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Voorwoord 
Dit is het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid, afdeling Emmen. 

Het programma omvat de doelen die de PvdA voor de komende raadsperiode (2018-2022) 
nastreeft. De doelen zijn gebaseerd op de visie van de PvdA en ze zijn geformuleerd in een 
aantal hoofdstukken. Het programma dient als leidraad voor de inzet van de fractie in de 
komende periode.   

Dit programma gaat om onze idealen, kernwaarden en onze visie op de samenleving. 
Vervolgens zetten we in zes hoofdstukken in een korte inleiding onze standpunten uiteen, 
steeds gevolgd door een lijst met zaken die de PvdA in de komende vier jaar wil bereiken. 
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Inleiding 
De PvdA in de gemeente Emmen wil dat onze gemeente sociaal, leefbaar en veilig blijft en 
aandacht heeft voor de kwetsbaren in de samenleving. Er is zeker nog werk aan de winkel. Ook 
in onze gemeente komen eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit voor. Nog steeds groeien er 
kinderen op in armoede. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. 
De PvdA wil een solidaire samenleving, waarbij de omstandigheden waarin je leeft of opgroeit 
niet mogen leiden tot achterstanden. Mensen moeten invloed hebben op hun eigen leven en 
hun omgeving en de kans krijgen om mee te doen. Bovenal moeten mensen zich veilig en 
comfortabel voelen in hun eigen woon- en leefomgeving. 
 
Nu de economie weer aantrekt en er weer ruimte is om te investeren in ontwikkeling en 
verbetering wil de PvdA in de gemeente Emmen volop aan de bak om onze gemeente een fijne 
omgeving te laten blijven om te wonen en te werken. De PvdA in de gemeente Emmen ziet 
voldoende kansen voor de gemeente en haar inwoners. Iedereen moet in staat worden gesteld 
die kansen te benutten. 

De uitdagingen voor de komende jaren zijn volop aanwezig. Werk, inkomen, onderwijs, 
huisvesting en zorg blijven de grootste opgaven voor de politiek in onze gemeente. 

De PvdA wil hierin nadrukkelijk investeren. De gemeente Emmen als woon- en werkgebied is 
het waard om er in te investeren. De inwoners van de gemeente Emmen verdienen het om te 
wonen in een gemeente waar werk en ontwikkeling, veiligheid en woongenot, naoberschap en 
zorg voor elkaar goed ontwikkeld zijn. 

Te lang is de gemeente Emmen een gebied geweest waar de ontwikkelingen achterbleven in 
vergelijkingen met vele andere regio’s in Nederland. Langzaamaan lopen we die achterstand in. 
Daaraan is, mede door inzet van de PvdA, hard gewerkt en vol op ingezet de afgelopen jaren. 
De vruchten hiervan beginnen we langzamerhand te plukken. 

We kunnen het ons echter niet veroorloven genoegzaam te worden of pas op de plaats te 
maken. Juist nu, in een periode waarin de economie weer aantrekt, moeten we in de gemeente 
Emmen ons sterk blijven inzetten voor de ontwikkeling van onze gemeente en onze inwoners. 

Investeren in onze gemeente ten behoeve van onze inwoners betekent ook investeren in 
aantrekkelijke dorpen en mooie wijken. Er is veel geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van 
onze gemeente. Aantrekkelijk om te wonen, te werken en te leven. Het centrum van Emmen 
heeft een metamorfose ondergaan met een nieuw theater en een fantastisch plein. Ook in de 
dorpen en wijken hebben we forse investeringen gedaan. De centra en de sportvoorzieningen 
liggen er goed bij. Allemaal werk waar we als PvdA trots op zijn. Natuurlijk is dit werk nooit af. 
Ook hier blijft het noodzakelijk om met name op het gebied van huisvesting fors te investeren. 
Levensloopbestendig, energieneutraal, duurzaam en verbetering zijn daarin de kernbegrippen. 
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De gemeente Emmen is ook een gemeenschap van mensen die met elkaar samenleven. Dat 
doen we in onze gemeente op een gemoedelijke wijze. De gebeurtenissen in de wereld gaan 
ook aan onze gemeente niet ongemerkt voorbij en hebben ook hun weerslag op onze inwoners. 
Globalisering, terrorisme, immigratie; het raakt ook het leven van onze inwoners. Het maakt 
dat vertrouwde patronen wegvallen, dat een gedachte toekomst niet meer vanzelfsprekend is. 

In die context wil de PvdA in de gemeente Emmen ook investeren in de samenhang tussen de 
inwoners van onze gemeente, in hoe we met elkaar samenleven. Dat doen we door elkaar aan 
te spreken op houding en gedrag, door naast elkaar te gaan staan en niet tegenover elkaar, 
door elkaar de hand te reiken in plaats van elkaar de rug toe te keren. Wel zullen we zo nu en 
dan over verschillen heen moeten stappen en respect moeten tonen voor elkaars 
grondbeginselen. Als we niet alleen kijken naar verschillen, maar vooral naar hetgeen ons bindt, 
dan worden de kansen zichtbaar. Zo zal de PvdA zich ook opstellen in de gemeenteraad: een 
uitgestoken hand, samenwerken waar mogelijk en op basis van argumenten onderbouwen 
waarom we wat we doen. 

De PvdA staat daarbij voor een aantal heldere uitgangspunten: 

• Bestaanszekerheid als kernwaarde; 
• Gelijke kansen voor iedereen; 
• De overheid houdt rekening met mogelijkheden en omstandigheden van zowel mensen 

die zichzelf goed kunnen redden als van mensen die dat (tijdelijk) minder goed kunnen. 
• Regelgeving wordt voor iedereen duidelijk en helder verwoord. 
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Hoofdstuk 1 - Economie, werk en inkomen 
 
1.1 Werk 
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een 
rechtvaardig inkomen.  Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot 
deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te 
bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA is werk betaald 
voor tenminste het minimumloon. Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen wij ervoor 
dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een wijze die 
het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. 

Voor de PvdA betekent dit: 

• Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen in onze samenleving, bij voorkeur door 
het hebben van een betaalde baan. Heb je geen betaalde baan, dan doe je op een 
andere manier mee in onze samenleving; 

• Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen ervoor zorgen dat opleidingen voorzien 
in de behoefte van de arbeidsmarkt; 

• Bedrijven en overheidsinstellingen geven invulling aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, onder andere door het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten of 
mensen die om een of andere reden een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt; 

• Overerving van armoede moet worden doorbroken. We willen projecten specifiek 
gericht op deze problematiek; 

• Ondersteuning en maatwerk voor mensen die echt niet in staat zijn hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen; 

• Zorg voor de leerlingen van de Pro-school, Thrianthaschool en het Entree-onderwijs. Wij 
vinden dat de gemeente zich in moet zetten om samen met de scholen alternatieve 
leerroutes te creëren.  

• Samen met werkgevers kijken naar de mogelijkheden van ‘jobcarving’. Het splitsen van 
bestaande functies zodat deze beter kunnen worden vervuld door mensen met een 
beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt; 

• De uitvoering in het sociale domein moet meer uitgaan van het wegnemen van 
drempels om volwaardig mee te doen in de samenleving. Daarvoor is verdere 
ontschotting nodig tussen diverse budgetten; 

• Bij het inkopen van diensten of producten zijn inkoopeisen zo opgesteld dat banen voor 
mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren worden gestimuleerd;  

• Statushouders met een bijstandsuitkering krijgen direct na de start van de 
inburgeringscursus een trajectplan gericht op opleiding en werk. 
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1.2 Werken aan de economie en duurzaamheid 
We hechten veel waarde aan een goed en gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, grote 
concurrentiekracht van bedrijven en het behouden en genereren van werkgelegenheid. Daar 
hebben bedrijven zelf een grote rol in. Door innovatieve oplossingen te bedenken, vergroten 
bedrijven de welvaart en versterken ze hun concurrentiepositie. 

Economie en milieu gaan steeds vaker hand in hand. De ombouw naar een duurzame 
energievoorziening wordt de motor. De transitie naar een duurzame energievoorziening biedt 
grote kansen voor de lokale en regionale economie voor veel sectoren. Daarnaast heeft de 
veelal energie-intensieve industrie (o.a. chemie) in Emmen ook baat bij een schone, 
betrouwbare en betaalbare energievoorziening.  

De PvdA wil economie en duurzaamheid sterk(er) met elkaar verbinden. Het biedt economische 
ontwikkelingskansen en is goed voor de generaties na ons. 

Voor de PvdA betekent dit: 

• Voortzetting en intensivering van het project “Smart Energy Region Emmen-Haren” voor  
(grensoverschrijdende) regionale oplossingen voor de productie en uitwisseling van 
duurzame energie; 

• Blijvende inzet op de circulaire economie; een nieuwe manier van werken waarbij de 
nadruk ligt op het sluiten van kringlopen, het voorkomen van afval en verspilling en het 
toepassen van nieuwe materialen; 

• Hergebruiken en recyclen van producten en grondstoffen met als volgende stap waarde 
toevoegen: upcyclen dus; 

• Biobased Economy, waarin onze regio zelfs Europees een vooraanstaande rol is gaan 
spelen, blijft speerpunt in het economisch beleid; 

• Samen met ondernemers en onderwijs volop inzetten op een slimme economie (“smart 
cities”) om innovaties te versnellen; 

• Innovaties stimuleren en mogelijk maken door o.a. ondernemers te helpen 
subsidiemogelijkheden optimaal te benutten; 

• Gunstige randvoorwaarden creëren voor een slimme omgeving: realiseren van een 
supersnel netwerk (Lora en 5g) en open innovatieomgevingen, door internet of things 
(IoT) en blockchaintoepassingen te faciliteren. 

Naast de nieuwe ontwikkelingen in de economie kennen we natuurlijk ook al veel bestaande 
bedrijvigheid. Die willen we niet uit het oog verliezen en juist versterken. Dat betekent verder 
investeren in de huidige bedrijventerreinen en het vestigingsklimaat. 

Voor de PvdA betekent dit: 

• Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat door het bieden van voldoende en 
aantrekkelijke bedrijventerreinen; 
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• Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen gaat vóór aanleg van nieuwe of 
uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen; 

• Een actief promotie- en marketingbeleid voor onze mooie gemeente, onderdeel van de 
Dutch Techzone,; 

• Geen initiatieven voor grootschalige winkelcomplexen op bedrijventerreinen. De basis 
voor de detailhandel ligt in sterke winkelcentra van een dorp of wijk. ; 

• Stimuleren van samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven, onder 
meer door bedrijven uit de regio Emmen en de regio Emsland met elkaar in contact te 
brengen; 

• In het verlengde hiervan ook meer economische samenwerking met de regio Twente; 
• Een actieplan specifiek gericht op verdere ontwikkeling van de recreatieve - en 

toeristische sector; 
• Snelle uitvoering van de centrumvisie. 

 

1.3 Inkomen en minimabeleid 
Via werk een inkomen verwerven heeft de voorkeur. Soms lukt dat niet. Dan moeten we op 
elkaar kunnen rekenen. Door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Bestrijding van 
armoede staat daarbij zeker centraal. Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk 
isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van 
het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening.  

Voor de PvdA betekent dit: 

• Een aanpak die is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de 
armoedeproblematiek; 

• Bestrijding van armoede mag niet leiden tot een armoedeval. Dat betekent dat 
regelingen meer inkomensafhankelijk moeten worden. Het huidige minimabeleid blijft 
daarbij de ondergrens en onverminderd van kracht; 

• Meedoen van elk kind: met sport,  de schoolreis,  cultuur, verjaardagen, goede kleding. 
Samenwerking met en uitvoering door andere organisaties heeft hierbij de voorkeur; 

• Samen met de corporaties de voorzieningenwijzer voor financiële regelingen 
gemeentebreed doorvoeren; 

• Samen met corporaties, schuldhulpverlening en anderen de integrale aanpak van 
armoede als gevolg van stijgende energielasten;  

• Dat een bijstandsuitkering een tijdelijke voorziening is. Voor iedereen die in de bijstand 
komt, wordt actief gekeken naar een nieuwe baan, of eventueel een opleiding. Lukt dit 
niet, dan wordt er onderzocht of er, als tegenprestatie voor de uitkering, een bijdrage 
geleverd kan worden aan de maatschappij. De tegenprestatie mag in principe reguliere 
banen niet verdringen;  

• Niet alleen kijken naar het bruto-inkomen in de bestrijding van armoede,  maar  ook 
naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken; 
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• Hulp bij schulden gepaard laten gaan met de aanpak van laaggeletterdheid en/of het 
vinden van manieren om (weer) te leren omgaan met geld; 

• Van mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening verwachten dat ze meewerken 
aan een traject en geen nieuwe schulden aangaan; 

• Speciale schuldhulpverleningsprogramma’s die gericht zijn op de ondersteuning van 
zzp’ers met sterk wisselende inkomsten of anderen die banen moeten stapelen om aan 
het bestaansminimum te kunnen komen; 

• De toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen wordt vereenvoudigd, 
bijvoorbeeld met een één-loket functie.; 

• Geen marktwerking in de schuldhulpverlening; 
• Samenwerken met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs om te zorgen voor 

lessen in financiële zelfredzaamheid voor leerlingen in leerjaar 3. Op die manier 
voorkomen we dat jongeren zich in de schulden steken; 

• Een revolving-fonds voor jongeren met problematische schulden. Schulden worden 
ondergebracht in dit fonds. Daarna worden er betaalregelingen met schuldeisers en 
jongeren getroffen.  
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Hoofdstuk 2 – We zorgen voor elkaar 
Iedereen doet mee en mensen staan centraal, dat is onze inzet. Zeker ook op het terrein van de 
zorg. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van 
mensen en voor een verbonden samenleving.  Voor ons is het belangrijk dat iedereen mee kan 
doen en niet langs de zijlijn blijft staan. We bieden hulp aan degenen die ondersteuning nodig 
hebben. Inkomensverschillen werken ook door in levensverwachting en ervaren gezondheid. 
Reden te meer om er met elkaar de schouders onder te zetten. 
 
De PvdA wil zorg dichtbij en bereikbaar organiseren. Daarbij kiezen we voor een 
gebiedsgerichte benadering in de wijk, de buurt of het dorp. De ogen en oren in de wijk moeten 
gekoesterd worden. Wij investeren in menskracht om de kennis over de wijk op orde te 
houden, om te kunnen signaleren wanneer problemen achter de voordeur de veiligheid van 
mensen bedreigen, om mensen en groepen te verbinden. Daardoor zijn mensen minder 
afhankelijk van de overheid. 

2.1 (Gezondheids)Zorg 
Voor de PvdA betekent dit: 

• Inzet voor ziekenhuiszorg dichtbij; 
• Afspraken met ziekenhuiszorg over spreekuren in dorpen en wijken; 
• Een actieplan om meer huisartsen naar onze gemeente te halen; 
• Centra in dorpen waarin huisartsen, specialisten en anderen samenwerken; 
• Aanvragen van zorg en ondersteuning worden zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk; 
• Voor elke inwoner moet duidelijk zijn bij wie je terecht kunt met welk probleem of 

ondersteuningsvraag; 
• Verdere terugdringing van de ‘stopwatch-cultuur’ in zorg en ondersteuning.  Wij besteden 

de zorg niet aan op basis van alleen de prijs; 
• Organiseren van zorg of ondersteuning (zoals schoonmaakondersteuning of persoonlijke 

verzorging) zo dicht mogelijk bij de mensen. Herkenbaar en kleinschalig; 
• Maatwerk en persoonlijk contact het uitgangspunt zijn voor onze zorg en ondersteuning; 
• De gemeente houdt de regie op de organisatie van zorg en ondersteuning; 
• Mogelijkheden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties ook voor mensen met 

lage inkomens toegankelijk te maken; 
• Aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door in te zetten op een gezonde 

leefstijl, dus onder meer programma’s voor drugs- en alcoholpreventie en bestrijding van 
obesitas; 

• Dat het taalpunt een goede bijdrage blijft leveren aan de bestrijding en terugdringing van 
het aantal laaggeletterden in onze gemeente; 

• Mantelzorgers ondersteunen bij hun belangrijke taken. 
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2.2 Jeugdzorg 
De meeste kinderen groeien ‘normaal’ op. Zij hebben geen extra ondersteuning nodig. De PvdA 
vindt dat vooral kwetsbare kinderen en jongeren snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen. 
De behoefte van ouders en kind(eren) staat hierbij voorop. Zij hebben zelf de regie. Gezinnen 
krijgen één hulpverlener die vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen. Er is veel 
aandacht voor preventie. 
 
Voor de PvdA betekent dit: 

• Geen wachtlijsten in de jeugdzorg. De regie hiervoor ligt volledig bij de gemeente en die 
maakt hierover bindende afspraken met de aanbieders; 

• Vroegsignalering van problemen bij jongeren. Via schoolmaatschappelijk werk en GGZ 
op scholen worden jongeren direct geholpen; 

• Actief alcoholmatigingsbeleid. Jongeren en hun ouders worden voorgelicht over de 
gezondheidsrisico’s van drugs- en alcoholgebruik op een plaats waar jongeren 
samenkomen, bijvoorbeeld op scholen; 

• Veiligheid staat voorop; 
• Sociale wijkteams met speciale aandacht voor signalering van problematiek in dorpen 

en wijken; 
• Snelle en gerichte hulp met de professional op de juiste plek. 
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Hoofdstuk 3 - Wonen en leven in Emmen 
De PvdA wil dat iedereen in Emmen prettig woont. Betaalbaar, met goede en goed bereikbare 
voorzieningen, in een buurt die schoon, heel en veilig is. Daarom blijft de hoofdopgave voor de 
volgende jaren niet alleen dat er wordt bijgebouwd maar dat ook wordt gewerkt aan het 
verbeteren van de fysieke kwaliteit en de bewoonbaarheid van de huidige woningvoorraad. 

De gemeente werkt samen met inwoners en de maatschappelijke partners, zoals de 
woningcorporaties en huurdersorganisaties, aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in 
wijken en dorpen. 

3.1 Wonen 
In Emmen is het goed wonen en leven. Wij willen dat iedereen dit kan ervaren. Emmen is in het 
verleden bekend geworden door baanbrekende stedenbouwkundige oplossingen voor de 
woonwijken en woonbeleving. Vanuit die basisstructuur wil de PvdA samen met de inwoners en 
anderen aan de slag om dorpen en wijken aan te passen aan de huidige maar belangrijker nog 
toekomstige eisen en wensen. Veranderende leefomstandigheden zoals langer thuis wonen, 
beperkte mobiliteit, duurzaamheidseisen en moderne technologische toepassingen zijn van 
invloed op de woonbehoefte.  

Voor de PvdA betekent dit: 

• Afspraken met corporaties over een woonquote oftewel het deel van het inkomen (max 
dertig procent) dat aan wonen wordt besteed; 

• Afspraken met de corporaties en anderen over een moderne afdoende voorraad 
betaalbare sociale huurwoningen; 

• Zonnepanelen op alle mogelijke daken in de gemeente Emmen. Dat leidt tot lagere 
energielasten en helpt bovendien in het verduurzamen van de woningvoorraad. 

• Woningen verduurzamen door isolatie en toepassing van groene hernieuwbare energie; 
• De inzet van speciaal opgeleide energiecoaches om gericht te ondersteunen bij het 

terugbrengen van energielasten als onderdeel van de woonquote; 
• Geen gasaansluiting meer voor nieuwbouw; 
• (Nieuw)bouwplannen toetsen aan duurzaamheidseisen en eisen van toegankelijkheid; 
• Als uitgangspunt bij aanpassing van de woningvoorraad: “welke behoefte is er op welke 

plek”; 
• Dat diverse vastgoedeigenaren, zoals corporaties, zorginstellingen en anderen, 

gezamenlijk nieuwbouwplannen ontwikkelen. Op die manier kan een 
nieuwbouwwoning bijdragen aan de leefbaarheid in dorp of wijk. Er moet sprake zijn 
van voldoende levensloopbestendige en betaalbare woningen voor de kwetsbare 
doelgroepen; 

• Geen sloop van complexen woningen zonder dat daar de noodzaak van duidelijk is. Het 
vrijkomende terrein wordt deugdelijk onderhouden; 
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• Meer gerichte actie voor het opwaarderen van ouder particulier woningbezit, 
bijvoorbeeld van eigenaren die in het verleden woningen hebben gekocht van 
corporaties en beleggers; 

• Huurdersorganisaties worden ondersteund door de lokale overheid; 
• Meerdere zaken tegelijk aanpakken door middel van een integraal leefbaarheidsplan 

voor dorp of wijk. Hierbij worden fysiek, economie en sociaal aan elkaar verbonden; 
• De werkwijze van Emmen Revisited in een modern jasje voor het opstellen en uitvoeren 

van de leefbaarheidsplannen. 

3.2 Sport 
Sport is belangrijk in Emmen. Veel mensen zijn actief en natuurlijk kent Emmen diverse 
topsportverenigingen en topsporters. Sport en spel zijn voor iedereen belangrijk.  Ze verbinden 
mensen met elkaar en bevorderen gezondheid, maatschappelijke activiteit en zelfredzaamheid. 
Sportverenigingen vervullen een wezenlijke maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en 
dorpen het sociale cement van de samenleving. 

Sport, sportevenementen en talentontwikkeling leveren een bijdrage aan de economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid. 

Voor de PvdA betekent dit: 

• Sportvoorzieningen zijn, ook voor mensen met een beperking, bereikbaar en 
beschikbaar, zowel in afstand als in mogelijkheid om deel te nemen; 

• Realisatie van een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie, samen met het 
onderwijs, voor verschillende sportdisciplines - mede ter bevordering van de topsport; 

• Via het minimabeleid sport voor elk kind bereikbaar blijft; 
• Versterken van de sociale functie van sportverenigingen door verbindingen met scholen 

(ook de voorscholen)  buitenschoolse opvang en welzijn;     
• Een veilig sportklimaat waarin discriminatie, intimidatie of geweld meteen wordt 

aangepakt; 
• Sportverenigingen worden verder gestimuleerd hun accommodatie te verduurzamen. 

De gemeente neemt het voortouw bij gymzalen en andere gedeelde accommodaties; 
• Voor de bereikbaarheid en betaalbaarheid zeer terughoudend wordt omgegaan met de 

stijging van sporttarieven. 

3.3 Cultuur 
Kunst en cultuur zijn uitstekende instrumenten voor participatie en emancipatie van mensen. 
Kunst en cultuur bieden mogelijkheden voor iedereen om actief aan de samenleving deel te 
nemen. Muziek en kunstonderwijs is dan ook erg belangrijk. Het ondersteunt de vaardigheden 
luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie. 

Voor de PvdA betekent dit: 

• Culturele activiteiten zijn toegankelijk en betaalbaar voor iedereen;  
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• Alle kinderen kunnen deelnemen aan muziek-  en kunstonderwijs; 
• Projecten voor taal- en leesbevordering en aanpak van laaggeletterdheid handhaven en 

waar nodig uitbreiden. De bibliotheek vervult hierin een schakelfunctie; 
• De bibliotheek in Emmen krijgt een plaats, samen met De Kunstbeweging, in het oude 

dierenpark; 
• Uitbreiding van het aanbod van de bibliotheek; 
• De huidige spreiding van bibliothekenvoorziening over onze gemeente blijft bestaan; 
• Projecten met als doel taal- en leesbevordering en aanpak van laaggeletterdheid 

moeten worden gehandhaafd en eventueel uitgebreid.   

3.4 Verkeer en vervoer 
Infrastructuur is belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio. Emmen vervult in de regio een 
belangrijke centrumfunctie die vooral met het oog daarop goed bereikbaar moet zijn. Niet 
alleen vanaf elders in het land maar ook vanuit de regio zelf. 

Naast het belang van wegen voor het autoverkeer zijn goede fietspaden van grote betekenis. 
Daar komt bij dat het gebruik van fietspaden veelomvattender is geworden.  E-bikes moeten 
concurreren met puur recreatieve fietsers en scholieren. Veiligheid dient voorop te staan. 

Goede bereikbaarheid van onze gemeente is van groot belang voor de economische 
ontwikkeling. Steeds vaker verplaatsen we ons voor het werk, gezondheidszorg of recreatie. 
Dat vraagt om een aantal grote ontwikkelingen in onze regio.  

Voor de PvdA betekent dit: 

• De realisatie van meer ov-verbindingen via spoor of bus met (Oost) Groningen en 
Hoogeveen; 

• Een verdubbeling van de Frieslandroute als alternatief voor de N34; 
• Opname van de A37 in de Europese hoofdcorridorstructuur TEN-T; 
• Uitvoering van de verdubbeling van de weg Klazienaveen – Emmen; 
• Verbetering van de bereikbaarheid van het Scheperziekenhuis, dus aanpak van de 

wegen tussen de Dordsestraat en de Boslaan; 
• Goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen met betaalbaar openbaar vervoer 

voor alle inwoners; 
• Geen aanleg van de noordelijke rondweg; 
• Een herstructurering van het stationsgebied in Emmen; 
• Meer aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s, hybriden en fietsen; 
• Het bieden van voordelen voor niet vervuilend verkeer in diverse centra; 
• Meer en sneller invoeren van moderne technieken bij parkeren; 
• Onderzoek naar de mogelijkheden van moderne en innovatieve technologieën voor 

transport en logistiek om de bereikbaarheid en ontsluiting van het landelijk gebied voor 
privaat en publiek vervoer te blijven garanderen. 
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3.5 Bereikbaar en toegankelijk 
Met bereikbaar en toegankelijk wordt steeds minder vaak de fysieke bereikbaarheid bedoeld. 
Er zijn veel meer andere vormen die onze aandacht vragen. Bijvoorbeeld het bewustzijn van het 
feit dat nog niet iedereen digitaal communiceert.  

De PvdA wil dat Emmen een toegankelijke gemeente is voor mensen met een beperking. Wij 
willen dat iedereen zich welkom kan voelen in onze gemeente. De PvdA wil dus actief beleid om 
hieraan te gaan voldoen.  

Voor de PvdA betekent dit: 

• Actief beleid om toegankelijkheid voor een ieder te borgen; 
• Plannen voor publiek toegankelijke functies, zoals winkels, horeca, evenementen, 

worden getoetst op toegankelijkheidscriteria. 
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Hoofdstuk 4 –Onderwijs en talentontwikkeling 
 

Voor kinderen is het belangrijk dat zij al jong kansen krijgen om zichzelf te ontplooien en zich 
voor te bereiden op hun toekomst. Kinderen moeten worden gestimuleerd om het beste uit 
zichzelf te kunnen halen. Goed en kwalitatief basis- en voortgezet onderwijs is van wezenlijk 
belang. Wij vinden het daarom een belangrijk instrument om alle kinderen en jongeren in de 
gemeente Emmen alle kansen voor de toekomst te geven. Investeren in goed onderwijs is 
investeren in de toekomst. 

De gemeente is samen met de onderwijspartners verantwoordelijk voor onderwijsbeleid 
gericht op goede kwaliteit van het onderwijs ongeacht godsdienst of levensbeschouwing en 
biedt hiermee perspectief aan jongeren met kansen voor de toekomst. 

4.1 Lokaal onderwijsbeleid. 
Voor de PvdA is het belangrijk dat kwalitatief goed onderwijs dicht bij huis voor ieder kind 
bereikbaar en toegankelijk blijft. Voor het voortgezet onderwijs geldt daarbij natuurlijk ook nog 
eens dat er wat te kiezen moet blijven. Dat vraagt om (integrale) samenwerking tussen 
schoolbesturen en maatschappelijke partners. 

Voor de PvdA betekent dit: 

• Kwalitatief goed onderwijs dicht bij huis; 
• Voorscholen als basisvoorziening om achterstanden al op jonge leeftijd weg te werken; 
• Bewerkstelligen van doorlopende leerlijnen tussen de verschillende 

onderwijsvoorzieningen door te investeren in de overgangen van school naar school; 
• Stimuleren dat kinderen onderwijs volgen op het niveau dat bij hen past; 
• Inzetten op multifunctioneel gebruik van onderwijsaccommodaties; 
• Veiligheid voorop staat: discriminatie en pesten worden krachtig aangepakt; 
• “Frisse” scholen, dus een goed binnenklimaat, zijn de norm voor onderwijshuisvesting; 
• De gemeente voor het openbaar onderwijs het schoolbestuur blijft en zo haar 

verantwoordelijkheden en toegankelijkheid kan borgen; 
• Het openbaar onderwijs het goede voorbeeld geeft als het gaat om werkgeverschap in 

het primair onderwijs; 
• Samenwerking tussen schoolbesturen wordt aangemoedigd en gestimuleerd.  

4.2 Onderwijs 
Het behalen van een startkwalificatie met zicht op aansluiting op de arbeidsmarkt is 
noodzakelijk. Werk biedt de meeste garantie op een succesvol en gelukkig leven. Dit vraagt een 
goede afstemming tussen het lokale bedrijfsleven en het onderwijs. Het hebben van 
onderwijsvoorzieningen met goede beroepsopleidingen zoals een MBO en HBO instelling zijn 
belangrijk voor onze regio. Gezien onze arbeidsmarkt is het hebben van associate degree 
opleidingen een goede keuze.  
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Voor de PvdA betekent dit: 

• Bewerkstelligen van doorlopende leerlijnen tussen de verschillende 
onderwijsvoorzieningen door te investeren in de overgangen van school naar school; 

• Continue investeren in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt met 
inschakeling van het Leerwerkbedrijf en het bedrijfsleven waarbij jongeren begeleid 
worden bij hun stap naar de arbeidsmarkt; 

• Met de scholen voor voortgezet onderwijs afstemmen over de opleidingsrichtingen; 
• Praktijklessen voor het VMBO zoveel mogelijk bij bedrijven laten plaatsvinden in een 

omgeving waarin leerlingen met apparaten werken die nu gebruikt worden; 
• Afspraken met de VMBO-scholen en het bedrijfsleven over beroepsgericht opleiden; 
• Blijvende inzet op aanwezigheid van een sterke en krachtige MBO en HBO opleiding, 

noodzakelijk voor het onderwijskundig en economisch klimaat in de gemeente Emmen;  
• Instellingen voor het MBO en HBO in de gemeente Emmen blijven(d) ondersteunen bij 

het uitbouwen en/of versterken van hun opleidingen. Vraaggericht en beroepsgericht is 
daarbij het uitgangspunt;  

• Samenwerking tussen Stenden en de TU-Twente of de Rijksuniversiteit Groningen met 
opleidingen gebaseerd op de Dutch Techzone en de economische ontwikkelingen in 
Emmen; 

• Ondersteunen van experimenten met nieuwe vormen van opleiden. Voorzieningen die 
hiervoor noodzakelijk zijn middels bijdragen vanuit de gemeente mogelijk maken. 

4.3 Talentontwikkeling 
De PvdA vindt het belangrijk dat ieder mens kan doen waar hij of zij goed in is en in staat moet 
zijn om ambities te verwezenlijken. Talentontwikkeling staat hoog op de agenda van de PvdA: 
het beste in de mens naar boven halen en mensen de kans geven om zichzelf te ontplooien, op 
welk gebied dan ook. De PvdA wil voorkomen dat talenten verloren gaan omdat ze in 
ongunstige omstandigheden opgroeien. Daarom willen we inzetten op de talenten voor sport, 
kunst en ICT.  

Voor de PvdA betekent dit: 

• Ondersteuning van talentprogramma’s zoals het Project TALENT SCOUT uitgevoerd door 
de Stichting Kunstbeweging; 

• Uitbreiding van het jongerenwerk in Emmen; 
• Samen met scholen verder ontwikkelen van talentenprogramma’s. 
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5. De actieve inwoner  
 

5.1 Burgerparticipatie 
Juist in de gemeente staan politiek en burger heel dicht bij elkaar. Een beslissing in de raadszaal 
heeft direct invloed op de inwoner van de gemeente. De PvdA vindt het daarom belangrijk dat 
lokale politici voortdurend in gesprek zijn en blijven met alle inwoners. Daarnaast vragen 
initiatieven van bewoners in hun eigen dorp of wijk steeds vaker om een reactie van de politiek. 
Initiatieven van inwoners kunnen immers schuren met gemeentelijk beleid of lopen buiten de 
geijkte democratische paden. We zien echter dat meer dan ooit zowel door de gemeente als 
door inwoners zelf gewerkt wordt aan de leefbaarheid van onze gemeente. De PvdA is van 
mening dat dit een goede ontwikkeling is en wil burgerparticipatie stimuleren.  
 

De PvdA hecht er belang aan dat er in het samenspel dat omtrent burgerparticipatie ontstaat, 
een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de rol die inwoners en gemeente hebben. Het 
initiatief ligt bij de inwoners en moet daar ook blijven liggen. De gemeente heeft de taak om 
inwoners te ondersteunen. De gemeente kan en mag bewonersinitiatieven niet overnemen of 
sturen.  

 
Een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en inwoners is te zien bij het project 
M&GEZOND! In het projectteam werken ambtenaren en inwoners gelijkwaardig samen. Deze 
samenwerking en ook de laagdrempelige wijze waardoor middels dit project inwoners met 
initiatieven financieel ondersteund worden, vindt de PvdA een goed voorbeeld voor andere 
thema’s waarin bewoners en gemeente samen optrekken. 

 
In 2017 is voor het eerst Het Grote Voor Elkaar Festival georganiseerd; een festival dat is 
ontstaan als bewonersinitiatief en als doel heeft om de samenwerking tussen inwoners, 
gemeente en professionals te verbeteren en te vieren. De PvdA is van mening dat dit initiatief 
in de komende collegeperiode jaarlijks een vervolg moet krijgen, omdat dit een belangrijk en 
positief middel is om de samenwerking tussen inwoners en gemeente continue aandacht te 
geven. 

Voor de PvdA betekent dit: 

• Een meedenkende en ondersteunende houding van de gemeente als het gaat om 
bewonersinitiatieven; 

• De werkwijze van M&GEZOND! toepassen op andere thema’s waarin bewoners en 
gemeente samen optrekken; 

• Voortgang van het Grote Voor Elkaar Festival met als vertrekpunt dat inwoners in de 
lead zijn en blijven. 
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5.2 Right to Challenge en Right to Bid 
Landelijk gezien wordt er door bewonersorganisaties en politieke partijen al langer aandacht 
gevraagd voor ‘Right to Challenge’ en ’Right to Bid’. De PvdA is voorvechter van een dienstbare 
en rechtvaardige gemeente, die concrete, praktische initiatieven vanuit inwoners ondersteunt. 
Wij willen inwoners meer zeggenschap en regie over hun omgeving bieden.  

Bij Right to Challenge krijgen inwoners en lokale verenigingen het recht om een tegenvoorstel 
in te dienen voor het onderhoud of in standhouden van voorzieningen. Bij Right to Bid krijgen 
buurtbewoners zelfs het eerste recht om de voorziening volledig over te nemen en zelfstandig 
voort te zetten.  
 
Er is veel bewonerskracht in onze gemeente. Daarom wil de PvdA dat er ruimte komt voor 
inwoners om te gaan ‘stoeien’ met Right to Challenge en Right to Bid en willen wij dat de 
gemeente hiervoor de weg vrij maakt. 
Voor de PvdA betekent dit: 

• Bewoners(groepen) enthousiasmeren en verleiden om te  experimenteren met Right to 
Challenge en Right to Bid; 

• Onze gemeente aanmelden bij het Rijk voor een proef. 

 

5.3 Erkende Overlegpartners 
De gemeente Emmen kent een langdurige traditie van verenigingen voor plaatselijk belang en 
wijkverenigingen. Deze hebben de formele status van erkende overlegpartners (EOP’s) en 
ontvangen budget om in te zetten voor verbetering van de leefbaarheid van de dorpen en 
wijken.  

De PvdA ziet de EOP’s als verbindingsschakel tussen gemeente en bewoners en vindt dat ze hun 
waarde hebben bewezen en nog steeds van toegevoegde waarde zijn. Samen met hen willen 
we daarom kijken hoe ze ook in de veranderende samenleving hun goede rol kunnen blijven 
vervullen.  

Voor de PvdA betekent dit: 

• Samen met de EOP’s kijken naar hoe en op welke wijze de EOP's ook in de toekomst de 
brug tussen inwoners en het gemeentebestuur kunnen zijn; 

• Inwoners en organisaties vanaf het begin betrekken bij ingrijpende 
beleidsveranderingen en (grote) projecten op lokaal niveau en hierbij gericht de 
doelgroep benaderen. 
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5.4 Informele hulp en vrijwilligers 
 

De PvdA ziet vrijwilligerswerk als het cement van de samenleving: de belangeloze inzet voor de 
medemens is zo waardevol dat dit niet in euro’s is uit te drukken. Vrijwilligerswerk wordt vaak 
onderschat. Daarbij noemen we specifiek de vrijwilligers die betrokken zijn bij de informele 
hulp. Zij bieden hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen in hun omgeving, waardoor deze 
mensen langer thuis kunnen wonen, minder eenzaam zijn en deel uitmaken van een sociaal 
netwerk. De PvdA wil dat er meer waardering komt voor alle vrijwilligers die informele hulp 
organiseren en bieden.  

Informele hulp-vrijwilligers zien veel in de dagelijkse praktijk en lopen tegen zaken aan die hen 
belemmeren in hun werk of hen demotiveren. De PvdA wil dat er serieus geluisterd wordt naar 
deze vrijwilligers en dat hen daarom ook de gelegenheid geboden wordt om met hun verhaal te 
komen. 

Voor de PvdA betekent dit: 

• Komen tot de realisatie van de Week van de Vrijwilliger van de Informele hulp (vergelijk 
de Week van de Mantelzorger) met als doel deze vrijwilligers te waarderen, te 
motiveren en te inspireren;  

• Vrijwilligersorganisaties ondersteunen bij mogelijkheden voor trainingen en opleidingen 
van hun vrijwilligers; 

• Het stimuleren van de dialoog en samenwerking tussen vrijwilligers(organisaties), 
gemeente en professionele zorg- en welzijnsorganisaties. 
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6. De gemeentelijke dienstverlening, financiën en veiligheid 
 

6.1 Dienstverlening 
Vertrouwen is uitgangspunt bij de gemeentelijke dienstverlening aan haar inwoners. 
Papierwerk en dubbele controles op subsidies of tegemoetkomingen worden tegengegaan. 
Door meer en andere inspraak van inwoners, komt de gemeente tot een nog betere 
besluitvorming. Uitgangspunt hierbij blijft dat de gemeente dichtbij de burger staat en een 
betrouwbare, open en betrokken partner is. We willen dat de gemeente haar inwoners en  
partners niet ontmoedigen door lange procedures. Snel duidelijkheid bij (aan)vragen is daarom 
gewenst.  
 
De gemeente biedt veel van haar diensten aan via internet. Minder digitaal vaardige inwoners 
kunnen echter, wat de PvdA betreft, ook via papier, telefoon of direct persoonlijk contact met  
de gemeente blijven communiceren. Oudere of hulpbehoevende inwoners kunnen desgewenst 
ook thuis bezocht worden. Laaggeletterden, digibeten en ouderen mogen niet tussen wal en 
schip vallen. De gemeente moet daarom weten hoe groot deze groep is en wat zijn behoefte is. 
 

De PvdA wil ook oog hebben voor de wereld die we achterlaten voor onze kinderen. We willen 
verdere verduurzaming en ontlasten van het milieu. Dat betekent dat je iets verwacht van 
inwoners en bedrijven. Dat gaat alleen als je het goede voorbeeld geeft als gemeentelijke 
organisatie.  

Voor de PvdA betekent dit: 
 

• Weten wie de laaggeletterden, digibeten en ouderen zijn; 
• Vereenvoudiging van regels en gemeentelijke bureaucratie verminderen; 
• Een moderne dienstverlenende organisatie waarbij de klant (inwoner, het bedrijf en de 

maatschappelijke instelling) centraal staat; 
• Subsidieaanvragen eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. De gemeente krijgt 

een meer meedenkende en adviserende rol in plaats van een toetsende;  
• Op (terugkerende) subsidieaanvragen voor ingangsdatum wordt besloten; 
• De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid; 
• Een goede prijs-kwaliteitsverhouding bij gemeentelijke producten. 

 

6.2 Financiën 
We gaan verantwoord om met de middelen in het huishoudboekje van de gemeente. De 
begroting is sluitend. Uitgaven die ieder jaar terugkomen, worden gedekt met inkomsten die 
ook ieder jaar worden ontvangen. Zo houden we de financiële huishouding van de gemeente 
houdbaar en toekomstbestendig.  
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We houden zoveel mogelijk rekening met de koopkracht van de inwoners van de gemeente. 
Daar waar eigen kracht meer en meer als uitgangspunt in het beleid van de overheid geldt, 
moet ook de eigen financiële kracht (vermogen) worden meegewogen. Ons principe blijft dat 
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

Indien in de komende raadsperiode bezuinigingen onontkoombaar zijn, kiest de PvdA er voor 
deze zoveel mogelijk stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het oog 
verloren wordt en grote, onvoorziene en onverwachte klappen voorkomen worden. 

6.3 Veiligheid 
Emmen behoort tot de veiligste van de grote gemeenten in Nederland. Dat willen we zo 
houden en daar is onze inzet blijvend op gericht. Veilig voor haar inwoners, maar we willen ook 
dat onze professionele hulp- en dienstverleners hun werk veilig kunnen doen. Wij vragen van 
iedereen respect naar een ander en onze normen en waarden zijn daarop gebaseerd. 

De veiligheid gaat echter verder dan wat we soms kunnen waarnemen. De ondermijning van de 
rechtstaat door de georganiseerde criminaliteit is ook in onze gemeente en onze provincie een 
feit. Recente gebeurtenissen hebben dat duidelijk gemaakt. Het financiële gewin van 
drugscriminaliteit en daaraan gerelateerde activiteiten is erg groot. De onderwereld heeft er 
belang bij te infiltreren in de bovenwereld om – in grote hoeveelheden –  illegaal verdiend geld 
legaal te maken. Laten we helder zijn, ook in Emmen is het niet ondenkbaar dat de 
onderwereld gebruik maakt van het openbaar bestuur om dit mogelijk te maken. 

De integriteit van het openbaar bestuur is het anker voor het vertrouwen van de inwoners in 
het bestuur. De PvdA zal pal staan voor die integriteit, waar nodig initiatieven nemen om deze 
te versterken en niet aarzelen om, zonder aanziens des persoons, heldere en duidelijke 
beslissingen te nemen indien het noodzakelijk is. 

 


