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Inleiding

Sterk, Sociaal en Ondernemend

De komende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in een periode 
van veel veranderingen. Voor 2018 wordt een gemeentelijke herindeling 
voorzien. Er komen veel nieuwe taken op de gemeente af en we verkeren in 
een heftige, wereldwijde economische crisis zoals maar weinig mensen die 
ooit hebben meegemaakt.

Deze veranderingen en omstandigheden brengen veel onzekerheid met zich 
mee. Onzekerheid voor de inwoners van onze gemeente, maar ook voor de 
gemeente en de gemeentelijke politiek. Veel zaken zijn moeilijk te 
voorspellen en ook nog niet duidelijk.

Daarom kiest de PvdA er voor deze keer niet te komen met een uitgebreid 
verkiezingsprogramma met de gebruikelijke wensenlijstjes en beloften. We 
weten niet hoe de wereld er over twee of drie  jaar uit zal zien. Dat was altijd 
al zo, maar nu des te meer. Daarom bestaat dit verkiezingsprogramma vooral 
uit een beschrijving van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en de 
inzet van de PvdA daarbij.

Waar we duidelijk over zijn, is dat deze tijd van iedereen een bijdrage vraagt 
en dat we van degene die dat kan dragen meer vragen dan van degene die 
dat niet kan.

De PvdA wil de kiezers alleen beloftes doen die ze waar kan maken. In tijden 
als deze zijn dat er niet veel. De kiezer mag wel een actieve houding van de 
PvdA verwachten. Een  houding waarbij we kansen pakken als ze zich 
voordoen. Een houding die ruimte geeft aan de creativiteit van de 
samenleving. Een houding waarbij we ons niet op voorhand laten leiden door 
wetten, regels en andere beperkingen. En boven alles mag de kiezer van de 
PvdA verlangen dat we bij het verdelen van de beperkte middelen altijd 
kiezen voor eerlijk delen. We geven het geld uit daar waar het echt nodig is 
en bieden een fatsoenlijk vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. We zijn 
sterk én sociaal.
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1. Samen leven, samen zorgen

De financiering van de verzorgingsstaat staat onder druk. Door de 
toenemende vraag dreigen de kosten voor de zorg zodanig op te lopen dat 
de samenleving ze niet meer op kan brengen.  Daarom wordt er steeds meer 
een beroep gedaan op de inwoners om zelf, eventueel met behulp van 
familie, kennissen en buren, hun problemen op te lossen. Veel mensen 
slagen daarin met behulp van hun eigen netwerk. 

De Surinaams-Javaanse woongemeenschap Langkoeas is een voorbeeld van 
een gemeenschap met een sterke sociale verbondenheid die in staat is 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit doen zij 
bijvoorbeeld door gezamenlijke maaltijden en onderlinge hulp en bijstand te 
organiseren. Andere gemeenschappen als bijvoorbeeld de Hooge Horst 
organiseren ook gezamenlijk hun zelfstandigheid.

Toch zien we dat de sociale problematiek bij een groot aantal inwoners van 
onze gemeente dit beroep op zelf verantwoordelijkheid nemen lastig maakt. 
Mensen die niet over de nodige contacten (een "netwerk") beschikken, 
dreigen buitengesloten te worden. Het risico bestaat dat langs deze lijnen 
(het wel of niet hebben van een netwerk) een nieuwe tweedeling in de 
samenleving ontstaat. De PvdA wil  deze ongelijkheid bestrijden. Ook hier 
geldt het uitgangspunt dat de overheid er is om een vangnet te bieden. Wie 
(tijdelijk) niet in staat is zijn problemen zelf op te lossen, krijgt hulp. In 
Gorecht-west wordt nu ervaring opgedaan met de inzet van sociale teams. 
Deze teams inventariseren problemen en bieden in eenvoudige situaties 
hulp. Bij grotere problemen verwijzen de sociale teams door naar 
gespecialiseerde hulp. De PvdA wil deze aanpak gemeentebreed invoeren als 
die blijvend succes heeft. Een succes is het voor de PvdA als mensen die het 
zelf niet lukt daadwerkelijk geholpen worden bij het oplossen van 
problemen. 

In de visie van de PvdA werken deze sociale teams op een creatieve manier 
en maken ze gebruik van nieuwe methoden om oplossingen op maat te 
bieden, en laten zij zich daarbij in eerste instantie niet leiden door de 
beperkingen die wetten en regels met zich meebrengen . Niet het belang van 
de organisaties en protocollen staan voorop, maar de mensen die hulp nodig 
hebben. Hulpverleners zijn herkenbaar en toegankelijk, van 
wijkverpleegkundige en huishoudelijke hulp tot wijkagent.
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Daarnaast zijn er vrijwilligersorganisaties die mensen ondersteunen om hun 
problemen de baas te worden. Een goede verbinding tussen vrijwilligers en 
professionals moet er voor zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Zo 
melden vrijwilligers die mensen helpen met geldzaken hun bevindingen bij 
de kredietbank als daar aanleiding voor is. Een dergelijke integrale aanpak 
kan ook voor andere sociale problemen worden gebruikt. De PvdA vindt het 
daarbij belangrijk om de grens tussen wat van vrijwilligers gevraagd kan 
worden en wat aan professionals overgelaten moet worden goed te bewaken.

Een goede facilitering van vrijwilligers is belangrijk om hen de rol te kunnen 
laten spelen die we voor ogen hebben. 

De PvdA wil internet en sociale media inzetten om vraag en aanbod van 
inwoners bij elkaar te brengen. Een goed voorbeeld daarvan is de 
buurtmarktplaats BUUV in Haarlem (www.buuv.nu). 

Welzijn is iets dat de meeste mensen heel goed voor zichzelf kunnen 
organiseren. Waar dat niet lukt is voor de PvdA uitgangspunt dat iemand dan 
in eerste instantie probeert dit samen met zijn omgeving op te lossen. Voor 
degenen die dat niet lukt wil de PvdA een netwerk bieden. Dit is het 
Welzijnswerk anno 2014. Het welzijnswerk is wat de PvdA betreft te vinden in 
de wijken en werkt vraaggericht. Ook andere organisaties dan de 
gemeentelijke overheid kunnen daaraan bijdragen. Als voorbeeld daarvan 
ziet de PvdA een project als Spring. Een project opgezet door het Noord 
Nederlands Toneel (NNT) met steun van de Woningcorporatie. Een ander 
voorbeeld is de bijdrage die Fier4Grunn (samenwerking stichting ‘FC 
Groningen in de maatschappij’ en woningcorporatie Lefier) levert aan de 
samenlevingsopbouw in Gorecht-West.

“Uitgangspunt bij het aanbieden van zorg en welzijn is dat de gemeente met 
behulp van een netwerk van professionele hulpverleners en vrijwilligers een 
vangnet biedt voor wie dat nodig heeft.”
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2. Arbeidsmarkt en werk

De PvdA wil voor de meest kwetsbare mensen een fatsoenlijk sociaal 
vangnet. Dit vangnet zorgt voor een inkomen (bijstand) dat, zo nodig 
aangevuld met zorg-, huur- en andere toeslagen plus een collectieve 
aanvullende zorgverzekering een fatsoenlijk bestaan biedt. In dat kader 
willen we ook in de toekomst mensen blijven wijzen op voorzieningen waar 
ze recht op hebben.

Het kan anderzijds niet zo zijn dat mensen die van hun recht op een 
inkomensvoorziening gebruik maken verder aan hun lot overgelaten worden. 
De PvdA vindt dat mensen in uitkeringssituaties gestimuleerd moeten 
worden om mee te doen in de samenleving. Voor de één zal het voldoende 
zijn om te wijzen op de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te gaan doen, 
anderen hebben meer aansporing nodig. Het niet meewerken aan de vraag 
om iets voor de samenleving te doen leidt wat de PvdA betreft tot het 
opleggen van sancties als het korten op de uitkering. Iedereen die dat kan 
levert een bijdrage aan de maatschappij. Wij vinden dit niet alleen voor de 
betrokkenheid van mensen in een uitkering bij de maatschappij belangrijk. 
Ook voor het behoud van solidariteit met het stelsel dat mensen een 
minimale bestaanszekerheid biedt is dit belangrijk. 

Uiteindelijk gaat het erom zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij onze 
samenleving. Ook op mensen die noodgedwongen buiten het arbeidsproces 
staan, moet een beroep worden gedaan om de samenleving draaiende te 
houden. Meedoen aan de samenleving betekent sociale contacten opdoen en 
werken aan de eigen ontplooiing. Meedoen in de samenleving kan ook door 
het doen van vrijwilligerswerk. 

Voor de PvdA is een essentiële voorwaarde voor werken met behoud van 
uitkering dat dit niet leidt tot het verdringen van reguliere banen. De PvdA 
zal hier strikt op toezien, hoewel de grens soms moeilijk aan te geven is en 
veel werk dat in het verleden regulier was nu blijft liggen door 
bezuinigingen.

Werkleerprojecten bewijzen hun nut. Door de sterk oplopende werkloosheid 
is het helaas niet eenvoudig mensen die met succes hun traject hebben 
afgesloten, aan een baan te helpen. Toch zal alles op alles gezet worden om 
mensen te motiveren hun traject af te ronden. Forse bezuinigingen op de re-
integratiemiddelen maken een andere aanpak van re-integratie noodzakelijk. 
De PvdA is er voorstander van om vaker trajecten voor groepen te 
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organiseren, in plaats van de gebruikelijke (relatief dure) individuele 
trajecten.

Ook bij reguliere opleidingen blijft het van groot belang leerlingen te 
motiveren en stimuleren om hun opleiding af te ronden, ondanks het huidige 
arbiedsmarktperspectief. Door te blijven investeren in een sluitende aanpak 
wordt voortijdig schooluitval voorkomen. De PvdA vindt dat je bij het kiezen 
van een opleiding ook rekening moet houden met het toekomstperspectief. 
Dit geldt zowel voor de instellingen die een opleiding aanbieden als voor de 
leerling die een opleiding kiest. Voor zover wij daar als lokale PvdA invloed 
op hebben zullen we dat bevorderen.

De PvdA wil de mogelijkheden die er wel zijn om mensen aan het werk te 
helpen beter benutten door veel meer dan nu de arbeidsmarkt regionaal te 
benaderen in samenwerking met omliggende gemeenten. Net als bij de 
sociale teams geldt ook hier dat niet de belangen en protocollen van 
organisaties voorop staan, maar het verder helpen van mensen.

Er is nu en in de toekomst behoefte aan technisch geschoold personeel. 
Initiatieven van scholen samen met het bedrijfsleven om leerlingen te 
interesseren voor technische beroepen krijgen steun van de PvdA. Het idee 
dat het in de techniek om vies en smerig werk gaat is al lang achterhaald. De 
PvdA zal ook in de komende jaren hierop blijven hameren. 

De PvdA wil in relatie tot de arbeidsmarkt twee leidende principes een plek 
geven in het gemeentelijk inkoopbeleid 

• Bij het aanbesteden van grote projecten op zowel sociaal als fysiek terrein 
zal de eis worden gesteld dat minimaal 5% van de aanneemsom wordt 
gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en mensen met 
een arbeidshandicap.

• De PvdA wil dat bij aanbestedingen buitenlandse uitzendbureaus, die zich 
niet houden aan de Nederlandse cao-afspraken, worden geweerd.

“Betaald werk voor iedereen is op dit moment helaas geen werkelijkheid, 
maar de PvdA verwacht wel van iedereen dat die zijn of haar bijdrage aan de 
maatschappij levert, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.”
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3. Onderwijs

Tegenwoordig zijn diploma’s nodig om werk te krijgen. Maar een diploma staat ook 
voor ontwikkeling van algemene kennis en vaardigheden, zodat iemand zich kan 
redden in de samenleving en zichzelf als individu kan ontplooien. Wij vinden het 
daarom belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan en een opleiding 
volgen om later een beroep te kunnen uitoefenen dat past bij hun mogelijkheden en 
interesses. Wij vragen van hen en hun ouders zich daarvoor naar vermogen in te 
zetten.  

Schoolsucces is ook afhankelijk van goede scholen: moderne gebouwen, actuele 
leermiddelen, deskundige leerkrachten en slagvaardige schoolleiders. Daarom 
blijven wij inzetten op multifunctionele accommodaties waar kinderopvang en 
basisschool onder één dak samenwerken. Als gevolg van de op termijn 
teruglopende leerlingaantallen pleiten wij voor minder, maar hoogwaardiger 
schollocaties. Nu is het gemeentebestuur nog het bestuur van de openbare 
basisscholen. Verzelfstandiging is echter onontkoombaar. Onder meer vanawege de 
herindeling zal het in de toekomst niet langer mogelijk het de huidige bestuurlijke 
model te handhaven. De PvdA is van mening dat deze verzelfstandig slagvaardig en 
zorgvuldig moet worden voorbereid. Speciale aandacht zullen wij daarbij besteden 
aan het instandhouden van het professionele bewegingsonderwijs. De PvdA vindt dit 
nu, maar ook in de toekomst van groot belang dat bewegen onder professionele 
begeleiding integraal onderdeel uit blijft maken van het onderwijsprogramma. 
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4. Armoedebeleid en schulphulpverlening

Niet alleen de mensen op bijstandsniveau, maar ook zelfstandige 
ondernemers, zzp-ers en tweeverdieners die hun baan verliezen, komen in 
financiële problemen. Het aantal mensen met schulden loopt daardoor fors 
op.
Voor mensen met problematische schulden biedt de gemeente 
schuldhulpverlening. Als dat nodig is worden ook de problemen aangepakt 
die schuldsanering moeilijk maken. Hiervoor kan bijvoorbeeld 
maatschappelijk werk of verslavingszorg worden ingeschakeld. 

De PvdA ziet deze vorm van hulpverlening als een belangrijke kerntaak voor 
de gemeente. Hierop wordt niet bezuinigd en als dat nodig is worden extra 
middelen ingezet. Inkomensbeheer is beschikbaar voor mensen die hun 
financiën niet zelf op orde kunnen houden. Ook dat ziet de PvdA als een 
belangrijke kerntaak. Wel kunnen vrijwilligersorganisaties een belangrijke rol 
spelen bij die vorm van hulp.

Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede.  Het stimuleringsfonds 
zorgt voor tegemoetkoming in o.a. bijkomende schoolkosten, het 
verstrekken van computers, en voor deelname aan sport en culturele 
activiteiten. Welke andere keuzes ook gemaakt worden. Deze vorm van 
ondersteuning door de gemeente ziet de PvdA als een kerntaak. Wij willen de 
mogelijkheden van het stimuleringsfonds voor kinderen uitbreiden naar 
gezinnen met een inkomen dat hoger ligt dan 110% van het minumumloon 
en ook de vergoedingen voor sommige activiteiten verhogen. Bijvoorbeeld 
door de contributie van sportverenigingen voor kinderen tot 18 jaar volledig 
te vergoeden voor ouders met een inkomen tot 120 % van het minimumloon 
en daarboven afhankelijk van het inkomen een deel van de contributie te 
vergoeden.

“Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede, de PvdA zal daarom 
extra inzetten op uitbreiding van de mogelijkheden om een beroep te doen 
op het stimuleringsfonds voor deelname aan sport en cultuur.” 
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5. Decentralisaties

De nieuwe taken die de gemeenten gaan uitvoeren zijn de jeugdzorg, een 
deel van de AWBZ en de integratie van een groot deel van de mensen met 
SW-indicatie of een Wajong-uitkering op de reguliere arbeidsmarkt . Het rijk 
veronderstelt dat gemeenten deze taken efficiënter kunnen uitvoeren en 
bezuinigt daarom fors op de budgetten. Ook de PvdA vindt dat deze taken 
effectiever en efficiënter door gemeenten uitgevoerd kunnen worden. De 
huidige kortingen gaan echter veel verder dan efficiencykortingen. Het zijn 
voor een aanzienlijk deel zeer forse  bezuinigingen. Bezuinigingen die maken 
dat het voor gemeenten een lastige opgave wordt om tot een verantwoorde 
uitvoering te komen. Feit is ook dat bezuinigingen noodzakelijk zijn en dat 
we geen extra geld van het rijk kunnen verwachten. We zullen het moeten 
doen met wat er is.

Dat betekent wat de PvdA betreft keuzes maken en creatief zijn. Hierbij 
stellen wij een aantal uitgangspunten centraal:

• de overheid is er om een fatsoenlijk vangnet voor de “zwakkeren” in de 
samenleving te bieden;

• wie zichzelf kan redden, of zelf hulp kan organiseren, wordt daarbij 
minimaal gefaciliteerd. Hij of zij zal meer een beroep op de samenleving 
moeten doen;

• deze uitgangspunten gelden op allerlei terreinen: zorg, welzijn, werk en 
inkomen, wonen, maar ook op terreinen als sport en cultuur.

“Bij de uitvoering van de komende decentralisaties staat voor de PvdA 
centraal dat we de zwakkeren in de samenleving een vangnet bieden. Wie dat 
enigszins kan organiseert zelf zijn of haar hulp in de samenleving.”
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6. Wonen

Voor het wonen ligt de prioriteit de komende jaren bij de wijkvernieuwing 
van Gorecht-west. De aanpak van de sociale problemen in die wijk, het 
mensen actief mee laten doen in de wijk, (ook voor wat betreft de 
woningbouw en de inrichting van de wijk) werpt zijn vruchten af en is een 
voorbeeld voor toekomstige herstructureringen. 

In onze gemeente is op dit moment voldoende ruimte voor nieuwbouw. De 
PvdA zal zich inzetten om vernieuwende initiatieven te steunen die de 
woningbouw weer op gang kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld door te 
kijken naar creatieve manieren om eigendom over te dragen (gefaseerd, 
grond in erfpacht e.d.), door mee te werken aan mogelijkheden voor 
specifieke financieringen (bijvoorbeeld hypotheken specifiek gericht op 
mensen die geen vaste baan hebben) of het ondersteunen van bijzondere 
particuliere initiatieven. Uitgangspunt voor de rol van de gemeente op de 
huidige woningmarkt is kansen pakken waar ze zich voordoen en niet op 
voorhand uitgaan van allerlei beperkingen.

Door de moeilijke situatie op de markt voor koopwoningen is de 
belangstelling voor huren toegenomen. Daarnaast vraagt de huidige 
woningmarkt ook om de beschikbaarheid van voldoende betaalbare 
huurwoningen. In de prestatieafspraken met de lokale corporaties wil de 
PvdA nadere afspraken opgenomen zien over de beschikbaarheid van 
betaalbare huurwoningen. De PvdA gaat uit van de woonlastenbenadering bij 
het invullen van het begrip betaalbaarheid. Hierbij worden de woonlasten 
bepaald door de optelsom van huur en energielasten. 

Een nieuwe visie op het wonen in Hoogezand-Sappemeer hoort wat de PvdA 
betreft thuis in de ontwikkeling van een totale visie op de in het kader van de 
herindeling nieuw te vormen gemeente. Bij het komen tot die visie worden de 
inwoners nadrukkelijk betrokken.  

“De PvdA wil afspraken met de corporaties maken over de beschikbaarheid 
van voldoende betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Onder 
betaalbaar verstaat de PvdA in dit verband de optelsom van huur en 
energielasten als percentage van het inkomen.”
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7. Sport en samenleving

Traditioneel is Sport voor de PvdA in Hoogezand-Sappemeer een belangrijk 
thema. Belangrijk, omdat het voor veel mensen een hoofdrol in hun leven 
speelt, omdat het een belangrijke rol speelt in de samenleving en omdat 
sport een bijdrage levert aan welzijn en gezondheid van veel inwoners. 
Ondanks de bezuinigingen wil de PvdA blijven investeren in sportstimulering 
in samenwerking met de sportclubs.

Naast het plezier dat mensen in de sport beleven is het een vliegwiel voor 
veiliger buurten, betere prestaties op school en minder overgewicht. 
Overgewicht is een van de meest ernstige bedreigingen van de 
volksgezondheid op dit moment, ook onder kinderen. Op jonge leeftijd heeft 
dat, naast een negatief effect op de individuele gezondheid en 
zorgconsumptie, grote gevolgen voor de maatschappelijke ontwikkeling van 
het kind. En daarom kiezen we bij het investeren in sport voor een integrale 
benadering, waarbij sport wordt verbonden met onderwijs, cultuur, 
gezondheidszorg en welzijn. Mede daarom vindt de PvdA het behoud van 
gespecialiseerde sportleraren voor het bewegingsonderwijs van groot belang 

“De PvdA blijft investeren in sport als belangrijk instrument bij het 
bevorderen van de volksgezondheid”
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8. Herindeling

De verkiezingen in maart 2014 zullen (waarschijnlijk) de laatste zijn in de 
zelfstandige gemeente Hoogezand-Sappemeer.  De gemeentelijke 
herindeling in de provincie Groningen zal, zoals het nu lijkt, op 1 januari 
2018 een feit zijn. Voor de nieuwe gemeenteraden zullen dan in het najaar 
van 2017 verkiezingen worden gehouden. Er zal van de gemeentebesturen 
veel energie gevraagd worden om het samengaan voor te bereiden. Maar ook 
hier geldt: “Tijdens de verbouwing blijft de winkel open.”

Wij zijn als PvdA in Hoogezand-Sappemeer al langere tijd voor een 
ingrijpende herindeling. Er komt een aantal nieuwe zware taken (Jeugdzorg, 
grote delen van de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking 
op de arbeidsmarkt) op gemeenten af. Taken die heel moeilijk of helemaal 
niet lokaal te organiseren zijn in kleine gemeenten. Dit schaalprobleem wordt 
vaak opgelost door samenwerkingsverbanden als gemeenschappelijke 
regelingen, maar die geven veel onnodige "bestuurlijke drukte". Wij zijn daar 
geen voorstander van. De PvdA kiest voor helderheid. Taken worden 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en die moet in 
staat zijn om die uitvoering te controleren. 

Ook zijn wij er als PvdA van overtuigd dat de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening verbeterd kan worden door de herindeling. Door de steeds 
snellere ontwikkeling van allerlei internettoepassingen is die dienstverlening 
veel minder afhankelijk van een plek dichtbij. Op termijn wil de PvdA een 
overheid die maximale service levert tegen een aanvaardbare prijs. 
Bijvoorbeeld door een haal- en brengservice voor documenten zoals een 
paspoort, wat vooral voor ouderen een uitkomst kan zijn.

Bij de uitwerking van herindeling stelt de PvdA als kader dat binnen vijf jaar 
een evaluatie plaatsvindt ten aanzien van beoogde effecten als een betere 
dienstverlening en efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

De identiteit van een dorp of stad verandert niet door een herindeling. Die 
identiteit wordt gevormd door de mensen die daar wonen. De PvdA wil de 
inwoners ondersteunen in het behouden en versterken van die eigen 
identiteit. Bijvoorbeeld door eigen budgetten voor dorpen en wijken uit te 
breiden. De herindeling in Oldambt heeft geleerd dat dorpen en hun 
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inwoners in een grotere gemeente uitstekend bediend kunnen worden door 
ondersteuning meer dorps- of wijkgericht in te zetten.

“Herindeling is voor de PvdA een noodzakelijk middel om tot een betere 
dienstverlening door de lokale overheid te kunnen komen.”
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9. Gemeentefinanciën

Het financiële huishoudboekje van onze gemeente is al sinds jaar en dag 
mede dankzij de PvdA goed op orde. Ook nu steekt onze financiële positie in 
vergelijking met veel andere gemeenten in de provincie nog altijd gunstig af. 
De PvdA heeft hiervoor altijd zijn verantwoordelijkheid genomen en zal dat 
ook in de toekomst blijven doen. Wij doen dit door scherp te sturen op 
budgetten en te werken met vooraf gestelde, heldere doelen met 
bijbehorende vooraf beschikbaar gestelde middelen.

Ook wanneer pijnlijke bezuinigingen nodig zijn om de financiën op orde te 
houden lopen we daar niet voor weg. Wel kiezen we altijd voor eerlijk delen 
en voor het principe dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten 
moeten dragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor voorzieningen als de WMO, 
waarbij de PvdA er voor kiest de grenzen van de wettelijke kaders op te 
zoeken. Die grenzen zoeken we op om mensen die dat heel goed kunnen 
maximaal te laten bijdragen aan de voorzieningen die ze gebruiken. Ook 
kiest de PvdA er voor de mogelijkheden voor het kwijtschelden van 
gemeentelijke belastingen voor lage inkomens in stand te houden en voor 
zover mogelijk te verruimen.

Ondanks de vele miljoenen die voor de nieuwe taken beschikbaar komen, zal 
de gemeente de komende jaren echter alle zeilen moeten bijzetten om de 
gemeentelijke financiën op orde te houden en zijn taken te kunnen blijven uit 
te voeren. De door de gemeenteraad gevoerde discussie over wat wel en niet 
taken van de gemeente zijn (de kerntakendiscussie) moet  nog een 
beleidsmatige en financiële vertaling krijgen. 

De PvdA vindt  een aantal culturele en sportvoorzieningen als Het Kielzog en 
De Kalkwijck essentieel voor onze inwoners. Deze basisvoorzieningen willen 
wij zonder meer behouden voor onze inwoners. Hierin maakt de PvdA het 
verschil ten opzichte van veel andere partijen. Om die voorzieningen in stand 
te houden en niet volledig weg te bezuinigen, kan het noodzakelijk zijn de 
gemeentelijke belastingen en tarieven beperkt te verhogen. 

Onze gemeente is nog altijd de op twee na goedkoopste gemeente in de 
provincie Groningen. Een extra verhoging van de OZB met 1% kost onze 
inwoners gemiddeld ongeveer € 1,50 per inwoner. Een huiseigenaar met een 
huis ter waarde van € 250.000 euro zal per procent OZB-stijging ongeveer  € 
4,- per jaar meer OZB betalen. De huurder van een bedrijfspand met een 
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waarde van € 500.000,- zal jaarlijks circa € 15,- meer betalen voor elke 
procent OZB-stijging. 

De PvdA vindt het verantwoord om voor het behoud van voorzieningen 
dergelijke bijdragen van onze inwoners te vragen mocht dat nodig zijn.

“Als het nodig is om voor onze inwoners belangrijke voorzieningen in stand 
te houden gaat de PvdA een discussie over lastenverhoging vanuit het 
principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen niet uit de weg”
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