
Voorzitter,

Iedereen heeft het recht volwaardig mee te doen in de samenleving. Als mensen 
even niet zelfstandig voor een eigen inkomen kunnen zorgen, dan moeten zij 
kunnen vertrouwen op een goed sociaal vangnet. De bijstand biedt iedereen een 
inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Hier staan wel verplichtingen 
tegenover. Hierbij rekening houdend met ieders persoonlijke situatie. Wie wel 
kan werken, moet aan de slag. 

Het is volgens PvdA nodig dit uitgangspunt zo te markeren. Het hoort bij het 
samen willen vormgeven aan een samenleving vanuit gedeelde normen en 
waarden. Het hoort bij het creëren van draagvlak voor solidariteit. Solidariteit 
vereist wederkerigheid - een besef van rechten en plichten. Solidariteit vereist 
ook kwaliteit en verantwoordelijkheid: gebrek aan kwaliteit van collectieve 
voorzieningen leidt tot verminderd draagvlak. Elk gebrek aan transparantie of het 
gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden leidt tot wantrouwen in 
politiek en bestuur en  solidariteitserosie. 

De PvdA ziet de druk op de solidariteit toenemen. Dat vraagt een herbezinning 
en mogelijke bijstelling van het vangnet. Tegelijkertijd vraagt het van ons als 
samenleving ook verantwoordelijkheid te nemen voor hen die het nodig hebben. 
Dat betekent bijvoorbeeld niet het verdringen van reguliere arbeid, want dan 
maken we de uitdaging alleen maar groter, maar ook niet het verdringen van de 
mensen met een beperking of jongeren van de praktijkschool op de 
arbeidsmarkt. In de commissie is hierover al het nodige gewisseld voorzitter.

De PvdA is ervan overtuigd dat veel mensen die nu gebruik moeten maken van 
het vangnet graag willen werken. Ze moeten allen geholpen worden op weg naar 
die baan. Daar komt de gemeente toch echt in beeld. Niet alleen bij het 
begeleiden naar de baan, maar ook bij het scheppen van voorwaarden waardoor 
die vraag in de arbeidsmarkt gaat ontstaan. Immers die banen moeten er wel 
zijn. En dat voorzitter is natuurlijk een volgende of extra zorg. De ontwikkeling 
van de arbeidsmarkt in onze gemeente.

We hebben veel mensen die aangewezen zijn op een uitkering, te veel zijn 
inactief. Maar we zien ook dat veel banen in bijvoorbeeld de maakindustrie of 
detailhandel bedreigd worden in het voortbestaan. En de bedreigingen blijven 
zich voordoen, kijk maar naar de recente plannen voor een factory outletcentre 
op een luttele 40 kilometer van hier. Een plan wat heel Drenthe en haar 
winkelcentra raakt.

Volgens de PvdA voorzitter, vragen deze negatieve ontwikkelingen, naast de vele 
inspanningen die het college al levert in de strijd voor werkgelegenheid, om 
onorthodoxe maatregelen. Bijvoorbeeld het subsidiëren van werkplekken of het 
medefinancieren van overnames van met sluiting bedreigde vestigingen of 
fabrieken. De PvdA wil graag dat het college ook deze wegen gaat verkennen 
met Rijk en provincie. Kan het college dit toezeggen? Misschien voorzitter 
moeten we zelf wel groene energie gaan produceren om bedrijven hier te laten 
vestigen met stroom tegen kostprijs. In tijden zoals deze moet je volgens de 
PvdA creatief kijken of je zaken die als bedreiging worden ervaren, kunt 
omdraaien in kansen.


