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Voorzitter,

“Optimism is a moral duty”. Een citaat dat ik namens de Partij van de 
Arbeid ook gebruikte bij de kadernota in 2010. De filosoof Popper gaf 
aan dat het onze morele plicht is niet negatieve dingen te voorspellen, 
maar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te blijven werken aan 
de toekomst en een betere samenleving. Nu aan het eind van deze 
raadsperiode staat volgens ons deze morele plicht nog steeds overeind. 

Hebben we redenen optimistisch te zijn? Jazeker. We hebben in deze 
periode hard gewerkt aan het bieden van perspectief aan onze inwoners. 
Onze Emmense samenleving kent vele betrokken mensen die zich op 
allerlei gebieden inzetten en veel mensen zijn aan het werk omdat we als 
gemeente durven te investeren. Niet alleen in Emmen maar ook in de 
andere dorpen. Dit werk is nog lang niet af. De PvdA wil blijven werken 
aan het vervullen van de ambities. Ambities die naar onze overtuiging  
Emmen sterker maken en die onze inwoners een hoopvol zicht op de 
toekomst geven.

Natuurlijk is het zo dat ook in deze begroting opnieuw bezuinigd moet 
worden en zoals het college schrijft “gemakkelijke bezuinigingen zijn er 
niet meer”. En dat is natuurlijk ook logisch. Een teruggang in de 
gemeentelijke  exploitatie van 380 naar 349 miljoen en een totaal van 55 
miljoen euro bezuinigen in één raadsperiode zou ook niet tot 
gemakkelijke bezuinigingen mogen leiden.  

Voorzitter,

Tijdens de Algemene Beschouwingen eerder dit jaar heb ik het namens 
de PvdA  gehad over solidariteit. Een belangrijk goed in onze 
samenleving. Bij teruglopende financiële middelen komt dit nog sterker 
tot uitdrukking. Solidariteit betekent voor ons ook een goed 
minimabeleid. Dat hebben we in Emmen en dat willen we zo houden. 

We weten inmiddels allemaal dat één op de negen kinderen opgroeit in 
armoede. Dat zal bij ons in Emmen helaas niet anders zijn, wetende dat 
we in dit soort statistieken altijd substantieel bijdragen. Wat betekent dan 
ook het bezuinigingsvoorstel om de onderbesteding van het budget 
maatschappelijk participeren van kinderen vrij te laten vallen? Kan de 
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wethouder aangeven hoe deze onderbesteding tot stand is gekomen en 
welke consequenties de bezuiniging heeft? 

Naast de aandacht voor de kinderen in onze gemeente wil de PvdA ook 
specifiek aandacht vragen voor ouderen. En dan die groep die een laag 
inkomen heeft, de mensen met alleen AOW al dan niet met een klein 
pensioentje. We zien ook daar schrijnende situaties optreden omdat ze 
bijvoorbeeld bij de overgang van de bijstand naar de AOW de 
langdurigheidstoeslag verliezen. De WWb biedt in de vorm van 
categoriale bijstand de kans hier iets aan te doen. De PvdA zou graag 
zien dat het college bij de aangekondigde inzet op armoedebestrijding 
van deze mogelijkheid gebruik maakt en dus dienen we hiertoe een 
motie in.

Voorzitter,

Solidariteit komt ook tot uitdrukking bij het aanwenden van onze 
algemene middelen. Deze, zo weten we met elkaar, bestaan onder meer 
uit de algemene uitkering en bijvoorbeeld de onroerende zaak belasting. 
Het is goed dat we oog hebben voor de inkomenspositie van onze 
inwoners en terughoudend omgaan met eventuele stijgingen van deze 
OZB.

Enkele partijen hebben aangeven te streven naar een stijging van nul 
procent en voorzitter, dat is een streven waar we op zich niet tegen 
kunnen zijn. Echter de suggestie dat er geen verband is tussen deze 
algemene middelen en producten van de gemeente kunnen we als PvdA 
niet delen.

De begroting spreekt voor zich. We maken bijvoorbeeld veel geld vrij 
voor het instandhouden van de ID-banen, de oplopende gemeentelijke 
bijdragen voor de Wsw en laten we ook de jaarlijkse miljoenen voor de 
WMO niet vergeten. Zaken die we als PvdA van harte ondersteunen en 
willen blijven ondersteunen. 

Dat betekent volgens ons wel dat er telkens zeer zorgvuldig moet 
worden afgewogen wat waardevoller is voor de samenleving:  het 
terugbrengen van een mogelijke OZB stijging in de wetenschap dat je 
dan misschien wel afscheid moet nemen van de ID-banen of juist deze in 
stand houden?
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Zijn we dan tegen verlaging van de woonlasten, voorzitter? Nee, 
natuurlijk niet. Dat is ook de reden waarom we vorig jaar de motie 
woonlasten mede hebben ingediend en waarom we zoveel belang 
hechten aan het aanvalsplan wonen. Woonlasten bestaat uit meer dan 
de OZB en daarom is de PvdA blij dat we hebben aangedrongen op het 
eerder aanbesteden van de afvalverwerking. Dit resulteert voor volgend 
jaar direct in een lager tarief voor de afvalstoffenheffing en dus lagere 
woonlasten voor ieder huishouden.

Ook het aanvalsplan wonen moet leiden tot lagere woonlasten. De 
mogelijkheden voor isolerende maatregelen moeten een effect hebben 
op het totaal van de woonlasten. Zeker voor de onderkant van de 
woningmarkt. Ook daar maken we als gemeente middelen voor vrij. 

Dus voorzitter, nee, we zijn zeker niet tegen het verlagen van de 
woonlasten.

Voorzitter, 

meer van de samenleving een andere overheid is een term die we de 
laatste tijd veelvuldig horen. Als gemeentelijke organisatie moeten we 
daar aan wennen en op inspelen. Van bepalen en sturen  naar soms 
meer ondersteunen.

In dat kader heeft de PvdA dan ook vragen over de waterspeelplaatsen. 
De Partij van de Arbeid heeft zich samen met Wakker Emmen sterk 
gemaakt om het sloopbesluit van tafel te krijgen. De PvdA heeft zelfs 
gevraagd spelen met water voor meer kinderen in onze gemeente 
bereikbaar te maken. Het college heeft deze handschoen opgepakt en 
heeft hiervoor geld vrijgemaakt.

De wijze van uitvoering zoals die nu al is ingezet baart ons echter 
zorgen. Een plan hebben we nog niet gezien, toch zijn er al interne 
regels opgesteld welk dorp of wijk waarom in aanmerking komt voor een 
speelplaats. De PvdA heeft echter ook opgeroepen te kijken welke 
partijen nog meer bereid zijn tot financiering. 

Waarom ondersteunt het ambtelijk apparaat bijvoorbeeld de EOP’s niet 
bij het opstellen van een plan waarmee bijvoorbeeld ook provinciale 
middelen uit Vitaal Platteland of andere fondsen kunnen worden 
aangeboord. Nu zijn we opnieuw  aan het sturen en leggen we onze 
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regels op. Oftewel  uitvoeren zonder dat de raad een plan kent. We 
willen graag van de wethouder horen wat diens visie is.

Jeugd en bewegen is een belangrijk beleidsuitgangspunt. De PvdA is 
dus ook bijzonder blij met het feit dat het college de oproep van de Partij 
van de Arbeid tot het vernieuwen van de gymaccommodatie in 
Emmermeer heeft overgenomen. Het geeft de basisscholen de kans het 
gymonderwijs adequaat in te vullen. 

Juist op scholen komen alle kinderen in aanraking met sport en 
bewegen, hetgeen weer positieve effecten heeft voor hun gezondheid en 
sociale ontwikkeling. Daarbij is het moment van vernieuwen juist nu. Het 
voorkomt groot onderhoud aan een sterk verouderde zaal, het stimuleert 
werkgelegenheid in een sector die het hard nodig heeft en het kan een 
aanbestedingsvoordeel opleveren omdat de naast gelegen school gaat 
uitbreiden.

Voorzitter, 

de PvdA heeft verder vragen over de invulling van het beleid ten aanzien 
van onze jongste jeugd oftewel de peuterarrangementen. De 
inhoudelijke motivatie de volledige doelgroep te willen bereiken 
ondersteunen we van harte. We hebben echter vragen bij de uitvoering 
althans de wijze waarop die nu is ingezet. Het college heeft besloten de 
arrangementen in totaliteit te gunnen aan een stichting in oprichting. Een 
voorwaarde daarbij is dat deze stichting zich moet begeven op de 
kinderopvangmarkt. We kunnen een aantal redenen hiertoe begrijpen,  
maar hebben dan vervolgens wel de vraag of de bestaande 
kinderopvangorganisaties ook in de gelegenheid zijn gesteld offertes uit 
te brengen. Immers de markt is al overvol en de PvdA maakt zich ernstig 
zorgen over ontwrichtende en ongewenste neveneffecten, mede door 
onze eigen bepalingen. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter,

Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we als PvdA gevraagd 
te komen met een kaderstellend budget ten aanzien van de 
personeelskosten. De wethouder gaf destijds aan dat hij wel voelde voor 
een dergelijk voorstel. Dit is echter in de voorliggende begroting niet het 
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geval. De PvdA erkent dat op de eigen organisatie wordt bezuinigd. 
Tegelijkertijd voorzitter zien we in de personeelskosten nog steeds 
autonome ontwikkelingen zoals loonstijgingen en prijscompensatie 
opgenomen. Oplopend tot 3 miljoen in het jaar 2017. 

Ook wordt aangegeven dat de inhuur derden fors is teruggelopen. Dat 
wij ons daar zeker in kunnen vinden is vanzelfsprekend. Immers het was 
de PvdA die hiertoe een motie indiende in 2010. Het is echter slechts ten 
dele als bezuiniging op te voeren want het overgrote deel van inhuur 
derden was en is geen begrotingspost. Discussies die bij een 
kaderstellend budget geen rol hoeven te spelen. Kan het college daarom 
aangeven waarom niet is gekozen met een dergelijk budget te komen?

Voorzitter,

Geen begrotingsbehandeling zonder dat we het parkeren hebben 
genoemd. Nog steeds een zorgenkindje. De parkeernota is er nog 
steeds niet. Wel hebben we geconstateerd dat gratis parkeerplaatsen 
zijn opgeknapt terwijl we betalende klanten niet weten te bedienen met 
moderne middelen. Dit ondanks eerdere toezeggingen. Daarbij blijven de 
inkomsten achter. De PvdA wil deze zeker niet verhogen met stijgingen 
van de tarieven. 

Willen we de opbrengsten verhogen, zoeken wij het eerder in het 
uitbreiden van het vergunningparkeren. Daarbij doen we nu alvast de 
oproep om voor werkenden in het centrum met een vriendelijk tarief te 
komen. Vergunningparkeren geeft ons inziens ook meer mogelijkheden 
ongewenste effecten voor omliggende buurten te voorkomen. 

Wat zijn de plannen van de wethouder?

Voorzitter,

Ten slotte van onze eerste termijn wil ik namens mijn fractie terugkomen 
op de waardevolle Emmense samenleving en de inzet, ideeën en 
informatie die we daar kunnen vinden. Mijn fractie gaat er dan ook vanuit 
dat het anders invullen van Emmen Revisited niet betekent dat we deze 
methode aan de kant zetten. Sterker nog wij denken dat de methodiek 
uiterst waardevol kan zijn voor de sociale en economische vraagstukken 
op dorps- en wijkniveau. Immers meer van de samenleving andere 
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overheid vraagt om een verbindende factor en die vinden we in Emmen 
Revisited. 

Voorzitter,

De Partij van de Arbeid is hoopvol en optimistisch over de ontwikkeling 
van onze gemeente. We moeten daar samen aan werken en als 
gemeente ons bewust worden van de verbindende en faciliterende rol 
die we kunnen spelen. Samen kunnen we meer voor het Emmen van nu 
en morgen.
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