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De samenredzaamheid van Hoogeveen 
Notitie over visie en aanpak project Hoogeveen financieel gezond 

12 juni 2020 

Deze notitie van het college van B&W heeft als doel de gemeenteraad te  informeren over 
een visie van het college op de Hoogeveense samenleving en over een aanpak om te  
komen tot maatregelen voor een financieel gezonde gemeente Hoogeveen.  
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1. Aanbiedingsbrief 
Geachte raad van Hoogeveen, 

Hoogeveen heeft de a fgelopen jaren stevig gebouwd aan een prettige woon- en 
werkgemeente en een aantrekkelijk regiocentrum. Met een hoge ambitie hebben we veel 
voorzieningen gerealiseerd voor onze inwoners en bezoekers. Op allerlei vlakken zien we 
daar voorbeelden van: sociaal, fysiek, economisch, sport en cultuur.  

Inmiddels staan we zoals u weet voor een grote financiële opgave. Voor de komende 4 
jaar is de zoektocht naar circa 8 miljoen per jaar. Niet alleen om tekorten te voorkomen, 
maar ook om weer een broodnodige reserve op te bouwen. We stellen onze ambities dan 
ook bij op basis van de ruimte die we nog hebben.  

We hebben laten onderzoeken hoe deze financiële situatie is ontstaan en wat we moeten 
veranderen. We kunnen ons goed vinden in de aanbevelingen die de taskforce ons heeft 
gedaan. We gaan hier verderop nader op in. 

We hebben in 2019 het initiatief genomen tot ingrijpen, maar dit initiatief was achteraf 
niet stevig genoeg om het tij te keren. We hadden onszelf eerder de vraag kunnen 
stellen of we de financiële afspraken zoals die decennia hebben gewerkt hadden moeten 
bijstellen. We hadden daarop eerder onze ambities kunnen bijstellen. Ook zien we dat 
vanuit de raad er wel kriti sche geluiden zijn geweest, maar daar werd geen meerderheid 
voor gevonden. 

We hebben in ons collegeprogramma 2018-2022 diverse ambities geformuleerd. De 
nieuwe situatie laat niet toe deze te verwezenlijken. De nieuwe visie in deze notitie zien  
wij als vervanging van het collegeprogramma. 

Dit betekent niet da t er niets meer kan in Hoogeveen. Integendeel, door nu in te grijpen 
kunnen we de sociale opgave blijven realiseren en een prettige woon- en werkgemeente  
blijven. 

Voor die begroting moeten we circa 8 miljoen aan dekking vinden om tekorten op te 
vangen en reserve op te  bouwen. We denken op hoofdlijnen dat we ruimte kunnen 
vinden door: 

1. ons takenpakket te verminderen rond fysieke, economische en sociale 
voorzieningen (3 miljoen) 

2. uitvoering te geven aan dit aangepaste takenpakket (2 miljoen) 
3. de OZB (onroerendzaakbelasting) te verhogen (3 miljoen) 

Bij de eerste en tweede aanpassing denken we door ontschotting van de drie sociale 
wetten (participatie, jeugd en wmo) een doelmatiger inzet te realiseren voor minder 
geld. In het kader van cultuur en sport en buurtcontact denken wij door de doelen 
scherper te stellen de financiële bemoeienis van de gemeente te kunnen verminderen. In 
de economische pijler willen wij ons focussen op werkgelegenheid, goede verbindingen 
tussen onderwijs en bedrijfsleven en grondverkoop. Wat dit een stap concreter betekent, 
vindt u terug in de visie verderop (hoofdstuk 7). Ook gaat het om een efficiëntere 
inrichting van de gemeentelijke organisatie. 
Bij de derde aanpassing gaat het om een verhoging van de OZB om zo de huidige relatief 
lage woonlasten in lijn te brengen met ons relatief hoge voorzieningenaanbod. 

We gaan als college het gesprek aan met gemeenteraad en inwoners hoe we met minder 
middelen het beter gaan doen. Die gesprekken willen we voeren vanuit een visie die we 
als college hebben op de Hoogeveense samenleving: ‘De samenredzaamheid van 
Hoogeveen’. 
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De visie is niet alleen de basis voor de gesprekken met Hoogeveen, maar ook de basis 
om in september tot voorstellen te komen voor een nieuwe begroting 2021-2024. 

Graag horen we van u wat u vindt van onze visie en aanpak naar een financieel gezond 
Hoogeveen. En graag werken we samen met u toe naar een sluitende 
programmabegroting en een gezamenlijk gedragen visie. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

Erwin Slomp Erik Giethoorn Gert Vos    Jacob van der Heide  Karel Loohuis   Nanne Kramer 
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2. Financiële opgave 
Het college ziet een financiële opgave van circa 8 miljoen per jaar in de komende 4 
begrotingsjaren 2021-2024.  

Deze ca. 8 miljoen is als volgt opgebouwd: 
 Opvangen van de verwachte tekorten per jaar 
 Opbouwen reserve om zo nodig ‘nieuwe noden’ te lenigen 
 Opbouwen reserve om deze weer gevuld te krijgen en voor nieuw 

beleid/investeringen 

Zie verder de bijlage Opbouw financiële opgave. 

3. Aanleiding voor H oogeveen financieel gezond 
De financiële situatie van Hoogeveen is zeer zorgelijk. De afgelopen jaren is het 
jaarrekening resultaat afgesloten met een fors tekort. In 2017 boekte de gemeente een 
verlies van € 3,3 mln. 2018: € 9 mln. En in 2019: € 5,6 mln. De recente financiële 
monitor voorspelt al niet veel beter, hoewel we daar natuurlijk inmiddels serieus op 
hebben geïntervenieerd. Door deze ontwikkeling zijn de financiële reserves nagenoeg niet 
meer aanwezig. Ook het meerjarenperspectief vertoont een structureel tekort. Hierdoor  
is er geen ruimte om nieuwe financiële reserves op te bouwen of nieuwe ontwikkelingen  
en initiatieven te realiseren die extra geld vragen. Het huidige beleid en ambitieniveau en 
de financiën zijn niet meer met elkaar in lijn. Deze ontwikkeling is aanleiding voor een 
stevige analyse van de financiële organisatie, een brede inhoudelijke heroriëntatie en 
her-prioritering van gemeentelijke taken. 

Kort gezegd: ’We leefden al langjarig boven onze stand. We werden geholpen door 
toevallige meevallers. Zo kunnen we niet verder’. In de breed gedragen motie vanuit de 
raad ‘externe inbreng taskforce’ (over het vinden van de 8 mln.), heeft de raad het 
college geadviseerd hierbij exte rne deskundigheid te betrekken. Dit hebben we zoals u  
weet gedaan. 
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4. Uitgangspunten voor de visie ‘D e samenredzaamheid van 
Hoogeveen’ 
Toekomstvisie 
Het college heeft, gehoord ook de gesprekken met de raadsfracties (zie bijlagen), de 
door de raad vastgestelde Toekomstvisie “Hoogeveen en haar ambities” als uitgangspunt 
voor de aanpak genomen.  Een visie die met brede maatschappelijke betrokkenheid tot 
stand is gekomen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het college realiseert zich dat de ontwikkelingen met betrekking tot de financiën van de 
gemeente, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen en met name de coronacrisis, 
de context inmiddels stevig hebben doen veranderen. In elk van de vijf pijlers (Sociaal, 
Omgeving, Economie, Veilig en Bestuur) doen deze zich zowel financieel als inhoudelijk 
voelen. Zeker is dat we niet meer over de financiële ruimte beschikken als destijds ten 
tijde van de Toekomstvisie. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we voor de zomer 
maatregelen moeten bespreken, terwijl we pas veel later alle consequenties kunnen 
overzien hoe de maatschappelijke ontwikkelingen uitpakken. Verder is het natuurlijk ook 
zo dat onze maatregelen van invloed kunnen/zullen zijn op die ontwikkelingen. 

Financiële analyse 
Het college vindt het belangrijk de opbrengst van de financiële analyse (waar de raad om 
gevraagd heeft) te betrekken bij de voorstellen die ze gaat doen om tot een sluitende 
begroting 2021-2024 te komen. 

Gesprekken met de raad 
Het college heeft in de aanloop naar een aanpak Hoogeveen financieel gezond, tijd en 
energie gestoken in gesprekken met alle raadsfracties. De input van deze gesprekken 
hebben mede geleid tot onze inhoudelijke visie ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’ 
en onze ideeën over het oplossen van de financiële opgave. Meer over de gesprekken 
met de fracties vindt u verderop. De gespreksverslagen zijn opgenomen in een bijlage. 
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5. Planning college, participatieproces en raad 

Wanneer? Wat? Wie? Toelichting 
15 juni Publicatie notitie 

‘Hoogeveen 
financieel gezond’ 

College aan raad en 
pers 

18 juni Strategische 
beschouwingen 

Raad 

25 juni Raadsavond debat 
strategische 
beschouwingen 

Raad 

Vanaf 25 juni Participatieproces College en SWO Met inwoners, 
organisaties en 
raad, zie bijlage 
participatie 

16 september Voorstel 
programmabegroting 

College aan raad 

Vanaf 16 
september 

Achterban 
raadplegen 

Raadsfracties Toetsing door raad 

12 oktober Motiemarkt Raad 
29 oktober Debat 

programmabegroting 
Raad 

12 november Vaststellen 
programmabegroting 

Raad 

Zie ook het HIC (Hoogeveen in control) schema van de raad hieronder. 
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6. Samenvatting visie ‘De s amenredzaamheid van Hoogeveen’ 
Samenvatting 

Hoogeveen werkt aan samenredzaamheid. De komende jaren is Hoogeveen minder 
afhankelijk van de gemeentelijke overheid en meer gericht op zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid van inwoners, organisaties en bedrijven. De gemeentelijke overheid 
helpt daarbij. Samen maken we ruimte voor meer zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid. De jeugd heeft bijzondere aandacht van de gemeente. De jeugd 
heeft de toekomst, een kansrijke ontwikkeling van de jeugd bepaalt de toekomst van 
Hoogeveen. Ook een sociaal Hoogeveen blijft ons uitgangspunt. We steunen en bieden 
een goede basiszorg voor Hoogeveners die dat nodig hebben. 

Hoogeveners zijn nuchter en houden van aanpakken. Zo krijgen Hoogeveners veel voor 
elkaar in het bouwen aan een aantrekkelijke samenleving. Die eigenschappen gaan de 
komende jaren helpen. Op deze manier wordt de gemeente weer financieel gezond. En 
zo komt er op den duur weer ruimte om nieuwe dingen op te starten samen met de 
gemeente. 
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7. Visie ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’ 

Als Hoogeveners zeggen we niet snel dat we trots zijn op Hoogeveen en de Hoogeveners. 
Maar ondertussen hechten we wel sterk aan onze woonplek. Veel Hoogeveners zijn 
honkvast. We voelen ons thuis hier, het is vertrouwd. We hebben snel een persoonlijke 
band met elkaar hier in Hoogeveen. We houden van gezelligheid, zijn nuchter, sociaal en 
vriendelijk. We houden meer van aanpakken dan van grote verhalen maken over de 
toekomst. En zo krijgen we samen in Hoogeveen veel voor elkaar en bouwen we aan die 
toekomst. 

De gemeente stelt de ambities bij 

Die eigenschappen hebben we de komende tijd keihard nodig. Tot voor kort ging het 
economisch goed in Nederland. Maar dat geldt helaas niet voor de meeste Nederlandse 
gemeenten. Die produceren al een paar jaren achter elkaar rode cijfers. De oorzaken? Dit 
komt allereerst door hoge uitgaven op extra taken, de Wmo en Jeugdzorg. En ten 
tweede, we moeten concluderen dat we als gemeentebestuur van Hoogeveen op te grote 
voet hebben geleefd. Te veel uitgegeven tegen te weinig inkomsten. Te veel gerekend op 
meevallers die niet kwamen. En ineens waren daar ook nog extra uitgaven door een 
corona crisis. Daarom gaat de gemeente de ambities bijstellen en minder uitgeven. 

Woonlasten 
We zijn ook ambitieus tot dusver als het om woonlasten gaat. We wilden tot de top 3 van 
Drenthe behoren qua laagste woonlasten. In vergelijking met andere gemeenten in de 
provincie ligt ons voorzieningenniveau relatief hoog, terwijl onze tarieven voor 
gemeentelijke belastingen erg laag liggen. Een goed product voor eigenlijk een te lage 
prijs. Het is nu noodzakelijk om de tarieven te verhogen. Het voorstel van het college om 
3 miljoen te vinden via de OZB, betekent een stijging van 25%. Daarmee komt 
Hoogeveen uit (met de stand van nu) bij het Drents gemiddelde. We vinden dit sociaal, 
omdat met deze maatregel de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We vinden 
dit verantwoord, omdat we ook een plek in de middenmoot in Drents perspectief 
accepteren. 

Meer samenleving 
Wij willen helpen om te komen tot meer samenredzaamheid. Er gebeurt al veel door 
Hoogeveners gezamenlijk. Hoe kunnen we dat verder opbouwen? Dat niet zo zeer de 
overheid bepaalt wat goed is voor iedereen. Maar dat inwoners, organisaties en bedrijven 
de samenleving van Hoogeveen bepalen. De vraag en het resultaat op straat staan 
centraal. We zien een samenleving voor ons die meer en meer zelf voorzieningen in 
stand gaat houden. Dan gaat het om onderwijs, sport, cultuur, ontspanning en zorg. Met 
een slanke en fitte ambtelijke organisatie om bij te dragen. 

Minder gemeente 
Wij willen een overheid zijn die zorgt voor een stevige basis en die er is voor die 
inwoners die het nodig hebben. Daarnaast zullen we in toenemende mate zien dat de 
samenleving zelf meer taken gaat uitvoeren. 

Gemeente terug n aar kerntaken 

We werken toe naar een efficiënt ingerichte gemeente die meer aan de samenleving 
overlaat en minder zelf oppakt. Maar waar blijft de gemeente dan wel energie in steken? 
Met an dere woorden: wat zi jn de kerntaken van de gemeente in de komende jaren? Met  
kerntaken bedoelen we wettelijke taken die elke gemeente op zijn eigen manier kan 
inkleuren. In het algemeen werken gemeenten aan deze kerntaken: 

 de jeugd en onze onderwijsvoorzieningen 
 de zorg voor  zwakkeren en hulpbehoevenden 
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 de zorg voor  openbare orde en veiligheid 
 het economisch klimaat 
 het beheer en onderhoud va n de openbare ruimte (wegen en groen) 
 en het besturen van de stad 

Hoe Hoogeveen dat inkleurt, beschrijven we hieronder aan de hand van de onderwerpen 
Sociaal, Omgeving, Economie, Veilig en Bestuur. 

Sociaal: kansen voor kinderen en  jongeren 

Hoogeveen is een gemeente die de focus legt bij kinderen en jongeren. Een 
kindvriendelijk Hoogeveen heeft een positieve weerslag op de hele samenleving en 
verbindt generaties. We moeten onze jeugd zien te boeien en te binden. Dat kinderen 
hun talenten kunnen ontwikkelen, dat ze gezond en veilig opgroeien en dat de 
(financiële) thuissituatie hun kansen niet belemmert. We faciliteren ouders en het 
onderwijs daar waar nodig om dit mogelijk te maken. We zetten in op een sterke basis in 
de directe omgeving van onze kinderen en jongeren, de basis van thuis – school – buurt. 
Die basis moet goed zijn. Zo goed dat ieder kind later denkt: ‘Ik ben blij dat ik in 
Hoogeveen ben opgegroeid’. 

Jong Hoogeveen is de paraplu voor veel initiatieven rond een kindvriendelijk Hoogeveen. 
We kijken als partners (gemeente, onderwijs, cultuurinstellingen en (sport)verenigingen) 
hoe we hier samen verder invulling aan kunnen geven. 

Omgeving: voorzieningen terug naar de basis 

We houden een goede basis van voorzieningen in Hoogeveen voor onderwijs, zorg, 
cultuur, sport en buurtcontact, maar wel selectiever dan tot nu toe. 

Voor goed onderwijs zijn goede gebouwen nodig. We kijken samen met onze 
onderwijspartners vanuit een gezamenlijk opgestelde visie kritisch naar waar te 
vernieuwen en waar niet. 

De gemeente steunt en biedt basiszorg en wijst waar mogelijk naar eigen 
verantwoordelijkheid en samenredzaamheid van inwoners. We richten onze 
dienstverlening efficiënter in voor gezinnen en huishoudens die ondersteuning nodig 
hebben. 

Cultuur inspireert en verbindt. We hebben goede culturele voorzieningen nodig, vooral 
voor en door onze inwoners. Van de bibliotheek vragen we een hechte samenwerking 
met andere activiteiten. Evenementen worden vooral vanuit de samenleving geïnitieerd 
en gefinancierd. 

Sport is belangrijk voor gezondheid, talentontwikkeling en sociale contacten. We 
koesteren onze sportmogelijkheden, maar wijzen ook hier naar meer eigen 
verantwoordelijkheid. Ook is het niet langer vanzelfsprekend dat elke sportlocatie 
behouden blijft. We zullen voorzieningen moeten clusteren. Het zwembad zien we als 
basisvoorziening. 

Wijk- en dorpshuizen worden nu door de gemeente ondersteund. Dat gaan we afbouwen. 
Elkaar ontmoeten gebeurt op allerlei plekken. De positie van de Smederijen zal nog 
sterker geënt moeten worden op samenredzaamheid. 
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Stadscentrum 
Het koopgedrag van consumenten verandert, we zien bijvoorbeeld een toename van 
webaankopen. Het stadscentrum gaat daardoor blijvend veranderen. Het wordt een 
verblijfsruimte met plaats voor winkels, horeca, evenementen en wonen. De winkels 
proberen we zoveel mogelijk bij elkaar te brengen en houden. Daarom blijven we vanuit 
de beschikbare middelen van het binnenstadsfonds investeringen hierop doen. Met het 
opknappen van de Hoofdstraat maken we een pas op de plaats. De laatste fase voeren 
we voorlopig niet uit. 

Regiofunctie: niet verder uitbreiden 
Hoogeveen heeft een regiofunctie. Mensen uit de omtrek komen hierheen voor werk en 
andere zaken. We koesteren deze functie omdat het Hoogeveen vitaal houdt. Maar we 
gaan alleen nog inzetten op de regiofunctie als dit past bij onze visie en financiële ruimte. 

Economie: werkgelegenheid en onderwijs als priorit eit 

Voor de economie zijn onze kerntaken werkgelegenheid en de aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Werk is het beste middel naar welzijn en zelfredzaamheid. Voor velen betekent dit 
betaald werken, maar ook vrijwilligerswerk draagt bij. Iedereen doet dus mee in onze 
visie. En Hoogeveners pakken dit zo veel mogelijk zelf en samen op. 

Als bedrijven zich in Hoogeveen willen vestigen, letten we vooral op werkgelegenheid. 
Bedrijven die dat kunnen bieden gaan voor en geven we aandacht: zowel bestaande 
bedrijven in de buurt als nieuw aan te trekken bedrijven. Er is in Hoogeveen voldoende 
ruimte op bedrijventerreinen. Die ruimte moeten we klaar hebben en aantrekkelijk 
aanbieden. 

Wat kan ik wel? 
Hoogeveen is een gemeente waar hard gewerkt wordt. Maar er zijn ook relatief veel 
mensen die aan de kant staan. Mensen met een laag inkomen en achterstand qua 
gezondheid, levensverwachting en ontwikkeling. Er gaat een groot deel van de 
gemeentebudgetten naar deze groep mensen. De vraag is en blijft hoe we onze inwoners 
hierin kunnen helpen. Een deel kunnen we helpen door samen de blik te richten op 
competenties (wat kan ik wel?) in plaats van beperkingen (wat kan ik niet?). Om zo de 
stap naar zelfregie te maken. Een ander deel blijft afhankelijk. 

De rol van de gemeente beperkt zich tot vraag en aanbod van werkzoekenden en 
werkgevers. Begeleiding van een werknemer doet de ondernemer zelf. Vaandeldragers in 
de ondernemerswereld kunnen hiervoor in Hoogeveen een goede rol spelen. 

Hebben we een goed woonaanbod? 
Hoogeveen heeft een diversiteit aan woonmilieus nodig. We moeten voorbereid zijn op de 
(toekomstige) vraag. En hoe kunnen we ook voor het duurdere segment aantrekkelijk 
zijn? Daarom komen we in 2021 met een nieuwe woonvisie. 

Verduurzaming en klimaatrobuust 
Ondernemers opereren vaak al meer circulair en duurzaam dan de overheid zelf. Dat 
hoeven we als overheid niet te stimuleren. De ambitie om in 2040 CO2 neutraal en in 
2050 klimaatrobuust te zijn, passen we aan de landelijke norm aan. Ook hier kijken we 
meer naar samenredzaamheid voor oplossingen. 

Bereikbaarheid door digitalisering 
We blijven inzetten op een goede bereikbaarheid van Hoogeveen en nemen ook de 
digitalisering hierin mee. Samenwerking gebeurt steeds meer ook online. 
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Veilig: f ocus op preventie en inzet inwoners 

Onze hulpdiensten, politie, brandweer en ambulance, zorgen voor openbare orde en inzet 
bij ongelukken en incidenten. Repressie hoort daarbij, maar ook preventie. De positie 
van de wijkagent is heel belangrijk als verbindende schakel. De gemeente blijft een rol 
houden in de samenwerking rond veiligheid, door preventiemaatregelen en door 
handhaving. We blijven zoeken naar efficiënte manieren om preventief te handelen, en 
om samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Een goed voorbeeld 
is de whatsapp-buurtgroepen. 

Bestuur: wat is h et draagvlak onder initiatieven? 

Bij initiatieven vanuit de samenleving met een verzoek om inzet van de gemeente, kijken 
we scherp naar het draagvlak onder het initiatief. Komt er een verzoek om alleen inzet 
van de gemeente, dan zijn we geneigd de boot af te houden. Komt er een verzoek waar 
meerdere mensen en partijen vorm aan willen geven, dan hebben we een ander gesprek. 
De vraag en het resultaat op straat staan centraal. Dat betekent meer 
samenredzaamheid. Graag gaan we sowieso in gesprek over hoe daar te komen. 

Als college hebben we enorme waardering voor de vele vormen van samenredzaamheid 
die Hoogeveners al laten zien. Dat zullen we waar het maar kan blijven uitdragen. 
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8. Reactie college op financiële analyse 
We hebben, met externe begeleiding, een financiële analyse laten maken door een 
speciale taskforce. We kunnen ons goed vinden in de aanbevelingen die de taskforce ons 
deed. Het biedt een analyse die tot stevige conclusies leidt. 

De organisatie, het college en de raad krijgen alle goede leerpunten aangeboden. In de 
financiële analyse zien we terug dat we als gemeente te veel hebben  uitgegeven tegen te  
weinig inkomsten. We hebben te veel gehoopt  op meevallers die niet kwamen. Dit alles 
om Hoogeveen aantrekkelijk te houden. We lopen nu hard tegen de grenzen aan. Onze 
financiële reserves zijn nagenoeg op. Het onderzoek laat ons in de spiegel kij ken: als 
organisatie moeten we meer op de kosten letten. En als college en raad moeten we beter 
sturen op de uitvoerbaarheid van plannen en de financiële haalbaarheid. 

Het structurele tekort waar we mee te maken hebben vloeit samengevat voort uit een  
aantal ontwikkelingen.  

 De afgelopen tien jaar hebben we onvoldoende de structurele kosten 
meegenomen van ons in de raad vastgestelde beleid. 

 De meevallers die we vaak hadden, compenseerden dat tekort i n belangrijke  
mate. Deze compensatie blijkt de noodzaak en discipline te hebben weggenomen 
om onszelf beter financieel te organiseren. 

 De tekorten in het sociaal domein en het gebrek aan financiële meevallers de 
afgelopen jaren, maken het nu urgent die financiële organisatie op orde te  
brengen. 

 Die tekorten maken bovendien duidelijk dat we onvoldoende grip hebben op de  
kosten in het sociaal domein.  Een betere data-analyse is nodig om  (daar waar het  
kan) te sturen en waar nodig interventies te doen in deze voorzieningen. We zijn 
een gemeente waar die voorzieningen relatief veel nodig zijn, maar het moet 
doelmatiger kunnen. 

 De fysieke infrastructuur die we hebben gerealiseerd kunnen we niet duurzaam  
betalen als we het niet beter organiseren. 

 We zullen serieuze organisatorische maatregelen (moeten) nemen om deze  
situatie in de toekomst te voorkomen en daarbij als college en raad onze 
financiële kaders op het  juiste niveau moeten brengen. 

Een aantal fracties heeft gevr aagd eerst deze analyse te maken naar hoe de tekorten 
ontstaan zijn, en deze analyse te bespreken. Daar lag in de gekozen bewoordingen onder 
dat de beheersing onder de maat zou zi jn en zodra dat op orde zou zijn, Hoogeveen ook 
wel weer gezond zou kunnen worden. We hebben een kritische zelfreflectie uitgevoerd. 
De maatregelen die we op basis daarvan gaan nemen, zullen niet direct voor meer balans 
gaan zorgen, maar wel op termijn eraan bijdragen dat we meer naar onze stand gaan 
leven. Kortom, deze analyse alleen is niet genoeg om de begroting sluitend te krijgen. 

De conclusie dringt zich op, dat we ve el gerealiseerd hebben aan voorzieningen in 
Hoogeveen, maar dat we die onvoldoende duurzaam in stand kunnen houden op het 
huidige niveau als we niet de samenleving daar zelf een grotere plaats in geven. 
Tegelijkertijd is volstrekt duidelijk dat we een aantal maa tregelen moeten nemen om in 
de toekomst niet weer verrast te worden. Dit betekent onder andere dat we voorstellen 
conservatief te gaan begroten. Met conservatief begrotingsbeleid bedoelen we 
begrotingsbeleid dat niet alleen gericht is op het realiseren van ambities, maar ook op 
het duurzame behoud van bestaande voorzieningen. We kunnen ons dus goed vinden in  
de aanbevelingen die de taskforce ons deed. Deze zien we als opdracht aan college,  
organisatie en raad. Voor de financiële analyse verwijzen we u naar de bijlage. 
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9. Hoe is de i nput vanuit de fracties gebruikt? 

Aanleiding 
Het college heeft aangegeven ideeën van alle fracties te betrekken bij haar aanpak om te 
komen tot een financieel gezond Hoogeveen. En dat heeft ze gedaan door met alle 
fracties in gesprek te gaan. Hieronder ziet u op hoofdlijnen de weerslag van die 
gesprekken. De verslagen treft u in een bijlage aan. 

Motie 2%, SMART en plan HIC 
In een eerder stadium is begonnen met de uitwerking van de motie 2%, waarin beoogd 
wordt opties van bezuinigingen op de SWO in kaart te brengen. Gebleken is dat dit niet 
los gezien kan worden van de inhoud. Daarom is ervoor gekozen om in dit project - dat 
vanuit de inhoud werkt - ook de uitwerking van de motie 2% mee te nemen evenals de 
voorstellen van de werkgroep HIC en  de motie SMART. Op deze manier kan de  
samenhang tussen elk van deze verzoeken geborgd zijn. Sommige fracties hebben  
hierom gevraagd. Andere maakten zich zorgen of dat niet wat veel van het goede zou 
zijn. 

De vragen waarover het college zich in het project Hoogeveen financieel gez ond buigt om 
voor te leggen aan de raad, zijn deze drie: 
 Wat voor gemeente willen we zijn? 
 Waar leggen we onze prioriteiten? 
 Welke concrete keuzes maken we op basis van de prioriteiten? 

Iedere fractie heeft zijn eigen visie op deze vragen met het college gedeeld. Dat ging 
altijd prettig, meestal met een zekere terughoudendheid omdat de fracties expliciet 
aangaven dat het college aan de beurt is om met een eigen visie en voorstellen te 
komen. Soms ook met een zekere stevigheid omdat men twijfelde of het college dat wel 
zou doen. We hebben in deze notitie niet expliciet gemaakt welke fractie achter welke 
voorstellen zou kunnen staan. Dat was immers niet het doel van de gesprekken. Het doel 
van de gesprekken was (zie ook hierboven) de visie van de fracties op voorhand 
betrekken bij de aanpak van het college. 

Sociale gemeente 
De oplossingen om structureel weer gezond te worden, kunnen niet direct gevonden 
worden in het (sociaal) domein waar ze de afgelopen jaren vooral zijn ontstaan. We 
voelen ons daarbij gesterkt door de gesprekken met alle raadsfracties, die aangeven dat 
we een sociale gemeente willen zijn en blijven. 

Financiële organisatie 
We hebben conform het verzoek van de raad een stevige financiële analyse gemaakt (zie 
elders). 

Wettelijke taken 
Er zijn ook fracties1 die het college uitgenodigd hebben eerst maar eens terug te gaan 
naar onze wettelijke taken. Anderen nodigden ons uit de focus op de kerntaken te  
richten. Voor het college, maar ook bij de m eeste fracties, zijn de kerntaken vooral 
gelegen bij: 

 de jeugd en onze onderwijsvoorzieningen 
 de zorg voor  zwakkeren en hulpbehoevenden 
 de zorg voor  openbare orde en veiligheid 
 het economisch klimaat 
 het beheer en onderhoud va n de openbare ruimte (wegen en groen) 

1 Een mooi voorbeeld kregen we vanuit de D66 fractie aangereikt: een notitie uit Reusel-de Mierden: 
https://bouwstenen.nl/fileswijkplaats/overzicht%20wettelijke%20taken%20naar%20Raad%20(1)-1.pdf. 
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 en het besturen van de stad 

De gemeente moet deze kerntaken soberder uitvoeren. Helpt het daarbij te k ijken naar 
wat onze wettelijke taken zijn? Da t zal zeker helpen. Maar we willen onze visie leidend 
laten zijn en van daaruit beoordelen wat dan nodig en of gewenst i s. 

De gemeente heeft niet voor niets een open huishouding. Dat betekent dat de gemeente 
minimaal de taken uitvoert die de wet haar voorschrijft en die zij in medebewind voor 
bijvoorbeeld het Rijk uitvoert. Maar het betekent ook dat de gemeente veel take n 
uitvoert passe nd bij de be hoefte van haar inwoners. Daar heeft ze middelen voor zoals 
de algemene uitkering, specifieke uitkeringen, tarieven voor producten en diensten die ze 
verleent en belastingen. Ook bij de wette lijke kerntaken is niet eenvoudig vast te stellen 
wat daarbij het minimum  is wat de gemeente haar inwoners moet bieden. Neem als 
voorbeeld de jeugdhulp: de gemeente is daarvoor wettelijk verantwoordelijk, maar de  
wet geeft geen eenvoudige specificaties waarlangs je kunt afmeten of onze gemeente te 
weinig, te veel of precies voldoende doet. Ook als de gemeente een zogenaamde artikel 
12-gemeente zou worden (en zodoende een beroep zou doen op een bijdrage van het  
Rijk die de andere gemeenten zullen moeten betalen), zal ze meer doen dan wettelijk 
nodig is. Duidelijk is ons bovendien dat we onder een artikel 12-bewind onze OZB ruimte 
dienen te gebruiken. Bovendien gaat de provincie dan serieus i nvloed uitoefenen op de  
besteding van de gemeentelijke middelen. Maar dat willen we raadsbreed l iever voor zijn. 
We denken dat een dergelijke analyse zonder een uitgesproken visie ons niet ver der 
helpt. We zijn ook uitgenodigd vanuit de gesprekken met de fracties te werken vanuit 
een eigen visie. Dat past ook meer bij dit college. Voor onze visie zie de notitie daarover. 

Keuzes op hoofdlijnen 
De gesprekken met alle fracties hebben ons een beeld gegeven dat er weliswaar 
verschillen in accenten (zie de verslagen) zijn, maar dat er vooral ook v eel 
overeenkomsten zijn tussen de visies van de fracties onderling en tussen de visies van de 
fracties en die van het college.: 

 Er is het bewustzijn dat de balans gevonden moet worden bij de voorzieningen en 
infrastructuur 

 We moeten kritisch kijken naar de mogelijkheden om doelmatiger te werken, 
maar er is niet de verwachting dat we er daarmee komen 

 Als een en ander tot gevolg hee ft dat we daar te veel op moeten inleveren, is het 
voor de meeste fracties denkbaar dat we onze OZB-tarieven aan gaan passen. 
We behoeven niet tot de goedkoopste gemeenten van Drenthe te behoren. 
Hoewel enke le fracties ook hebben aangegeven dat dit voor hen heel moeilijk zal 
liggen. 

 Als je lasten moet verdelen, dan zeggen de meeste fracties dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen 

Participatie inwoners 
We hebben alle fracties ook gevraagd, hoe zij naar de participatie van inwoners kijken als 
volgende stap in het proces om financieel weer gezond te worden. Unaniem is men in zijn 
oordeel dat het belangrijk is die gesprekken aan te gaan. Tegelijkertijd zijn er ons veel 
vragen gesteld als het gaat om hoe wij dat voor ons zien. De maatregelen die nu nodig 
zijn zullen vast weerstand oproepen. Hoe kunnen we zorgen dat die gesprekken 
productief worden. Goed uitleggen waarom maatregelen nodig zijn zal een belangrijke 
eerste stap zijn, zo geven ook een aantal fracties aan. Zie verder hierover de bijlage over 
participatie. 
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Investering  Investering  Niet 
besteed  Toelichting “point of no return” 

Reconstructies groen €125.245 €115.000 

 Er is € 15.000 uitgegeven waardoor er nog € 
115.000 resteert. Deze investering is 
bedoeld voor het vervangen van 

 groenvakken, het renoveren van gazons en 
 opnieuw aanplanten van bomen in 

plantsoenen. De enige wijze waarop 
  beplanting wordt vernieuwd is door middel 

van reconstructies (de aanleg van nieuwe 
 groenvakken). Hoewel we de kwaliteit en 

uitstraling van de leefomgeving op 
onderhoudsniveau basis willen houden, 
stellen we deze investering in 2020 uit. 

Cameratoezicht €50.000 €50.000 

In het project zijn nog geen kosten gemaakt. 
Op dit moment worden de mogelijkheden 
voor het project onderzocht. Er worden 3 

 scenario’s uitgewerkt in het project, met elk 
een eigen financiële vertaling. De kosten van 
de scenario’s en welk scenario gekozen 
wordt, zijn nu nog niet bekend. 
Implementatie van het gekozen scenario 
vindt ten vroegste in 2021 plaats. Alleen 

  wanneer het echt noodzakelijk is zal er in 
 2020 nog een deel van de investering 

gedaan worden. 

10. Voorlopige keuze s investeringen 
Voor alle investeringen hebben we een afweging gemaakt welke we willen en kunnen 
uitstellen. Een overzicht van alle investeringen vindt u in een afzonderlijke bijlage Notitie 
Investeringen. Dit is een compleet overzicht van de investeringsagenda uit de 
programmabegroting 2020-2023 in geactualiseerde vorm en een doorkijk naar nieuwe 
investeringen. 

We stellen voor een aantal projecten  waar investeringen mee gemoeid zijn, uit te stellen 
tot minimaal volgend jaar , zie de tabel hi eronder. Wat is mogelijk? Van welke projecten  
zijn de middelen nog niet besteed? Deze vragen hebben we als uitgangspunt genomen.  

Bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 maken we een nieuwe  
investeringsagenda en daarin zullen deze investeringen opnieuw integraal afgewogen  
worden. Op deze manier creëren we op dit moment de maximale financiële ruimte voor 
volgend jaar omdat hierdoor de kapitaallasten van deze investeringen niet in 2021 gaan 
tellen, maar op z’n vroegst in 2022 (afhankelijk van de nieuwe investeringsagenda). 

Tabel: Uitstel projecten tot minimaal 2021 
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Investering  Investering  Niet 
besteed  Toelichting “point of no return” 

VRI Middenveldweg – 
Toldijk 

€1.069.320 €979.320 

 Op dit moment is er € 40.000 aan 
voorbereidingskosten gemaakt voor het 
project. 
Er is in beeld gebracht wat het kost om 
alleen de VRI’s Middenveldweg/De 
Stroom/Toldijk te vervangen. Dit komt uit op 
een bedrag van bijna 500.000, terwijl met de 
gehele reconstructie circa 550.000 aan 
gemeentelijke middelen gemoeid is. 
Vervangen we alleen de VRI, dan is er geen 

 cofinanciering van de provincie mogelijk. 
Doen we de reconstructie zoals samen met 
de provincie is bedacht, dan komt er een 
bijdrage van 500.000 van de provincie. Per 
saldo zijn de maatregelen dan even duur 
voor de gemeente. De provinciale subsidie is 

 vorig jaar al aangevraagd en toegekend. De 
 subsidie mag 1 jaar worden doorgeschoven. 

Recentelijk is het verzoek gekomen het 
 project uit te stellen naar 2021. Dit in 

verband met diverse werkzaamheden nabij 
 de spoorlijn en nabij de Toldijk. Hierdoor 

wordt de Toldijk ook tijdelijk afgesloten. Het 
gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden 
lijkt praktisch onmogelijk. Het project schuift 
dan door naar 2021. Het investeringsbedrag 
moet dan wel worden geïndexeerd. 
Inmiddels is de subsidie van de provincie ook 
uitgekeerd. 

 De subsidie valt € 50.000 lager ut omdat de 
 voorbereidingskosten niet subsidiabel zijn. 

Het investeringsbudget moet hierop worden 
bijgesteld. In het ontwerp en realisatie wordt 
hier rekening mee gehouden. 

Verduurzamen 
gemeentelijke 
gebouwen 

€407.834 €385.500 

Van het budget is reeds € 22.300 besteed. 
Alle aanpassingen in verduurzaming die snel 

 te realiseren zijn hebben we in de afgelopen 
jaren gerealiseerd. Om keuzes te maken in 
nieuwe maatregelen in verduurzaming van 

 het gemeentelijk vastgoed is nader 
onderzoek, en een plan van aanpak vereist. 
We stellen daarom de investering uit en gaan 
eerst dit onderzoek uitvoeren en plan maken. 
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Investering  Investering  Niet 
besteed  Toelichting “point of no return” 

Realiseren en 
inrichten 
(bergings)gebieden 
waterstructuur 

€130.000 €120.000 

 Om een robuust en duurzaam watersysteem 
te realiseren wordt de komende jaren ingezet 
op het realiseren van waterberging bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en een 
waterstructuur voor het Stadscentrum. Door 
te combineren met andere projecten kan een 
basis worden gelegd voor het inspelen op 
klimaatverandering. 
De technische ondergrondse waterstructuur 
wordt betaald uit de rioolheffing. De 
investering van € 130.000 is voor de 
bergingsgebieden en bovengrondse inrichting 
van de waterstructuur. Hierbij moet gedacht 
worden aan speeltuinen, inrichting, 
landschappelijke inpassing enz. Bewoners 
zijn al betrokken in het project. We stellen 

 het project voorlopig wel uit en bekijken de 
mogelijkheid om het ontwerp en de 

 uitvoering te versoberen. Hierbij moeten we 
wel rekening houden met de cofinanciering 
van het waterschap van 300.000 euro en het 
nakomen van de aangegane verplichtingen 

Aanpassing 
Compagniehuis 

€85.761 €67.000 
Project is gerealiseerd kan afgesloten 

 worden. Er is € 67.000 niet besteed. 
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Bijlage 1: Opbouw financiële opgave 
Wat verstaan we onder ‘financieel gezond’? 

Wat het college betreft zijn we financieel gezond als we de volgende twee principes 
hanteren: 

1. Wij hebben onze reservepositie zodanig op orde dat we in staat zijn om 
tegenvallers op te vangen. Concreet betekent dat dat ons weerstandsvermogen 
voldoende moet zijn (momenteel schatten we het minimaal benodigd  
weerstandsvermogen op € 13,887 miljoen (zie jaarrekening 2019, pagina 170) 

2. Wij hebben ruimte om te kunnen investeren, teneinde onze ambities om 
Hoogeveen aantrekkelijk te houden kunnen realiseren. 

Het college is daarom van mening dat we toe moeten werken naar een situatie, waarin 
we jaarlijks (gemiddeld) € 3 miljoen euro over houden op onze exploitatie. De eerste 4 a 
5 jaar willen we dit overschot toevoegen aan onze algemene reserve, om zo ons 
weerstandsvermogen op peil te brengen. Zodra dat het geval is, willen we deze ruimte 
kunnen inzetten voor nieuw beleid (investeringen). 

Het zal echter niet voldoende zijn om alleen deze € 3 miljoen te bezuinigen. Redenen 
daarvoor zijn: 

1. We schatten in dat wij (per saldo) met nieuwe tekorten te maken krijgen. Dat 
speelt in het sociaal domein, maar ook zullen we dekking moeten zoeken voor 
bijvoorbeeld de bijdrage aan de IT-hub. 

2. Ook willen we overgaan op ‘conservatief begroten’ (zie financiële analyse), dat 
betekent dat we risico’s die nu in de begroting zitten, eruit willen halen. 

3. We gaan maatregelen nemen die veel impact in de maatschappij hebben. Om de  
mogelijkheid te hebben om daar waar het echt begint te knijpen iets te  kunnen 
betekenen of daar waar initiatieven uit de samenleving te kunnen stimuleren, 
hebben we ook financiële ruimte nodig. 

4. Maatregelen zullen niet direct in 2021 in volle omvang te realiseren zijn. De kans 
is aannemelijk dat er sprake zal z ijn van frictiekosten, of dat er juridische 
belemmeringen zijn (zoals het aanpassen van verordeningen). 

5. Het is nu nog niet helder wat de structurele financiële gevolgen van corona voor 
Hoogeveen zijn. Als deze echter wel negatief zullen zijn (en niet door het Rijk 
worden gecompenseerd), zullen we ook daar rekening mee moeten houden. 

6. Een inschatting is dat we eerder negatief uitkomen dan positief als het gaa t om de 
financiële opgave van 8 miljoen. Naast het effect van corona zijn er risico’s zoals 
de ontwikkeling van het gemeentefonds. 

Voor 2020 gingen we uit van een tekort van € 8 miljoen. We hebben laten weten dat 
ombuigingen voor 2021 en verder ook in deze orde van grootte zullen zitten, waarbij w e  
in latere jaren deels dekking kunnen vinden vanuit de positieve begrotingssaldi die we 
voor die jaren hebben begroot. Bij het opstellen van de begroting werken we dit verder 
uit. 
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Bijlage 2: Financiële analyse 
Als onderdeel van  ons plan van aanpak “Hoogeveen Financieel Gezond” heeft u gevraagd 
om een financiële analyse. Een terechte vraag wat ons betreft.  

In het met de fractievoorzitters afgestemde plan van aanpak is het op te leveren 
resultaat als volgt gedefinieerd: 

Analyse Financiële situatie 
In kaart brengen van de ontwikkeling van de financiën over de afgelopen 6 jaar, 
beginnend in 2014, het jaar voor de decentralisaties in het sociaal domein. 
De inventarisatie en analyse moet antwoord geven op de vragen: 

 Hoe is het zo gekomen, wat zijn daarvan de oorzaken 
(inhoudelijk/financieel). 

 Vragen van de raad wat zij wi llen weten tav de organisatie van de 
financiële organisatie. 

 Aanpak met een stappenplan waar de raad mee kan denken in de te  
nemen stappen 

We laten de analyse door een externe deskundige toetsen. 
Resultaat: Analyse, factsheets (op hoofdlijnen die inzicht geeft in de ontwikkeling 
van de geldstromen over de jaren 2010 t/m 2019. De factsheet moet ook te 
vertalen zijn naar informatie voor onze inwoners, en voorstellen voor de financiële 
organisatie. 

1 Aanpak: de PDCA-cirkel en self-assessment 

De kortste uitwerking van de financiële analyse zou een verwijzing naar de 
jaarrekeningen van de afgelopen 10 jaar kunnen zijn. Immers in die jaarrekeningen staat 
klip en klaar vermeld hoe Hoogeveen financieel is gevaren. Bovendien is er voor al die 
jaren door de accountant een goedkeurende verklaring verstrekt als het gaat om 
rechtmatigheid en heeft de raad telkens ook eventuele budgetoverschrijdingen 
geratificeerd. De conclusie zou dan zijn dat de huidige financiële situatie van Hoogeveen 
het gevolg is van gemaakte (politieke) keuzes. Keuzes over waar het geld aan uit te 
geven en ook keuzes om overschrijdingen te accepteren. Echter deze kortste uitwerking 
levert wat het college betreft geen bevredigend antwoord, want een dergelijke aanpak 
levert geen handelingsperspectief op richting toekomst. Wat ons betreft is dat het doel 
van deze analyse. 

Het college is daarom van mening dat het terugblikken op onze financiën in de afgelopen 
10 jaar vooral in het teken moet staan van de toekomst. Dat we moeten leren van het 
verleden. Oftewel het rondmaken van de PDCA-cirkel. Na het Plannen en Doen van de 
afgelopen 10 jaar Checken we nu hoe dat is gegaan, teneinde te kunnen handelen (in het 
Engels: Act) richting toekomst. 

Vanuit dit gedachtegoed hebben we deze analyse opgezet. We reflecteren op ons 
handelen in het verleden, om ons handelen richting toekomst te kunnen verbeteren. 
Waarbij we met ‘ons’ alle betrokken ‘actoren’ bedoelen. Wij als college, de ambtelijke 
organisatie en het management daarvan en ook de raakvlakken met de raad. 

Deze reflectie hebben we vormgegeven aan de hand van een ‘self-assessment’. Een self-
assessment is het proces waarin iemand zijn eigen handelen analyseert en evalueert. Met 
het self-assessment toetsen we de kwaliteit van ons handelen en beoordelen we of we 
aan onze eigen normen voldoen (hebben voldaan). En ook of onze normen voldoende 
kader bieden (hebben geboden), of dat aanvullende kaders nodig zijn. 
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2 Norm: de financiële spelregels 

De uiteindelijke norm is verankerd in een wettelijk kader, te weten de Gemeentewet 
(Gw). Artikel 189 daarvan schrijft voor dat de raad verantwoordelijk is voor een reëel en 
structureel sluitende begroting. Zo schrijft artikel 212 Gw (lid 1) voor: 

De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor 
het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze 
verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle 
wordt voldaan. 

Deze wettelijke basis wordt dus verder geconcretiseerd in lokale regelgeving. In ons 
geval is dat vooral Financiële verordening 20172 (hierna FV) en ook in het Financieel 
Kader (FK) dat daarop is gebaseerd. Het doel van dit kader is eenduidigheid en 
duidelijkheid te creëren naar de raad, college en de organisatie door duidelijke spelregels 
te hebben voor de inrichting van de administratie, P&C documenten en bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de besluitvorming (FK, pagina 1). 

Met name artikel 14 en 15 FV (over de Financiële organisatie), de hoofdstukken 3 en 4 
FK (over Kredieten, investeringen, grondexploitaties en begrotingswijzigingen) zijn 
relevant. Ze bevatten de spelregels over de inrichting van onze P&C cyclus, administratie 
en verantwoordingslijnen. 

Aanvullende spelregels zijn ook opgenomen in het door de raad vastgestelde document 
Hoogeveen in Control (HIC). 

Tenslotte zijn onze Programmabegrotingen ook een belangrijk onderdeel van de kaders. 
Daarin stelt de raad immers het meest expliciet de financiële kaders vast, zoals 
budgetten per programma (en wat we daarmee willen bereiken en wat daarvoor moet 
worden gedaan, de 3 W-vragen), maar ook kaders voor heffingen en leges en sinds een 
aantal jaren ook de normen voor onze vermogenspositie (met name solvabiliteit, 
weerstandsvermogen en schuldquote)3. 

Tegen de achtergrond van deze spelregels hebben we ons self-assessment gedaan. 

3 Self-assessment: analyse per pijler aan de hand van sleutelgebeurtenissen 

We hebben ons self-assessment vormgegeven door per pijler een analyse uit te voeren. 
We hebben deze uitgevoerd als kernteam ingesteld in het kader van Hoogeveen 
Financieel Gezond, samen met een groep ambtenaren die de afgelopen 10 jaar nauw 
betrokken waren bij de financiële ontwikkelingen in Hoogeveen en getoetst door de 
externe adviseur. 

We hebben de analyse vormgegeven door te focussen op ‘sleutelgebeurtenissen’ per 
pijler. Er is de afgelopen 10 jaar in Hoogeveen heel veel gerealiseerd, te veel om 
allemaal te analyseren. Maar er zijn ‘sleutelgebeurtenissen’, waarvan het de aanname is 
dat als we die goed analyseren, we conclusies kunnen trekken over het geheel. Te 
denken is aan grote investeringen (bv. IJZ, Stadscentrum, Bentinckspark), de afboeking 
van Riegmeer of de decentralisaties in het sociaal domein. Maar het gaat ook over 
andere  ontwikkelingen met een grote financiële impact zoals de MFC’s Nieuwlande, 
Tiendeveen,  exploitatie van parkeren en zwembad, economische acquisitie etc. 

2 https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hoogeveen/CVDR615302.html 
3 Het opnemen van kengetallen hiervoor is inmiddels ook verplicht o.b.v. het BBV. Er gelden echter geen 
landelijke normen. Deze kunnen lokaal door de raad worden vastgesteld. 
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Deze gebeurtenissen zijn geanalyseerd vanuit drie perspectieven (zie hierna). Op die 
manier ontstaat een analyse per gebeurtenis waaruit een conclusie kan worden 
getrokken. Ook doen we aanbevelingen voor een vervolg. 

Drie perspectieven 
We hebben de gebeurtenissen geanalyseerd vanuit 3 perspectieven, te weten bestuurlijk, 
beleidsmatig en beheersmatig. 
Met bestuurlijk bedoelen we: (de consequenties van) het bestuurlijk (college/raad) 
ingrijpen/besluiten (en hoe formele en informele informatiestromen liepen ) 
Met beleidsmatig bedoelen we: (de consequenties van) de advisering aan het college 
over beleidsmatige keuzes 
Met beheersmatig bedoelen we: (de consequenties van) de uitvoering door de ambtelijke 
organisatie van het beleid en beheer 

Uitgangsmateriaal 
Als basis hebben we informatie verzameld uit jaarrekeningen, accountantsverslagen etc. 
We hebben daarbij geconcludeerd dat deze cijfers niet het hele verhaal vertellen van 
waarom Hoogeveen financieel in het slop is geraakt. Maar het geeft wel achtergrond. Er 
is een nadere analyse nodig. Het resultaat daarvan staat in het vervolg van dit 
document. 

4 Analyse 

Analyse I – beeld op totaalniveau 
We beginnen de analyse op totaalniveau. Daar doen we de volgende constateringen: 

1. Kijkend naar het verloop van de algemene reserve lijkt het dat er tot en met 2017  
niet veel aan de hand was, de omvang van de algemene reserve voldeed aan de 
kaders die daarvoor golden (aanvankelijk was dat kader € 6 miljoen boven het 
minimaal benodigd weerstandsvermogen, later solvabiliteit van minimaal 18%,  
red). Vanaf 2017 is het snel bergafwaarts gegaan met de AR. De cijfers lijken dat  
ook te bevestigen.  Echter, voor 2017 zijn er keuzes gemaakt waarvan het 
financieel effect pas na 2017 en later zichtbaar en voelbaar worden. Denk aan de 
vervangingsinvesteringen. De spelregels voor een conservatief begrotingsbeleid4  
zijn in praktische zin al voor 2010 verlaten door de raad. Wat in zijn 
consequenties de eerste jaren nog verhuld werd door het toevoegen van de  
Reserve Rendo aan de algemene reserve en door positieve resultaten 
(“meevallers”) bij de jaarrekening. 

Verloop Algemene Reserve 2010-2019 

bedragen x € 1.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Stand reserve per 1-1 17.268 17.494 13.593 23.703 23.574 26.201 28.410 18.925 23.381 14.833 6.408 
Resultaat voorgaand jaar 1.828 -1.750 -1.035 1.617 3.004 2.723 3.193 5.970 -2.332 -8.971 -5.600 
Stortingen 11.310 40 300 500 1.642 
Onttrekkingen -1.602 -2.151 -165 -1.787 -377 -514 -12.677 -1.814 -6.716 -1.096 

stand reserve 31-12 17.494 13.593 23.703 23.573 26.201 28.410 18.926 23.381 14.833 6.408 808 

toelichting: 
Vanuit de reserve winstuitkering Rendo Holding is € 11,3 miljoen in de Algemene reserve gestort 

Betreft met name Afboeking boekwaarde Riegmeer (€ 10,8 miljoen) en instellen reserve Vierkant voor Werk (€ 1,4 miljoen) 

Betreft met name bijdrage Tamboer (€ 2,2 miljoen), reserve IJsbaan (€ 2 miljoen), reserve Zwembadlocatie (€ 1 miljoen) 
en reserve Stadscentrum (€ 0,7 miljoen) 

4 Met conservatief begrotingsbeleid bedoelen we begrotingsbeleid dat niet alleen gericht is op het realiseren 
van ambities, maar ook op het duurzame behoud van bestaande voorzieningen. 
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2. Een andere constatering is dat de focus al j aren vooral l igt op het realiseren van 
nieuwe voorzieningen, dat gaat ten koste van (budgetten voor) het duurzaam in  
stand kunn en houden van het niveau van de voorzieningen die daarmee in 
Hoogeveen gerealiseerd werd.  Budgetten daarvoor worden incidenteel als het echt 
niet anders kan (desnoods me t een  greep in de reserves) beschikbaa r gesteld. 

3. Het ‘rationeel behee r’5 is niet op orde. In de praktijk betekende dit dat niet alle 
(potentiële) lasten die voortvloeien uit investeringen in de begroting en 
meerjarenraming terecht kwamen. Zo is bij de investering in bijvoorbeeld 
kunstgras en of buurtvoorzieningen niet financieel voorzien dat deze op enig 
moment weer vernieuwd moeten worden nadat de fysiek en financieel z ijn 
afgeschreven. Dit geldt soms ook voor beheer- en exploitatielasten die pas na 
realisatie in beeld komen of in de praktijk meer geld kosten. Doordat we steeds 
minder gebruik maken van de inzet van reserves als financieringsbron verbetert 
dit. Immers bij investeringen die (deels) worden gefinancierd met reserves komen 
niet alle kapitaallasten in de exploitatie terecht. Als dat niet het geval is dekken 
de kapitaallasten die gemoeid zijn met een dergelijke investering de waarde van 
de hele investering. Daar waar we gebruik maken van bijdragen van derden, zoals 
subsidies, blijft di t een risico. Het is immers niet zeker of bij vervanging van een 
dergelijke investering er opnieuw een  bijdrage zal z ijn. 

4. Er zijn, zeker in de jaren 2010 (en daarvoor) tot en met ongeveer 2017 veel  
investeringen gerealiseerd met inzet van de reserve structuurvisie. Deze reserve, 
die werd gevoed vanuit grondverkopen, vormde zo een van de ‘motoren’ die de 
investeringsambitie op peil hield. Doordat de grondverkopen nagenoeg stil zijn 
gevallen, vindt er echter geen voeding meer plaats van deze reserve. De  
investeringsambitie is echter op hetzelfde niveau gebleven, waarbij gezocht is 
naar alternatieve financieringsbronnen, zoals de algemene reserve. 

5. De hoofdoorzaak van de financiële tekorten vanaf 2017 is het sociaal domein 
geweest. Waar we in 2015 en 2016 nog geld hierop over hielden, liepen vanaf 
2017 de tekorten snel op met als gevolg tekorten op de jaarrekening en dus een 
(versnelde) afname van de algemene reserve. We gaan hier verder op in bij de  
Analyse van de pijler sociaal ( punt 3). 

6. Er is afgeweken van de afspraken om keuzes integraal te m aken (bij voorke ur in 
de programmabegroting) en die aansloten bij het vastgestelde financiële kaders. 
De term ‘integrale afweging’ gebruiken we al heel lang in Hoogeveen. Er wordt 
mee bedoeld dat keuzes zowel op inhoud als financieel worden gemaakt, waarbij  
alle relevante informatie beschikbaar is, waaronder consequenties op lange re 
termijn of voor de totale positie van de gemeente en eveneens inzicht is in de  
alternatieven. In de praktijk is dat alleen bij de keuzes in de programmabegroting 
mogelijk. 
Er zijn door zowel college en raad besluiten genomen over investeringen van 
substantiële omvang en ten laste van de algemene reserve, zoals de extra impuls 
voor de Tamboer en IJZ, buiten de begroting om. Daardoor vond geen integrale  
afweging plaats en kwam de gemeente voor voldongen feiten te staan en ontbrak 
het aan flexibiliteit om te kunnen schakelen. 

7. De lijnorganisatie en haar functionele tegenkrachten in de organisatie zijn niet op 
orde/sterkte. Dat komt o.a. doordat er een grote mate van de beschikbare 
‘control-capaciteit’ nodig is om problemen in de administraties op te lossen. De 
lijn pakt daar onvoldoende verantwoordelijkheid voor, waardoor de controllers 

5 Met rationeel beheer bedoelen we dat het beheer van voorzieningen zodanig wordt vormgegeven dat deze 
duurzaam in stand kunnen worden gehouden 
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onvoldoende toekomen aan hun echte taak van analyse van de cijfers naar 
stuurinformatie, en de lijn en het college niet waar nodig tijdig leren en bijsturen. 
De recent gerealiseerde financiële monitor is een belangrijke stap daarin. Deze 
laat voorbeelden van zien van waar de financiën uit de pas lopen. Aanvullend 
hierop zou elke constatering van een verandering ten opzichte van de begroting 
(en meerjarenraming) zou voorzien moeten zijn van de feitelijke en bestuurlijk 
consequenties daarvan, inclusief de eventuele bijsturing en leerpunten die  
noodzakelijk zijn. 

Analyse II – Pijler sociaal 
1. De implementatie van het sociaal domein is aanvankelijk vooral gericht gewee st 

op het voor elkaar krijgen van de transitie voor en na 1 januari 2015 . Waarbij de 
gehele raad er ook op heeft ingezet haar sociale gezicht te laten zien. 

2. Het handelen van de gemeente was er vooral op gericht om te voorkomen dat er  
mensen ‘tussen wal en schip’ zouden vallen. Dat gold voor zowel cliënten als 
zorgaanbieders. Hoewel er  zeer veel over is gesproken en ook veel tijd in is 
geïnvesteerd, hebben noties als ‘control’ (informatie, budgetbeheersing,  
rechtmatigheid etc.) geen leidende rol gespeeld bij het maken van keuzes. 

3. Onze analyse is dat de beleidsuitgangspunten in het sociaal domein  helder waren,  
maar voor de ‘hoe-vraag’ is te weinig aandacht geweest. Er was (op college- en 
raadsniveau) onvoldoende aandacht voor/zicht op wat de keuzes van het beleid 
beteken(d)en voor de uitvoering ervan en de gevolgen daarvan voor de kosten die 
dat met zich meebracht, dan wel de a lternatieven die er mogelijk waren. Ook niet 
of we daarin ‘royaal’ of ‘wettelijk’ zaten. Met uitvoering bedoelen we niet alleen de 
uitvoering die door de SWO wordt verzorgd (de staffing), maar vooral ook de 
uitvoering door het gehele systeem (dus de inzet van de zorgaanbieders). 
Integrale kostenefficiëntie was geen expliciete doelstelling. Hoeveel geld wordt er 
per cliënt bestee d en welk deel daar van zijn apparaatskosten en kunnen we dat 
slimmer organiseren? Dat type data-analyse hebben we tot nu toe niet kunnen  
maken. Doordat hier onvoldoende op gestuurd is, is er ook onvoldoende met een 
vooruitziende blik de afweging gemaakt hoeveel geld we willen besteden aan het 
sociaal domein. Hierdoor hebben we ook onvoldoende vooraf kunnen bijsturen om 
tekorten van het sociaal op te vangen door ergens anders minder geld uit te 
geven dan wel om meer inkomsten te genereren. 

4. Er is in het sociaal domein  sprake van een ‘better safe than sorry’ cultuur. Dat had 
te maken met de oorspronkelijke uitgangspunten, waarin landelijk en ook 
raadsbreed vooral aandacht was voor het continueren en verbeteren van zorg (zie 
ook punt 2). Dit is nog versterkt door incidenten, zoals bv het dossier ‘Sharleyne’ 
direct al i n 2015. 

5. Er is bewust gekozen om veel van de taken in het sociaal domein zelf uit te  
voeren. Dat leek misschien kostenefficiënt en paste bij de visie van de 
organisatie. Maar daardoor was er niet de druk van bijvoorbeeld markt om tot de 
meest doelmatige inrichting te komen. Ook is er veel i nzet en geld bestee d aan 
het aantonen van de rechtmatigheid van de uitgaven. Maar met het aantonen van 
rechtmatigheid is er nog geen  sprake van budgetbeheersing. Daarvoor is 
passende stuurinformatie nodig. 

6. In de organisatie wordt de logica van inhoud naar organisatie, van beleid naar  
uitvoering onvoldoende toegepast. Hoewel het principe van 3D-sturing in theorie 
prima werkt, zitten in de uitvoering daarvan momenteel te veel gate n en kieren in 
op dit punt. Lijn, programma en projecten vinden elkaar onvoldoende. Er is een 
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neiging om vooral aandacht te hebben voor de inhoud, het wat, maar niet voor   
het hoe. 3D-sturing lijkt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. De lijn is naar 
de achtergrond gegaan of heeft zich te terughoudend opgesteld. De verbinding 
beleid/uitvoering is onder de maat. Dat geldt zowel voor  de uitvoering van het 
primaire proces, maar ook voor de bedrijfsvoering (zie ook punt 3). De andere 
kant daarvan is dat er wel veel i s gerealiseerd in het sociaal domein.  

7. Dit is niet alleen een zaak van de organisatie (lijnmanagement en GS/directeur) 
maar ook van het bestuur (college/raad). Het college/raad gaat over het totaal, 
dus uiteindelijk ook over de kaders voor de bedrijfsvoering en de voortgang van  
het beleid. Een voorbeeld is bijlage F. Die is al voor de zomer van 2019  
ontwikkeld, maar de rapportage over de voortgang daarvan kwam pas recent in 
het college en de raad. 

8. Een andere analyse is dat het college ook lang naar ‘Den Haag’ heeft gekeken als 
het gaat om het binnenhalen van extra middelen. 

Analyse III – Pijler Economie 
1. Sleutel-gebeurtenissen in deze pijler zijn bv. IJZ Hoogeveen en de Tamboer. Maar 

ook Vierkant voor werk/ Dutch Tech Zone, de Regiodeal, Regio Zwolle en recent 
TVM/IT Hub.  Wat daarin opvalt is dat de ambitie van college en raad om 
dergelijke projecten te realiseren zo groot is dat deze altijd doorgingen. De 
inhoudelijke keuze staat al vast, de financiële haalbaarheid was daaraan 
ondergeschikt. Naast dat er geen integrale afweging plaatsvond (zie hierboven). 
Bij de Regiodeal is er bovendien geen oog voor de financiële consequenties voor 
de gemeente. De financiële voordelen die met het ‘Haagse geld’ gerealiseerd gaan 
worden, landen waarschijnlijk in de samenleving en niet op de balans van de 
gemeente. Dat is maatschappelijk gezien natuurlijk prima, maar van 
‘budgetneutraliteit’ is voor de gemeente dan geen sprake. 

2. Wat ook opvalt is dat aan projecten zoals die onder andere hierboven zijn 
benoemd geen ‘SMART’-doelstellingen worden gekoppeld. De raad heeft ons 
terecht uitgenodigd hieraan te gaan werken. Wat moet een uitgave of investering 
opleveren? En wie is er voor verantwoordelijk dat dat ook wordt gerealiseerd? Er 
vindt bovendien vanuit financiële kaders door de lijn geen tijdige bijsturing en 
(ook daarover) nauwelijks verantwoording over plaats. Hier ligt ook een opgave 
voor de lijn, die moeten duidelijker aangeven wat de consequenties zijn van 
beleid. De wijze waarop 3D-sturing nu werkt waarborgt niet dat de rationaliteit 
van dergelijke besluiten voldoende wordt onderbouwd. 

Analyse IV – Pijler Fysiek 
1. Bij het fysieke domein valt de realisatiekracht tegen. Als voorbeeld wordt 

duurzaamheid genoemd. Er is budget, er zijn mensen hiervoor aangesteld en toch 
komt er weinig van de grond. Van het budget van 4 ton wordt 20.000 uitgegeven, 
het restant van 380.000 lijkt op de plank te blijven liggen. Een ander voorbeeld is 
de brandweerkazerne. Die staat al jaren in de investeringsbegroting, maar er ligt 
nog steeds geen concreet plan van aanpak. Wat kan daarvan geleerd worden en 
hoe wordt daarop (bij)gestuurd? 

2. Het voorzieningenniveau in Hoogeveen is in vergelijk met andere gemeenten 
hoog, zie bijvoorbeeld de MFC’s in Tiendeveen en Nieuwlande, het kunstgras in de 
dorpen. Stuk voor stuk politieke keuzes en voor zover wij weten ook het gevolg 
van toezeggingen die zijn gedaan door de politiek ten tijde van verkiezingen of 
zelfs al bij de gemeentelijke herindeling in 1998. Ambtelijk is hier zeer kritisch op 
geadviseerd. 

Notitie Visie en aanpak project Hoogeveen financieel gezond 26  



 
 

 

  

 
  

 

 

3. De raad en auditcommissie hebben hierin ook een rol gehad. Toen een aantal 
jaren geleden helder werd dat de investeringsambities groter waren dan de 
financiële polsstok, gegeven de kaders (mn. solvabiliteit en schuld) , is er mee 
ingestemd om deze kaders los te laten, om zo grote investeringen zoals IJZ 
mogelijk te maken. Kaders die we in Hoogeveen juist hadden ontwikkeld (nog 
voordat ze in het BBV werden opgenomen) om te zorgen dat we de 
investeringsambitie en financiële positie met elkaar in evenwicht hielden.  De 
kritische adviezen en kanttekeningen die daarbij werden gemaakt over de risico’s 
voor de financiële positie werden ter kennisgeving aangenomen, maar waren niet 
doorslaggevend in de keuzes die werden gemaakt. 

4. Aan de andere kant vindt er nagenoeg geen (on)gevraagd advies meer plaats 
over hoe het er voorstaat met het vastgoed. Daar zien we een zekere gelatenheid. 
Er wordt al jarenlang bezuinigd en het areaal vastgoed wordt vooral ad hoc in 
stand gehouden. Er wordt niet verder gekeken naar efficiency in vastgoed, 
vernieuwingen/verbeteringen, bezettingsgraden etc. Kort gezegd er is geen 
toekomstbeeld. Dat nodigt de ambtelijke organisatie uit vooral te behouden en 
bewaken wat er is, in plaats van het voortdurend verbeteren en kijken hoe het 
doelmatiger/doeltreffender kan. 
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Conclusies 

1. Er was te weinig aandacht voor rationeel beheer (instandhouden bestaande  
voorzieningen, incl. reserveren voor vervangingsinvesteringen); 

2. Er zijn besluiten genomen met financiële effecten buiten het integrale 
afwegingsmoment van de begroting; 

3. Uitvoering in het sociaal domein is ruimhartig. De inkomsten in het sociaal domein 
nemen af, de uitgaven toe. Er werd onvoldoende kritisch gekeken naar de 
integrale kosteneffectiviteit en de beheersing van de kosten in het sociaal dome in.  
De inrichting van het sociaal domein m oet meer data-gestuurd worden.  
Besluitvorming op basis van concrete gegevens en niet op basis v an sentimenten 
of aannames. 

4. De vraag ‘kunnen we het wel betalen?’ zou eerder moeten worden gesteld en 
completer beantwoord. 

5. Er worden ook uitgaven niet gedaan, ondanks dat er wel geld is en mensen 
(duurzaamheid, brandweerkazerne) dat vraagt om nauwgezetter managen en 
besturen. 

6. De toepassing van 3D-sturing6 als het gaat om de sturing op de 
uitvoering/bedrijfsvoering verloopt niet optimaal. Dat vraagt om een herijking 
vanuit de lee rpunten uit deze notitie. 

7. Verantwoordelijkheid lijn is voorbereiden en verantwoord (beheerst) uitvoeren  
beleid. Op het punt van de beheersing lijkt de lijn onvoldoende aanspreekbaar. 
Dat moeten we weer strakker organiseren 

8. Het college heeft lang naar het schip met geld uit Den Haag gekeken of gehoopt 
op financiële meevallers uit bijvoorbeeld DTZ en Regiodeals. Deze zijn vooralsnog 
niet gekomen. 

9. Er is onvoldoende sturing op voor de voortgang van maatregelen (zoals 
bijvoorbeeld bijlage F). Het gaat dan om zaken zoals monitoring en het meer 
SMART-formuleren van doelstellingen. 

10.College, Raad (incl. auditcommissie) hebben het ook mogelijk gemaakt/ 
ingestemd met het loslaten van de kaders en de kritische adviezen die hierbij zijn 
gegeven hebben niet de doorslag gehad om dit te voorkomen. 

11.Ambities van college en/of raad worden hoger gewaardeerd dan realistisch 
begroten wat tot een zekere gelatenheid in de organisatie heeft geleid. 

12.De financiële monitor laat bovendien zien dat de P&C-cyclus te veel als een 
planproces op afstand gehanteerd wordt en te weinig eigendom van college en 
management is om frequent (bij) te sturen en te leren. 

Aanbevelingen  

1. De kaders voor begroten en verantwoorden moeten weer in ere hersteld worden. 
Zowel op het niveau van de raad, college en organisatie. Daarbij gaan we uit van 
rationeel beheer en integrale besluitvorming. 

2. We gaan op basis van het inzicht dat hierdoor ontstaat keuzes maken die de 
begroting duurzaam op orde brengt. 

3. De lijn zal zijn verantwoordelijkheid voor de verantwoorde voorbereiding en 
uitvoering van de begroting weer op zich moeten nemen. Met verantwoorde 
voorbereiding bedoelen we dat van tevoren helderheid bestaat over de te 
bereiken doelstellingen en het geld wat daar mee is gemoeid. En dat daar 

6 3D-sturing is programma-, project- en lijnsturing. 
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vervolgens op wordt gerapporteerd. In algemene zin moeten de principes van 3D-
sturing opgefrist en aangestuurd worden.  

4. Onze ambities worden  vanaf nu altijd voorzien van de kanttekening dat deze 
mede worden bepaald door de financiële ruimte die er al dan niet is. 

5. Control zal weer in de positie moeten komen dat ze de lijn en het college 
adviseert over hoe de lijn dat (kan) doen/doet. De verantwoordelijkheid voor de 
juistheid en volledigheid van de administratie(ve systemen) moet weer van de lijn 
worden. De zichtbaarheid van control i n de besluitvorming moet worden vergroot. 

6. We herstellen de P&C-cyclus als stuur- en leercyclus in ere. 
7. We zetten de reeds ingezette koers om te komen tot betere en sneller 

beschikbare financiële informatie voort en onderzoeken mogelijk heden om die te 
versnellen. 
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Bijlage 3: participatie-aanpak 
Inleiding  

Het college van Hoogeveen werkt aan een plan voor een financieel gezond Hoogeveen in 
de periode 2021-2024. Dat doet het college niet alleen. Er is input opgehaald bij de 
raadsfracties en vanuit de organisatie. En belangrijk: het college wil de lange lijnen ook 
met de Hoogeveense samenleving bespreken. De komende jaren moet de gemeente fors 
bezuinigen en terug naar de kerntaken. Dat betekent minder gemeente en meer 
zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners, organisaties en bedrijven. Een 
belangrijk deel van de oplossingen zal met en vanuit de samenleving zelf vormgegeven 
moeten komen. Dat vraagt een bestuur dat open, transparant en kwetsbaar durft zijn, 
dat dilemma’s deelt, toetst of doelen realistisch zijn en draagvlak zoekt, maar ook 
besluitvaardigheid toont door het maken van keuzes, zodat er op den duur weer ruimte 
komt om nieuwe dingen op te starten samen met de gemeente. 

Hoofdlijnen participatieaanpak 
College en raad hebben elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid voor de opgave om 
Hoogeveen financieel gezond te maken. De reguliere P&C cyclus en HIC zijn leidend in de 
manier waarop college en raad dit in samenspel doen. De participatie-aanpak wordt zo 
vorm gegeven dat die steeds aansluit bij de fase van het bestuurlijke 
besluitvormingsproces. 

De raad heeft in de toekomstvisie Hoogeveen en haar ambities ambities benoemd die 
door het college als kader gehanteerd worden voor het traject Financieel Gezond 
Hoogeveen. Het college bepaalt vanuit dit richtinggevend kader, aangevuld met input 
vanuit de gesprekken met de raadsfracties, de hoofdlijnen voor de bezuinigingen en 
werkt deze, na de strategische beschouwingen in de raad (juni) uit in voorstellen en in de 
begroting 2021-2024, waarover de raad uiteindelijk besluit (november). 

Als gemeente en samenleving hebben we elkaar nodig. We nemen de inwoners, 
ondernemers, verenigingen etc serieus. Voor de participatie betekent dat dat we goed 
nadenken wat we hen in welk stadium vragen en hoe we daarbij ook daadwerkelijk iets 
kunnen doen met wat we ophalen. Dat moeten we bij elke stap kunnen uitleggen. 

Op dit moment is het college aan zet om, op basis van de input vanuit de gesprekken 
met de fracties en de toekomstvisie, een voorstel op hoofdlijnen te doen voor de 
bezuinigingen. In dit stadium betrekken wij de samenleving nog niet. Wel stellen we voor 
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om in juni, nadat de hoofdlijnennotitie aan de raad is aangeboden, de samenleving te 
informeren over de voorlopige hoofdlijnen en uit te nodigen om mee te denken en te 
praten over hoe de noodzakelijke bezuinigingen het best gerealiseerd kunnen worden. 

In de gesprekken met de fracties is naar voren gekomen dat de raad van het college een 
voorstel verwacht voor het betrekken van de samenleving bij het proces. Het college 
gaat de samenleving en de raad gericht en actief betrekken bij de uitwerking van de 
hoofdlijnen naar voorstellen, in de periode juni t/m augustus. Op basis daarvan legt het 
college eind augustus / begin september eerst de uitkomsten van het participatieproces 
voor aan de raad. Daarna volgt in september een eindrapportage en begroting 2021-
2024 aan de raad voor, waarbij zoveel mogelijk is aangegeven hoe de samenleving 
betrokken is geweest bij de totstandkoming van de voorstellen. 

Vanaf dat moment krijgt het betrekken van de samenleving een ander karakter: als de 
voorstellen van het college er eenmaal liggen, is de raad aan zet in zijn 
volksvertegenwoordigende rol en zal het meer gaan om peilen van draagvlak voor de 
voorstellen en ophalen van eventuele verbeterpunten en alternatieven. De motiemarkt op 
6 oktober en de reguliere raadplegingen van de achterban behoren tot deze fase. 
Daarnaast kan ook in deze fase desgewenst nog een (al dan niet digitale) peiling onder 
inwoners worden overwogen7. 

Betrekken samenleving b ij uitwerking h oofdlijnen n aar voorstellen 

We willen de samenleving betrekken bij de uitwerking van de hoofdlijnen in concrete 
voorstellen, op onderdelen waarbij dat zinvol is. Niet vanuit de veronderstelling dat we zo 
tot voorstellen kunnen komen die op ieders steun kunnen rekenen, maar wel om waar 
mogelijk aan te sluiten bij ideeën in de samenleving over oplossingen om met minder 
bijdrage van de gemeente, datgene wat we belangrijk vinden in Hoogeveen toch zoveel 
mogelijk overeind te houden. Daarbij bepalen we steeds vooraf per onderwerp op welke 
vragen wij antwoord of input zoeken (zie het THiNK! model). Gaat het om zicht krijgen 
op welke belangen worden geraakt (verkennen maatschappelijke impact), om ophalen 
van ideeën over hoe ongewenste maatschappelijke effecten voorkomen of beperkt 
kunnen worden, om het betrekken van deskundigheid uit de samenleving en/of om het 
creëren van eigenaarschap? 
Draagvlak peilen kan een onderdeel zijn van de participatie-aanpak, maar is pas 
betekenisvol als sprake is van een voldragen voorstel. Om tot voldragen voorstellen te 
komen, is het van belang de samenleving te betrekken om goed zicht te krijgen op de 
verwachte impact van verschillende uitwerkingen (welke belangen worden geraakt, wat 
kunnen mensen zelf oppakken en wat niet?) en bij de ‘hoe’-vragen die zich aandienen: 
als we de gemeentelijke bijdrage aan deze voorziening of op dit vlak moeten stopzetten 
of verminderen, hoe kunnen we dat dan het beste doen? Hoe kunnen we dat zo doen dat 
de samenleving zelf kan oppakken wat ze overeind wil houden? De opbrengsten van deze 
raadpleging verdienen te worden verwerkt in de voorstellen die de basis vormen voor de 
begroting die aan de raad wordt voorgelegd. 

Afhankelijk van de vragen waarop we antwoord zoeken, bepalen we met welke inwoners, 
ondernemers, verenigingen of maatschappelijke organisaties we daarvoor in gesprek 
kunnen gaan (we sluiten hiervoor zoveel mogelijk aan bij bestaande gremia), wat 

7 Draagvlak verkrijgen in de samenleving voor de te nemen maatregelen is een belangrijke 
voorwaarde voor het slagen er van. Bij het peilen van draagvlak steekt de timing en de framing 
echter nauw. Zo is het weinig zinvol om het draagvlak voor afzonderlijke maatregelen te peilen 
zonder de context en samenhang te schetsen: peilen van het draagvlak voor bijvoorbeeld 
verhoging van de OZB is niet zinvol wanneer daarbij niet uitgelegd kan worden welke extra 
bezuinigingen nodig zijn als de OZB niet verhoogd zou worden en wat daarvan de impact op de 
Hoogeveense samenleving zou zijn. 
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daarvoor de meest geschikte vorm is en welke afspraken we kunnen maken over wat er 
met de opbrengsten van het gesprek wordt gedaan. 

Bij sommige onderwerpen kan het om te komen tot een goed voorstel voldoende zijn om 
de samenleving één keer te betrekken; bij andere onderwerpen kan het wenselijk zijn 
om dit in meerdere stappen te doen, waarbij in iedere stap nieuwe vragen worden 
gesteld en/of nieuwe groepen worden betrokken. Door per onderdeel en per stap in het 
proces goed na te denken op welke vraag of vragen we antwoorden zoeken en wie die 
kunnen geven, kunnen we de participatie gericht vormgeven, waarmee kwaliteit, 
efficiency en nut van de gesprekken worden geoptimaliseerd voor zowel de gemeente als 
de samenleving. 

De eerste gesprekken proberen we zo veel mogelijk snel (nadat de hoofdlijnennotitie is 
gedeeld met de raad en na de strategische beschouwingen) te voeren, zodat er tijd is om 
verdiepende- en vervolggesprekken te organiseren en te zorgen dat eind augustus de 
voorstellen voldoende gevorderd zijn om de begroting op te kunnen baseren. Om snel te 
kunnen starten zorgen we ervoor dat medio juni de lijsten met beoogde 
gesprekspartners gereed zijn en dat de eerst benodigde acties zijn voorbereid.  

Per onderdeel/onderwerp betrekken we de Belang van eigenzinnige mensen 
samenleving gericht en efficiënt. Opgeteld zal met een eigen geluid 
desondanks in de zomerperiode een groot aantal 
gesprekken met het veld moeten plaatsvinden. Professor Van Gunsteren, een erkend 
Dat vergt een goede planning en coördinatie. Voor expert in burgerschap en de relatie 
diverse onderdelen geldt dat kan worden tussen burgers en overheid, heeft 
aangesloten op reguliere overleggen en onzes inziens terecht vaak gezegd: 
contactmomenten die de gemeente met het veld “Communiceren en uitleggen met alle 
heeft. Voor andere onderdelen zal een passende moderne middelen is onmisbaar om
vorm gevonden moeten worden. draagvlak te krijgen en burgers tot 

vrijwillige medewerking te bewegen.” 
Naast het aldus gericht betrekken van de “Een overheid moet zijn zenders open 
samenleving vanuit de vraag hoe op de hebben om spontane activiteit van
verschillende onderdelen invulling kan worden mensen ten goede van het geheel te 
gegeven aan de visie van samenredzaamheid met mobiliseren”, en “de overheid moet
een kleinere bijdrage van de gemeente, vinden we aandacht hebben voor de 
het belangrijk ook een open oor te hebben en een eigenzinnige, irritante burger”.  Daarin 
duidelijk kanaal te bieden aan andere reacties willen wij investeren. Het college ziet 
vanuit de samenleving. Wij verwachten dat na het eigenzinnige burgers niet als een 
openbaar worden van de hoofdlijnen notitie probleem maar als een kans. Positieve 
wanneer deze aan de raad is aangeboden, reacties betrokkenheid van de samenleving, 
uit de samenleving zullen komen. Naast uiteraard met veelal een eigen geluid, zal nodig 
de gebruikelijke webcare willen wij dat faciliteren zijn om (steeds meer) eigen invulling 
door een webformulier open te stellen voor van en draagvlak voor de visie ‘De 
reacties vanuit de samenleving en (minimaal in de samenredzaamheid van Hoogeveen’ te
2e helft van juni / 1e week juli) wekelijks als krijgen. Veerkracht ontwikkelen 
college in een livestream-uitzending te reageren betekent dat we eigenzinnige mensen 
op de meest voorkomende en relevante punten nodig hebben, zeker bij de 
die via het webformulier inwoners worden maatschappelijke vernieuwing die we 
genoemd. Kwesties die zich niet lenen voor voor ogen hebben. 
beantwoording in de livestream uitzending kunnen 
dan per mail worden beantwoord. 

We streven er naar alle reacties die via het webformulier binnenkomen te verzamelen in 
één document, waarin na de livestream ook de reactie van het college wordt opgenomen, 
zodat één inspraakdocument ontstaat dat voor college en raad beschikbaar is. 
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Bijlage 4: Verslagen input fracties 
Hieronder vindt u de verslagen van de gesprekken die het college van B&W met de 
raadsfracties heeft gevoerd, met als doel input op te halen voor de aanpak van 
Hoogeveen financieel gezond. De verslagen staan in volgorde van datum overleg. 

Gespreksverslag fractie VVD en D66 – college 
Datum 12 mei 2020 

Aanwezig: Marin Rutgers, Peter Scheffers, Johannes Prakken, Debbie Bruijn, Roelof 
Bisschop, Arend Steenbergen, Mark Strolenberg, Erica Blenkers en het college van b&w. 
Technisch voorzitter: Harry ter Braak 
Verslag: Eric Etman 

Terugblik 
De VVD geeft aan de afgelopen jaren al veel input gegeven te hebben, maar niet de 
indruk te hebben dat het college hier serieus naar gekeken of iets mee gedaan heeft. 
D66 herkent het beeld dat de VVD schetst. Ook zij heeft veel en vaak input geleverd, 
zonder enig resultaat. 

D66 betreurt dat er door partijen als zijzelf en de VVD vele voorstellen zijn aangeleverd 
voor het bijsturen van begrotingen en met ideeën over bezuinigingen en dat daar tot op 
heden niet serieus naar gekeken is en de partijen ook geen terugkoppeling hebben 
ontvangen op deze voorstellen. Nu Hoogeveen er financieel dermate slecht voor staat, 
hoopt D66 dat deze houding van het college zal veranderen en dat zij alle voorstellen 
serieus in overweging zal nemen. 

Het college geeft aan nog eens gekeken te hebben naar de moties en amendementen en 
erkent dat hier best zaken tussen zaten waarover het gesprek aangegaan had kunnen 
worden. 

Proces 
Er is behoefte aan een duidelijke tijdlijn, met een duidelijke rol, taakopvatting en 
taakverdeling; met terugkoppeling, en met bijsturingsmomenten met de raad. Verder 
zoveel mogelijk transparantie dus geen achterkamertjespolitiek. 

Wat betreft de transparantie is afgesproken dat alle verslagen van de gesprekken met de 
fracties, nadat ze geaccordeerd zijn door de fractievoorzitters, gedeeld worden en 
openbaar gemaakt worden. Bij de uiteindelijke visie zal ook aangegeven worden welke 
input wel en welke niet gebruikt is en de argumentatie erbij. Uitgangspunt is dat half juni 
alle opbrengsten opgeteld zijn en beschikbaar vóór de strategische beschouwingen van 
de raad op 18 juni 2020. 

Collegeprogramma - raadsprogramma 
D66 vraagt hoe grondig gekeken wordt hoe Hoogeveen er uit moet gaan zien. Dus los 
van heilige huisjes, voorkeuren en partijen. Staat het collegeprogramma ter discussie? 
Kan er een raadsprogramma komen? 

Het college geeft aan dat duidelijk is dat 100% uitvoering van het collegeprogramma niet 
meer mogelijk is. Bijstelling is onontkoombaar. 
Het college heeft als uitgangspunt genomen dat ze dit proces open ingaan. Individuele 
wensen van de collegeleden doen er niet toe, het moet samen, écht collegiaal bestuur. 
Transparant, zonder agenda, van onderaf een visie opbouwen waarbij Hoogeveen 
financieel op orde is. Graag wil het college samen met de raad bepalen wat we als 
Hoogeveen willen zijn. Dit zal vervolgens in ieder geval leiden tot aanpassing van het 
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collegeprogramma maar wellicht kan dit ook bij een breed gedragen visie leiden tot een 
raadsprogramma. 

Participatie 
D66 merkt op dat er een trendbreuk te horen is m.b.t. participatie. De presentatie die 
het college hierover vorig jaar gaf, lijkt niet langer actueel. Inwoners en bedrijven zullen, 
ondanks de corona-maatregelen, stevig betrokken worden bij het proces. 

VVD geeft aan meerdere keren aangedrongen te hebben op het betrekken van de 
samenleving bij de begroting. Zo stonden er in de motie voorbeelden hoe het elders in 
den lande is gebeurd, ook onconventionele methoden. De VVD vraagt zich opnieuw af 
hoe serieus het college de inwonerparticipatie neemt. Volgens de P&C-cyclus had dit toch 
al gestart moeten zijn. 

Het college geeft aan dat er nog steeds ruimte voor is, ook al lijkt de tijd ervoor krap. 
Input hiervoor is nog wel welkom. Op dit moment wordt er hard gewerkt door het 
kernteam, waar ook goede communicatie-ervaring aanwezig is, aan een participatie- en 
communicatienota. 

Kerntakendiscussie 
D66 vraagt of het college het eens is dat er een kerntakendiscussie moet komen. VVD 
sluit hier op aan dat dit inderdaad nu moet gebeuren. De feiten zijn onontkoombaar. 

Het college erkent dat we voor een kerntakendiscussie staan. We stoppen met de huidige 
visie en we moeten fundamenteel bepalen waar we weer beginnen. 

Sturing 
VVD geeft aan dat er niet langer gezocht moet worden in kleine reikwijdte van nieuw 
beleid. Ook geen hackathons organiseren waarbij de organisatie in zijn eigen voet moet 
schieten. Zelf aan het stuur gaan zitten. Bovendien zit er altijd lucht in bestaand geld. 

Het college geeft aan dat alles ter discussie staat. We moeten als bestuur het fundament 
leggen, zelf de visie bepalen. Vervolgens geven we de opdracht aan de ambtelijke 
organisatie om het uit te voeren. Daarvoor is inderdaad zoals D66 aangeeft een andere 
rol voor de burgemeester en de gemeentesecretaris. Zij hebben de taak om hier stevig 
op te sturen. Taken weghalen betekent ook snijden in de ambtelijke capaciteit. Daarbij is 
die volgorde wel van belang. Daarom is de 2% motie ook aan dit project toegevoegd 
omdat het weghalen van taken bepaalt waar de capaciteit verminderd kan worden. 

Daadkracht en lef 
De VVD heeft behoefte aan daadkracht en lef van het college. Het beeld is dat het daar 
nu aan ontbreekt. Daar zou de raad geen opdracht toe hoeven geven. De minnen in de 
financiën zouden het college daartoe moeten aansporen. En als het college dit lef toont 
door met voorstellen te komen dan geeft de VVD rugdekking. 

Het college geeft aan dat de boodschap helder overkomt en is zeker bereid om dit te 
doen. Het college is volop aan de slag. Daadkracht moet zich wel vertalen in resultaat op 
straat. Vanuit een visie moeten keuzes gemaakt worden. Half juni wil het college 
helderheid geven welke visie zij voor ogen heeft. Dan zullen de financiën nog niet op nul 
zijn, dat moet bij de begroting het doel zijn. Maar de redeneerlijn hoe hier gekomen 
moet worden ligt er dan wel. En ook op welke terreinen het geld gevonden moet worden. 
Daarbij hoort ook het plan op welke manier de samenleving dan betrokken gaat worden. 

Verhoudingen 
VVD en D66 stellen de verhoudingen tussen college en raad aan de orde. In hun beleving 
is er verschil in de bereidheid bij de collegeleden om open te staan om naar de oppositie 
te luisteren en serieus met hun input om te gaan. Twee collegeleden, die er alles aan 
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doen om de verbinding en hulp te zoeken en twee collegeleden die dat wel zeggen maar 
niet oprecht lijken over te komen. Binnen een samenwerking is vertrouwen en respect 
belangrijk. Deze basis is er volgens de partijen nog niet. Het college zal hier met name 
aan moeten werken om de twijfel die er bestaat weg te nemen. 

Het college is blij dat het gevoel benoemd wordt, maar geeft tegelijkertijd aan dat het 
lastig is om te overtuigen. Ieder collegelid gaat individueel en sprekend vanuit het hart in 
op het door de VVD benoemde gevoel met als doel de gerezen twijfel weg te nemen. 

Fracties en college zien beide de noodzaak om minder de nadruk te leggen op oppositie 
en coalitie en dat het goed zou zijn om ook wederzijds elkaar te benaderen om 
bijvoorbeeld moties en amendementen af te stemmen. 

Gespreksverslag fractie CDA – college 
Datum 12 mei 2020 

Aanwezig: Erik-Jan Kreuze, Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra, Kamiel Bertels, Hetty Bouius-
Feyen, Klaas Kroezen, Bert Otten, Annette Jansen-Brandsema en het college van b&w. 
Technisch voorzitter: Harry ter Braak 
Verslag: Eric Etman 

Visie 
Goed dat het college naar de fracties wil luisteren. Echter het CDA verwacht van het 
college een visie. Bezuinigen zonder een visie is gevaarlijk. We verwachten verschillende 
doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn. Daarnaast geeft CDA aan 
hoge prioriteit te vragen voor het structureel uitbrengen van een realistische, sluitende 
begroting. 

Er is zorg over de onderbouwing en communicatie van de komende programmabegroting. 
Er moeten keuzes gemaakt worden en besluiten worden genomen, op basis van een 
goede visie, dat is helder. Belangrijk is dat deze keuzes en besluiten goed onderbouwd 
worden gecommuniceerd/uitgelegd aan de samenleving. De laatste begrotingswijziging 
was qua onderbouwing en tekst en taalgebruik geen goed voorbeeld. 

Gezien de gewijzigde situatie ontkomt de gemeente er niet aan de Toekomstvisie van de 
gemeente Hoogeveen geheel te herijken en terug te brengen tot enkele pagina’s. 
Daarnaast geeft CDA aan graag met een slogan te willen communiceren die de 
Hoogeveener ook daadwerkelijk aanspreekt. De ‘meest kindvriendelijke gemeente’ willen 
zijn, is niet voldoende gericht en geladen geweest. 

Meer tonen van visie en leiderschap en dit ook goed duiden en uitleggen aan de 
samenleving door het college zou gewaardeerd als ook verwacht worden door het CDA. 

Drie inhoudelijke sporen 
Het CDA ziet drie sporen waaraan gewerkt zou m oeten worden: 
 Sociaal normaal: doen we niet teveel in het sociaal domein; wat  kan en wil de 

inwoner zelf; w at hebben de inwoners nodig; waar kunnen we op een acceptabele en 
uitlegbare wijze ‘nee’ zeggen; wel ke innovatie is nodig om bepaalde inspanningen 
slimmer en wellicht zelfs effectiever te kunnen borgen? 

 Een aantrekkelijke woon, werk en leefstad: hoe houd je dit in stand? De gemeente 
Hoogeveen wordt gevormd door een mix aan doelgroepen van allerlei 
leeftijdsklassen, in diverse levensfasen en met uiteenlopende behoeften en wensen.  
Een samenleving heeft deze mix nodig om ook samen te kunnen blijven leven. De 

Notitie Visie en aanpak project Hoogeveen financieel gezond 35  



  

 
 

 

 
 

  
 

    

 

 
 

 
 

 

focus dient dan ook breed te zijn en te blijven (goed voorbeeld is komst van de IT-
hub, passende woningbouw en bieden van culturele voorzieningen in de gemeente) 

 De lage sociaaleconomische status verhogen om een toekomstbestendige gemeente 
te kunnen zijn en blijven: dit is een integraal probleem dat een lange adem vereist 
om resultaat te bereiken. 

Het CDA heeft aan de organisatie een overzicht gevraagd van de wettelijke en niet-
wettelijke taken in het sociaal domein, maar nog niet gekregen. Als we nu eens beginnen 
met de gemeentelijke activiteiten op dit terrein terug te brengen tot de wettelijke 
verplichtingen. Om vanuit de nieuw ontstane situatie samen te bouwen aan een nieuw 
sociaal normaal. Een samenleving waarin we met elkaar, daar waar mogelijk een steentje 
bijdragen. En daar waar niet mogelijk elkaar hulp en ondersteuning bieden (gespreide 
verantwoordelijkheid). Als er dan financiële ruimte ontstaat, kan er altijd nog iets extra’s 
toegevoegd worden. 

De uitgaven binnen het sociale domein mogen niet de oorzaak ervan zijn dat het tweede 
spoor, de aantrekkelijke woon, werk en leefstad, van de agenda verdwijnt. Dat kan 
leiden tot het vertrek van mensen die behoren tot de grote groep mensen die samen de 
middenklasse vormen in de gemeente. Deze groep is enorm belangrijk voor het 
voortbestaan van de gemeente. 

Ervaring leert dat de gemeente een meer dan gemiddeld hulp-, zorg- en dienstenaanbod 
faciliteert en ondersteunt aan inwoners met een hulp- en/of zorgbehoefte. CDA wil daar 
waar dit moet uiteraard bijdragen. Tegelijkertijd kritisch zijn en daar waar dit niet nodig 
blijkt afschalen. 

Raadsbreed 
Het CDA ziet mogelijkheden om tot een raad breed gedragen visie te komen, geïnitieerd 
door het college. Randvoorwaarde daarbij is wel dat duidelijk gemaakt wordt wat er 
gebeurt met de input, wat is wel en wat is niet meegenomen en waarom. Het valt of 
staat natuurlijk wel met de wil om mee te werken van alle partijen. Zonder die wil lukt 
het gewoon niet. 
Het doorbreken van de toenemende polarisatie tussen coalitie en oppositie lukt alleen als 
beide zijden zich hier voor inzetten. Het CDA staat hier open voor. 

Participatie 
CDA is voorstander van participatie door inwoners. Echter, hierbij is wel enige 
voorzichtigheid en verwachtingenmanagement gewenst. Ervaring leert dat het vaak 
aankomt op hetzelfde groepje inwoners. Daarnaast is de gemeenteraad ook de 
volksvertegenwoordiging en via ledenvergaderingen en bijeenkomsten vindt ook 
participatie plaats. 
Als je de inwoners betrekt is het heel erg belangrijk om de juiste vorm te kiezen. De 
motiemarkt zoals opgenomen in het HIC zal ook op die manier ingestoken worden. 
Duidelijk afgebakend moet worden waar inwoners mee kunnen komen. En aan hen moet 
serieus teruggekoppeld worden wat er mee gebeurt. 

Tarieven en doelmatigheid 
Voor het CDA is de OZB-knop de laatste om aan draaien. Zolang niet alles van stal is 
gehaald zouden we die niet moeten verhogen. 
Doelmatigheid is een vanzelfsprekendheid om op in te zetten. Daar valt op onderdelen 
nog wel wat te winnen in de SWO. 

In de grip h ouden 
Wees alert op nieuwe ontwikkelingen. Gemeenten zijn voor wat betreft het sociaal 
domein het uitvoerend orgaan van het beleid van het rijk geworden. Dit vraagt veel 
capaciteit en kost te veel geld in relatie tot wat ervoor binnenkomt. Daarnaast vraagt het 
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CDA zich af of de gemeente alles zelf moet doen, heeft de gemeente de regierol of 
moeten zij zelf de uitvoering doen? 

Nu is de RES in opbouw. We moeten hierbij de vraag stellen wat de inwoner mist als we 
het niet doen. Niet meteen weer een hele organisatie opbouwen. Wees ook realistisch. 
De hele wijk Erflanden over laten gaan als waterstofwijk gaat nooit lukken. Bouw 
alternatieven in. 

Gespreksverslag fractie SP – college 
Datum 18 mei 2020 

Aanwezig: Jutta van den Oord, Philip Oosterlaak, Jeroen Pomper en het college van b&w. 
Technisch voorzitter: Harry ter Braak 
Verslag: Eric Etman 

De SP vindt het van groot belang dat gerapporteerd wordt hoe het financieel zou ver 
heeft kunnen komen. Het moet duidelijk worden of dit het gevolg is van regeringsbeleid, 
Hoogeveens beleid of dat er fouten gemaakt zijn. Dit inzicht is nodig als basis om verder 
te kunnen gaan. De SP hecht eraan dat deze helderheid ook aan de samenleving wordt 
gegeven. Dit vormt een basis voor het verkrijgen van draagvlak om een nieuwe richting 
in te kunnen slaan. 
Daarnaast is het zo dat als het aanwijsbaar het gevolg is van het rijksbeleid dat er actie 
moet komen. Dan moeten we de barricaden op om dit recht te zetten. 

Het college geeft aan dat hieraan gewerkt wordt en deze in juni aan de raad wordt 
opgeleverd. 

De SP vindt dat grotere investeringen voorlopig uitgesteld moeten worden. Voorbeelden 
hiervan zijn de tamboerpassage, park Dwingeland e.d. Op dit moment is er geen andere 
keuze dan een sparende gemeente zijn. We moeten roeien met de riemen die we 
hebben. 

Het college geeft aan dat ook de stand van zaken van alle investeringen op dit moment 
in kaart wordt gebracht. Hiervoor zal ook gelden dat er een open gesprek over gevoerd 
zal worden. 

De SP ziet mogelijkheden in de tarieven. Waarbij het overigens wel zo is dat de 
afvalstoffenheffing nu hoog is door Area. Dit zou toch goedkoper moet kunnen door 
samenwerking met een ander bedrijf of door de druk op Area te verhogen. 
De OZB kan omhoog, maar wel moet onderzocht worden of er onderscheid gemaakt 
worden tussen goedkope en duurdere woningen. 

Wat betref het sociaal domein zullen we een beroep moeten doen op de samenleving. 
Daarvoor is wel eerst een verhaal richting samenleving nodig. Namelijk dat er iets 
ernstigs aan de hand is en dat we samen de schouders eronder moeten zetten om het 
voor iedereen leefbaar te houden. 
Gekeken moet worden hoe we de samenleving kunnen activeren. Het maatschappelijk 
middenveld, verenigingen en organisaties zijn belangrijke spelers hier in. 
Overigens spelen de woningcorporaties hier ook een rol in. De SP wil geen 
huurverhogingen en dit zou de gemeente moeten aangeven. 

De gemeente moeten open staan voor initiatieven uit de samenleving. Zo was er een 
initiatief om door vrijwilligers het onderhoud van een begraafplaats te laten doen. Dit is 
destijds in de kiem gesmoord terwijl dat een mooie vorm van burgerparticipatie is 
waarmee je de kosten naar beneden kunnen brengen. 
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Tegelijkertijd wil de SP daar ook een kanttekening bij maken. Je kan het laten uitvoeren 
van onderhoud aan het openbaar groen zie als een kans voor burgerparticipatie. Echter 
als dit tot gevolg heeft dat er banen gesaneerd worden is dat een ongewenste keerzijde. 
Dus participatie mag niet als neveneffect hebben dat mensen werkloos worden. 

De ontwikkelingen zullen ook effect moeten hebben voor de organisatie. Dit moet wel in 
de juiste volgorde. Eerst de visie opbouwen en daar de organisatie op aanpassen. 
De SP vindt het van wezenlijk belang voor het onderling vertrouwen dat de 
gemeenteraad wordt meegenomen in het proces, zodat ze weet welke stappen er gezet 
worden, welke effecten het heeft voor de organisatie en wat het oplevert. 
Dat betekent de gemeenteraad met grote regelmaat informeren. 

De SP vindt het van belang dat de sociale woningbouw op peil blijft. De jongere generatie 
moeten hier gehouden worden en dat kan alleen als ze startmogelijkheden hebben. 
Amsterdamse toestanden zijn hier ongewenst. Er moet oog zijn voor de mensen die 
Hoogeveen groot gemaakt hebben en daar moet dus huisvesting voor zijn. 
Daarbij is het wel zo dat een rem gezet kan worden op zorgboerderijen e.d. die cliënten 
opvangen van buiten de gemeente. Dat is niet wenselijke ontwikkeling. 

Het zou goed zijn als er beter gecommuniceerd werd over de HTL en de kosten die dit 
met zich meebrengt of juist niet. Mensen op straat denken dat dit effect heeft op de OZB 
tarieven en de kosten die we kwijt zijn aan politie en het CO. Het is belangrijk om hier 
helder over te zijn, want veel mensen denken dat zij er voor betalen en dat zijn kosten 
die wij ons niet kunnen permitteren. Hierover moet het college zelf communiceren. 
De burgemeester licht toe dat het juist geld oplevert en neem dit mee om hierover te 
communiceren. 

De SP is vóór het behoud van cultuur in alle vormen. In die zin zijn er ook zorgen over 
het voortbestaan van de Tamboer, maar die kan niet ten koste van alles behouden 
worden. Het kan nooit ten koste gaan van mensen die andere dingen harder nodig 
hebben. Misschien dat crowdfunding mogelijk is of participatie van een marktpartij. 

Wijk- en dorpshuizen hebben een grote waarde. De gewone mensen zijn op deze 
voorzieningen aangewezen en bepalen de leefbaarheid van de dorpen. Wegsaneren 
vergroot de problemen. Het kan natuurlijk zijn dat er wel clustering van accommodaties 
mogelijk is. Een mooi voorbeeld daarvan is De Boerhoorn in Zuidwolde die een mfc-
karakter heeft die op natuurlijke manier is ontstaan. Dit is mooie ontwikkeling en de SP 
is voor dit soort initiatieven in harmonie. Dus van onderaf door participatie ipv bovenaf 
opgelegd. Dus mensen zelf actiever laten participeren. 

In dit proces is communicatie van belang en een belangrijke rol hierin kunnen de 
Smederijen spelen. Zij kunnen gebruikte worden om te communiceren met de mensen. 
Want algemene informatiebijenkomst leveren vaak dezelfde mensen op en dan bereik je 
lang niet iedereen terwijl het nodig is om draagvlak te creëren. 
Maak ook gebruik van social media en leg een begroting eenvoudig uit in Jip en Janneke-
taal. Vlissingen heeft daar een goed voorbeeld in gegeven. 

De SP heeft zorgen over de investeringen in de economie, zoals de Dutch TechZone en 
de Regio Zwolle. Natuurlijk is de economie belangrijk, maar vaak leert de praktijk dat de 
investeringen niet oplevert waar ze voor ingezet zijn. Met vage constructies is er de hoop 
dat 1,5 mln investeren 3 mln oplevert. Daar wil de SP voorzichtiger mee zijn, zodat we 
socialere gemeente kunnen zijn. Laten we wat de economie betreft vooral inzetten op het 
interesseren van bedrijven om zich hier te vestigen, ipv constructies waar de raad geen 
invloed op heeft. 

In de lobby mist de SP dat Hoogeveen blijft hameren op het intercitystation. Meer op 
onze strepen blijven staan richting provincie. 
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Duurzaamheid is belangrijk en gaat over de toekomst. De projecten waar we mee bezig 
daar moeten we mee door blijven gaan. 

Ten behoeve van de verkeersveiligheid is het gewenst te proberen het stadscentrum 
autoluw te maken. Wat niet essentieel is is niet welkom. Natuurlijk levert dit minder 
parkeergeld op, maar misschien is een transferium een optie. Dit bespaart op het 
onderhoud aan het wegennet in het centrum. 

Dan de aanpassingen in de hoofdstraat. Veel mensen begrijpen de veranderingen niet en 
dit geeft veel onrust. Wat de SP betreft hoeft het indikken van het winkelcentrum dan 
maar niet. Dit moet gewoon gezegd kunnen worden tegen de provincie. De ambities om 
door te groeien kunnen uitgesteld worden. 

Gespreksverslag fractie Gemeentebelangen – coll ege 
Datum 18 mei 2020 

Aanwezig: Ina Prins, Adrie Vos, Jan Steenbergen, Jan Knol, Jan Giethoorn, Aron Sieders, 
Hilma Hooijer, Jan van der Sleen, Jan Alting en het college van b&w. 
Technisch voorzitter: Harry ter Braak 
Verslag: Eric Etman 

Gemeentebelangen geeft aan dat in de voorbereiding op dit gesprek het best lastig bleek 
om de afweging te maken wat wel en wat niet in aanmerking komt voor bezuinigingen. 

Voor het sociaal domein zou moeten gelden dat wat binnenkomt vanuit het rijk dat dit 
ook uitgegeven wordt. Extra subsidies en toelagen zouden geschrapt kunnen worden als 
dit mogelijk is. Er moet eerst voldoende vet op de botten zijn. Dit kan nog wel een paar 
jaar duren. 
Bovendien moet er voor gewaakt worden dat subsidies en toelagen er toe leidt dat het 
niet-werken loont. Werken moet lonen! 

Daartegen over staat dat de SWO compacter zou moeten op de plekken waar het er 
efficiënter kan. Daarvoor zoveel mogelijk synergie gebruiken, zodat we de gemeente 
slagvaardiger en compacter krijgen. Doelmatigheid SWO bepalen op basis van hoe we 
Hoogeveen willen opbouwen (kerntaken) en dan vallen er taken af en die plaatsen 
verdwijnen. 

Hoogeveen moet een plaats zijn waar iedereen goed kan leven en werken. Ontspanning 
en cultuur maakt daar onderdeel van uit. Echter de Tamboer en de bibliotheek kosten 
veel geld. Zijn er geen mogelijkheden om ruimtes efficiënter te gebruiken (je zou kunnen 
nadenken om met minder zalen te gaan werken, meer combineren van alle partners). 
Wat Gemeentebelangen betreft worden er voorlopig geen grote investeringen op beide 
terreinen gepleegd en gaat het cultuurhuis in de koelkast. Cultuur is belangrijk maar 
geen topprioriteit. 

Voor ieder dorp en wijk zijn ontmoetingscentra belangrijk. Maar in één dorp/wijk moet 
wel gekeken worden naar mogelijkheden van samenvoegen en het bundelen van 
krachten. Uiteraard moet dit in goed overleg gebeuren met de bewoners en het gaat om 
het in stand houden van de leefbaarheid. Maar prikkelen van de samenleving om dingen 
weer meer zelf te gaan doen is niet verkeerd. 
Dorpshuizen zouden efficiënter geëxploiteerd moeten worden. Wellicht is overdracht 
mogelijk en dat ze het vervolgens zelf overeind houden. 

Wat betreft de economie inzetten op het aantrekken van bedrijven en het verkopen van 
gronden. De lobbyist haalt veel binnen dus zeker houden of eventueel uitbreiden. 
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Blijvend aandacht voor recreatie en toerisme want dit is ook goed voor de economie. 

Wat duurzaamheid liggen we op koers wat er van ons verwacht worden. Op dit punt is 
wellicht mogelijk om een het een tandje minder te doen ook qua doelstellingen is het 
bespreekbaar om deze bij te stellen. 

Gemeentebelangen is voor breedtesport. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit heeft een 
preventief effect voor de gezondheid. 
Zwemlessen voor kinderen moeten blijven voor gezondheid en veiligheid. Dit is een 
basisvoorziening, maar doe geen grote investeringen op dit moment. Je moet je alleen 
richten op het veilig openhouden. 

Bezuinigingen op Jong Hoogeveen zijn bespreekbaar. Doe alleen het noodzakelijke en 
stop met fun-activiteiten die veel kosten voor een kleine groep inwoners. Maar als het 
stokje overgenomen kan worden door bedrijven/ organisaties is dat natuurlijk prima. 
(Graag zelfs!) 

Naar de Smederijen moet ook eens goed gekeken worden. Misschien dat we 50% kunnen 
korten. De vraag is of we straatbarbeques, nieuwjaarsborrel e.d. willen subsidiëren. Wel 
in ieder geval de AED-cursussen in stand houden. 
Het opknappen en renoveren van wijken vindt Gemeentebelangen van belang. Wat 
betreft de hoofdstraat kan er een pas op de plaats gemaakt worden wat betreft de 
renovatie. 
Het onderhoud van groen en openbare gebouwen is lastig. Wat dan wellicht omlaag, 
maar dat vraagt in de toekomst misschien weer grotere investeringen. 

Wat betreft Gemeentebelangen moet inwonersparticipatie de standaard zijn. Althans als 
het om concrete projecten gaat. Dan moeten, meteen vanaf de start, inwoners 
ingeschakeld worden. Maar de begroting is daar minder geschikt voor (misschien wel op 
onderdelen) om met de inwoners in te vullen. 
In dit geval is het vanwege de grote ingrepen zeker van belang om de samenleving vroeg 
te betrekken. Want door ze de gelegenheid te bieden mee te doen ontstaat er meer 
begrip, draagvlak en een gedeelde verantwoordelijkheid. De motiedag is in dit geval te 
laat in het traject (wel als volgende stap). Overigens vooral ook duidelijk maken wat we 
nog wel blijven doen. Informeren en uitleggen is erg belangrijk. College en raad kunnen 
hierin samen optrekken. 

Gemeentebelangen is er voor om sociale woningbouw op een lager pitje te zetten en de 
komst van zorginstellingen af te remmen. Dit leidt tot extra aantrekken van bewoners en 
daarmee extra zorgkosten voor de gemeente. 

Ten aanzien van het parkeerbeleid ziet Gemeentebelangen mogelijkheden om de 
parkeervergunningen voor inwoners die gebruik maken van de betaald parkeer pleinen in 
het centrum duurder te maken. 

Voor het verlagen van de afvalstoffenheffing moet gezocht worden naar goedkopere 
oplossingen. In dit kader is diftar bespreekbaar maar niet alle vormen. De vraag is wel of 
dit bij Area ook echt tot minder kosten leidt. 

De subsidies moeten kritisch bekeken worden. Een optie kan zijn om een standaard 
percentage te korten. 

De OZB en woonlasten verhogen is niet bespreekbaar. 

Voor Gemeentebelangen is het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken 
hetzelfde als de kerntakendiscusssie en daar is Gemeentebelangen een voorstander van. 
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De wens is een reële en haalbare begroting maken, waarbij de garantie is dat er vet op 
de botten komt. Dit moet wordt in 4 jaar opgebouwd worden. 

Gemeentebelangen haalt de laatste alinea uit de Toekomstvisie aan waarin gesproken 
wordt om minder de partijpolitiek te laten spreken en vraagt het college of zij dit traject 
met de gemeenteraad ziet zitten. 
Het college geeft aan dit traject als team in te gaan, collegiaal bestuur voorop. Serieus 
wordt omgegaan met de inbreng van alle fracties. Dit proces laten we niet beïnvloeden 
door incidenten. Het is gewenst om de tegenstelling tussen coalitie-oppositie te 
voorkomen. We moeten juist nu insteken op een gezamenlijk gemeentebestuur. Deze 
verantwoordelijkheid hebben we tegenover onze inwoners. Het zou een teleurstelling zijn 
als we in de besluitvorming uit komen op 18-13. Een raadsbreed programma zou een 
mooie uitkomst zijn, maar het blijft politiek en verschillen van mening horen hierbij. 

Gemeentebelangen vraagt naar de ambtelijke ondersteuning. Het college geeft aan dat 
de bal nu bij het college ligt. Het college moet sturen en dan is de uitvoering aan de 
organisatie. 

Gespreksverslag fractie PvdA – college 
Datum 19 mei 2020 

Aanwezig: Inge Oosting, Lisa Schonewille en Henk Smand en het college van b&w. 
Technisch voorzitter: Harry ter Braak 
Verslag: Eric Etman 

De PvdA wil wijzen op het verschil tussen proces en inhoud. Ongeacht de politieke 
verschillen zou het proces wel op de juiste wijze ingevuld moeten worden door raad en 
college. Dit blijkt in de huidige politiek niet het geval te zijn. Een recent voorbeeld is de 
discussie over de Tamboerpassage. Volgens de PvdA is het zowel aan raad als college om 
het juiste proces te voeren, getrapt. Daarom heeft de PvdA nu mondelinge vragen 
aangekondigd. Echter er zijn partijen die stappen in het proces overslaan. Dit is niet juist 
en leidt volgens de PvdA tot grotere tegenstellingen in de raad en gaat het niet meer om 
de inhoud terwijl dit voorop zou moeten staan. 
De PvdA blijft proberen het juiste proces te voeren en zal ook partijen, waarvan een 
negatief antwoord te verwachten valt, moties e.d. voorleggen om mee te doen. 

De burgemeester geeft aan blij te zijn met dit gesprek. Helaas kon de strategische 
conferentie door Corona niet door gaan. We merken dat het elkaar niet in de ogen 
kunnen kijken het debat niet ten goede komt. 
Vooral in dit traject is het de vraag hoe we van iedereen input krijgen in het proces. 
We verwachten niet van iedereen inhoudelijk hetzelfde, maar wel dat we samen in het 
proces zitten. Het college heeft afgesproken dat het nu echt anders moet, dat een kant 
en klaar voorstel neerleggen niet volstaat. 

De PvdA constateert dat het financieel steeds slechter is gegaan en dat het college begin 
dit jaar besloot tot een uitgavenstop. De PvdA is nooit voorstander geweest van het 
wijzigen van de P&C-cyclus. O.a. het afschaffen van de voorjaarsnota heeft tot effect 
gehad dat rol van de raad geminimaliseerd is. Dit jaar is daar een nieuwe invulling voor 
teruggekomen. Maar er loopt nu teveel tegelijk (HIC, Plan van Aanpak, Smart, etc.), 
naast het gegeven dat de zaken financieel niet op orde zijn. Bovendien is de PvdA van 
mening dat er geen of onvoldoende grip is op diverse beleidsterreinen omdat alles op de 
financiële sluitendheid is gericht. De PvdA vindt dat er keuzes gemaakt moeten worden. 
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De PvdA vraagt zich af of het fundament wel voldoende verankerd is. Het is tijd om terug 
te gaan naar de basis en met een nieuwe inrichting te beginnen. Daarbij is het monitoren 
belangrijk. Dat blijkt nu ook weer want hoe zijn we al het geld kwijtgeraakt. 
Dat kan ook op onderdelen ook betekenen dat je een verdiepingsslag moet maken om 
vervolgens weer omhoog te gaan. De financiële basis moet dusdanig neergelegd worden 
dat we niet over een paar jaar weer in dezelfde situatie terecht komen. 

Er moet niet in de haarvaten van de samenleving worden gesneden. Dat is je fundament, 
juist daar moet je de draagkracht genereren die nodig is voor continuïteit. We moet 
zuinig zijn op de mantelzorgers, vrijwilligers en kinderen. 
De gemeente moet borgen dat de zorg geboden wordt die nodig is en niet de zorg waar 
mensen vinden dat ze recht op hebben. 
De zorg moet er zijn die nodig is, maar zo dicht mogelijk bij de burger. En met de inzet 
van voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen moet worden dat aanbod de vraag 
schept. Maar dit moet per onderdeel onderzocht worden. Er zijn zoveel facetten in één 
beleidsterrein. En we moeten scherp blijven dat de zorg er is die nodig is in onze regio. 

Duidelijk moet ook zijn wat de inkomstenknoppen zijn.. Daarbij heeft het wel de 
voorkeur dat de sterkste schouders de zwaarste lasten mogen dragen. 

De PvdA vindt dat de gemeenteraad niet goed en niet voldoende wordt geïnformeerd 
over wat er nu echt gebeurt in het sociaal domein. Het sociaal domein beslaat meer dan 
de helft van de gemeentelijke begroting. We moeten bezuinigen maar de resultaten en 
effecten zijn niet voldoende inzichtelijk (gemaakt). De gevolgen voor de samenleving zijn 
onvoldoende meetbaar.. De PvdA vindt dat er beslissing genomen zijn op basis van de 
financiële situatie, maar waarmee schade is toegebracht die niet snel weer hersteld kan 
worden. Wat je kwijt bent heb je niet zomaar weer terug. Iets wat je nu in twee of drie 
jaar weg bezuinigt, kun je wel weer 10 of 15 jaar over doen om opnieuw op te bouwen. 

Cultuur is belangrijk. Zonder cultuur geen maatschappij. 
De PvdA vindt de programma’s Gezond en Vitaal en Blijven Meedoen en 
Talentontwikkeling belangrijk. Er mag dan ook niet bezuinigd worden op het kindpakket. 
Maar wees ook kritisch waar het geld aan uitgegeven wordt m.b.t. de jeugd. 
Ook zijn er mogelijkheden op het bied van schuldhulpverlening. Het zou mooi zijn als er 
meer weggezet kan worden bij vrijwilligersorganisaties. De PvdA is op dit terrein tegen 
de van commerciële partijen. Voor de gemeente staat de mens voorop, bij bedrijven de 
winst. We moeten er zijn voor mensen die het niet zelf redden. 
Door de Corona crisis zijn er wellicht voortschrijdende inzichten of kunnen nieuwe 
manieren van werken ontstaan. 

Ten aanzien van de economie ziet de PvdA de verkoop van grond en vestiging van 
bedrijven als prioriteit, aangezien dit werkgelegenheid oplevert. Een hotspotter zou een 
instrument kunnen zijn voor de realisatie hiervan, want andere gemeenten zijn hier meer 
succesvol in dan Hoogeveen. Accountmanagent mag wel minder, maar als gemeenteraad 
moeten we niet op de stoel van het college zitten wat betreft de organisatie. 
De economie is belangrijk voor Hoogeveen. De PvdA constateert dat overal gebouwd en 
gevestigd wordt, maar niet in Hoogeveen. Hoe komt het dat dit niet in HGV lukt ook al 
zijn er grote ondernemingen in beeld geweest. Wel is er blijdschap over het behoud van 
TVM en de komst van de IT-hub. 

De economie is van belang in relatie tot de sociaaleconomische status van de inwoners 
van Hoogeveen. Dit vraagt langdurige aandacht. Voor het veranderen van sommige 
dingen zijn 2-3 generaties nodig om dit te realiseren. Werkgelegenheid en opleiding zijn 
hierin belangrijke factoren. 

Voor het traject Hoogeveen Financieel Gezond is de informatievoorziening richting raad 
essentieel. Dit geldt ook richting samenleving waarbij sprake moet zijn van uitleggen 
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i.p.v. mededelen. Het gaat vooral om het gevoel/de beleving dat inwoners gehoord 
worden en ook gekend worden. 
Overigens is het wel zo dat een gemeentelijke begroting wat anders is dan bijvoorbeeld 
een woonvisie of een visie op sport. Een gemeentelijke begroting vraagt om een brede 
expertise. De gemeenteraad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers. Dus de vraag 
wat je in dit traject echt aan participatie kunt en wilt doen vraagt een zorgvuldige 
afweging. Dan komen al snel de bekende critici in beeld, het geeft veel verschillende 
meningen, kost veel tijd, vaak gericht op een onderwerp of onderdeel en het is de vraag 
wat het uiteindelijk oplevert voor inwoners 
Als het college voornemens is om bijeenkomsten voor inwoners te beleggen, bijvoorbeeld 
om het begrotingsproces of beleid uit te leggen, dan is dat prima. Dit is echter een 
college aangelegenheid, partijen hebben de vrijheid en verantwoordelijkheid om daar 
naar eigen inzicht wel of niet aan deel te nemen. Wat betreft de PvdA ligt er een verschil 
tussen proces en inhoud. 

Gespreksverslag fractie ChristenUnie – college  
Datum 19 mei 2020 

Aanwezig: Hetty Pullen, Koen Meesters, Wim Warrink, Martien van Dijk en het college 
van b&w. 
Technisch voorzitter: Harry ter Braak 
Verslag: Eric Etman 

De gemeente moet haar zorg in deze lastige Coronatijd in de eerste plaats uit gaan naar 
de zwakkeren in de samenleving. De ChristenUnie denkt aan alle inwoners, maar vooral 
aan de zwakkeren in de samenleving: kinderen in armoede; mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt; jongeren in de knel en eenzame ouderen en jongeren. 
Voor diegenen die zelf de kracht niet hebben, daar moet de overheid er voor zijn. Maar 
tegelijkertijd is zelfredzaamheid van belang. Het is zoeken naar de balans waarbij 
mensen die zelf de kracht ervoor hebben hierop gewezen worden en gestimuleerd 
worden. 

Wat betreft de WMO moet er kritisch gekeken worden naar de thuiszorg. Vroeger 
betaalde men dit zelf. Dit is langzaam naar een recht gegroeid. Dit is niet snel weer terug 
te draaien. De vraag naar eigen kunnen en netwerk is daarbij belangrijk. Tegelijk waar 
mensen het wel nodig hebben is een beroep op de gemeente (de overheid) natuurlijk wel 
verantwoord. 

Het bouwen aan zelfredzaamheid in het sociaal domein is belangrijk maar ook in andere 
domeinen zoals buurtbeheer. Denk aan het openbaar groen en bijvoorbeeld de 
bestrijding van de eikenprocessierups d.m.v. nestkastjes. Hier kan de gemeente een 
faciliterende rol in spelen ook in samenwerking met de Smederijen. 

Kritisch kan gekeken worden naar de wijk- en dorpsgebouwen. Als het niet goed loopt 
moet is de vraag of die dan wel opengehouden moet worden. Als er geen gebruik van 
wordt gemaakt is het alleen een kostenpost. Maar natuurlijk wel in overleg gaan en niet 
zomaar dichtgooien. 

Ten aanzien van de sportverenigingen moet wat betreft de ChristenUnie gekeken worden 
naar wat een aanvaardbaar niveau is om door hen zelf bij te dragen. Dat is mogelijk 
meer dan nu. Gezien de huidige financiële situatie moet namelijk ook op zoek gegaan 
worden naar de inkomstenkant. Daarbij kan ook gekeken worden naar parkeren en Area. 
De ChristenUnie is niet van mening dat Hoogeveen in de top 3 van laagste woonlasten 
van Drenthe moet staan. De middenmoot is ook prima. 
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Een lastig dossier is de tamboer/het cultuurhuis. Het is aan de samenleving lastig uit te 
leggen. We willen niet van de tamboer af, maar kunnen we wel steeds opnieuw geld 
blijven investeren? 

Al jaren is er de trend van een dalende algemene reserve. Het is van essentieel belang 
om realistisch te blijven begroten. Jarenlang is geen rekening gehouden met 
vervangingsinvesteringen en dergelijk. Dit moeten we echt gaan doen. Bij het opnemen 
van investeringen vindt de ChristenUnie het belangrijk om rekening te houden met de te 
verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Datzelfde geldt ook voor het 
opnemen van de kostprijs van de tarieven. Waar zit nog ruimte in is een vraag om te 
onderzoeken. 

De ChristenUnie heeft geen moeite met een OZB-verhoging als die nodig is om de 
ondersteuning van de zwaksten mogelijk te kunnen maken. Sterkste schouders kunnen 
dit dragen. 

Bedrijven zouden gestimuleerd moeten worden om zonnepanelen aan te schaffen. 
Bijvoorbeeld door differentiatie van de OZB voor duurzame bedrijven. 

Het heeft weinig zin om nog energie te steken om de vaste onbemiddelbare groep 
mensen zonder werk. Maar ze moeten niet aan hun lot overgelaten worden. Het 
deelnemen op een andere manier in de maatschappij als vrijwilliger etc. moet 
gestimuleerd worden. 

De verdere aanpak va het stadscentrum (fase 3) zou on hold gezet moeten worden. Er is 
al veel in geïnvesteerd. Ook is veel geïnvesteerd in de bereikbaarheid zoals met de 
rondweg Hollandscheveld en de ruit van Hoogeveen. Het mag nu wel een tandje minder, 
want er zijn op dit moment geen issues voor bedrijven m.b.t. de bereikbaarheid. 

De ChristenUnie betwijfelt of het zin heeft om de komst van zorginstellingen te remmen 
en te stoppen met sociale woningbouw als manier om de financiële problemen van 
Hoogeveen op te lossen. 

Kerntakendiscussie is niet het stokpaardje van de ChristenUnie. Dit voegt nu 
waarschijnlijk weinig toe. Uitgangspunt moet wel altijd zijn om efficiënt te werken. 
Er is de laatste tijd veel discussie over de SWO. De ChristenUnie is tevreden over de 
organisatie wil zich distantiëren van de inbreng van een aantal andere partijen. 

Twee onderwerpen in het sociaal domein staan niet ter discussie. Dit zijn het 
jeugdpakket en de schuldhulpverlening. Een belangrijk speerpunt is namelijk kinderen en 
jongeren. Het is ook gewenst om integraler te kijken naar het sociaal domein. Bijv. door 
verschillende vormen van vervoer te combineren en naar efficiëntere mogelijkheden te 
zoeken. Zijn er nieuwe technieken die de kosten kunnen drukken. Er moet ook aandacht 
zijn voor fundamentele wijzigingen die ontstaan door de coronatijd. Wat is het effect van 
grotere eenzaamheid? 

Het is aan politieke partijen om na te denken over de toekomst van Hoogeveen. In dit 
traject is het aan het college om aan de samenleving vraagstukken voor te leggen om zo 
de inwoners te laten meedenken. Het liefst in de vorm van concrete keuzes die gemaakt 
moeten worden. 
De raad heeft in dit traject een horende taak. In die zin is het beter om raadsbreed iets 
te organiseren i.p.v. door de afzonderlijke partijen. 
Als je inwoners betrekt is het van belang helder en duidelijk te maken dat je iets met 
input doet van inwoners. 
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Gespreksverslag fractie SGP – college 
Datum 26 mei 2020 

Aanwezig: Brand van Rijn, Goos Engels, Dirk Schipper en het college van b&w. 
Technisch voorzitter: Harry ter Braak 
Verslag: Eric Etman 

De SGP is verrast door het woord doelmatiger in de gespreksnotitie. Dit is toch 
vanzelfsprekend dat hier altijd naar wordt gestreefd? 

Er is niet voor niets een uitgavenstop ingesteld. Dat betekent dat we verwachten dat 
Hoogeveen niet meer investeert en stopt met het uitvoeren. Ook moeten we 
voorbereiding voor latere investering stoppen. Dus geen voorbereidingskosten meer 
maken voor bijv. het cultuurhuis. Dat is in feite weggegooid geld, want over 6 jaar willen 
we misschien wel iets heel anders. Eerst moet de algemene reserve weer op pijl zijn op 
15 a 20 miljoen en dan bekijken we wat we dan weer gaan uitvoeren. Het zal een paar 
jaar duren voordat we dat moment bereiken, dat lukt niet in één jaar. 

Dit geldt ook voor het stadscentrum. Investeren in je stadscentrum is altijd goed, maar 
als je er geen geld voor hebt moet je er niet aan beginnen. Dan zul je andere middelen 
moeten inzetten om Hoogeveen aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van 
sociaal en werkgelegenheid. 

Overigens geldt stoppen niet alleen voor investeringen. Alleen dingen die echt moeten, 
wettelijk zijn of maatschappelijk urgent zijn, kunnen we ons veroorloven. 

Voor de economie is het belangrijker voor ondernemers dat er afzet is dan dat er in een 
stad een zwembad of theater aanwezig is. En natuurlijk moet het onderwijs goed zijn. De 
IT-hub is dan ook een fantastisch mooie uitbreiding. Dit kan misschien wel universitair 
worden. Dat is echt een lokker voor het bedrijfsleven. 
De economie stimuleren is belangrijk, want dit betaalt zich terug. 

Naast aandacht voor het onderwijs en de jeugd in het algemeen vindt de SGP ook de 
veiligheid voor jongeren van belang. Op deze drie zaken mag je niet bezuinigen. Dit zijn 
de basiselementen voor de samenleving. Daarbij geldt liever preventie dan handhaving 
en dus daar ook op inzetten. Maar ook weer niet doorslaan door van alles aan de jeugd 
geven. En maak vooral gebruik van de ervaringen van andere gemeenten. 

De basisvoorzieningen moeten er natuurlijk zijn. Dus eerder een zwembad dan een 
ijsbaan. Hoogeveen moet zich afvragen wat nodig is als gemeente om bij te dragen aan 
sport. Het moet niet overdreven worden. 
We moeten ook niet het maximale willen in een gebouw. Kindcentrum Wolfsbos is 
wellicht doorgeschoten. 

Ten aanzien van de dorpshuizen moet ook een goede afweging gemaakt worden. Het 
moet wel doelmatig zijn. 

Om verder niet te bezuinigen op het sociaal domein zou voor de SGP als 
solidariteitsbeginsel de OZB verhoogd kunnen worden, maar alleen en expliciet met als 
doel niet verder te bezuinigen op het sociaal domein. 

De SGP vraagt zich af of alles wat binnen de Smederijen gebeurt wel nuttig en nodig is. 
En vraagt zich af of de gemeente dit moet betalen of dat de buurt dit wellicht zelf kan 
opbrengen. Uiteindelijk is de leefomgeving voor iedereen belangrijk. 
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De SGP vindt de handhaving ver onder de maat. Regels hebben dan geen zin. De SGP 
constateert dat de afstand politie en samenleving steeds groter geworden is. Er is geen 
affiniteit meer met elkaar, want daar zijn de mogelijkheden niet meer voor. Echter de 
gemeente heeft geen grip op de politie-inzet. 

Wat betreft dit bezuinigingsproces vindt de SGP dat het opener moet. Inwoners dien je 
hierbij te betrekken. Er zijn mensen die zich hierin willen verdiepen. Je kunt mensen 
gewoon vragen of ze zin hebben om mee te doen. Dit kan mooie dingen opleveren. 
Dus doe dit niet alleen met de gemeenteraad samen, maar ook met de samenleving. 
Dit heeft als voordeel dat de samenleving ook meer begrip zal krijgen. 

Overigens helpt hier niet bij volgens de SGP het gehakketak in de raad. Het beeld in de 
media en de samenleving is ontstaan van oppositie versus coalitie. De oplossing van het 
probleem is  meer uitleg geven. Als niet voldoende uitleg wordt gegeven geeft iedereen 
zijn eigen invulling en de pers gaat er mee aan de loop. 
Daarbij is wel de juiste volgorde van belang. Het college moet een voorstel doen en deze 
eerst naar de raad sturen en hier vervolgens met de samenleving over communiceren. 
De SGP zal altijd een goed voorstel steunen. Wel zou het college volgens de SGP vaker 
zaken die de oppositie aandraagt moeten uitzoeken of oppakken. 

Het college geeft aan hiervoor open te staan. Het college denkt graag mee over ideeën 
en dat kan helpen om dichter bij elkaar te komen. Verbinding is belangrijk. 

De SGP geeft aan voorstellen echt te beoordelen op de inhoud. Zal niet tegenstemmen 
omdat het van het college is. En de SGP ziet dat het college nu wel voor een uitdaging 
staat. Heel kritisch moet gekeken worden naar wat nog uitgegeven kan worden. 

Corona zal een zwaardere crisis dan de vorige economische crisis tot gevolg hebben. Niet 
alleen zijn er economische gevolgen, maar ook zal het verschil tussen rijk en arm en de 
spanning in de samenleving toenemen. De kunst van de overheid is om hier goed mee 
om te gaan. Een hoeder van het volk te zijn en de situatie weer positief om te buigen. 

Tot slot wil de SGP de nadruk op doelmatigheid leggen. Kijk waar het doelmatiger kan, 
waar dan ook. Zowel in de organisatie, in samenwerkingen als in de samenleving. 

Gespreksverslag fractie GroenLinks – college 
Datum 2 juni 2020 

Aanwezig: Catharina van Hien en Martin de Weerd en het college van b&w. 
Technisch voorzitter: Harry ter Braak 
Verslag: Eric Etman 

GroenLinks geeft aan de Toekomstvisie erbij te hebben gepakt in de voorbereiding op dit 
gesprek. Daarin vond GroenLinks best wel herkenning van wat GroenLinks ook wil. 

In de gespreksnotitie staat doelmatigheid als onderwerp genoemd. Voor GroenLinks moet 
het niet alleen om doelmatig werken gaan, maar ook om slim werken. 

GroenLinks heeft niet iets waar je absoluut van af moet blijven, maar vindt het vooral 
van belang altijd naar de balans te zoeken. Dat begint met het vinden van de financiële 
balans. En daarbij moeten de uitgangspunten zijn: eerlijkheid, rechtvaardigheid en 
duurzaamheid. Daarbij vindt GroenLinks wel dat er niet nog meer gesneden kan worden 
in het sociaal domein. Er moet oog zijn voor de kwetsbare groepen als mensen met een 
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beperking, mensen zonder werk, mensen met een laag inkomen en mensen die zichzelf 
niet kunnen redden. 

Uitgangspunt voor GroenLinks is gelijkheid voor iedereen. Dat moet het sociale kader 
zijn. Zeker in tijden van crisis kan de ongelijkheid groter worden, een tweedeling 
ontstaan. Excessen ontstaan door ongelijkheid, want mensen voel zich dan niet gehoord 
en achtergesteld. 

Volgens GroenLinks is het beter om sociaal te zijn dan prestigieus. Als de basis niet op 
orde is, er geen eerlijke uitkering is, dan is alles snel prestigieus. Dat beeld ontstaat bij 
het doorzetten van een ijsbaan en het in deze tijd opknappen van het stadscentrum. Het 
beeld ontstaat dat de gemeente dit belangrijker vindt dan de gewone mens. 

Je moet je dus afvragen wat voor gemeente je wilt zijn. GroenLinks wil het accent leggen 
op het sociale karakter. Ambitieus zijn mag, maar alleen als het kan. En sober als het 
nodig is en dat is nu aan de orde. 

GroenLinks vindt dat je er moet zijn voor de mensen die nu in Hoogeveen wonen. Hun 
belangen staan voorop en dan vooral die van de kwetsbare mensen. 
Laaggeletterdheid wordt nu een ondergeschoven kindje volgens GroenLinks en is daar 
niet blij mee. De wereld gaat snel, is dynamisch en mensen moeten hier in mee zien te 
komen, maar dat kan niet iedereen. Daar moet je als gemeente oog voor hebben en 
zorgen dat ze niet buiten de boot vallen. 

Jeugd en veiligheid is van groot belang voor GroenLinks. Let op drugsgebruik, 
depressieve jongeren en uitzichtloosheid. Hoe kunnen we ze bereiken en uit het dal 
halen. Dus inzetten op preventie, jeugdzorgwerkers en extra aandacht hiervoor bij 
onderwijs, SWW en dergelijke. 

GroenLinks geeft aan dat het basisinkomen vrijheid geeft. Dit stimuleert mensen meer te 
gaan doen. 

En wat betreft de woningbouw moet er balans zijn. 

Ten aanzien van de voorzieningen is het mogelijk om te clusteren onder de voorwaarde 
dat de inwoners dit zelf ook willen. Dan kan het een succes zijn zoals met de Olde Bieb. 

Het uitgangspunt budget = budget vindt GroenLinks reëel, maar dan moet het geld wel 
op de juiste manier uitgeven worden. Let op de efficiency en de effectiviteit. En als dit 
niet voldoende blijkt, dan kijken waar je het geld vandaan kunt halen. Harder aankloppen 
bij het rijk. 
Als vervolgens blijkt dat daar echt niets vandaan komt, dan moet de conclusie zijn dat je 
geen extra investeringen meer kunt doen. Want je zult altijd de basis overeind moeten 
houden. Je kunt pas groeien als gemeente als iedereen het goed heeft. 

Het verhogen van de OZB vindt GroenLinks geen probleem als je goed kunt uitdragen 
waarom je het doet, zodat mensen het begrijpen. Dat er geen andere keuze is. Het is 
belangrijk heel vroeg de mensen hierin mee te nemen. 

Wat betreft de participatie in dit traject denkt GroenLinks om de inwoners heel concreet 
aan de slag te laten gaan. Om de puzzel te laten maken een begroting te laten sluiten, 
zoals de gemeenteraad dit ook ooit heeft gedaan. Dat geeft veel inzicht. 
Wel ligt de bal voor de participatie bij het college. Dat geeft het college volgens 
GroenLinks ook de mogelijkheid om haar imago op te vijzelen doordat ze duidelijk de 
betrokkenheid van de samenleving waardeert. 
De participatie moet ook breder getrokken worden dan alleen via de smederijen. Je moet 
ook andere kanalen gebruiken om andere mensen te bereiken. Dit kan digitaal en via 
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sociale media. Je kan denken aan een digitale markt om bepaalde keuzen voor te leggen 
aan de samenleving. Als het maar een eerlijk verhaal is, want dat leidt tot vertrouwen bij 
de inwoners. 

Overigens mist GroenLinks de helicopterview over wat er gaat komen en welke scenario’s 
er mogelijk zijn. Dat zou namelijk de mogelijkheid geven om een escape in te bouwen als 
het anders loopt dan je verwacht. 

GroenLinks vindt duurzaamheid belangrijk, maar ook hier geldt dat naar de balans moet 
worden gekeken en je op dit punt niet moet doorslaan. 
Voor het OV geldt dat deze goed op peil moet blijven, er moet een goed netwerk zijn. 

Tot slot vindt GroenLinks het burgerinitiatief een leuk idee. Dit leidt tot meer 
betrokkenheid bij de inwoners. 

Bijlage 5: Notitie i nvesteringen (afzonderlijke bijlage) 
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