek is er voor hen als instrument om hun plannen te verwezenlijken en niet andersom. 
In ons politieke werk realiseren wij ons altijd dat het om die ander gaat. Ook de kiezer die de vorige verkiezing niet 
op ons heeft gestemd is voor ons “de ander”, net als onze trouwe PvdA-kiezer.

Wij hopen op brede steun voor een Hoogeveense samenleving waarin een ieder zich veilig en gekend kan voelen 
en zich kan ontwikkelen. Waarin een ieder op grootse én op bescheiden wijze een steentje bijdraagt aan diezelfde 
samenleving. Wij wensen u veel genoegen en herkenning bij het lezen van ons plan.

Ons plan voor 
een energiek Hoogeveen 2.0



4 PvdA Hoogeveen Verkiezingsprogramma 2022

Inhoud
Verkiezingsprogramma 2022-2026 ...........................................................................................................3

Inhoud ...............................................................................................................................................................4
Bestaanszekerheid ....................................................................................................................................6

Vrijheid.......................................................................................................................................................6

Gelijkwaardigheid ......................................................................................................................................6

Solidariteit ..................................................................................................................................................6

Duurzaamheid ...........................................................................................................................................6

1. Wonen ...........................................................................................................................................................7
Wonen is een recht ...................................................................................................................................7

Huisvesting voor ouderen ..........................................................................................................................7

Woningen in de koopsector .......................................................................................................................8

Huisvesting voor arbeidsmigranten ...........................................................................................................8

Volkshuisvesting en de energietransitie ....................................................................................................8

Wonen en de woonomgeving ....................................................................................................................9

Wonen en geluidsoverlast .........................................................................................................................9

2. Leefbare dorpen en buurten ..................................................................................................................... 11
Gemeenschapshuizen 2.0 ....................................................................................................................... 11

3. Energietransitie en duurzaamheid  ..........................................................................................................12
Gemeente Hoogeveen Energie Neutraal ................................................................................................12

Duurzaamheid .........................................................................................................................................12

Dierenwelzijn ...........................................................................................................................................13

4. Zorg  ............................................................................................................................................................14
De mens centraal! ...................................................................................................................................14

Toegang en betaalbaarheid .....................................................................................................................14

Besparingen in het sociaal domein .........................................................................................................14

Jongeren .................................................................................................................................................15

Marktwerking en aanbestedingen  ..........................................................................................................16

Mantelzorg ...............................................................................................................................................16

Sociaal-economische verschillen: kans op een gezond leven voor iedereen  ........................................16

Rechten van mensen met een beperking ................................................................................................17

Onze dorpen ............................................................................................................................................17

5. Lokale economie, werk en inkomen  .......................................................................................................18
Onze lokale economie .............................................................................................................................18

Werk een recht voor iedereen  ................................................................................................................18



5PvdA Hoogeveen Verkiezingsprogramma 2022

6. Onderwijs ...................................................................................................................................................20
Goed onderwijs, van binnen en van buiten, biedt kansen .......................................................................20

7. Jong in Hoogeveen ...................................................................................................................................22
Kinderen en jongeren in de gemeente Hoogeveen. ................................................................................22

Armoede ..................................................................................................................................................22

Gelijke kansen .........................................................................................................................................22

Talenten ...................................................................................................................................................22

Hulp op maat en dichtbij  .........................................................................................................................23

8. Veiligheid ....................................................................................................................................................24
Veiligheid in de buurt ...............................................................................................................................24

Smederijen ..............................................................................................................................................24

Veiligheid voor kwetsbare groepen bij internet-criminaliteit .....................................................................24

Veiligheid in het verkeer ..........................................................................................................................25

Veilige softdrugs door toestaan van een coffeeshop ...............................................................................25

Veiligheid inwoners en hulpverleners ’s nachts .......................................................................................25

9. Armoede en schulden ...............................................................................................................................26
Armoede en schuldhulpverlening  ...........................................................................................................26

Bijverdienen bijstand ...............................................................................................................................27

Actieve en positieve benadering .............................................................................................................27

10. Inclusie, emancipatie en integratie ........................................................................................................28
Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen buurt.  ...........................................................................28

Voor elkaar opkomen ..............................................................................................................................29

Groepen nader tot elkaar brengen  .........................................................................................................29

Institutionele vormen van discriminatie, achterstelling en kansenongelijkheid .......................................29

De nieuwe inburgeringswet .....................................................................................................................30

Lichtverstandelijke beperking (LVB) ........................................................................................................30

11.Sport ..........................................................................................................................................................31
Toegankelijk voor iedereen ......................................................................................................................31

12. Cultuur ......................................................................................................................................................32
Veel meer dan alleen aantrekkelijk  .........................................................................................................32

Cultureel erfgoed .....................................................................................................................................32

Het Cultuurhuis ........................................................................................................................................32

13. Lokale democratie ...................................................................................................................................34
Goede en kundige mensen aan het stuur in de gemeente Hoogeveen ..................................................34

Vergroten van de zeggenschap van inwoners ........................................................................................34

Ruimte voor inwonersinitiatieven  ............................................................................................................35



6 PvdA Hoogeveen Verkiezingsprogramma 2022

Bij al onze plannen en besluiten die we als Hoogeveense PvdA vaststellen, hebben we een aantal waarden die een 
belangrijke toetssteen zijn. Ze vormen de lat waarlangs we onze besluiten leggen. Die zitten als het ware in ons 
PvdA-DNA en daar kunnen én willen we ook op aangesproken worden. Daarom is het goed ze hier duidelijk neer 
te zetten.

Bestaanszekerheid
Om echt vrij te kunnen zijn, streven we naar bestaanszekerheid voor iedereen. Bestaanszekerheid is het recht op 
een fatsoenlijk bestaan. Een plek waar je kunt thuiskomen, een inkomen waar je op kunt rekenen, een vangnet voor 
als het tegenzit en kansen voor je kinderen. Dat is niet een voorwaarde voor vooruitgang, dat ís vooruitgang. Ieder-
een heeft er recht op om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.

Vrijheid
Vrijheid betekent dat je mee kan en mag doen. Dat er voor iedereen een plek is om jezelf te kunnen zijn. Om je dromen 
na te kunnen streven. Om een bijdrage te kunnen leveren. Om je te kunnen ontwikkelen op de manier die bij je past. 
Wij vinden dat vrijheid er voor iedereen moet zijn. Vrijheid is geen privilege. Alleen als je vaste grond onder de voeten 
hebt, voel je de vrijheid om te kunnen springen. Daarbij geldt dat de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de 
vrijheid van de ander. Want alleen als we ons voor elkaar verantwoordelijk voelen, kunnen we allemaal vrij zijn.

Gelijkwaardigheid
Alle mensen zijn gelijkwaardig. Bestaanszekerheid is er daarom voor iedereen. Dat betekent dat iedereen dezelfde 
kansen heeft op goed werk, een fijn huis, liefdevolle zorg en het beste onderwijs. Gelijkwaardigheid staat onder druk 
wanneer een kleine groep zich steeds meer kan veroorloven en een grote groep steeds minder. De wijk of het dorp 
waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

Solidariteit
Bestaanszekerheid voor iedereen moet iedere keer opnieuw worden bevochten. Als een steeds kleinere groep zich 
steeds meer kan veroorloven en een grotere groep steeds minder, komt bestaanszekerheid voor iedereen in gevaar. 
Spreiding van kennis, macht en inkomen is een middel om bestaanszekerheid voor iedereen te organiseren. Eerlijk 
delen en solidariteit zijn het antwoord op hebzucht, egoïsme en onrechtvaardigheid.

Duurzaamheid
Bestaanszekerheid willen wij niet alleen voor iedereen nu, maar ook in de toekomst. Duurzaamheid is daarmee di-
rect aan de kernvoorwaarde bestaanszekerheid verbonden. Dat betekent eerlijke groei, groene banen, groene tech-
nologie, solidariteit met toekomstige generaties en een gezond leven. De Sustainable Development Goals (SDGs), 
ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaat-
verandering in 2030. Vanuit onze waarden onderschrijven wij deze doelen vanzelfsprekend.

Onze waarden voor een fatsoenlijke 
en eerlijke samenleving
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Wonen is een recht
In de loop van de jaren is de positie van huiseigenaren ten opzichte van huurders steeds beter geworden. Voor 
veel huizenbezitters is wonen een voorrecht geworden. Vergeten is dat wonen voor iedereen een recht is, ook voor 
mensen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. De huurprijzen van woningen zijn de laatste jaren steeds 
hoger geworden, terwijl woningbezitters door lage rentes en de aftrek van hypotheekrente in een steeds voordeliger 
situatie zijn gekomen. 

Dit komt met name door het rijksbeleid. De enorme bedragen die woningcorporaties aan het rijk moesten afdragen, 
die zogenaamde verhuurdersheffing bedroeg tot 2020 maar liefst 10 miljard euro, een enorm bedrag dat daardoor 
niet ten goede kon komen aan huurders. Corporaties konden minder huurwoningen bouwen en moesten stelselma-
tig de huren van bestaande woningen verhogen.

Inmiddels is duidelijk dat dit liberale idee van volkshuisvesting failliet is. Woningen zijn met name voor starters on-
betaalbaar geworden, er zijn de afgelopen jaren veel te weinig huurwoningen gebouwd en bestaande huurwoningen 
zijn nog lang niet allemaal verbeterd en beter geïsoleerd. 

De gevolgen daarvan ervaren wij; de enorme prijsverhoging van het gas zorgt ervoor dat met name voor de huurders 
in slecht geïsoleerde woningen de gasrekening niet meer te betalen is. Maar ook in een gedeelte van de koopwo-
ningmarkt, bijvoorbeeld de mensen die een relatief goedkope huurwoning van een woningbouwcorporatie hebben 
kunnen kopen, ook voor hun dreigen torenhoge energielasten, waardoor woningisolatie voor hen niet meer te betalen 
is. Nederland komt daar nu ook achter. Het woord “woningmarkt” heeft weer plaats gemaakt voor “volkshuisvesting”.

De afdracht van de woningbouwcorporaties aan het Rijk zal verlaagd worden. De Partij van de Arbeid wil die ver-
huurdersheffing helemaal afschaffen, want pas dan kan er weer fatsoenlijk volkshuisvestingsbeleid gemaakt worden 
voor vele woningzoekenden!  

De Hoogeveense Partij van de Arbeid kiest er bewust voor om in de komende raadsperiode met voorstellen te ko-
men voor de meest knellende problemen in het huisvestingbeleid in de gemeente Hoogeveen. 

De gemiddelde woonlasten voor mensen met een laag inkomen zijn (te) hoog. De voorraad sociale huurwoningen is 
vrijwel gelijk gebleven de afgelopen jaren waardoor de doorstroming stagneert en starters niet meer aan de bak komen. 
Ook door de stijgende energielasten komen steeds meer huurders en bezitters van goedkope woningen in de knel.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• De woonlasten voor mensen met een laag inkomen in Hoogeveen moeten omlaag. Nu woningcorporaties min-

der hoeven af te dragen aan het rijk zijn nieuwe afspraken hierover met de corporaties noodzakelijk.
• De voorraad huurwoningen wordt de komende jaren uitgebreid. Dit bevordert de doorstroming waardoor star-

ters op de woningmarkt weer kansen krijgen. Bovendien zorgen nieuwe sociale huurwoningen voor een kwa-
litatieve verbetering van het woningbestand met beter geïsoleerde huizen.

• In Hoogeveen moeten bij de energietransitie plannen het slechtst geïsoleerde gedeelte van de woningvoor-
raad met voorrang aangepakt worden.

Ook bij de provincie Drenthe leven zorgen over het woningtekort. Men wil daarom extra middelen inzetten ter onder-
steuning van gemeenten. Samenwerking met de provincie is bittere noodzaak.

Huisvesting voor ouderen
Steeds meer ouderen blijven zo lang mogelijk in hun eigen huis in hun eigen wijk wonen. Dat is goed, maar met 
het ouder worden komen ook de ongemakken. Ouderen moeten daarom voor hulp terug kunnen vallen op onder-
steunende voorzieningen in de wijk. In veel woonwijken is dit inmiddels goed georganiseerd. Alleen in de wijken de 
Weide en op wat langere termijn ook de wijk Erflanden ontbreken deze voorzieningen nu nog grotendeels.  In de 
Schutlanden kan men nu al wel gebruik maken van de voorzieningen in en vanuit het woonzorgcentrum de Vecht, 
maar in de rest van de Weide ontbreekt nu nog een dergelijke voorziening. Ook daar zal daar behoefte aan komen. 
Men is niet voor eeuwig jong.

1. Wonen



8 PvdA Hoogeveen Verkiezingsprogramma 2022

Voor ouderenhuisvesting zien we inmiddels ook tal van initiatieven die moeten leiden tot een “knarrenhof”. Een 
woonhofje waar ouderen gezamenlijk wonen en elkaar ondersteunen, b.v. bij kleine klusjes en vervoer. Ook jongere 
inwoners en hun gezinnen moeten een woonplek in de hofjes kunnen krijgen. Dergelijke initiatieven zijn waardevol 
en verdienen ondersteuning vanuit de gemeente.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Er wordt in de komende raadsperiode samen met zorginstellingen een plan gemaakt voor een “servicepunt” in 

de wijken de Weide en de Erflanden van waaruit oudere inwoners van de wijk ondersteuning kunnen krijgen.
• We ondersteunen en moedigen initiatieven voor een “knarrenhof” met een gemêleerde leeftijdsopbouw aan.

Woningen in de koopsector
In de gemeente Hoogeveen zijn de afgelopen jaren veel dure koopwoningen gebouwd op mooie locaties, ontwikkeld 
door projectontwikkelaars. Dat is goed, maar als we daar mee doorgaan lossen we niet de huidige problemen in de 
volkshuisvesting op. De doorstroming wordt echt bevorderd als er meer woningen gebouwd worden die bereikbaar 
zijn voor de middeninkomens.

Bij de gronduitgifte voor dergelijke locaties mag de gemeente wettelijk niet een voorkeursposities geven aan inwo-
ners uit Hoogeveen of de dorpen. Dat brengt onze inwoners in een nadelige positie in de huidige krappe woning-
markt, waarbij potentiële kopers van elders ook hun kans wagen en bovendien flink kunnen overbieden.

Een andere verstorende factor op de woningmarkt zien we de laatste tijd ook in Hoogeveen opduiken: woningen 
worden opgekocht door mensen die elders wonen. Deze woningen worden daarna verhuurd, en dienen dan als be-
leggingsobject. Om te voorkomen dat dit op grote schaal gebeurt kan de gemeente op basis van de Huisvestingwet 
2014 een opkoopbescherming invoeren. Beleggers kunnen dan alleen met een gemeentelijke vergunning woningen 
opkopen en vervolgens verhuren. 

De PvdA is van mening dat de gemeente nieuwe, innovatieve en duurzame initiatieven actief moet ondersteunen 
om de woningcrisis op te lossen. Denk hierbij aan het bevorderen van alternatieve woningen zoals tiny houses, con-
tainerwoningen en hout(skelet)bouwwoningen, in de stads- en dorpskernen, maar ook in de buitengebieden. Deze 
woningen zijn vaak op een duurzame manier gebouwd en betaalbaar voor starters op de woningmarkt. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• De gemeente moet meer het heft in eigen hand nemen om locaties te ontwikkelen voor woningen voor mid-

deninkomens. Zowel in de kom van Hoogeveen als in de dorpen is behoefte aan dergelijke woningen.
• Wat de PvdA betreft, zoekt de gemeente Hoogeveen de randen op van wat wettelijk mogelijk is om inwoners 

van Hoogeveen van een bouwkavel te voorzien. 
• We zijn voorstander van de invoering van een opkoopbescherming en het invoeren van zelfbewoningsplicht.

Huisvesting voor arbeidsmigranten
Er is een groot tekort aan werknemers in vooral de bouw en de wegenbouw. Steeds meer worden deze plaatsen 
ingevuld door arbeidsmigranten. Daarbij is ook goede huisvesting een noodzaak. Ook in Hoogeveen zien we dat 
arbeidsmigranten vaak gehuisvest worden in de minder aantrekkelijke delen van het woningbestand, zodat in be-
paalde straten een concentratie van arbeidsmigranten ontstaat. Dit is geen goede ontwikkeling. Niet voor de overige 
bewoners van die straten en niet voor de arbeidsmigranten.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Het volkshuisvestingsbeleid zal gericht moeten zijn op een evenwichtige huisvesting van arbeidsmigranten 

rekening houdend met de draagkracht en draagvlak van en in afstemming met buurten.

Volkshuisvesting en de energietransitie
Mensen moeten niet alleen een goede woning kunnen bewonen maar deze woningen moeten ook voldoen aan 
huidige en toekomstige eisen wat betreft isolatie en energievoorziening. Dat zal op korte termijn moeten gebeuren. 
De stijging van de energielasten leidt tot grote (financiële) problemen. Met goede isolatie van woningen en het aan-
passen van verwarmingssystemen stijgen de kosten minder sterk. 

De laatste jaren is vooral aandacht uitgegaan naar het bouwen van de nieuwe woonwijk Erflanden die als proeftuin 
voor het verwarmen met waterstof moet dienen. Zolang de rijkssubsidie niet binnen is lossen we het echte probleem 
voor onze inwoners niet op.
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De meeste inwoners in de gemeente wonen in een met aardgas verwarmde woning met matige isolatie. In Drenthe 
zijn de bruto-inkomsten van de inwoners in onze gemeente het laagst. Zelf maatregelen nemen wordt daarom heel 
erg moeilijk. Willen we echt wat op grote schaal doen en aan de stijgende energielasten en aan de noodzakelijke 
energietransitie, dan zullen we dat nu moeten doen.

Samen met de woningbouwcorporaties zal onze gemeente plannen moeten maken om op grote schaal woningen 
toekomstbestendig te maken. Vaak zijn dat woningen die een aantal jaren geleden door een woningbouwcorporatie 
zijn verkocht. Omdat deze woningen vaak in dezelfde buurt staan, zullen ook met deze huiseigenaren plannen ge-
maakt moeten worden. Als dit door de gemeente samen met een woningbouwcorporatie en de bewoners gebeurt, 
kan het belangrijke kostenbesparingen opleveren, ook voor deze huiseigenaren.

Voor de keuze van de energievoorziening bij de aan te passen woningen moeten we uitgaan van wat realistisch 
haalbaar is. Hybride verwarmingssystemen, waarbij de bestaande cv-installatie blijft maar aangevuld wordt met een 
warmtepomp, lijkt in veel van deze bestaande situaties een goede oplossing. Het kan het gasverbruik minimaal met 
50% verminderen. Energiebedrijf Rendo wil binnen een aantal jaren alleen nog “groen” gas leveren, dat vult elkaar 
dus goed aan.

Met man en macht op korte termijn werken aan het isoleren van woningen en het overschakelen op gasbesparende 
verwarmingssystemen is noodzakelijk, maar dan moeten we wel voldoende vakmensen hebben die dit uit kunnen 
voeren. Er is nu al een tekort aan ervaren vakmensen.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• De komende jaren moeten we inzetten op het aanpassen van zoveel mogelijk huurwoningen en dat gedeelte van 

de koopwoningen waar mensen wonen die weinig middelen hebben om hun woning duurzaam aan te passen. 
• Bij de uitvoering van energietransitieplannen moeten bewoners van (koop)woningen persoonlijk benaderd 

worden om tot betaalbare oplossingen te komen met gebruikmaking van subsidies en duurzaamheidsleningen.
• Er moet vroegtijdig overleg zijn met (Hoogeveense) installateurs en met de opleidingsinstituten in Hoogeveen 

om voldoende vakmensen te hebben om de energietransitie daadwerkelijk uit te voeren.

Wonen en de woonomgeving
Alle aanpassingen aan woningen zoals we die de komende jaren moeten doen, doen we om de gevolgen van kli-
maatverandering zoveel mogelijk te beperken. Maar die klimaatverandering is nu al gaande, één van de verande-
ringen ervaren we al: vaker heftige regenbuien. Rioleringssystemen zijn daar nooit helemaal op aan te passen. Dat 
maakt het noodzakelijk dat we (tijdelijk) water opvangen in onze tuinen en in onze woonomgeving. Water opvangen 
in onze tuin kan door zo weinig mogelijk bestrating en zoveel mogelijk groen in onze tuin. Veel gemeente hebben 
daar al een subsidieregeling voor in samenhang met het afkoppelen van het regenwater. 

Ook de woonomgeving moet geschikt gemaakt worden voor opvang van de tijdelijke wateroverlast. Daar zijn ver-
schillende mogelijkheden voor. Een leuke effectieve en betaalbare mogelijkheid is de aanleg van b.v. een wadi, een 
groene greppel in een plantsoen waarin, bij hevige regenval, water tijdelijk wordt vastgehouden. Vaak staat die leeg, 
maar bij heftige regenbuien loopt deze greppel vol en kan het water geleidelijk aan de grond in zakken. In het verle-
den zijn er al wadi ’s aangelegd in de wijk Wolfsbos. Het is zaak om er veel meer van aan te leggen.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Er wordt een subsidieregeling ingesteld voor het verwijderen van tegels uit de tuin, en het afkoppelen van het 

regenwater van de riolering.
• Er wordt jaarlijks een “tegelwipdag” voorgesteld voor om het probleem van de wateroverlast aan de orde te 

stellen en de aandacht op de subsidie te vestigen.
• We stellen voor om, in samenwerking met de buurtbewoners, in zoveel mogelijk woonbuurten een wadi aan 

te leggen.
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Wonen en geluidsoverlast
Hoogeveen heeft een uitstekende ligging aan het snelwegennet. Aan de westkant hebben we de A28 en en aan de 
zuidkant de A37. Deze wegen komen bij elkaar bij het klaverblad op de zuidwesthoek van de gemeente. Elk voordeel 
heeft echter zijn nadeel. Het nadeel van deze snelwegen en het klaverblad is dat zeker door toenemende verkeers-
drukte er steeds meer geluidsoverlast ontstaat voor veel inwoners van Hoogeveen. Dit wordt nog verergerd door de 
overheersende zuidwestenwind. Voor de A28 zijn er geluidswerende voorzieningen in de maak, dit is echter lange 
termijn werk. Langs de A37 wordt door Rijkswaterstaat gewerkt aan een scherm van zonnepanelen, dat officieel 
geen geluidsscherm mag heten maar volgens berekening wel een geluid reducerend effect heeft van 6 db, en dat 
betekent een reductie van 75%! Alleen dit scherm stopt bij het Alteveerviaduct, zodat inwoners in de zuidwesthoek 
van Hoogeveen last blijven houden.

De aanleg van het geluidsscherm langs de A28 duurt te lang, het scherm langs de A37 is te kort. Om de geluidsover-
last voor inwoners van Hoogeveen te beperken is het nodig om zo spoedig volwaardige geluidsschermen te hebben 
langs de A37 en langs de A28.

Het scherm langs de A37 laat zien dat dat uitstekend te combineren valt met zonnepanelen. Als we de stroom kun-
nen gebruiken voor de energietransitie in Hoogeveen slaan we twee vliegen in één klap.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Er moet de komende jaren hard gewerkt worden aan het realiseren van geluids-zonneschermen langs de A28 

en A37 door de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Drenthe.
• De stroom die daarbij opgewekt wordt dient ten goede te komen aan de inwoners van Hoogeveen, bijvoorbeeld 

in de vorming van een energiecorporatie.
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2. Leefbare dorpen en buurten
Gemeenschapshuizen 2.0
Juist in deze tijd, nu mensen door de Corona-epidemie meer aan hun eigen omgeving zijn gebonden, zijn voorzie-
ningen in de dorpen en buurten van groot belang. Elkaar ontmoeten, uiteraard binnen de actuele mogelijkheden en 
regels, geeft een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid. 

Juist nu de dorps- en buurthuizen te maken krijgen met bezuinigingen vinden we dat er werk gemaakt moet worden 
naar een herziene en uitgebreide functie van deze huizen.

De buurt- en dorpshuizen krijgen daarmee een nieuwe dimensie, die ons doet spreken over “Gemeenschapshuizen 
2.0”. Alles in het dorp of buurt dat gericht is op verbinding en samendoen kan op deze centrale plaats gebeuren. 
Laagdrempelige voorzieningen voor ondernemers, sportactiviteiten, informatieve activiteiten, culturele activiteiten, 
maar ook ongedwongen inloopmomenten voor mensen die behoefte hebben aan contact, een kopje koffie of een 
potje sjoelen (bijvoorbeeld). 

We vinden het van belang dat de leefbaarheid in een dorp de onderlinge verbondenheid versterkt en verwachten 
dat het Gemeenschapshuis 2.0 daaraan bij kan dragen, mits we van platgetreden paden af durven te gaan. Dat leidt 
ertoe dat alle leeftijdsgroepen zich thuis voelen en zich samen met buurt- en dorpsgenoten willen inzetten voor het 
versterken van die leefbaarheid. Maar dat betekent ook dat er bepaalde voorzieningen noodzakelijk zijn. 

Hoogeveen kent 10 dorpen en die zijn erg verschillend van grootte en inwoneraantal. Dat is voor een deel terug te 
vinden in de voorzieningen. Enkele dorpen hebben één of meer grotere of kleinere supermarkten, in andere dorpen 
zijn de voorzieningen nagenoeg verdwenen. In overleg en samenwerking met bewoners vinden wij het van belang 
dat, waar mogelijk, voorzieningen weer hun plekken in alle dorpen krijgen. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Basiszorg dient altijd beschikbaar te zijn. Een goede bereikbaarheid van een huisartsenpost is noodzakelijk. 
• We zorgen ervoor dat er vanuit de verschillende zorgdisciplines altijd een zorgverlener minimaal een aantal 

uur per week aanwezig is. (zie ook het hoofdstuk Zorg) We stimuleren het oprichten van lokale zorgcoöpera-
ties. Bevoegdheden dragen we over en de ruimte vinden ze in het Gemeenschapshuis 2.0

• Het doorontwikkelen van het dorpshuis naar Gemeenschapshuis 2.0., als centrale ontmoetingsplaats met een 
brede functie als dorpsvermaak, jeugdwerk, zorgactiviteiten, contact, cultuur, flexplekken voor (plaatselijke) 
ondernemers, enz. Het gaat daarbij ook om het bieden van kansen.

• In overleg met dorpsbewoners uit dorpen waar geen winkel meer is, onderzoeken welke mogelijkheden er wel 
zijn in de vorm van een “dorpssuper”, wellicht als dependance van een bestaande supermarktketen.

• Voldoende sportvoorzieningen voor jong en oud.
• Uitbreiding van het opbouwwerk
• We stimuleren kleinschalige woon-zorginitiatieven. 
• Het openbaar vervoer is juist voor de dorpen belangrijk.
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Gemeente Hoogeveen Energie Neutraal
De gemeente Hoogeveen is gestart met een actief energietransitie beleid met als doel om in 2040 energie neu-
traal te zijn. De visie was dat met het snel verlenen van vergunningen voor de aanleg van zonneparken een goede 
basis gelegd kon worden om het doel te bereiken. Hoogeveen loopt nu met 9 zonneparken inderdaad voorop met 
de opwekking van zonne-energie. Maar door gebrekkige regelgeving zijn de financiële opbrengsten daarbij vooral 
verspeeld aan commerciële investeerders. De betrokkenheid van burgers en eigen ondernemers is daarmee verlo-
ren gegaan. Alleen de vergunning voor het zonnepark aan de Kerkweg in Pesse valt, mede door een amendement 
van de PvdA, onder het aangescherpte afwegingskader dat vereist dat de lokale bevolking voor 50 % moet kunnen 
participeren. Daarom heeft Pesse Energie Neutraal met de investeerder Kronos een principe-overeenkomst kunnen 
afsluiten voor zo’n vorm van participatie. Dit is wel tot stand gekomen onder zware druk van de gemeenteraad. Bij de 
andere zonneparken kon de gemeenteraad deze eis niet stellen, omdat die nog onder het oude, niet zo stringente, 
afwegingskader vielen.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• De PvdA wil geen nieuwe zonneparken op landbouwgrond, maar meer gebruik maken van daarvoor geschikte 

daken, gevels, enz. Ook bij andere vormen van zonne- en windenergie kiezen we voor initiatieven en optimale 
participatie (50%) van energiecoöperaties. 

• De PvdA wil de energietransitie zoveel mogelijk kostenneutraal uitvoeren door de lasten van de investeringen 
over een langere periode uit te smeren, zodat “de baten voor de kosten” uitgaan.

Duurzaamheid
Het isoleren van oudere woningen en het bouwen van duurzame energie-opwekkers kost veel geld voor iedereen; de 
inwoners, woningcorporaties en overheid. De één kan het betalen de ander niet. Nu zien we dat inwoners met hoge 
inkomens hun huis met subsidies verduurzamen, terwijl gezinnen met lage inkomens de mogelijkheden niet kennen. 
Klimaat maakt geen verschil tussen rijk en arm, maar duurzaam maken van je woning maakt wel het verschil tussen 
arm en rijk. Daarom maken we afspraken met woningcorporaties om hun sociale huurwoningen energieneutraal te 
maken en helpen we mensen die het verduurzamen van hun woning niet zelf kunnen betalen. (zie ook Wonen)

De ruimte voor wind- en zonenergie bevindt zich in de gebieden buiten de kom van de woonplaats Hoogeveen. De 
buitendorpen onderscheiden zich altijd positief als het gaat om gezamenlijk organiseren van activiteiten waar de 
meesten profijt van hebben. Het opzetten van energiecoöperaties heeft een grote kans van slagen als zij goed wor-
den ondersteund door de gemeente. Dit kan vooral door eerlijke voorlichting te geven hoe de energiecoöperaties 
hun inbreng tot 50% kunnen vergroten en hoe de opbrengsten terechtkomt bij de lokale gemeenschappen. 

De Hoogeveense PvdA vindt dat de inwoners van onze gemeente mogen profiteren van gratis gebruik van wind en 
zonlicht. Dat is tenminste nog eerlijk en rechtvaardig!

3. Energietransitie en duurzaamheid 
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De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We stimuleren de oprichting van energiecoöperaties in de wijken en dorpen. Iedere inwoner van de gemeente 

kan lid worden.
• We zorgen ervoor dat energiecoaches-ambassadeurs inwoners informeren over subsidieregelingen, energie-

verbruik en isolatiemaatregelen.
• We organiseren het Hoogeveens kampioenschap tegelwippen. Hoogeveen staat in de top-10 van gemeenten 

met de meest versteende tuinen in Nederland. De straat die het meeste tegels uit de tuinen wipt, wint een 
houten picknickset voor in de straat.

• We nemen duurzaamheidseisen mee in aanbestedingen van de gemeente. 
• We voeren een omruilmogelijkheid voor witgoed in voor inwoners met een inkomen tot 130 % van het sociaal 

minimum. Via de gemeente kun je dan je oude energieslurpende apparatuur voor energiezuinige varianten 
vervangen.

• We leggen op alle geschikte daken van onze gemeentelijke gebouwen zonnepanelen. Het dakoppervlak van 
deze gebouwen, dat vanwege de monumentale status of draaglast niet kan worden bedekt met zonnepanelen, 
wordt gecompenseerd door de huur van dakoppervlak van derden.

• De gemeente faciliteert de samenwerking tussen de wijken en dorpen en zorgt voor de informatie vanuit het 
provinciale en landelijke beleid. Het gaat niet alleen om het organiseren en plannen maken, want de focus 
moet juist liggen op de realisatie van de projecten in met name de warmtetransitie.

• De gemeente zorgt ervoor dat de eigen regelgeving op orde is, lokale initiatieven ondersteund kunnen worden 
en louter commerciële investeringen afgewezen kunnen worden.

• Vervuiling en illegaal dumpen van afval wordt gemeld via een app. Overtreders moeten betalen voor de op-
ruimkosten en het is wenselijk dat zij zich verantwoorden voor de rechter voor een milieudelict.

• We verbieden het oplaten van ballonnen en dit regelen we in gemeentelijke verordeningen

Dierenwelzijn
Bij duurzaamheid hoort ook aandacht voor het dierenwelzijn. Mahatma Gandhi zei het al “de beschaving van een 
samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Wat de PvdA betreft een wijs citaat waar-
aan we ook lokaal graag handen en voeten willen geven. In Hoogeveen doen we qua beleid van dierenwelzijn tot nu 
toe wat wettelijk gevraagd wordt, maar niks extra. Wat de PvdA mag hier een tandje bij.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Het invoeren van een nota dierenwelzijn. Wanneer een politieke meerderheid hiertoe niet bereid is zal de PvdA 

met een initiatiefvoorstel komen. 
• De PvdA is tegen de bouw van megastallen. Vanuit zowel oogpunt van dierenwelzijn als vanuit oogpunt van 

de gezondheid voor mensen. 
• Het inzetten van dieren bij evenementen dient ontmoedigd te worden ook al is er geen wettelijke grond voor. 

Voorkom onnodig gezeul met dieren. 

Door de mega schaalvergrotingen van vee- en pluimveehouderijen zijn de kansen op toename van grote moeilijk 
beheersbare besmettingen toegenomen. Tienduizenden dieren worden geruimd en de maatregelen die nodig zijn 
om de zaak te normaliseren duren weken. Om de veiligheid en gezondheid van inwoners niet in gevaar te brengen 
mogen agrarische bedrijven in een straal van 1 km van woningen geen nieuwe intensieve veehouderij beginnen, 
zodat de verspreiding van ziekten als de Q-koorts en andere zoönosen beperkt wordt. Uitbreidingen van bestaande 
veehouderijen worden kritisch beoordeeld. Gezondheid gaat voor economie.



14 PvdA Hoogeveen Verkiezingsprogramma 2022

De mens centraal!
Een beperkt gemeentelijk budget mag nooit een belemmering zijn om de zorg te leveren die iemand nodig heeft. 
Iedereen moet kunnen rekenen op de juiste zorg. Niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig 
hebt. Toch is dat lang geen vanzelfsprekendheid. Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. Kinderen die in armoede 
opgroeien, hebben vaker een ongezonde levensstijl. Mensen met hoge inkomens leven in ons land gemiddeld 7,5 
jaar langer dan die met lage inkomens. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren is zelfs ruim 18 jaar. Voor de 
PvdA is dit onverteerbaar. 

Ondertussen werken de mensen in de zorg keihard. Daarbij zijn ze soms meer tijd kwijt aan de administratie dan 
aan hun cliënten. Ook in de WMO en de jeugdzorg is het marktdenken doorgeschoten en zijn er te veel aanbieders 
om uit te kunnen kiezen. 

Dat kan en moet anders: door de marktwerking te beperken, uit te gaan van vertrouwen in de zorg- en welzijnspro-
fessionals en er lokaal op toe te zien, dat wij met zorgaanbieders werken, die niet gaan voor winstmaximalisatie, 
maar voor goede zorg. 

Niet de markt, maar de mens staat centraal. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij belangrijk. We denken 

niet vanuit een stelsel, maar vanuit wat iemand nodig heeft. 
• Als gezinnen zorg nodig hebben, is het belangrijk dat het gezin perspectief krijgt om uiteindelijk zichzelf weer 

te kunnen redden. 
• De overheid kan niet alleen voor zorg en welzijn zorgen. Daarbij zijn andere partners nodig: het Gemeen-

schapshuis, de school, de bibliotheek en de sportverenigingen. Partners waarmee je de sociale netwerken in 
de wijken en dorpen kan versterken. 

• Het moet voor elke inwoner duidelijk zijn, waar je met je zorgvraag terecht kunt. Daarom organiseren we de 
toegang zo eenvoudig en dichtbij mogelijk. Gemeenschapshuizen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

• In alle vormen van ondersteuning, toegang tot voorzieningen, regelingen en communicatie houden we reke-
ning met laaggeletterden.

• We voeren het concept Positieve Gezondheid in. Het accent ligt hierbij niet op ziekte, maar op mensen zelf. 
Op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Toegang en betaalbaarheid
De dikte van je portemonnee mag nooit een obstakel zijn als je naar de dokter of het ziekenhuis moet. Toch is dat 
nu voor veel mensen het geval. Uit onderzoek blijkt dat een op de tien Nederlanders nu zorg mijdt of uitstelt om het 
eigen risico uit te sparen. Als PvdA willen we de solidariteit terug in onze zorg. 

In de maatschappelijke ondersteuning (WMO) geldt sinds 2019 een vast abonnementstarief voor de eigen bijdrage 
van WMO-zorg zoals de huishoudelijke hulp. Voor iedereen, onafhankelijk van de hoogte van het inkomen of de 
samenstelling van het huishouden, lag dat bedrag in 2020 op € 19,00 per vier weken. Bij het abonnementstarief is 
sprake omgekeerde solidariteit: mensen meteen dikke portemonnee maken nu gebruik van regelingen, die zij voor-
heen prima zelf konden betalen. Als gemeente draaien we op voor deze extra kosten. De zorg voor mensen die het 
echt nodig hebben, komt daarmee in gevaar.

Besparingen in het sociaal domein
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg aan de burgers in het sociaal domein. Zorg kost nu eenmaal geld. In 
2020 zijn er in onze gemeente 12.097 mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Dit betekent in de toekomst meer vraag 
naar ondersteuning in het sociaal domein. Het aantal WMO-cliënten is nu ongeveer 4830. Het aantal jongeren met 
jeugdzorg is in percentages ongeveer 12% van de jongeren tussen 0 en 25 jaar.

4. Zorg 
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De uitgaven voor het sociaal domein zijn onvoorspelbaar. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel mensen ondersteuning 
aanvragen als gevolg van corona-vermoeidheid (long Covid) tijdens hun herstelperiode? Door afschalen van de 
reguliere zorg worden inwoners niet behandeld en lopen risico dat de ziekte erger wordt en daardoor thuis veel 
ondersteuning nodig hebben.

Bij de uitvoering van de WMO hebben de gemeenten tussen cliënt en aanbieder een extra organisatie ingebouwd. 
Wat voorheen overzichtelijk was geregeld is nu iets ingewikkelds geworden. Oudere inwoners zijn de weg kwijtge-
raakt en zijn afhankelijk van zorglokketten, zorgconsulenten, internettechnologie en keuze uit zo’n een twintigtal 
aanbieders. Op de gemeentelijke website krijgen zij te lezen welke organisaties er zijn en welke contactpersoon zij 
moeten bellen. Na aanmelding moeten ze weer hun hele zorgaanvraag uit de doeken doen. De aanbieder is namelijk 
wettelijk verplicht om de zorgvrager een zorgplan voor te leggen. De eerste professionele stap is uitzoeken wat de 
zorgvraag is om zo professionele hulp te kunnen geven. 

Wachttijden ontstaan doordat de gemeentelijke organisatie als extra schot tussen hulpvrager en aanbieder is ge-
plaatst.  “Aardappels kopen bij de boer is eenmaal goedkoper dan via tussenhandelaren en ze smaken ook nog be-
ter”. In het proces van zorgtoewijzing, uitvoering en beëindigen zijn er veel overlappingen in de werkzaamheden uit-
gevoerd door zowel de gemeente als door zorgorganisaties. Dubbelwerk kost dubbelgeld en de cliënt is afwachtend. 

De PvdA vindt dat de snijden in zorguren niet eindeloos kan doorgaan. Je snijdt in het onvoorspelbare. Geef b.v. 
zorgtoewijzing terug aan de zorgprofessional: de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werkende en de schoonma-
ker. Vertrouwen i.p.v. wantrouwen.

Het maakt b.v. een heel keukentafeltraject volstrekt overbodig. Voor de WMO zijn dit indirecte (overhead) kosten en 
kan het geld beter besteed worden aan de zorguren die inwoners nodig hebben. De kosten van toewijzing worden 
gedragen door de aanbieders. Binnen de Zorgverzekeringswet werkt dit systeem goed. 

De PvdA wil het hele proces van zorgtoewijzing tot beëindiging van de zorg kritisch doorlopen en checken op dub-
bele werkzaamheden. In samenwerking met aanbieders kan dit proces doorlopen worden en beslist worden welke 
taken weg kunnen bij de gemeentelijke organisatie. Bezuinigen op personeelskosten is tenminste beheersbaar en 
lonend, de organisatiekosten bestaan voor een groot deel uit personeelskosten. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We nemen als gemeente de vrijheid om op zoek te gaan naar manieren om de omgekeerde solidariteit van het 

abonnementstarief in de WMO te keren. 
• Mensen wonen zo lang mogelijk thuis in hun eigen wijk of dorp. Tegelijkertijd zien we dat bij ouderen een-

zaamheid en dementie vaker voorkomen. Het bestrijden van eenzaamheid zien we als onze maatschappelijke 
opgave: liever elke week iemand die langsgaat bij kwetsbare ouderen om te vragen hoe het gaat en wat er 
nodig is, dan dat we alles vertalen in het maximum aantal uren huishoudelijke hulp. 

• Het budget mag nooit een belemmering zijn om de zorg te leveren die nodig is. 
• In plaats van de laagste prijs moeten kennis, ervaring en expertise doorslaggevend zijn bij het leveren van de 

beste zorg. 
• Elke cliënt kan een beroep blijven doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner om optimaal invulling te geven 

aan de eigen regie. 
• Geef de zorgtoewijzing terug aan de professional die komt helpen en schaf het huidige bureaucratische en 

dure toewijzingssysteem af.
• De PvdA wil het hele proces van zorgtoewijzing tot beëindiging van de zorg kritisch doorlopen en checken op 

dubbele werkzaamheden.

Jongeren
De jeugd heeft de toekomst en als er extra zorg nodig is, zorgen we daarvoor.

Ouders krijgen waar mogelijk de regie over het gezinsplan. Hulpverleners krijgen de tijd om vanuit een vertrouwens-
relatie samen te werken. Professionals krijgen meer vertrouwen aan de voorkant. De tijdrovende en verspillende 
administratieve verantwoording aan de achterkant laten we afnemen. De goede contacten met de landelijke politiek 
benutten we door te blijven pleiten voor structureel extra geld voor de jeugdhulp. Het geld dat het Rijk ter beschikking 
stelt voor de tekorten in de jeugdzorg wordt geoormerkt én tot de laatste cent én onmiddellijk besteed aan de directe 
uitvoering van jeugdzorg.
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De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Jeugdwerkers, sportcoaches en anderen hebben een belangrijke signalerende rol, doordat zij laagdrempelig 

het gesprek aangaan met jongeren. Deze manier van werken vanuit een laagdrempelige vertrouwensrelatie 
speelt een belangrijke rol in het voorkomen van zwaardere zorg voor jongeren. Lichte hulpverlening, zoals op-
voedingsvragen, hulp bij het invullen van formulieren of de aanpak van lichte vormen van dyslexie, hoort niet 
in zorgaanbiedersland en halen we eruit. In plaats daarvan zorgen we voor plekken, bijvoorbeeld de Gemeen-
schapshuizen (buurthuizen en wijkgebouwen), waar mensen laagdrempelig heen kunnen voor hulp.

• Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid mogen geen reden zijn om het geven van hulp te weigeren. Tege-
lijkertijd nemen we afstand van de tendens van medicalisering en problematisering. Opvoeden en opgroeien 
gaan gepaard met risico’s en met vallen en weer opstaan. Dingen die bij het normale leven horen, laten we 
ook daar. 

• We onderkennen, dat het vergroten van de zelfredzaamheid niet dé oplossing voor alles is, maar dat het wel 
kan helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.

• We zorgen met behulp van sterke en betrouwbare convenanten voor samenwerking in de jeugdhulp 
(Jeugdzorg & JGGZ) in plaats van marktwerking en concurrentie. 

• We werken meerjarig samen op het gebied van de specialistische jeugdhulp en gebruiken standaarden zodat 
de administratie versimpelt.

Marktwerking en aanbestedingen 
Marktwerking in de zorg heeft meer kapot gemaakt dan de samenleving lief is. Hier stellen we paal en perk aan. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We beperken het aantal zorgaanbieders. Zo voorkomen we dat er in één straat vijf auto’s van verschillende 

zorgaanbieders parkeren.
• We geven de voorkeur aan lokale, kleinschalige zorgaanbieders die statutair gevestigd zijn in regio Drenthe en 

geworteld zijn in de lokale samenleving.
• Goede en liefdevolle zorg zit ook in een goede relatie van mensen met zorg- en hulpverleners. Elke keer als 

die relaties verbroken worden door weer een aanbesteding, bemoeilijkt de gemeente de zorg. We werken 
daarom zoveel mogelijk met langdurige overeenkomsten/subsidies. 

• Aanbieders die vaste arbeidscontracten bieden aan hun personeel hebben een streepje voor.
• Zorgcowboys die grote winsten boeken en/of medewerkers onderbetalen pakken we hard aan. 

Mantelzorg
Onze samenleving kan niet zonder al die mensen die mantelzorg verlenen. Van groot naar klein en van er 24/7 voor 
iemand zijn tot af en toe een boodschap doen voor de buurman. Al die vormen van mantelzorg zijn onmisbaar voor 
de mensen die worden geholpen én voor ons als samenleving. Mensen steken vaak al hun energie, liefde en passie 
in hun zorg, maar tegelijkertijd kan intensieve mantelzorg ongelooflijk zwaar zijn. Eén op de 7 mantelzorgers voelt 
zich zwaar belast. Daarom willen we hen ontlasten.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We faciliteren lotgenotencontacten.
• We onderzoeken welke mantelzorgers extra ondersteuning nodig hebben en organiseren die dan ook. 
• Pleegouders zijn goud waard. We ondersteunen hen als dat nodig is en voorkomen zo dat pleegouders uitvallen.
• We richten ‘zorgbureaus voor ouderen’ in om mensen te helpen bij het vinden van de weg in ons ingewikkelde 

zorgsysteem. Ouderen kunnen hier terecht met al hun vragen: van financiën tot zorg en van huisvesting tot de 
aanschaf van hulpmiddelen. Als mensen zelf niet meer de deur uit kunnen, zijn huisbezoeken de standaard.

Sociaal-economische verschillen: kans op een gezond leven voor iedereen 
Het is onverteerbaar, dat in Nederland de sociaaleconomische ongelijkheid leidt tot grote-verschillen in levensver-
wachting en de mate, waarin we gezond oud kunnen worden. De mensen met de hoogste inkomens leven in ons 
land gemiddeld 7,5 jaar langer dan de mensen met de laagste inkomens, terwijl het verschil in het aantal gezonde 
levensjaren ruim 18 jaar is. Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. En kinderen die in armoede opgroeien, hebben 
vaker een ongezonde levensstijl.
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In Hoogeveen heeft 52 procent van de volwassenen overgewicht of obesitas. Mensen met overgewicht zijn vatbaar-
der voor chronische ziekten. Bijna een op de drie Hoogeveners rookt. Ruim veertig procent voelt zich eenzaam. En 
83% geeft aan matig of onvoldoende regie over het eigen leven te ervaren. Het zijn cijfers om stil van te worden. Dat 
kan gelukkig ook anders.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We voeren het concept Positieve Gezondheid in. Hierbij gaat het niet alleen om de lichamelijke of psychische 

gezondheid, maar ook om aspecten als zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Er staat niet langer cen-
traal wat iemand niet meer kan. Het gaat juist om wat iemand wel kan en belangrijk vindt. 

• We maken van gezond leven de makkelijke keuze. We richten de leefomgeving zo in dat deze uitnodigt tot 
bewegen, elkaar ontmoeten en plezier hebben. Dat betekent meer groen in wijken en dorpen en overal speel-
tuinen voor kinderen en beweegtuinen voor ouderen.

• We zorgen voor watertappunten op alle schoolpleinen, speeltuinen en sportclubs.
•  We stimuleren positief gedrag. En we geven voorlichting daar waar mensen zijn (sportclubs, scholen, buurt- 

en dorpshuizen). De professionals komen naar de mensen toe, in plaats van andersom.
• We investeren in een sterke gemeenschap, dit is van belang voor gezondheid en veerkracht. Goede basis-

voorzieningen, zoals ontmoetingsplekken in wijken en dorpen, zijn daarvoor onmisbaar. Het helpt sociale 
netwerken en noaberschap op te zetten.

Rechten van mensen met een beperking
Doel van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking, dat in 2016 werd vastgesteld, is een ge-
lijkwaardige deelname in de samenleving voor iedereen. In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij en doet 
iedereen mee.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We toetsen elk gemeentelijk plan op inclusie. Dit doen we vooraf en niet achteraf.
• We nemen bij aanbestedingen inclusie-eisen op.
• We zorgen voor een optimale toegankelijkheid van alle openbare gebouwen en ruimtes. Websites zijn ook voor 

blinden en slechtzienden toegankelijk. Informatie is ook voor mensen met een lichte verstandelijke beperking 
te begrijpen.

• We geven belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen, zoals het Gehandicaptenplatform, een belangrijke 
controlerende stem. Vooraf en achteraf.

• We zorgen ervoor dat Hoogeveen genomineerd wordt als meest toegankelijke gemeente.

Onze dorpen
(Zie ook Leefbare buurten en dorpen) In de dorpen dreigen voorzieningen te sluiten en staat de bereikbaarheid door 
het verdwijnen van het openbaar vervoer onder druk. Dat gaan we tegen. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We stimuleren het oprichten van lokale zorgcoöperaties. Bevoegdheden dragen we over.
• We stimuleren kleinschalige woon-/zorginitiatieven. We zorgen ervoor dat er vanuit de verschillende zorgdis-

ciplines altijd een zorgverlener minimaal een aantal uur per week aanwezig is.
• We houden centrale ontmoetingsplekken in stand, hoe moeilijk dat ook is. Zo voorkomen we dat de sociaal-

maatschappelijke infrastructuur verder verschraalt.
• Het openbaar vervoer is juist voor de dorpen belangrijk. Om het openbaar vervoer overeind te houden is alleen 

het uitgangspunt hoe intensief er gebruik wordt gemaakt van bepaalde lijnen niet voldoende. Alternatieve vor-
men van vervoer moeten ook voor rolstoelen en/of andere hulpmiddelen toegankelijk zijn.
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Onze lokale economie
Hoogeveen is van oudsher een ‘maak-stad’. Dat moeten we koesteren en uitbreiden. We leiden jongeren op tot een 
baan in de techniek. Er is een schreeuwend tekort aan vakmensen. 

Ieder mens, waar die ook woont, wil een goede, fijne baan met vastigheid, dicht in de buurt en passend bij de be-
roepsopleidingen die je hebt gevolgd. In onze gemeente tellen wij zo’n 4350 bedrijven. De meeste bedrijven (1250) 
vallen onder de sectoren Handel (autoverkoop valt hier b.v. onder) en Horeca. Nijverheid en Energie (870) is de twee-
de sector. Nijverheid is de maakindustrie. Het vervaardigen van gebruiksartikelen. Er is momenteel grote vraag naar 
o.a. timmerlieden, installateurs, zorgmedewerkers, horecamedewerkers. Het grootste gedeelte van de inwoners (83%) 
van onze gemeente heeft een  lager of middelbaar beroepsopleiding gevolgd. Een maakindustrie past gewoon bij de 
inwoners van onze gemeente. Een goede match tussen aanbod van en vraag naar goed opgeleide medewerkers en 
MKB-bedrijven vormt de ruggengraat voor een goed draaiend lokale economie. Meer investeren en binnenhalen van 
MKB-bedrijven als werkgever is beter haalbaar dan het binnenhalen van een multinational als Tesla.

De PvdA wil een gestroomlijnde afstemming en samenwerking tussen onderwijsinstellingen, MKB-bedrijven,  
zzp’ers en de gemeente Hoogeveen. De gemeente ondersteunt bij aanvragen van Europese-, Regionale- en Lokale 
subsidies en faciliteert de samenwerkende partijen. 

De aanleg van zonneparken en bouw van windmolens wordt in snel tempo gerealiseerd. In de toekomst zal het ma-
teriaal ook vervangen moeten worden. De hele keten van demonteren, verzamelen, vervoeren, opslag, hergebruik 
en produceren brengt een maakindustrie op gang en vraagt om innovatieve ideeën. Het onderwijs kan leerplannen 
ontwikkelen en mensen opleiden, MKB-bedrijven en zzp’ers zorgen voor kleine leerbedrijven waar speciaal opgelei-
de medewerkers de studenten het vak bijbrengen. Het sleutelwoord is innovatiekracht van deelnemende kernpart-
ners: overheid, onderwijs en MKB-bedrijven/zzp’ers.

Als er meer arbeid is binnen onze gemeente, ontstaat er ook voldoende koopkracht. Geld besteden aan diensten en 
producten bij de plaatselijke ondernemers zorgt voor impulsen in de lokale economie.

Werken aan een lokale maakindustrie leidt in de nabije toekomst tot minder afhankelijkheid van bedrijven uit lagelo-
nenlanden en handelsafspraken tussen Europa en Amerika, China en Rusland. Hoogeveen e.o. kan leidend worden 
als innovatieve motor in de regio.

Bij het aangaan of wijzigen van aanbestedingen en onderhoudscontracten door de gemeente als overheid, moeten 
lokale ondernemers een belangrijke deel van de uitvoering voor hun rekening kunnen nemen. De Hoogeveense 
PvdA laat de mogelijkheden onderzoeken door het onderwijs- en werkveld. 

Net als veel steden kampt Hoogeveen als regionale centrumplaats met lege winkelpanden. Het gemak van internet 
is dat je met een smartphone alles kunt kopen en wat je gekocht hebt, wordt thuis geleverd. Een stadwandeling leert 
al snel dat er een toereikend aanbod is voor de consument. Dit biedt ruimte voor mogelijkheden voor iets nieuws 
op het gebied van de dienstverlening aan inwoners van de gemeente. Samen met (startende) lokale ondernemers, 
zzp’ers, onderwijs, gemeente en de plaatselijke makelaardij kunnen de leegstaande panden worden ingericht voor 
leerbedrijven of groepen kleine ondernemers. Deze vormen van opzetten van start-ups bieden ook ruimte om men-
sen met lichte beperkingen een arbeids-leerplek te bieden.

Werk een recht voor iedereen 
Werk staat bij de Hoogeveense PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig 
inkomen. Met de komst van de participatiewet heeft de gemeente de taak gekregen om te zorgen dat de inwoners 
een passende baan kunnen vinden.

De huidige arbeidsmarkt met meer vacatures dan werkzoekenden biedt de mogelijkheid om deze taak optimaal in te 
vullen. Het ziet er immers naar uit dat het tekort aan personeel structureel is i.v.m. de vergrijzing van de bevolking. 
Dit zal ertoe leiden dat werkgevers meer bereid zullen zijn om samen te werken met instellingen, die werkzoekenden 
een traject van scholing en werkervaring aanbieden. Zo kunnen zij hun vacatures adequaat invullen. 

5. Lokale economie, werk en inkomen 
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Het Leerwerkbedrijf Stark kan in deze krappe arbeidsmarkt nog intensiever benut worden om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt scholing en werkervaring aan te bieden, detachering naar bedrijven te benutten en 
begeleiding op de werkplek te bieden. Nu ligt er de mogelijkheid om deze trajecten samen met bedrijven en uitzend-
bureaus uit te breiden tot een goed netwerk op de plaatselijke arbeidsmarkt. Stark kan ook de werkgever helpen 
met zo genaamde “job carving”, d.w.z. het werk anders organiseren zodat er banen ontstaan die passen bij de 
werkzoekenden.

De Hoogeveense PvdA pleit ook voor een actieve taak van de gemeente op het terrein van een leven lang leren. Met 
de ROC’s en andere onderwijsinstellingen zal een pallet ontwikkeld worden van om- en bijscholing voor werkenden 
en werkzoekenden om je baan te kunnen verbeteren en flexibel in te kunnen spelen op de veranderingen op de 
arbeidsmarkt. 

De Hoogeveense PvdA wil ook dat de gemeente als werkgever en opdrachtgever gebruik maakt van de mensen in 
de scholings- en werkervaringstrajecten om hen baankansen te bieden in de eigen gemeente. Zo wordt ook getoond 
aan de andere werkgevers dat het om volwaardige trajecten gaat die goede medewerkers opleveren.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Meer investeren in het binnenhalen van MKB-bedrijven als werkgever.
• Een gestroomlijnde afstemming en samenwerking tussen onderwijsinstellingen, MKB-bedrijven, Zzp’ers en de 

gemeente Hoogeveen op het gebied van innovatie maakindustrie.
• Vanuit het MBO-onderwijs en het bedrijfsleven stellen we een task-force in die zorgt voor de opleiding van 

meer vakmensen (inclusief baangarantie).
• We besteden lokaal aan wat kan en mag. Extern alleen wat moet.
• De winkel-openingstijden zijn alle dagen gelijk, ook op de (koop) zondagen. Het is aan de ondernemer of hij 

of zij daar gebruik van maakt.
• We zorgen ervoor dat onze ondernemers, groot en klein, altijd de weg kennen binnen het ambtelijk apparaat. 

We roepen daarvoor een loket in het leven. Hier kunnen ondernemers met al hun vragen terecht: van vragen 
over het bedrijventerrein tot vragen over de begeleiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• Leegstand van winkelpanden zien we niet alleen als een probleem, maar ook als een kans voor vernieuwende 
concepten.

• Wij faciliteren creatieve broedplaatsen met (tijdelijke) vergunningen, kennis en begeleiding.
• We stimuleren de ontwikkeling van kleinschalige woon- en werkruimtes ten behoeve van nieuwe werkgelegen-

heid in de aanloopgebieden van het stadscentrum, daar waar bestaande winkels wegvallen..
• Het opzetten van inpandig goed ingerichte openbare toiletten in het koopcentrum. Hygiëne staat hoog in het 

vaandel. Het opzetten van inpandige kinderspeelplaatsen waar ouders hun kinderen een paar uur kunnen 
onderbrengen om lekker te kunnen shoppen. 

• Een plek waar ouderen veilig internetaankopen kunnen doen zonder de vrees van internetfraude of oplichting 
door malafide internetbedrijven. Middenstanders uit de gehele gemeente Hoogeveen krijgen een plek als le-
verancier in de database.
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Goed onderwijs, van binnen en van buiten, biedt kansen
Goed onderwijs stelt je in staat je talent te ontwikkelen, te ontdekken wie je bent en wat je kan en je dromen waar te 
maken. Goed samenleven begint met leren met, van en over elkaar. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven 
van mensen. Daarom vindt de PvdA investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen essentieel. Goed onderwijs 
is voor iedereen beschikbaar.

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school maak je vrienden, word je uitge-
daagd om te ontdekken wie je bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te maken. Onze scholen zijn de 
plek waar heel veel kinderen met veel plezier naar toe gaan en iedere dag iets nieuws leren. De wijk of het dorp waar 
je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn, mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

De verschillen in het onderwijs zijn in de achterliggende jaren toegenomen en hardnekkiger geworden. De situatie 
rond Corona heeft deze verschillen versterkt, maar vooral ook zichtbaarder gemaakt. In de gemeente Hoogeveen 
behoort 16 % van de kinderen tot de hoogste risicogroep m.b.t. onderwijsachterstand. 

Wij vinden het onaanvaardbaar dat niet iedereen een eerlijke kans krijgt en doen er in onze gemeente alles aan om 
leerachterstanden en laaggeletterdheid tegen te gaan en de kansengelijkheid te bevorderen. Met de scholen, peu-
terzalen en kinderopvang, werken we samen in een Lokale Educatieve Agenda. Daarin hebben we de problemen in 
onze gemeente in kaart gebracht en komen we met passende oplossingen komen om ongelijkheid tegen te gaan. 
Gemeente, onderwijs, opvang en maatschappelijke zorg hebben een gedeelde verantwoordelijkheid bij het aanpak-
ken van kansenongelijkheid. Er bestaan mooie initiatieven, die kunnen goed worden versterkt door een intensieve 
samenwerking tussen genoemde partijen.

Goede schoolgebouwen, een veilig onderwijsklimaat en voldoende onderwijsaanbod, voor zowel basis als voortge-
zet onderwijs, vinden wij belangrijk voor de toekomst van kinderen in de gemeente Hoogeveen.

Kleine scholen hebben bestaansrecht, omdat zij invulling geven aan de sociale verbondenheid in (kleinere) leefge-
meenschappen. Dit moet per situatie beoordeeld worden. Wij zijn voorstander van gemengde wijken én gemengde 
scholen.

Investeren in goede, veilige en duurzame schoolgebouwen, die zijn afgestemd op het huidige en toekomstige onder-
wijsklimaat is noodzakelijk. Het visiedocument ´Samen kunnen we meer dan alleen´ van de schoolbesturen en de 
gemeente over onderwijshuisvesting blijft voor ons dan ook als een paal boven water staan. We hebben te maken 
met veel oude schoolgebouwen, die niet meer voldoen aan de nieuwste onderwijsontwikkelingen. De gemeente 
heeft aangegeven de komende jaren voor 10 tot 12 miljoen te willen investeren voor nieuwbouw en renovatie. Dat 
is een flink bedrag, maar beslist geen luxe in de huidige situatie. Er moet gekeken worden waar de nood het hoogst 
is en zeker als de situatie welzijns- en gezondheidsproblemen met zich meebrengt voor de gebruikers moet er ver-
sneld ingegrepen worden. Dat gaat mogelijk meer geld kosten dan in de begroting gereserveerd is, maar het kan 
niet zo zijn dat kinderen in Hoogeveen in schoolgebouwen les krijgen die niet (meer) voldoen aan de onderwijseisen 
van deze tijd. Kansen voor kinderen betekent ook investeren in gebouwen die, samen met het onderwijs dat gegeven 
wordt, uitdagen om te leren. 

De inrichting van een schoolgebouw mag geen belemmering zijn voor de onderwijskundige ontwikkeling en de 
methodiek van het onderwijs. Dat betekent veel flexibele ruimtes die ook als klaslokalen gebruikt kunnen worden. 
Schoolgebouwen moeten geschikt zijn voor de verbinding en het samengaan met andere kind-partijen zoals BSO, 
peuterspeelzalen, bibliotheek, maatschappelijke zorg en de GGD.

Er moet voldoende maatschappelijke zorg voor kinderen in relatie met het (basis) en voortgezet onderwijs beschik-
baar zijn.

Veiligheid in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen voor kinderen is van groot belang. Dat gaat zowel 
om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede 
afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa’s, b.v. via de Smederijen en gebiedsre-
gisseurs. 

6. Onderwijs
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Veilig gedrag in het verkeer door kinderen stimuleren we met verkeerseducatie en het meedoen aan het verkeersexa-
men. Ouders maken we bewust van hun eigen bijdrage aan de verkeersveiligheid rondom de school. Daarbij maken 
we gebruik van de inzet van de afdeling Handhaving. Zij kunnen ouders voorlichting geven over de veiligheidsmaat-
regelen en toezien op de handhaving daarvan.  

Gezond gedrag vraagt om bewustwording van een goed voedingspatroon. Sporten en bewegen wordt gestimuleerd. 
Deelname van scholen aan De Gezonde School moet worden gestimuleerd en ondersteund.

In het kader van gezond gedrag en veiligheid vinden we dat elk kind dat de basisschool verlaat in het bezit van een 
zwemvaardigheidsdiploma moet zijn. Cultuureducatie zien we als een onmisbaar onderdeel van het onderwijsaan-
bod en de gemeente moet daarin actief opereren.

Als gevolg van krimp in de regio dalen de leerlingenaantallen en daardoor staan vakopleidingen zoals VMBO Tech-
niek onder druk. Sterk Techniekonderwijs (STO) helpt daarbij maar er is meer nodig. De krimp in de regio moet ook 
een stimulans zijn om de samenwerking te verbreden en verdiepen tussen de beide VO-scholen in Hoogeveen. Met 
een vergaande samenwerking houden we in de toekomst de breedte in keuzes voor leerlingen op het VO overeind. 
Wij willen deze opleidingen met voldoende niveau en kwaliteit in stand houden. Een goede aansluiting op het MBO 
en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt zijn belangrijk voor de werkgelegenheid.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Basisscholen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in kleine kernen en daarom zouden kinderen in hun eigen 

omgeving naar school moeten kunnen gaan. 
• We zorgen in onze wijken en dorpen voor goede, veilige en duurzame schoolgebouwen.
• Lopende pilots zoals “(jeugd)zorg op school” moeten breder uitgerold worden.
• We voeren het schoolzwemmen weer in.
• We willen de verkeersveiligheid rondom de scholen verbeteren, bv door het instellen van schoolzones en par-

keermaatregelen bij alle scholen.
• Scholen die zich willen richten op gezond gedrag in de breedste zin van het woord, moeten daarvoor inhoude-

lijke ondersteuning bij de aanvraag en de uitvoering krijgen van de sportfunctionarissen.
• We willen scholen, kinderopvang- organisaties, huisartsen en jeugdgezondheidszorg stimuleren en ondersteu-

nen bij de aanpak van overgewicht en het bevorderen van een gezonde levensstijl.
• We bundelen de krachten met het bedrijfsleven in het regionaal arbeidsplatform, door bijvoorbeeld voldoende 

stage- en leerwerk- plekken voor mbo-leerlingen te stimuleren. Als gemeentelijke organisatie geven we daarbij 
het goede voorbeeld.

• We gaan samen met de scholen en bedrijfsleven een plan van aanpak opstellen voor het behoud van een 
breed beroepsgericht aanbod in het VMBO
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Kinderen en jongeren in de gemeente Hoogeveen.
In de gemeente Hoogeveen wonen veel kinderen en jongeren (15.743 tussen 0-25 jaar). Deze kinderen en jongeren 
moeten zich in onze gemeente gewoon prettig thuis voelen en de mogelijkheden krijgen om goed op te groeien en 
zich positief kunnen ontwikkelen. Ook als dat even wat moeilijker gaat. Het mag niet uitmaken waar je wieg heeft 
gestaan, je moet als kind of jongere gelijke kansen krijgen. 

Armoede bestaat ook in de gemeente Hoogeveen, 1600 gezinnen zijn ermee bekend. Kinderen en jongeren hebben 
er last van. Armoede werkt lang door in je leven en is van invloed op veel levensgebieden. Het is belangrijk om er-
voor te zorgen dat deze armoede verdwijnt, zodat kinderen mee kunnen blijven doen. 

Daarnaast zijn er veel jongeren die Hoogeveen maar saai vinden en graag buiten Hoogeveen willen kijken. Dat 
snappen we wel. Ondanks dat er in de gemeente best veel is, is dat niet altijd zichtbaar of goed afgestemd. We vin-
den dan ook dat jongeren hier bij betrokken moeten worden.

Wanneer het met kinderen en jongeren (of in de thuissituatie) niet goed gaat, moet je kunnen rekenen op goede 
hulp. Hulp waarmee je echt vooruitkomt. Hulp die bij je past en waar je zelf wat over te zeggen hebt. We vinden het 
belangrijk dat er preventief wordt ingezet, zodat zwaardere hulp niet nodig is. 

Armoede
De schuldhulpverlening is op orde. Iedereen die in aanraking dreigt te komen met schulden, is in beeld. Financiën 
worden in kaart gebracht en er wordt samen met het gezin gekeken wat er nu al kan gebeuren om schulden te voor-
komen. We kijken daarbij ook naar de stress die de financiële problemen veroorzaken en zetten in op stressreductie. 

Bij de uitstroom van schuldhulpverlening wordt een goed ‘veiligheidsplan’ gemaakt. Het is duidelijk wat je kunt doen 
wanneer er weer problemen dreigen te komen. 

Omgaan met financiën wordt vanaf de basisschool een belangrijk item. Kinderen krijgen les over hoe je je financiën 
regelt en er zijn gastlessen over dit onderwerp, zodat ook de kinderen die van huis uit niets of verkeerd leren over 
financiën, weten hoe ze het aan kunnen pakken. Ook op de middelbare school komt dit onderwerp goed aan bod. 

Gelijke kansen
Er is een goed vangnet (kindpakket), voor voorzieningen die ouders niet kunnen betalen. Zo kunnen kinderen een 
fiets krijgen, spullen die nodig zijn voor school of wordt een kinderfeestje vergoed. 

Er is gratis zwemles. Alle kinderen kunnen hier gebruik van maken. Waar kan zorgt de gemeente dat voorzieningen 
voor elk kind bereikbaar zijn en waar dat leidt tot een financiële hindernis voor ouders wordt daarin voorzien.

Talenten
Er is een kinderburgemeester, die kan vertellen wat kinderen en jongeren willen in de gemeente. 

Er wordt gebruik gemaakt van de input van kinderen en jongeren bij verschillende beleidsterreinen. Als er iets ge-
schreven wordt over hen, wordt er ook met hen gepraat. Dit kan op school, of door jongeren actief op te zoeken. Via 
de scholen wordt ingezet op een kinder- of jeugdgemeenteraad. Omgekeerd wordt een school geadopteerd door 
één of meer raadsleden die regelmatig contact zoeken met de school.

Als jeugd daar niet direct om staat te trappelen kan de raad scholen benaderen met specifieke vragen over b.v.  de 
buurt of het dorp, de schoolomgeving, vrije tijd. Dit kan drempelverlagend opgepakt worden door raadsleden met 
regelmaat een school te laten bezoeken. Dat betekent tevens dat zij, bij het nemen van besluiten, weten over wie zij 
een beslissing nemen.

Hoogeveen is MBO-stad nummer 1. We blijven zorgen voor een goed en breed aanbod wat betreft mbo-opleidingen. 
We richten ons specifiek op bouw, ICT en techniek. We koppelen opleidingen aan inspirerende werkplekken. We 
zorgen ook voor een aantrekkelijke stad; er is een leuk stadscentrum waar wat te doen valt, er zijn goede kamers om 
in te wonen en er is een veilig uitgaansleven. 

7. Jong in Hoogeveen



23PvdA Hoogeveen Verkiezingsprogramma 2022

Hulp op maat en dichtbij 
Hulp vragen doe je als je vertrouwen hebt in de hulpverlening en de hulpverleners. Dat betekent dat er vanuit de 
hulpverlenende organisaties gewerkt moet worden aan bekendheid, vertrouwen en laagdrempeligheid. Dit kan be-
vorderd worden door laagdrempelige activiteiten, die misschien niet het stempel van hulpverlening dragen, maar wel 
de deur daar naar openen. Dat kan ook leiden tot meer inzicht in de aard van hulp die gewenst is. Vertrouwen is de 
basis voor een goede hulpverlening. Gemeenschapshuizen 2.0 zorgen daarbij voor een laagdrempelige inloop. (zie 
hoofdstuk Leefbare dorpen en buurten).

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende.
• Kinderen groeien op in een gezin waar de armoede actief wordt teruggedrongen en waar de ouders werk ma-

ken van schuldsanering.
• Hulpverleners hebben goed beeld wat kinderen en ouders nodig hebben aan ondersteuning. Er wordt vroeg-

tijdig gesignaleerd in alle ontwikkelingsfasen van het kind.
• Kinderen en ouders hebben bij hulpverlening een belangrijke stem over wanneer en door wie de ondersteu-

ning wordt geboden. 
• Kinderen kunnen meedoen met gewone activiteiten zoals: zwemmen en met de buurtactiviteiten en kunnen 

beschikken over hulpmiddelen zoals een laptop of een eigen fiets.
• Kinderen en jongeren kunnen hun talenten leren kennen en ontwikkelen.
• We zorgen voor hulp zo kort mogelijk en dichtbij; zo werken we het liefst met hulp op school, in huis of bij de 

huisarts.
• We vergroten de wederzijdse betrokkenheid van jeugd van 8 -18 jaar door het instellen van een kinder- of 

jeugdraad of het actief benaderen van groepen jeugd met specifieke vragen.
• We dragen het benoemen van een kinder- of jeugdburgemeester voor.
• We zetten de buurthuizen in als Gemeenschapshuizen 2.0. Deze zijn, behalve een plek waar je activiteiten 

kunt doen, ook de plek waar je naar binnen kunt lopen voor hulp. Er zijn deskundige mensen aanwezig van 
bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of schuldhulpverlening, die je verder kunnen helpen. Je kunt hier 
een korte vraag stellen en terecht voor advies, of een gesprek aanvragen voor meer hulp. Ook de politie en 
bijv. buurt- en opbouwwerk werken vanuit deze plek. Er is per wijk of dorp een centrale plek waar je dus terecht 
kan, voor al je vragen, dicht bij je in de buurt. 

• We zorgen dat er preventief gewerkt wordt, zodat hulp zo kort als kan wordt ingezet. Hulp past goed bij het 
gezin en is daarop afgestemd.
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Veiligheid in de buurt
De Hoogeveense PvdA staat voor een veilige en open samenleving. Een veilige omgeving is een zaak voor en van 
ons allemaal. De basis van werken aan veiligheid is naar elkaar omzien en tijdig aan elkaar melden via b.v. de vele 
Whatsapp-buurtgroepen. De coronaperiode leert ons dat ‘naar elkaar omzien’ als heel normaal wordt ervaren. Het 
geeft een positief buurt-gevoel. Dat gevoel is een goede basis om een veilige buurt te worden en te blijven en het 
kost niks. Door opvallende gebeurtenissen met elkaar te delen en op tijd de politie erbij te betrekken wordt het vei-
ligheidsgevoel alleen maar vergroot. De inwoners nemen de regie over het onveiligheidsgevoel in hun eigen buurt. 
Eenmaal per half jaar verzorgt de wijkagent een presentatie over de meldingen en beantwoordt vragen van de buurt-
bewoners. Aan de hand van de uitkomst worden verder afspraken gemaakt over de meldingen. De buurtbewoners 
bepalen voor een groot deel wat gemeld wordt. De uitkomsten en mate van veiligheidsbeleving worden opgenomen 
in het Jaarverslag van de gemeente Hoogeveen.

Smederijen
Al jaren vormen de Smederijen een belangrijke basis om de buurtbewoners en de buurt met elkaar te verbinden. 
Via de Smederijen is er een informele binding ontstaan tussen actieve inwoners en de gemeente. Deze vorm van 
burgerparticipatie kan ook goed gebruikt worden om naast gezelligheid ook de veiligheid in de buurt te vergroten. Er 
zijn grote groepen inwoners die ingaan op de uitnodiging van de actieve werkgroepen en er naar uit zien om mee te 
doen met de activiteiten.

De Hoogeveense PvdA is initiatiefnemer geweest van deze geslaagde vorm van burger- en wijkparticipatie en ziet 
graag dat de Smederijen verder ontwikkeld worden.  De Smederijen werken op een laagdrempelige manier en zijn 
van veel zaken binnen een wijk op de hoogte.  De informatie die wordt opgedaan binnen de Smederijen kan nog 
verder uitvergroot worden om hiermee vervolgens preventief aan het werk te gaan op verschillende leefgebieden, 
en zeker ook ten aanzien van veiligheid en het terugdringen van criminaliteit.

De tien (10) meest geregistreerde delicten in 2020 (op volgorde van meeste naar minste): horizontale fraude, ver-
nielingen, ongevallen, vermogensdelicten, diefstal/inbraak woning, diefstal brom-, snor- en fietsen, mishandeling, 
bedreiging, diefstal uit voertuigen en onder invloed op de weg. De PvdA vind het van belang dat de smederijen 
samen met gemeenschapshuizen, scholen en hulpverleners scherp blijven op deze, maar ook andere vormen van 
criminaliteit en onveiligheid. Door samen te werken kunnen de krachten vanuit deze verschillende hoeken worden 
aangeboord en kunnen er preventieplannen worden ontwikkelt die op laagdrempelige wijze worden uitgevoerd. Een 
combinatie tussen ervaringsdeskundigen en bekwame mensen wordt door de PvdA als krachtige formule  gezien. 
De PvdA vind het belangrijk dat de gemeente dit initieert, faciliteert en hierin dus een regierol neemt. 

Veiligheid voor kwetsbare groepen bij internet-criminaliteit
De PvdA pleit voor een langdurend en gerichte voorlichtingscampagnes om te voorkomen dat ouderen slachtoffer 
worden van deze internet criminaliteit. Met inzet van experts op het gebied van internetfraude kunnen in de Gemeen-
schapshuizen voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden. Studenten van ICT-opleiding helpen thuis de kwetsba-
re ouderen bij wijze van maatschappelijke stage. De coördinatie van de hulp is in handen van stagebureaus van de 
onderwijsinstellingen. Zij selecteren de studenten. Er komt een meldpunt digitale fraude.

Veiligheid in het verkeer
Op de smalle fietspaden delen fietsers, fietsers op aangedreven fietsen, scooters, scootmobielen, wielrenners op 
racefietsen, hardlopers, skeeleraars, autoped gebruikers de ruimte. Het verkeer op fietspaden is veranderd, de 
snelheden verschillen soms met 20 km/uur. Dit vergroot de kans op ongelukken. Groepen scholieren, ouders met 
kinderen en ouderen begeven zich dagelijks in deze verkeerssituatie. In 2020 werden 240 ongevallen geregistreerd. 
De PvdA vindt het een goede optie dat er meer scheiding aangebracht wordt in het verkeer op de fietspaden. 

8. Veiligheid
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Veilige softdrugs door toestaan van een coffeeshop
De discussie over gebruik van veilige softdrugs als genotsmiddel suddert al jaren door. Veel gemeenten willen zon-
der meer controle hebben over en toezicht houden op de kwaliteit van softdrugs. De eerste stap is zorgen dat de 
productie en verkoop worden geregeld en dat controle mogelijk is en blijft. Dit gebeurt nu ondergronds, illegaal en 
lieden die zich hiermee bezighouden zijn vaak ook bekend met andere criminele activiteiten. Met het legaal maken 
van verkooppunten binnen de gemeente verliezen criminele organisaties terrein. Overlast van straat- en woning-
handel en druggerelateerde criminaliteit daalt. Het toestaan van een coffeeshop in de gemeente Hoogeveen is een 
eerste belangrijke stap.

Van de 1794 geregistreerde misdaden in de gemeente, is de schatting dat 21% van de misdaden drugsverslaafd ge-
relateerd is. De PvdA wil controle over de kwaliteit van softdrugs, van productie, opslag tot verkoop. Bijvangst is dat 
ondernemers fatsoenlijke en reguliere belastingbetalers worden en af zijn van “op-potters” van crimineel zwart geld.

Veiligheid inwoners en hulpverleners ’s nachts
In de gemeente worden de inwoners vaker geconfronteerd met calamiteiten die het gevoel van onveiligheid vergro-
ten. Vanaf 2014 tot heden vinden er branden plaats in Hoogeveen en de oorzaken zijn niet altijd bekend. Bij brand-
stichting ’s nachts zijn de daders moeilijk op te sporen. De PvdA vindt het wenselijk dat er mobiele camera’s geplaats 
worden in de avonduren en ’s nachts in wijken waar de calamiteiten plaatsvinden en het vaker inzetten van drones 
voor de opsporing mogelijk moet zijn. Hulpverleners politie, brandweer, ambulance medewerkers en thuiszorgme-
dewerkers zijn ‘s nachts kwetsbaar. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• In elke buurt of dorp is een jongerenwerker beschikbaar.
• Het buurt- en jongerenwerk staat in nauw contact met de gemeente, het onderwijs, de jeugdzorg en de politie.
• We moedigen woningcorporaties aan om jongeren uit de buurt in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar bij hun 

eigen buurt te betrekken en hun eigen huizen/straat mooier te maken. Hierdoor beseffen ze dat het ook hun 
buurt is, krijgen ze meer zelfbewustzijn en is hun buurt een plek om trots op te zijn. 

• We geloven in de kracht van buurtpreventieteams. Wanneer buurtbewoners zich inzetten voor een betere 
buurt, ondersteunen we hen en zorgen we voor korte lijntjes met de politie en handhaving, zodat het werk van 
de buurtpreventieteams niet voor niets is. Het inzetten van (verplaatsbare) camera’s op risicovolle locaties. 

• Er moet werk worden gemaakt van het voorkomen en bestrijden van de toenemende cybercriminaliteit waar-
van burgers het slachtoffer worden. Met name ouderen zijn vanwege het snelle medium extra kwetsbaar.

• We zetten ons in voor de legalisering van thuisteelt van medicinale cannabis. Daarmee kunnen mensen zelf 
veilige medicinale cannabis telen en weten ze de herkomst.  

• Wij staan een coffeeshop toe en hebben controle op de hele keten van herkomst tot verkoop. Daarmee be-
strijden wij overlast van straat- en woninghandel en de illegale verkoop van softdrugs is niet meer nodig en 
druggerelateerde criminaliteit daalt.
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Armoede en schuldhulpverlening 
Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen 
voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. 

Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Je hebt inkomen nodig om je schulden te kunnen betalen en vaak is 
het wegvallen van het inkomen de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van schulden. Wij willen deze vicieuze 
cirkel doorbreken. Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we, zonder hun verantwoor-
delijkheid over te nemen, zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. 

Gezinnen die binnen onze gemeente wonen en gedupeerd zijn door de belastingdienst kunnen geholpen worden 
door kwijtschelding van gemeentelijke belastingschuld. Daarnaast gaat de gemeente door met de huidige onder-
steuning.

Speciale aandacht in het armoedebeleid gaat uit naar de kinderen. Voor de Hoogeveense PvdA is het niet aanvaard-
baar dat zij opgroeien in armoede. In Hoogeveen gaat het in 2020 om naar schatting 1100 kinderen. Opgroeien in 
armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Veel kansarme kinderen ontsnappen aan de armoede door succes-
vol te zijn in het onderwijs. Dit vraagt om een stabiele omgeving met gerichte steun. Steun van de ouder(s), van de 
schooljuf of de schoolmeester, van de buren, van vakmensen die het gezin ondersteunen en een gemeenteoverheid 
die durft regie te voeren en echt de kansen bieden om mensen vooruit te helpen. (zie ook Jong in Hoogeveen).

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Alle kinderen doen mee.
• Kinderen die in armoede opgroeien, ontvangen kosteloos een lidmaatschap van de sportvereniging, de bi-

bliotheek en culturele instellingen als de muziek- en toneelschool. Daarvoor werken we nauw samen met het 
jeugdsport- en het cultuurfonds. 

• We vergoeden de schoolkosten voor kinderen als de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage een sta-in-de-weg is.
• We nemen de belemmeringen weg voor kinderen, die in armoede opgroeien, om aan alle schoolactiviteiten 

mee te doen. Als daar een laptop en/of fiets voor nodig is, dan worden deze verstrekt. Voor kinderen, die in 
armoede opgroeien en extra hulp nodig hebben, regelen we huiswerkbegeleiding, bij voorkeur in het Gemeen-
schapshuis. 

• We werken samen met bijvoorbeeld Stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds om de effecten van opgroeien 
in armoede in onze gemeente te bestrijden. Tot op de dag van vandaag worden gezinnen thuis ondersteund door 
groepen hulpverleners (niet-commercieel en commercieel), de vraag is of er voldoende regie en afstemming is.

Hulpvragers willen uiteindelijk op de eigen benen staan. Armoede staat niet op zichzelf. Soms is het gewoon pech 
en soms spelen er meerdere problemen en zijn de hulpvragen te ingewikkeld en onoplosbaar voor de hulpverlening. 
Dan is het streven naar acceptie van de situatie goed en zorgen dat gezinnen niet verder  terugvallen in armoede 
prioriteit. 

Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Het sociaal wijk-
team heeft hierin een belangrijke rol. Door vroeg signalering in samenwerking en samenhang met corporaties en 
de wijkteams wordt maximaal ingezet op het voorkomen van problematische schuldproblematiek. Wij werken alleen 
met bewindvoerders en schuldhulpverleners die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. In de schuldhulpverle-
ning wijzen wij marktwerking af.

In samenwerking met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zorgen we voor lessen in financiële zelfred-
zaamheid. We willen voorkomen dat jongeren zich in de schulden steken.

Er zijn 1600 gezinnen die bekend zijn met armoede. Er zijn ouderen die het moeten doen met een klein pensioen of 
een AOW-uitkering Voor nu en de toekomst is het van belang dat er onderzoek naar armoede bij ouderen plaats-
vindt. De gegevens zijn nodig om goed te kunnen ondersteunen en wat daar voor nodig is.

9. Armoede en schulden
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Bijverdienen bijstand
De Hoogeveense PvdA is positief over de bijverdienstepremie voor bijstandsgerechtigden. In 2018 startte in ge-
meente Amsterdam hierover een project. De premie wordt formeel niet als inkomen gezien, waardoor het niet ten 
koste gaat van de huurtoeslag. Uit de gesprekken met deelnemers blijkt dat de deelnemers de extra premie ge-
bruiken voor: voldoen van achterstallige betalingen en vaste lasten, zoals huur, verzekeringen en abonnementen. 
Meerdere gemeentes zijn bezig met soortgelijke projecten,  omdat de regeling bijdraagt tot versterking van de be-
staanszekerheid. De Hoogeveense PvdA wil dat de gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van de bijver-
dienstepremie voor onze inwoners.

Mensen die in de bijstand zitten ervaren vaak stress om rond te kunnen komen. Als iemand hen een tas bood-
schappen geeft moet dat geen stress opleveren omdat de gemeente hen dan gaat korten. De PvdA pleit voor een 
menselijke benadering zonder uit het oog te verliezen dat werken moet lonen.

Gemeenten mogen ervoor kiezen om bij meer mensen de gemeentelijke belastingen kwijt te schelden door de inko-
mens- en/of vermogensgrenzen te verhogen. We maken gebruik van deze mogelijkheid in de landelijke wetgeving.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende: 
• De Hoogeveense PvdA wil dat de gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van de bijverdienstepremie 

voor onze inwoners.
• Bijstandsgerechtigden mogen tot 1200 Euro per jaar aan giften ontvangen zonder dat ze gekort worden op 

hun uitkering. 
• Wij staan voor een ruimer minimabeleid, met een inkomensgrens tot 120% van het sociaal minimum zodat 

meer mensen met een laag inkomen (waaronder ouderen, eenoudergezinnen, stapelaars van inkomens) daar 
gebruik van kunnen maken.

• Er worden speciale schuldhulpverleningsprogramma’s ontwikkeld gericht op de ondersteuning van Zzp’ers en 
kleine ondernemers, die sterk wisselende inkomsten hebben, en werkende armen, die banen moeten stapelen 
om aan het minimum te kunnen komen.

• Er komen speciale schuldhulpverleningsprogramma’s voor laaggeletterden. Zo kunnen zij op eigen kracht 
voldoen aan de voorwaarden van de schuldhulpverlening. 

• Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die toegang tot hulpverleningsprogramma’s vereenvoudigen.
• Wij ondersteunen de Stichting Leergeld.
• Voor de ouderen met een lager inkomen willen we dat er een ouderenpakket komt voor een korting op deelna-

me aan bv. het openbaar vervoer, bibliotheek, sport. 
• We beginnen al op jonge leeftijd met goede financiële educatie. Een schuld op jonge leeftijd kan de rest van 

je leven verpesten.

Actieve en positieve benadering
Schulden zijn een bedreiging voor de bestaanszekerheid van mensen en vaak de oorzaak van langdurige ziekte 
en uitval door stress, geestelijke problemen en andere aan schuld gerelateerde problematiek. Als iemand diep in 
de schulden zit, kun je het wel hebben over een baan, maar op dat moment zijn een dak boven het hoofd houden 
en boodschappen kunnen doen belangrijker. Daarom pakken we de problemen integraal aan, nemen we eerst de 
meest urgente problemen weg en bieden we perspectief.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Mensen met schulden die in armoede leven zijn kwetsbaar en voelen dat. Ze hebben niet de energie en de 

wil meer om al die ambtelijke taal te lezen. Willen we ze helpen dan gebruiken wij begrijpelijke taal en een 
huisbezoek helpt. 

• We willen voorkomen dat veel mensen door de coronacrisis in de schulden komen. Daarvoor moeten we in 
kaart brengen om wie het gaat.

• Als de armoede in economisch zware tijden toeneemt, moet de gemeente extra inzet plegen om mensen, die 
risico lopen vroegtijdig te bereiken, zoals werkende die inkomen moeten stapelen om een minimumloon te 
bereiken, uitkeringsgerechtigden, ZZP-ers, kleine ondernemers. 
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Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen buurt. 
Je kunt acceptatie van elkaar als mens in een grondwet vastleggen of iemand straffen als die discrimineert. Hoe 
lastig en onleefbaar wordt het als wij steeds met het wetboek in de hand elkaar moeten aanspreken. Beter is om 
dagelijks te laten merken dat je elkaar accepteert om wie je bent. Mensen moeten zich kunnen voelen zoals ze zijn, 
namelijk zichzelf. In onze samenleving ervaren we elkaar verschillend, van prettig tot heel erg ongemakkelijk. Toch 
vormen wij, inwoners van de gemeente Hoogeveen, de directe samenleving. We verschillen van elkaar maar er zijn 
ook veel overeenkomsten. 

Het meest ideale is een samenleving, waar iedereen zichzelf kan zijn en het niet uitmaakt wat je geslacht, geaard-
heid of geloof is. Een samenleving, waarin je gelijk wordt behandeld, ongeacht of je vrouw, gekleurd, hetero, homo, 
trans of queer bent. En een samenleving waar iedereen zijn stem kan laten horen en de vrijheid van meningsuiting 
vanzelfsprekend is. De Hoogeveense PvdA staat pal voor de vrijheid van godsdienst en streeft tegelijkertijd naar 
emancipatie, gelijkwaardigheid en de vrijheid van mensen die afscheid nemen van hun geloof. 

De Hoogeveense PvdA vindt dat de gemeente goed beleid moet opstellen, uitvoeren, volgen en bijstellen om een 
inclusieve samenleving te bereiken. Wij kijken om naar elkaar, kunnen omgaan met verschillen en zijn weerbaar in 
een wereld die steeds sneller verandert. Daarom kijken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. 
Het verbinden van groepen, het bundelen van krachten én het delen van risico’s zijn allemaal elementen die zorgen 
voor een fijnere samenleving.

De Hoogeveense PvdA vindt dat diversiteitsbeleid meer is dan eenmaal per jaar een regenboogvlag hijsen op het 
gemeentehuis. De gemeente organiseert samen met het bedrijfsleven lezingen, workshops over acceptatie van 
LHBTI-personen. De informatie kan gebruikt worden om regionaal dezelfde principes te hanteren voor inclusief 
personeelsbeleid. Onderwijsinstellingen kunnen gestimuleerd worden om thematisch aan de slag te gaan met vei-
ligheid en acceptatie van LHBTl jongeren. Onderwijsinstellingen- en zorgorganisaties hebben medezeggenschap 
georganiseerd en vragen advies om inclusiebeleid te ontwikkelen voor onderwijsorganisaties. Belangrijk is dat er 
tastbare en concrete resultaten behaald worden. Een toezegging of beleidsparagraafje is absoluut ontoereikend. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Het opnemen van een passage in het collegeakkoord over LHBTI-emancipatie. Concrete voornemens worden 

neergelegd in een beleidsnotitie, uitgevoerd in een actieprogramma, de concrete resultaten worden vastge-
legd, besproken en gevolgd door verbeterpunten voor een nieuwe cyclus.

• Het stimuleren van aangiftebereidheid bij anti-LHBTI geweld en een goede registratie van anti-LHBTi-geweld 
en discriminatie. De uitkomsten worden opgenomen in het jaarverslag.

• Het bevorderen dat zorginstellingen LHBTI-vriendelijke zorg bieden. Bij aanbestedingen van WMO –zorg is 
het kunnen aantonen van een actief LHBTI beleid een verplicht onderdeel. Het bezitten van b.v. het Roze 
Lopercertificaat is ook voldoende. 

• Het actief ondersteunen van evenementen in de Regenboogweek en op andere dagen die in het teken staan 
van het vergroten van de acceptatie. In gemeentelijke folders en informatiemateriaal worden ook foto’s van 
LHBTIi-ers geplaatst.

• Het aanleggen van een (permanent) regenboogzebrapad in het centrum van Hoogeveen.

10. Inclusie, emancipatie en integratie



29PvdA Hoogeveen Verkiezingsprogramma 2022

Voor elkaar opkomen
De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:

• Gelijkheid en vrijheid zijn de basis voor de rechtstaat en van onze samenleving. 
• Overheid en hulpverleners er voor jou zijn, ongeacht wie je bent. 
• Wie een klacht of melding heeft, kan altijd veilig terecht bij de gemeente, politie en/of bij een hulpverlener. We 

zetten je niet aan de kant. 
• Wij staan naast individuen en minderheden, die zich uitspreken tegen discriminatie, uitsluiting en racisme. 

Binnen de grenzen van onze rechtsstaat moet er voor iedereen ruimte zijn om zijn of haar mening zonder be-
dreigingen of verdere uitsluiting te uiten.

• We kijken niet weg en nemen de verantwoordelijkheid om op te treden tegen racisme, xenofobie, machtsmis-
bruik en discriminatie. 

• Iedereen verdient solidariteit ook anderen buiten onze eigen kring. 
• We vinden het onacceptabel dat uitgaansgelegenheden en verenigingen mensen weigeren op basis van hun 

uiterlijk. Er komen laagdrempelige online meldpunten waarmee burgemeester en politie de overtreders kunnen 
aanpakken.

• We vinden dat er niet etnisch geprofileerd mag worden (ook niet bij het gebruik van algoritmes). Voor de PvdA 
is iedereen gelijk. Op een Hoogeveens toeslagenschandaal zitten we niet te wachten.

Groepen nader tot elkaar brengen 
De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:

• We investeren in gemengde wijken. Dit doen we bijvoorbeeld met gemengd bouwen voor alle inkomensgroe-
pen en alle leeftijden. Integratie heeft meer kans van slagen als mensen elkaar ontmoeten in de eigen wijk, 
op school of tijdens het sporten. 

• We gaan vanuit nieuwsgierigheid en gelijkwaardigheid de dialoog aan en organiseren daarvoor bijeenkom-
sten. We wachten niet op een concrete aanleiding, maar doen het nu. 

Institutionele vormen van discriminatie, achterstelling en kansenongelijkheid 
De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:

• We vinden dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven als werkgever. Wanneer er weinig of geen 
diversiteit is, kan een (tijdelijk) quotum helpen om dit te doorbreken. 

• We nemen stelling tegen gemeenschappen of groepen die niet tolerant en discriminerend naar anderen zijn. 
Dit doen we bijvoorbeeld door in ons subsidiebeleid toegankelijkheidseisen op te nemen die te maken hebben 
met inclusieve samenleving. 

• We zorgen dat mensen elkaar kunnen vinden en we maken zaken gemakkelijker. Bijvoorbeeld door de kinder-
opvang te betalen voor mensen die uit de bijstand een opleiding doen en op zoek zijn naar werk. Dat werkt de 
emancipatie echt in de hand. 
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De nieuwe inburgeringswet
De nieuwe inburgeringswet biedt kansen om nieuwkomers beter op te vangen in de lokale samenleving. Werken en de taal 
leren kan worden gecombineerd en de directe toegang tot arbeidsmarkt en scholing brengt mensen met elkaar in contact. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• De gemeente gedraagt zich verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers in onze (lokale) samenleving. 
• In ons lokale inburgeringsbeleid gaan we zo veel mogelijk werken en leren combineren. Mensen leren de taal 

gaandeweg op de werkvloer en in de klas. 
• Samen met bedrijven en organisaties organiseren we werkplekken voor inburgeraars. Werk is de beste kans 

om snel onderdeel van de samenleving te worden en de taal te leren.
• De gemeente moet binnen 10 weken (na toewijzing door het COA) een plan van aanpak maken met een nieuwkomer. 
• Actief burgerschap voor nieuwkomers. Van nieuwkomers verwachten we wat we van elke Nederlander ver-

wachten: dat je je best doet, dat je je gedraagt en dat je opkomt voor de vrijheden en grondrechten van ande-
ren. We beschermen nieuwkomers tegen groepsdruk. 

• We verwachten van nieuwkomers hetzelfde als wat we van alle Nederlanders verwachten. In het kader van de 
inburgeringswet zorgen we standaard voor een vrouwenemancipatieprogramma en een homo-emancipatie-
programma. Tolerantie en jezelf thuis voelen zijn belangrijk. 

Lichtverstandelijke beperking (LVB)
De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:

• We staan voor een inclusieve samenleving, waar iedereen meedoet naar vermogen. 
• Mensen met een lichte verstandelijke beperking doen naar vermogen  mee. 
• Bedrijven die actief bezig zijn met leer- en werkplekken hebben bemoediging en ondersteuning nodig om door 

te gaan. Eens per jaar wordt er een verkiezing gehouden en een prijs toegekend aan het bedrijf met de beste 
werk-leerplek. Nominaties verlopen via de gemeente.
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Toegankelijk voor iedereen
Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, om mee te doen, voor de gezelligheid, om te 
leren samenwerken en ga zo maar door. Sport en bewegen begint op jonge leeftijd. Daarvoor zijn er in elke woonwijk 
voldoende speelplekken, speeltuinen en sport- en beweegmogelijkheden. Wij stimuleren het gezamenlijk gebruik 
van voorzieningen en parken. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we hier rekening mee vanuit de ge-
dachte dat diverse sporten zoals fietsen en joggen daar plaatsvinden. 

In Hoogeveen zijn veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Juist in wijken en dorpen zijn 
deze verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding. Sport moet toegankelijk zijn voor 
alle kinderen. We sluiten ons aan bij Drenthe Sport Duurzaam, zodat sportverenigingen kunnen verduurzamen en 
besparen op hun energiekosten. Door de blijvende inzet van combifunctionarissen op scholen en buiten schooltijd 
worden kinderen gestimuleerd mee te doen aan sport- en bewegingsactiviteiten.

Elke week weer staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport in 
onze gemeente mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden 
van onze lokale samenleving. Wie sport en lid is van de sportclub, is vaak gezonder en heeft een breder sociaal 
netwerk dan iemand die geen lid is van een sportvereniging. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen dus en 
zien sport als een publieke voorziening. 

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We stimuleren jeugd om lid te worden van een sportvereniging en we bieden ouders met een laag inkomen 

financiële ondersteuning, zodat alle kinderen kunnen meedoen.
• We voeren het schoolwemmen in het basisonderwijs (opnieuw) in zodat ieder kind op 12-jarige leeftijd zwem-

vaardig is en een zwemdiploma heeft.
• We voeren een onderzoek uit naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuw binnen- en buitenzwembad.
• In samenhang met de sociale wijkteams wordt een programma gericht op ouderen en blijven bewegen. 
• Binnen het armoedebeleid worden belemmeringen weggenomen voor kinderen, maar ook voor ouderen om te 

gaan sporten. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg staan 
• We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo groot mo-

gelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en advies van 
de gemeente kunnen rekenen. 

• We investeren in voorzieningen voor individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan wandel-, hardloop en 
mountainbikeroutes in de open lucht, maar ook buitenfitness of bootcamps in de parken.

11.Sport
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Veel meer dan alleen aantrekkelijk 
Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid van een gemeente. Cultuur draagt bij aan de persoonlijke (talent)ontwik-
keling van onze inwoners. Voor ons is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor 
iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. Dit geldt zeker ook voor amateurkunst.

Wij willen deze culturele  activiteiten in stand houden en zien vooral de voor de amateurkleinkunst beoefeningen mo-
gelijkheden in de gemeenschapshuizen 2.0. Veel toneelverenigingen beleven plezier en voorpret aan hun jaarlijkse 
uitvoeringen. Bij de uitvoeringen van deze cultuuruiting komen wijk- dorpsbewoners in groten getale een avondje 
genieten. Cultuur zorgt voor leefbaarheid, aantrekkelijkheid om juist in een dorp of buurt te wonen. Cultuur versterkt 
de sociale binding in onze gemeente. 

Culturele activiteiten zoals het leren van het Drentse taal, filosofische verhandeling georganiseerd door de plaatselijk 
bibliotheek, maar zeker ook het organiseren van piratenmuziekfestivals, rockfestivals en “muziek achter de voor-
deur” kunnen blijvend worden aangeboden. Dit zijn particuliere initiatieven het is goed om incidenteel als gemeente 
een kleine bijdrage te leveren.

Wij stimuleren cultureel ondernemerschap waarbij particulieren en culturele instellingen zelf actief op zoek gaan 
naar bronnen van financiering. Dit betekent vaak dat er een bijdrage gevraagd mag worden van de bezoekers. Voor 
de locaties kan gebruik worden gemaakt van de gemeenschapshuizen 2.0 en de parken in de gemeente.

Muziekactiviteiten van Scala waaieren uit over heel Hoogeveen. Muziekles kan worden ondergebracht in schoolge-
bouwen en op termijn binnen het leerplan van het onderwijs. Muziekonderwijs moet financieel toegankelijk zijn voor 
zowel kinderen als volwassenen. We stimuleren de samenwerking tussen het onderwijs en cultuur.

In 2023 vinden er twee grote culturele en voor Hoogeveen belangrijke evenementen plaats. In Hollandscheveld 
wordt door De Tamboer een locatievoorstelling over de boerenopstand van 1963 georganiseerd. Boer Koekoek 
speelde hier zoals bekend een grote rol in. In hetzelfde jaar worden tal van activiteiten in Drenthe georganiseerd in 
het kader van het Van Goghjaar, zo ook in Hoogeveen. Beide evenementen zijn van grote waarde voor de cultuur-
beleving in Hoogeveen en zetten Hoogeveen op de culturele kaart van Nederland!

Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed wordt behouden voor volgende generaties en is onderdeel van het gemeentelijk beleid. Kennis 
over ons culturele erfgoed, waar komen we vandaan, helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.

Jonge startende kunstenaars gaan we ondersteunen door hen te helpen bij het zoeken naar publiek of private finan-
ciering en door regelgeving te vereenvoudigen. 

Het Cultuurhuis
Al een aantal jaren is er sprake van het realiseren van een Cultuurhuis. De Tamboer, Scala, Het Podium en de Bi-
bliotheek zouden samen onder één dak. Dit komt nog niet echt van grond vanwege grote financiële investeringen. 
In de tussentijd hebben de betrokken organisaties apart en/of gezamenlijk programma’s ontwikkeld en uitgevoerd. 
Tot nu toe lijkt de bibliotheek haar culturele doelstellingen te behalen en heeft haar functie weten uit te breiden. Er 
worden veel activiteiten met succes georganiseerd. Een voorbeeld is “de Ontdekhoek” of tentoonstellingen over de 
Hoogeveense popmuziek en oude trams in Hoogeveen.  

12. Cultuur
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De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We investeren in onze culturele voorzieningen en willen deze behouden om de leefbaarheid en aantrekkelijk-

heid van onze gemeente te behouden. 
• Cultuureducatie en muziekonderwijs voor kinderen en jongeren moet hoog op de agenda staan. Wij maken dit 

toegankelijk en betaalbaar met inkomensafhankelijke eigen bijdrages naast de gemeentelijke bijdrages. 
• De gemeente stelt voldoende middelen en ruimte beschikbaar om het cultureel erfgoed te beheren.
• We waarderen en moedigen culturele diversiteit aan van straatmuziek tot volkstoneel bij wijze van spreken.
• Mensen met een beperking hebben gemakkelijk toegang tot kunst en culturele activiteiten.
• We moedigen culturele activiteiten aan die passen bij onze inwoners.
• Alle kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie. Muzieklessen vanuit de muziek-

school worden zo veel mogelijk ondergebracht in de onderwijsgebouwen en maken op termijn onderdeel uit 
van het reguliere onderwijsaanbod.

• De grote culturele evenementen in 2023 (Boer Koekoek en Van Gogh) worden ondersteund door de gemeente 
zodat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente op laagdrempelige wijze kennis maken met unieke vor-
men van cultuur.
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Goede en kundige mensen aan het stuur in de gemeente Hoogeveen
De Hoogeveense PvdA maakt zich altijd hard voor een samenleving waar de inwoners kunnen rekenen op een 
helder opererend bestuur en een gemeenteraad met een gezond verstand van actuele ontwikkelingen. De politici 
beschikken over een goed maatschappelijk kompas en hebben oog voor wat burgers vragen. In goede samenwer-
king met inwoners en mederaadsleden komen ze met bruikbare, goede en effectieve oplossingen. Dit betekent dat 
wij onze kandidaatsraadsleden goed scholen, bijscholen en begeleiden. Zo zijn zij goed op hun taak berekend om 
voor het belang van de inwoners in de gemeente te kunnen opkomen. 

Om een goed gekwalificeerd college te kunnen vormen vinden we dat de te benoemen wethouders een assessment 
moeten afleggen. 

Vergroten van de zeggenschap van inwoners
De overheid is er voor haar inwoners. Voor ons is het belangrijk dat de overheid voorkomt dat inwoners door het ijs 
dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor. 

De relatie tussen overheid en de burger is veranderd. De binding tussen burger en overheid is verdwenen. De burger 
is nu consument van een product of dienst die eerst door de overheid werd verzorgd maar nu door een marktpartij. 
De markpartij bepaalt bijvoorbeeld wat voor zorg wordt geleverd en bepaalt de prijzen en vergoedingen. Burgers 
komen er steeds meer achter dat hun volksvertegenwoordigers minder tot geen invloed hebben op de zorg. Denk 
maar aan zeggenschap over een ziekenhuis zoals het voormalige Bethesda Ziekenhuis.

Bij de huidige uitvoering van de WMO-zorg, Jeugdzorg en de Participatiewet stapelen de problemen zich op en de 
gemeente heeft geen oplossingen die goed zijn voor  de hulpvragers . Al in 2010 werden de eerste stappen gezet 
met de modernisering van de AWBZ.  Op 1 januari 2015 werd de WMO ingevoerd. Zes (6) en zeven (7) jaar later 
wordt de burger geconfronteerd met grote problemen bij de uitvoering van de WMO. 

Het vertrouwen van veel burgers in de lokale overheid lijkt niet groot. De overheden en de marktpartijen wijzen naar 
elkaar en de burger raakt de weg kwijt. Dit is ongeveer het vertrekpunt als we het hebben over Lokale democratie. 
De inbreng en medezeggenschap van de burger over het gemeentelijk beleid is onvoldoende geregeld. De inwoners 
die van het minimum leven en onder de armoedegrens zitten, worden vertegenwoordigd door cliëntenraden, die 
de belangen van de betreffende groep inwoners behartigen. Deze medezeggenschapsraden hebben adviesrecht, 
gevraagd en ongevraagd. Maar  het beleid heeft grote gevolgen heeft voor deze kwetsbare groepen. Voor de dag 
van morgen en de rest van hun leven. Zij ervaren geen zeggenschap, geen democratie, want een advies mag de 
gemeente naast zich neerleggen. Het instemmingsrecht is uit medezeggenschapswetten geschrapt ten voordele 
van instituties, zoals colleges van B&W en instellingen in zorg en welzijn. 

De Hoogeveense PvdA vindt dat alle medezeggenschapsraden die aangesteld zijn vanwege de WMO in overleg 
met hun achterban, instemmingsrecht moeten hebben. Vooral als de besluiten invloed hebben op de kwaliteit van 
leven van gezinnen die in armoede leven of verhoudingsgewijs een groot deel van hun inkomsten moeten besteden 
aan de gevolgen van de ziekte of gebrek waardoor de WMO zorg nodig hebben.

Inwoners moeten inzicht krijgen en invloed hebben op de eigen persoonsgegevens die door de gemeente worden verza-
meld, bewerkt, opgeslagen en verstrekt worden aan derden. Inwoners mogen privacygevoelige registraties inzien.

Burgerinitiatieven moeten afgewogen worden op geschiktheid voor regulier overheidsbeleid en de gemeente stelt 
zich proactief op. Een belangrijke rol binnen deze initiatieven is weggelegd voor de Smederijen, een PvdA-initiatief 
dat in de achterliggende jaren zijn nut en kracht heeft bewezen. De Smederijen hebben er toe geleid dat Hoogeveen 
destijds een voortrekkersrol kon spelen. Maar we zijn er niet uniek meer in, terwijl er veel te doen is in buurten en 
dorpen waarbij de Smederijen een initiërende en coördinerende rol kunnen spelen. Er ligt genoeg uitdagend vuur 
om de Smederijen te kunnen laten “branden”.

Burger-coöperaties voor zon- en windenergie participeren optimaal voor 50% in de energiecoöperatie. Energiebe-
drijven maken openbaar wanneer en hoe groot de schenkingen zijn die zij doen, aan verenigingen of dorpshuizen 
in ruil voor grond waar de zonneparken en windparken gebouwd worden. Inwoners hebben de mogelijkheid om de 
schenking te herroepen en een maximale participatie te bedingen.

13. Lokale democratie
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De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende: 
• Iedereen moet betrokken kunnen zijn bij wat er in zijn of haar omgeving gebeurt. In elk raadsvoorstel geven we 

daarom expliciet aan op welke manier betrokkenheid en inspraak zijn georganiseerd en hoe ervoor is gezorgd 
dat iedereen de gelegenheid heeft om mee te praten. 

• Inspraak en betrokkenheid bij de lokale besluitvorming zijn belangrijk. Daarom is alle informatie die mensen 
opvragen in principe openbaar. Als inwoners en/of journalisten een beroep willen doen op de WOB, dan wordt 
dat verzoek altijd binnen de wettelijke termijn behandeld. De gemeenteraad krijgt jaarlijks een overzicht van 
de WOB-verzoeken en de wijze van afhandeling. 

• We willen instemmingsrecht voor vertegenwoordigers van mensen die genoodzaakt zijn om gebruik te maken 
van het sociaal domein. 

• Onze gemeente is zorgvuldig waar het gaat om de bescherming van privacy en de gegevens van haar inwo-
ners. Bij aanbestedingen en subsidie weegt privacy mee. De AVG wordt nauwgezet uitgevoerd. 

• De gemeente heeft haar eigen dienstverlening op orde.

Ruimte voor inwonersinitiatieven 
Burgerinitiatieven gaan uit van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen doen, inclusief werken en niet 
in strijd zijn met het algemeen belang. Deze initiatieven kunnen leiden tot meer betrokkenheid van bewoners. 
Burgerinitiatieven van bewoners worden dan ook zoveel mogelijk ondersteund. Burgerinitiatieven moeten soms 
overgaan in regulier beleid als het voldoende betekenis heeft voor wie de burgerinitiatieven zijn bedoeld. Het Colle-
ge, de gemeenteraad en de ambtenaren bezinnen zich op hun rol en manier van werken en overleggen met elkaar 
en met inwoners hoe (opnieuw) vorm te geven aan het democratisch proces.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Wij formuleren samen met inwoners uitgangspunten onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund 

kunnen worden. 
• De inzet van de Smederijen wordt waar nodig versterkt en uitgebreid.  Het werken vanuit de Smederijen heeft 

aantoonbare resultaten in wijken en dorpen opgeleverd, waarbij initiatieven van de bewoners basis en leidend zijn. 
• We helpen inwonersinitiatieven bij het vergroten van hun bereik en vinden het belangrijk dat alle inwoners, niet 

alleen de meest mondige, deelnemen aan inwonersinitiatieven. Deze initiatieven kunnen gratis gebruik maken 
van gemeentelijke publicatiekanalen zoals het Torentje in de Hoogeveensche Courant, de sociale media en de 
gemeentelijke website. 

• Als gemeente is de houding niet meer ‘kan niet, mag niet’, maar ‘waar kunnen we helpen’. De mogelijkheden 
om zelf tuinen, plantsoenen, parken en speeltuinen te beheren worden vergroot. 

• We moedigen initiatieven van inwoners, die de sociale cohesie in een buurt/dorp vergroten, de leefomgeving 
vergroenen of energievoorziening verduurzamen, aan. 

• Initiatieven van inwoners steunen we alleen als ze breed gedragen worden. 
• Inwoners kennen hun buurt het beste. Daarom zijn we voor wijkraden, die de gemeente gevraagd en ongevraagd 

informeren over ontwikkelingen en mogelijke oplossingen in de wijk. Een belangrijke voorwaarde is de samen-
stelling: iedereen moet mee kunnen praten, ongeacht iemands achtergrond, inkomen of opleidingsniveau. 

• We willen voorkomen dat bewonersinitiatieven vastlopen binnen de ambtelijke structuur van diensten en af-
delingen. We zorgen ervoor dat binnen de gemeentelijke organisatie wordt samengewerkt, zodat het voor 
bewoners eenvoudiger wordt om hun ideeën te realiseren

Als we iets in de achterliggende periode hebben geleerd is het dat mooie plannen en initiatieven voor de toekomst 
maken geen garantie geven om ze daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. De maatschappij ziet er op dit moment onver-
wacht anders uit dan we twee jaar geleden hadden kunnen bedenken. Dat vraagt een enorme flexibiliteit, maar dat 
doen we wel vanuit onze idealen. Meer dan ooit is samenwerken een voorwaarde om de verwachte en onverwachte 
omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. 

Dat is waar we als Hoogeveense PvdA voor gaan: Energiek op weg naar een nieuwe periode!

December 2021

Tot slot
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