
 

 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het laatste 
nieuws van het CDA Hoogeveen. Hoewel de raad in de maand augustus 
met reces is, blijft de fractie aan het werk voor onze gemeente. Zo stelde 
de CDA-fractie schriftelijke vragen over de energietoelage en namen we 
deel aan de jaarmarkt in Hollandscheveld. In deze nieuwsbrief blikken 
we daarop terug.  

 

CDA belicht de blauwe krokodil en stelt schriftelijke vragen 
over onduidelijkheid en onnodige bureaucratie bij de 
energietoelage 

In de zomerperiode kreeg de CDA-fractie meerdere vragen over de 
energietoelage – een extra uitkering van 1.300 euro voor inwoners met een 
inkomen van maximaal 120 procent van het bijstandsniveau. Bij de aanvraag 
van deze uitkering worden inwoners gevraagd om gegevens aan te leveren, 
waaronder inkomensgegevens, de WOZ-waarde en het aantal inwonende 
kinderen, terwijl deze gegevens bekend zijn bij de gemeente. Verder bestaat 
er onduidelijkheid over de voorwaarden voor de energietoelage voor 
inwoners met een onregelmatig inkomen en inwoners die bijvoorbeeld 
huur- en zorgtoeslag ontvangen.  

Voor raadslid Erik-Jan Kreuze is dit een onwenselijke situatie. Kreuze vertelt 
hierover: “Het aanvragen van de energietoelage heeft naar mijn idee veel 
weg van een blauwe krokodil oftewel administratieve overlast. Dat is niet in 
het voordeel van de samenleving. De samenleving is 
immers gebaat bij een dienstbare en betrouwbare 
overheid. Een overheid die duidelijk communiceert over de 
voorwaarden en niet om onnodige gegevens vraagt. Ik ga 
graag samen met mijn andere fractieleden het gesprek 
hierover aan met onze inwoners, wat in dit geval heeft 
geresulteerd in een aantal schriftelijke vragen van de CDA-fractie.” 

De fractie vraagt het college naar de redenen waarom inwoners bij de 
gemeente bekende gegevens opnieuw moeten aanleveren, naar de 
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voorwaarden van de energietoelage en naar het huidige verloop van de 
procedure: hoeveel inwoners met een AOW-, UWV-uitkering of 
laagbetaalde baan hebben inmiddels de toelage aangevraagd en is het 
college in staat om hen te bereiken? Tot slot vragen de christendemocraten 
om een toezegging van het college om te kijken naar een vermindering van 
de onnodige administratieve lasten.  

 

CDA schenkt startbewijzen Fietsfestival Drenthe aan 
vrijwilligers van Visio 

Op zaterdag 27 augustus heeft het Fietsfestival Drenthe plaatsgevonden, de 
opvolger van Trappen, Happen en Stappen. CDA Hoogeveen heeft in het 
teken van het Fietsfestival Drenthe tien startbewijzen geschonken aan de 
vrijwilligers van Visio. Deze vrijwilligers 
maken onder meer fietstochten met 
cliënten en bezoekers van Visio door 
de omgeving van Hoogeveen. Raadslid 
Erik-Jan Kreuze vertelt hierover: “Sinds 
de afgelopen verkiezingen heeft het 
CDA in iedere wijk en dorp van onze 
gemeente een CDA-ambassadeur – 
iemand die de CDA-fractie op de 
hoogte houdt en brengt over zaken die 
spelen in onze wijken en dorpen, zoals 
de rattenoverlast in de Van 
Echtenstraat of onnodige regels bij het 
organiseren van dorpsfeesten. Toen 
Jans Blaauw, ambassadeur voor Centrum-Noord, hoorde dat het CDA via 
een sponsor tien startbewijzen kon verkrijgen voor het Fietsfestival Drenthe, 
stelde hij voor om deze kaarten te schenken aan Visio. Dat voorstel hebben 
we meteen omarmd. Als partij staan we voor een gemeente waar de 
samenleving de ruimte krijgt. We zetten dan ook graag vrijwilligers in het 
zonnetje.” 

Op donderdag 18 augustus werden de kaarten, aangeboden door Jans 
Blaauw namens CDA Hoogeveen, enthousiast in ontvangst genomen door 
Hans Scholing van Visio.  

 

 

 

 



Feestweken in onze dorpen: CDA op de jaarmarkt in 
Hollandscheveld  

In de laatste weken van augustus 
vonden er in onze dorpen veel 
feestweken plaats. In Hollandscheveld, 
Noordscheschut en Pesse werden de 
straten versierd en werd op zondag een 
gezamenlijke kerkdienst 
georganiseerd. In Hollandscheveld 
vond op de een na laatste dag van de 
feestweek de traditionele jaarmarkt 
plaats, waarbij de CDA-fractie in 
gesprek ging met onze inwoners: wat 
speelt er bij u in de wijk en waar loopt u 
tegen aan? Waar moet het volgens u 
over gaan in onze gemeenteraad? Het 
leidde tot goede en gezellige 
gesprekken met onze inwoners die 
tevens een gokje konden wagen bij de 
knikkerpot. In totaal zaten 1669 knikkers 
in de pot. Meneer Vos uit 
Hollandscheveld zat het dichtste bij met 
1658, waarna Annette Jansen meneer 
Vos verraste met een Plus cadeaubon 
ter waarde van 50 euro. Gefeliciteerd en 
tot volgend jaar op de jaarmarkt in 
Hollandscheveld! 

 

 



 

 

    


