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Voorwoord 
 
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere 
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 
 
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen 
zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraads-verkiezingen uw stem moet laten horen. 
 
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en 
burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat 
betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 
D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. 
Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder 
geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
 
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 
klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen 
tegen jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten 
op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde 
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte 
aan bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner 
zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. 
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; 
stemmen op D66. 
 
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en 
ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten 
ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, 
de maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden 
schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de 
belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 
individueel en samen. 
 
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken 
in mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het 
oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om 
onze idealen te verwezenlijken. 
 
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? 
Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt 
het verschil maken. Zeker hier in Hoogeveen, in uw eigen omgeving! 
 
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66! 
Alexander Pechtold  
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Inleiding en speerpunten voor D66 Hoogeveen 
Inleiding 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 van D66 Hoogeveen. De inhoud van het 

programma is tot stand gekomen met inbreng van de leden van D66, experts, 

maatschappelijke organisaties, gesprekken met mensen uit Hoogeveen en omstreken.  

Het voorliggende verkiezingsprogramma telt negen thema’s. Elk thema is in een lopende 

tekst nader toegelicht waarin een visie en concrete onderwerpen aan bod komen. Niet alle 

thema’s en onderwerpen zijn beschreven in dit verkiezingsprogramma omdat dit ondoenlijk 

is en de beknoptheid niet ten goede zou komen. Op de standpunten van D66 Hoogeveen in 

dit verkiezingsprogramma of op niet genoemde onderwerpen kunt u uiteraard toelichting 

krijgen. D66 heeft zijn uitgangspunten vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting 

aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van 

dogmatische waarheden. 

 Vertrouw op de eigen kracht van mensen; 
 Denk en handel regionaal; 
 Beloon prestatie en deel de welvaart; 
 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving; 
 Koester de grondrechten en gedeelde waarden. 
 

Speerpunten 

 Verkorte hbo-opleidingen moeten door samenwerking tussen mbo en hbo instellingen 

aangeboden worden in Hoogeveen; 

 Ziekenhuis Bethesda moet als volwaardig en modern ziekenhuis blijven bestaan.  

 Betere gemeentelijke dienstverlening door persoonlijke aanwezigheid in dorpen en 

wijken en zo veel als mogelijk via internet toegankelijk te maken; 

 “Cradle-to-cradle-werken”, het maximaal hergebruik van grondstoffen en duurzame 

energie, moet in elke beleidsnotitie centraal staan; 

 Kunst en cultuur zijn maatschappelijke basisvoorzieningen die nodig zijn in een sterk 

veranderende samenleving en om creativiteit van mensen te bevorderen; 

 Het podium moet blijven op de bestaande locatie; 

 Gemeentefinanciën moeten gezond zijn. Nu en naar de toekomst; 

 Renovatie en nieuwbouw moet duurzaam zijn, klimaatneutraal. 

Websites en contact met D66 Hoogeveen 

D66 heeft een eigen website met de contactgegevens van de D66-afdeling Hoogeveen. Deze 

website is te bereiken via: http://d66hoogeveen.nl  

Voor de richtingwijzers van D66 verwijzen wij u graag naar de landelijke website: 

http://www.mrhansvanmierlostichting.nl/item/richtingwijzers of www.d66.nl  

http://d66hoogeveen.nl/
http://www.mrhansvanmierlostichting.nl/item/richtingwijzers
http://www.d66.nl/
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Overzicht van het verkiezingsprogramma 
Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
D66 vertrouwt op de eigen kracht, vrijheid en ontwikkeling van mensen. Daarop wil D66 een 
beroep doen. Mensen kunnen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige 
oplossingen bedenken voor maatschappelijke kwesties. Daar waar de eigen mogelijkheden 
niet toereikend zijn, zorgt de gemeente samen met de betrokkene(n) voor een passende 
oplossing. 

Zorg 
D66 ziet de decentralisatie van zorg- en verzorgingstaken van het Rijk en de provincie naar 
de gemeenten als een belangrijke stap voorwaarts naar een goede betrokkenheid van 
mensen en gemeente voor het vinden van de beste dienstverlening. D66 vindt dat mensen 
de regie over de zorg die zij nodig hebben meer in eigen hand moeten krijgen. De gemeente 
moet ertegen waken dat overbelasting van mantelzorgers ontstaat door te voorzien in 
passende respijtzorg. 

D66 vindt dat de kwaliteitswaarborging binnen de zorg (dienstverlening en verzorging) meer 
op het resultaat gebaseerd moet worden en minder op het afvinken van inspanningsdelen. 
De zorg moet meer van de tweedelijns (zoals ziekenhuizen) naar de eerstelijns (zoals 
huisartsen, therapeuten, wijkverpleging) verlegd worden. Dat vereist een nauwe 
samenwerking van het ziekenhuis met die eerstelijnszorg, zoals vanouds de grote kracht was 
van Bethesda. Bethesda moet daarom een volwaardig modern ziekenhuis blijven. 

D66 vindt dat de Wmo-raad en de cliëntenraad een belangrijke, onmisbare, rol spelen bij het 
begeleiden van de nieuwe wijze van werken in de dienstverlening en de zorg. Daarom zal de 
gemeenteraad regelmatig met deze raden in gesprek moeten zijn over zienswijzen en 
ontwikkelingen.  

Bestuur, gemeente en economie 
Als gevolg van de decentralisaties (taken van het Rijk naar de gemeente) is het vergroten van 
de bestuurskracht van Hoogeveen noodzakelijk. Het is een goede oplossing om samen met 
De Wolden te werken aan één ambtelijke organisatie. Dat vereist wel een herbezinning op 
de rol van huidige gemeenteraden en colleges. 

D66 vindt dat de gemeente haar dienstverlening zoveel mogelijk via internet toegankelijk 
moet maken, maar ook de middelen gebruiken om enkele uren per week persoonlijk 
aanwezig te zijn in de dorpen en wijken (lokale loketfunctie aanbieden). Dit geldt voor zaken 
die persoonlijk contact nodig maken, en voor personen voor wie internetcontact bezwaarlijk 
is of onhanteerbaar is. 

D66 vindt het gezond houden van de gemeentefinanciën een topprioriteit, zeker nu door 
decentralisatie van rijksgeld, met grote kortingen, de hoeveelheid te beheren geld zal 
verdubbelen en de risico’s belangrijk groter worden. Zogenaamde houdbaarheidscriteria 
behoeven herijking en een deugdelijke toets (‘stresstest’) moet worden ontwikkeld. 

D66 vindt dat de gemeente bij de ruimtelijke inrichting van winkelstraten en pleinen 
rekening moet houden met de invloed van het groeiend aantal online aanbieden en online 
kopen van producten en diensten. 

Orde en veiligheid 
D66 vindt veiligheidsbeleid een kerntaak van de gemeente. De harde criminaliteit, vooral die 
de persoon en de persoonlijk vertrouwde omgeving treft, zoals uitgaansgeweld en 
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woninginbraken, is een prioriteit voor de politie. Openbare orde problemen, zoals negatief 
(groeps)gedrag van jongeren, wil D66 vooral met jongerencoaches bestrijden. 

D66 wil een terughoudend beleid voor cameratoezicht, omdat dit een inbreuk op de privacy 
van velen betekent en weinig effectieve opsporings- en identificatiewaarde heeft. Het kan 
een ‘gevoel van veiligheid’ opleveren. 

D66 vindt goed toezicht op de handhaving van het verbod op verkopen van alcohol- en 

tabaksproducten aan jongeren tot 18 jaar nodig. Maar ook het overmatig alcohol- en 
tabaksgebruik van mensen ouder dan 18 jaar moet worden bestreden met voorlichting en 
bestrijding van verslaving. Bevordering van sportbeoefening en culturele activiteit kan ook 
voor hen de gevoelde eigenwaarde versterkt en vermindert de behoefte aan zelfbeloning, 
zelftroost en riskant gedrag die drank en drugs bieden. 

D66 vindt dat met een gedoogde, goed gecontroleerde, coffeeshop het cannabisgebruik uit 
de criminele handel gehaald kan worden en daarmee een belangrijke bijdrage aan de 
criminaliteitsbestrijding wordt geleverd. Vooral wanneer de overheid bovendien een 
verantwoorde gecontroleerde teelt als toevoer aan coffeeshops zou toestaan. 

Toerisme 
D66 vindt dat voor een goed ontwikkeld recreatie- en toerismebeleid een modern ingericht 
informatiepunt noodzakelijk is. Naast een fysieke aanwezigheid op een goed bereikbare 
centrale locatie is het een optie te werken met een aantal ‘touchscreen-panelen’ en 
mobiele-apps waarop de bezoeker informatie kan opvragen. 

Duurzaamheid 
D66 zet krachtig in op maximaal gebruik van duurzame energie en maximaal hergebruik van 
grondstoffen, het zogenaamde ”Cradle-to-cradle-werken”. De gemeente moet klimaat 
neutraal zijn in 2040 en de gemeentelijke organisatie ‘al’ in 2020. 

Onderwijs, kunst en cultuur 
D66 ziet het onderwijs als een basis voor goede zelfontplooiing en maatschappelijke 
ontplooiing van mensen. D66 vindt dat er goede en duurzame samenwerking tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs moet zijn. Verder vindt D66 dat de gemeente een 
belangrijke opdracht heeft om samen met het onderwijs en het bedrijfsleven te blijven 
werken aan leven lang leren. Zo moet ontwikkeling van mensen worden gestimuleerd om 
hun opleidingsniveau te verhogen en flexibiel te blijven binnen de arbeidsmarkt. 

D66 vindt kunst en cultuur maatschappelijke basisvoorzieningen. Juist in een sterk 
veranderende samenleving zijn deze van belang zijn om de verwerking en beleving daarvan 
voor zoveel mogelijk mensen op creatieve manier te bevorderen. Daarvoor hebben de 
cultuurinstellingen voldoende eigen beleidsruimte en bestuurlijke zelfstandigheid nodig. 

Het Podium heeft een belangrijke rol voor de ontwikkeling van jongeren en moet dat blijven 
doen, wat het beste kan op de bestaande locatie.  

De Tamboer moet zijn rol als theater blijvend kunnen vervullen. Het is voor Hoogeveen 
bovenmatig groot gebouwd als middel om de economische groei van de gemeente te 
stimuleren. De kosten van die overmaat mogen niet eenzijdig op de cultuursector rusten. 

De bibliotheek zal zich voortvarend moeten ontwikkelen om aan eisen van de digitale wereld 
te voldoen en haar rol – beschikbaar maken van literaire kunst en verzorgen van educatie – 
aanpassen aan de nieuwe wereld.   
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Hoogeveen en bestuur 
De gemeente is er voor de burgers 

De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. De professionaliteit en efficiency van het 

ambtenarenapparaat waarborgt een goede en betaalbare dienstverlening. De professionaliteit mag 

de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de gemeente niet in de weg staan. Een modern 

Democratisch bestuur is Duurzaam, Daadkrachtig, Duidelijk, Dichtbij en Degelijk. 

Nieuwe taken voor de gemeente en samenvoeging 

De gemeenten krijgen door de decentralisaties van rijksbeleid nieuwe taken erbij: de uitvoering van 

de Jeugdzorg, de Wmo en de WWB (de participatiewet). Dat betekent dat er een aanzienlijk grotere 

bestuurskracht nodig is, dus een krachtiger ambtelijke organisatie met nieuwe kwaliteiten en 

deskundigheden. De voorgenomen oplossing voor een daadkrachtige organisatie is het samenvoegen 

van de ambtelijke organisaties van Hoogeveen en De Wolden met behoud van de bestuurlijke 

zelfstandigheid van deze twee gemeentes. De gemeentes werken daarbij als een netwerkorganisatie. 

D66 ziet dit als een goede moderne aanpak.  

Zelfredzame burgers en democratie 

D66 wil verder investeren in het gesprek met burgers, bedrijven en instellingen. College en 

ambtenaren werken proactief en nemen de inbreng van de inwoners serieus. De raad biedt burgers 

een platform voor medezeggenschap en agendeert zo nodig maatschappelijke initiatieven. 

De werkwijze tussen bestuur en burgers wordt geheel anders: van standaard aanbod (confectie) naar 

samenspraak gevormde maatwerk oplossing. Daarmee wordt de relatie met de burgers ook anders.  

In Hoogeveen is al veel ervaring hiermee op het terrein van de leefomgeving door te werken met 

‘smederijen’ per dorp, buurt en/of wijk. In deze smederijen worden plannen gesmeed in 

samenspraak met de burgers, het sociaal werk, de politie en de woningbouwverenigingen. Dit moet 

voortvarend worden voortgezet.  

Ook op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en bijstand zullen goede 

resultaten bereikt kunnen worden in het samenspel van gemeente en betrokkenen. 

Gemeente, wijken en dorpen  

Hoogeveen bestaat uit 10 woonkernen. Hoogeveen moet de afstand van burgers tot hun gemeente 

kort maken door zoveel mogelijk dienstverlening via het internet beschikbaar te maken, maar ook 

door persoonlijke aanwezigheid gedurende enkele uren per week in de dorpen. ‘De gemeente komt 

naar u toe!’. Daarmee krijgt de gemeente een ‘menselijk gezicht’ naast het digitale gezicht en tevens 

blijft de dienstverlening beschikbaar voor diegenen die zich niet goed thuis voelen in de digitale 

wereld. 

Degelijk en democratisch bestuur 

De nieuwe taken die de gemeente de komende jaren krijgt vragen ook van de gemeenteraad extra 

aandacht voor haar controlerende functie. De met de Wet Dualisering beoogde eigen 

verantwoordelijkheden van de raad moeten versterkt gestalte krijgen. In het bijzonder voor taken die 

aan verzelfstandigde besturen zijn opgedragen (zoals openbaar onderwijs) en gemeentelijke taken 

die in gemeenschappelijke regelingen zijn ondergebracht (bijv. GGD en afvalinzameling). Dit vereist 

een versterking van de griffie. 
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Hoogeveen en (ruimtelijke)ontwikkeling 
Ruimtelijke ontwikkeling en voorzieningen 
Voor de ruimtelijke ontwikkeling in hoofdlijnen geeft de Structuurvisie een goede koers aan. We 
moeten naar levensbestendige wijken. D66 vindt dat met het ruimtelijke beleid daarop gestuurd 
moet worden. 
 
Cultuurhistorie en leefbaarheid 

Cultuurhistorische waarden moeten zoveel mogelijk behouden worden. Bij de uitwerking van het 
structuurplan wil D66 aandacht geven aan de functies die een gebied heeft of krijgt en D66 wil 
combinaties van functies die elkaar versterken bevorderen. Stads- en landschapsarchitectuur zijn van 
groot belang. D66 vindt dat de gemeente het initiatief moet behouden voor wat betreft de 
beeldvormende elementen. 
 
Dorpen 

Het dorps wonen en de sociale samenhang daarvan verdien ondersteuning door een goede 
ruimtelijke inrichting. In de dorpen zijn sommige inwoners aangewezen op de lokale samenleving en 
omstandigheden. D66 vindt het daarom van belang dat naast het behoud van het specifieke karakter 
er extra aandacht moet zijn voor voldoende basisvoorzieningen. De levensvatbaarheid daarvan 
vereist dat dorpelingen er ook bij voorkeur gebruik van willen maken. D66 is een voorstander van het 
in stand houden van winkels in de dorpen. 
 

Bedrijven terreinen 

Voor bedrijventerreinen geldt ook: toekomstbestendig is groen, duurzaam en klimaatneutraal. 

Afronding van de renovatie van De Wieken tot een modern, groen, bedrijventerrein heeft grote 

prioriteit. Dit vereist goede samenwerking met de bestaande bedrijven, die voor een belangrijk deel 

ook trekkers moeten zijn.  

Voor de komende jaren moet nog rekening worden gehouden met een beperkte economische 

recessie maar ook met een hernieuwde groei van de economie. Dat zal een andere samenstelling van 

bedrijvigheid meebrengen, met minder grootschalige maakindustrie, meer kleinschalige industrie, 

meer zakelijke en persoonlijke dienstverlening. De gemeente moet daarvan een op de toekomst 

gerichte verkenning maken en de omvang en benutting van de bedrijventerreinen vervolgens daarop 

aanpassen.  

Riegmeer en Bentinkcpark 

In het bijzonder moet het geplande bedrijventerrein “Riegmeer” op grond van het vorenstaande 

nader bekeken worden alvorens daar verder in te investeren. Pas als er een grote afnemer van grond 

komt kan in de ontwikkeling van deel  1 geïnvesteerd worden.  

Het Bentinckspark dient binnen komende vier jaar geheel te zijn gerealiseerd (activiteitencentrum, 

atletiekbaan). 

Modern waterbeheer 

De reeds ingetreden en voortgaande klimaatsverandering dwingt tot maatregelen als afkoppeling 

van verhard gebied door gemengde rioolstelsels en meer buffercapaciteit in singels. Daarmee kan 

zowel overbelasting van het vuilwaterriool met hemelwater worden voorkomen, als de opvang van 

hemelwater en schoon oppervlaktewater worden bevorderd. Samenwerking met de beide 

waterschappen is in dit kader van groot belang. 

Jongeren- en ouderenhuisvesting 

Voor jongeren en andere starters is het moeilijk aan een betaalbaar huis te komen. Hoewel het 

aantal betaalbare huur- en koopwoningen op zich niet te klein is, komen die, door de geringe 

doorstroming, onvoldoende beschikbaar. De gemeente moet in samenwerking met de 

woningcorporaties zorgen voor voldoende beschikbare, betaalbare woningen. Van het bevorderen 
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van doorstroming alleen is onvoldoende resultaat te verwachten, de woningvoorraad zal ook groter 

moeten worden. Deze woningen zullen in verband met de maandlasten klimaatneutraal moeten zijn. 

Ouderenhuisvesting dient bij voorkeur gesitueerd te worden bij de multifunctionele voorzieningen in 

een woonwijk, stad of dorp. Woningen moeten zoveel mogelijk levensloopbestendig gebouwd 

worden. Zeker omdat in de toekomst onevenwichtigheid in soort en aantal woningen lijkt te ontstaan 

tussen het centrum, wijken en dorpen.  

D66 wil ouderen huisvesting bieden die bij hun levensfase en hun wensen past. Het zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen van ouderen vergt een combinatie van aanpassingen van woningen en aanpassing 

van de woonomgeving.  

Duurzaam bouwen 

Duurzaam, energiezuinig en ecologisch bouwen komt nog te aarzelend van de grond. D66 is van 

mening dat de toepassing van duurzame bouwtechnieken meer aansporing verdient.  
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Hoogeveen en bereikbaarheid 
Verkeersbeleid en veiligheid eerst 

Voor vlotte doorstroming van het verkeer bij werkzaamheden is goede bewegwijzering en onderlinge 

afstemming met betrokkenen over de uitvoeringsperiode nodig. Dit geldt in het bijzonder bij het 

realiseren van de Structuurvisie en de nieuwe inzichten hieromtrent. In de plannen moet veiligheid 

gaan boven snelle bereikbaarheid. De hoofdverbindingen moeten niet door woonwijken lopen en het 

winkel- en schoolverkeer kruisen. Ze moeten voor weggebruikers een logische keuze vormen. 

Griendtsveenweg 

Het doorgaande verkeer op de Griendtsveenweg moet gescheiden worden van het 

bestemmingsverkeer naar de winkelbedrijven. Hiervoor moet deze weg op onderdelen nog worden 

aangepast. 

Openbaar vervoer  

De gemeente moet krachtig streven naar gebruik van duurzame (elektrische) bussen en taxi’s en 

daarbij leren en aansluiten bij initiatieven van andere gemeenten. Hiermee wordt niet alleen een 

aanzienlijk klimaatvoordeel behaald, maar ook een belangrijke bijdrage geleverd aan bestrijding van 

fijnstof en overige luchtvervuiling. D66 Hoogeveen wil zich blijvend inzetten om voor het treinstation 

Hoogeveen een intercitystatus te verkrijgen met een daarbij passend (regionaal) openbaar en 

particulier vervoer. 

Parkeerbeleid 

Het parkeerbeleid binnen Hoogeveen moet toekomstbestendiger. D66 is voorstander van het 

achteraf betalen van het parkeren. Bereikbaarheid van het centrum blijft van groot belang voor de 

lokale middenstand. D66 wil de bereikbaarheid voor duurzame vervoersmiddelen stimuleren. 

Wegen en fietspaden 

Bestaande fietspaden met elementenverharding moeten versneld in asfalt of beton worden 

uitgevoerd. Bovendien moet het herstellen van slechte wegen snel verlopen. Onveilige situaties en 

onnodige verkeersobstakels moeten worden opgeheven. 
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Hoogeveen en leefbaarheid 
Milieubewust denken 

Milieubewust denken en doen zijn noodzakelijke voorwaarden van beleid. De klimaatverandering 

brengt steeds grotere uitdagingen met zich mee en de tijd dringt. Het vraagt belangrijke 

aanpassingen in inrichting en beheer van de openbare ruimte, zoals afkoppeling van het rioolstelsel 

voor neerslag op het verharde oppervlak, singels als opvang voor hevige neerslag. 

Beheer Openbare Ruimte (BOR) 

Voor het beheer van de openbare ruimte moet zoveel mogelijk met de bewoners worden overlegd 

waarbij de inbreng, zowel wat betreft het gedachtegoed als het fysieke, van de bewoners bepalend 

is. Milieubewustzijn, milieu- en energieaspecten en de veiligheid van bedrijfsvoering hebben reeds 

de aandacht van onze gemeente. D66 wil graag stimuleren dat deze aanpak ook voortvarend wordt 

opgepakt en verbreed tot een algemeen duurzaamheidsbeleid, ‘cradle to cradle’.  

Milieuparagraaf en duurzaamheidstoets 

D66 vindt dat bij alle lokale beleidsstukken de milieuparagraaf een belangrijk onderdeel moet zijn. 

Een duurzaamheidstoets behoort een onderdeel van zo'n milieuparagraaf te zijn. 

Verduurzamen van afvalstromen 
De preventie, scheiding en hergebruik van de afvalstromen moet een opdracht blijven voor het 
reinigingsbedrijf Area dat daartoe samen met Emmen en Coevorden is opgericht. Maar niet alleen 
achteraf, ook mogelijk maken van vervolggebruik voorkomt afval.  
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Hoogeveen en duurzaamheid  
Klimaatneutraal 

Duurzaamheid is iets wat verweven is met diverse onderwerpen, in het denken en handelen van 

mensen. D66 vindt het oog hebben voor de leefomgeving en het met respect behandelen van groot 

belang. Gemeente Hoogeveen heeft als speerpunt van beleid om als gemeentelijke organisatie in 

2020 klimaatneutraal te zijn en als gehele gemeente in 2040.  

Burgers en bedrijven 

D66 vindt dat de gemeente deze aspecten samen met burgers en bedrijven moet uitwerken door te 

streven naar een duurzame gevarieerde economie: groen ondernemerschap en bijbehorende 

werkgelegenheid. D66 wil duurzame bedrijven en innovatie stimuleren. Dit in het bijzonder bij het 

toepassen van duurzame grondstoffen, materialen en energie bij ontwikkelingen op het gebied van 

bouw en infrastructuur in de gemeente. 

Denken en handelen 

Duurzaamheid is een manier van denken en handelen. Het is juist in deze tijden aan de gemeente om 

het goede voorbeeld te geven als het gaat om het toepassen van duurzame energiebronnen, het 

gebruiken van duurzame materialen en te ontwikkelen en beheren met oog op de toekomst. En 

daarnaast dient de gemeente nadrukkelijk de rol van aanjager en stimulator op te pakken richting 

bedrijven en organisaties. 

Veel te vaak wordt verduurzaming en gebruik van alternatieve energie neergezet als kostenpost, als 

last en moeilijk. D66 vindt dat onterecht. Wij willen juist de kansen en de mogelijkheden, ook 

economisch gezien, benadrukken. Een verandering van perspectief is onvermijdelijk. Het is geen luxe 

product, geen keuze, maar noodzaak. Door voorop te lopen, samen te werken en kennis te delen kan 

de gemeente een sterke (economische) uitgangspositie creëren. 

Streefpunten 

D66 is voorstander van het gebruik van bijvoorbeeld: 

- duurzaam gemeentelijk wagenpark; 

- zuinige (straat)verlichting; 

- inzetten van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed; 

- hoge eisen qua isolatie en gebruik zonnepanelen; 

- zonneboilers e.d. bij nieuwbouw van woningen en bedrijven (0-energie woningen).  

Naast de bewoners moet de gemeente, instellingen en bedrijven (actief) wijzen op de verschillende 

mogelijkheden die er bestaan qua duurzaamheid en daarnaast te adviseren en ondersteunen in de 

uitvoering. Daarnaast streeft D66 naar het zoveel mogelijk huisvesten van groene/duurzame 

bedrijven binnen de gemeente.  

Het zo snel mogelijk realiseren van een gemeentelijke biomassacentrale en een onderzoek naar het 

toepassen van geothermie. D66 streeft naar een verdere scheiding aan de bron van huishoudelijk 

afval. 
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Hoogeveen en economie 
Algemeen 

Zowel het bevorderen van werkgelegenheid, meer arbeidsplaatsen van goede kwaliteit en de 

toegang tot die arbeidsplaatsen zijn speerpunten van het werkgelegenheidsbeleid. Maar ook 

aandacht voor werk en levensloop; niet elk beroep is geschikt voor langdurige uitoefening. Op ieder 

terrein moet nieuwe maar zeker ook bestaande regelgeving op effectiviteit en regeldruk tegen het 

licht worden gehouden. D66 is voor een doelmatig gemeentebestuur. Bij de uitvoering van de 

wettelijke taak met betrekking tot werk en inkomen vinden wij dat de gemeente extra aandacht 

moet besteden aan blijvende participatie van burgers door een samenhangende inzet op werk, 

onderwijs en inkomen. D66 is van mening dat een gezonde economie de basis is voor de welvaart en 

zelfredzaamheid van onze inwoners. De gemeente dient daar actief aan bij te dragen door gunstige 

randvoorwaarden te scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een goede 

dienstverlening aan ondernemers te bieden. 

D66 ziet een verschuiving van werkgelegenheid tussen de verschillende sectoren. Hierbij zal het 

accent meer op zakelijke en persoonlijke dienstverlening, zorg en kleinschalige industrie komen te 

liggen.  

Werkgelegenheid 

Voor de werkgelegenheid zijn zowel de grote veranderingen in economie als die in het 

arbeidsaanbod van belang. Hoogeveen moet nieuwe, bestendige, bedrijvigheid aantrekken en zich 

richten op de kleinschalige maakindustrie, de zorg, recreatie, toerisme en cultuur.  

Anders denken 

Dat vereist anders denken over het karakter, de ligging en de omvang van bedrijventerreinen. Maar 

ook het duidelijk in beeld brengen welk werk er is voor mensen met een lage opleiding. Dat vereist 

aandacht voor opleiding op alle niveaus in verband met bestaande en te scheppen werkgelegenheid. 

D66 vindt dat er zoveel mogelijk een gezamenlijk regionaal economisch beleid moet ontstaan 

waaraan Hoogeveen ook nadrukkelijk mede inhoud geeft. Voor Hoogeveen is in het bijzonder van 

belang de samenwerking met de gemeenten langs de A28/A37 te bevorderen en met Duitsland. 

Tegelijkertijd dient Hoogeveen zich ook te richten op Zwolle, als economische motor in deze regio. 

Sector zorg 

De werkgelegenheid in de sector zorg wordt steeds belangrijker. Met het ziekenhuis Bethesda heeft 

Hoogeveen een belangrijk “zorgbedrijf” en een kern voor een zorgcluster. De gemeente moet groei 

van dit cluster bevorderen. Een sterk cluster rondom Bethesda (eerstelijnszorg) kan behoud van 

Bethesda betekenen. Als gevolg van sluiting van de Grittenborgh is een (beperkt) onderzoek naar de 

mogelijkheden voor deze locatie gewenst (in relatie met werkgelegenheid, educatie etc.). 

Midden- en kleinbedrijf 

Uitbreiding en nieuwe vestiging van midden- en kleinbedrijf verdient speciale aandacht. De kans op 

behoud en groei van de werkgelegenheid is hier vooral van belang. Een goed functionerend 

bedrijvenloket, zorgen voor gelijkloop van procedures, bedrijven prikkelen ‘ambassadeurs’ te zijn 

voor Hoogeveen, zijn belangrijke stimulansen. 

Bedrijven Investeringszones (BIZ) 

De BIZ-centrum loopt eind 2014 af. D66 vindt deze bedrijfsinvesteringszone van grote waarde. 
D66 ziet graag dat de reeds betrokken bedrijven dit voortzetten en dit in andere gebieden 
van de grond komt. 
 
Koopzondag 
D66 is een voorstander van het vrijlaten van de koopzondagen, de mening van consumenten en 
ondernemers is hierin echter belangrijk. 
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Toerisme, cultuurtoerisme en recreatie 
Toerisme en recreatie is een groeier van economische activiteit. Hoogeveen moet daarin zijn eigen 
plaats vinden maar moet dit ook in samenwerking met omliggende gemeenten doen. De toerist stopt 
immers niet bij de gemeentegrens. De toeristische infrastructuur van Hoogeveen wordt vooral 
gevormd door de culturele voorzieningen, in het bijzonder de Tamboer, het winkelgebied in het 
centrum en de landschappelijke kwaliteit van het Oude Diep. Wij willen een herkenbaar Toeristisch 
Informatiepunt (TIP), zoals de vroegere VVV.  

Voor het dagtoerisme is vooral het cultuurtoerisme van belang. Exposities van bijzondere kwaliteit, 

theater- en bioscoopfestivals en museumactiviteiten kunnen hieraan bijdragen. De gemeente dient 

deze te stimuleren. 

Werkplein 

Het aanvalsplan om uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te krijgen is succesvol en moet 

krachtig worden voortgezet. Voor diegenen voor wie de weg naar betaald werk (nog) niet 

begaanbaar is zoekt de gemeente een maatschappelijke inschakeling met vrijwilligersvergoeding. 

Sociaal isolement 

Langdurige werkloosheid mag niet leiden tot maatschappelijk isolement. Zeker, maar niet alleen, 

voor jongeren is het beleid van werken of opleiding tot betere beroepskwalificatie een belangrijk 

uitgangspunt.  

Minimabeleid   

De gemeente voert in het algemeen een goed minimabeleid. Dat beleid moet ruimhartig worden 

voortgezet. De Nota "Minimabeleid" dient periodiek geactualiseerd te worden en de uitkeringen 

geïndexeerd. 

Schuldsanering 

Langdurig leven van een minimum inkomen, maar ook problemen met schulden maken kwetsbaar 

voor sociaal isolement. De gemeente moet goede schuldsanering bevorderen zoveel mogelijk op 

vrijwillige basis. De economische crisis en het financieringsklimaat leiden er toe dat veel mensen een 

beroep op deze hulp moeten doen. De gemeente voorkomt wachttijden voor hulpzoekers. 

Alescon 

Om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand aan werk te helpen is het nodig aan Alescon middelen ter 

beschikking te stellen om deze extra werkgelegenheid mogelijk te maken. De Participatiewet zorgt op 

dit punt voor een groot spanningsveld, waarbij de gemeente grotere financiële risico’s loopt.  
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Hoogeveen en zorg 
Langdurige zorg 

D66 wil dat de kwaliteit van de langdurige zorg is gewaarborgd. Bij de uitvoering van deze 

verzorgingstaken zijn medewerkers nodig die daarvoor voldoende zijn opgeleid. 

Wijkverpleegkundige 

D66 wil een centrale rol voor de wijkverpleegkundige. Deze verpleegkundige staat dichtbij en vormt 

het centrale aanspreekpunt voor mensen met een zorgbehoefte.  

Lokale zorg 

D66 is voorstander van kleine en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en wil deze waar 

mogelijk ondersteunen.  

Pgb en AWBZ 

D66 wil een goede verankering van het recht op pgb in zowel de nieuwe Wmo als de nieuwe kern-

AWBZ. D66 ziet het persoonsgebonden budget als een volwaardig alternatief naast door de 

gemeente ingekocht zorg-in-natura. De zorgvrager moet zelf tussen een pgb en zorg-in-natura 

kunnen kiezen. 

Regie in eigen hand 

De meest persoonlijke zorg is wat D66 betreft mantelzorg, zorg gegeven door de mensen dichtbij de 

zorgbehoevende: familie en vrienden. Daarna komen kennissen, en pas daarna zorgverleners. 

Respijtzorg dient in het beleid opgenomen te zijn. D66 wil daarmee een goede positie en 

ondersteuning van mantelzorgers regelen.  

D66 vindt dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen.  

Vervoer 

D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor adequaat vervoer voor verschillende doelgroepen. 

Vervoer van en naar dagbehandeling of -besteding zorgt ervoor dat mensen niet in een isolement 

raken en zich kunnen blijven ontplooien. Dit mag daarom niet het kind van de rekening worden. 

Klachtenmeldpunt 

D66 wil dat de gemeente zorgt voor een onafhankelijk meldpunt voor zorggerelateerde klachten. 

Deze klachten en de afhandeling daarvan moet worden meegewogen in nieuwe aanbestedingen.  

Jeugdzorg 

Naast transitie vindt D66 vooral een transformatie van de Jeugdzorg van belang. De overheveling van 

de taken naar de gemeenten moet ertoe leiden dat de zorg voor jongeren ook echt beter wordt. Dus 

naar de situatie waarin per betrokken gezin sprake is van één plan met één duidelijke regisseur. 

Kind centraal 

Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk de belangen van het kind centraal. Dat klinkt 

vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. D66 is voorstander van decentralisatie van de 

verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar gemeenten omdat de overheid zo de zorg voor het kind 

zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan organiseren. Ook is het eenvoudiger een verbinding tussen 

school en werk tot stand te brengen. Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van 

gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen 

worden. Ook moet er meer aandacht zijn voor waarheidsvinding. Bij melding van verwaarlozing en 

misbruik handelt de overheid snel, uiteraard met oog voor de specifieke situatie. D66 wil voorkomen 

dat kinderen onnodig lang in dergelijke situaties verblijven. Van belang is dat er bij de 

jeugdzorgcentra voldoende expertise is voor het onderkennen van het echte probleem, 

diagnostische kennis dus. 
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Samenwerking 

D66 vertrouwt op de samenwerking tussen ouders, het kind en professionals. Wat D66 betreft voert 

de gemeente of het samenwerkingsverband geen protocollen of urenschema’s in voor professionals. 

De overheid geeft professionals de ruimte om met het kind, de ouders en andere partijen een 

individuele aanpak te creëren om maatwerk te kunnen leveren.  

Wijkgericht 

D66 is voorstander van een wijkgerichte aanpak. Hulpverleners kennen de mensen in de wijk en de 

problemen die daar spelen. Zij moeten dus wat ons betreft vooraan staan en een leidende rol krijgen 

in de jeugdhulp, bijvoorbeeld als de regisseur/het aanspreekpunt. Daarom wil D66 de verwijsrol van 

de huisarts behouden.  

Vroegsignalering en preventie 

D66 wil dat de gemeente investeert in vroege signalering van problemen en preventie. Door 

eventuele problemen snel te signaleren, bijvoorbeeld op scholen en consultatiebureaus, kunnen 

latere problemen worden voorkomen. Dit komt onder andere tot uiting in het huisvesten van Centra 

voor Jeugd en Gezin in scholen, zodat de drempel voor hulpverlening zo laag mogelijk is.  

Vanuit het onderwijs kan een sterk preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op 

jeugdzorg worden verminderd. D66 wil dat de taken jeugdzorg en onderwijs onder één wethouder 

vallen, omdat de taken sterk met elkaar verbonden zijn. Op die manier is krachtig integraal 

jeugdbeleid mogelijk. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

D66 ondersteunt krachtig het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Jeugd- en jongeren 

D66 hecht grote waarde aan het werk dat Jeugdzorg verricht, vooral om problemen tijdig te 

herkennen en aanpakken. Het jeugdbeleid omvat meer, zoals sport, ontwikkeling als persoon en 

uitgaan. Jongerenparticipatie in de vormgeving en uitvoering daarvan is nodig voor goede kwaliteit. 

Hoogeveen moet regelmatig terugkerende evenementen voor de jeugd hebben. Voor de jeugd is 

naast georganiseerde activiteit ook ruimte voor ontmoetingen waar zij zelf initiatief nemen. 

Participatie 

D66 is voorstander van aan de slag blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is. Het doen van 

vrijwilligerswerk geeft mensen weer de kans om werkervaring op te doen en nieuwe competenties te 

verwerven. Het gaat D66 daarbij vooral om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen, met als 

nevendoel dat dan later makkelijker een betaalde baan te vinden is. Een betaalde baan is bovendien 

het beste medicijn in het voorkomen van armoede en problematische schulden. 

Maatwerk 

D66 wil graag dat de gemeente maatwerk biedt in het begeleiden naar werk. In een gesprek met de 

werkzoekende kan bepaald worden wat het traject zal worden. Als mensen werk niet kunnen 

accepteren, omdat ze bijvoorbeeld kinderen niet naar de kinderopvang kunnen brengen, hoeft dit 

wat D66 betreft niet standaard te leiden tot uitkeringskorting. 

Samenwerking 

D66 is een voorstander van sterke samenwerking tussen de gemeente en werkgevers. Door 

werkgevers te betrekken bij het matchen van vacatures kunnen mensen beter en sneller aan het 

werk worden geholpen. Daarnaast kan de gemeente samen met werkgevers en werknemers een 

betere invulling geven aan mogelijkheden voor minder arbeidsgeschikte werkkrachten in de 

gemeente. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het samenbrengen van werkgevers op een 

bedrijventerrein en een poule werknemers aan dit bedrijventerrein te koppelen. De werknemers 

kunnen aan verschillende taken werken per bedrijf, zodat ze werkervaring opdoen. De gemeente 

begeleidt hierin. 
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Regionale samenwerking 

D66 is een voorstander van regionale samenwerking tussen gemeenten om mensen beter en sneller 

aan werk te krijgen. 

Relatie  burger en gemeente 

Voor D66 is een wederkerige relatie tussen de gemeente en de burger belangrijk voor een goede 

uitvoering van arbeidsbeleid. De gemeente steunt burgers in een proces naar eigen zelfstandigheid. 

Daarbij moet de gemeente van D66 om een tegenprestatie vragen voor een uitkering, bijvoorbeeld in 

de vorm van vrijwilligerswerk.  

Beschutte plekken 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen maar realiseert zich ook dat sommige mensen niet op 

eigen kracht voort kunnen. Daarom moeten beschutte werkplekken voor mensen die dit echt nodig 

hebben worden aangeboden. Een goed georganiseerde samenwerking tussen gemeenten om dit 

(financieel) te kunnen realiseren is hiervoor een oplossing. 

Sterke organisatie economische zaken en arbeidsbeleid 

D66 wil dat de taken economische zaken en arbeidsbeleid (Participatiewet) onder één wethouder 

blijven vallen, omdat deze taken sterk met elkaar verbonden zijn.  

Fraudebeleid 

Fraude is funest voor het draagvlak van onze sociale voorzieningen en verspilling van 

gemeenschapsgeld. Daarom wil D66 een intensieve fraudeaanpak. 

Armoedebeleid 

D66 wil dat de gemeente in haar armoedebeleid specifiek aandacht besteedt aan gezinnen met 

kinderen. In lijn met het advies van de Kinderombudsman wil D66 dat de gemeente een kindpakket 

ontwikkelt dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken die noodzakelijk 

zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om zwemlessen, 

een pasje voor de lokale bibliotheek of het lidmaatschap van een sportvereniging. 

Cliëntenraad en WMO-raad 

De cliëntenraad en de WMO-raad vervullen een onmisbare adviserende rol bij de uitvoering van de 

WMO. De gemeente dient adviezen tijdig in te winnen. 
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Hoogeveen en onderwijs 
Ontwikkelen en gelijke kansen 

Voor D66 is onderwijs een belangrijke sleutel tot zelfontplooiing en vormt daarmee de basis voor een 

samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen gelijke kansen krijgen om talenten 

te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ieder individu zich op zijn eigen niveau, op zijn eigen manier en in 

zijn eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. Het draagt bij aan kennis en vaardigheden van 

individuen, maar zorgt ook voor zelfbewuste en zelfredzame burgers voor een duurzame, schone en 

veilige samenleving. Goed onderwijs is nodig voor een sterke economie, om als regio aantrekkelijk te 

zijn om in te investeren. Daarom heeft D66 bijzondere aandacht voor het onderwijs. 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

Hoogeveen is een stad waar wordt gewerkt aan duurzame, innovatieve producten. Of het nu gaat om 

ijzersterke dienstverlening of hoogwaardige productie, van essentieel belang hierbij zijn goede 

opleidingen - die aansluiten op de arbeidsmarkt - en voldoende stageplekken. Dit gaat ook de 

jeugdwerkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt tegen. Hoogeveen scoort tamelijk hoog op 

werkloosheid, armoede en laag opleidingsniveau. D66 vindt dat de gemeente een rol moet blijven 

spelen op onder andere het gebied van leer- werktrajecten en het samenbrengen van scholen en 

ondernemingen op structurele basis en gericht op de lange termijn. Dit voorkomt onnodige 

werkloosheid. Vervolgens wil D66 dat een leven lang leren ervoor zorgt dat mensen beter gewapend 

zijn tegen de snel veranderende, flexibele arbeidsmarkt. 

 

Integraal Jeugdbeleid 

Passend onderwijs en decentralisatie van de jeugdzorg creëert nieuwe verhoudingen en nieuwe 

mogelijkheden voor de gemeente en de schoolbesturen om de handen ineen te slaan rond de zorg 

voor kinderen, jongeren en gezinnen. D66 is voorstander van een voor- en vroegschoolse periode, 

die zodanig is opgezet dat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarmee wordt ook de 

combinatie van zorg en werk van jonge gezinnen ondersteund. In brede scholen krijgen kinderen een 

totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden. D66 is voorstander van brede scholen die naast goed 

onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en sport en cultuur 

bieden. Zo worden de leefmilieus school, gezin en vrije tijd op elkaar afgestemd. Door dit brede 

aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren 

en eventuele achterstanden tijdig signaleren. D66 vindt dat de gemeente blijvend een stimulerende 

rol dient te vervullen in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 

 

Samenwerking in de keten 

Onderwijs omvat volgens D66 ook preventie, vroegsignalering en ondersteuning op maat. In de 

praktijk vraagt dit om samenwerking tussen verschillende partijen. D66 is van mening dat de 

gemeente de samenwerking tussen partijen moet blijven stimuleren en ondersteunen. Dit met het 

uitgangspunt dat het beste onderwijs niet wordt bedacht op het gemeentehuis, maar door de 

mensen die elke dag met onze kinderen aan de slag zijn. 

 

Onderwijskwaliteit 

De schoolbesturen en leraren in de gemeente Hoogeveen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

het onderwijs op de scholen. Formeel hebben gemeenten geen rol in het nastreven van de kwaliteit 

van onderwijs. D66 vindt dat regelmatig overleg moet zijn met de schoolbesturen om over de 

randvoorwaarden voor het onderwijs afspraken te maken. D66 is van mening dat onderwijs moet 

zorgen voor een brede ontwikkeling en vorming op het gebied van kennis, taal en rekenen, maar ook 

op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit, natuur en cultuur, geschiedenis en burgerschap. 

De kwaliteit van onderwijs is veel meer dan toetscores alleen. 

Schoolverzuim 

D66 pleit voor expliciete aandacht voor schooluitval en schoolverzuim, en het voeren van beleid dat 

zorgt dat jongeren alleen de school met een startkwalificatie verlaten. De sleutel tot succes is 
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samenwerking in de regio, bijvoorbeeld door direct te reageren op de voorbode van uitval 

(spijbelen), het inrichten van vroegtijdige loopbaanoriëntatie en -begeleiding en het beter laten 

aansluiten van het opleidingsaanbod op de arbeidsmarkt in de regio. 

 

Kleine scholen 

D66 wil dat scholen in krimpgebieden streven naar kwaliteit en is er tegen om kleine basisscholen 

koste wat kost open te houden. Van belang is dat de kwaliteit van het onderwijs goed is en het 

onderwijs niet onevenredig duur wordt. Samenwerking en/of fusie tussen openbare en bijzondere 

scholen moet mogelijk zijn. D66 wil de samenwerking tussen scholen en schoolbesturen stimuleren 

en dat scholen, in overleg met inwoners, het onderwijs concentreren. 

 

Leerklimaat 

D66 wil graag aandacht voor ruime en groene schoolpleinen. Wij willen voor een goed binnenklimaat 

en een goed leerklimaat verouderde scholen renoveren of herbouwen. Het geld dat bestemd is voor 

onderwijshuisvesting wordt alleen aan dit doel besteedt. 

 

Voorgezet onderwijs 

Leerlingen uit de gemeente Hoogeveen en omliggende gemeentes kunnen in Hoogeveen terecht 

voor een voorzetting van hun schoolloopbaan. Voor leerlingen en hun ouders is het van belang dat 

hierbij zoveel mogelijk leerlingen instromen op een voor hen passende school. Monitoren van 

instroom, doorstroom en uitstroom gegevens biedt zicht op de mate waarin scholen erin slagen om 

een passend aanbod te realiseren. D66 is van mening dat de gemeente hierbij faciliterend kan 

optreden.  

 

Startkwalificatie 

Jongeren met een startkwalificatie (een diploma mbo 2/3/4, havo of vwo) hebben een beter 

perspectief op de arbeidsmarkt dan jongeren zonder startkwalificatie. De (experimentele) 

samenwerking tussen vmbo en mbo heeft laten zien dat nieuwe geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo 

kunnen slagen om uitval te beperken en jongeren op te leiden. D66 vindt dat dergelijke 

experimenten stevige ondersteuning verdienen. 

 

Leven lang leren en hoger onderwijs  

In Hoogeveen wordt op dit moment geen hoger onderwijs verzorgd. Er zijn voor Hoogeveen 

mogelijkheden om het opleidingsniveau een boost te geven. D66 pleit voor samenwerking tussen 

mbo- en hbo-instellingen om ten minste Associate degree-opleidingen (kort- hbo) in Hoogeveen 

mogelijk te maken. Dit biedt, naast jongeren, volwassen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. 

Daarnaast zal de gemeente simuleren dat binnen bedrijven (innovatieve) werkplaatsen worden 

gecreëerd waar onderwijs, onderzoek en werkveld (bedrijfsleven) samenwerken. 
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Hoogeveen en veiligheid 
Veiligheidszorg 

D66 vindt dat het onderbrengen van de veiligheidszorg, de brandweer en de politie, in regionale 

organisaties, een sterkere nadruk legt op de controlerende taak van de gemeenteraad. Hiervoor is 

een krachtige ondersteuning door de griffie nodig. 

Gemeente en veiligheidsbeleid 

D66 vindt veiligheidsbeleid een kerntaak van de gemeente. De harde criminaliteit, vooral die de 

persoon en de persoonlijk vertrouwde omgeving treft, zoals uitgaansgeweld en woninginbraken, is 

een prioriteit voor de politie. Openbare orde problemen, zoals bij groepsgedrag van jongeren, wil 

D66 vooral met jongerencoaches bestrijden. Daarbij is tolerantie, overleg en verantwoordelijkheid 

vragen en geven, effectief. De wijkagent is de sleutelfiguur hierbij. 

Cameratoezicht 

D66 geeft de voorkeur aan meer inzet van beveiligingspersoneel, boven uitbreiding cameratoezicht. 

Dit omdat cameratoezicht een inbreuk op de privacy is terwijl personele inzet veel effectiever is. In 

de communicatie met ondernemers en bewoners is het zaak te benadrukken dat camera’s vooral een 

veiligheidsillusie kan opleveren. 

Alcoholverkoop 

D66 vindt goed toezicht op de handhaving van het verbod op verkopen van alcohol- en 

tabaksproducten aan jongeren tot 18 jaar nodig. Maar ook het overmatig alcohol- en tabaksgebruik 

van ouderen dan 18 moet bestreden worden met voorlichting en bestrijding van verslaving. 

Bevordering van sportbeoefening en culturele activiteit versterkt de gevoelde eigenwaarde en 

vermindert de behoefte aan zelfbeloning, zelftroost en riskant gedrag die drank en drugs bieden. 

Coffeeshop 

D66 vindt dat met een gedoogde, goed gecontroleerde, coffeeshop het cannabisgebruik uit het 

criminele circuit gehaald kan worden en daarmee een belangrijke bijdrage aan de 

criminaliteitsbestrijding wordt geleverd. Vooral wanneer de Rijksoverheid bovendien een 

verantwoorde gecontroleerde teelt als toevoer aan coffeeshops toestaat. 

  



Verkiezingsprogramma D66 Hoogeveen 2014 - 2018  

18 

Hoogeveen en financiën 
Financiën 

D66 streeft naar gezonde en duurzame gemeentefinanciën, waarbij sprake is van een evenwichtige 

sluitende begroting met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen. Een actieve en 

voldoende gefaciliteerde gemeentelijke rekenkamer is daarbij een noodzakelijk instrument. 

Verder is van belang dat er heldere criteria worden ontwikkeld (eventueel door de VNG in opdracht 

van de gemeente) om de gemeentelijke schuldpositie alsmede de solvabiliteit te beoordelen. 

D66 pleit daarnaast voor een periodieke financiële 'stress-test', waarbij de houdbaarheid van de 

begroting en de reserves wordt getoetst. 

Bezuinigingen 

Bij bezuinigingen op de uitgaven voor burgers en bedrijven moet vooral worden gekeken naar de 

activiteiten die niet tot de gemeentelijke kerntaken behoren. De negatieve effecten van rijksbeleid 

moeten in de begroting niet automatisch met gemeentelijke middelen worden gecompenseerd. 

Lastenverhoging 

Met het oog op de beheersing van de lokale lastendruk is D66 van mening dat belastingverhoging in 

beginsel alleen uit kostendekkende overwegingen en inflatie ingevoegd mag worden. Indien meer 

dan kostendekkende tarieven worden gehanteerd, moeten deze worden teruggeven aan de burgers. 

In dat kader is het ook van groot belang, om de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden, 

dat er een goede samenwerking is tussen de gemeente en de waterschappen. 

Meer rijkstaken en minder rijksmiddelen 

De komende jaren verwacht D66 meer druk op de gemeentelijke begroting. Het kabinet wil veel 

rijkstaken op het terrein van de langdurige zorg, de jeugdzorg en verantwoordelijkheid voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt overdragen aan gemeenten. Dit gaat gepaard met 

bezuinigingen op de bijbehorende budgetten, omdat het kabinet verwacht dat gemeenten deze 

taken beter en efficiënter kunnen uitvoeren. D66 is van mening dat de gemeente de vrijheid moet 

krijgen het geld zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Uitgangspunten bij bezuinigingen 

De komende jaren zal er minder budget zijn voor de gemeentelijke taken, zeker omdat de landelijk 

overheid bezuinigingen doorvoert richting de gemeenten. Bij noodzakelijk bezuinigen kijkt D66 eerst 

naar een vermindering van uitgaven, en daarna naar een verhoging van inkomsten via belastingen. 

Tekorten kunnen niet uitsluitend op de burgers worden afgewenteld. Dit zorgt ervoor dat we niet 

alles meer kunnen blijven doen wat we in het verleden gedaan hebben. D66 kiest ervoor om in dit 

geval niet alle gemeentelijke dienstverlening en beleid te blijven voortzetten met minder geld, maar 

om duidelijke keuzes te maken in wat er wel wordt gedaan en wat niet. 

Samenvoeging van ambtelijke organisaties een kans 
Een samenvoeging van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden kan 
als een kans worden gezien. De huidige werkwijzen en takenpakketten moeten opnieuw bekeken 
worden. Het biedt echter ook de kans de structuur en aangeboden diensten van de gemeente 
efficiënter te organiseren. Dat geldt ook voor de nieuwe taken die op de gemeente afkomen vanuit 
het Rijk, waaronder de AWBZ, de Jeugdzorg en de participatiewet.  


