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Inleiding 
 

De PvdA is trots op gemeente Emmen. We zijn fier op wat we inmiddels hebben bereikt in onze 

gemeente, maar we zijn nog lang niet klaar. Het werk in een veelzijdige gemeente als Emmen is 

eigenlijk nooit af. Er zullen altijd nieuwe uitdagingen zijn, maar beslist ook nieuwe kansen. De PvdA in 

Gemeente Emmen voegt daar ambitie aan toe. Met dit programma werken we samen aan de 

toekomst. De toekomst van gemeente Emmen.  

Onze ambitie is kort samengevat een gemeente waar het goed wonen en werken is, waar een ieder 

zich prettig voelt, graag wil zijn en voldoende mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. We 

sluiten hierbij aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zeventien 

doelen zijn in 2015 door alle lidstaten van de VN aangenomen en bevatten belangrijke thema’s zoals 

de energietransitie, inclusiviteit, biodiversiteit en economische groei waarvan iedereen profiteert. De 

doelen zijn hieronder weergegeven. 

 

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zoals de doelen officieel heten, klinken voor een 

gemeente misschien wat ver weg, maar deze doelen kunnen alleen worden waargemaakt als we echt 

allemaal ons steentje bijdragen. Hoe wij als PvdA Emmen ons lokale beleid willen laten aansluiten bij 

de duurzame ontwikkelingsagenda gaan we in dit verkiezingsprogramma vormgeven. 

De specifieke inzet van gemeente Emmen is onmisbaar, omdat veel van de doelen raakvlakken 

hebben met opgaven van lokale overheden. Denk aan het terugdringen van ongelijkheid, 

maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en 

consumptie, en kwalitatief en betrokken bestuur. 

De PvdA Emmen ziet als belangrijke meerwaarde van de Global Goals dat zij een samenhangend 

geheel vormen. Het is van belang om te zien hoe deze zeventien doelstellingen samenhangen. Wij 

hebben er dan ook voor gekozen om bij de hoofdstukken in dit verkiezingsprogramma aan te geven 

welke doelstellingen door ons bij die hoofdstukken worden nagestreefd. 
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We nodigen u uit om dit programma niet alleen te lezen, maar ook om ons uit te dagen. Het kan 

altijd beter, altijd slimmer. De PvdA in gemeente Emmen staat voor transparantie en altijd open voor 

nog betere ideeën. We gaan graag met u in gesprek. Voor, tijdens en na de verkiezingen.    

Hier noemen we alvast onze speerpunten: 

Wonen 

• Wij willen dat iedereen ongeacht het inkomen kwalitatief goed en energiezuinig kan wonen. 

• Wij willen dat de gemeente zorgt dat kavels vrijgemaakt worden voor onze inwoners. 

• We helpen woningen te verduurzamen om woonlasten naar beneden te brengen. 

• We zorgen voor meer woonruimten voor studenten. 

Economie 

• Wij zorgen voor de juiste persoon in de juiste baan door samenwerking met onderwijs en 

werkgevers. 

• Wij vinden de Universiteit van het Noorden de aanjager van onze economie. 

• We zetten ons in om nieuwe bedrijven te laten landen en huidige bedrijven te laten groeien. 

• We stimuleren ondernemers in te zetten op duurzaamheid en maatschappelijke 

betrokkenheid. 

Werk en Inkomen 

• Wij zorgen de komende 4 jaar voor minimaal 1000 extra banen. 

• Wij maken werk van betaalde banen boven een uitkering. 

• Wij bieden arbeidsmatige dagbesteding voor wie daar behoefte aan heeft. 

• Wij zorgen ervoor dat er voldoende beschut werkplekken beschikbaar zijn. 

Armoede en Schulden 

• Wij zetten in op vroeg signalering van armoede en schulden om erger te voorkomen. 

• Wij willen financiële problemen terugdringen en voorkomen.  

• Wij houden inkomensondersteunende regelingen onverminderd in stand. 

Onderwijs 

• We maken afspraken met schoolbesturen over kansengelijkheid. 

• We investeren in Studiestad Emmen. 

• We zorgen voor huiswerkbegeleiding voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen 

betalen. 

Bereikbaarheid 

• We blijven vol inzetten op de komst van de Nedersaksenlijn. 

• Wij geven de fiets voorrang bij nieuwe ontwikkelingen. 

• Wij willen betere doorstroming bij bekende verkeersknelpunten als Klazienaveen-Emmen. 

Duurzaamheid 

• Wij vinden duurzaamheid een voorwaarde voor de economie van gemeente Emmen. 

• Wij willen dat inwoners die bewust met afval omgaan minder betalen. 

• We willen kleine windmolens in het buitengebied op eigen terrein mogelijk maken. 
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Veiligheid en inclusiviteit 

• Wij zorgen voor veilige fietsroutes naar onderwijsinstellingen. 

• Wij vinden dat veilig voelen meer is dan blauw op straat. 

• Wij staan voor solidariteit, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid en vrijheid. 

Gezondheid, zorgondersteuning en jeugdhulp 

• Wij willen dat ondersteuning van onze inwoners beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is. 

• We zorgen voor een passende, laagdrempelige en snelle toegang tot die ondersteuning. 

• Wij vinden dat gezond opgroeien en leven voor iedereen haalbaar moet zijn. 

Cultuur en Sport 

• Wij bieden ieder kind de mogelijkheid om aan sport of cultuur deel te nemen. 

• Wij willen vrijwilligers en medewerkers trainen in het herkennen van problemen bij kinderen. 

• Wij willen een topsporthal en goede accommodaties voor sportverenigingen. 

• Wij gaan voor een dependance van het Drents Museum. 

Dorpen en wijken 

• Wij zorgen dat voorzieningen zoals scholen, sportmogelijkheden en buurthuizen dichtbij zijn. 

• We willen dat de wijkagent zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar is in eigen wijk. 

• Wij willen dat dorpen en wijken een aantrekkelijk centrum hebben met goed onderhouden 

wegen en fietspaden. 

Inwoners en bestuur 

• We willen inwoners beter en eerder betrekken bij nieuwe plannen. 

• We willen de regels eenvoudiger en inzichtelijker maken. 

• We zorgen er voor dat er bij inkoop en aanbestedingen zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

wordt van lokaal ondernemerschap om werkgelegenheid te creëren. 
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Wonen 
Wonen is een grondrecht. Iedereen zou in staat moeten zijn om een betaalbare woning 

te huren of te kopen. Ook in gemeente Emmen zien we dat de woningmarkt gaat knellen. 

Daarnaast hebben we een flinke opgaaf om woningen te verduurzamen en 

energiezuiniger te maken. De PvdA wil dat probleem aanpakken. 

➢ Samen met de corporaties zorgen we voor een ruime woningvoorraad, een passend 

aanbod, acceptabele woonlasten en voorkomen we scheefwonen. 

➢ Wij zorgen samen met onze partners voor voldoende toegankelijke en passende 

woningen voor inwoners met een beperking. 

➢ Iedereen kan meedoen met het verduurzamen van woningen. 

➢ We stellen meer kavels beschikbaar voor passende en betaalbare woningen en 

woonvormen. 

➢ Vrijkomende gronden en kaveluitgifte houden we in eigen hand, zodat gronden 

beschikbaar blijven voor woningbouw.  

➢ Nieuwe woonvormen met duurzaamheid als belangrijkste aandachtspunt geven wij de ruimte. 

➢ Bij het toetsen van vergunningsaanvragen wordt beoordeeld in hoeverre de voorziening 

toegankelijk is voor alle groepen inwoners. 

➢ We stellen een zelfbewoningsplicht in om speculatie tegen te gaan. 

➢ We stimuleren transformaties van winkel- en kantoorruimtes naar woningen. 

➢ We stimuleren mogelijkheden tot gereguleerde studentenhuisvesting en treden op tegen 

huisjesmelkers. 

➢ We houden toezicht op kwaliteit van de huisvesting van buitenlandse (tijdelijke) werknemers. 

➢ Mensen uit kwetsbare groepen (o.a. beschermd wonen en maatschappelijke opvang) hebben 

ook een plek in de samenleving en hierbij hebben wij oog voor de omgeving. 

➢ We investeren in gemengde wijken. Integratie heeft meer kans van slagen als mensen elkaar 

ontmoeten in de eigen wijk, op school of bij het sporten. 

➢ We maken het aantrekkelijk voor (jonge) werknemers om in onze gemeente te wonen en op 

afstand te kunnen werken d.m.v. geschikte woningen en goede (technologische) infrastructuur. 

 

Economie  
We kunnen de beste en mooiste plannen hebben, maar zonder een goed draaiende 

economie kunnen we geen investeringen doen. Sterker: de PvdA blijft inzetten op werk 

en dat betekent ook dat we moeten investeren in het bedrijfsleven binnen onze 

gemeente. Dat doen we wel op een duurzame manier. We stimuleren de circulaire 

economie en nodigen ondernemers uit om samen met ons te werken aan impact, 

innovatie en kennisontwikkeling. Dat doen we op de volgende manieren: 

➢ We creëren nieuwe banen door met actieve acquisitie bij bedrijven ons gunstige 

vestigingsklimaat te benadrukken.  

➢ We blijven inzetten op het realiseren van een Circulaire Economie. Een economie 

zonder verspilling van grondstoffen, met maximaal hergebruik (recycling) van 

grondstoffen.  

➢ We richten ons op reductie van CO2-uitstoot door vergroening van producten en 

productieprocessen. We blijven dan ook inzetten op verduurzaming met het 

bedrijfsleven.  

➢ Samen met ondernemers streven we er naar dat gemeente Emmen een prominente positie in de 

waterstofeconomie behoudt en deze verstevigt. 
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➢ We zorgen voor een toekomstbestendige kennis- en netwerkeconomie en arbeidsmarkt met een 

sterke verbinding tussen kennis- en onderwijsinstellingen en werkgevers. De Universiteit van het 

Noorden in Emmen is hiervan een goed voorbeeld. 

➢ We werken door aan de Regiocampus, het vliegwiel voor innovatie. 

➢ Het gebruik van fondsen zal bij deze samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd en zal leiden 

tot bijbehorende agenda’s voor kennisontwikkeling, innovatie en onderwijs.    

➢ In onze gemeente pakken we de leegstand in de binnenstad/het centrum aan en kiezen ervoor 

om de detailhandel in een kernwinkelgebied te concentreren. Waar nodig passen we de 

bestemmingen van panden daarvoor aan.  

➢ Samen met horeca, detailhandel en andere organisaties sluiten wij een toiletalliantie voor meer 

openbare en toegankelijke toiletten. 

➢ We stimuleren ontmoeting en kruisbestuiving tussen regulier MKB en ondernemers die 

nadrukkelijk maatschappelijk impact willen maken.  

➢ We creëren een gemeentelijk aanspreekpunt voor impactondernemingen1 om hen te laten 

groeien en daarmee de banen te laten toenemen. 

➢ De recreatieve voorzieningen houden we in stand en daar waar het kan breiden we uit.  

 

Werk en Inkomen 
De PvdA is de partij voor werk en inkomen. Een betaalde baan geeft nog steeds de beste 

garantie op een zeker bestaan. Wij blijven ons inzetten voor werk voor iedereen. Dat 

gaan we doen op de volgende manier:  

➢ Wij gunnen iedereen een betaalde baan boven een uitkering en gaan hier ook werk 

van maken.  

➢ We vergeten de mensen die nu geen uitkering ontvangen (nuggers), niet. Om hen 

weer volop te laten meedoen is contact belangrijk, daarom leggen we dat contact.  

➢ Arbeidsmatige dagbesteding kan een opstap zijn naar een betaalde baan. 

➢ Voor iedereen in de regio is er de kans zich verder te ontwikkelen. Daarvoor is een 

goede samenwerking tussen werkgevers en het (beroeps)onderwijs een vereiste.  

➢ Wat ons betreft hanteren we geen verplichte tegenprestatie meer. 

➢ Mensen, die vanuit een uitkering (deels) aan het werk gaan, gaan er financieel op 

voor uit .  

➢ We willen werkgevers actief stimuleren om mensen met een achterstand op de 

arbeidsmarkt kansen te bieden.  

➢ We willen de mensen op de wachtlijst Nieuw Beschut Werken zo snel mogelijk een 

baan aanbieden, in afwachting van plaatsing. Nu krijgt men activiteiten aangeboden, 

maar bij productie hoort wat ons betreft ook loon. 

➢ We willen dat jongeren van de pro- en VSO-scholen een baangarantie krijgen. Zo 

zorgen we ervoor dat kwetsbare jongeren aan het werk gaan in plaats van thuis komen te zitten. 

➢ Als gemeentelijke organisatie willen we ons inkoop- en aanbestedingsbeleid zo inrichten dat het 

als instrument dient bij het nastreven van banen en werkgelegenheid voor onze inwoners. 

➢ Als iemand om welke reden dan ook niet de stap naar betaald werk kan zetten, is het streven dat 

ook hij of zij naar eigen vermogen zo ver mogelijk op de participatieladder komt.  

 
1 Impactondernemingen: ondernemers die een maatschappelijk doel nastreven en een maatschappelijk 
probleem willen oplossen 
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Armoede en schulden 
In een welvarend land zou niemand in armoede mogen opgroeien. Toch zijn er in 

gemeente Emmen diverse gezinnen die te maken met financiële zorgen, met alle 

gevolgen die daaruit voortvloeien. Financiële problemen en armoede kunnen leiden tot 

sociaal isolement en dat willen we juist doorbreken. Hoe gaan we dat doen?  

➢ Wij blijven volop inzetten op vroeg signalering van financiële problemen en schulden. 
De huidige methodiek wordt voortgezet en uitgebreid. 

➢ Wij willen een laagdrempelig informatiepunt voor inwoners met financiële vragen.  
➢ Waar sprake is van moeite met de financiële huishouding worden advies, coaching, 

begeleiding, hulp of een cursus aangeboden, in samenwerking met 
(vrijwilligers)organisaties die op dit gebied actief zijn. 

➢ Onze schuldhulpverlening kenmerkt zich door ‘doen wat nodig is’. Het bieden van 
perspectief aan de inwoner staat centraal. 

➢ Wij houden inkomensondersteunende regelingen onverminderd in stand. 
➢ Onze ondersteuning is erop gericht dat inwoners zo veel mogelijk zelfstandig hun 

weg vinden. Voor wie het echt niet kan, bieden we hulp.  
➢ We blijven inzetten op het vergroten van het besteedbaar inkomen van de inwoner 

door voorlichting over regelingen en toeslagen.  
➢ We gaan uit van vertrouwen in en goede wil van de inwoner. Door goede voorlichting 

voorkomen we onbewuste regelovertreding.  
➢ Kinderen die opgroeien in armoede blijven we de mogelijkheid bieden om aan sport en cultuur 

deel te nemen. 
➢ Om armoede onder ouderen tegen te gaan, maken we in samenwerking met de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) specifiek beleid. 
 

Onderwijs 
Net als wonen is onderwijs een grondrecht. Goed onderwijs vergroot de kansen op werk 

en een zeker bestaan. Goed onderwijs moet er voor iedereen zijn, ongeacht afkomst, 

talent of financiële mogelijkheden. Waar we kunnen, gaan we mensen helpen om 

talenten te ontwikkelen. Dat doen we als volgt:  

➢ Met schoolbesturen willen we komen tot prestatieafspraken om kansengelijkheid te 
stimuleren (een Lokale Educatieve Agenda). 

➢ We zorgen voor een toekomstbestendige kennis- en netwerkeconomie en 

arbeidsmarkt met een sterke verbinding tussen kennis- en onderwijsinstellingen en 

werkgevers. De Universiteit van het Noorden in Emmen is hiervan een goed 

voorbeeld. 

➢ We analyseren de leerlingen- en ouderpopulatie en weten wat de behoefte is van 
leerlingen om te kunnen leren en zich te ontwikkelen. We werken samen met ouders 
om kansengelijkheid te vergroten en voegen, waar nodig, deskundigheid vanuit de 
jeugdhulpverlening toe aan het onderwijs. 

➢ We willen dat vrouwen meer gestimuleerd worden te gaan werken en komen kinderen al vroeg 
in aanraking met educatief programma (taalontwikkeling, stimulering sociaal-emotionele 
ontwikkeling). 

➢ Een school is een veilige en gezonde omgeving voor ieder kind waar ruimte is voor ‘anders zijn’.   
➢ Samen met partners op gebied van kinderopvang, zorg, sport en cultuur zorgen voor extra 

investeringen in jonge kinderen (voor- en vroegschoolse educatie) en voor de oudere kinderen 
een naschools programma (schooldagverlenging) op gebied van bewegen, gezonde leefstijl en 
culturele ontwikkeling. 
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➢ We pakken laaggeletterdheid aan, zetten in op leesstimulering en vergroting van digitale 
vaardigheden. 

➢ We zorgen voor huiswerkbegeleiding voor leerlingen waar ouders dit niet kunnen betalen. 
➢ We stimuleren van vakonderwijs en match tussen kans op werk tussen bedrijfsleven en scholen 

en stagevergoeding wordt geregeld voor alle studenten. 
➢ We investeren in veilige, duurzame en moderne schoolgebouwen. De omgeving in een wijk of 

een dorp rondom een school wordt ‘schoolzone’ (30km/u). 

Bereikbaarheid 
Iedereen wil zich in en om gemeente Emmen op een prettige manier kunnen verplaatsen 

op een manier die het best bij hem of haar past. We wonen in een mooie gemeente en 

moeten op vele manieren goed bereikbaar zijn. Zowel voor de inwoner, de werknemer, 

de werkgever als de bezoeker in onze gemeente. Belangrijke punten van de PvdA:  

➢ We investeren in snelle en betere OV-verbindingen op de korte en langere termijn en 

hebben hierbij in het bijzonder aandacht voor de Nedersaksenlijn, Emmen-

Coevorden-Rheine, de buslijn Emmen-Hoogeveen en de kwartiersdienst Emmen-

Zwolle. 

➢ Het OV in de gemeente is goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking 

en houdt rekening met de verschillende kernen om zo de belangrijke voorzieningen 

in het centrum van Emmen voor iedereen bereikbaar te houden. 

➢ We stimuleren fietsen. Dit doen we door investeringen in de fietsbereikbaarheid en 

veiligheid binnen en buiten de gemeente (o.a. snelfietsroutes). 

➢ Bij het kernwinkelgebied zorgen we voor goede en voldoende fietsenstalling, 

elektrische oplaadpunten voor e-bikes en veilige fietsroutes. De inrichting van de 

openbare ruimte met veel groen is aantrekkelijk, en we houden het schoon.  

➢ Bij de herinrichting van straten zorgen we dat deze zo veilig mogelijk worden en 

kiezen we vaker voor fietsstraten waar de auto te gast is. 

➢ We blijven daarnaast ook inzetten op goede bereikbaarheid over weg. Transport is 

een belangrijke werkgever in onze omgeving en daarom streven wij naar optimalisatie van de 

A37 en N34, de verbetering van de doorstroming op de Rondweg en route Klazienaveen-Emmen.  

➢ We blijven onze Oosterburen stimuleren om de E233 vanaf Zwartemeer te verdubbelen om zo 

ook onze logistieke verbinding met Duitsland, Scandinavië en de Baltische staten te verbeteren. 

 

Duurzaamheid  
We hebben een grote verantwoordelijkheid om onze planeet schoner achter te laten 

voor de generaties die na ons komen. De PvdA zet daarom in op verduurzaming. We 

vinden dat iedereen daar een steentje aan kan en moet bijdragen. Onze voorstellen zijn 

daarop gericht:  

➢ Iedereen krijgt de kans om mee te doen met de energietransitie en hiervan ook de 
vruchten te plukken.  

➢ We kiezen ervoor om onze wijken te vergroenen en we stimuleren bewoners om hun 
eigen tuin, dakterrassen en/of daken te vergroenen en de tegels de tuin uit te doen. 

➢ We willen onze inwoners aanmoedigen om bewuster om te gaan met het scheiden 
van hun afval. Wie bewust met afval omgaat betaalt minder dan mensen die veel 
afval produceren.  
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➢ We stimuleren in onze gemeente wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar 
vervoer.  

➢ We willen kleine windmolens in de buitengebieden op eigen terrein mogelijk maken.  
➢ Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen wordt gekeken naar een zo duurzaam 

mogelijke oplossing. 
➢ Duurzaamheid is in elk beleid een thema. 

 

Veiligheid 
Veiligheid is van groot belang en raakt ons allemaal. Het is een belangrijke voorwaarde 
voor een aantrekkelijke stad. De gemeente Emmen is de afgelopen jaren als een van de 
veiligste gemeenten gewaardeerd. Toch ondervindt men overlast en criminaliteit en zijn 
er grote verschillen binnen de gemeente. Wij kiezen als PvdA voor een brede aanpak. 
Veiligheid is meer dan handhaven. Niet alleen stoere taal, maar een aanpak die werkt 
voor iedereen en onze samenleving echt veiliger maakt. 
 
➢ Iedereen moet kunnen wonen in een schone, maar vooral ook veilige gemeente. 

Malafide verhuurders en woonoverlast o.a. door overbewoning en illegale 
onderverhuur worden aangepakt.  

➢ We willen dat de wijkagent zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar is in eigen wijk. 
➢ We intensiveren de aanpak van ondermijnende criminaliteit en focussen op de meest kwetsbare 

wijken. 
➢ We zijn alert op eventuele misstanden in huisvesting en  werkomstandigheden van 

arbeidsmigranten.  
➢ We willen harder optreden tegen intimidatie en geweld tegen hulpverleners en professionals.  
➢ Straatintimidatie, in het bijzonder van vrouwen en LHBTQIA+’ers, moet hard en slim worden 

bestreden.  
➢ We borgen en beveiligen de persoonsgegevens van onze inwoners om cybercriminaliteit te 

voorkomen. 
 

Inclusieve samenleving 
De PvdA sluit niemand uit. We staan ook niet toe dat er mensen in onze samenleving 

worden buitengesloten. Iedereen doet mee. We zien te veel dat dit geen 

vanzelfsprekendheid is en daarom moeten we hierin investeren. Dat doet de PvdA. 

➢ Solidariteit, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid en vrijheid zijn en blijven de basis 

voor onze rechtstaat en onze samenleving. 

➢ We stellen een emancipatieagenda voor alle groepen op. 

➢ We staan voor een inclusieve samenleving. We zetten ervaringsdeskundigen in bij het 

ontwikkelen van programma’s en in het contact met specifieke groepen. 

➢ De openbare ruimte en de voorzieningen in die openbare ruimte moeten voor 

iedereen goed te bereiken zijn en gebruikt kunnen worden 

➢ Openbare gebouwen zijn voor iedereen toegankelijk. 

➢ We treden op tegen (institutioneel) racisme, xenofobie, machtsmisbruik en discriminatie en 

sluiten samen met onze partners een pact tegen discriminatie. 

➢ We maken met werkgevers, onderwijs, politie en uitgaansgelegenheden afspraken om 

discriminatie uit te bannen. Hiervoor sluiten we convenanten af.  
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Gezondheid 
De gezondheid is het grootste goed dat een mens bezit. Helaas is gezondheid geen 

vanzelfsprekendheid. Met een gezondere levensstijl kun je vaak voorkomen dat je 

(ernstig) ziek wordt en daarom investeert de PvdA in een gezondere samenleving. Hoe 

willen we dat bereiken?  

➢ De gezondheidszorg in de gemeente Emmen moet beschikbaar en bereikbaar zijn en 
blijven. 

➢ Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn niet acceptabel. Je wijk of straat mag 

niet bepalen hoe oud je wordt. In samenwerking met zorgverzekeraars pakken we die 

verschillen aan.  

➢ Een lokaal preventieakkoord met een goedgevulde activiteitenagenda is de basis voor 

de aanpak van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

➢ De opbrengsten van deze aanpak investeren we weer in de wijk/het dorp.  

➢ We zorgen voor voldoende speeltuinen en speelplekken, waar kinderen kunnen 

bewegen en spelen.  

➢ We passen de richtlijnen van de ‘Rookvrije generatie’2 toe.  

➢ We willen het aantrekkelijk maken voor huisartsen, tandartsen en andere specialisten om zich 

hier te vestigen en zullen daarbij actief sturen op vestiging van praktijken. 

➢ Wij willen aandacht en middelen voor voorlichting over alcohol en drugs in het onderwijs. 

➢ Gezondheid is in elk beleid een thema. 

 

Zorgondersteuning en jeugdhulp 
Als iemand dan toch ziek wordt, dan moet er goede zorg zijn. Dat geldt voor fysieke en 

voor psychische zorg. Jeugdhulp verdient daarbij speciale aandacht, juist om jongeren zo 

snel en goed mogelijk weer op de rit te krijgen. Uitgangspunt is dat zorg voor iedereen 

even toegankelijk moet zijn. De PvdA wil dat op de volgende manieren bereiken: 

➢ De ondersteuning van onze inwoners moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar 
zijn en blijven.  

➢ We zorgen voor een passende, laagdrempelige en snelle toegang tot die 
ondersteuning. 

➢ We kijken naar wat iemand nodig heeft en daarbij beschouwen eigen financiële 
mogelijkheden ook tot de criteria van zelfredzaamheid. 

➢ We kiezen bij jeugdigen voor de juiste ondersteuning in de thuissituatie en op school.  
➢ Uitgangspunt bij jeugdhulp is voor ons: “Wat heeft dit kind of hebben zijn ouders 

nodig? En wat is normaal?”  
➢ We geven aandacht aan de mantelzorgers in onze gemeente. 
➢ Gemeente Emmen behoudt een volwaardig ziekenhuis voor complexe en acute zorg.  

  

 
2 Rookvrije generatie: Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. 
Dit kan in een rookvrije omgeving. https://rookvrijegeneratie.nl 
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Sport  
Sporten is gezond en het verbroedert. Bovendien is sport ontzettend leuk en kan het als 

voorbeeld dienen voor anderen. Sport zou voor iedereen bereikbaar moeten zijn. De 

PvdA wil sport in de volle breedte stimuleren en dat doen we op de volgende manieren: 

➢ We stimuleren het lidmaatschap van een sportvereniging. Binnen het armoedebeleid 

nemen we belemmeringen weg voor kinderen, maar ook voor ouderen om te gaan 

sporten. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg 

staan. 

➢ We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun 

maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de 

sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen. 

➢ Bij de aanleg of renovatie van sportaccommodaties en velden kiezen we voor duurzame 

materialen met een lage milieubelasting.  

➢ In de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we nadrukkelijker rekening met 

bewegen.  

➢ We bieden het kader en de trainers van sportverenigingen cursussen, zodat ze beter kunnen 

omgaan met maatschappelijke uitdagingen.  

➢ Topsport is vaak uitnodigend voor jongeren om ook actief te worden. Daarom willen we graag 

een topsporthal realiseren in onze gemeente.  

 

Cultuur 
Een mens leeft niet van brood alleen, zo luidt het gezegde. Kunst en cultuur zijn 

belangrijk en ook hier geldt dat het voor iedereen bereikbaar moet zijn. Kunst en cultuur 

zijn brede begrippen en de PvdA investeert dan ook in de breedste zin van het woord: 

van piraten tot abstract, van de straat tot aan het museum.  

We stellen de volgende zaken voor: 

➢ We investeren in culturele voorzieningen. We zetten ons bijvoorbeeld in voor de 

komst van een dependance van het Drents Museum en het behoud van het 

Harmonium Museum, Van Gogh Huis en de Collectie Brands.  

➢ We stimuleren cultureel ondernemerschap. 

➢ Culturele diversiteit waarderen we en moedigen we aan. 

➢ In wijken en op plekken waar deelname aan culturele activiteiten niet vanzelfsprekend is, sporen 

we dit aan.  

➢ Wij leggen bij het onderdeel cultuur het accent op de jeugd. 

➢ Iedereen moet mee kunnen doen aan cultuureducatie. Binnen het armoedebeleid nemen we 

belemmeringen weg voor kinderen, maar ook voor ouderen. 

➢ Bibliotheken zijn laagdrempelige ontmoetings- en leerplaatsen. Dat betekent dat er in 

bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en 

laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn, en er permanent open wifi-

verbindingen zijn. 

➢ Cultureel erfgoed beschermen en behouden we. 

➢ Onze gemeentelijke/regionale musea zijn een dag per maand gratis toegankelijk. 

➢ Mensen met een beperking krijgen makkelijk toegang tot kunst en cultuur, bijvoorbeeld met 

rolstoelvriendelijke theaters en musea. 

➢ We investeren in kunst op straat en op de pleinen. 
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➢ Er zal contact met het onderwijs opgenomen worden over cultuureducatie in het onderwijs, voor 

de periode na 2024 wanneer de scholen dat zelf moeten gaan invullen. 

➢ Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor de jeugd om haar talenten op het gebied van de 

kunstvakken buitenschools verder te ontwikkelen. 

Inwoners en bestuur 
Het is essentieel dat de gemeente inwoners zoveel mogelijk betrekt bij alles wat de 

gemeente doet.  Zo zorgt de gemeente met haar inwoners ervoor dat problemen in zicht 

zijn, de juiste aanpak wordt gekozen en er draagvlak voor bestaat. Dat gebeurt niet altijd 

vanzelf. De afgelopen tijd zijn er al veel stappen gezet op dit terrein en daarom zegt de 

PvdA:  

➢ Inwonersparticipatie staat bij de PvdA hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk 

dat iedereen gehoord wordt en een stem heeft over wat er in hun omgeving en met 

hen gebeurt.  

➢ Het toenemend aantal initiatieven in wijken en dorpen wordt gesteund en voorzien 

van een geluid in de gemeenteraad.  

➢ We betrekken bewoners beter én eerder bij nieuwe plannen in de gemeente Emmen. 

➢ Wij zien Erkende Overleg Partners (EOP) als een verbindende schakel tussen de 

gemeente en de bewoners. Daarom blijven wij inzetten op de samenwerking met de 

EOP’s. 

➢ Wij vinden het belangrijk dat er regelmatig overleg plaatsvindt met o.a. de huurdersfederatie, de 

seniorenraad, de jongerenraad en anderen. 

➢ Wij bieden ruimte aan inwoners om initiatieven te ontplooien en deze met steun van de 

gemeente uit te voeren. 

➢ We willen de dialoog met inwoners van gemeente Emmen over hun wensen en ideeën. 

➢ Als het nodig is om bewoners te bereiken, communiceren we ook meertalig. 

➢ We willen dat het gemeentelijke apparaat er op gericht is om de maatschappelijke, bestuurlijke 

doelstellingen te realiseren. 

 

Dienstverlening 
De PvdA pleit voor meer oog voor menselijke maat in de uitvoering van beleid door de 

gemeente en partnerorganisaties waarmee zij samenwerkt. Inwoners blijken het soms 

moeilijk te vinden om (digitaal) in contact komen met de gemeente/partnerorganisatie.  

Of ze ervaren dat een gemeentelijke organisatie of ambtenaren te weinig ruimte hebben 

in de uitvoering. Wanneer beleid te rigide wordt uitgevoerd, ontstaan onwenselijke 

uitkomsten. Hier kiezen we voor: 

➢ We streven naar het vereenvoudigen van regels en willen zo de gemeentelijke 
bureaucratie verminderen.  

➢ We streven naar een moderne dienstverlenende organisatie waarbij de klant 
(inwoner, het bedrijf of de maatschappelijke instelling) centraal staat.  

➢ Subsidieaanvragen worden eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt. De gemeente krijgt een meer 
meedenkende en adviserende rol aan de voorkant in plaats van een toetsende aan de 
achterkant.  

➢ Informatie moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor alle inwoners.  
➢ Op (terugkerende) subsidieaanvragen wordt voor ingangsdatum besloten.  
➢ We streven naar de goede prijs-kwaliteitsverhouding bij gemeentelijke producten.   
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Maatschappelijke bijdrage 
De PvdA zou graag zien dat de gemeente een grotere maatschappelijke bijdrage gaat 

leveren als het gaat om inkoop, aanbestedingen en te verstrekken subsidies. Door als 

gemeente voorbeeldgedrag te tonen op deze gebieden weten we ook andere 

organisaties te stimuleren maatschappelijk verantwoord in te kopen.  

➢ Bij aanbestedingen/inkoop/subsidies sturen we via de voorwaarden en contracten 

aan op goed werkgeverschap.  

➢ Waar mogelijk stimuleren we lokaal ondernemerschap in aanbestedingen waar de 

lokale werkgelegenheid in gemeente Emmen wordt gestimuleerd. 

➢ Bij al onze aanbestedingen zorgen we ervoor dat de arbeidsvoorwaarden en CAO-

afspraken worden gevolgd. Ook als er tijdens de contractperiode een nieuwe CAO 

wordt afgesloten. 

➢ We zetten sociaal en duurzaam inkopen steviger op de politieke agenda, stellen 

daarvoor eisen aan contractpartners en creëren binnen de ambtelijke organisatie 

ruimte en tools om hiermee aan de slag te gaan.  

➢ We creëren binnen het ambtelijk apparaat banen voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Dit leggen we ook als voorwaarde op aan verbonden partijen en 

hun werkgeversorganisaties 

➢ De gemeente neemt een voorbeeldfunctie in en laat zien dat het mogelijk is om met de juiste 

begeleiding mensen uit de banenafspraak aan te nemen en aan het werk te houden 

➢ Samen met Menso helpen we bedrijven en organisaties in kaart te brengen welke 

werkzaamheden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden gedaan.  

➢ We vinden dat social return on investment (SROI)3 een belangrijk uitgangspunt is en moet 

blijven.  

➢ We gaan er voor zorgen dat de gemeente Emmen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG’s) gaat nastreven en zich aan gaat sluiten bij de SDG-Gemeenten van Nederland. 

➢ In alle beleidstukken van de gemeente wordt een paragraaf toegankelijkheid opgenomen. 

Financiën 

De PvdA heeft als uitgangspunt dat een gezonde en eerlijke gemeente vraagt om een 
sterke gemeente en een stevige gemeentelijke begroting. Als het gaat om het 
huishoudboekje van de gemeente gaan we verantwoord om met de middelen. De 
begroting is sluitend en uitgaven die ieder jaar terugkomen worden gedekt met 
inkomsten die ook ieder jaar ontvangen worden. Zo houden we de financiële huishouding 
van de gemeente gezond en toekomstbestendig.   

➢ We houden zoveel mogelijk rekening met de koopkracht van de inwoners van de 
gemeente Emmen. Ons principe blijft dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen.   

➢ De gemeentebegroting is dekkend en onze reservepositie weer op niveau voor als er 
onverwachte tegenvallers zijn. 

➢ We zetten volop in op een verbeterde financiële positie, door te vragen om hogere rijksbijdragen 
door te lobbyen voor de herijking van het gemeentefonds. 

 
3 SROI: het organiseren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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➢ We bewaken budgetten voor kwetsbare wijken en inwoners. Voor ons is het geen optie de 
gevolgen van de druk op de gemeentebegroting neer te leggen bij lage inkomensgroepen of 
kwetsbare wijken.  

 

 

 

 

 

 

 


