
Kies voor 
kansen!

Beste inwoner,
 
Wellicht heeft u het meegekregen: de gemeenteraad heeft de afgelopen week 

de begroting voor 2015 vastgesteld. Opnieuw een begroting die in het teken staat 

van veranderingen en nieuwe ontwikkelingen en waarin bezuinigingen zijn

opgenomen. We kunnen gelukkig wel vaststellen dat er ook ruimte is voor  

investeringen in een gemeente, waar inwoners goed en prettig wonen.

De begroting 2015 staat natuurlijk in het teken van de overdracht van zorgtaken 

naar de gemeente. We worden als gemeente zelf verantwoordelijk voor de jeugd-

zorg, de uitvoering van de participatiewet en de veranderingen binnen de WMO. 

Er komt veel geld bij in de begroting, maar het is altijd nog minder dan het Rijk 

gebruikte voor de uitvoering. Gemeenten moeten meer gaan doen met minder 

geld. Dat vraagt om een andere organisatie en als het aan de PvdA ligt, zo dicht 

mogelijk bij u in uw eigen wijk of dorp. 

De PvdA wil werken aan werk. Te veel mensen zijn afhankelijk van een uitkering 

en te veel kinderen groeien op in armoede. We moeten met elkaar ervoor zorgen 

dat we kunnen profiteren van economische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in de 

biochemie of de logistiek. En laten we ook recreatie en toerisme niet vergeten. 

Onze inzet bij de begrotingsbehandeling is erop gericht geweest hier volop 

aandacht aan te geven.

Vanzelfsprekend zijn er altijd vervelende keuzes bij een bezuinigingsronde. 

Je valt dan terug op wat je uitgangsprincipes zijn. Voor de PvdA staat een 

fatsoenlijk bestaan en de kans op volwaardige participatie in de samenleving 

voorop. Daarom hebben we ook niet bezuinigd op minimabeleid. De PvdA blijft 

vasthouden aan een goed vangnet voor hen die het even nodig hebben. 

Samen met u gaan we ons inzetten voor een mooie toekomst voor de gemeente 

Emmen. Een Emmen waar u goed en betaalbaar woont en werkt en waar onze 

kinderen veilig opgroeien. Samen met u gaan we meemaken wat Emmen 

allemaal te bieden heeft. Uiteraard horen wij graag uw mening en nodigen we 

u van harte uit om te reageren.

Met vriendelijke groet,

  

Raymond Wanders 

Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid 

in de gemeenteraad van Emmen

Behaalde begrotingspunten
1.  Het armoedebeleid wordt onverkort doorgezet
 De PvdA constateerde dat volgens de begroting de kwetsbare groep, die 

valt onder het armoedebeleid, onevenredig hard zou worden getroffen 

door verschillende bezuinigingen in combinatie met alle andere landelijke 

ontwikkelingen in het sociale domein. Hierop heeft de  PvdA een wijziging 

voorgesteld, waardoor het ingezette armoedebeleid onverkort kan worden 

voortgezet.

2.  Aandacht voor laaggeletterdheid
 Ondanks het feit dat er op scholing bezuinigd moet worden, vindt de PvdA 

dat het probleem van laaggeletterdheid onder de aandacht moet blijven. 

Laaggeletterdheid vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt. Door te inves-

teren in scholing van laaggeletterden wordt de afstand tot de arbeidsmarkt 

verkleind en nemen de kansen op een baan toe. We hebben het College 

verzocht zich nadrukkelijker bezig te houden met de laaggeletterdheid 

 binnen onze gemeente.

3.  Fonds beschikbaar voor buitensportverenigingen
 Het fonds ‘Onderhoud en exploitatieverbetering buitensportverenigingen’ 

draagt volgens de PvdA bij aan de verbetering en verduurzaming van de 

exploitatie van buitensportverenigingen. De energielasten kunnen fors 

lager, door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op kleedkamers. Vaak 

ontbreekt het echter aan investeringsmiddelen. Het fonds kan hiervoor een 

oplossing zijn. Er zijn natuurlijk voorwaarden verbonden aan het fonds, 

bijvoorbeeld het inschakelen van jeugdige werkzoekenden bij werkzaam-

heden. Zo werken we samen aan Emmen. 

4.  Dorps- en wijkgericht werken
 Er komen middelen beschikbaar voor burgerparticipatie, initiatieven vanuit 

de samenleving en voor het stimuleren van wijk- en dorpseconomie. Dit zijn 

wat ons betreft de drie pijlers van de samenleving en dienen te allen tijde 

gestimuleerd te worden in een maatschappij waar we samen werken aan de 

toekomst. 

5.  Jeugdcultuurfonds
 We steunden al het jeugdsportfonds in de gemeente Emmen. De PvdA 

heeft gevraagd of het jeugdcultuurfonds ook gesteund kan worden en 

onderdeel kan zijn van het armoedebeleid. Wij zijn van mening dat in 

 navolging van het jeugdsportfonds, waarbij elk kind in staat gesteld 

 wordt om deel uit te maken van een sportclub, ook kinderen die binnen 

 de culturele wereld hun weg willen gaan, geen belemmeringen zouden 

 moeten ondervinden. Het College steunt het doel en kijkt hoe het kan 

 worden bereikt. 

De fractie van de PvdA heeft 6 zetels en dus geen meerderheid in de 
raad. De PvdA heeft samen met andere partijen in de gemeenteraad 
bovengenoemde zaken mogelijk gemaakt.

www.pvdaemmen.nl         /PvdAEmmen


