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Inleiding

Voor u ligt het partijprogramma 2022 – 2026 van het CDA in Hoogeveen. Het programma is een langere
termijn programma en deze wordt iedere vier jaar geactualiseerd, voorafgaand aan de
gemeenteraadsverkiezingen.
De raadsleden van CDA Hoogeveen zijn volksvertegenwoordigers. Zij zitten in de eerste plaats in de raad
om de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen. Om dat goed te doen, zijn zij voortdurend in
gesprek met inwoners, organisaties en bedrijven. Zij weten goed wat er speelt in de gemeente Hoogeveen.
Hun ervaringen en kennis vormen aan het einde van een raadsperiode tegelijkertijd weer belangrijke input
voor de actualisatie van dit programma met het oog op de toekomst. Daarnaast levert ook de CDA-afdeling
haar inbreng. Het CDA-bestuur heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid de waarborging van het CDAgedachtengoed. In hoofdstuk 3 wordt het CDA-gedachtengoed (4 kernwaarden) verder uitgelegd. Tot slot,
het CDA is een christendemocratische partij met een ledenvereniging. De leden stellen iedere vier jaar het
geactualiseerde meerjaren Partijprogramma vast, zij kunnen daarbij ook zelf wijzigingen inbrengen.
Basis voor verkiezingsprogramma
Na vaststelling van dit geactualiseerde Partijprogramma 2022 – 2026 gaat de CDA-fractie hiermee aan de
slag. Dit programma vormt de basis voor de CDA-fractie voor het bepalen van de speerpunten voor de
volgende raadsperiode. In dit geval de periode 2022-2026. Daarbij opmerkend, dat de kandidaatraadsleden tijdens de verkiezingscampagne wel op alle onderwerpen in dit Partijprogramma aanspreekbaar
zijn. Dit programma wordt ook gebruikt voor het invullen van een eventuele stemhulp. In dit
Partijprogramma staan veel onderwerpen die we belangrijk vinden en graag willen realiseren voor de
inwoners van de gemeente Hoogeveen. CDA Hoogeveen voert echter geen campagne met alle genoemde
onderwerpen. Uit dit Partijprogramma worden de voor ons meest revelante speerpunten van dit moment
geselecteerd en op een aanspreekbare en herkenbare manier vertaald in een kort en bondig
‘Verkiezingsprogramma CDA Hoogeveen 2022’.
Leeswijzer
Op de volgende pagina’s geven we vanuit het landelijke principe een toelichting op CDA Hoogeveen als
zijnde de ‘Partij van de samenleving.’, wat ons bindt en vanuit welke kernwaarden, en maken we een
verdieping naar de kern van het Christendemocratische gedachtengoed (1.2.). Voorts zeggen we iets over
de samenwerking met de gemeente (1.3). Een ‘Afwegingskader’ is uitgewerkt en vastgesteld door fractie en
bestuur, om op eenduidige wijze standpunten te (kunnen) bepalen over ontbrekende thema’s (1.3.).
Vervolgens geven we in de Hoofdstukken 2 t/m 11 weer hoe CDA Hoogeveen denkt over tal van
onderwerpen waar de gemeente op de een of andere manier iets mee te doen heeft, onderverdeeld in
tien categorieën. Het laatste hoofdstuk betreft de bijlage: ’12 Uitgangspunten Jeugdzorg’. Het
Verkiezingsprogramma CDA Hoogeveen 2022, wordt in een ander document nader uitgewerkt.
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1.1.

CDA Hoogeveen: Partij van de Samenleving.

Het CDA is een partij met
een unieke ideologische
benadering. Deze is
gebaseerd op de Bijbel,
maar toepasbaar in de
samenleving en dus politiek
van vandaag. We zijn een
partij van en voor de
samenleving.

Kenmerkend voor CDA Hoogeveen:
1. CDA Hoogeveen staat midden in de samenleving. Het is herkenbaar doordat zij zich richt op
verbinden en overbruggen in de samenleving. Tussen mensen, belangen, organisaties en zelfs
tussen landen.
2. CDA Hoogeveen is een volkspartij waar ieder mens telt. Een volkspartij zoekt altijd naar het
algemeen belang. Niet wie of wat je bent, maar wat je bijdraagt aan de samenleving is bepalend. Al
vanaf de start staat CDA voor verbinding.
3. CDA Hoogeveen is partij van vaste waarden. Wij leven als mensen niet in een ‘bubble’. We bouwen
verder op wat onze ouders en hun ouders hebben opgebouwd en we moeten het leven en de
aarde op de best mogelijke manier doorgeven aan onze kinderen en hun kinderen.
4. CDA Hoogeveen staat niet stil en wil nieuwe wegen inslaan. We vormen graag de agenda van
vernieuwing. Met gezond verstand en vaste waarden als vertrekpunt. Wel met blik op de toekomst
en met lef om nieuwe wegen te bewandelen. Wij zijn niet bang om keuzes te maken die op korte
termijn pijn doen. De afgelopen periode is dat zichtbaar geweest. Maar als dit nodig is voor onze
gemeente, ons land of onze planeet -omdat we die door willen geven aan onze kinderen en
kleinkinderen- dan is dat onze opdracht.
Het CDA is geen partij, maar een appèl; een oproep
Vooral gericht aan de inwoners, aan de samenwerkende en samenlevende inwoners van de gemeente
Hoogeveen. Het appèl van de christendemocratie in de 21ste eeuw is: laten we elke dag opnieuw werken
aan een samenleving die niet draait om ‘ieder voor zich’, maar om ‘zij aan zij’. Dat maakt de volkspartij CDA
uniek, vergeleken met alle andere politieke partijen. ‘Zij aan zij’ stelt dat een samenleving op een meer
coöperatieve wijze kan worden ingericht.
De eerste vraag in de christendemocratie is: wat voor samenleving is gewenst en welke waarden dienen
bepalend te zijn? Staat en markt zijn in dat perspectief onmisbaar, maar dienstbaar, ten dienste van een
coöperatieve samenleving en komen daar ook uit voort. Het belangrijkste antwoord op de vraag naar de
toekomst van Nederland ligt besloten in de titel: Zij aan zij. Alleen in gezamenlijkheid vinden wij betekenis,
alleen met elkaar vinden wij zin in het leven. Wij mensen zijn bedoeld om gezamenlijk de beschaving op te
(helpen) bouwen. De samenleving is ons gemeenschappelijk huis. In de christendemocratie is de wereld
geen vechtkooi waar het recht van de sterkste geldt, maar is de wereld gegeven om samen te leven en
samen te werken.
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Wat ons bindt
Het CDA kiest voor samenwerking en creativiteit; in kleinere sociale verbanden, in de grotere publieke sfeer
én op wereldschaal. Thuis, op het schoolplein, op het werk, in de cyberspace en ook in relaties met
buurlanden en landen ver weg. In wat ons drijft, schuilen vaak diepe persoonlijk motieven. Voor velen van
ons het geloof in God de Vader en de liefde van de Heer Jezus Christus. De christendemocratie appelleert
aan mensen van uiteenlopende geloofsovertuigingen, ook aan andere dan de christelijke traditie. En aan
mensen die niet of niet zozeer door geloof maar door andere persoonlijke, maatschappelijke overtuigingen
worden geïnspireerd. Wat ons bindt is het ideaal van de christendemocratie: de christelijk-personalistische
visie op menselijke waardigheid combineren met democratisch burgerschap. De christendemocratie bouwt
hier voort vanuit een ijzersterke traditie: al 140 jaar in Nederland, 70 jaar in Europa. Vanuit onze politieke
overtuiging koesteren en bevorderen wij de constructieve krachten in de samenleving. Zo krijgen de
uitgangspunten van de christendemocratie nieuwe lading als zijnde kenmerkende motieven voor de
opbouwende zij aan zij-maatschappij in onze tijd.
Kernwaarden
De CDA-kernwaarden zijn even klassiek als actueel: Publieke gerechtigheid, Rentmeesterschap, Solidariteit
en Gespreide verantwoordelijkheid. Het misverstand is soms dat deze vier abstract en hoogdravend zouden
zijn. Integendeel, de kernwaarden zijn hele praktische wegwijzers om te oefenen in het goede en
vreedzame samenleven.
Vaak zijn deze vier kernwaarden te herkennen in alledaagse (sociale) praktijk: in het gezin, op het
voetbalveld, op school en in het bedrijfsleven. Ze zijn eigenlijk een wezenstrek van mensen,
levensvoorwaarden zelfs. En als deze kernwaarden afwezig zijn, dan verlangen mensen er wel naar. Het
doel van onze vier uitgangspunten is om ons in beweging te zetten, om net iets verder te springen dan we
uit ons zelf zouden doen. Ze zeggen iets over de manier waarop we de samenleving graag ingericht zien.
Kort samengevat, het doel van christendemocratische politiek is altijd geweest om mensen in hun gezin,
hun omgeving en samenwerkingsverbanden tot hun recht te laten komen (publieke gerechtigheid), opdat
zij in verantwoordelijkheid en naar vermogen een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving (gespreide
verantwoordelijkheid), omzien naar elkaar (solidariteit) en bouwen aan een perspectiefrijke toekomst voor
onze kinderen (rentmeesterschap). Zo bezien zijn de vier kernwaarden zowel ordeningsbegrippen als
opgaven om in de eigen tijd vernieuwend te zijn.
De kernbegrippen verder toegelicht zijn:
• Publieke gerechtigheid is het juiste doen, recht doen, omwille van de menselijke waardigheid. De
rechtsstaat is een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De
overheid heeft de taak om mens en schepping tot hun recht te laten komen, de vrede te bewaken
en het recht te onderhouden.
• Rentmeesterschap is de vraag stellen: “Zijn wij goede voorouders?” Vanuit een besef van
verbondenheid tussen generaties zijn mensen geroepen tot een duurzame zorg voor natuur en
cultuur en het vernieuwend en creatief doorgeven wat van waarde is.
• Solidariteit is zorg voor elkaar. Mensen zijn elkaar gegeven, ze zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en zijn het gelukkigst als zij in gemeenschap met anderen leven en worden gezien en
gewaardeerd. Mensen die kwetsbaar zijn geworden verdienen steun, van hun zorgzame
medemensen en van een beschermende overheid.
• Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat mensen, organisaties, bedrijven en overheden een
eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel
persoon als gemeenschap te laten floreren.

Dit is waarom wij zeggen:
“CDA Hoogeveen is de partij van de Samenleving.”
Partijprogramma CDA Hoogeveen 2022 – 2026
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1.2.

Afwegingskader

Dit Partijprogramma CDA Hoogeveen 2022-2026 vormt de basis voor de speerpunten die de fractie van
CDA Hoogeveen in de periode 2022-2026 inneemt. Over tal van onderwerpen worden in dit
Partijprogramma al concrete standpunten ingenomen. Echter, tijdens een raadsperiode komen er altijd
onderwerpen of besluiten voorbij die niet voorzien konden worden. Daarom is hieronder een
afwegingskader opgenomen. Een afwegingskader, zodat ook voor nieuwe onderwerpen duidelijk is hoe de
fractie daarmee om moet gaan om tot haar standpunten te komen. Dit geldt voor zowel voorstellen vanuit
het college, vanuit de raad, onze eigen voorstellen en voorstellen uit de samenleving.
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2.

Gezin, kinderen en familie

Talentontwikkeling,
Onderwijs, Bibliotheek,
Zorg en veiligheid,
Jong Hoogeveen,
Jeugdzorg, Centrum voor
Jeugd en Gezin

Het leven van onze kinderen speelt zich af in drie werelden: de wereld thuis, de wereld op school en de
wereld buiten. Thuis in de gezinssituatie zijn de ouders / verzorgers eerst aan zet. Meestal gaat dit goed.
Sommige ouders / verzorgers hebben daar (on)gevraagd wat hulp bij nodig. Als hulp of ondersteuning
niet binnen de eigen (directe) omgeving geboden kan worden, dient deze hulp georganiseerd te worden
binnen het ‘maatschappelijk voorveld1’. Is dan nog meer hulp nodig, wordt professionele hulp ingezet.
Uitgangspunt is altijd dat het belang van het kind voorop staat. Doel is dat de hulp effectief wordt
ingezet, zodat gezinnen binnen een afgesproken termijn zelf weer zelfstandig verder kunnen: ‘Helpen
waar nodig, afschalen en/of stoppen zodra dit kan’.
Alle inwoners moeten gestimuleerd (kunnen) worden het beste uit zichzelf en elkaar te halen.
Achterstanden die soms van generatie op generatie worden doorgegeven, moeten zo veel als mogelijk
worden bestreden. CDA Hoogeveen staat voor kwalitatief goed onderwijs in goede, veilige en toegankelijke
gebouwen. Scholen zijn ook een belangrijke vindplaats voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig
hebben. We bedoelen hier een vindplaats van knelpunten en/of zorgen bij kinderen over de thuissituatie
die het leren belemmeren. Voorbeelden zijn scheidingen, huislijk geweld, ziekte, rouwverwerking, pesten,
kindermishandeling en verwaarlozing.
De wereld buiten, zoals de straat of de speeltuin, zijn belangrijke plekken in het veilig kunnen opgroeien
van kinderen. We vinden het belangrijk dat voor kinderen een zo veilig mogelijke omgeving ‘buiten’
mogelijk wordt gemaakt.
Ten aanzien van Jeugdzorg 2 vragen we de gemeente de regierol te pakken die zij sinds 2015 heeft. De
gemeente moet zakelijker worden in de opstelling richting aanbieders van jeugdzorg. In de raadsperiode
2018-2022 heeft de raad op initiatief van CDA Hoogeveen een motie aangenomen met 12 uitgangspunten
voor de Jeugdzorg. Ook in de resterende en komende periode blijft CDA Hoogeveen het beleid voor en de
uitvoering van de zorgverlening vallend binnen de Jeugdzorg aan deze punten toetsen. De genoemde 12
uitgangspunten zijn als bijlage aan dit Partijprogramma toegevoegd.

1

Het voorliggende veld staat voor het totaal aan algemene voorzieningen dat beschikbaar is in een wijk of gemeente. Het gaat dus om alle
voorzieningen voor (hulp)vragen zonder indicatie. Preventie staat voor het voorkómen van problemen of het voorkómen dat problemen ernstig(er)
worden.
2 Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning
variërend van licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer
gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus).
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Zorg en veilighed
Een onveilig thuis door bijvoorbeeld huiselijk geweld of kindermishandeling, is onacceptabel. Alle middelen
moeten worden ingezet om dit tegen te gaan en te stoppen. Bij problemen wordt de best passende hulp
geboden. Niet de regels, structuren, schotten of beschikbare budgetten zijn leidend, maar de hulpvraag zelf
(‘de mens achter de vraag’). De gemeente neemt de regie bij de noodzakelijke afstemming tussen
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugdhulp. Daarbij is er extra aandacht voor begeleiding van jongeren
die gebruik maken van zorg en de leeftijd van achttien jaar bereiken. Doel is te voorkomen dat zij worden
overvallen door allerlei nieuwe verantwoordelijkheden.

“Alle inwoners moeten gestimuleerd (kunnen) worden het beste
uit zichzelf en elkaar te halen.”
Jong Hoogeveen
Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij het maken van plannen. We vragen hen zelf steeds wat
nodig is om succesvol op te groeien in de gemeente Hoogeveen. Het project ‘Jong Hoogeveen’ verbindt de
leefwerelden ‘thuis’, ‘school’ en ‘buiten’ met elkaar. In samenwerking met kinderen, jongeren, ouders en
instellingen zetten we ‘Jong Hoogeveen’ voort met als doel de kansen voor Hoogeveense kinderen te
versterken en te vergroten.
Onderwijs
CDA Hoogeveen is voor het vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot
achttien. Te beginnen bij professionele peuterspeelzalen/kinderopvang en goede voor- en vroegschoolse
educatie om (taal)achterstanden te voorkomen en te bestrijden. Ook wil CDA Hoogeveen meer onderwijs
en buitenschoolse activiteiten, zoals de weekendschool en Talentenjagers. Daarnaast vinden we
Hoogeveen-on-stage een erg goed en effectief initiatief om kinderen te helpen bij hun beroepskeuze. Als
ook de Vrienden voor techniek. Het MBO-onderwijs (onder meer Alfa-college) heeft een belangrijke functie
in de regionale economie. ‘Als het goed gaat met het MBO, gaat het goed met het MKB en gaat het goed
met de gemeente Hoogeveen’. Er moet onderzocht worden op welke manieren de verbinding overheidonderwijs-ondernemers versterkt en verbeterd kan worden. We willen aandacht voor meer betrokkenheid
van ouders en buurten bij het opgroeien van kinderen. Dit vergroot de ambities van ouders voor hun
kinderen.
CDA Hoogeveen is voor vrijheid van onderwijs. In de samenwerking tussen scholen moet er voldoende
ruimte blijven voor het behoud van de eigen identiteit. Daarnaast wenst CDA Hoogeveen een serieus
onderzoek naar doordecentralisatie3 van het primair (basis)onderwijs.
De bibliotheek speelt een belangrijke rol bij informatievoorziening en leesbevordering. Deze voorziening
moet voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via ‘Bibliotheek op school’.
Bijlagen(n)
Bijlage 1: ’12 Uitgangspunten voor de Jeugdzorg’

3

Bij doordecentralisatie wordt het schoolbestuur verantwoordelijk voor de realisatie van de onderwijshuisvesting en krijgt
daarvoor ruimte en de financiële middelen.
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3.

Zorg

Sociale structuurvisie,
Regierol gemeente,
Wmo, Noaberschap,
zelfstandigheid van
mensen
We willen als gemeente vitaal en leefbaar zijn en blijven. Dit omdat we een betrokken en verbonden
samenleving zijn, waar men er voor elkaar is als het nodig is. Als CDA Hoogeveen zien we onze
samenleving als een plaats waarin iedereen meedoet, waarin we zorgen voor elkaar en voor onze
leefomgeving. Dit komt onze leefbaarheid, ons woongeluk en ons welzijn ten goede. In een krachtige
samenleving delen we deze zorg en verantwoordelijkheid samen. CDA Hoogeveen is ervan overtuigd dat
dat meer perspectief en vertrouwen biedt dan ‘een ieder voor zich maatschappij’.
De gemeente helpt en stimuleert mensen naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Dat kan met
advies en ondersteuning of met financiële middelen als dit noodzakelijk is. Waar de zorg en ondersteuning
te zwaar wordt, is professionele zorg thuis of zo dicht mogelijk bij huis beschikbaar.
Kwaliteit van leven van inwoners staat voorop. Wij willen een gezonde gemeente zijn en werken iedere dag
samen met anderen om het welzijn van mensen te helpen verbeteren. CDA Hoogeveen vindt initiatieven in
de samenleving waarbij het stimuleren en faciliteren van gezonde voeding en voldoende beweging voorop
staat belangrijk. Daarnaast juichen we initiatieven van inwoners toe die er aan bijdragen dat allerlei
groepen van mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen sporten, ervaringen of kennis kunnen
delen. Een krachtige samenleving is een samenleving die zelf activiteiten ontwikkelt en met elkaar en met
hulp van anderen, zoals de gemeente, uitvoert.
Armoede, schulden en dakloosheid
CDA Hoogeveen stelt dat geen kind in armoede zou moeten opgroeien. De komende periode moet het
aantal kinderen dat in armoede leeft goed in beeld worden gebracht. We willen dat gezinnen waar deze
kinderen opgroeien meer maatwerk wordt geboden. Daarnaast moeten ook of juist gezinnen met een lager
inkomen mee kunnen blijven doen in de snel groeiende digitale samenleving. Er zijn diverse initiatieven in
gemeente Hoogeveen die daar aan bijdragen.
Ook willen we betere en meer op elkaar afgestemde schuldregelingen. Risicogroepen moeten preventief
worden bereikt om schulden in de toekomst te voorkomen. Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich
mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn in Hoogeveen veel regelingen, mogelijkheden en
organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. Deze zijn niet allemaal
even bekend. CDA Hoogeveen wil deze in kaart en bijeen brengen, zodat zij hun krachten bundelen en
onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd. Daarbij moet ‘meer van hetzelfde’ worden tegengegaan en
is de wens dat doelgerichter gewerkt wordt.

Partijprogramma CDA Hoogeveen 2022 – 2026
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CDA Hoogeveen wil uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met
kinderen gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot
de problemen en kosten voor de betrokkenen en de samenleving. Wij willen dat de
(schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet.
Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgers hebben het soms erg zwaar. In de gemeente Hoogeveen is gelukkig veel aandacht voor de
ondersteuning van mantelzorgers. CDA Hoogeveen wil de mogelijkheden voor mantelzorgers vergroten,
zodat zij af en toe even op adem kunnen komen, door bijvoorbeeld respijtzorg en laagdrempelige
dagbestedingsmogelijkheden beter toegankelijk en beschikbaar te maken. Ook het vervoer naar
dagbesteding en respijtzorg moet goed geregeld zijn, met zo nodig hulp van deur tot deur. Tot slot willen
we meer aandacht voor jongeren die mantelzorg bieden. Deze groep lijkt toe te nemen als we de trends en
ontwikkelingen volgen. Hoe ziet dat eruit in de gemeente Hoogeveen?
Toegankelijkheid van zorg
De mensen voelen zich vooral thuis in hun eigen huis. Dat geldt zeker voor ouderen en mensen met een
beperking. Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, ook bij ouderdomsklachten en/of
beperkingen, vindt CDA Hoogeveen belangrijk. Als hiervoor thuishulp, voorzieningen en/of hulpmiddelen
nodig zijn, dan moeten deze snel en eenvoudig beschikbaar zijn. De gemeente bekijkt en bespreekt samen
met de inwoner wat nodig is. CDA Hoogeveen zet hierbij in op wederzijds vertrouwen, gezamenlijke
draagkracht en een gemeenschappelijk doel: behoud van waardigheid en regie over het eigen leven.
In Nederland is de financiering, toegankelijkheid en ondersteuning van zorg geregeld in diverse wetten.
Deze zorg en ondersteuning wordt soms geheel en soms gedeeltelijk vergoed. De gemeente (Jeugdwet,
Wmo), de zorgverzekeraars (Zvw) en de overheid (Wlz); ze zorgen samen voor een breed aanbod op het
gebied van ondersteuning, zorg en behandeling. Inwoners mogen geen hinder ondervinden van regelgeving
vanuit deze verschillende wetten. CDA Hoogeveen zet zich op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau
in voor de vereenvoudiging van beschikbaarheid, betaalbaalbaarheid én toegankelijkheid van zorg en
onderrsteuning als deze nodig is. Doel: de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment.
Een centraal loket en een goede sociale kaart op de gemeente website, waar inwoners met al hun vragen
over hulp, zorg en regelgeving terecht kunnen en effectief geholpen worden is een must. Dit verbetert de
vindbaarheid, zichtbaarheid en koppeling van de juiste zorg en ondersteuning aan de specifieke hulpvragen
die er zijn. De medewerkers van dit loket ondersteunen bij het volgen van de juiste route en administratie.

“Korte lijnen en vertrouwde gezichten die er zijn op het moment dat dit nodig
is en die ook weer vertrekken als er geen hulp of ondersteuing meer nodig is.”
Meer samenwerking
CDA Hoogeveen wil voor meer samenwerking tussen informele en formele ondersteuning en zorg. In de
wijken en dorpen van Hoogeveen willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team
samenwerkt. Korte lijnen en vertrouwde gezichten die er zijn op het moment dat dit nodig is en die ook
weer vertrekken als er geen hulp of ondersteuning meer nodig is. Het is gewenst dat de mensen in de
wijken en dorpen weten waar zij moeten zijn met vragen of zorgen voor henzelf of voor mensen in hun
omgeving. Meer focus op preventie van (gezondheids)problemen. Ook voor de wijkteams in de dorpen kan
het centraal loket op de gemeentelijke website helpen.
De juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners
Voor het CDA is ziekenhuis Bethesda, in de gemeente Hoogeveen en voor de regio, van grote waarde en
betekenis. Wie te maken krijgt met een hartaanval, een andere acute situatie of van wie een kind
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onverwacht ernstig ziek wordt, wil verzekerd zijn van goede zorg dichtbij huis, overdag en ‘s nachts. Het
kabinet heeft onder meer met de afschaling van de regionale Spoedeisende Hulp (SEH’s) in Nederland
gezorgd voor veel onrust. Zeker in en om de gemeente Hoogeveen. Daarbij hebben deze plannen de zorg
niet goedkoper gemaakt, en de inwoners zijn er niet beter van geworden. CDA Hoogeveen heeft zich de
afgelopen jaren voortdurend ingespannen en volop gelobbyd richting politici in Den Haag. Met alle
beperkingen die er zijn wat betreft uitvoering van invloed, steeds vanuit het doel om toekomstbestendige
acute zorg, van goede kwaliteit in onze eigen regio zo toegankelijk mogelijk te houden. Daarnaast willen we
ook dat de meer complexe, zwaardere en specialistische vormen van zorg op redelijke afstand goed
bereikbaar blijven.
Acute zorg organiseren vraagt een brede blik. Samen met de betrokken partijen blijft CDA Hoogeveen zich
inzetten voor een constructieve, regionale samenwerking om het aanbod van lichte en zwaardere,
specialistische én acute zorg voor alle inwoners in de gemeente Hoogeveen en de omliggende regio goed
beschikbaar en bereikbaar te houden.
Dat betekent onder meer dat aanbieders van welzijnsdiensten en zorg thuis, de ziekenhuizen, GGZinstellingen, GGD Ambulancediensten, huisartsen en ook de gemeente veel meer moeten samenwerken als
zijnde een netwerk van zorg. We hebben het al vaker aangegeven, met als doel de juiste zorg op de juiste
plaats, op het juiste moment te bieden nu en deze ook te blijven garanderen aan toekomstige generaties.
Zorg thuis als dit kan, zo dichtbij huis mogelijk als thuis niet meer lukt en goed regionaal beschikbaar en
bereikbaar als het specialistisch is.

“De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment.”
Geestelijke gezondheidszorg en zingeving
CDA Hoogeveen wil schrijnende situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere
samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners. Daarbij ook aandacht voor de
samenwerking tussen politie en de GGZ. Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag terecht bij een centraal
telefoonnummer, bij zorgen over een buurtgenoot. De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist,
zowel bij ouderen als bij jongeren. Geestelijke verzorging, aandacht voor zingeving moet de komende jaren
aandacht krijgen.
Ouderen zijn van grote betekenis voor de samenleving
Nederland telt over 10 jaar ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. En dat zijn 600.000 ouderen meer
dan vandaag. Ook in Hoogeveen zien wij een vergelijkbaar beeld. Nooit eerder waren er zoveel 75-plussers.
Zoveel levenservaring is waardevol én levert tegelijk uitdagingen op. CDA Hoogeveen zet in op het niet
verloren laten gaan van al die levenservaring, kennis en kunde en deze te benutten voor komende
generaties. Daarnaast vinden we het belangrijk dat, vanuit de verbinding met ouderen, mogelijke
(gezondheids)klachten of -beperkingen vroeg boven tafel kunnen komen (vroegsignalering) om erger zo
veel als mogelijk te voorkomen.
Daarnaast willen we meer contact stimuleren tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de
maatschappelijke dienstplicht. CDA Hoogeveen vindt dat scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker
een beroep kunnen doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te (blijven)
delen met jongere generaties. Noaberschap, het omzien naar elkaar, wordt gestimuleerd vanuit de
gemeente en binnen de gemeenschappen zelf.
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Ook wil het CDA Hoogeveen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid
van zorg. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen, mantelzorgwoningen en familiehuizen zijn een
aantrekkelijk alternatief voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, en daarbij niet
langer de zorg voor een groot huis willen hebben. Dit zorgt tevens voor doorstroom in de woningmarkt.
Daarnaast willen we dat de gemeente het oprichten van zorgcoöperaties meer stimuleert en faciliteert.
Voor mensen in de laatste levensfase moet er goede zorg en ondersteuning zijn en aandacht voor
zingevingsvragen. Gemeente kan hierin een doorverwijzende rol spelen, in samenwerking met partijen in
de samenleving die zingeving hoog op de agenda hebben staan, zoals kerken.
Op hogere leeftijd worden mensen dikwijls kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het
internet. Dit heeft een grote impact op het gevoel van veiligheid. CDA Hoogeveen vraagt meer aandacht
voor voorlichting aan ouderen en meer kwetsbare groepen en wil dat de politie, banken en bedrijven extra
aandacht geven aan meldingen en aangiftes van gedupeerden.
Abonnementstarief Wmo
Vanaf 2020 betalen Wmo-gebruikers een eigen bijdrage van maximaal €19,- per maand. Ongeacht het
inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. CDA Hoogeveen vindt dit niet juist.
Mensen met een hoger inkomen of een redelijk vermogen, kunnen best meer bijdragen dan deze €19,-.
Bovendien heeft de gemeente te weinig inkomsten om de resterende kosten op te vangen, waardoor we
de hulp en ondersteuning moeten beperken voor mensen die het echt niet zelf kunnen opbrengen. CDA
Hoogeveen blijft zich daarom verzetten tegen dit abonnementstarief, richting het landelijke bestuur.

“Samen moeten we vormen van (internet) oplichting en kleine criminaliteit
zoveel als mogelijk voorkomen.”
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4 Duurzaamheid

De stap naar een
duurzame
samenleving,
duurzame energie
en hergebruik van
grondstoffen
‘Rentmeesterschap’ en ’Gespreide verantwoordelijkheid’ zijn twee belangrijke kernwaarden voor het
CDA. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goed beheer van onze planeet, zodat wij zelf en ook
toekomstige generaties zich er thuis kunnen voelen. We willen de aarde en haar grondstoffen niet
opgebruiken en samen klimaatverandering tegengaan.
Bovendien willen we meer gebruik maken van energie die niet op kan raken en ons afval hergebruiken. In
deze verandering naar een duurzame samenleving en leven, heeft de gemeente een stimulerende én op
onderdelen faciliterende rol. Het is echter vooral de samenleving die aan zet is. Uiteindelijk stappen
mensen zelf over op een duurzamere manier van leven. Bedrijven kunnen daarbij helpen door steeds
slimmere en goedkopere manieren te ontwikkelen om duurzame energie te gebruiken en de afvalberg te
verkleinen.
De gemeente geeft het goede voorbeeld en helpt mensen en bedrijven de overstap mogelijk te maken.
Grote veranderingen in de levens van mensen zijn altijd spannend, tegelijkertijd ziet CDA Hoogeveen ook
kansen voor de gemeente Hoogeveen. Kansen voor nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid, innovatie en
kansen om de kosten voor energie en afval te verlagen.
De komende jaren vindt de overgang naar duurzame warmte- en energiebronnen plaats. Cruciaal bij deze
overgang zijn communicatie, informatie en draagvlak. Als warmtebron kiezen wij voor het gebruik van
groen gas en waterstof of hybride installaties. Het waterstofproject Erflanden volgen we nauwlettend om
daarvan lessen te leren die we voor de hele gemeente kunnen gebruiken.
Energie
CDA Hoogeveen stimuleert het actief samenwerken met inwoners, (kennis)instellingen, onderwijs en
bedrijven aan initiatieven om de gemeente Hoogeveen energieneutraal te maken. We willen inwoners
actief wijzen op het belang van duurzame investeringen, duurzaam gedrag belonen en hierover goed
communiceren. Onder meer door dorps- en wijkgerichte communicatie over besparingsopties en
gerealiseerde resultaten.
CDA Hoogeveen wil duurzame initiatieven ondersteunen en stimuleren, zoals zelf energie opwekken (op
voorwaarde dat omwonenden daar profijt van hebben, bijvoorbeeld via lokale energiecoöperaties),
zonnepanelen, groene daken, moestuinen, energiecorporaties, e.d. Openbare verlichting verduurzamen in
kernen en in het buitengebied. Samen met het bedrijfsleven een prijs voor het meest duurzame bedrijf van
de gemeente Hoogeveen invoeren, is een grote wens! Tot slot mag de aanleg van zonnevelden niet leiden
tot verrommeling van het landschap.
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“De komende jaren vindt de overgang naar duurzame warmte- en
energiebronnen plaats. Cruciaal bij deze overgang zijn
communicatie, informatie en draagvlak.”
Ruimtelijke ordening en biodiversiteit
De ‘bij’ is het symbool van de gemeente, maar ook van biodiversiteit. In de gemeente Hoogeveen zetten we
daarom in op biodiversiteit met organisaties die zich daar ook hard voor maken. Biologisch bermbeheer
wordt gestimuleerd, mits de veiligheid niet in het gedrang komt.
Hergebruik van afval en klimaatverandering
Afvalinzameling organiseren we zo effectief, eenvoudig en goedkoop mogelijk. Gericht op het terugwinnen
van grondstoffen. We breiden de mogelijkheden voor het gratis wegbrengen van afval uit en handhaven
deze. CDA Hoogeveen vindt dat de inzameling van oud-papier een taak en inkomstenbron is en moet
blijven voor verenigingen en kerken.
Samen met maatschappelijke organisaties wordt een plan opgezet waarmee elke straat (in de gehele
gemeente) een vrijwilliger werft die hun straat vrijhoudt van zwerfafval. Zoals in Hollandscheveld al is
geregeld. Als de landelijke norm van het scheidingspercentage niet wordt gehaald, overweegt het CDA
Hoogeveen een systeem van gedifferenceerde tarieven.
Koplopersprojecten
CDA Hoogeveen stimuleert in de gemeente Hoogeveen koplopersprojecten4. Deze projecten richten zich op
MKB-bedrijven, die kennis, handvaten en een netwerk krijgen om duurzaam te gaan ondernemen.
Waarom? Steeds meer bedrijven willen zelf een bijdrage leveren aan verduurzaming en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Bedrijven leren van elkaar, breiden hun netwerk uit en er ontstaan nieuwe
samenwerkingen.

4

Meer informatie: info@dzyzzion.nul of duurzaam@tynaarlo.nl
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5.

Ontspanning

Sport, Kunst en
cultuur,
Recreatie,
Evenementen
Volgens CDA Hoogeveen is ontspanning belangrijk voor ieder mens. Ontspanning kan de vorm hebben
van sport, cultuur, evenementen, een avondje/dagje uit of vakantie. Ontspanning houdt de mens
lichamelijk en geestelijk fit. We vinden dat initiatieven op het gebied van ontspanning uit de samenleving
moeten komen, waarbij de gemeente een rol kan hebben in het helpen mogelijk maken.
Daarnaast moeten er vanuit de gemeente zo min mogelijk belemmeringen zijn voor deze initiatieven.
Incidenteel kan voor de gemeente een rol weggelegd zijn voor financiële hulp (subsidie). Wat CDA
Hoogeveen betreft gaat het dan om tijdelijke financiële ‘hulp’ in de opstartfase. We zijn trots op initiatieven
als de Cascaderun en de Kuiertocht waarbij een groot deel van de inwoners betrokken is.
Cultuur
De Tamboer moet een plek zijn waarvan veel inwoners gebruik kunnen maken en kunnen genieten. Dat
vraagt een breed aanbod van activiteiten, die passen bij wat de inwoners in onze regio boeit. Er moet
ruimte zijn om cultuur te beleven en het ook te maken. Daarnaast kan De Tamboer dé locatie zijn voor
(grootschalige) lokale evenementen. De Tamboer kan niet alleen drijven op gemeentelijke subsidie. Andere
bronnen van inkomsten dienen optimaal benut te worden, zoals congres- en horecafunctie. We waarderen
lokale culturele evenementen en vinden dat de gemeente faciliterend en ondersteunend moet handelen.
Daarnaast is het Hoogeveens cultureel erfgoed en de museumfunctie van de bibliotheek belangrijk.

“Ontspanning houdt de mens lichamelijk en geestelijk fit.”
Zwembad
Er moet voor de inwoners van Hoogeveen een zwembad zijn die past bij de basisbehoeften van onze
inwoners. Dit houdt in dat zwemonderwijs, recreatief gebruik en sportief gebruik op een basisniveau
mogelijk moet zijn. Een subtropisch zwemparadijs laten wij over aan ondernemers.
Recreatie en toerisme verder versterken
Er dient ruimte te zijn voor uitbreiding van bestaande recreatiebedrijven en voor nieuwe
recreatiebedrijven, zodat er ook dichtbij voldoende recreatieve voorzieningen zijn. Hiervoor is een
meedenkende gemeente van groot belang!
Sport en bewegen
CDA Hoogeveen is trots op de vele sportvoorzieningen in de gemeente en vindt het belangrijk dat deze
voorzieningen goed onderhouden worden. Nieuwe voorzieningen vragen visieontwikkeling met kracht
vanuit de dorpen en wijken. We zien ook graag dat wandelpaden en fietspaden goed onderhouden worden
en dat Recreatieschap Drenthe wordt aangemoedigd voor het uitzetten van meer recreatieve routes.
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6 Economie en arbeidsmarkt

Aantrekkelijke
leefomgeving, Gunstig
vestigingsklimaat,
Werkgelegenheid,
Sociale zekerheid

CDA Hoogeveen vindt een sterke lokale economie belangrijk, omdat dit zorgt voor een aantrekkelijke
leefomgeving en voor werkgelegenheid. Er moet ruimte zijn voor doorontwikkeling van bestaande
bedrijven, en voor nieuwe bedrijven moet de gemeente een aantrekkelijk vestigingsplaats zijn. Dit
betekent dat stappen gezet moeten worden om te zorgen voor voldoende aanbod van
bedrijventerreinen in de (nabije) toekomst. Ook dient aan acquisitie gedaan te worden om nieuwe
bedrijven aan te trekken. Tevens moet er goede begeleiding zijn voor bedrijven die willen
(door)ontwikkelen en voor bedrijven die zich willen vestigen in Hoogeveen.
Een sterk MKB is de drager van onze lokale economie. Goed overleg tussen gemeente en Ondernemend
Hoogeveen én een meedenkende gemeente is erg belangrijk. Daarnaast is Regionale samenwerking van
groot belang. De Dutch Techzone en Regio Zwolle zijn samenwerkingsverbanden die Hoogeveen veel
kunnen brengen. Tot slot moet bij alle gemeentelijke aanbestedingen ‘Social Return On Investment5’
leidend zijn. En er moet ingezet worden op gunning aan lokale bedrijven.
Dorpen en buitengebied
De gemeente Hoogeveen heeft een prachtig en divers landschap. Landbouw, recreatie en natuur gaan hier
hand in hand. Er moet ruimte zijn voor bedrijven in de dorpen en het buitengebied, om mee te kunnen
ontwikkelen of participeren in ontwikkelingen. De Omgevingswet moet deze (innovatieve) ontwikkelingen
mogelijk maken en geen belemmeringen opwerpen. Voor leegkomende agrarische bebouwing moet een
alternatieve invulling mogelijk blijven, met het oog op werkgelegenheid en leefbaarheid in de dorpen.
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid
We gunnen iedereen een baan. Werk is de beste dagbesteding en sociale zekerheid die er is. CDA
Hoogeveen wil vooral kijken naar wat iemand (nog) wel kan. Ook vrijwilligerswerk kan een goed alternatief
zijn. Kan iemand (tijdelijk) niet werken? Dan vinden we dat er een fatsoenlijk sociaal vangnet moet zijn voor
die personen die het (even) nodig hebben. Werken moet lonend zijn. Het kan niet zo zijn dat het verruilen
van een uitkering voor een (tijdelijke) baan zorgt voor een netto achteruitgang, bijvoorbeeld vanwege
toeslagen die wegvallen. De arbeidsmarkt is altijd in beweging. Dit vraagt bij- en omscholing van
werknemers in een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het werkplein vervult hierin een
belangrijke rol.

“De beweging naar meer online koopgedrag, zorgt ervoor dat het
centrum van Hoogeveen compacter moet worden
om aantrekkelijk te blijven.”
5

Een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
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Ruimtelijke Ordening

De ruimte voor
het ontwikkelen
van ruimtelijke
plannen.

Het moet goed leven en wonen zijn in de gemeente Hoogeveen. Ruim denken bij het invullen van
bestemmingsplannen is hierbij een mogelijkheid om individuele of collectieve woonwensen te realiseren.
Dit vraagt een instelling waarbij we ons eerder afvragen: ‘Hoe kunnen we dit samen realiseren?’ dan
‘Past dit binnen onze regels?’ CDA Hoogeveen is groot voorstander van het verkorten van procedures
voor vergunningverlening.
Nieuwbouw van woningen
Er is dringend behoefte aan nieuwbouw van diverse woningen. Hoogeveen moet daarom met spoed op
zoek naar een uitbreidingslocaties voor woningbouw in haar gemeente. Deze locaties moeten in het
landschap worden ingepast. Met aandacht voor de cultuurhistorie van de omgeving. Een ruimer aanbod
van woningen en kavels brengt de woningmarkt meer in evenwicht en stelt starters en ouderen in staat ook
hun woondroom waar te maken.
We willen niet dat jonge generaties ‘noodgedwongen’ wegtrekken uit de gemeente. Met regelingen zoals
startersleningen, bouwen we geen huizen en houden we vooral de prijzen hoog. Deze regelingen kunnen
wat CDA Hoogeveen betreft afgeschaft worden. En hoewel het CDA vindt dat er voor iedere doelgroep
voldoende woonruimte beschikbaar moet zijn, vinden we dat er (zeker met de focus op het zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen), ruim voldoende aanbod aanwezig is van
woonzorgvoorzieningen. De focus ligt de komende jaren niet alleen op instroom van jongvolwassenen,
maar ook zeker op mogelijk maken van doorstroom van ouder generaties.
Particuliere verhuur
Er worden veel woningen verhuurt door particulieren en beleggers. Veelal ook binnen de marge van de
huursubsidiegrenzen. Dat zijn dan ook feitelijk sociale huurwoningen. CDA Hoogeveen wil dat deze
woningen bij het sociale-huurwoningenbestand van corporaties moeten worden opgeteld. Nog liever,
willen wij paal en perk stellen aan deze verhuur, die de prijzen van woningen opstuwt en het voor mensen
moeilijker maakt om zelf een woning te bezitten. CDA is voor een onderzoek om te kijken naar de voors en
tegens van ‘zelfbewoningsplicht’.
Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet is leidend in de manier waarop de gemeente en andere initiatiefnemers omgaan
met de participatie van inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het mag echter niet zo zijn dat groepen
inwoners mooie plannen vanuit eigen belang helemaal tegen kunnen houden. Nieuwe plannen moeten
wel, voor zover dat redelijkerwijs kan, rekening houden met de wensen van de gehele omgeving.
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Levend Stadscentrum
Aanvullend op de ‘Visie Stadscentrum een Actieplan Levendig Stadscentrum’ en samen met de Stichting
Binnenstad ontwikkelen we verder, door leegstand van te grote/diepe winkelpanden en leegstand
woonruimte boven en achter winkels aan te pakken. Kwalitatief goede woningbouw in het centrum toe te
voegen, door waar mogelijk hoogbouw op de achterzijde van hoofdstraatkavels toe te staan en door het
kernwinkelgebied zoveel als mogelijk te centreren.
Stimulerende gemeente
CDA Hoogeveel wil experimenteren met flexibele bestemmingsplannen. Ruimte voor ‘platteland wonen’
met bijbehorende mogelijkheden. Ruimte voor doorontwikkeling en verbreding landbouwbedrijven.
Alleen regelen wat echt nodig is ter bescherming van buren of het algemeen belang. Vergunningaanvragen
vergemakkelijken en vergunningverlening waar mogelijk versnellen; streven naar vergunningverlening
binnen één week.

“We willen niet dat jonge generaties
‘noodgedwongen’ wegtrekken uit onze gemeente.”
Toekomstbestendige (woning)bouw, zorg voor cultuurhistorie
Nieuwe woningen moeten toegevoegde waarde hebben. Doel is dat zoveel mogelijk mensen zelf een
woning kunnen (laten) bouwen. Wachtlijsten voor huurwoningen moeten worden beperkt, hierover maken
we bindende afspraken met corporaties. CDA Hoogeveen wil meer ruimte voor functiemenging,
bijvoorbeeld niet-agrarische functies in het buitengebied, wonen op bedrijventerreinen, wonen boven
winkels, etc. Waardevolle panden en buurten willen we beschermen door conserveren, herstellen en
herbestemmen. We gaan voor een behoud van het intieme karakter van Hoogeveen door
terughoudendheid in acht te nemen in toevoeging van hoogbouw. Tegelijkertijd staan we hoogbouw toe op
plaatsen waar dit geen afbreuk doet aan het karakter. Aan de voorzijde van de Hoofdstraatkavels staan we
alleen nog nieuwbouw toe met historische uitstraling. Bij eventuele verbouw stimuleren we zo veel als
mogelijk het terugbrengen van de historische uitstraling (inspiratie: Casquette).
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Infrastructuur
Wegenstructuur in en
om Hoogeveen,
Openbaar vervoer,
Parkeren en het
Vliegveld

Voor CDA Hoogeveen is het verkeers- en vervoersbeleid gericht op drie speerpunten: bereikbaarheid
(inclusief doorstroming), verkeersveiligheid en het mobiel houden van mensen. Steeds is het de uitdaging
om slimme manieren te bedenken om de verkeersveiligheid te vergroten en de mobiliteit en
bereikbaarheid te verbeteren. Veilige bereikbaarheid dus. Daarbij moeten weggebruikers ook op hun
gedrag kunnen worden aangesproken.
Fietsen en wandelen
De fiets is en blijft een belangrijk en duurzaam vervoersmiddel. Er moet daarom volop ruimte zijn voor de
fiets, om te sporten, te vervoeren en te recreëren. We willen een goed en compleet netwerk van
fietspaden; goed belijnd en verlicht. Deze zijn bij voorkeur gescheiden van autoverkeer en geasfalteerd.
Daarnaast vinden we dat ontbrekende verbindingen zoveel als mogelijk toegevoegd dienen te worden,
zoals een (fiets)pad over de kanaaldijk tot aan de sluis bij Nijstad en een vrij liggend fiets-/voetpad van
Nijstad naar Zuidwolde. Er moet ook aandacht zijn voor snelle reparatie van slechte fiets- en voetpaden in
Hoogeveen en de dorpen. Het spreekt voor zich dat gevaarlijke obstakels langs en op fiets- en voetpaden
weggehaald worden. Daarbij komt dat steeds meer mensen wandelen voor hun ontspanning en
gezondheid. Dat wil CDA Hoogeveen verder aanmoedigen, door de gemeente Hoogeveen aan te sluiten op
het wandelknooppuntennetwerk.

“Er moet volop ruimte zijn voor de fiets, om te sporten, te vervoeren en te
recreëren.”
Openbaar vervoer
We blijven inzetten op een kwartiersverbinding met Zwolle. Verder wil CDA Hoogeveen de looproute van
het station naar het centrum verfraaien, zodat het station onderdeel wordt van centrum. Een goede,
vraaggerichte busdienstregeling in en rondom Hoogeveen is gewenst, waarbij De Bij een schakel zou
kunnen blijven.
Auto’s en parkeren
We zetten de lobby voor vierbaans snelweg naar Twente, de A Drenthe-Twente (N36-N48) voort.
Van de Schutstraat maken we een shop-en-go-gebied met 30 km/u-limiet en volledige blauwe zone.
We willen voldoende betaalbare parkeerplaatsen bij winkels en andere voorzieningen. CDA Hoogeveen
vindt goede bereikbaarheid en vindbaarheid van de bedrijventerreinen belangrijk. We willen geen nieuwe
drempels aanleggen, tenzij er echt geen andere oplossing is. En in overleg met de omgeving halen we
drempels weg waar dit kan. Tot slot, is een goede, duidelijke bewegwijzering naar Parkeergarage centrum
Hoogeveen zeer gewenst.
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9

Openbare ruimte

Onderhoud van straten,
Pleinen en Openbaar
groen, Begraafbeleid.

CDA Hoogeveen gelooft in de vitaliteit van de Hoogeveense samenleving en dat mensen zelf hun
leefomgeving maken. De gemeente moet daarbij meedenkend en meewerkend zijn, én ruimte bieden
aan initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. Het onderhoud van de openbare ruimte
moet op een voldoende niveau gehouden worden. Wanneer bewoners van dorpen of wijken meer inzet
willen of zelf iets willen doen, dan moet daar ruimte voor zijn en denkt de gemeente mee.
Begraafbeleid
Het begraafbeleid van de gemeente Hoogeveen heeft grote invloed op de levens van mensen. Het gaat om
persoonlijke en emotionele keuzes. Voor CDA Hoogeveen zijn begraafplaatsen basisvoorzieningen, en
moeten prijzen redelijk zijn. Met begraven en cremeren moet respectvol worden omgegaan, waarbij de
keuzemogelijkheden moeten aansluiten bij de wensen van de inwoners. CDA Hoogeveen zet nog sterker in
op de realisatie van een natuurbegraafplaats om eeuwige grafrust mogelijk te maken. De
informatievoorziening over het begraafbeleid in de gemeente Hoogeveen moet helder zijn. Bij ontruiming
of verjaring van graven dient de gemeente uiterst zorgvuldig te zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden
en alert op de wijze waarop de plek van de werkzaamheden wordt achtergelaten, dit uit respect voor
nabestaanden van omliggende graven.

“Waar inwoners ontevreden zijn over het onderhoud,
zoeken we samen naar verbetering.”
Onderhoud openbare ruimte
CDA Hoogeveen heeft aandacht voor het onderhoudsniveau van openbaar groen en grijs. Waar inwoners
ontevreden over het onderhoud in hun dorp of wijk zijn, wordt samen gezocht naar verbetering. Via
buurtbeheer kunnen mensen dit gemakkelijk aankaarten. Initiatieven van inwoners om onderhoudstaken
over te nemen, worden omarmd en inwoners worden actief betrokken bij het onderhoud van de openbare
ruimte. Het strooibeleid in onze gemeente is goed en moet op het huidige niveau blijven.
Inrichting openbare ruimte
Bij de inrichting van de openbare ruimte, worden inwoners betrokken en wordt rekening gehouden met
veiligheid, onderhoudsgemak en de toegankelijkheid (HATI6) voor ouderen en minder validen. De dorpen,
de wijken en het centrum worden steeds groener en hebben prettige verblijfs- en speelterreinen. In het
Boombeheersplan moet aandacht zijn voor het beheer van bomen in bermen in het buitengebied,
bijvoorbeeld voor voor veiligheid van het verkeer ten opzichte van de afstand tot de weg.
6

HATI: Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en Inclusie
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10.

Veiligheid

Openbare orde,
Veiligheid,
Rampenbestrijding,
Toezicht en handhaving

Het CDA wil een samenleving waarin iedereen veilig kan leven. De gemeente heeft een belangrijke taak
als regisseur in de veiligheidsketen. Een veilige gemeente stelt duidelijke grenzen en handhaaft die.
Vanuit het CDA-beginsel ‘publieke gerechtigheid’ is de gemeente er ook om onrecht te bestrijden. Voor
het bestrijden van onrecht en onveiligheid gaan we eerst met elkaar in overleg, passen we bemiddeling
toe en als het moet toezicht en handhaving.
De gemeente moet optreden tegen mensen die structureel overlast geven. Tegelijkertijd dient de
gemeente ook te zorgen voor die mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Achter overlast speelt vaak
sociale problematiek. Een combinatie van zorg en veiligheid moet een vanzelfsprekendheid zijn. De
gemeente Hoogeveen staat niet alleen voor de veiligheid in de leefomgeving van onze inwoners. Ook
maatschappelijke organisaties en/of bedrijven hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het zorgen
voor veiligheid en verminderen van overlast.
Dorpen en wijken
Goede ondersteuning voor buurtbemiddeling bij toenemend aantal personen met verward gedrag is
belangrijk. In de sociale huursector moeten we afspraken maken over passend toewijzen om problemen te
voorkomen. Ook is goede samenwerking met winkeliers nodig om het aantal winkeldiefstallen te
verminderen. Verder wil CDA Hoogeveen het veiligheidsbeleid richten op aanpak jeugdoverlast, huiselijk
geweld en uitgaansgeweld.

We zetten daarom samen in op een gemeente waarin mensen zich
veilig voelen en prettig kunnen wonen, werken en verblijven.
Regelgeving en handhaving
We moeten regels afschaffen die niet zijn te handhaven, overbodig zijn of negatieve bijeffecten hebben.
Berm parkeren wil CDA Hoogeveen bestrijden in wijken en dorpen waar dit als probleem wordt ervaren.
Toezichthouders moeten zich ook kunnen richten op ‘kleine ergernissen’, zoals foutparkeren, illegaal
parkeren in vergunninghoudergebied, fietsen waar dit niet mag, hondenpoep en zwerfafval. Daar ligt grote
onvrede onder de inwoners. Continuering en flexibilisering van (camera)toezicht op plaatsen waar
veiligheid onder druk staat in combinatie met een helder lik-op-stukbeleid, vinden we belangrijk.
Verslaving
Op momenten dat jeugd aan het sporten is, wordt geen alcohol geschonken bij sportverenigingen. Er moet
extra aandacht zijn voor alle vormen van verslaving, zoals gameverslaving, drugs en alcohol. Verder blijft
CDA Hoogeveen zich inzetten voor nul beleid ten aanzien van vestiging van coffeeshops in onze gemeente.
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11.

Wijken en dorpen
Leefbaarheid in
wijken en dorpen,
Vroegsignalering
sociale knelpunten

We mogen van elkaar verwachten dat we allemaal ons best doen en ons steentje bijdragen aan een
sterke samenleving. Daarbij zetten we wijkteams, buurtbeheer en de Smederijen in om sociale
vraagstukken, andere knelpunten én de leefbaarheid in dorpen en wijken te helpen aan te pakken.
Gemeenschappelijk doel is mensen met elkaar actief te maken voor elkaar en hun eigen dorp of wijk.
CDA Hoogeveen vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij het wel en wee in hun
(leef)omgeving. Samen mee praten over het onderhoud van grijs en groen in de straat, samen het wonen
en leven in de wijk of het dorp nog prettiger maken. Voor jong en oud. Als inwoners van wijken of dorpen
daar een rol in willen hebben, dan moet daar ruimte voor gegeven worden.

“CDA Hoogeveen vindt het belangrijk dat inwoners
betrokken worden bij het wel en wee in hun (leef)omgeving.”
In alle wijken zijn buurtteams actief, doorgaans vanuit professionele organisaties geïnitieerd. Hierbij kun je
denken aan deelname in de teams van onder andere SWW, woningcorporaties, formele zorg en de
wijkagent. CDA Hoogeveen ziet graag dat daarbij de menselijk maat wordt vastgehouden. Immers, de
buurtteams fungeren als ogen en oren van de wijk of het dorp en hun doel is inwoners daar waar nodig te
ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren waarbij zij zelf zoveel als mogelijk de regie behouden over
hun hun leven en hun (woon)omgeving. Goede communicatie en afstemming met de inwoners over de
thema’s die besproken worden in de overleggen van de buurtteams is essentieel voor het welbevinden van
inwoners in hun wijk, dorp of straat. CDA Hoogeveen ziet graag dat inwoners een grotere betrokkenheid
en rol krijgen in hun wijk, dorp of straat.
De smederijen
Het uitgangspunt van De Smederijen was en is nog steeds dat inwoners zich medeverantwoordelijk voelen
voor de samenleving en dat overheid en organisaties hier ook rekening mee hebben te houden. ‘Samen
plannen smeden’; daar gaat het over! Dat blijkt soms, ook na tien jaar, van beide kanten nog ‘wennen’. Wij
hadden tien jaar geleden overigens niet kunnen bedenken dat dit nu ook aansluit bij de huidige
ontwikkelingen in de samenleving. De bundeling van kennis en kunde en het samen vanuit behoeften die er
zijn in specifieke wijken, buurten en dorpen, betrokken en mooie activiteiten ontwikkelen versterkt de
bewonerskracht. Gemeente moet inwoners en organisaties effectief stimuleren om actief samen te werken
om een maximale sociale en economische vooruitgang te realiseren voor de straat, de wijk en het dorp.
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12.

Dienstverlenende gemeente

De rol van de
gemeente in de
samenleving en de
dienstverlening van
de gemeente.
Een krachtige en actieve samenleving kan heel veel dingen zelf. De gemeente moet loslaten wat de
samenleving zelf kan en mensen de ruimte geven voor eigen initiatieven. De gemeente helpt en
begeleidt waar nodig, maar zowel inwoners als gemeente zijn aanspreekbaar op eigen inzet en kracht.

“Uitgaand van eigen kracht en mogelijkheden zetten we de komende jaren
nog sterker in op een effectieve lobby.”
De gemeenteraad vormt de vertegenwoordiging van de inwoners richting het gemeentebestuur en andere
organisaties. De gemeenteraad dient altijd het algemeen belang voor ogen te houden en individuele
wensen daartegen af te wegen. Altijd kritisch op het eigen functioneren en met voortdurend aandacht voor
verbetering. Als dagelijks bestuur van de gemeente stelt de gemeenteraad een college van wethouders
aan.
Wanneer mensen aankloppen bij de gemeente voor advies en/of hulp, moeten zij zo effectief en snel
mogelijk geholpen worden. Technologische ontwikkelingen helpen daarbij, samen met het menselijke,
persoonlijke contact. Problemen en conflicten worden samen opgelost. De gemeente is een partner voor
haar inwoners bij het realiseren van plannen en het oplossen van problemen.
De gemeente zet de komende jaren sterk in op verbetering van haar dienstverlening aan inwoners. De
informatievoorziening vanuit de gemeente moet beter en transparanter. Daarmee krijgen inwoners meer
zicht op wat er speelt in hun gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door aandacht voor verbetering van de
website. Wat CDA Hoogeveen betreft, blijft het Compagniehuis het eerste loket waar mensen terecht
kunnen. Over nieuwe (ruimtelijke) plannen worden de inwoners die dat raakt actief, tijdig en goed
geïnformeerd.
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie. CDA wil dat deze maximaal op 100% komt te staan. En de woonlasten zijn maximaal gelijk aan
het gemiddelde in Drenthe. CDA Hoogeveen is terughoudend met het verhogen van gemeentelijke lasten.
Verhogingen zijn alleen aan de orde wanneer er echt geen andere mogelijkheden meer zijn en er cruciale
voorzieningen onder druk komen te staan. Daarnaast vindt CDA dat de mogelijkheden voor het aanboren
van (internationale) subsidies nog beter benut moeten worden. CDA ambieert bij de jaarrekening en
vervolgens de begroting verantwoording en sturing volgens de methode van de 'Brede Welvaart7'.
7

https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/
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Bijlage 1:

12 Uitgangspunten Jeugdzorg Hoogeveen

Binnen het sociaal domein moet integraal gewerkt worden, zodat slimme combinaties ontstaan tussen
jeugdzorg en andere onderdelen van het sociaal domein. De volgende speerpunten zijn vastgesteld in
een motie d.d. 18 februari 2021 door raad, college en organisatie:
1. Begrens de Jeugdzorg: maak duidelijk wat wel en wat geen jeugdzorg is of vanuit de jeugdzorg
betaald kan worden, kijk daarbij ook naar mogelijkheden voor één afdwingbare toegangspoort die
niet omzeild kan worden.
2. Begrens het aantal aanbieders in de Jeugdzorg: contracteer alleen nieuwe aanbieders die iets
toevoegen aan het bestaande aanbod, zorg daarbij voor een beperkte selectie van aanbieders die
gezamenlijk een compleet aanbod hebben voor alle hulpvragen die we willen honoreren vanuit de
jeugdzorg en die ruimte bieden voor identiteitsgebonden zorg.
3. Begrens uitgaven in de Jeugdzorg: wees kritisch op alle uitgaven, ook de kleine.
4. Begrens het aantal hulpverleners rond gezinnen: maak nu echt werk van één gezin, één plan, één
aanspreekpunt en neem daarin als gemeente de regie (gezinszorg), kijk daarbij ook over de grenzen
van de Jeugdwet heen en kijk naar goede voorbeelden in het land.
5. Begrens de administratieve druk in de Jeugdzorg: bedenk welke informatie echt nodig is en zorg dat
deze informatie maar één keer gevraagd en onderling gedeeld wordt.
6. Spoor fraude op: neem zorgaanbieders die meer dan algemeen geaccepteerde winst maken onder
de loep om te beoordelen of hier sprake is van fraude en/of te hoge prijzen in verhouding tot de
geboden hulp.
7. Maak gebruik van de mogelijkheden om netto draagkrachtige ouders bij te laten dragen.
8. Stuur op vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken, ook bij het starten van nieuwe
projecten vanuit de gemeente.
9. Kijk naar mogelijkheden om individuele voorzieningen te vervangen door collectieve voorzieningen.
10. Kijk naar andere financieringsmogelijkheden.
11. Organisaties werken aantoonbaar resultaatgericht: werk met doelen, controleer of deze door de
geleverde zorg behaald worden en stop trajecten indien doelen niet worden gerealiseerd.
12. Kijk naar een betere integratie van Jong Hoogeveen en Jeugdzorg, kijk daarbij bijvoorbeeld naar
een combinatie van Jeugdzorg en onderwijs zoals in het pilotproject ‘Jeugdprofessional’ op De
Sprong en de Juliana van Stolbergschool.
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