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1. PvdA	  Assen	  

Solidair	  is	  onze	  samenleving,	  zelfredzaam	  zijn	  onze	  burgers,	  ondersteunend	  
is	  onze	  overheid	  
Met	  veel	  inwoners	  van	  onze	  gemeente	  gaat	  het	  goed.	  We	  leven	  in	  een	  rijk	  land	  en	  in	  een	  rijk	  deel	  
van	  de	  wereld.	  Maar	  we	  sluiten	  onze	  ogen	  niet	  voor	  problemen	  die	  zich	  in	  onze	  gemeente	  
voordoen.	  Nog	  steeds	  groeien	  kinderen	  in	  armoede	  op.	  Eenzaamheid,	  uitsluiting	  en	  anonimiteit	  
komen	  ook	  in	  onze	  gemeente	  voor.	  Niet	  iedereen	  in	  onze	  gemeente	  heeft	  dezelfde	  kansen	  om	  iets	  
van	  het	  leven	  te	  maken.	  Nog	  steeds	  geldt:	  hoe	  hoger	  het	  inkomen,	  des	  te	  beter	  de	  gezondheid.	  Om	  
al	  deze	  redenen	  zijn	  de	  idealen	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  ook	  in	  2014	  nog	  hard	  nodig.	  

Wij	  willen	  in	  onze	  gemeente	  werken	  aan	  een	  solidaire	  samenleving	  waarin	  iedereen	  een	  fatsoenlijk	  
bestaan	  heeft	  en	  waarin	  iedereen	  de	  mogelijkheid	  heeft	  om	  vooruit	  te	  komen	  en	  iets	  van	  zijn	  leven	  
te	  maken.	  Hierbij	  sluiten	  we	  niemand	  uit	  en	  dragen	  de	  sterkste	  schouders	  de	  zwaarste	  lasten.	  

Wij	  leggen	  ons	  niet	  neer	  bij	  armoede	  en	  onrecht.	  Het	  is	  in	  onze	  geïndividualiseerde	  samenleving	  
een	  opdracht	  voor	  de	  overheid	  om,	  samen	  met	  bewoners,	  solidariteit	  te	  organiseren.	  We	  willen	  
geen	  samenleving	  waarin	  mensen	  langs	  elkaar	  heen	  leven,	  wij	  willen	  een	  samenleving	  waarin	  we	  
mét	  elkaar	  leven.	  

De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  wil	  een	  respectvolle	  samenleving.	  Onze	  samenleving	  is	  een	  samenleving	  
waarin	  iedereen	  actief	  deelneemt,	  naar	  eigen	  mogelijkheden.	  Burgers	  zijn	  zelfredzaam.	  Wie	  dit	  
(even)	  niet	  is,	  krijgt	  een	  steuntje	  in	  de	  rug.	  In	  eerste	  instantie	  vanuit	  zijn	  omgeving	  maar	  als	  dat	  niet	  
kan,	  zorgt	  de	  lokale	  overheid	  voor	  een	  goed	  vangnet.	  Ook	  als	  je	  (even)	  hulp	  nodig	  hebt,	  tel	  je	  
volwaardig	  mee.	  Die	  ondersteuning	  is	  altijd	  gericht	  op	  het	  zoveel	  mogelijk	  her-‐	  winnen	  van	  de	  eigen	  
kracht,	  is	  dicht	  bij	  de	  mensen	  georganiseerd,	  met	  meer	  aandacht	  en	  minder	  bureaucratie.	  De	  PvdA	  
verwacht	  dat	  mensen	  actief	  deelnemen	  aan	  de	  samenleving.	  In	  eerste	  instantie	  via	  een	  betaalde	  
baan,	  en	  als	  dat	  niet	  lukt	  via	  stages	  of	  vrijwilligers-‐	  werk.	  

Wij	  willen	  een	  veilige	  samenleving.	  Je	  veilig	  voelen	  in	  je	  eigen	  huis,	  in	  je	  directe	  omgeving,	  je	  dorp	  
of	  je	  stad	  is	  een	  recht	  waar	  we	  ons	  hard	  voor	  maken.	  Veiligheid	  is	  een	  prioriteit	  van	  de	  PvdA.	  Zowel	  
preventie	  als	  repressie	  willen	  we	  verbeteren.	  

De	  PvdA	  kiest	  voor	  een	  zorgzame	  samenleving.	  Zorg	  is	  niet	  alleen	  een	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  
overheid	  maar	  een	  gemeenschappelijke	  taak	  van	  ons	  allemaal.	  Iets	  voor	  elkaar	  betekenen	  en	  elkaar	  
helpen	  als	  het	  nodig	  is.	  Dat	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  ons	  ideaal	  van	  solidariteit.	  Als	  PvdA	  vinden	  we	  
dat	  onze	  gemeente	  dat	  juist	  moet	  stimuleren.	  

De	  samenleving	  die	  ons	  voor	  ogen	  staat	  is	  ook	  een	  inclusieve	  samenleving.	  Een	  samenleving	  waarin	  
voor	  iedereen	  plaats	  is,	  waarin	  iedereen	  meetelt	  en	  voorzieningen	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  zijn.	  
In	  onze	  samenleving	  willen	  wij	  het	  beste	  onderwijs	  voor	  alle	  kinderen.	  Wij	  vinden	  dat	  de	  gemeente	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs,	  voor	  gelijke	  kansen	  van	  
kinderen	  en	  voor	  een	  goede	  huisvesting	  van	  de	  scholen.	  
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Cultuur	  en	  sport	  brengen	  mensen	  bij	  elkaar	  en	  dragen	  bij	  aan	  de	  sociale	  cohesie	  van	  een	  
gemeenschap.	  Door	  te	  investeren	  in	  sport	  en	  beweging	  investeren	  we	  in	  de	  gezondheid	  van	  
mensen,	  in	  het	  bevorderen	  van	  participatie	  en	  sociale	  samenhang	  voor	  zowel	  jongeren	  als	  ouderen.	  
Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  sport	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  is.	  Wij	  vinden	  dat	  inkomen	  of	  een	  
lichamelijke	  of	  verstandelijke	  beperking	  daar	  geen	  belemmering	  voor	  mag	  zijn.	  

De	  PvdA	  is	  trots	  op	  ons	  rijke	  culturele	  leven.	  Cultuur	  draagt	  bij	  aan	  het	  imago	  van	  de	  gemeente	  en	  
de	  lokale	  identiteit.	  Of	  het	  nu	  gaat	  om	  een	  musical	  in	  de	  Nieuwe	  Kolk	  of	  de	  jaarlijkse	  
toneelvoorstelling	  in	  het	  buurthuis	  in	  Assen	  Oost,	  of	  om	  Bach	  of	  Jannes.	  

In	  onze	  samenleving	  heeft	  iedereen	  recht	  op	  een	  goede	  en	  betaalbare	  woning.	  Wij	  willen	  terug	  
naar	  een	  evenwichtig	  en	  eerlijk	  woonbeleid,	  waarbij	  er	  voldoende	  sociale	  woningen	  beschikbaar	  
zijn,	  waarin	  eigen	  woningbezit	  voor	  brede	  groepen	  bereikbaar	  blijft.	  

In	  dit	  verkiezingsprogramma	  verwoorden	  we	  welke	  keuzes	  er	  vanuit	  de	  PvdA	  Assen	  worden	  
gemaakt	  en	  wat	  dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode.	  Vanuit	  onze	  waarden	  en	  onze	  
sociaaldemocratische	  visie	  met	  oog	  voor	  de	  realiteit.	  De	  financiële	  crisis	  gaat	  niet	  voorbij	  aan	  de	  
lokale	  overheid,	  veel	  gemeenten	  hebben	  al	  bezuinigingen	  doorgevoerd.	  De	  stilstand	  op	  de	  
woningmarkt	  heeft	  geleid	  tot	  vermindering	  van	  de	  opbrengsten	  van	  grondexploitaties	  met	  grote	  
gevolgen	  voor	  de	  financiële	  veerkracht	  van	  de	  gemeenten.	  

Tegelijkertijd	  zien	  we	  dat	  gemeenten	  steeds	  meer	  taken	  en	  verantwoordelijkheden	  krijgen.	  De	  drie	  
grote	  decentralisaties	  waardoor	  de	  gemeente	  verantwoordelijk	  wordt	  voor	  de	  jeugdzorg,	  één	  
regeling	  voor	  de	  onderkant	  van	  de	  arbeidsmarkt	  (Wet	  Werken	  naar	  Vermogen)	  en	  de	  overheveling	  
van	  delen	  van	  de	  AWBZ,	  krijgen	  in	  de	  komende	  raadsperiode	  hun	  beslag.	  Als	  PvdA	  zijn	  wij	  
voorstander	  van	  het	  overdragen	  van	  taken	  in	  het	  sociale	  domein	  naar	  de	  gemeente.	  Wij	  vinden	  dat	  
de	  gemeente	  als	  eerste	  overheid	  die	  het	  meeste	  directe	  contact	  met	  haar	  inwoners	  heeft,	  het	  beste	  
weet	  waar	  inwoners	  behoefte	  aan	  hebben.	  Wij	  zijn	  geen	  voorstander	  van	  het	  overdragen	  van	  taken	  
en	  verantwoordelijkheden,	  met	  korting	  op	  korting,	  waardoor	  groepen	  aan	  de	  onderkant	  van	  de	  
samenleving	  het	  meeste	  de	  dupe	  zijn.	  Als	  PvdA	  willen	  wij	  dit	  effect	  voorkomen.	  

Wij	  vinden	  dat	  je	  visie	  nodig	  hebt	  om	  de	  keuzes	  waar	  de	  gemeente	  voor	  staat,	  te	  kunnen	  maken.	  
Hoe	  willen	  wij	  dat	  de	  samenleving	  in	  Assen	  eruit	  gaat	  zien?	  In	  die	  keuzes	  laten	  we	  ons	  leiden	  door	  
begrippen	  als	  solidariteit	  en	  rechtvaardigheid,	  een	  samenleving	  waarin	  voor	  ieder	  plaats	  is	  en	  
waaraan	  iedereen	  bijdraagt	  en	  waar	  we	  niemand	  uitsluiten.	  Met	  een	  overheid	  die	  gelooft	  in	  de	  
zelfredzaamheid	  van	  haar	  burgers,	  die	  dienstbaar	  is	  aan	  haar	  burgers	  en	  een	  vangnet	  biedt	  aan	  die	  
burgers	  die	  even	  een	  vangnet	  nodig	  hebben.	  Onze	  samenleving	  is	  een	  samenleving	  waarin	  we	  ons	  
niet	  neerleggen	  bij	  onrecht	  en	  armoede.	  Het	  is	  onze	  opdracht	  om	  als	  overheid	  samen	  met	  
bewoners	  solidariteit	  te	  organiseren.	  

In	  deze	  economisch	  moeilijke	  tijd	  is	  prioriteiten	  stellen	  dé	  uitdaging	  voor	  onze	  lokale	  politici.	  Door	  
de	  financieel-‐economische	  crisis	  en	  de	  bezuinigingen	  van	  de	  landelijke	  overheid	  worden	  de	  
financiële	  mogelijkheden	  van	  de	  lokale	  overheid	  steeds	  kleiner.	  Ook	  de	  gemeentelijke	  organisatie	  
moet	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  noodzakelijke	  bezuinigingen.	  

	  



	   4	  

Om	  te	  kunnen	  werken	  aan	  de	  samenleving	  zoals	  die	  ons	  voor	  ogen	  staat,	  is	  een	  lokale	  overheid	  
nodig	  die	  slagvaardig	  is,	  die	  de	  taken	  waarvoor	  zij	  staat	  goed	  kan	  uitvoeren.	  Dit	  kan	  betekenen	  dat	  
er	  meer	  regionale	  samenwerking	  nodig	  is.	  Op	  heel	  veel	  terreinen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  
arbeidsmarkt,	  economische	  zaken	  en	  de	  woningmarkt,	  mogen	  gemeentegrenzen	  geen	  
belemmeringen	  vormen	  maar	  is	  een	  regionale	  aanpak	  gewenst.	  De	  PvdA	  is	  geen	  voorstander	  van	  
een	  wildgroei	  van	  nieuwe	  gemeenschappelijke	  regelingen	  of	  andere	  vormen	  van	  regelingen	  die	  niet	  
direct	  democratisch	  zijn	  gelegitimeerd.	  Herindelingen	  sluiten	  we	  dan	  ook	  niet	  op	  voorhand	  uit	  
zolang	  ze	  ook	  lokaal	  gewenst	  zijn.	  Is	  er	  geen	  draagvlak	  dan	  zijn	  andere	  vormen	  van	  samenwerking	  
meer	  voor	  de	  hand	  liggend.	  

De	  PvdA	  heeft	  vertegenwoordigers	  op	  alle	  niveaus.	  In	  Brussel,	  Den	  Haag,	  in	  de	  provincies,	  bij	  de	  
waterschappen	  en	  in	  onze	  gemeente.	  Verbindingen	  zijn	  dus	  snel	  gelegd.	  Als	  we	  in	  onze	  gemeente	  
kansen	  zien	  of	  tegen	  problemen	  aanlopen	  dan	  kunnen	  wij	  die	  verbindingen	  inzetten	  om	  snel	  tot	  
resultaat	  te	  komen.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• De	  PvdA	  wil	  een	  lokale	  overheid	  die	  zich	  dienstbaar	  opstelt.	  De	  gemeente	  is	  er	  voor	  de	  
bewoners,	  niet	  andersom.	  We	  zien	  bewoners	  als	  verantwoordelijke	  burgers	  die	  het	  beste	  
met	  de	  stad	  voor	  hebben.	  Voor	  onverschilligheid	  is	  in	  onze	  gemeente	  geen	  plaats.	  

• De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  wil	  zoveel	  mogelijk	  gebruik	  maken	  van	  betrokken	  bewoners	  die	  het	  
beste	  met	  de	  stad	  of	  het	  dorp	  voor	  hebben.	  Veel	  bewoners	  zetten	  zich	  graag	  in	  voor	  de	  
lokale	  samenleving.	  Waar	  mogelijk	  betrekken	  we	  bewoners	  in	  een	  zo	  vroeg	  mogelijk	  
stadium	  bij	  belangrijke	  keuzes.	  Dat	  komt	  het	  beleid	  ten	  goede:	  de	  kans	  op	  succes	  is	  groter	  
als	  bewoners	  weten	  dat	  ze	  invloed	  op	  het	  beleid	  hebben.	  

• De	  lokale	  overheid	  heeft	  een	  verbindende	  rol.	  De	  gemeente	  brengt	  bewoners,	  bedrijven	  en	  
instellingen	  bij	  elkaar	  om	  samen	  te	  werken	  aan	  de	  toekomst	  van	  de	  stad.	  Hiermee	  kan	  de	  
overheid	  weer	  het	  vertrouwen	  van	  bewoners	  winnen.	  We	  combineren	  daadkracht	  met	  
draagvlak.	  	  

• Regionale	  samenwerking	  is	  op	  onderdelen	  noodzakelijk.	  Op	  economisch	  en	  sociaal	  terrein	  
is	  hier	  veel	  winst	  te	  behalen,	  zeker	  nu	  de	  lokale	  overheid	  voor	  steeds	  meer	  taken	  op	  het	  
gebied	  van	  zorg,	  welzijn	  en	  sociale	  zekerheid	  verantwoordelijk	  is.	  Dit	  mag	  echter	  niet	  leiden	  
tot	  een	  nieuwe	  vorm	  van	  centralisme	  die	  slecht	  democratisch	  controleerbaar	  is.	  	  

• De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  wil	  bureaucratie	  en	  regeldrift	  samen	  met	  bewoners	  en	  
ondernemers	  aanpakken.	  Regels	  zijn	  er	  om	  bewoners	  en	  bedrijven	  te	  helpen,	  niet	  om	  ze	  
dwars	  te	  zitten.	  We	  schaffen	  overbodige	  regels	  af.	  	  

• Als	  gemeente	  hebben	  we	  één	  aanspreekpunt	  (loket)	  voor	  bewoners	  en	  ondernemers.	  Kom	  
je	  bij	  het	  loket	  van	  de	  gemeente,	  dan	  word	  je	  binnen	  15	  minuten	  geholpen.	  	  

• Wij	  besteden	  alleen	  overheidstaken	  uit	  als	  marktpartijen	  deze	  echt	  beter	  en	  goedkoper	  
kunnen	  uitvoeren.	  Verdere	  uitbesteding	  van	  taken	  en	  marktwerking	  heeft	  niet	  onze	  
voorkeur.	  	  
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• Geen	  enkele	  trouwambtenaar	  mag	  weigeren	  een	  homostel	  in	  de	  echt	  te	  verbinden.	  Onze	  
overheid	  is	  dienstbaar	  aan	  haar	  burgers.	  	  

• Het	  gelijkheidsbeginsel	  en	  het	  discriminatieverbod	  -‐	  allen	  die	  zich	  in	  Assen	  bevinden	  
worden	  in	  gelijke	  gevallen	  gelijk	  behandeld	  -‐	  zijn	  voor	  ons	  uitgangspunt.	  Dit	  
discriminatieverbod	  geldt	  ook	  voor	  de	  seksuele	  geaardheid	  van	  onze	  inwoners.	  	  

• Gemeenteraadsleden	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  zijn	  in	  de	  eerste	  plaats	  
volksvertegenwoordigers.	  We	  staan	  in	  nauw	  contact	  met	  bewoners,	  maken	  waar	  mogelijk	  
gebruik	  van	  hun	  kennis	  en	  ervaring	  en	  leggen	  over	  standpunten	  en	  besluiten	  voortdurend	  
verantwoording	  af.	  	  
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2. Zorgen	  voor	  meedoen	  
Economische	  crisis	  of	  niet,	  “niemand	  tussen	  wal	  en	  schip”	  

Zorg	  is	  een	  verantwoordelijkheid	  van	  ons	  allemaal.	  We	  zorgen	  dat	  er	  hulp	  is	  voor	  de	  mensen	  die	  dat	  
het	  hardst	  nodig	  hebben.	  Draagkracht	  is	  voor	  ons	  een	  leidend	  principe.	  Draagkracht	  zowel	  in	  
financiële	  zin	  als	  in	  sociaal	  opzicht.	  De	  gemeente	  heeft	  de	  kans	  om	  zorg	  minder	  ingewikkeld	  te	  
maken	  en	  dichtbij	  mensen	  te	  organiseren.	  Bijvoorbeeld	  doordat	  wijkverpleegkundigen	  de	  eigen	  
kracht	  van	  mensen	  en	  hun	  netwerken	  te	  versterken.	  

Zorg	  bij	  je	  thuis	  en	  ouder	  worden	  in	  je	  eigen	  buurt	  
Gewoon	  in	  je	  eigen	  wijk	  kunnen	  blijven	  wonen	  als	  je	  ouder	  wordt	  of	  gehandicapt	  raakt.	  Dat	  vinden	  
wij	  belangrijk.	  Zorgmedewerkers	  moeten	  weer	  ‘aanklampbaar’	  en	  zichtbaar	  zijn	  in	  de	  wijk.	  Het	  gaat	  
niet	  alleen	  om	  zorg,	  maar	  ook	  om	  welzijn.	  Met	  alleen	  het	  uit	  bed	  halen	  van	  mensen	  of	  het	  
schoonmaken	  van	  een	  huis	  ben	  je	  niet	  klaar.	  Het	  gaat	  erom	  dat	  mensen	  daarna	  iets	  kunnen	  gaan	  
doen.	  Dat	  mensen	  zo	  mogelijk	  kunnen	  participeren	  door	  werk,	  onderwijs,	  vrijwilligerswerk	  en	  daar	  
waar	  het	  om	  de	  meest	  kwetsbare	  burgers	  gaat,	  activiteiten	  op	  een	  dagbestedingscentrum.	  Dat	  is	  
van	  belang	  voor	  de	  kwetsbare	  burgers	  zelf	  maar	  ook	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  mantelzorgers	  niet	  
overbelast	  raken.	  	  

De	  PvdA	  is	  	  tevreden	  over	  de	  eerste	  resultaten	  van	  het	  programma	  DOEN.	  

De	  doelstellingen	  voor	  de	  PvdA	  blijven	  ook	  in	  de	  volgende	  periode	  overeind	  staan.	  Samen	  met	  
mensen	  om	  wie	  het	  gaat,	  de	  instellingen,	  buurtbewoners	  vorm	  geven	  aan	  zorg	  en	  welzijn.	  

Dit	  zal	  vragen	  om	  moeilijke	  keuzes,	  want	  één	  ding	  is	  duidelijk:	  we	  moeten	  als	  gemeente	  met	  minder	  
geld	  veel	  meer	  taken	  uitvoeren.	  De	  PvdA	  is	  bereid	  keuzes	  te	  maken	  en	  doet	  dat	  graag	  met	  de	  
inwoners	  samen.	  Wij	  vragen	  van	  iedereen	  een	  inspanning	  om	  met	  ons	  mee	  te	  denken	  en	  aan	  te	  
geven	  waar	  burgers	  meer	  kunnen	  doen,	  en	  ook	  aan	  te	  geven	  waar	  het	  niet	  goed	  gaat.	  	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• 1	  loket	  voor	  alle	  sociale	  vragen	  en	  dus	  ook	  echt	  helpen.	  

• Buurtbemiddeling	  is	  en	  blijft	  een	  voorbeeldproject	  waarbij	  burgers	  elkaar	  helpen.	  Dit	  
project	  zullen	  we	  als	  gemeente	  blijven	  ondersteunen	  en	  waar	  mogelijk	  uitbreiden.	  

• Vrijwilligers	  krijgen	  waardering	  door	  het	  invoeren	  van	  de	  vrijwilliger	  van	  het	  jaar	  of	  een	  
vrijwilligerspenning.	  De	  vrijwilligersdag	  blijft	  bestaan	  en	  wordt	  gezamenlijk	  georganiseerd	  

• De	  bezuinigingen	  in	  de	  thuiszorg	  zijn	  te	  ver	  gegaan,	  thuiszorg	  is	  meer	  dan	  schoonmaken.	  
Met	  behulp	  van	  mensen	  met	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt,	  vrijwilligers	  en	  professionals	  de	  
Asser	  aanpak	  kiezen,	  samen	  staan	  we	  sterk,	  we	  verbeteren	  de	  kwaliteit	  en	  de	  professional	  
wordt	  normaal	  beloond.	  Dan	  moet	  er	  weer	  tijd	  zijn	  voor	  aandacht	  en	  warmte.	  Voor	  de	  
PvdA	  betekent	  dit	  extra	  geld	  vrijmaken.	  

• Mochten	  er	  bij	  de	  nieuwe	  taken	  op	  het	  gebied	  van	  zorg	  en	  welzijn,	  aanbestedingen	  
noodzakelijk	  zijn	  (De	  PvdA	  vindt	  dat	  dit	  tot	  een	  uiterste	  beperkt	  moet	  worden)	  dan	  gaat	  
kwaliteit	  boven	  geld.	  
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• Bij	  aanbestedingen	  houden	  we	  altijd	  rekening	  met	  fatsoenlijke	  arbeidsvoorwaarden	  en	  
omstandigheden.	  Hierin	  heeft	  de	  gemeente	  een	  voorbeeldfunctie.	  	  

• De	  wijkgebouwen	  hebben	  een	  belangrijke	  functie.	  Ze	  zijn	  het	  middelpunt	  van	  de	  wijk.	  De	  
huidige	  beheersvormen	  vragen	  om	  een	  herziening.	  De	  PvdA	  is	  het	  hier	  mee	  eens.	  De	  PvdA	  
vindt	  dat	  alle	  beheersvormen	  bespreekbaar	  zijn.	  	  Het	  afstoten	  of	  verkopen	  van	  de	  
gebouwen	  is	  niet	  aan	  de	  orde.	  Voor	  het	  in	  stand	  houden	  is	  en	  blijft	  de	  gemeente	  
verantwoordelijk.	  

• Nadat	  de	  WMO-‐middelen	  en	  het	  uitkeringsgeld	  naar	  de	  Algemene	  Dienst	  is	  gestroomd,	  is	  
het	  voor	  de	  PvdA	  duidelijk	  dat	  bij	  het	  overhevelen	  van	  taken	  eventueel	  extra	  geld	  mag	  
worden	  gestoken	  in	  het	  sociaal	  beleid.	  

• Mensen	  gaan	  voor	  stenen	  blijft	  het	  uitgangspunt.	  

	  

Integrale,	  wijkgerichte	  aanpak	  
We	  moeten	  doorgaan	  op	  de	  ingeslagen	  weg.	  Dat	  betekent:	  	  Niet	  denken	  in	  hokjes,	  maar	  een	  
integrale	  aanpak	  volgen.	  Als	  PvdA	  geloven	  we	  in	  de	  kracht	  van	  de	  samenleving,	  meedoen	  is	  in	  onze	  
ogen	  de	  gewoonste	  zaak.	  Dit	  betekent	  dat	  mensen	  elkaar	  helpen,	  familie,	  buren,	  vrienden,	  
enzovoorts.	  Lukt	  dit	  niet	  dan	  is	  er	  de	  gemeente.	  	  Het	  maakt	  dan	  niet	  uit	  of	  het	  gaat	  om	  
schuldhulpverlening,	  WMO,	  Zorg	  of	  inkomen.	  	  

Zorg	  voor	  elkaar	  
Dit	  betekent	  een	  enorme	  omslag	  in	  denken.	  De	  PvdA	  gelooft	  in	  hulp	  op	  maat	  en	  waar	  nodig	  ook	  
snel	  en	  adequaat.	  Zorg	  eisen	  vanuit	  de	  gedachte:	  “daar	  heb	  ik	  recht	  op”,	  	  is	  niet	  meer	  van	  deze	  tijd.	  
Het	  gaat	  om	  die	  hulp	  die	  echt	  noodzakelijk	  is	  en	  waarbij	  participatie	  (mee	  kunnen	  blijven	  doen	  in	  de	  
samenleving)	  het	  uitgangspunt	  is.	  	  

Het	  is	  niet	  langer	  de	  gemeente	  en	  de	  PvdA	  die	  aangeeft	  hoe	  alles	  precies	  moet.	  Nee	  de	  inwoner,	  de	  
uitvoeringspartijen	  en	  vrijwilligers	  bedenken	  samen	  met	  de	  gemeente	  hoe	  we	  ‘Doen’	  het	  beste	  
kunnen	  vormgeven.	  Bij	  deze	  veranderingen	  zijn	  de	  cliënten	  en	  WMO-‐raad	  belangrijke	  partners,	  de	  
PvdA	  wil	  hen	  er	  bij	  blijven	  betrekken	  maar	  vooral	  ook	  naar	  hen	  luisteren	  en	  hun	  adviezen	  ter	  harte	  
nemen.	  Hier	  zetten	  we	  dus	  het	  met	  succes	  ingezette	  beleid	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  door.	  
Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  het	  inwonersplein	  (één	  sociaal	  loket),	  betrekken	  van	  vrijwilligers	  bij	  zowel	  
beleid	  als	  uitvoering,	  minder	  regels,	  meer	  maatwerk	  en	  vooral	  inzetten	  op	  werk.	  Zijn	  er	  dan	  ook	  
beperkingen?	  Ja:	  alles	  zal	  zoveel	  mogelijk	  budgetneutraal	  moeten	  worden	  uitgevoerd.	  	  

Dit	  alles	  vraagt	  wat	  van	  de	  samenleving.	  De	  PvdA	  is	  er	  van	  overtuigd	  dat	  als	  we	  het	  samen	  doen,	  
het	  gaat	  lukken:	  “Niemand	  tussen	  wal	  en	  schip”.	  

Initiatieven	  in	  de	  buurt	  ondersteunen	  

De	  PvdA	  wil	  dat	  de	  gemeente	  ondersteunend	  is	  als	  het	  gaat	  om	  initiatieven	  in	  de	  buurt.	  ‘Mijn	  buurt	  
Assen’	  	  moet	  zich	  verder	  ontwikkelen.	  De	  gemeente	  kan	  mensen	  uit	  de	  buurt	  daarvoor	  trainen	  of	  
ondersteunen.	  De	  gemeente	  ondersteunt	  ook	  mantelzorgers.	  Er	  zal	  nog	  meer	  van	  mantelzorgers	  
worden	  verwacht	  de	  komende	  jaren	  en	  daartoe	  moeten	  mensen	  wel	  in	  staat	  zijn.	  De	  PvdA	  is	  geen	  
er	  voorstander	  van	  dat	  in	  Assen	  mensen	  (zonder	  werk	  bijvoorbeeld)	  verplicht	  worden	  medische	  
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verzorging	  te	  plegen	  bij	  buren.	  We	  kunnen	  mensen	  zonder	  werk	  wel	  vragen	  mensen	  te	  bezoeken	  of	  
te	  begeleiden	  en	  zo	  een	  steentje	  bij	  te	  dragen.	  

Keukentafelgesprekken	  

Kwetsbare	  mensen	  zullen	  altijd	  hulp	  ontvangen	  van	  de	  gemeente.	  Dat	  er	  wel	  kritisch	  naar	  het	  
aanbod	  wordt	  gekeken	  is	  noodzakelijk.	  Maar	  mensen	  zullen	  niet	  in	  een	  smerig	  huis	  blijven	  wonen.	  
Ze	  zullen	  de	  mogelijkheid	  moeten	  behouden	  het	  huis	  uit	  te	  kunnen	  (al	  dan	  niet	  met	  Wmo-‐vervoer).	  
Wel	  moet	  maatwerk	  mogelijk	  zijn.	  Het	  keukentafelgesprek	  is	  daarvoor	  belangrijk	  middel.	  We	  gaan	  
in	  gesprek	  met	  de	  burger,	  we	  bekijken	  wat	  iemand	  nog	  wel	  kan	  en	  wat	  niet	  meer.	  Doel	  is	  om	  
mensen	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  te	  laten	  wonen.	  	  	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• De	  PvdA	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  zorg	  en	  welzijn	  dichtbij	  mensen	  beschikbaar	  is.	  Dat	  
betekent	  dat	  we	  kiezen	  voor	  een	  integrale,	  gebiedsgerichte	  benadering.	  	  
	  

• Het	  inwonersplein	  wordt	  het	  loket	  voor	  alle	  	  vragen.	  
	  

• De	  menselijke	  maat	  staat	  voorop,	  we	  nemen	  het	  keukentafelgesprek	  als	  standaard.	  

• Het	  ‘Meedoenbeleid’	  is	  een	  succes	  en	  hiermee	  willen	  we	  verder.	  We	  gaan	  de	  webshop	  
uitbreiden.	  We	  bieden	  niet	  alleen	  producten,	  maar	  ook	  diensten	  aan.	  Als	  een	  inwoner	  de	  
tuin	  niet	  kan	  onderhouden,	  waarom	  zou	  een	  werkzoekende	  daar	  niet	  voor	  kunnen	  kiezen?	  	  
Ouderen	  moeten	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  de	  webshop.	  Ook	  voor	  kinderen	  is	  het	  van	  
belang	  om	  de	  mogelijkheden	  ter	  ondersteuning	  via	  de	  webshop	  te	  verruimen.	  Bijvoorbeeld	  
een	  gratis,	  cursus	  muziek/cultuur.	  	  

• De	  kans	  om	  de	  WMO	  en	  langdurigheidstoeslag	  ook	  via	  de	  webshop	  te	  verlenen,	  is	  het	  
onderzoeken	  waard.	  De	  PvdA	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  de	  webshop	  meer	  mogelijkheden	  biedt	  
dan	  waar	  nu	  gebruik	  van	  wordt	  gemaakt.	  

• De	  decentralisatie	  van	  de	  AWBZ	  gebruiken	  we	  om	  zorg	  en	  welzijn	  meer	  aan	  elkaar	  te	  
verbinden.	  We	  gaan	  steeds	  uit	  van	  eigen	  kracht,	  netwerk,	  familie,	  buurt	  en	  eventueel	  
professional.	  Preventie	  wordt	  beloond.	  Gezondheidsbevordering	  met	  wijkverpleegkundige,	  
gemeente	  en	  ziekenhuizen	  is	  ons	  uitgangspunt.	  Dit	  is	  goedkoper	  en	  prettiger	  voor	  mensen.	  

• We	  zijn	  voor	  een	  persoonsgebonden	  budget	  (PGB).	  Dat	  kan	  in	  	  verschillende	  vormen.	  
Fraude	  met	  PGB’s	  en	  andere	  gemeenschappelijke	  sociale	  regelingen	  pakken	  we	  hard	  aan.	  	  

• Er	  komt	  een	  toegankelijkheidsprogramma.	  De	  openbare	  ruimte	  en	  publieke	  voorzieningen	  
worden	  volledig	  toegankelijk	  gemaakt.	  Stoepen	  worden	  binnen	  vier	  jaar	  voorzien	  van	  op-‐	  
en	  afritjes	  op	  die	  plekken	  waar	  dit	  nog	  niet	  het	  geval	  is.	  Verkeerslichten	  bij	  
voetgangersoversteekplaatsen	  worden	  zo	  afgesteld	  dat	  je	  met	  een	  rollator	  niet	  een	  sprintje	  
hoeft	  te	  trekken.	  Met	  winkeliers	  en	  architecten	  maken	  we	  afspraken	  over	  toegankelijkheid.	  	  

	  

• Voor	  oudere	  migranten	  ontwikkelen	  we	  specifieke	  programma’s	  om	  te	  voorkomen	  dat	  zij	  in	  
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een	  dubbel	  sociaal	  isolement	  raken	  en	  om	  te	  zorgen	  dat	  zij	  de	  weg	  leren	  kennen	  naar	  de	  
zorginstellingen.	  	  

• Bij	  een	  zorgvraag	  neemt	  	  één	  hulpverlener	  de	  regie.	  
	  

• Wij	  zijn	  voorstander	  van	  eigen	  bijdrage	  naar	  draagkracht.	  
	  

• Vrijwilligers	  zijn	  belangrijk,	  we	  kunnen	  niet	  meer	  zonder,	  maar	  we	  waken	  voor	  
overbelasting.	  Vrijwilligers	  worden	  waar	  mogelijk	  in	  een	  vroeg	  stadium	  betrokken	  bij	  
nieuwe	  projecten.	  Vrijwilligers	  krijgen	  een	  waardering	  door	  het	  uitdelen	  van	  penningen,	  
vrijwilliger	  van	  het	  jaar.	  De	  vrijwilligersdag	  blijft	  bestaan	  en	  wordt	  gezamenlijk	  
georganiseerd.	  

	  
• Thuiszorg	  is	  meer	  dan	  schoonmaak	  en	  de	  uitholling	  van	  deze	  zorg	  moet	  worden	  gestopt	  

• Kinderen	  hebben	  niet	  gekozen	  om	  in	  armoede	  op	  te	  groeien,	  en	  kinderen	  blijven	  we	  
daarom	  maximaal	  steunen.	  Een	  deel	  van	  de	  kinderen	  ontvangt	  niet	  eens	  altijd	  de	  basis	  
(voedsel,	  kleding,	  onderdak	  e.d.).	  Ook	  in	  Assen	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  kinderen	  ’s	  
ochtends	  naar	  school	  gaan	  zonder	  ontbijt.	  Dit	  vindt	  de	  PvdA	  onacceptabel	  en	  zou	  ook	  een	  
speerpunt	  moeten	  zijn	  in	  het	  meedoen-‐beleid.	  De	  mogelijkheid	  van	  de	  staatssecretaris	  om	  
af	  te	  wijken	  van	  de	  110%	  norm	  is	  wat	  betreft	  kinderen	  voor	  de	  PvdA	  geen	  discussie.	  	  

<<kader>>De	  pilot	  met	  werkloze	  jongeren	  bij	  de	  politie	  (een	  initiatief	  van	  de	  PvdA)	  was	  een	  groot	  
succes.	  Acht	  jongeren	  deden	  2	  jaar	  lang	  een	  werkleertraject	  in	  ondersteunende	  taken	  bij	  de	  politie.	  
Dit	  leverde	  hen	  het	  diploma	  juridisch	  secretaresse	  op.	  Zes	  van	  de	  acht	  jongeren	  behaalden	  
daarnaast	  ook	  nog	  eens	  het	  diploma	  BOA	  (Buitengewoon	  Opsporings	  Ambtenaar).	  <<einde	  kader>>	  

Mantelzorgers	  
Van	  alle	  zorg	  die	  wordt	  verleend,	  wordt	  ongeveer	  80	  procent	  gedaan	  door	  mensen	  die	  daarvoor	  
niet	  betaald	  krijgen.	  Het	  gaat	  dan	  vaak	  om	  ouders	  die	  voor	  hun	  gehandicapte	  kinderen	  zorgen,	  
partners	  die	  elkaar	  verzorgen	  of	  kinderen	  die	  hun	  ouders	  ondersteunen.	  We	  noemen	  dat	  
mantelzorg.	  Het	  helpen	  en	  verzorgen	  van	  iemand	  van	  wie	  je	  houdt	  is	  natuurlijk	  geweldig.	  Zoiets	  doe	  
je	  met	  liefde.	  Maar	  vaak	  is	  het	  ook	  ontzettend	  zwaar.	  Soms	  gaat	  het	  zelfs	  om	  hele	  jonge	  kinderen	  
die	  complete	  verantwoordelijkheden	  in	  het	  huishouden	  hebben	  of	  hoogbejaarden	  die	  hun	  partner	  
verzorgen.	  Om	  mantelzorgers	  te	  helpen	  en	  af	  en	  toe	  rust	  te	  geven	  zetten	  wij	  de	  komende	  jaren	  
extra	  in	  op	  het	  ondersteunen	  van	  mantelzorgers.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• De	  PvdA	  wil	  dat	  mantelzorgondersteuners	  extra	  capaciteit	  krijgen	  om	  mantelzorgers	  op	  te	  
zoeken	  en	  te	  helpen	  met	  praktische	  oplossingen.	  	  

• Jonge	  en	  bejaarde	  mantelzorgers	  willen	  we	  extra	  ondersteunen	  om	  ook	  hun	  eigen	  leven	  te	  
kunnen	  blijven	  leiden.	  	  

• Bij	  re-‐integratieverplichtingen	  wordt	  rekening	  gehouden	  met	  mantelzorgtaken.	  	  
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• We	  blijven	  verlichting	  van	  de	  mantelzorg	  via	  logies	  in	  bijvoorbeeld	  het	  weekend	  
ondersteunen.	  	  
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3. Werk,	  inkomen	  en	  economie	  
Werk	  
Werk	  geeft	  zelfrespect,	  brengt	  zelfstandigheid	  mee	  en	  is	  de	  aanjager	  van	  integratie	  en	  participatie.	  
Daarom	  moeten	  zoveel	  mogelijk	  inwoners	  aan	  het	  werk;	  juist	  in	  deze	  tijd.	  Onze	  droom	  is	  voor	  
iedereen	  een	  baan.	  Maar	  wel	  goed	  werk	  met	  een	  loon	  volgens	  de	  CAO	  en	  betrokkenheid	  bij	  het	  
eigen	  bedrijf.	  Andersom	  verwachten	  we	  van	  het	  bedrijf	  betrokkenheid	  bij	  werknemers	  en	  de	  lokale	  
samenleving.	  We	  spannen	  ons,	  samen	  met	  ondernemers,	  extra	  in	  om	  jeugdwerkloosheid	  te	  
verminderen	  en	  te	  voorkomen.	  We	  bevorderen	  kennisinnovatie.	  Hiervoor	  is	  een	  goede	  
samenwerking	  nodig	  tussen	  onderwijs	  en	  bedrijfsleven.	  Zo	  verbeteren	  we	  de	  afstemming	  tussen	  
opleidingen	  en	  beschikbare	  banen,	  gericht	  op	  uitbreiding	  van	  lokaal	  sterke	  sectoren.	  	  

De	  arbeidsmarkt	  houdt	  niet	  op	  bij	  de	  gemeentegrens.	  Wij	  vinden	  dat	  ook	  de	  kansen	  in	  de	  regio	  
voor	  onze	  inwoners	  benut	  horen	  te	  worden.	  We	  helpen	  werkgevers	  bij	  het	  vinden	  van	  werknemers	  
en	  het	  aanvragen	  van	  vergunningen,	  en	  we	  maken	  het	  ondernemen	  gemakkelijker.	  Werkzoekenden	  
proberen	  we	  zo	  snel	  mogelijk	  bij	  een	  werkgever	  te	  krijgen.	  Als	  dat	  niet	  kan	  zoeken	  we	  naar	  andere	  
activiteiten.	  Voor	  iedereen	  die	  geen	  werk	  heeft	  is	  er	  het	  vangnet	  van	  de	  bijstand.	  De	  PvdA	  verwacht	  
wel	  dat	  iedereen	  actief	  blijft,	  bijvoorbeeld	  met	  stages	  of	  door	  het	  doen	  van	  onbetaald	  werk	  of	  het	  
volgen	  van	  scholing.	  Kortom,	  meedoen	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  uit	  te	  kunnen	  stromen	  naar	  (betaald)	  
werk.	  

Streng	  maar	  rechtvaardig	  
Voor	  werk	  en	  inkomen	  blijft	  gelden:	  een	  	  streng	  maar	  rechtvaardig	  beleid.	  Mensen	  blijven	  niet	  in	  
huis	  zitten	  als	  ze	  geen	  werk	  hebben,	  maar	  moeten	  iets	  doen.	  Dat	  kan	  in	  het	  kader	  zijn	  van	  re-‐
integratie,	  dat	  kan	  ook	  zijn	  in	  de	  vorm	  van	  vrijwilligerswerk.	  Voor	  jongeren	  zijn	  we	  nog	  duidelijker:	  
OF	  je	  gaat	  naar	  school,	  OF	  je	  bent	  aan	  het	  werk.	  Misbruik	  van	  uitkeringen	  blijft	  voor	  de	  PvdA	  
onacceptabel:	  dit	  tolereren	  we	  niet.	  	  

	  

Dit	  betekent	  voor	  	  de	  komende	  raadsperiode:	  
• Werkpunt	  bouwen	  we	  verder	  	  uit.	  	  

• ISD	  blijft	  een	  taak	  houden	  bij	  het	  begeleiden	  van	  mensen	  van	  een	  uitkering	  naar	  werk.	  	  

• Alescon	  blijft	  ons	  werkleerbedrijf.	  	  

• De	  grenzen	  van	  de	  arbeidsmarkt	  stoppen	  niet	  bij	  de	  gemeentegrens.	  Met	  een	  
gemeenschappelijke	  en	  gecoördineerde	  werkgeversbenadering	  in	  onze	  regio	  ondersteunen	  
we	  werkgevers	  en	  maken	  hun	  taak	  lichter,	  maar	  ze	  moeten	  dan	  wel	  hun	  eigen	  
verantwoordelijkheid	  oppakken.	  Bijvoorbeeld	  door	  het	  in	  dienst	  nemen	  van	  
arbeidsgehandicapten.	  	  

• We	  gunnen	  bij	  aanbestedingen	  alleen	  onder	  de	  voorwaarde	  dat	  de	  aannemende	  partij	  
minimaal	  5	  procent	  van	  de	  aanneemsom	  gebruikt	  voor	  de	  inzet	  van	  langdurig	  werklozen,	  
jongeren	  en	  arbeidsgehandicapten.	  Dit	  heet	  Social	  Return	  on	  Investment.	  Dit	  passen	  we	  toe	  
bij	  alle	  projecten	  (fysiek,	  infra	  en	  sociaal)	  en	  bij	  de	  inkoop	  van	  diensten	  en	  producten	  door	  
de	  gemeente.	  	  
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• De	  regels	  voor	  aanbestedingen	  worden	  zo	  toegepast	  dat	  het	  voor	  lokale	  ondernemers	  
aantrekkelijk	  is	  om	  in	  te	  schrijven	  op	  aanbestedingen.	  

• Bij	  (bouw)projecten	  van	  de	  gemeente	  worden	  in	  de	  aanbestedingsprocedure	  voorwaarden	  
opgenomen	  waardoor	  het	  project	  conform	  het	  leer/werk-‐traject	  ‘leerlingbouwplaatsen’	  

wordt	  ingericht	  en	  uitgevoerd.	  	  

• Wij	  willen	  dat	  de	  gemeente	  zelf	  het	  goede	  voorbeeld	  geeft	  door	  voldoende	  stageplekken	  
en	  werkervaringsplaatsen	  aan	  te	  bieden	  binnen	  de	  eigen	  organisatie	  en	  5	  procent	  van	  de	  
arbeidsplaatsen	  te	  reserveren	  voor	  langdurig	  werklozen	  en	  arbeidsgehandicapten.	  De	  PvdA	  
stelt	  voor	  12	  personen	  met	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  in	  dienst	  te	  nemen	  van	  de	  
gemeente.	  We	  bieden	  specifieke	  maatregelen	  (stageplaatsen,	  oprichten	  van	  een	  
vakopleiding	  voor	  volwassenen,	  scholingstrajecten	  enz.)	  aan	  45-‐plussers	  aan	  die	  werkloos	  
zijn	  geworden.	  	  

Jongeren	  en	  werk	  
Voor	  jongeren	  is	  het	  vinden	  van	  de	  juiste	  toegang	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  belangrijk.	  De	  eerste	  baan,	  
het	  begin	  van	  je	  verdere	  werkzame	  leven.	  Juist	  nu,	  in	  deze	  economische	  crisis,	  is	  het	  vinden	  van	  die	  
eerste	  baan	  die	  goed	  aansluit	  op	  de	  opleiding	  moeilijk.	  De	  startkwalificatie	  helpt	  daarbij,	  maar	  soms	  
is	  dit	  niet	  voldoende.	  Als	  het	  niet	  lukt	  om	  een	  baan	  te	  vinden	  die	  bij	  je	  past,	  willen	  wij	  je	  helpen.	  
Voor	  ons	  is	  het	  belangrijk	  dat	  jongeren	  actief	  blijven.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode	  :	  

• Voor	  de	  PvdA	  is	  de	  aanpak	  van	  de	  jeugdwerkloosheid	  van	  het	  grootste	  belang.	  Hiervoor	  
ontwikkelen	  we	  in	  onze	  regio	  samen	  met	  jongeren,	  onderwijs	  en	  bedrijfsleven	  een	  
aanvalsplan	  tegen	  de	  jeugdwerkloosheid	  als	  onderdeel	  van	  het	  Plan	  van	  de	  Arbeid.	  	  

• We	  maken	  discriminatie	  op	  de	  regionale	  arbeidsmarkt	  bespreekbaar	  met	  werkgevers-‐	  en	  
werknemersorganisaties	  om	  zo	  de	  verschillen	  in	  kansen	  en	  positie	  van	  allochtone	  en	  
autochtone	  jongeren	  op	  de	  arbeidsmarkt	  te	  verkleinen.	  	  

• We	  willen	  dat	  de	  gemeente	  als	  organisatie	  stageplaatsen	  en	  werkervaringsplaatsen	  biedt	  
voor	  jongeren	  van	  het	  MBO.	  Zo	  kan	  zij	  ook	  beter	  afspraken	  hierover	  maken	  met	  andere	  
bedrijven	  in	  de	  regio	  om	  stage-‐	  en	  werkplekken	  op	  MBO-‐niveau	  te	  creëren.	  Het	  behalen	  
van	  een	  startkwalificatie	  is	  cruciaal.	  Het	  verrichten	  van	  stages	  en/of	  werk	  moet	  kunnen	  
leiden	  tot	  een	  erkende	  startkwalificatie.	  De	  huidige	  route	  naar	  het	  behalen	  van	  een	  
startkwalificatie	  is	  niet	  voor	  iedereen	  haalbaar.	  

• Jongeren	  onder	  de	  27	  jaar	  volgen	  onderwijs,	  hebben	  een	  baan	  of	  combineren	  onderwijs	  
met	  werk.	  Het	  uitgangspunt	  voor	  leerplicht	  en	  toeleiding	  naar	  werk	  is	  ‘school	  eerst’.	  	  
Experimenten	  die	  de	  aansluiting	  onderwijs	  en	  arbeid	  oplossen,	  ondersteunen	  we.	  

Als	  je	  hulp	  nodig	  hebt	  
Niet	  voor	  iedereen	  is	  het	  vinden	  van	  werk	  gemakkelijk,	  soms	  heb	  je	  daarbij	  hulp	  nodig.	  Dit	  kan	  zijn	  
omdat	  je	  een	  arbeidsbeperking	  hebt,	  tijdelijk	  geen	  werk	  kunt	  vinden	  of	  in	  een	  sector	  zit	  die	  zwaar	  
te	  lijden	  heeft	  onder	  de	  economische	  crisis.	  Onze	  ondersteuning	  is	  gericht	  op	  het	  vinden	  van	  
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(ander)	  werk	  en	  het	  vergroten	  van	  de	  zelfredzaamheid	  van	  onze	  burgers.	  

Er	  is	  afgelopen	  periode	  veel	  energie	  gestoken	  in	  werk	  voor	  iedereen	  (onder	  andere	  met	  Werkpunt).	  
Het	  ‘meedoen’	  beleid	  is	  versimpeld	  en	  toegankelijker	  gemaakt	  (webshop).	  Vrijwilligersorganisaties	  
worden	  in	  hun	  werk	  ondersteund.	  	  Er	  is	  gestart	  met	  een	  integrale	  aanpak	  (Doen)	  

	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• De	  PvdA	  wil	  bijstandsgerechtigden	  actief	  helpen	  bij	  het	  vinden	  van	  werk.	  Vanuit	  de	  
mogelijkheden	  van	  elke	  bijstandsgerechtigde	  kijken	  we	  naar	  de	  aansluiting	  op	  de	  
arbeidsmarkt	  en	  wat	  er	  nodig	  is	  (scholing,	  stage	  of	  onbetaalde	  arbeid)	  om	  die	  aansluiting	  te	  
verbeteren.	  Wij	  vragen	  van	  mensen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  bijstand	  een	  tegenprestatie	  
(wederkerigheidprincipe).	  Hiervoor	  maken	  zij	  zelf	  een	  plan.	  Indien	  dit	  niet	  lukt,	  vinden	  we	  
dat	  de	  gemeente	  daarbij	  kan	  helpen.	  	  

• Bijstandsgerechtigden	  werken	  maximaal	  twintig	  uur	  per	  week	  onbetaald	  als	  tegenprestatie	  
voor	  hun	  uitkering.	  	  

• Wie	  een	  fatsoenlijk	  werkaanbod	  weigert,	  wordt	  gekort	  op	  de	  uitkering.	  Dit	  gebeurt	  ook	  als	  
iemand	  afspraken	  over	  het	  volgen	  van	  scholing,	  re-‐integratie,	  werk	  of	  vrijwilligerswerk	  niet	  
nakomt.	  	  

• Niet	  iedereen	  is	  even	  kansrijk	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Voor	  degenen	  zonder	  kansen	  of	  met	  zeer	  
beperkte	  kansen	  hebben	  we	  het	  vangnet	  van	  de	  bijstand.	  Mensen	  met	  veel	  kansen	  op	  de	  
arbeidsmarkt	  kunnen	  zelf	  actief	  op	  zoek	  gaan	  naar	  een	  baan.	  De	  groep	  er	  tussenin	  
ondersteunen	  we	  actief.	  We	  bouwen	  Werkpunt	  verder	  uit.	  	  
	  

• We	  willen	  met	  de	  programma	  ‘DOEN’	  het	  ingeslagen	  pad	  blijven	  volgen.	  Waar	  mogelijk	  
willen	  we	  dwarsverbanden	  vinden	  tussen	  het	  programma	  ‘DOEN’	  en	  Werkpunt,	  omdat	  ook	  
binnen	  het	  sociale	  domein	  win-‐winsituaties	  kunnen	  worden	  gevonden.	  Denk	  bijvoorbeeld	  
aan	  het	  inzetten	  van	  mensen	  uit	  Werkpunt	  in	  de	  wijken.	  Veel	  doen	  we	  al,	  nu	  wordt	  het	  zaak	  
het	  dusdanig	  te	  organiseren	  dat	  het	  ook	  financieel	  haalbaar	  blijft.	  	  

• Het	  uitgangspunt	  voor	  mensen	  met	  een	  WSW-‐indicatie	  is:	  zoveel	  mogelijk	  werk	  in	  reguliere	  
banen.	  We	  gaan	  uit	  van	  wat	  iemand	  kan.	  Voor	  wie	  niet	  kan	  werken	  in	  een	  reguliere	  baan	  
bieden	  we	  een	  beschermde	  arbeidsplaats	  binnen	  Alescon.	  	  

• Startende	  ZZP’ers	  ondersteunen	  we.	  Wij	  willen	  dat	  zij	  altijd	  kunnen	  meedingen	  naar	  
opdrachten	  die	  de	  gemeente	  in	  de	  markt	  zet	  als	  zij	  aan	  de	  gestelde	  functie-‐eisen	  voldoen.	  	  

• Medewerkers	  in	  de	  uitvoering	  zoals	  Thuishulpen	  (Alfahulpen)	  hebben	  recht	  op	  goede	  
arbeidsomstandigheden	  en	  fatsoenlijke	  lonen	  volgens	  CAO-‐normen,	  ook	  als	  zij	  dit	  werk	  als	  
ZZP’er	  doen.	  Wij	  vinden	  dit	  een	  belangrijk	  criterium	  in	  aanbestedingsprocedures.	  	  

• Voor	  ZZP’ers	  die	  schuldhulpverlening	  nodig	  hebben,	  stellen	  we	  niet	  meer	  als	  voorwaarde	  
dat	  zij	  hun	  bedrijf	  stop	  zetten.	  ZZP’ers	  komen	  in	  aanmerking	  voor	  het	  minimabeleid.	  	  
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Inkomen	  	  
Een	  inkomen	  zorgt	  voor	  zelfstandigheid	  en	  creëert	  kansen.	  Juist	  in	  deze	  tijd	  van	  economische	  
malaise	  willen	  we	  kwetsbare	  mensen	  blijven	  ondersteunen	  door	  onder	  andere	  een	  activerende	  
armoede-‐aanpak.	  Het	  is	  onacceptabel	  dat	  er	  in	  Nederland	  ongeveer	  300.000	  kinderen	  opgroeien	  in	  
armoede.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• De	  PvdA	  wil	  activerend	  armoedebeleid,	  gericht	  op	  het	  voorkomen	  van	  armoede.	  Onze	  
aanpak	  is	  gericht	  op	  begeleiding	  naar	  werk	  én	  aanpak	  van	  de	  armoedeproblematiek.	  In	  
Assen	  doen	  we	  dit	  wijkgericht.	  

• Met	  woningbouwcorporaties,	  deurwaarders	  en	  nutsbedrijven	  maken	  we	  stevige	  afspraken	  
om	  problematische	  schulden	  en	  huisuitzettingen	  te	  voorkomen.	  Convenanten	  met	  
deurwaarders	  moeten	  exorbitante	  incassokosten	  voorkomen.	  	  

• Mensen	  met	  een	  arbeidsbeperking	  mogen	  niet	  onder	  het	  wettelijk	  minimumloon	  betaald	  
worden.	  Ook	  voor	  deze	  groep	  is	  het	  uitzicht	  om	  door	  te	  groeien	  naar	  de	  CAO-‐schalen	  
belangrijk.	  	  

• Onze	  sociale	  zekerheid	  is	  gebaseerd	  op	  solidariteit.	  Om	  dit	  overeind	  te	  houden	  staan	  
fraudebestrijding	  en	  handhaving	  hoog	  op	  onze	  agenda.	  	  

• Wij	  vinden	  dat	  elke	  gemeente	  zelf	  de	  inkomensgrens	  voor	  het	  gemeentelijk	  minimabeleid	  
zou	  moeten	  kunnen	  vaststellen	  en	  niet,	  zoals	  nu	  het	  geval	  is,	  dat	  we	  ons	  moeten	  houden	  
aan	  de	  landelijke	  normering	  van	  110	  procent	  van	  het	  wettelijk	  minimumloon.	  	  

• Het	  MKB	  is	  belangrijk	  voor	  ons.	  Veel	  kleine	  ondernemers	  hebben	  schulden	  en	  een	  laag	  
inkomen.	  Wij	  gaan	  meer	  schuldentrajecten	  met	  kleine	  ondernemers	  opzetten,	  zodat	  zij	  snel	  
uit	  de	  problemen	  komen	  en	  zich	  weer	  kunnen	  richten	  op	  het	  eigen	  bedrijf.	  	  

	  

Financieel	  fit	  
De	  PvdA	  merkt	  dat	  steeds	  meer	  mensen	  in	  Assen	  financiële	  problemen	  hebben	  waar	  ze	  niet	  meer	  
uitkomen.	  De	  Gemeenschappelijke	  Krediet	  Bank	  (GKB)	  helpt	  nu	  bij	  het	  aanpakken	  van	  deze	  
problemen	  door	  voorlichting,	  informatie	  en	  regelingen.	  PvdA	  wil	  dat	  de	  gemeente	  een	  actieve	  rol	  
blijft	  spelen	  bij	  de	  ondersteuning	  van	  de	  Gemeenschappelijke	  Krediet	  Bank.	  	  

	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• We	  willen	  dat	  de	  intake	  bij	  de	  Gemeentelijke	  Kredietbank	  binnen	  6	  weken	  plaatsvindt.	  Ook	  
moeten	  er	  meteen	  afspraken	  worden	  gemaakt	  over	  de	  doorlooptijd	  van	  het	  vervolgtraject.	  
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• We	  willen	  dat	  kinderen	  op	  de	  basisschool	  leren	  om	  verantwoord	  met	  geld	  om	  te	  gaan.	  
	  

• We	  bevorderen	  samenwerking	  tussen	  organisaties	  die	  zich	  bekommeren	  om	  hulpvragers.	  
	  

• We	  willen	  doorgaan	  met	  het	  geven	  van	  financiële	  voorlichting	  om	  financiële	  problemen	  te	  
lijf	  te	  gaan.	  
	  

• De	  GKB	  is	  geen	  bank	  in	  	  financiële	  zin,	  maar	  ondersteunt	  mensen	  om	  uit	  de	  financiële	  
problemen	  te	  blijven	  door	  een	  bredere	  aanpak.	  

	  

Economie,	  lokale	  kracht	  ondanks	  de	  crisis	  
Economische	  groei	  creëert	  banen.	  In	  veel	  gemeenten	  is	  sprake	  van	  een	  tekort	  aan	  mensen	  in	  de	  
zorg	  en	  techniek.	  We	  moeten	  dat	  in	  onze	  gemeente	  samen	  met	  de	  partners	  in	  onze	  regio	  oplossen.	  
Bedrijven	  horen	  zich	  thuis	  te	  kunnen	  voelen	  in	  onze	  gemeente.	  Daarom	  zorgen	  we	  voor	  een	  mooie	  
gemeente,	  die	  goed	  bereikbaar	  is	  en	  waar	  onderwijs,	  overheid	  en	  bedrijfsleven	  nauw	  
samenwerken.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  ondernemers	  kunnen	  ondernemen	  en	  niet	  verzand	  raken	  in	  
bureaucratie.	  Daarvoor	  is	  onder	  andere	  al	  het	  ondernemersloket	  ingericht.	  	  

Een	  sterke	  lokale	  economie,	  dat	  is	  wat	  de	  PvdA	  wil.	  Assen	  is	  ondanks	  de	  crisis	  nog	  steeds	  een	  
groeistad	  met	  een	  hoog	  voorzieningenniveau.	  We	  hebben	  een	  duidelijke	  aantrekkingskracht	  in	  de	  
regio	  en	  zijn	  sterk	  in	  de	  dienstensector	  en	  de	  zorg.	  Kortom:	  een	  aantrekkelijke	  stad	  om	  in	  te	  leven,	  
wonen	  en	  werken.	  	  

	  

Regiovisie	  
Assen	  kan	  niet	  alleen	  opereren	  in	  de	  huidige	  ontwikkelingen.	  Veel	  van	  onze	  inwoners	  werken	  in	  
Groningen	  of	  gaan	  studeren	  hier	  of	  gaan	  er	  naar	  school.	  Dit	  betekent	  dat	  we	  moeten	  samen	  werken	  
met	  gemeenten	  om	  ons	  heen.	  Hiervoor	  is	  de	  regio	  Groningen-‐Assen	  de	  aangewezen	  plek.	  Op	  het	  
gebied	  van	  arbeidsmarkt	  is	  dit	  al	  geformaliseerd	  en	  ook	  in	  de	  regiovisie	  Groningen-‐Assen	  zijn	  goede	  
afspraken	  gemaakt	  over	  bereikbaarheid,	  economie,	  wonen	  en	  bedrijfsterreinen.	  Voor	  de	  komende	  
bestuursperiode	  is	  de	  PvdA	  bereid	  geld	  en	  	  energie	  in	  de	  regionale	  samenwerking	  te	  steken.	  	  

De	  samenwerking	  buiten	  de	  gemeentegrenzen	  moet	  verder	  worden	  uitgewerkt	  Hier	  liggen	  grote	  
kansen	  om	  efficiënter	  te	  werken	  waardoor	  kosten	  worden	  gespaard.	  	  

De	  PvdA	  gelooft	  in	  	  samenwerking	  echter	  wel	  in	  de	  juiste	  vorm.	  Gemeenschappelijke	  regelingen	  zijn	  
voor	  de	  PvdA	  ondemocratisch	  en	  nauwelijks	  te	  controleren.	  

Betrokken	  werkgevers	  
We	  willen	  dat	  werkgevers	  nauw	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  lokale	  samenleving.	  In	  moeilijke	  tijden	  zoals	  
nu	  is	  het	  van	  belang	  om	  de	  krachten	  te	  bundelen.	  Samenwerken	  zorgt	  voor	  nieuwe	  verbindende	  
initiatieven	  die	  werkgelegenheid	  oplevert	  en	  de	  economische	  ontwikkeling	  stimuleert.	  De	  PvdA	  wil	  
de	  werkloosheid	  in	  Assen	  terugdringen,	  en	  banen	  creëren	  voor	  mensen	  die	  moeilijk	  toegang	  
hebben	  tot	  de	  arbeidsmarkt.	  De	  gemeente	  en	  het	  bedrijfsleven	  moeten	  vooral	  samen	  optrekken	  en	  
blijven	  investeren	  en	  innoveren	  om	  de	  economie	  weer	  aan	  te	  jagen.	  In	  sectoren	  zoals	  cultuur,	  
toerisme,	  recreatie	  en	  evenementen	  kunnen	  door	  creatief	  ondernemerschap	  meer	  banen	  ontstaan.	  	  
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Bij	  het	  creëren	  van	  banen	  verliezen	  we	  onze	  duurzaamheidsambities	  niet	  uit	  het	  oog.	  De	  PvdA	  
zoekt	  samenwerkingsverbanden	  met	  maatschappelijk	  verantwoord	  opererende	  bedrijven	  die	  	  
respect	  hebben	  voor	  duurzaamheid.	  	  

	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• De	  PvdA	  wil	  een	  nauwe	  samenwerking	  met	  lokale	  en	  regionale	  ondernemers	  om	  
regionale	  economische	  kansen	  te	  benutten.	  Wij	  beschermen	  het	  ondernemersklimaat.	  
De	  gemeente	  brengt	  ondernemers	  en	  bedrijven	  bij	  elkaar	  om	  samen	  te	  werken	  aan	  de	  
lokale	  economie.	  	  

• De	  FlorijnAs,	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  infrastructuur	  in	  het	  gebied	  van	  het	  
Havenkwartier,	  het	  stationsgebied	  en	  Assen	  Zuid	  is	  van	  groot	  belang	  voor	  Assen.	  Niet	  
alleen	  wordt	  het	  oostelijk	  deel	  van	  Assen	  beter	  ontsloten.	  Mensen	  vinden	  niet	  alleen	  
werk	  tijdens	  dit	  project	  maar	  ook	  voor	  de	  toekomst	  wordt	  een	  stevig	  fundament	  gelegd	  
voor	  de	  economische	  en	  sociale	  ontwikkeling	  van	  de	  stad.	  

• Wij	  maken	  het	  voor	  starters	  makkelijker	  om	  een	  bedrijf	  aan	  huis	  te	  beginnen	  
bijvoorbeeld	  door	  bestemmingsplannen	  hiervoor	  te	  verruimen.	  	  

• Wij	  vinden	  dat	  revitalisering	  van	  bestaande	  bedrijventerreinen	  vóór	  nieuwbouw	  of	  
uitbreiding	  van	  bedrijventerreinen	  gaat.	  Leegstand	  op	  bedrijventerreinen	  en	  
kantoorpanden	  willen	  we	  voorkomen.	  Voor	  nieuwe	  bedrijfspanden	  kan	  van	  de	  
initiatiefnemer	  geëist	  worden	  de	  oude	  te	  slopen	  als	  dit	  zou	  leiden	  tot	  nieuwe	  leegstand.	  
Leegstaande	  panden	  worden	  creatieve	  hotspots	  voor	  jongeren,	  door	  henzelf	  beheerd.	  
In	  die	  panden	  kunnen	  zij	  ondernemen,	  muziek	  maken,	  sporten	  of	  elkaar	  ontmoeten.	  	  

• De	  gemeente	  heeft	  een	  voorbeeldfunctie	  en	  neemt	  dus	  minimaal	  15	  werkzoekenden	  
met	  een	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  in	  dienst.	  Bij	  aanbestedingen	  heeft	  de	  lokale	  
economie	  voorrang.	  Bij	  gemeentelijke	  aanbestedingen	  gaan	  SRO	  en	  duurzaamheid	  voor	  
de	  laagste	  prijs.	  Inbesteden	  aan	  Werkpunt	  en	  Alescon	  zijn	  het	  uitgangspunt.	  

• Sterke	  branches	  zoals	  de	  zorg,	  (overheid)dienstverlening,	  MKB,	  en	  ook	  de	  TT	  verder	  
stimuleren.	  De	  behoefte	  aan	  zorg	  groeit	  nog	  steeds	  en	  zal	  door	  de	  Wmo-‐transitie	  
anders	  en	  slimmer	  georganiseerd	  moeten	  worden.	  Geen	  gemakkelijke	  opgave,	  want	  
veel	  mensen	  vallen	  nog	  buiten	  de	  (zorg)boot	  en	  de	  transitie	  gaat	  gepaard	  met	  een	  
bezuinigingstaakstelling.	  Creativiteit	  moet	  de	  lokale	  werkgelegenheid	  en	  kwaliteit	  van	  
zorg	  borgen	  en	  op	  termijn	  extra	  banen	  opleveren,	  ook	  bij	  opleidingsinstituten.	  	  

• Bedrijven	  die	  zich	  in	  Assen	  willen	  vestigen,	  moeten	  arbeidsplaatsen	  leveren	  voor	  lokale	  
werkzoekenden.	  Wij	  willen	  bedrijven	  faciliteren	  die	  nieuwe	  producten	  en	  diensten	  
willen	  ontwikkelen.	  Vooral	  bedrijven	  gericht	  op	  (innovatieve)	  duurzaamheid	  kunnen	  op	  
onze	  steun	  rekenen.	  Duurzaam	  en	  maatschappelijk	  verantwoord	  ondernemen	  is	  
vanzelfsprekend	  voor	  de	  PvdA.	  
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• De	  PvdA	  wil	  investeringen	  in	  de	  bouw-‐	  en	  woningmarkt	  stimuleren.	  De	  eerste	  
initiatieven	  hiertoe	  zijn	  er	  al,	  met	  het	  plan	  om	  36	  woningen	  te	  bouwen	  in	  Assen	  met	  
lokale	  aannemers.	  Een	  tweede	  voorbeeld	  is	  het	  ontwikkelen	  van	  woningen	  in	  de	  oude	  
brandweerkazerne.	  De	  hieruit	  ontstane	  werkgelegenheid	  moet	  terecht	  komen	  bij	  de	  
inwoners	  van	  Assen.	  	  

	  
• De	  PvdA	  wil	  de	  binnenstad	  aantrekkelijk	  houden	  voor	  het	  midden-‐	  en	  kleinbedrijf	  en	  

het	  winkelend	  publiek.	  Leegstand,	  afbraakpanden	  of	  langdurig	  braakliggende	  terreinen	  
moeten	  voorkomen	  worden.	  De	  horeca	  krijgt	  ruimere	  mogelijkheden	  voor	  het	  
organiseren	  van	  activiteiten	  om	  de	  gezelligheid	  te	  stimuleren.	  De	  PvdA	  vindt	  dan	  ook	  
dat	  de	  gemeente	  moet	  blijven	  investeren	  in	  kwaliteit	  van	  de	  openbare	  ruimte,	  dit	  zou	  
bijvoorbeeld	  betaald	  kunnen	  worden	  door	  het	  invoeren	  van	  betaald	  parkeren	  op	  het	  
Veemarktterrein.	  

	  
• De	  PvdA	  wil	  actief	  iets	  doen	  aan	  jeugdwerkloosheid.	  Jeugdwerkloosheid	  is	  een	  van	  de	  

grootste	  problemen	  van	  deze	  crisis,	  als	  we	  niet	  oppassen	  is	  er	  een	  generatie	  die	  nooit	  
aan	  het	  werk	  komt.	  De	  PvdA	  vindt	  dat	  dit	  niet	  mag	  gebeuren.	  In	  de	  nieuwe	  
bestuursperiode	  krijgt	  dit	  extra	  aandacht	  door	  een	  projectleider	  te	  benoemen	  die	  in	  
vier	  jaar	  zorgt	  voor	  minder	  jeugdwerkloosheid.	  Hij/zij	  werkt	  uiteraard	  nauw	  samen	  met	  
de	  bestaande	  partijen	  als	  het	  onderwijs,	  de	  sociale	  dienst,	  Alescon,	  stichting	  de	  
Hofstede,	  Assen	  voor	  Assen	  en	  uiteraard	  het	  bedrijfsleven.	  

	  
Recreatie	  en	  Toerisme:	  een	  ‘buiten’kansje	  
Onze	  stad	  en	  de	  omgeving	  hebben	  veel	  te	  bieden	  aan	  toeristen.	  Recreatie	  en	  toerisme	  zijn	  van	  
toenemend	  belang	  in	  Assen.	  De	  PvdA	  vindt	  dat	  we	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  de	  stad	  nog	  beter	  
kunnen	  inzetten	  om	  meer	  recreanten	  naar	  Assen	  te	  trekken.	  Investeren	  in	  toerisme	  trekt	  mensen	  
naar	  Assen	  toe	  en	  zal	  resulteren	  in	  meer	  werkgelegenheid	  voor	  deze	  sector.	  De	  PvdA	  gaat	  daarom	  
recreatie	  en	  toerisme	  in	  Assen	  promoten.	  	  

Wij	  willen	  de	  toeristenbelasting	  verhogen	  om	  te	  kunnen	  investeren	  in	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  
Assen.	  Daarmee	  financieren	  we	  bijvoorbeeld	  de	  ontwikkeling	  van	  wandelknooproutes	  naast	  de	  
bestaande	  fietsknooproutes	  en	  uitnodigende	  arrangementen	  (samen	  met	  recreatieondernemers)	  
voor	  boten,	  paarden,	  skaters,	  fietsers,	  motorrijders	  en	  wandelaars.	  Daarnaast	  ondersteunen	  we	  
hiermee	  aantrekkelijke	  evenementen.	  

Evenementen:	  sociaal	  en	  economisch	  van	  belang	  	  

Assen	  is	  een	  levendige	  stad.	  Naast	  de	  TT	  heeft	  de	  stad	  ieder	  jaar	  het	  Axisfestival,	  het	  
Bevrijdingsfestival,	  de	  Ontmoeting	  en	  de	  Fietsvierdaagse.	  Op	  het	  circuit	  vinden	  naast	  de	  TT	  veel	  
meer	  motorsportevenementen	  plaats.	  	  

Evenementen	  hebben	  een	  duidelijke	  meerwaarde	  voor	  onze	  stad	  en	  zijn	  vaak	  diepgeworteld	  in	  de	  
samenleving.	  Ze	  brengen	  niet	  alleen	  gezelligheid,	  maar	  zijn	  ook	  belangrijk	  in	  cultureel,	  economisch,	  
sportief	  en	  sociaal-‐maatschappelijk	  opzicht.	  Evenementen	  hebben	  daarnaast	  een	  aantoonbaar	  
effect	  op	  het	  aantrekken	  van	  bezoekers	  en	  het	  verhogen	  van	  het	  aantal	  overnachtingen	  in	  onze	  
stad.	  
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Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  
• Wij	  willen	  het	  organiseren	  van	  evenementen	  zo	  eenvoudig	  mogelijk	  houden.	  De	  gemeente	  

faciliteert	  in	  eerste	  instantie	  en	  subsidieert	  indien	  (economisch)	  noodzakelijk.	  
	  

• De	  PvdA	  wil	  de	  samenwerking	  tussen	  evenementenorganisatoren,	  bewoners,	  bedrijfsleven,	  
MKB,	  verenigingen	  en	  gemeente	  bevorderen.	  Het	  doel	  is	  een	  aantrekkelijk	  programma	  
afgestemd	  op	  de	  verschillende	  doelgroepen	  van	  Assen	  en	  regio.	  
	  

• Het	  MKB	  en	  de	  horeca	  in	  de	  binnenstad	  meer	  laten	  profiteren	  van	  evenementen	  in	  de	  
buitenring	  van	  Assen.	  Zo	  komen	  er	  bij	  Truckstar	  maar	  liefst	  60.000	  bezoekers,	  maar	  slechts	  
een	  beperkt	  deel	  hiervan	  bezoekt	  de	  binnenstad.	  
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4. Onderwijs,	  jeugd	  en	  jongeren	  
	  

Onderwijs:	  investeren	  in	  de	  toekomst	  
Investeren	  in	  onderwijs	  is	  investeren	  in	  de	  toekomst.	  Het	  gaat	  er	  daarbij	  niet	  om	  zoveel	  mogelijk	  
mensen	  in	  het	  hoger	  onderwijs	  te	  krijgen	  maar	  om	  goed	  opgeleide	  mensen	  op	  alle	  niveaus.	  Voor	  de	  
PvdA	  staat	  centraal	  dat	  kinderen	  zich	  optimaal	  moeten	  kunnen	  ontwikkelen,	  zowel	  op	  school	  als	  
thuis.	  De	  PvdA	  wil	  dat	  de	  gemeente	  de	  verantwoordelijkheid	  voelt	  voor	  goed	  onderwijs	  voor	  alle	  
kinderen.	  Daarom	  voert	  de	  gemeente	  een	  eigen	  lokaal	  onderwijsbeleid,	  gericht	  op	  het	  goed	  
presteren	  van	  scholen	  en	  leerlingen.	  Daar	  hoort	  een	  fijne	  leer-‐	  en	  leefomgeving	  bij	  voor	  onze	  jeugd,	  
net	  als	  het	  bieden	  van	  perspectief	  en	  toekomst.	  

Scholen	  en	  omgeving	  zijn	  veilig	  en	  toegankelijk	  
Het	  schoolgebouw	  hoort	  een	  plek	  te	  zijn	  waar	  kinderen	  graag	  komen,	  waar	  het	  schoon	  en	  veilig	  is.	  
De	  school	  moet	  het	  beste	  uit	  de	  kinderen	  naar	  boven	  halen.	  De	  school	  werkt	  samen	  met	  de	  buurt	  
en	  andere	  instanties	  die	  zich	  ook	  met	  kinderen	  en	  hun	  omgeving	  bezig	  houden.	  Met	  steun	  van	  de	  
PvdA	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  enorm	  geïnvesteerd	  in	  onderwijshuisvesting	  in	  Assen.	  Hiermee	  zijn	  we	  
bijna	  klaar.	  Beloofd	  is	  beloofd,	  we	  zullen	  af	  moeten	  maken	  wat	  we	  hebben	  toegezegd.	  Dit	  betekent	  
dat	  er	  bij	  voorkeur	  geen	  kinderen	  meer	  gehuisvest	  worden	  in	  tijdelijke	  voorzieningen.	  

Brede	  School	  
De	  Brede	  School	  heeft	  zich	  bewezen	  en	  is	  niet	  meer	  weg	  te	  denken	  uit	  Assen.	  We	  vinden	  dat	  	  
bedrijfsleven,	  verenigingen	  en	  gemeente	  samen	  een	  eigentijds	  jongerenaanbod	  moeten	  
organiseren	  met	  culturele,	  maatschappelijke	  en	  sportieve	  activiteiten.	  De	  gemeente	  jaagt	  aan	  en	  
stimuleert.	  	  
	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• Verzelfstandigen	  van	  het	  primair	  onderwijs	  is	  voor	  de	  PvdA	  geen	  issue.	  De	  kwaliteit	  van	  het	  
onderwijs	  is	  het	  belangrijkst.	  	  	  

• Het	  praktijkonderwijs	  is	  een	  belangrijk	  vorm	  van	  onderwijs	  om	  kwetsbare	  jongeren	  zo	  goed	  
mogelijk	  te	  begeleiden	  naar	  werk.	  Door	  de	  aankondiging	  om	  de	  WSW	  en	  de	  Wajong	  af	  te	  
schaffen	  zal	  het	  nog	  belangrijker	  worden	  om	  deze	  doelgroep	  te	  begeleiden.	  Daarom	  wil	  de	  
PvdA	  het	  volgende:	  

! De	  praktijkschool	  blijft	  onder	  gemeentelijk	  gezag.	  

! De	  praktijkschool	  werk	  nauw	  samen	  met	  de	  sociale	  dienst,	  Alescon	  en	  Werkpunt.	  	  

! Succesvolle	  projecten	  als	  navigator	  of	  de	  werkschool	  worden	  voortgezet.	  

• De	  PvdA	  wil	  dat	  de	  gemeente	  de	  beschikbare	  middelen	  inzet	  om	  te	  zorgen	  dat	  gebouwen	  
voldoen	  aan	  de	  eisen	  van	  deze	  tijd.	  Daarbij	  gaat	  het	  niet	  alleen	  om	  de	  fysieke	  kwaliteit	  van	  
een	  gebouw	  maar	  ook	  om	  de	  luchtkwaliteit	  in	  de	  ruimtes	  waarin	  leerlingen	  en	  personeel	  
veel	  tijd	  doorbrengen.	  We	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  van	  
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schoolgebouwen.	  Samen	  met	  de	  scholen	  maken	  we	  een	  plan	  voor	  de	  schoolgebouwen.	  	  
	  

• Rond	  scholen	  zijn	  veilige	  schoolzones.	  In	  deze	  schoolzones	  is	  de	  maximum	  snelheid	  voor	  
auto’s	  30	  km/u,	  zijn	  er	  parkeerverboden,	  veilige	  in-‐	  en	  uitstapplaatsen	  voor	  kinderen,	  veilige	  
fietsroutes	  en	  voldoende	  fietsstallingen.	  Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  kinderen	  zich	  veilig	  in	  
het	  verkeer	  kunnen	  bewegen	  en	  zijn	  een	  voorstander	  van	  verkeerseducatie	  en	  	  de	  
toepassing	  van	  verkeersveiligheidslabels	  voor	  scholen.	  ‘Op	  voeten	  en	  fietsen	  naar	  school’	  
wordt	  gestimuleerd.	  

• Wij	  willen	  geen	  verloren	  generaties.	  	  

• We	  vinden	  dat	  elke	  jongere	  minimaal	  een	  startkwalificatie	  moet	  halen.	  Dit	  geeft	  hen	  een	  
goede	  start	  voor	  de	  rest	  van	  hun	  toekomst.	  Er	  moet	  een	  uiterste	  inspanningsverplichting	  
gepleegd	  worden	  om	  passend	  onderwijs	  te	  blijven	  aanbieden	  aan	  jongeren	  die	  dit	  nodig	  
hebben.	  	  

• Wij	  willen	  investeren	  in	  leer-‐werkbanen	  voor	  jongeren.	  Bedrijven	  bieden	  voldoende	  
leerwerkplekken	  aan	  jongeren	  die	  nog	  geen	  kans	  op	  werk	  hebben	  gehad.	  Maatschappelijke	  
organisaties	  en	  ondernemers	  bieden	  jongeren	  werkervaringsplaatsen	  aan.	  

• Elk	  kind	  haalt	  op	  de	  basisschool	  een	  zwemdiploma.	  De	  PvdA	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  elk	  
kind	  kan	  zwemmen.	  Ouders	  moeten	  worden	  overtuigd	  van	  het	  belang	  van	  zwemmen	  als	  
sportieve	  activiteit.	  Er	  wordt	  	  in	  de	  webwinkel	  (ISD)	  de	  mogelijkheid	  geboden	  voor	  het	  
halen	  van	  een	  zwemdiploma.	  	  

• Wij	  willen	  investeren	  in	  vakonderwijs.	  Zeker	  in	  de	  techniek	  waar	  een	  gebrek	  aan	  
goedopgeleide	  mensen	  verdere	  groei	  van	  technologische	  sector	  en	  regio’s	  bedreigt.	  Het	  
aantal	  techniekstudenten	  moet	  daarom	  de	  komende	  jaren	  verdubbelen.	  

• Met	  bestaande,	  succesvolle	  (zoals	  Pak	  Je	  Kans	  en	  Kruiwagen-‐project)	  en	  nieuwe	  projecten	  
jeugdwerkloosheid	  aanpakken,	  samen	  met	  maatschappelijke	  organisaties	  en	  het	  
bedrijfsleven.	  
	  

Jeugd	  en	  zorg	  

Gelukkig	  gaat	  het	  met	  veel	  kinderen,	  jongeren	  en	  hun	  families	  goed.	  Maar	  er	  zijn	  ook	  situaties	  
waarin	  er	  sprake	  is	  van	  kleine	  of	  grote	  problemen.	  De	  Jeugdzorg	  is	  vanaf	  2015	  een	  
verantwoordelijkheid	  voor	  de	  gemeente.	  De	  PvdA	  wil	  dat	  er	  in	  de	  Jeugdzorg	  meer	  de	  nadruk	  komt	  
te	  liggen	  op	  positief	  jeugdbeleid.	  Jeugdbeleid	  waarin	  we	  uitgaan	  van	  preventie	  en	  minder	  van	  
repressie.	  

Veel	  gezinnen	  en	  kinderen	  hebben	  te	  maken	  met	  meerdere	  vormen	  van	  hulp.	  De	  betrokken	  
organisaties	  moeten	  meer	  samenwerken.	  Dit	  kan	  door	  verschillende	  regelingen	  bij	  elkaar	  te	  
brengen.	  We	  benutten	  de	  eigen	  kracht	  van	  deze	  jongeren	  en	  de	  gezinnen.	  Per	  gezin	  is	  er	  één	  
gerichte	  aanpak.	  Een	  integrale	  benadering	  op	  de	  terreinen	  AWBZ,	  Jeugdzorg	  maar	  ook	  het	  passend	  
onderwijs	  is	  daarbij	  van	  groot	  belang	  en	  vraagt	  een	  duidelijke	  regie	  van	  de	  gemeente.	  
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Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• De	  PvdA	  wil	  een	  positief	  jeugdbeleid	  waarin	  we	  uitgaan	  van	  versterking	  van	  de	  eigen	  
kracht	  van	  ouders	  en	  kinderen.	  De	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  opvoeding	  van	  
kinderen	  is	  een	  gedeelde	  verantwoordelijkheid.	  We	  willen	  onnodige	  etikettering	  
voorkomen,	  en	  waar	  mogelijk	  ouders/opvoeders	  ontzorgen	  en	  zoveel	  mogelijk	  de	  
opvoeding	  normaliseren.	  Hulp	  en	  ondersteuning	  zijn	  gericht	  op	  het	  voorkomen	  van	  het	  
uit	  de	  hand	  lopen	  van	  problemen	  en	  situaties.	  	  

• Voor	  betere	  en	  efficiënte	  Jeugdzorg	  willen	  we	  dat	  de	  gemeente	  de	  samenwerking	  
tussen	  de	  aanbieders	  van	  Jeugdzorg	  regisseert.	  Voor	  organisaties	  die	  niet	  willen	  
samenwerken,	  worden	  andere	  aanbieders	  gezocht.	  Deze	  samenwerking	  moet	  het	  
mogelijk	  maken	  dat	  er	  per	  gezin/kind	  één	  plan	  van	  aanpak	  komt.	  	  

• We	  houden	  kinderen	  van	  ouders	  die	  (psychisch)	  ziek	  zijn	  of	  verslaafd	  extra	  in	  de	  gaten.	  	  

• Wanneer	  de	  veiligheid	  van	  kinderen	  in	  het	  geding	  is,	  wordt	  er	  zorgvuldig	  ingegrepen	  en	  
zijn	  er	  goede	  opvangvoorzieningen	  beschikbaar.	  	  

• We	  werken	  met	  meldcodes	  voor	  het	  herkennen	  van	  signalen	  van	  kindermishandeling	  
en	  huiselijk	  geweld.	  Professionals	  worden	  getraind	  op	  het	  herkennen	  van	  deze	  signalen.	  
We	  bevorderen	  het	  naleven	  van	  de	  meldingsplicht	  door	  zorgverleners.	  	  

• Wij	  maken	  beleid	  voor	  jongeren	  met	  betrokkenheid	  van	  de	  jonge-‐	  ren	  zelf,	  we	  
betrekken	  jongeren	  bij	  zaken	  die	  henzelf	  aangaan.	  	  

• Wij	  willen	  dat	  ook	  migrantenjongeren	  en	  hun	  gezinnen	  worden	  	  bereikt	  vanuit	  de	  
vrijwillige	  jeugdzorg.	  In	  een	  vroeg	  stadium	  signaleren	  van	  problemen,	  een	  gerichte	  
ouderbenadering	  en	  specifieke	  preventieprogramma’s	  zijn	  noodzakelijk	  om	  
oververtegenwoordiging	  van	  migrantenjongeren	  in	  de	  jeugdgevangenissen	  te	  
voorkomen.	  	  

• Wij	  maken	  een	  plan	  van	  aanpak	  om	  alcohol-‐	  en	  drugsmisbruik	  onder	  jongeren	  te	  
verminderen.	  	  

• We	  accepteren	  wangedrag	  van	  jongeren	  en	  groepen	  jongeren	  niet.	  Hiervoor	  is	  een	  
stevige	  aanpak	  nodig	  (zie	  ook	  veiligheid).	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  meer	  jongeren	  
wangedrag	  vertonen	  is	  preventie	  belangrijker	  dan	  repressie.	  	  

• De	  PvdA	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  de	  Jeugdzorg	  in	  2015	  in	  één	  keer	  gedecentraliseerd	  
wordt.	  Wij	  zetten	  in	  op	  preventie,	  ombuigingen	  binnen	  het	  budget	  van	  curatief	  naar	  
preventief,	  ontschotting,	  betere	  samenwerking	  en	  afstemming	  van	  de	  activiteiten	  van	  
Jeugdzorgaanbieders.	  	  
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Jongeren:	  iedereen	  doet	  mee	  

In	  Assen	  gaat	  het	  met	  de	  meeste	  jongeren	  goed.	  Dit	  is	  niet	  vanzelfsprekend.	  	  	  
De	  PvdA	  vindt	  dat	  er	  aandacht	  moet	  blijven	  voor	  de	  jongeren	  waar	  het	  minder	  goed	  mee	  gaat.	  Voor	  
de	  jongeren	  met	  problemen	  krijgt	  de	  gemeente	  	  een	  steeds	  grotere	  verantwoordelijkheid.	  In	  het	  
programma	  ‘Doen’	  heeft	  dit	  een	  goede	  plek	  gekregen.	  	  
Want	  ook	  hier	  geldt:	  alle	  jongeren	  in	  Assen	  doen	  mee.	  	  

Jongerendenktank	  
Er	  is	  met	  ondersteuning	  van	  de	  gemeente	  een	  jongerendenktank	  opgericht	  om	  van	  de	  jongeren	  te	  
vernemen	  wat	  zij	  belangrijk	  vinden	  en	  dat	  zij	  meepraten	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  stad.	  Dit	  is	  
succesvol.	  De	  PvdA	  vindt	  dat	  de	  gemeente	  hier	  aandacht	  en	  ondersteuning	  aan	  moet	  blijven	  geven.	  	  
	  
Wijkcoaches	  
De	  komst	  van	  de	  wijkcoaches	  wordt	  door	  ons	  ondersteund.	  We	  vinden	  dat	  daarnaast	  de	  
jongerenwerkers	  een	  belangrijke	  positie	  moeten	  behouden	  ondanks	  de	  komst	  van	  deze	  coaches.	  	  
	  
Alcohol	  en	  drugs	  
Een	  van	  de	  risico’s	  die	  jongeren	  lopen	  is	  misbruik	  van	  alcohol	  en	  drugs.	  PvdA	  vindt	  dat	  dit	  een	  
speerpunt	  moet	  zijn	  in	  de	  komende	  bestuursperiode.	  Preventie	  staat	  hierbij	  voorop.	  Daarom	  is	  het	  
noodzakelijk	  dat	  er	  juiste	  voorlichting	  wordt	  gegeven	  over	  gebruik	  en	  misbruik	  van	  alcohol	  en	  
drugs.	  De	  PvdA	  wil	  in	  Assen	  aan	  ouders	  en	  jongeren	  een	  gezamenlijk,	  integraal	  en	  samenhangend	  
preventief	  aanbod	  van	  voorlichting	  aanbieden.	  Hierbij	  gaat	  ze	  ervan	  uit	  dat	  instellingen	  als	  scholen,	  
politie,	  Verslavingszorg	  Noord-‐Nederland,	  Gemeenschappelijke	  GezondheidsDienst,	  	  maar	  ook	  de	  
horeca	  zelf,	  hun	  verantwoordelijkheid	  hierin	  oppakken.	  	  	  

	  
De	  PvdA	  wil	  in	  Assen	  voortzetting	  van	  actief	  beleid,	  zoals	  het	  betrekken	  van	  de	  jeugd	  bij	  de	  
vrijwillige	  alcoholtesten	  en	  wil	  dat	  de	  alcoholvrije	  feesten	  voor	  de	  jeugd	  worden	  voortgezet.	  De	  
PvdA	  wil	  door	  goede	  voorlichting	  de	  uitgaansgerelateerde	  overlast	  beperken.	  Bewustwording	  van	  
alcohol	  en	  drugsgebruik	  is	  daarbij	  noodzaak.	  	  
	  
Overlast	  
Te	  vaak	  komt	  het	  voor	  dat	  een	  relatief	  kleine	  groep	  jongeren	  een	  grote	  groep	  bewoners	  het	  leven	  
zuur	  maakt.	  Overlast,	  intimidatie	  en	  criminaliteit	  lopen	  in	  elkaar	  over.	  Wie	  je	  ook	  bent,	  je	  hebt	  je	  te	  
gedragen.	  Asociaal	  gedrag	  wordt	  bestraft.	  
De	  PvdA	  vindt	  preventie	  en	  in	  gesprek	  gaan	  met	  jongeren	  die	  overlast	  veroorzaken	  belangrijk,	  maar	  
er	  zijn	  grenzen.	  Dit	  hebben	  we	  laten	  zien	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  en	  daar	  zullen	  we	  mee	  doorgaan.	  	  	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  
• De	  PvdA	  wil	  jongeren	  betrekken	  bij	  belangrijke	  beslissingen	  in	  de	  stad.	  	  

• Alcohol-‐	  en	  drugsmisbruik	  en	  het	  risico	  op	  verslaving	  van	  gamen	  en	  internetgebruik	  zijn	  
belangrijke	  aandachtspunten	  voor	  de	  komende	  bestuursperiode.	  	  

• Preventie	  en	  voorlichting	  ten	  aanzien	  van	  alcohol-‐	  en	  drugsgebruik	  is	  het	  uitgangspunt.	  	  
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• Overlast	  door	  jongeren	  wordt	  niet	  geaccepteerd.	  

• We	  ondersteunen/stimuleren	  een	  alcoholvrij	  café	  of	  een	  alcoholvrije	  locatie	  waar	  de	  jeugd	  
kan	  samen	  komen	  om	  elkaar	  te	  ontmoeten	  en	  om	  bijvoorbeeld	  te	  chillen.	  

• De	  PvdA	  wil	  voortgang	  van	  het	  succesvolle	  project	  	  van	  werkloze	  jongeren	  in	  
werkervaringsplekken	  in	  ondersteunende	  taken	  bij	  de	  politie	  (Beroeps	  Begeleidende	  
Leerweg).	  

	  

<<kader>>Er	  is	  een	  alcoholvrij	  café	  of	  een	  alcoholvrije	  locatie	  waar	  de	  jeugd	  kan	  samen	  komen	  om	  
elkaar	  te	  ontmoeten	  en	  om	  bijv.	  te	  chillen.	  <<>>	  
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5. Wonen	  en	  wijken	  
De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  wil	  investeren	  in	  betaalbare	  woningen,	  krachtige	  wijken	  en	  een	  goede	  
bereikbaarheid.	  Wij	  willen	  terug	  naar	  een	  evenwichtig	  en	  eerlijk	  woonbeleid,	  waarbij	  er	  voldoende	  
sociale	  woningen	  beschikbaar	  zijn,	  waarin	  eigen	  woningbezit	  voor	  brede	  groepen	  bereikbaar	  blijft,	  
en	  waarbij	  ondersteuning	  door	  de	  overheid	  op	  een	  rechtvaardige	  manier	  plaatsvindt.	  De	  wachttijd	  
voor	  een	  sociale	  huurwoning	  loopt	  steeds	  verder	  op.	  De	  PvdA	  wil	  dat	  er	  meer	  betaalbare	  woningen	  
worden	  gerealiseerd,	  zowel	  voor	  huurders	  als	  voor	  (startende)	  kopers.	  De	  PvdA	  is	  voorstander	  van	  
weinig	  verkeer	  en	  veel	  groen	  in	  de	  leefomgeving.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• In	  Assen	  is	  het	  aantrekkelijk	  en	  betaalbaar	  wonen	  en	  dat	  moet	  zo	  blijven.	  We	  zorgen	  er	  
voor	  dat	  er	  steeds	  genoeg	  woningaanbod	  is	  dat	  aansluit	  bij	  de	  vraag	  uit	  alle	  segmenten.	  
Daarvoor	  willen	  we	  ongeveer	  300	  woningen	  per	  jaar	  bouwen.	  We	  hebben	  speciale	  
aandacht	  voor	  voldoende	  aanbod	  van	  kwalitatief	  goede	  sociale	  huurwoningen	  en	  de	  
betaalbaarheid	  hiervan.	  Daar	  waar	  de	  bereikbaarheid	  en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  sociale	  sector	  
in	  het	  gedrang	  komt	  zoeken	  we	  in	  samenwerking	  met	  de	  lokale	  woningcorporaties	  naar	  
creatieve	  oplossingen.	  

• Waar	  mogelijk	  willen	  we	  het	  herstel	  van	  de	  lokale	  woningmarkt	  bespoedigen.	  Daarom	  
blijven	  we	  starters	  op	  de	  woningmarkt	  ondersteunen	  met	  startersleningen	  zo	  lang	  dat	  
nodig	  is.	  	  

• De	  PvdA	  wil	  een	  gemêleerd	  woningaanbod	  in	  Assen.	  Er	  moet	  een	  goede	  en	  passende	  
verdeling	  zijn	  van	  sociale	  huurwoningen,	  koopwoningen	  en	  zorgwoningen.	  In	  tijden	  van	  
crisis	  is	  het	  bouwen	  vaak	  belangrijker	  dan	  de	  kwaliteit.	  De	  PvdA	  vindt	  dat	  we	  steeds	  oog	  
moeten	  hebben	  voor	  de	  toekomst.	  Kwaliteit,	  zeker	  in	  de	  binnenstad,	  is	  een	  must.	  Dus	  we	  
gaan	  niet	  bouwen	  om	  te	  bouwen.	  We	  blijven	  inzetten	  op	  bouwen	  in	  de	  bestaande	  stad,	  
zeker	  in	  deze	  tijden	  geen	  uitleggebieden	  maar	  eerst	  de	  lege	  plekken	  opvullen.	  
	  

• Assen	  is	  een	  stad	  in	  het	  groen,	  dit	  moet	  van	  de	  PvdA	  zo	  blijven	  bij	  nieuwe	  projecten	  ook	  al	  
staat	  een	  project	  financieel	  onder	  druk,	  het	  verlagen	  van	  deze	  kwaliteitseis	  is	  voor	  de	  PvdA	  
onbespreekbaar.	  
	  

• Daar	  waar	  de	  bereikbaarheid	  en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  sociale	  sector	  in	  het	  gedrang	  komt	  
zoeken	  we	  in	  samenwerking	  met	  de	  lokale	  woningcorporaties	  naar	  creatieve	  oplossingen.	  

• In	  het	  kader	  van	  het	  Gebiedsgericht	  Werken	  en	  het	  programma	  FlorijnAs	  blijven	  we	  werken	  
aan	  de	  continue	  verbetering	  van	  de	  stad.	  Dat	  doen	  we	  in	  co-‐creatie	  met	  bewoners,	  
woningcorporaties	  en	  andere	  betrokken	  partijen.	  Gebiedsgericht	  werken	  is	  ook	  de	  
volgende	  collegeperiode	  de	  integrale	  aanpak	  voor	  leefbaarheid	  in	  de	  bestaande	  stad.	  Wij	  
zien	  voldoende	  kansen	  om	  in	  de	  volgende	  periode	  nieuwe	  gebieden	  op	  te	  pakken.	  Dit	  kan	  
breder	  gezien	  worden	  dan	  alleen	  wijkgericht.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  gebiedsontwikkeling	  
bij	  bedrijventerreinen.	  
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• De	  ontwikkeling	  van	  De	  FlorijnAs	  heeft	  naast	  een	  economische	  betekenis	  ook	  betekenis	  
voor	  de	  woningbouw	  en	  leefbaarheid	  binnen	  de	  stad.	  In	  het	  Havenkwartier	  wordt	  stap	  voor	  
stap	  gebouwd	  en	  kijkt	  de	  gemeente	  	  serieus	  naar	  maximale	  creatieve	  invulling	  qua	  vorm,	  
woonsoort	  en	  dergelijke.	  

• Om	  cofinanciering	  van	  andere	  partijen	  overeind	  te	  houden	  is	  blijvende	  gemeentelijke	  
financiering	  gewenst.	  	  

• Er	  worden	  voldoende	  levensloopbestendige	  woningen	  gebouwd.	  Ook	  kleinschalige	  
woonvormen	  horen	  daarbij.	  	  

Verkeer	  en	  Vervoer	  
In	  Assen	  is	  de	  kwaliteit	  van	  de	  leefomgeving	  hoog.	  Een	  van	  de	  oorzaken	  is	  de	  verkeersluwheid	  en	  
het	  vele	  groen.	  Dat	  willen	  we	  zo	  houden	  en	  ook	  uitbreiden.	  Verkeersveiligheid	  en	  bereikbaarheid	  
blijven	  voor	  de	  PvdA	  belangrijke	  punten.	  De	  komende	  periode	  zijn	  de	  fiets,	  het	  openbaar	  vervoer	  
en	  verkeersveiligheid	  hierbij	  het	  belangrijkste.	  Verkeersregels	  gelden	  ook	  voor	  fietsers,	  vooral	  ook	  
in	  gebieden	  waar	  sprake	  is	  van	  gedeeld	  gebruik	  van	  de	  weg	  (shared	  space).	  Ondanks	  ons	  verzet	  is	  er	  
verdere	  bezuinigd	  in	  het	  openbaar	  vervoer,	  hier	  is	  voor	  de	  PvdA	  een	  grens	  bereikt.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• Meer	  ruimte	  voor	  de	  fiets	  in	  het	  centrum,	  we	  starten	  met	  een	  experiment	  om	  in	  delen	  van	  
de	  stad	  in	  het	  wandel	  gebied	  te	  mogen	  fietsen.	  

• Het	  fietsnetwerk	  in	  Assen	  wordt	  verbeterd,	  door	  herkenbaarheid,	  betere	  bewegwijzering	  
en	  veiligheid.	  

• De	  servicebus	  is	  een	  succes	  en	  is	  de	  oplossing	  voor	  goede	  bereikbaarheid	  en	  het	  
voorkomen	  van	  isolement,	  daarom	  komen	  er	  extra	  lijnen,	  meer	  opstapplaatsen	  en	  komen	  
er	  ook	  avond	  routes.	  

• Burgers	  krijgen	  meer	  ruimte	  voor	  initiatieven	  om	  de	  verkeersveiligheid	  in	  hun	  omgeving	  te	  
vergroten,	  dit	  betekend	  niet	  dat	  er	  overal	  drempels	  en	  verkeerslichten	  komen,	  maar	  een	  
extra	  zebra	  of	  30	  km	  moet	  mogelijk	  worden.	  

• Parkeren	  in	  de	  binnenstad	  is	  voor	  iedereen	  belangrijk,	  voor	  de	  ondernemer,	  de	  bezoeker	  en	  
de	  toerist.	  Daarom	  is	  het	  extra	  	  verhogen	  van	  de	  parkeertarieven	  niet	  meer	  aan	  de	  orde.	  

• Er	  komen	  in	  het	  centrum	  meer	  en	  beter	  toegankelijke	  fietsenstallingen,	  uiteraard	  zijn	  en	  
blijven	  deze	  gratis.	  

• Bij	  de	  (her)inrichting	  van	  straten	  en	  wegen	  houden	  we	  rekening	  met	  de	  gebruikers	  van	  
rolstoelen	  en	  scootmobielen.	  
	  

• Veel	  Assenaren	  werken	  buiten	  Assen,	  we	  blijven	  in	  de	  regio	  samenwerken	  om	  een	  
hoogwaardig	  openbaar	  vervoer	  netwerk	  te	  realiseren.	  Hierbij	  denken	  we	  aan	  de	  bus	  en	  de	  
trein	  of	  een	  combinatie.	  
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6. Veilig	  Assen	  
We	  bestrijden	  overlast,	  intimidatie	  en	  criminaliteit.	  Daarvoor	  is	  het	  belangrijk	  dat	  mensen	  elkaar	  op	  
straat	  aanspreken	  op	  gedrag	  en	  dat	  ouders	  hun	  kinderen	  aanspreken.	  Wij	  werken	  samen	  met	  
woning-‐	  bouwcorporaties,	  welzijns-‐	  en	  (jeugd)zorginstellingen,	  brandweer,	  politie,	  onderwijs,	  
burgers	  en	  bedrijven.	  In	  deze	  samenwerking	  is	  de	  wijkagent	  de	  sleutelfiguur	  en	  neemt	  de	  gemeente	  
de	  rol	  als	  regisseur.	  Onderlinge	  concurrentie	  tussen	  deze	  organisaties	  mag	  niet	  voorkomen.	  Alle	  
betrokkenen,	  inclusief	  Openbaar	  Ministerie	  en	  de	  Veiligheidshuizen,	  moeten	  bereid	  zijn	  om	  
grenzen	  los	  te	  laten	  en	  creatief	  en	  onorthodox	  bij	  te	  dragen	  aan	  een	  doeltreffend	  lokaal	  
veiligheidsbeleid.	  Dit	  heeft	  alleen	  kans	  van	  slagen	  als	  ook	  bewoners	  hierbij	  betrokken	  zijn.	  De	  
gemeente	  faciliteert	  deze	  betrokkenheid.	  Wanneer	  het	  om	  veiligheid	  gaat	  wil	  de	  PvdA	  preventie	  
waar	  dat	  kan	  en	  hard	  ingrijpen	  waar	  het	  moet.	  

Preventie	  
De	  PvdA	  in	  Assen	  vindt	  behalve	  repressie	  vooral	  preventie	  belangrijk.	  Opvoeding	  begint	  in	  
gezinnen.	  Wanneer	  ouders	  hun	  verantwoordelijkheid	  niet	  nemen,	  moeten	  ze	  daarop	  worden	  
aangesproken.	  Dat	  betekent	  ook	  dat	  de	  burger	  niet	  weg	  kan	  kijken,	  maar	  moet	  aanpakken.	  
Verantwoordelijkheid	  geldt	  voor	  iedereen.	  Door	  een	  goede	  onderlinge	  samenwerking	  	  tussen	  
ouders,	  onderwijs,	  jeugdzorg	  en	  politie	  en	  door	  tijdig	  risicogedrag	  te	  signaleren,	  moet	  het	  mogelijk	  
zijn	  om	  criminele	  carrières	  te	  voorkomen.	  Een	  grote	  rol	  ook	  hierin	  voor	  de	  wijkteams.	  	  

	  
Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• Assen	  is	  een	  veilige	  stad	  en	  dat	  willen	  we	  zo	  houden.	  De	  buurt	  is	  van	  de	  bewoners.	  
Iedereen	  heeft	  recht	  op	  een	  prettige,	  veilige	  wijk,	  ongeacht	  de	  buurt	  waar	  je	  woont.	  Er	  zijn	  
veilige	  kinderspeelplaatsen.	  Elke	  buurt	  zijn	  eigen	  wijkagent.	  Deze	  is	  makkelijk	  benaderbaar	  
en	  alert	  op	  signalen.	  Wij	  staan	  voor	  een	  wijkgerichte	  benadering.	  
	  

• De	  PvdA	  wil	  in	  Assen	  aan	  ouders	  en	  jongeren	  een	  gezamenlijk,	  integraal	  en	  samenhangend	  
preventief	  aanbod	  van	  voorlichting	  over	  alcohol-‐	  en	  drugsgebruik	  aanbieden.	  Hierbij	  gaat	  
ze	  ervan	  uit	  dat	  de	  lokale	  instellingen	  als	  scholen,	  politie,	  Verslavingszorg	  Noord-‐Nederland,	  
Gemeenschappelijke	  Gezondheidsdienst	  Drenthe,	  	  maar	  ook	  de	  horeca	  zelf,	  hun	  
verantwoordelijkheid	  hierin	  oppakken.	  

• De	  PvdA	  wil	  in	  Assen	  voortzetting	  van	  actief	  beleid,	  zoals	  het	  betrekken	  van	  de	  jeugd	  bij	  de	  
vrijwillige	  alcoholtesten	  (pijpje	  blazen).	  

• De	  PvdA	  vindt	  jongerenwerkers	  belangrijk.	  De	  specifieke	  functie	  van	  jongerenwerker	  blijft	  
dan	  ook	  bestaan.	  

• Bij	  grote	  evenementen	  ondersteunen	  wij	  het	  preventief	  gebruik	  van	  (mobiele)	  camera’s,	  
voor	  de	  duur	  van	  het	  evenement.	  We	  ondersteunen	  private	  initiatieven	  van	  winkeliers	  voor	  
gebruik	  van	  camera’s	  
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7. Sport	  en	  cultuur	  voor	  iedereen	  
Sport	  brengt	  mensen	  samen	  
Sport	  brengt	  mensen	  samen,	  als	  actieve	  deelnemers	  of	  als	  toeschouwers/supporters.	  De	  gemeente	  
Assen	  heeft	  fors	  geïnvesteerd	  in	  goede	  sportaccommodaties	  en	  in	  een	  breed	  aanbod.	  	  De	  komende	  
jaren	  zal	  er	  niet	  of	  nauwelijks	  investeringsruimte	  zijn.	  We	  maken	  af	  waar	  we	  mee	  bezig	  zijn	  en	  
concentreren	  ons	  dan	  op	  het	  in	  stand	  houden	  van	  onze	  accommodaties.	  	  

De	  PvdA	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  de	  vitale	  sportverenigingen	  in	  Assen	  met	  de	  huidige	  accommodaties	  
prima	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  komende	  jaren	  Assen	  sportief	  op	  de	  kaart	  te	  zetten.	  Voor	  de	  gemeente	  
blijft	  alleen	  de	  ondersteunende	  rol	  over.	  	  Daarnaast	  is	  er	  vooral	  ingestoken	  op	  de	  breedtesport:	  
iedereen	  moet	  kunnen	  sporten	  en	  er	  moet	  een	  divers	  aanbod	  aan	  sportmogelijkheden	  zijn	  binnen	  
Assen.	  	  

Jongeren	  in	  beweging	  
We	  moeten	  blijven	  werken	  aan	  de	  doelstelling	  om	  alle	  jongeren	  in	  beweging	  te	  krijgen.	  Dit	  kunnen	  
we	  niet	  alleen.	  De	  Brede	  School,	  de	  sportverenigingen	  en	  het	  sportbuurtwerk	  zijn	  hier	  al	  een	  aantal	  
jaar	  mee	  bezig.	  De	  resultaten	  zijn	  goed	  en	  we	  willen	  hiermee	  doorgaan.	  	  	  

Gezonde	  leefstijl	  
Sport	  is	  een	  goede	  manier	  om	  een	  gezonde	  leefstijl	  aan	  te	  leren	  aan	  kinderen:	  in	  beweging	  komen	  
en	  blijven	  zorgt	  voor	  preventie	  van	  veel	  gezondheidsklachten.	  Welke	  lichaamsbeweging	  iemand	  
krijgt	  is	  niet	  van	  belang.	  Wandelen,	  fietsen,	  skeeleren,	  voetballen,	  honkbal	  of	  judoën:	  alle	  sporten	  
dragen	  bij	  aan	  de	  gezondheid	  van	  onze	  burgers.	  

Sport	  of	  structurele	  lichaamsbeweging	  is	  één	  van	  de	  belangrijkste	  manieren	  om	  te	  komen	  tot	  een	  
gezond	  gewicht	  en	  het	  verlagen	  van	  risico	  op	  hart-‐	  en	  vaatproblemen.	  Bewegen	  zorgt	  voor	  conditie,	  
gezonde	  leefstijl,	  minder	  psychische	  klachten,	  een	  goed	  humeur	  en	  gevoel	  van	  samen	  zijn.	  	  	  

Sport	  leert	  kinderen	  hoe	  je	  samen	  moet	  werken	  om	  tot	  een	  resultaat	  te	  komen.	  Het	  leert	  ze	  
omgaan	  met	  tegenslag	  en	  verlies,	  maar	  ook	  hoe	  je	  op	  een	  goede	  wijze	  een	  overwinning	  kunt	  
vieren.	  	  

Sport	  zorgt	  ervoor	  dat	  mensen	  uit	  alle	  lagen	  van	  de	  samenleving	  mee	  kunnen	  doen	  aan	  die	  
samenleving.	  Kijk	  maar	  naar	  de	  16	  miljoen	  voetbalcoaches	  tijdens	  een	  kampioenschap.	  	  

Goed	  en	  gezond	  sporten	  lukt	  alleen	  wanneer	  je	  goede	  instructeurs/trainers	  hebt,	  je	  voldoende	  
financiële	  mogelijkheden	  hebt	  om	  een	  lidmaatschap	  te	  betalen	  en	  de	  bijbehorende	  materialen	  en	  
wanneer	  de	  sportaccommodaties	  toegankelijk	  voor	  je	  zijn,	  ondanks	  eventuele	  beperkingen.	  	  

Positief	  Coachen	  	  
Sport	  roept	  emoties	  op:	  meestal	  positieve	  emoties	  als	  blijdschap	  en	  trots,	  maar	  soms	  ook	  
negatieve.	  Dit	  kan	  resulteren	  in	  geweld	  naar	  medespelers,	  tegenstanders,	  supporters	  of	  
scheidsrechters.	  Wij	  verwachten	  dat	  ook	  dit	  punt	  samen	  wordt	  opgepakt	  met	  sportverenigingen	  en	  
sportbuurtwerk.	  Een	  goed	  voorbeeld	  is	  Positief	  Coachen.	  	  	  

Sportbuurtwerkers	  
Afgelopen	  periode	  hebben	  de	  sportbuurtwerkers	  geweldig	  werk	  gedaan:	  ze	  hebben	  verenigingen	  
ondersteund	  bij	  het	  verbeteren	  van	  hun	  kader.	  De	  sportbuurtwerkers	  hebben	  jongeren	  blijvend	  in	  
contact	  gebracht	  met	  sport.	  Goede	  voorbeelden	  hiervan	  zijn	  sport-‐instuiven	  in	  de	  wijken,	  de	  
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Summer	  Break	  (activiteiten	  voor	  kinderen	  die	  niet	  op	  vakantie	  gaan)	  en	  club	  extra	  voor	  die	  
kinderen	  die	  sporten	  moeilijk	  en	  niet	  altijd	  leuk	  vinden.	  	  

Het	  onderwijs	  bezuinigt	  meer	  en	  meer	  op	  goede	  vakdocenten	  bewegingsonderwijs,	  de	  PvdA	  is	  het	  
hier	  niet	  mee	  eens,	  juist	  door	  goede	  sportlessen	  worden	  de	  leerprestaties	  en	  concentratie	  
versterkt.	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  om	  de	  gemeente	  dit	  probleem	  te	  laten	  oplossen	  door	  de	  
sportbuurtwerkers	  hier	  voor	  in	  te	  zetten.	  	  

De	  goede	  samenwerking	  tussen	  verenigingen,	  jongerenwerk	  en	  diverse	  zorgpartijen	  hebben	  het	  
belang	  van	  de	  sportbuurtwerkers	  laten	  zien.	  De	  PvdA	  is	  dan	  ook	  tegen	  verder	  bezuinigingen	  op	  dit	  
onderdeel	  van	  sport	  en	  vindt	  juist	  dat	  met	  partijen	  (verenigingen,	  bedrijfsleven,	  zorginstellingen)	  
gezocht	  moet	  worden	  naar	  uitbreiding.	  

	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  
• Iedereen	  kan	  veilig	  sporten.	  

• We	  ronden	  de	  sportaccommodaties	  af	  zoals	  afgesproken.	  

• We	  ondersteunen	  verenigingen	  bij	  hun	  activiteiten	  en	  hun	  vrijwilligersbeleid.	  

• Kinderen	  die	  op	  de	  basisschool	  die	  extra	  sportles	  nodig	  hebben,	  kunnen	  rekenen	  op	  steun	  
van	  de	  gemeente.	  

• We	  ondersteunen	  topsportevenementen,	  maar	  dit	  mag	  niet	  ten	  koste	  van	  de	  breedtesport.	  

• Niet	  verder	  bezuinigen	  op	  sport.	  	  

Kunst	  en	  cultuur	  betaalbaar	  voor	  iedereen	  
Kunst	  en	  cultuur	  moeten	  toegankelijk	  en	  betaalbaar	  blijven	  voor	  iedereen.	  Assen	  is	  trots	  op	  De	  
Nieuwe	  Kolk,	  trots	  op	  het	  Drents	  Museum,	  en	  ook	  trots	  op	  de	  culturele	  activiteiten	  die	  vanuit	  het	  
ICO,	  wijkcentra	  of	  de	  binnenstad	  georganiseerd	  worden.	  Steeds	  meer	  mensen	  bezoeken	  het	  
theater,	  de	  bioscoop	  en	  het	  museum	  in	  Assen.	  Kunst	  en	  cultuur	  is	  niet	  alleen	  erg	  leuk,	  het	  is	  ook	  
economisch	  van	  belang	  voor	  de	  stad.	  Naast	  meer	  welzijn	  levert	  het	  ook	  een	  bijdrage	  aan	  de	  
werkgelegenheid.	  	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• Ondernemerschap	  in	  de	  culturele	  sector	  kan	  een	  oplossing	  zijn	  voor	  de	  dalende	  subsidies	  
en	  budgetten.	  Cultureel	  ondernemerschap	  moet	  daarom	  gestimuleerd	  worden.	  Een	  van	  de	  
middelen	  is	  het	  opzetten	  van	  een	  netwerkorganisatie	  van	  culturele	  instellingen	  en	  
kunstenaars.	  
	  

• Het	  Drents	  Museum	  is	  van	  grote	  waarde	  voor	  Assen.	  Wij	  ondersteunen	  het	  Drents	  Museum	  
door	  ad	  hoc	  evenementen	  en	  bijzondere	  tentoonstellingen	  te	  subsidiëren.	  
	  

• Wij	  willen	  (multi)culturele	  programma’s	  voor	  alle	  kinderen	  op	  basisscholen	  stimuleren,	  
zodat	  iedereen	  in	  aanraking	  komt	  met	  cultuur.	  Schoolkinderen	  in	  Assen	  bezoeken	  minstens	  
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1	  maal	  per	  jaar	  het	  Drents	  Museum	  en	  het	  Drents	  Archief.	  
	  

• De	  centrale	  bibliotheek	  moet	  voor	  iedereen	  zoveel	  mogelijk	  toegankelijk	  zijn.	  Dat	  betekent	  
dat	  de	  centrale	  bibliotheek	  op	  zondag	  open	  gaat.	  In	  de	  wijken	  moet	  in	  ieder	  geval	  een	  
afhaal-‐	  en	  inleverpunt	  zijn.	  
	  

• De	  PvdA	  stelt	  voor	  de	  programmering	  van	  De	  Nieuwe	  Kolk,	  ICO	  en	  culturele	  activiteiten	  in	  
wijkgebouwen	  beter	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  voor	  een	  efficiëntere	  totale	  programmering.	  	  
	  

• De	  PvdA	  wil	  een	  (jeugd)cultuurfonds	  inrichten	  en	  jongeren(groepen)	  stimuleren	  hier	  
gebruik	  van	  te	  maken.	  	  

• Wij	  spannen	  ons	  in	  om	  verdere	  bezuinigingen	  op	  culturele	  voorzieningen	  te	  vermijden.	  De	  
toegankelijkheid	  en	  betaalbaarheid	  van	  culturele	  voorzieningen,	  met	  name	  de	  
muziekschool	  en	  bibliotheek,	  staan	  onder	  druk	  door	  bezuinigingen.	  De	  grenzen	  hiervan	  zijn	  
bereikt.	  
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8. Duurzaamheid	  

Samen	  werken	  aan	  een	  duurzame	  toekomst	  
De	  PvdA	  wil	  een	  duurzaam	  Assen,	  waar	  mensen	  graag	  wonen	  en	  werken,	  een	  stad	  waar	  je	  trots	  op	  
bent.	  Een	  stad	  met	  duurzame	  huizen,	  duurzame	  wijken	  en	  duurzaam	  onderwijs.	  De	  PvdA	  wil	  samen	  
met	  de	  inwoners	  werken	  aan	  een	  duurzame	  economie.	  Een	  lokale	  samenleving	  met	  oog	  voor	  de	  
behoefte	  en	  kwaliteiten	  van	  mensen	  en	  met	  respect	  voor	  milieu	  en	  leefomgeving.	  Onze	  kwaliteit	  
van	  leven	  is	  goed	  in	  Assen	  en	  we	  hebben	  de	  plicht	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  dit	  zo	  blijft,	  nu	  en	  in	  de	  
toekomst.	  De	  inzet	  en	  betrokkenheid	  van	  iedereen	  in	  Assen	  is	  hierbij	  onmisbaar,	  samenwerken	  
maakt	  het	  verschil.	  

Gevoel	  van	  verantwoordelijkheid	  

Een	  duurzame	  Asser	  samenleving	  bereiken	  we	  alleen	  als	  iedereen	  zich	  daar	  ook	  verantwoordelijk	  
voor	  voelt.	  De	  PvdA	  wil	  daarom	  inwoners	  	  en	  bedrijven	  stimuleren	  en	  ondersteunen	  om	  duurzame	  
oplossingen	  te	  bedenken	  en	  uit	  te	  voeren.	  Belangrijkste	  punten	  voor	  de	  PvdA	  zijn	  hierbij:	  duurzame	  
energie	  voorziening,	  duurzaam	  investeren	  in	  mensen,	  duurzame	  economische	  groei	  en	  respect	  voor	  
het	  milieu.	  

Respect	  voor	  het	  milieu	  
Een	  duurzame	  leefomgeving	  maak	  je	  zelf.	  Want	  leven	  doe	  je	  samen,	  in	  je	  straat,	  in	  je	  buurt	  en	  in	  je	  
wijk.	  Samen	  zorgen	  we	  voor	  elkaar	  en	  onze	  leefomgeving.	  De	  PvdA	  gaat	  bewoners	  die	  iets	  moois	  
van	  hun	  wijk	  willen	  maken	  ondersteunen	  met	  voorlichting,	  scholing	  en	  materialen.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  
• Wij	  willen	  meer	  gebruik	  maken	  van	  duurzame	  oplossingen,	  zoals	  de	  sensortechnologie	  en	  

duurzame	  energie	  uit	  zonnepanelen.	  Verworven	  kennis	  resulteert	  via	  nieuwe	  producten	  in	  
werkgelegenheid.	  De	  PvdA	  vindt	  dat	  voor	  iedereen	  duurzaamheid	  bereikbaar	  moet	  zijn,	  
daarom	  komen	  we	  met	  plannen	  voor	  een	  laagrentende	  duurzaamheidslening	  voor	  mensen	  
die	  anders	  niet	  mee	  kunnen	  doen.	  
	  

• Bij	  nieuwbouw	  van	  woningen	  wil	  de	  PvdA	  dat	  zo	  duurzaam	  mogelijk	  gebouwd	  wordt.	  
	  

• We	  willen	  fruitbomen	  aanplanten	  die	  de	  omwonenden	  beheren	  en	  onderhouden.	  De	  
opbrengst	  van	  de	  oogst	  kan	  gebruikt	  worden	  voor	  wijkactiviteiten.	  Aanplant	  van	  bomen	  
draagt	  bij	  aan	  CO2	  reductie;	  Assen	  wordt	  groener.	  
	  

• De	  PvdA	  wil	  dat	  gemeentegroen	  beschikbaar	  wordt	  gesteld	  dat	  de	  buurt	  inricht	  en	  
onderhoudt.	  
	  

• Bedrijventerreinen	  moeten	  duurzaam	  en	  milieuvriendelijk	  zijn.	  
	  

• De	  PvdA	  is	  tegen	  winning	  van	  schaliegas,	  ondergrondse	  opslag	  van	  CO2	  en	  kernafval	  en	  
tegen	  chemische	  onkruidbestrijding.	  
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• De	  PvdA	  wil	  veilige	  en	  snelle	  fietsroutes	  van	  elke	  wijk	  naar	  het	  centrum	  zodat	  we	  vaker	  de	  
fiets	  pakken	  en	  de	  auto	  laten	  staan.	  

• NME	  (natuur	  en	  milieu	  educatie)	  heeft	  in	  Assen	  een	  lange	  geschiedenis.	  De	  PvdA	  gelooft	  in	  
preventie,	  dus	  is	  het	  verstandig	  om	  alle	  leerlingen	  van	  het	  primair	  onderwijs	  kennis	  te	  laten	  
maken	  met	  natuur-‐	  en	  milieueducatie.	  Juist	  als	  het	  gaat	  om	  duurzaamheid	  en	  afval	  kunnen	  
hier	  prima	  resultaten	  worden	  bereikt.	  Daarom	  stelt	  de	  PvdA	  het	  volgende	  voor:	  

! De	  bezuinigingen	  worden	  terug	  gedraaid,	  dit	  gaan	  we	  betalen	  door	  voor	  ieder	  
huishouden	  de	  afvalstoffenheffing	  te	  verhogen.	  

! We	  zoeken	  partners	  als	  bijvoorbeeld	  het	  Instituut	  Voor	  Natuurstudie,	  
landschapsbeheer	  Drenthe,	  de	  Natuur-‐	  en	  Milieufederatie	  	  Drenthe	  of	  de	  provincie	  
Drenthe	  voor	  projectcofinanciering.	  

! Bij	  aanbestedingen	  (afvalverwerking,	  levering	  van	  zonnepanelen,	  enz)	  eisen	  we	  een	  
bijdrage	  voor	  het	  NME	  programma.	  

	  

Duurzame	  energievoorziening	  
De	  uitstoot	  van	  CO2	  moet	  omlaag.	  Dit	  bereiken	  we	  door	  woningen	  CO2	  neutraal	  te	  maken.	  De	  PvdA	  
wil	  dat	  energie	  duurzaam	  opgewekt	  wordt	  en	  woningen	  geïsoleerd	  worden.	  	  

Zonnepanelen	  
We	  stimuleren	  energieopwekking	  voor	  eigen	  gebruik	  zoals	  zonnepanelen.	  We	  scheppen	  nieuwe,	  
groene	  banen	  en	  groei	  in	  de	  duurzame	  energiesector.	  In	  2020	  is	  Assen	  CO2	  neutraal.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  
• Alle	  openbare	  gebouwen	  en	  woningen	  worden	  voorzien	  van	  zonnepanelen.	  

Zonnepanelen	  moeten	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  zijn,	  dus	  met	  een	  laagrentende	  
lening	  mogelijk	  maken.	  

• De	  gemeente	  geeft	  het	  goede	  voorbeeld	  door	  gemeentelijke	  gebouwen	  te	  voorzien	  van	  
groene	  daken.	  Wij	  willen	  dat	  particulieren,	  organisaties	  en	  ondernemers	  door	  de	  
gemeente	  worden	  ondersteund	  met	  bijvoorbeeld	  een	  lening	  voor	  de	  aanleg	  van	  groene	  
daken.	  

• Bij	  de	  nieuw	  te	  bouwen	  Multi-‐Functionele	  Accommodatie	  Assen-‐Oost,	  het	  Dr.	  Nassau	  
College	  en	  de	  Christelijke	  Scholengemeenschap	  Vincent	  van	  Gogh	  worden	  
duurzaamheidsinitiatieven	  duurzaam	  gefinancierd	  (revolverend	  fonds).	  
	  

• De	  PvdA	  wil	  het	  gemeentelijk	  vastgoed	  verduurzamen:	  energiebesparing,	  CO2	  reductie,	  
kostenbesparing.	  
	  

• We	  stimuleren	  electrisch	  (auto)rijden.	  Oplaadpunten	  voor	  auto’s,	  scooter,	  fietsen,	  
scootmobiel	  middels	  zonnepanelen.	  
	  

• De	  gemeente	  (mede)	  financiert	  zonnepaneel	  op	  scootmobiel.	  
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• Bij	  de	  nieuwbouw	  van	  woningen	  en	  gebouwen	  	  worden	  zonnepanelen	  waar	  mogelijk	  
opgenomen	  in	  het	  bouwbesluit	  .	  
	  

• We	  onderzoek	  de	  ontwikkeling	  van	  zonnestroomparken,	  zowel	  op	  daken	  als	  op	  de	  
grond.	  

Duurzame	  economie	  

Een	  bedrijvig	  en	  duurzaam	  Assen	  gaan	  hand	  in	  hand.	  De	  PvdA	  gaat	  ondernemers	  prikkelen	  te	  
investeren	  in	  kennisintensieve	  en	  innovatieve	  sectoren,	  zoals	  sensortechnologie,	  zorginnovatie	  en	  
duurzame	  energie.	  Dit	  is	  goed	  voor	  de	  Asser	  economie,	  het	  levert	  werkgelegenheid	  en	  
energiebesparing	  op.	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  
• De	  PvdA	  is	  voorstander	  van	  ontwikkeling	  en	  het	  gebruik	  van	  sensoren	  voor	  onder	  andere	  

filebestrijding.	  

• We	  stimuleren	  het	  gebruik	  van	  LED	  verlichting.	  

• We	  willen	  ondernemers	  verleiden	  met	  innovatieve,	  duurzame	  (energie)plannen	  om	  in	  
Assen	  te	  investeren	  en	  zich	  hier	  te	  vestigen.	  
	  

• We	  verwachten	  van	  werkgevers	  dat	  ze	  oog	  hebben	  voor	  de	  kwaliteiten	  van	  hun	  
werknemers	  en	  van	  werkzoekenden.	  	  

Water-‐leefomgeving	  
De	  PvdA	  wil	  dat	  water	  in	  de	  leefomgeving	  wordt	  gebruikt	  voor	  een	  aantrekkelijker	  woon-‐	  en	  
werkomgeving,	  stedelijk	  groen	  en	  recreatie	  en	  waternatuur.	  Een	  goede	  inrichting	  en	  zichtbaarheid	  
van	  de	  waterlopen	  versterkt	  de	  kwaliteit	  van	  de	  woonomgeving,	  of	  het	  nu	  gaat	  om	  
cultuurhistorische	  waarden,	  natuurvriendelijke	  oevers	  of	  wandelmogelijkheden.	  Waterbergingen	  
kunnen	  goed	  benut	  worden	  voor	  recreatie.	  Het	  water	  is	  voor	  de	  mensen.	  	  Samenwerking	  tussen	  
gemeente	  en	  waterschap	  is	  daarvoor	  nodig	  met	  name	  in	  de	  vorm	  van	  gemeentelijke	  waterplannen	  
en	  de	  afspraken	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  kaderrichtlijn	  water.	  
	  	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  	  

• We	  geven	  meer	  ruimte	  voor	  regenwater	  in	  vijvers,	  singels,	  sloten	  en	  vaarten.	  

• We	  stimuleren	  afkoppeling	  van	  regenwater	  van	  het	  riool	  bij	  bedrijven	  en	  woningen.	  

• We	  zetten	  van	  een	  waterloket	  op	  samen	  met	  het	  waterschap:	  een	  centraal	  punt	  waar	  
burgers	  met	  vragen	  en	  klachten	  over	  waterzaken	  en	  waterbeheer	  terecht	  kunnen.	  

• De	  PvdA	  is	  voorstander	  van	  samenwerking	  bij	  rioolbeheer	  en	  afvalwatering	  tussen	  
gemeente	  en	  waterschappen	  met	  het	  oog	  op	  kostenverlaging,	  energiebesparing,	  
duurzaamheid	  en	  innovatie.	  
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9. De	  financiën	  van	  de	  lokale	  overheid	  
De	  PvdA	  neemt	  altijd	  zijn	  verantwoordelijkheid	  als	  het	  gaat	  om	  goed	  financieel	  beheer	  van	  de	  
gemeentekas.	  De	  reserves	  van	  de	  gemeente	  Assen	  zijn	  op	  orde	  en	  het	  grondbedrijf	  is	  gezond.	  Het	  
uitgangspunt	  van	  de	  PvdA	  is:	  uitgeven	  waar	  het	  moet	  en	  sparen	  waar	  het	  kan.	  

De	  economische	  recessie	  is	  nog	  niet	  voorbij	  en	  de	  gemeentelijke	  financiën	  staan	  onder	  druk.	  De	  
PvdA	  gaat	  voor	  een	  verstandig	  financieel	  en	  sociaal	  huishoudboekje.	  Dat	  betekent	  dat	  we	  soms	  
lastige	  keuzes	  niet	  uit	  de	  weg	  kunnen	  gaan.	  	  

De	  PvdA	  vindt	  een	  gezonde	  financiële	  positie	  van	  de	  gemeente	  belangrijk.	  Er	  moet	  sprake	  zijn	  van	  
een	  stabiele	  belastingdruk.	  Als	  ten	  gevolge	  van	  rijksbeleid	  of	  de	  economische	  crisis	  verdere	  
bezuinigingen	  onontkoombaar	  zijn	  zullen	  zwakkeren	  in	  onze	  gemeente	  zoveel	  mogelijk	  worden	  
ontzien;	  ook	  bij	  stijging	  van	  gemeentelijke	  heffingen.	  

	  

Dit	  betekent	  voor	  de	  komende	  raadsperiode:	  

• Mensen	  gaan	  vóór	  stenen.	  

• We	  blijven	  werken	  aan	  onze	  stad	  en	  in	  de	  wijken.	  

• De	  PvdA	  gaat	  voor	  een	  meedoen-‐beleid	  waarbij	  niemand	  uit	  de	  boot	  valt.	  

• Wij	  willen	  een	  efficiënte	  gemeentelijke	  organisatie	  met	  zo	  weinig	  mogelijk	  dure	  adviseurs	  
en	  externe	  deskundigen.	  

• De	  PvdA	  is	  alleen	  voorstander	  van	  marktwerking	  daar	  waar	  de	  voordelen	  voldoende	  zijn	  
aangetoond	  en	  de	  werkgelegenheid	  wordt	  gewaarborgd.	  

• Wij	  willen	  een	  sobere	  en	  doelmatige	  aanpak	  van	  wegen	  en	  groenonderhoud	  in	  de	  zin	  van	  
schoon,	  heel	  en	  veilig.	  

• De	  OZB	  wordt	  alleen	  dan	  verhoogd	  met	  meer	  dan	  een	  inflatiecorrectie	  wanneer	  de	  
rijksinkomsten	  dit	  noodzakelijk	  maken.	  

• Wij	  willen	  een	  goede	  beheersing	  van	  projectmatige	  investeringen:	  de	  PvdA	  accepteert	  geen	  
budgetoverschrijdingen.	  

• De	  PvdA	  blijft	  kritisch	  kijken	  naar	  subsidieverstrekkingen	  en	  zal	  deze	  alleen	  inzetten	  
wanneer	  het	  de	  stad	  en	  inwoners	  ten	  goede	  komt.	  


