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VOORWOORD
De afgelopen periode heeft de VVD deel uitgemaakt van het college en zijn we op zoek gegaan naar
een nieuw evenwicht. De focus gelegen op het op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje.
Zo zijn onder onze wethouder het nieuwe lichtbeleidsplan tot stand gekomen en worden er proeven
uitgevoerd om de kosten van afvalinzameling verder naar beneden te brengen. Ook is er volop
gewerkt aan duurzaamheid. Waar het MFC Tiendeveen een mooi voorbeeld van is. Met de afronding
van de centrumring is de bereikbaarheid op orde en wordt er in 2014 gestart met de herinrichting van
de Dorpsstraat in Pesse en ’t Hoekje in Hollandscheveld. Keuzes waren niet altijd eenvoudig in de
afgelopen periode, maar waren wel noodzakelijk. Nu is er vooral een periode van vooruit kijken
aangebroken: Wat willen wij bereiken in en met de gemeente Hoogeveen.
De komende raadsperiode komen er met de decentralisaties veel meer taken over van het rijk naar de
gemeente. Wij vinden het een goede zaak om zorg dicht bij de inwoners organiseren en niet langer
dan noodzakelijk. Wij willen kijken naar de mogelijkheden en meer een beroep doen op de eigen
verantwoordelijkheid.
Werkgelegenheid is een ander groot thema. De werkloosheid in Hoogeveen is veel te hoog. We willen
daarom ook meer ruimte voor ondernemers en daar waar mogelijk nog minders regels. Het
stadscentrum is een belangrijk onderdeel van onze economie. Hierin moeten we blijven ontwikkelen,
zodat Hoogeveen ook in de komende jaren de beste binnenstad van Nederland blijft.

Bedrijven in Hoogeveen leveren hun producten over de hele wereld. Het zal noodzakelijk zijn om goed
gekwalificeerd personeel te kunnen leveren. Het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol en we
zouden dan ook graag meer initiatieven à la Kargo willen zien: onderwijs en bedrijfsleven zo dicht
mogelijk bij elkaar. Ook moeten we ons blijven inzetten op een HBO-opleiding, bij voorkeur op die
terreinen waar we sterk vertegenwoordigd zijn: techniek, logistiek en financiële dienstverlening.
De VVD is een partij voor ondernemende mensen, Hoogeveners die de handen uit de mouwen willen
steken. Wij zijn een partij met ambitie, help ons die ambitie waar te maken, door de VVD in
Hoogeveen de grootste partij te maken.
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1. HOOGEVEEN, UW LIBERALE GEMEENTE
Wijken en dorpen
In wijken en dorpen in en rondom Hoogeveen gebeurt veel. Denk aan de Smederijen, maar ook de
ontwikkelingen die er zijn op het gebied van nieuwbouw en de Dorpsstraat in Pesse en uiteraard
’t Hoekje in Hollandscheveld. Projecten waar budget voor beschikbaar gesteld is en waar nu samen
met inwoners en ondernemers gekeken wordt hoe deze het beste ingevuld kunnen worden.
De VVD wil snel internet in de gehele gemeente, dus ook in het buitengebied. Gezien de
ontwikkelingen in zorg op afstand wordt een breedband internetverbinding noodzakelijker dan ooit te
voren. Dit past ook bij onze visie om inwoners alle ruimte te bieden voor alternatieve woonvormen om
zorg zelf te organiseren. Belangrijke voorwaarden zijn dan wel dat de faciliteiten en infrastructuur op
orde zijn. Het verenigingsleven is een belangrijke schakel in de vitaliteit van zowel de dorpen als
Hoogeveen zelf.

Cultuur
Hoewel er veel beweging is in het culturele domein is het culturele aanbod goed in Hoogeveen. Het
theater de Tamboer dat steeds meer een theater wordt voor de inwoners van Hoogeveen, Scala, het
Podium, Museum, Bibliotheek maar ook tal van verenigingen in Hoogeveen zorgen voor een divers
aanbod. De bestaande gebouwen moeten zo goed mogelijk benut worden. De VVD vindt dat de
cultuursector meer op eigen benen moet komen te staan en zich voor haar financiering meer dan nu
richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van
overheidssubsidies. Naast iedere euro subsidie moeten instellingen zelf ook alles op alles zetten om
er bij te verdienen.

Zorg
De komende raadsperiode worden tal van taken van de rijksoverheid overgeheveld naar de
gemeente. Door zorgtaken dichter bij de burger te organiseren en de gemeente meer mogelijkheden
te geven in het inzetten van de beschikbare gelden kan de zorg effectiever geregeld worden. De VVD
zet zich in voor ruimte voor nieuwe aanbieders om te zorgen voor voldoende innovatie. De vraag naar
alternatieve woonvormen waarbij mensen zelf hun zorg willen organiseren zal de komende jaren
stijgen. Wij vinden dat we dit moeten faciliteren en zien hier als bijkomend voordeel dat er kansen
liggen voor de werkgelegenheid.

Wij willen Bethesda behouden, maar dan wel in een vorm die past in de nieuwste ontwikkelingen in de
gezondheidzorg. De kwaliteit van zorg staat voorop. Wij willen in Hoogeveen dan ook een sterke
zorgstructuur met uitgebreide eerstelijnszorg, grote huisartsenpraktijken waar meer behandelingen
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plaatsen vinden dan nu het geval is en een nauwe samenwerking met het Zorgpalet. Ook dit is een
manier om zorg dicht bij onze inwoners te organiseren.
De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat
betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren,
ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het
uitgangspunt bij hulpverlening moet volgens de VVD daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één
plan.

Jeugd
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige
omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders
het belang van het kind schaden moet de overheid ingrijpen. De VVD wil zich enorm gaan inzetten in
Hoogeveen om de positie van de jeugd te verbeteren.

Sport
Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl
en helpt bij het leggen van sociale contacten. Daarin is de VVD van mening dat de gemeente moet
stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het Bentinckspark draagt bij aan deze
doelstellingen. Daarnaast wordt hier sport en onderwijs in een prachtige omgeving aan elkaar
verbonden. We vinden dat subsidies aan sportevenementen er op gericht moeten zijn om zoveel
mogelijk inwoners van de gemeente aan het sporten te krijgen.
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Wonen

Resultaten:

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen
woningbezit. Startersleningen kunnen hieraan een
belangrijke bijdrage leveren. De VVD sluit de ogen niet voor
krimp van de bevolking. De bestaande ruimtelijke plannen
van de gemeenten dienen indien nodig hierop te worden
afgestemd.
De VVD is voor een lage Onroerende zaakbelasting (OZB)
en voor hanteren van de ‘nullijn’, waarbij de totale
opbrengsten niet worden verhoogd. Bij stijging van de
taxatiewaardes verlaagt de VVD het OZB-tarief, waardoor
de lasten gemiddeld gelijk blijven.
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• Cultuur is niet uitsluitend
afhankelijk van
overheidssubsidies, maar
genereert eigen inkomsten door
meer aan te sluiten bij de vraag.
• De VVD vindt het een goede
zaak dat zorg dichter bij de
inwoners wordt georganiseerd.
• Wij zijn voor het behoud van
Bethesda en willen een sterke
en kwalitatief hoogwaardige
zorginfrastructuur.
• Ouders zijn in de eerste plaats
verantwoordelijk voor de
opvoeding en ontwikkeling van
hun kind.
• De VVD wil blijven investeren in
de aantrekkelijkheid van de
dorpen en wil snel internet in de
gehele gemeente.
• Subsidies aan
sportevenementen moeten
gericht zijn op actieve deelname
aan sport.

WERK, WERK, WERK
Werkgelegenheid
De VVD wil volop inzetten op werkgelegenheid in Hoogeveen. Ruimte om te ondernemen moet er zijn,
een overheid moet geven. Eigen initiatieven moeten worden gestimuleerd, het STIB kan hierbij
ondersteuning bieden. Ja, mits is beter dan ‘nee tenzij’. Ondernemers zijn onmisbaar voor een
gezonde economische toekomst. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en
innovatieve technieken. Grote bedrijven zijn welkom in Hoogeveen en we hebben voldoende
bedrijventerreinen om aan de behoefte te voorzien. Daarnaast is het midden- en kleinbedrijf de
banenmotor van de gemeente. Hoogeveen profileert zich als ondernemersvriendelijke gemeente en
houdt de (administratieve) lasten laag. We willen een continue lobby om bedrijven en rijksdiensten
aan te trekken. De gemeente gaat Hoogeveense ondernemers samenbrengen en verbinden.
De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een
meldingsplicht of algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen wordt verlengd.
Om het ondernemersklimaat te bevorderen willen wij een compensatieregeling OZB voor startende
ondernemers. Overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels worden geschrapt.
Door te investeren in het stadscentrum zijn we een aantrekkelijke vestigingsplaats. Dit stimuleert
mensen om in Hoogeveen te gaan wonen en werken. Hoogeveen is een plaats met uitstraling in de
regio en dat bevordert de werkgelegenheid en houdt voorzieningen in het centrum en in de dorpen in
stand.

Werk en inkomen
De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde
baan. De VVD vindt dat sociale zekerheid geen hangmat is maar een trampoline.

In tegenstelling tot de landelijke trend, is het aantal gebruikers van de bijstand nagenoeg gelijk
gebleven in Hoogeveen. Gezien het succes van het plan van aanpak ten aanzien van het
terugdringen van het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de bijstand, willen wij hiermee doorgaan.
Een dergelijk plan van aanpak zouden wij ook graag willen zien in de periode dat inwoners in de WW
zitten. Dit is momenteel een taak van het UWV. Willen we dit bewerkstelligen, dan zullen we eerst
meer ruimte vanuit Den Haag moeten krijgen. Wij zullen ons hiervoor inzetten.
Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk
weer aan het werk of een opleiding gaan volgen. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is
er langdurige ondersteuning.
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De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit
gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) wil de VVD afschaffen.
Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen. De VVD wil dit
stimuleren, maar het mag niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.

De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het – op basis van vrijwilligheid – aannemen van
mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het geld dat de gemeente hiervoor
van de landelijke overheid krijgt, wordt voor deze taak ingezet.

Duurzaamheid
De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van
economisch rendement. Duurzaamheid behelst niet alleen energie, maar ook milieu.
Als voorbeeld noemen we de warmtescan die beschikbaar gemaakt is. Door gericht te investeren kan
het energiegebruik omlaag. Ten aanzien van het huidige lichtplan kijken in Hoogeveen nu niet alleen
meer naar of het mooi is, maar we kijken ook naar de kosten van het onderhoud op de lange termijn.
Daar waar mogelijk wordt het licht gedimd of gaat het zelfs uit. Dit bespaart kosten en draagt bij aan
de CO2 ambitie van de gemeente.
Afval zal er altijd zijn. Dit moet zo goedkoop mogelijk worden opgehaald en vooral als grondstof
dienen voor nieuwe producten. Wij vinden dan ook dat we door moeten gaan met het verkennen van
de mogelijkheden om dit zo optimaal mogelijk te doen. De resultaten hiervan moeten leiden tot een
lagere afvalstoffenheffing.
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Toerisme en recreatie
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de (lokale)
economie. Voor Hoogeveen betekent dit met name het
dagtoerisme; Schoonhoven, Spaarbankbos, winkelen en mooie
evenementen. Hoogeveen Culinair, Cascaderun en, de
Lichtjesparade. De VVD wil dat Hoogeveen het imago van
beste binnenstad van Nederland behoudt. Wij zijn van mening
dat achteraf betaald parkeren en vrijere winkelopeningstijden
bijdragen aan een leuke dag winkelen. Daarnaast moeten we
ook anticiperen op de huidige ontwikkeling waarbij steeds meer
inkopen online worden gedaan. Veel ondernemers hebben
naast een winkel inmiddels ook een webwinkel. Dit laat zich
niet altijd combineren in het centrum. Wij willen samen met
ondernemers hierop een visie ontwikkelen en kijken wat er
nodig is om ook in de toekomst de beste binnenstad van
Nederland te blijven houden. De VVD vindt dat een stadshotel
een waardevolle toevoeging zou zijn aan het huidige aanbod.

Agrarische sector
De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de landen tuinbouwsector. De VVD wil de juiste voorwaarden
scheppen en ruimte creëren waardoor de agrarische sector
verder kan groeien en door ontwikkelen. Dit is goed voor de
economie en werkgelegenheid. Ook heeft dit een positieve
uitwerking op milieu en dierenwelzijn. De gemeente zorgt voor

Resultaten:
• Ondernemerschap is heel
belangrijk voor Hoogeveen,
daarom presenteert Hoogeveen
zich als ondernemersvriendelijke
gemeente.
• De gemeente verbindt en
faciliteert ondernemers.
• Om het ondernemersklimaat te
bevorderen willen wij een
compensatieregeling OZB voor
startende ondernemers.
• De beste sociale voorziening
blijft een betaalde baan.
• De VVD wil het plan van aanpak
voor de bijstand doortrekken
naar de WW-periode.
• Duurzaamheid zien wij als kans
voor economische ontwikkeling
en economisch rendement.
• Kosten voor afval moeten zo
maximaal mogelijk beperkt
worden en dit resultaat gaat
terug naar de inwoners van
Hoogeveen.
• Vrijere openingstijden voor
ondernemers.
• Meer ruimte voor nieuwe
winkelconcepten, het
combineren van een winkel met
een webwinkel.
• Voldoende ruimte voor de
agrarische sector om te kunnen
blijven groeien.

de randvoorwaarden waarbinnen de sector zich kan
ontwikkelen en zich kan aanpassen aan de eisen die markt en maatschappij stellen.
Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten op het
gebied van recreatie/toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten
daarvoor de ruimte bieden.
De VVD wil ook voor de agrarische sector geen extra gemeentelijke regels op landelijke en Europese
regelgeving; wettelijk minimum, is gemeentelijk maximum.

ONDERWIJS
De link tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Algemeen is bekend dat er een tekort aan technisch personeel gaat ontstaan. Het is belangrijk voor
Hoogeveen om daar op in te spelen. Hoogeveen heeft veel technische bedrijven. Deze willen wij
graag behouden. Daarom zal het belangrijk zijn het aanbod van goed opgeleid personeel te
behouden. Er zouden meer initiatieven van de grond moeten komen zoals Kargo, waarbij onderwijs en
bedrijfsleven nauw samenwerken. De VVD vindt dat er in het onderwijs meer gebruik gemaakt kan
worden van de kennis van ervaren beroepskrachten.
De VVD wil de koppeling tussen voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren. Met het triple
overleg (Ondernemers-Onderwijs-Overheid) worden hierin goede stappen gemaakt. Maar nog te vaak
krijgen wij te horen dat de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt onvoldoende is. Bij de VVD krijgt
iedereen de kans om te leren, ongeacht de leeftijd. Door te leren creëren mensen voor zichzelf
immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.
Hoger onderwijs ontbreekt nog altijd in Hoogeveen wij willen ons hiervoor blijven inzetten en dan
vooral voor die sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in Hoogeveen; logistiek, techniek, en de
financiële sector.

Accommodaties
In Hoogeveen zetten we al een aantal jaren in op het
realiseren van Multifunctionele centra waarin onderwijs,
kinderopvang, buurthuis, gymzalen en diverse andere
voorziening bij elkaar onder een dak gebracht worden.
Hier is ook veel aandacht voor duurzaamheid, zodat er
onder meer stevig bezuinigd wordt op de energiekosten.
In Tiendeveen heeft ook de voetbalvereniging zijn plek
gevonden in het MFC. De VVD wil blijven inzetten op
goede schoolaccommodaties. Deze dragen bij aan de
kwaliteit van het onderwijs. De komende jaren moet er nog
een behoorlijk aantal schoolgebouwen vervangen worden.
Tegelijkertijd loopt er nog het project ‘Schone scholen’,
waarbij we in bestaande schoolgebouwen veel doen aan
het verbeteren van het binnenklimaat. Dit alles voor betere
schoolprestaties! Zo weinig mogelijk schoolverlaters op de
arbeidsmarkt. Dat kinderen zich naar behoren kunnen
ontwikkelen. En het HBO onderwijs in Hoogeveen zal de
VVD promoten.

Resultaten:
• Meer inzet op techniek en het
leren van een ambacht.
• Betere afstemming tussen vraag
en aanbod van onderwijs en
arbeidsmarkt.
• Doorgaan met het ontwikkelen
van MFC’s.
• Schone scholen dragen in
belangrijke mate bij aan
schoolprestaties.
• De VVD accepteert geen jonge
schoolverlaters zonder geldige
startkwalificatie voor de
arbeidsmarkt.
• Door adequate signalering door
professionals kunnen de
ontwikkelkansen van jonge
kinderen met taal- en/of
ontwikkelachterstand vergroot
worden.
• Wij willen ons blijven inzetten
voor HBO onderwijs in
Hoogeveen.

LOKAAL BESTUUR EN VEILIGHEID
Gemeentebestuur en organisatie
De VVD wil een kleinere, krachtige gemeentelijke overheid. Wij willen geen 'betuttelbestuur'. De
gemeente enthousiasmeert, motiveert en ondersteunt. De VVD zet in op efficiënte uitvoering van alle
gemeentelijke (kern)taken. Door het rijk overgehevelde taken kan Hoogeveen effectiever uitvoeren.
Dit omdat taken kleinschaliger en minder bureaucratisch kunnen worden georganiseerd. Daar waar
het nodig is om dit te bereiken, vinden we (vergaande) samenwerking met andere gemeenten
vanzelfsprekend. VVD is voor een adequate Hoogeveense lobbyorganisatie. Doel is dat Hoogeveen
weer locatie wordt voor de Rijksgebouwendienst, maar ook meer profiteert van allerlei nationale
kansen.

Digitalisering
De VVD staat voor een dienstbare moderne gemeente met een compleet digitaal loket dat 24 uur per
dag open is. Om het gebruik van digitale producten te stimuleren, wil de VVD een korting invoeren op
producten die via het digitale loket worden afgenomen. Ook kan de gemeente efficiënter en
klantvriendelijker werken door het verhogen van de digitale dienstverlening en het beter benutten van
digitale informatie-uitwisseling.

Lasten
De VVD is voor lage gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. Wij willen zuinig omgaan
met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten van nu doorschuiven
naar volgende generaties. Daarom is de VVD voor het verlagen van de schuldpositie. Het aflossen
van schulden levert immers structureel ruimte op voor investeringen of het verlagen van belastingen.

Doe-democratie
De overheid heeft in het verleden teveel taken naar zich toegetrokken, daardoor is inwoners het eigen
initiatief ontnomen. De VVD is van mening dat door regels aan te passen, meer ruimte te geven aan
eigen initiatief, nieuwe financieringsvormen te ontwikkelen en niet altijd zelf als gemeente de oplossing
te willen bedenken, er meer door inwoners en bedrijven zelf kan worden gerealiseerd en bereikt.

Veiligheid
Veiligheid behoort tot één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Iedereen moet kunnen
rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook anderen
aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. De VVD wil dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door
de bevoegde instanties. Als iemand zich niet houdt aan de regels.
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Vaker moeten beschikbare maatregelen worden gebruiken om overlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld
door overlastgevers voor een bepaalde periode op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen waarmee de toegang
tot een gebied kan worden ontzegd.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht. De VVD is voor inzetten van (permanent) cameratoezicht tegen fietsendiefstal op
plekken zoals het station of in de Grote Kerkstraat.
De VVD staat open voor initiatieven als buurtpreventie of sociaal alarm. De gemeente moet gebruik
van Burgernet en NL-alert meer bevorderen, met als doel een deelname van minimaal 50%. De VVD
wil meer zichtbare en aanwezige wijkagenten die de buurt
als hun broekzak kennen. Onze brandweer is sterk
afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het
bestrijden van branden en bij andere hulpverlening.
Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van
deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit
krijgen. De lokale brandweer en ambulances moeten op tijd
zijn als je ze nodig hebt, wettelijke aanrijdtijden moeten
worden gehaald. Door de regionalisering van de brandweer
komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op
afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD betreft
niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers.
Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD niet korten op
veiligheid. De VVD wil dat schade en de kosten van
handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op
diegenen die dit veroorzaken.
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Resultaten:
• Kleinere en beter presenterende
gemeente.
• Minder regels, meer vrijheid.
• Adequate lobby voor
Hoogeveen.
• Korting op producten via digitaal
loket.
• In de Drentse top 3 met de
laagste gemeente lasten
• Een veiliger Hoogeveen: daling
van de criminaliteit met
minimaal 10%
• Minder fietsendiefstal door
camera-inzet.
• Meer aandacht van de politie
voor woninginbraken en
overlast.

