
 

 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het 
laatste nieuws van het CDA Hoogeveen. De maand juli stond in het 
teken van veel politiek werk in de raad. Het functioneren van het 
college in 2021 werd geëvalueerd en tegelijkertijd keken we vooruit 
naar het jaar 2023. Verder zette de CDA-fractie zich onder meer in voor 
het bestrijden van lachgasgebruik en vroegen we aandacht voor de 
rattenproblematiek in de Van Echtenstraat. In deze nieuwsbrief 
blikken we daarop terug.  

 

CDA waardeert kaderbrief 2023, maar bepleit een aantal 
andere keuzes 

In de laatste raadsvergadering van 14 juli werd de Kaderbrief 2023 
besproken. In de kaderbrief worden de kaders meegegeven voor de 
begroting: een belangrijk moment waarop partijen het handelen van het 
college direct kunnen beïnvloeden. Interim-fractievoorzitter Haaije 
Feenstra-Paas sprak namens het CDA waardering uit voor de kaderbrief, 
maar tegelijkertijd kunnen raad noch college een luie tuinman zijn. Naast 
onzekerheden is er immers veel werk aan de winkel om de brede welvaart, 
onder meer bestaande uit beleidsindicatoren als besteedbaar inkomen en 
schulden per armoede, in Hoogeveen te bevorderen. CDA Hoogeveen pleit 
dan ook voor een aantal andere keuzes, waaronder het versterken van 
omzien naar elkaar met meer geld voor armoedebestrijding en 
bestaanszekerheid. 

Omzien naar elkaar is diep verweven in het christendemocratisch 
gedachtegoed: iedereen telt mee, arm of rijk, werkend of niet-werkend. De 
CDA-fractie was daarom blij met de toezegging die het nieuwe college heeft 
gedaan om van armoedebestrijding een topprioriteit te maken. De realiteit 
is echter weerbarstiger. De woorden armoedebestrijding en 
bestaanszekerheid komen niet voor in de oplegger bij de kaderbrief. Wel 
wordt er 200.000 euro extra geïnvesteerd in participatie. Het CDA heeft 
twijfels bij de effectiviteit van deze onduidelijke regeling: wie wil en kan 
werken, kan in deze krappe arbeidsmarkt aan de slag. Bovendien zullen we 
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moeten accepteren dat een groep niet aan het werk kan komen. Deze groep 
is volgens het CDA meer gebaat bij maatregelen om de armoedeval tegen 
te gaan. Daarom pleit CDA Hoogeveen om dit extra budget in te zetten voor 
armoedebestrijding en bestaanszekerheid.  

Bestaanszekerheid wordt onder meer beïnvloed door de lokale lasten, 
waaronder de OZB. De OZB is de afgelopen jaren flink verhoogd en het 
nieuwe college wil het OZB-tarief verder 
laten stijgen. Dat is een doorn in het oog van 
het CDA. Terwijl onze inwoners worden 
geconfronteerd met stijgende prijzen bij de 
benzinepomp, in de supermarkt en in de 
voorschotnota voor gas en elektra, worden 
de lonen niet volledig gecorrigeerd voor de 
inflatie. De koopkracht van onze inwoners, in 
het bijzonder de middeninkomens waar het 
college warme woorden over spreekt, staat 
onder druk. Daarom heeft het CDA een 
amendement ingediend om de OZB dit jaar 
– vooralsnog eenmalig – niet te verhogen!  

Tot slot heeft de fractie een motie ingediend omtrent een betaalbaar huis 
voor iedereen – een belangrijk uitgangspunt van zowel het CDA als van het 
college. CDA Hoogeveen was aangenaam verrast met het voorstel om een 
versnellingsteam te realiseren met een budget van 300.000 euro. Toch rijzen 
er vragen: wat gaat dit versnellingsteam doen en waaraan wordt het budget 
besteed? Het CDA ziet graag dat een deel van dit budget wordt ingezet voor 
een track en trace-systeem voor het aanvragen van vergunningen. Hierdoor 
wordt het voor inwoners inzichtelijk wat de status van de aanvraag is en 
wordt het systeem van aanvragen ook vereenvoudigd. Dit komt ten goede 
aan onze inwoners.  

CDA Hoogeveen werkt graag samen om de brede welvaart van onze 
inwoners te vergroten. Dat is geen sinecure: de raad kan geen ‘luie tuinman 
zijn’. Om de brede welvaart te bevorderen heeft het CDA daarom ook 
amendementen ingediend om de OZB niet te indexeren en om meer geld 
uit te trekken voor armoedebestrijding en bestaanszekerheid. De CDA-
fractie werkt graag kritisch doch constructief samen met het college om de 
brede welvaart te bevorderen en om de planten in de tuin van de ‘luie 
tuinman’ te laten bloeien.  

De complete inbreng van interim-fractievoorzitter Haaije Feenstra-Paas 
zien? Luister het terug (van 1:03:04 tot 1:11:29) via Raadsvergadering 14 juli 

Lees meer over onze ideeën op het gebied van armoedebestrijding en 
bestaanszekerheid op www.nieuwsociaalhoogeveen.nl  

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1005259
http://www.nieuwsociaalhoogeveen.nl/


CDA is tevreden met jaarrekening 2021, maar er blijft werk 
aan de winkel 

Op dinsdag 5 juli vond de eerste verantwoordingsdag plaats van het 
inmiddels vertrokken zakencollege. Op deze dag legt het college 
verantwoording af over het uitgevoerde beleid in 2021. Dat is voor de 
gemeenteraad een belangrijk moment, omdat de raad op deze wijze het 
college kan controleren en mogelijke trends kan bespeuren, wat in tijden 
van inflatie van groot belang is. De CDA-fractie legde aan de hand van haar 
doelstellingen uit het raadsakkoord van zomer 2020 het beleid van het 
college langs de meetlat: wat is gelukt en wat niet? Waarom zijn bepaalde 
doelstellingen niet behaald en wat zijn zorgen en verbeterpunten? Raadslid 
Erik-Jan Kreuze kwam namens CDA Hoogeveen met een tweeledige 
boodschap: er zijn weliswaar mooie resultaten behaald, maar tegelijkertijd 
zijn er zorgen en uitdagingen. In dit artikel staan we bij de resultaten van 
deze doelstellingen, vastgesteld op donderdag 2 juli 2020, stil om zo de 
boodschap van het CDA uiteen te zetten.   

De eerste doelstelling gaat over het verbeteren van de onderlinge 
verhoudingen – in de raad, in het college en in de wisselwerking tussen de 
raad en het college. Dat is volgens CDA Hoogeveen gelukt in 2021. In het 
document ‘Input college voor verantwoordingsdag 5 juli 2022’ is op pagina 
3 te lezen dat het gemeentebestuur weer tot rust kwam, het vertrouwen 
tussen raad en college werd hersteld en er een breed gevoelde 
verantwoordelijkheid ontstond om samen Hoogeveen er weer bovenop te 
helpen. Dat gevoel deelt het CDA.  

Het volgende doel is gericht op het oplossen van de financiële problemen. 
In 2020 had de gemeente Hoogeveen een 
eigen vermogen van minder dan een miljoen 
euro en in de begroting van 2021 zou er een 
licht overschot zijn van 39 duizend euro. De 
CDA-fractie was tijdens de bespreking van de 
begroting van 2021 – tijdens de 
raadsvergadering van 26 november 2020, 
optimistischer ingesteld: ‘we nemen u mee 
naar het voorjaar 2022, de jaarrekening 2021 
op basis van pessimistisch-realistisch 
begroten valt op de mat. Een voordeel van 3,5 
miljoen euro en Hoogeveen is weer boven jan.’ En inderdaad, met de kennis 
van vandaag is er geen voordeel van 3,5 miljoen, maar 12,1 miljoen euro – 
drieënhalf keer beter dan onze eigen voorspelling. Dat werpt zijn vruchten 
af: er is momenteel een eigen vermogen van nagenoeg 26 miljoen euro, een 



solvabiliteitsratio van 17 procent en onze weerstandsvermogen-ratio is 1,76. 
Dat is ruim voldoende. Ook deze doelstelling heeft het  college behaald! 

Het laatste doeleinde, een goed koersvast bestuur, probeert verder te kijken 
dan de waan van de dag, het resultaat onder de streep en kijkt naar de wijze 
waarop er bestuurd is in 2021. Daarvoor heeft de CDA-fractie de volgende 
meetpunten bedacht: 

▪ de mate van zelfreflectie 
▪ sturing (is er sprake van goede sturing op financiële resultaten?) 
▪ de mate van redelijkheid omtrent lasten 
▪ ontwikkelingen van beleidsindicatoren en brede welvaart.  

Op het gebied van zelfreflectie verdient het college een pluim van de CDA-
fractie: het zakencollege is erin geslaagd om duidelijk te reflecteren op hun 
eigen handelen. Als het gaat om de andere meetpunten is er echter werk 
aan de winkel. Zo is het college niet in staat geweest om goed grip te krijgen 
op de financiën. Het overschot van ruim 12 miljoen euro bestaat immers 
grotendeels uit incidentele meevallers. Daarnaast zijn de lasten niet als 
redelijk te betitelen: Hoogeveen staat in de top 3 van de hoogste OZB-lasten 
in Drenthe, begraafrechten en vergunningen zijn niet goedkoop en het 
sociaal domein is niet structureel in evenwicht. Verder laten slechts 13 van 
de 39 beleidsindicatoren een verbetering zien en doet de gemeente 
Hoogeveen het niet goed op het gebied van Brede Welvaart. Er valt zo 
bezien nog veel te verbeteren.  

De jaarrekening van 2021 geeft dus op het eerste gezicht een goede indruk: 
een spaarrekening van 26 miljoen euro en een weerstandsvermogen-ratio 
van 1,76 zijn plezierig. Toch zijn er ook veel zorgpunten die onze aandacht 
blijven verdienen, waaronder het gebrek aan sturing op de financiën. CDA 
Hoogeveen houdt de vinger, zoals altijd, aan de pols en zal dat blijven doen. 
Dat mogen leden, kiezers en inwoners van ons verwachten.  

De complete inbreng door Erik-Jan Kreuze terugluisteren? Dat kan via 
Raadsvergadering 5 juli (van 00:28:29 tot 00:38:50). 

 

CDA Hoogeveen verzet zich succesvol tegen lachgas: motie is 
aangenomen 
In de raadsvergadering van 14 juli diende CDA Hoogeveen samen met SP, 
SGP en ChristenUnie succesvol een motie in over het landelijk verbod op 
lachgas. Het landelijk verbod dat eind 2019 door het kabinet werd 
aangekondigd is anno 2022 nog steeds niet doorgevoerd, terwijl het 
recreatief gebruik van lachgas al geruime tijd voor problemen zorgt binnen 

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1005262


de gemeente Hoogeveen en daarbuiten. Naast zorgen over de 
gezondheidsrisico’s en de verkeersveiligheid is er in gemeenten sprake van 
overlast en ervaren onze inwoners gevoelens van onveiligheid. 

Voor het CDA is dat reden genoeg om recreatief lachgasgebruik aan te 
pakken. Raadslid Aaf-Tineke Bisschop stelde daarom in de vorige 
raadsperiode vragen aan het college om een einde te maken aan het 
gebruik. De inzet van Bisschop betaalde zich uit. In de raadsvergadering van 
12 maart 2020 nam de gemeenteraad van Hoogeveen unaniem het besluit 
om datgene wat binnen hun macht ligt te doen om recreatief 
lachgasgebruik terug te dringen. 
Het resulteerde in een wijziging 
van de Algemene plaatselijke 
verordening (Apv), waarbij een 
ventverbod en een verbod op het 
gebruik van lachgas in de 
openbare ruimte werden 
opgenomen.  

Toch ging dat voor Bisschop niet 
ver genoeg. Bisschop vertelt 
hierover: “Er zijn vraagtekens of de 
wijzigingen in de Algemene 
plaatselijke verordening juridisch 
houdbaar zijn. Bij bezwaar of beroep is de verwachting dat deze verboden 
geen stand zullen houden. Daarom is het belangrijk dat de landelijke 
wetgeving wordt ingevoerd. Ik ben dan ook blij dat de motie is 
aangenomen.” 

In de motie wordt het college verzocht om schriftelijk bij het kabinet de 
noodklok te luiden, te wijzen op de noodzaak en urgentie tot opname van 
lachgas in de Opiumwet, waarmee handel, bezit en productie van recreatief 
lachgas wordt verboden, en dit niet langer uit te stellen.  

 

 

 



CDA dient samen met CU, GroenLinks, SGP en SP motie in 
om gokreclames te verbieden 

In oktober 2021 is de online gokmarkt 
geliberaliseerd. Wat volgde was een 
toename in het aantal gokreclames in de 
publieke ruimte. Mensen die voorheen 
nooit gokten werden verleid om een gokje 
te gaan wagen, waaronder kwetsbare 
mensen die diep in de schulden terecht 
zijn gekomen. Een onwenselijke situatie 
volgens de CDA-fractie, die medestanders 
vond bij ChristenUnie en SP. Samen 
stelden de partijen een motie op, waarin 
het college werd opgeroepen om alle 
mogelijkheden aan te grijpen om ongerichte gokreclames binnen de 
gemeente Hoogeveen op termijn te verbieden. De motie werd helaas 
tijdens de raadsvergadering van 14 juli verworpen met zestien 
tegenstemmen tegenover vijftien stemmen voor.  

 

Inwoners van de Van Echtenstraat worden al lange tijd 
geplaagd door ratten en worden van kastje naar muur 
gestuurd: CDA stelt schriftelijke vragen 

Al zeker anderhalf jaar worden bewoners van de Van Echtenstraat in 
Hoogeveen van ‘kastje naar de muur’ gestuurd. Meerdere inwoners van deze 
straat hebben klachten gemeld bij de gemeente 
over de aanwezigheid van ratten. Tijdens de ‘Van 
Straat naar Raad-actie’ van het CDA Hoogeveen, 
kwam het probleem ter sprake.  

Raadslid Bert Otten ging een kijkje nemen en 
sprak met buurvrouwen Kootje, Jeannette en 
Danielle. Er zijn meerdere meldingen van gemaakt 
bij de gemeente, bij Area en bij het Kennis- en 
Adviescentrum Dierplagen (CAD) in Wageningen. 
Stoepen zijn opengebroken, divers onderzoek is 
gedaan en hele gangenstelsels werden al bloot 
gelegd.  

 “Daarnaast hebben we zelf een rattenvanger laten 
komen”, vertelt één van de buurvrouwen. “De gemeente bevestigt dat er 
ratten zijn, er wordt ook een link gelegd met de riolering maar verder horen 



we niets. De betrokken partijen verwijzen steeds naar elkaar en wij komen 
niet verder.” 

Voor Otten reden genoeg om het college hierover wat vragen te stellen. “Het 
is onacceptabel hoe deze mensen worden genegeerd. Het een heel 
vervelend en ook risicovol probleem. Ratten brengen onder meer ziektes en 
knagen leidingen kapot. Afgezien van wie er iets kan of aan moet doen, 
wordt er ook geen enkele inspanning gedaan om samen naar mogelijke 
oplossingen te kijken. We vragen daarom niet alleen of het college op de 
hoogte is van de klachten en welke acties er al zijn ondernomen, maar ook 
of het college bereid is om samen met de inwoners dit probleem aan te 
pakken. Als fractie houden we de vinger aan de pols.”  

Meer lezen over de rattenproblematiek aan de Van Echtenstraat? Diverse 
media hebben hierover bericht: 

RTV Drenthe - Reportage in de Van Echtenstraat 

Hoogeveensche Courant - 'Ratten teisteren van Echtenstraat' 

 

Suggestie CDA ingewilligd: #Trotsopdeboer-vlag hangt op 
het gemeentehuis 

Tijdens de raadsvergadering van 14 juli 
heeft raadslid Bert Otten het college 
gevraagd om de #trotsopdeboer-vlag te 
laten wapperen op het gemeentehuis. Met 
de vlag kunnen wij als gemeente onze 
steun tonen aan onze agrariërs die tegen 
de stikstofplannen van de regering 
demonsteren. Onze boeren zijn een 
belangrijke spil in de voedselzekerheid, de 
leefbaarheid van onze dorpen en het 
prachtige landschap. Om deze reden 
dienden we samen met VVD een motie in tijdens de raadsvergadering van 
30 juni, waarin de raad uitspreekt dat er eerst moet worden ingezet op 
innovatie en dat het verplicht stoppen of verplaatsen van agrarische 
ondernemingen op basis van modellen onbespreekbaar is. Met de motie is 
het college verzocht om deze boodschap over te brengen aan onder meer 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Wij blijven ons ondertussen 
voor agrariërs inzetten en willen samen met andere partijen, zoals de CDA-
fractie ook heeft aangegeven tijdens onze inbreng bij de Kaderbrief, het 
vertrouwen van burgers in de overheid herstellen.  

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14839709/bewoners-aan-de-van-echtenstraat-in-hoogeveen-geteisterd-door-rattenplaag
https://hoogeveenschecourant.nl/hoogeveen/Ratten-teisteren-Van-Echtenstraat-27836565.html


 

 


