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Onderwerp 

Hoogeveen Financieel Gezond 

Wij willen 

Hoogeveen structureel financieel gezond te maken 

Wij besluiten 

1. Kennis te nemen van de notitie “De samenredzaamheid van Hoogeveen”  

2. De participatie met de samenleving vorm te geven zoals beschreven in de 

participatieparagraaf in deze notitie  

Want 

1. De notitie voldoet aan de toezegging van het college om met een visie van het college 

te komen hoe Hoogeveen weer financieel gezond kan worden, bevat de gevraagde 

financiële analyse, geeft aan hoe omgegaan wordt met de investeringen in 2020 en licht 

toe hoe omgegaan is met de geleverde input door de afzonderlijke fracties. 

2. De voorgestelde participatieaanpak geeft een goede invulling aan het betrekken van 

de samenleving en de raad bij het uitwerken van de visie naar concrete maatregelen ten 

behoeve van het opstellen van de programmabegroting 2021-2024. 

Maar 

Participatie van de samenleving in de uitwerking zal niet automatisch betekenen dat voor 

alle maatregelen die voorgesteld worden in de programmabegroting draagvlak zal zijn. 

Het kan wel voor meer begrip zorgen. 

Achtergrond 

In februari van dit jaar heeft het college het besluit genomen om te zorgen dat 

Hoogeveen in 2024 weer financieel gezond is. De doelstelling van Hoogeveen Financieel 

Gezond 2021-2024 was tweeledig: 

- Wij hebben onze reservepositie in 2024 zodanig op orde dat we in staat zijn om 

tegenvallers op te vangen.  

- Wij hebben vanaf 2024 ruimte om te kunnen investeren, teneinde onze ambities voor 

een aantrekkelijk Hoogeveen te kunnen realiseren. Voor de invulling is er voor gekozen 

om te werken vanuit een visie en de financiële uitwerking van grof naar fijn uit te 

werken. 

Deze notitie omvat de visie van het college en een eerste grove duiding van de financiële 

invulling. 

 

Ook omvat de notitie een participatietraject voor samenleving en raad. De plek van de 

raad in dit traject is gekozen op basis van de gesprekken van college met raadsfracties.  

Gemeenteraad Hoogeveen 
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De financiële gevolgen zijn  

De financiële gevolgen zullen concreet worden bij de programmabegroting 2021-2024. 

Voor investeringen volgt een afzonderlijk voorstel voor een begrotingswijziging. 

Alternatieven  

Het is mogelijk de visie van het college om te buigen naar een visie van zowel raad als 

college met eventuele aanpassingen. Hiertoe kan de raad de visie van het college in de 

voorliggende notitie amenderen. 

Bijlagen  

De notitie “De samenredzaamheid van Hoogeveen” met als afzonderlijke bijlage de 

notitie investeringen. 

 

 

Hoogeveen,  

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

T.N. KRAMER     K.B. LOOHUIS 

 


