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Vooraf 
In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging 
ingezet voor de inwoners van de gemeente Hardenberg. Voor alle 29 kernen, groot en klein, voor 
jongeren, kwetsbare ouderen, werkzoekenden en mensen met schulden, voor vrijwilligers en 
mantelzorgers. Maar ook voor het opknappen van verouderde wijken/buurten en voor het in stand 
houden van culturele en sportvoorzieningen.  
Met voortdurend oog voor de menselijke maat in een sociale en solidaire samenleving met bijna 
60.000 unieke inwoners.  
 

We hebben o.a. concreet bereikt:  
 Een aantal oudere wijken/buurten in o.a. Hardenberg, Dedemsvaart, Gramsbergen, 

Bruchterveld en Sibculo is opgeknapt en de betrokkenheid van de inwoners bij hun 
leefomgeving is vergroot.  

 Er zijn nieuwe Multifunctionele Centra gebouwd in Dedemsvaart en Gramsbergen.  

 De spoorverbinding tussen Zwolle en Emmen is verbeterd, daar rijden nu nieuwe 
comfortabele treinen. 

 De ondersteuning en advisering van (jonge) mantelzorgers is verbeterd.  

 Werkzoekenden zijn opgeleid voor banen in de zorg.  

 Er zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een rechtstreekse treinverbinding tussen 
Hardenberg en Almelo.  

 Er wordt meer samengewerkt tussen maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties op het 
gebied van schuldhulpverlening en er is meer aandacht voor preventie en voorlichting. 

 Er zijn Buurtkamers gestart in Hardenberg, Dedemsvaart, Slagharen, De Krim en Balkbrug. 
In Bergentheim en Gramsbergen worden plannen hiervoor uitgewerkt.  

 Ondanks forse bezuinigingen blijven de (openlucht) zwembaden in Balkbrug, Gramsbergen 
en De Krim open. 

 Er zijn oplaadpunten gerealiseerd voor elektrische fietsen. 

 Het (Vechtdal) Zomerfestival heeft de toeristische en culturele naamsbekendheid en 
aantrekkingskracht van de gemeente Hardenberg vergroot.  

 

De uitgangspunten voor de komende periode 
Als gevolg van de economische situatie, bezuinigingen en de toenemende werkloosheid bestaat bij 
veel mensen onzekerheid over het (mogelijk) verdwijnen van voorzieningen in de wijk of buurt op 
het gebied van bijvoorbeeld opvang, verzorging, onderwijs, sociale contacten en zorg. 
Duidelijk is dat de overheid verder terugtreedt en hierdoor nog meer dan voorheen een beroep zal 
worden gedaan op gemeenschapszin en onderlinge solidariteit: de kernwaarden van de Partij van 
de Arbeid! De bereidheid om de handen uit de mouwen te steken van en voor familie, buren en 
vrienden is in onze gemeente van nature groot (‘Naoberschap’). Er zijn echter ook grenzen aan wat 
we mogen en kunnen verwachten van onze inwoners op het gebied van zelfredzaamheid en 
solidariteit.  
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Keihard aan de Arbeid!  
Er zal dus meer dan ooit hard gewerkt moet worden om de zorgen en problemen van mensen te 
verminderen; “schouder aan schouder”, naast elkaar en voor elkaar! Iedereen draagt daaraan 
naar vermogen (kunnen) bij, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En wie dreigt ‘om te 
vallen’, helpen we tijdig overeind.  
 
Onzekere tijden vragen om een daadkrachtige partij, die weet wat ze wil en keuzes maakt!  
Een partij, die heldere doelen formuleert bij de belangrijkste thema’s van deze tijd:  
1) Werk,  2) Economie, 3) Wonen, 4) Zorg en 5) Armoedeaanpak. Deze thema’s vormen de Sociale 
Agenda van de Partij van de Arbeid Hardenberg voor de periode 2014 - 2018.  
Als nummer 6) benoemen we lokale en/of regionale kwesties, die veel mensen bezighouden: de 
gemeentelijke top 13.  
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1. Werk 

De gemeente Hardenberg heeft zich het afgelopen decennium economisch gezien sterk ontwikkeld; 

er zijn veel nieuwe bedrijven(terreinen) bij gekomen en daarmee is er ook een sterke groei van de 

werkgelegenheid. De Hardenbergse arbeidsmarkt kent nu circa 24.000 banen en ongeveer bijna 

3900 bedrijven. Op die arbeidsmarkt heeft een verschuiving plaatsgevonden: minder banen in de 

bouw en de agrarische sector en banengroei in de zorg, het toerisme en de dienstverlening. 

Sterke stijging werkzoekenden 

Ondanks deze groei heeft ook Hardenberg door de economische crisis te maken gekregen met 
bedrijven die noodgedwongen medewerkers moe(s)ten ontslaan. Steeds meer inwoners in onze 
gemeente hebben daardoor geen werk, weinig toekomstperspectief en moeten in veel gevallen 
leven van een uitkering. De werkloosheid treft mensen in alle leeftijdsgroepen, met zowel een lagere 
en een hogere opleiding.  

De cijfers zijn confronterend: eind 2013 zijn er in de gemeente Hardenberg ruim 2000 
werkzoekenden, waarvan bijna 800 een bijstandsuitkering hebben. De gemeente heeft een 
belangrijke taak bij de toeleiding naar werk van deze groep. Vanaf 2015 geldt dit ook voor jongeren 
met een arbeidsbeperking (Wajong) en een groep mensen uit de Sociale Werkvoorziening. Om zo’n 
grote groep werkzoekenden aan het werk te krijgen zijn veel nieuwe banen nodig.                                                                                    

1.000-banen plan 

De Partij van de Arbeid Hardenberg wil daarom in de periode 2014-2018 dat werkgevers, het 
gemeentelijke Dienstenbedrijf en Larcom (Sociale Werkvoorziening) 1.000 extra banen scheppen. 
Voor werkgevers is er ook een direct belang. De toekomst van hun bedrijf valt of staat met de 
beschikbaarheid van voldoende geschikt personeel. Door de vergrijzing en de verwachte uitstroom 
van de ‘babyboom generatie’ (1955-1965) zullen tekorten kunnen ontstaan. Daarom vinden wij het  
logisch dat werkgevers zelf een hoofdrol vervullen bij de uitvoering van dit plan.  

Meer kansen voor jongeren 

Jongeren krijgen onze bijzondere aandacht omdat een ‘verloren generatie’ dreigt, als er de komende 
periode onvoldoende werkervaringsplaatsen en leer/werktrajecten beschikbaar zijn. Daarom willen 
wij onder regie van de gemeente samen met bedrijven en onderwijsinstellingen een 
Jeugdwerkgarantieplan ontwikkelen. Elke jongere die niet op eigen kracht een passende baan of 
opleiding vindt, wordt ondersteund bij de start van zijn/haar loopbaan. Ondernemers en overheid 
zorgen voor voldoende werkplekken en zetten voor de begeleiding werkzoekende vakmensen in 
volgens het meester-gezel principe.  

Daarnaast willen we ook extra inspanningen voor onze hoger opgeleide jongeren: meer stage- en 
afstudeerplaatsen via het project ‘Intelligent Vechtdal” voor Hbo’ers en academici. Daarnaast 
organiseren studenten in samenwerking met regionale ondernemers en de onderwijsinstellingen 
een jaarlijkse ‘beursvloer’ in de gemeente, zodat meer Hbo’ers en academici die in Hardenberg 
willen werken én wonen, de opleidingsplaatsen bij lokale bedrijven benutten. Zo worden zij voor de 
Hardenbergse economie behouden. 
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Tegenprestatie bij uitkering 

De Partij van de Arbeid hanteert als uitgangspunt dat iedereen die kan werken ook dient te werken 
en een (financieel) zelfstandig bestaan opbouwt. Als er tijdelijk niet voldoende werk is en mensen 
aangewezen zijn op een uitkering, dan wil de PvdA dat iemand hiervoor een bijdrage aan de 
samenleving levert.  

 

Onze agenda voor Werk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Met werkgevers, het Dienstenbedrijf en Larcom in vier jaar tijd 1.000 extra banen realiseren voor 

jongeren en werkzoekenden met een uitkering. 

 Onder regie van de gemeente met werkgevers, onderwijsorganisaties en jongeren een 

Jeugdwerkgarantieplan ontwikkelen en uitvoeren. Geen enkele jongere valt tussen wal en schip! 

 Via het meester-gezel principe, in samenwerking met het bedrijfsleven, oudere werkzoekenden 

inzetten om jonge werkzoekenden op te leiden en te coachen. 

 Samen met ondernemers vergroten van het aantal afstudeer- en stageplaatsen voor HBO- ers en 

academici in onze regio, o.a. via een jaarlijkse beursvloer.  

 Naast reguliere opleidingen ook bedrijfsgerichte opleidingen ontwikkelen voor (vak)technische 

en zorgsector.  

 Wie tijdelijk niet (betaald) kan werken zet zich in voor de samenleving en levert tegenprestatie! 

 Als het gaat om werkervaringstrajecten, moeten deze passend zijn voor en perspectief bieden 

aan de cliënt. 
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2.   Economie 
 
Ook voor het realiseren van het eerdergenoemde ambitieuze1.000-banenplan in de periode 2014-
2018 is het van groot belang dat de economie in de gemeente verder wordt versterkt. Hoewel hierbij 
veel afhangt van externe factoren kunnen lokale bedrijven en instellingen, het onderwijs en de 
gemeente hierbij ook een rol van betekenis spelen. Bijvoorbeeld op gebieden als innovatie, 
scholing, ondersteuning en advies. Verreweg de meeste bedrijven en instellingen behoren tot het 
zogenoemde midden- en kleinbedrijf (MKB); dat zijn organisaties met maximaal ca. 250 
medewerkers. Het MKB is zowel landelijk als in de gemeente Hardenberg de motor van onze 
economische en werkgelegenheidsontwikkeling. Van het midden- en kleinbedrijf is bekend dat het 
nog tal van mogelijkheden voor meer rendement, kwaliteit, concurrentiekracht en groei kan en wil 
benutten. Dit wordt in veel gevallen belemmerd door factoren zoals onvoldoende kennis, informatie, 
innovatie, tijd, geld, menskracht en samenwerking. Ook regelgeving van overheden kan een 
belemmerende factor zijn.  
 

Kennis- en Innovatiecentrum voor bedrijven 
De Partij van de Arbeid wil dat bedrijven en instellingen optimaal worden gefaciliteerd om ervoor te 
zorgen dat zij een nog grotere bijdrage leveren aan de groei van de werkgelegenheid, de welvaart 
en het welzijn van de inwoners van de gemeente Hardenberg. Bedrijven en instellingen vervullen 
hierbij uiteraard zelf een hoofdrol, door bijvoorbeeld te participeren in een Kennis- en 
Innovatiecentrum. Het Ondernemers Startpunt in Hardenberg vormt een stevige basis voor de 
ontwikkeling van dit centrum. Doel van dit Kennis- en Innovatiecentrum is het stimuleren van 
innovatie en samenwerking, het ontwikkelen/toepassen van nieuwe product/marktcombinaties, het 
beter benutten van subsidie- en financieringsmogelijkheden en het ondersteunen bij de aanpak van 
veel voorkomende vraagstukken. Vermindering van regeldruk is er daar een van. 
 

Geen megastallen 
De agrarische sector, hoewel in omvang afnemend, speelt nog steeds een belangrijke rol. 
Ze zorgt voor een deel ook voor de aankleding van ons buitengebied, draagt bij aan de leefbaarheid 
en aan het in stand houden van voorzieningen zoals scholen en dorpshuizen.  
Wij willen agrariërs de ruimte geven om te verbreden en te groeien. We kiezen daarbij wel voor de 
schaalgrootte van gezinsbedrijven. Dat is goed voor de leefbaarheid en beeldkwaliteit van het 
gebied en voor de werkgelegenheid. Megastallen passen in onze visie niet in onze gemeente. Voor 
bio-vergisters geldt dat zij als industriële bedrijven thuis horen op industrieterreinen. 
 

Nieuwe kansen  
De sector Toerisme en Recreatie is naast het ‘visitekaartje’ van de gemeente Hardenberg ook de 
sector die steeds meer werkgelegenheid oplevert en daarmee economische groei. De PvdA wil die 
ontwikkeling verder stimuleren: meer gasten, die langer verblijven en meer besteden. Hardenberg 
heeft een ruim aanbod van topcampings, maar het traditionele kamperen is steeds minder in trek. 
Het is belangrijk dat ondernemers snel inspelen op deze veranderende trends. Bijvoorbeeld door het 
gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van nieuwe arrangementen, mogelijk in samenwerking met 
onze mooie culturele voorzieningen zoals theater de Voorveghter en de Bioscoop. Zo kan een 
nieuwe groep toeristen worden bereikt, die zoekt naar een ‘totaalaanbod’, waaronder ‘slechtweer’ 
voorzieningen. Hierbij is van belang dat ondernemers niet belemmerd worden door een te hoge 
toeristen- en forensenbelasting.  
 

Eigen kracht van verenigingen versterken 
De gemeente Hardenberg heeft een uitstekende mix van culturele en sportvoorzieningen, dat wil 
zeggen prima accommodaties, een sterke betrokkenheid van veel vrijwilligers en een breed en 
gevarieerd aanbod.  
 
 



 
6 

 

Veel balsportverenigingen: zoals voetbal, volleybal, korfbal en tennis, veel beoefenaars van de 
paardensport, judo- en turnverenigingen en sinds kort ook een nieuwe atletiekbaan. 
 
Het cultuuraanbod in bijna alle kernen is ook zeer divers: muziek en toneelverenigingen, musea, 
historische verenigingen, theaters (Hardenberg/Dedemsvaart), veel lokale kunstenaars (bijv. 
kunstschilders) en sinds kort een nieuwe lokale omroep. Zowel cultuur en sport geven kleur en 
gezicht aan een wijk, dorp of stad. Voor de leefbaarheid, met name voor kleinere kernen, zijn 
verenigingen met hun vrijwilligers vaak de smeerolie van de samenleving. Voor het in stand houden 
van deze sport en cultuurvoorzieningen wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers. Die 
ontwikkeling onderschrijven wij, mits vrijwilligers (besturen van verenigingen) naar behoefte 
geadviseerd kunnen worden bij vragen over organisatie, onderhoud, financiën, programmering, 
werving vrijwilligers etc. Kortom, wij willen de mogelijkheden van een steunpunt voor 
besturen/vrijwilligers van cultuur- en sportverenigingen onderzoeken. 
 
De bouwsector zit al enige tijd in een diep dal. Voor de komende jaren wordt, mede door de 
vergrijzing, enig herstel voorzien. Stimulerende maatregelen op het gebied van energiezuinige 
toepassingen zijn van belang voor de werkgelegenheid in deze sector, economische groei en het 
milieu.  
 
In de Zorgsector in Hardenberg is het aantal organisaties en de werkgelegenheid de afgelopen 
jaren gegroeid; vooral op het terrein van de ouderenzorg en organisaties die mensen begeleiden 
met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Ook is in Hardenberg sprake van een toenemende 
concentratie van organisaties in de tweede lijn, zoals bureau Jeugdzorg en praktijkcentra voor 
(jeugd)psychiatrie. Daarnaast zien we in de grote en kleinere kernen dat zorgaanbieders zich steeds 
meer onder één dak vestigen en hun krachten bundelen. Een voorbeeld is het 
Gezondheidsspectrum in Slagharen waar naast de huisarts, een polikliniek, een podoloog, 
orthopedagoog, een psycholoog, de thuiszorg en een verloskundige zijn gevestigd.  
 
Een kwalitatief goede basiszorg staat voor ons voorop. Daarom vindt de Partij van de Arbeid dat 
het ziekenhuis in Hardenberg behouden moet blijven. Hierbij staat veel werkgelegenheid op het 
spel. De schaalvergrotingen in deze sector mogen niet leiden tot een (gedeeltelijk) vertrek van het 
ziekenhuis. Sterker nog, vernieuwing van het huidige ziekenhuis is van groot belang. Hardenberg 
vervult een brede regiofunctie (100.000 inwoners) en dat vereist een volwaardig en modern 
ziekenhuis! 
 

Onze agenda voor Economie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samen met bedrijfsleven en onderwijs een Kennis- en Innovatiecentrum ontwikkelen voor 

bestaande en nieuwe/startende bedrijven en instellingen. 

 

 Geen megastallen, wel groeimogelijkheden voor gezinsbedrijven.  

 

 Stimulering energiezuinig toepassingen in de bouw. 

 

 Vrijetijdsaanbod in Recreatie en Toerisme trendmatig versterken en verbreden met culturele 

voorzieningen voor een ‘all weahter’ aanbod. 

 
 Mogelijkheid Vrijwilligers Steunpunt voor besturen van sport en culturele verenigingen 

onderzoeken. 

 

 Samen met bedrijfsleven realiseren van vermindering regeldruk. 

 

 Behoud en vernieuwing van het ziekenhuis, vanuit brede regiofunctie. 
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3.  Wonen 

 
Voor inwoners van de gemeente Hardenberg moeten voldoende, betaalbare huur- en koopwoningen 
beschikbaar zijn in een aantrekkelijke, veilige en schone woon- en leefomgeving. Dat is in deze tijd 
een lastige opgave. De woningcorporaties stellen dat zij in hun mogelijkheden beperkt worden door 
maatregelen van het Rijk. De bouw beleeft door de crisis de slechtste periode uit haar bestaan. En 
de inkomenssituatie van veel mensen is er, mede door de crisis, op achteruit gegaan.  
Zonder de ogen te willen sluiten voor de alledaagse realiteit is de Partij van de Arbeid ervan 
overtuigd dat er op diverse terreinen nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn. Dat kan vooral 
door een grotere betrokkenheid en invloed van (toekomstige) bewoners van huur- en koopwoningen 
bij hun leefomgeving.  
 

Betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar 
De Partij van de Arbeid wil een evenwichtig en eerlijk woonbeleid: voor iedere inwoner moeten 
voldoende sociale huurwoningen en koopwoningen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. 
De betaalbaarheid van woningen komt, mede door stapeling van lasten en de economische crisis, 
voor groepen inwoners in het geding. Gemeente en woningcorporaties kunnen hierop direct invloed 
uitoefenen. De wachttijden voor woningzoekenden moeten sterk worden verkort. Lange wachttijden 
voorkomen de gewenste doorstroom waardoor mensen vetrekken naar een andere gemeente. Voor 
crisissituaties moeten meer woningen beschikbaar zijn. Wij willen investeren in betaalbare 
levensloopbestendige woningen, krachtige kernen en wijken en een goede bereikbaarheid, óók voor 
de fiets.  
 
De gemeente heeft, samen met de woningcorporatie, een belangrijke rol. Zij kan en moet 
stimulerend optreden, juist in een periode van economische tegenwind. Via bijvoorbeeld de hoogte 
van gemeentelijke belastingen, het stimuleren van energiebesparende maatregelen, de verhuur 
van leegstaande koopwoningen; het uitbreiden van startersleningen, het toepassen van 
erfpacht-constructies en het stimuleren van collectief particulier opdrachtgeverschap. 
Daarnaast zijn creatieve oplossingen nodig voor het behoud en/of creëren van wijk- en 
buurtvoorzieningen, zoals speel en trapveldjes, ontmoetingsplaatsen voor jongeren en ouderen, etc.  
 

Bewonersparticipatie en wijkbudgetten 
Ook in onze gemeente zal op sommige plaatsen de bevolkingskrimp tastbaar worden. Het blijft 
daarom essentieel dat we investeren in dorpen en wijken om de leefbaarheid te behouden en te 
verbeteren. Schoon, heel en veilig is en blijft ons uitgangspunt. Onze openbare ruimte beheren we 
vanuit de principes soberheid en degelijkheid.  
De Partij van de Arbeid wil de betrokkenheid van netwerken van bewoners, ondernemers en 
anderen voor hun eigen omgeving stimuleren door hen een grotere rol te bieden in de vormgeving 
en het onderhoud van hun omgeving. Concreet willen we buurtopknapprojecten stimuleren, door 
de bewoners zelf uitgevoerd. Wij willen starten met een proef om hiervoor in onze gemeente 
wijkbudgetten in te zetten. Bij het behoud en verbeteren van een goede woon- en leefomgeving 
spelen ook woningcorporaties een belangrijke rol. De Partij van de Arbeid wil dat de corporaties 
deze rol ook vervullen als sprake is van een woonomgeving met een gemengd huur-/koopbestand 
aan woningen. 
 

Voorzieningen voor fietsers en voetgangers 
Hardenberg heeft een ambitieus duurzaamheidbeleid. Ook energiebesparing draagt bij aan 
duurzaamheid evenals het stimuleren van actieve mobiliteit zoals fietsen en lopen. Het gebruik van 
de e-fiets neemt ook in Hardenberg fors toe. Hiervoor zijn snelle fietsverbindingen tussen de dorpen 
en de kernen van belang. Tegelijkertijd is er meer inzet nodig op de veiligheid van zowel 
voetgangers als fietsers, met name in het centrum van Hardenberg. Markering van fietsroutes kan 
hieraan bijdragen. 
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Snelle ICT-verbindingen 
Goed wonen doe je in een prettige en goed ontsloten leefomgeving. Ook in het buitengebied. 
Daarom is het van belang dat ook op het platteland snelle ICT-verbindingen beschikbaar komen. 
Dit biedt de mogelijkheid om in vrijkomende agrarische gebouwen bedrijven te starten en tegemoet 
te komen aan de trend van thuiswerken. 
 

 
Onze Agenda voor Wonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en andere betrokkenen over o.a.: 

 halvering van de wachttijd voor woningzoekende huurders en (startende) kopers en meer 

ruimte voor ‘crisiswoningen’; 

 woningverbetering en energiebesparing; 

 huurlastenbeperking; 

 meer woningverbetering gericht op energiebesparing; 

 versterken bewonersparticipatie bij verbetering en behoud woon- en leefomgeving; 

 beschikbaar stellen van wijkbudgetten t.b.v. bijvoorbeeld buurtopknapprojecten; 

 verruimen van mogelijkheden voor zelfbouw (collectief opdrachtgever schap) en 

vraaggericht bouwen; 

 buurt- en wijkverbetering door corporaties in gemengde huur-/koopbuurten. 

 

 Met woningcorporaties en bewonersorganisaties afspraken maken over vroegtijdige 

signalering en aanpak van overlast en schuldenproblematiek. 
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4. Zorg(zaam) 

 
De media staan er al heel lang vol van: er komen zeer ingrijpende bezuinigingen aan op de kosten 
van zorg en welzijn. Iedereen krijgt hiermee te maken, zo luidt de boodschap.  
De belangrijkste oorzaken, die worden genoemd; Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder 
(vergrijzing) en doen daardoor steeds langer en meer een beroep op zorg en welzijn. Hierdoor 
nemen de kosten en premiedruk (o.a. AWBZ) toe.  
De regering meent dat zorgtaken beter, efficiënter en goedkoper worden uitgevoerd als gemeenten 
de organisatie hiervan overnemen. Daarom worden de begeleiding, persoonlijke verzorging en 
dagbesteding vanuit de AWBZ met ingang van 2015 ondergebracht bij de gemeente. Dit geldt ook 
voor de jeugdzorg, die nu nog door de provincie wordt uitgevoerd.  
 

Meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 

Eigen verantwoordelijkheid en (financiële) zelfredzaamheid staan in de nieuwe situatie voorop. Dit 
betekent dat mensen veel vaker en langer een beroep moeten doen op hun eigen netwerk zoals 
familie, mantelzorgers, buren, kennissen en vrijwilligers. Het houdt ook in dat inwoners veel meer 
kostenbewust dienen te zijn bij het gebruik van faciliteiten op het gebied van zorg en welzijn. 
De bereidheid om de handen uit de mouwen te steken voor familie, buren en vrienden is in onze 
gemeente van nature groot (‘Naoberschap’). Ook het sterke verenigingsleven en de grote 
betrokkenheid van kerkgemeenschappen zorgen ervoor dat veel ondersteuningsvragen door de 
samenleving zelf worden opgelost. Goede voorbeelden hiervan zijn het project Baalder 
Naoberschap en Kloosterhaar voor Elkaar! Daarnaast is er bijv. ook het grote leger van  bijna 
1000 vrijwilligers dat zich soms dagelijks bij onze grote zorginstellingen (Baalderborggroep en 
Saxenburghgroep) actief en vol overgave inzet.  
 
Mantelzorgers spelen bij de ondersteuning, verzorging en hulpverlening een grote rol. Een op de 
tien mensen in Nederland zorgt voor een ziek of hulpbehoevend familielid (bron CBS). Dat betekent 
voor Hardenberg dat er statistisch gezien 6000 mantelzorgers zijn. Zij zijn vaak zwaar belast. In 
onze gemeente is via de Mantelzorgondersteuning van Carinova een scholenproject gestart, 
waardoor ook jonge mantelzorgers noodzakelijke ondersteuning krijgen bij de combinatie van 
zorgtaken met een opleiding en vrijetijdsactiviteiten. De verantwoordelijkheid voor en uitvoering van 
Mantelzorgondersteuning moet verbreed worden door met alle betrokken organisaties uit de zorg 
en het onderwijs, maar ook met werkgevers afspraken te maken over signalering, voorlichting en 
advies in de vorm van een Mantelzorgakkoord. 
 

Menselijke maat 

De Partij van de Arbeid onderschrijft het uitgangspunt dat een groter beroep mag worden gedaan op 
de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Dit geldt ook voor de eigen (financiële) bijdrage 
in de zorg, naar rato van ieders inkomen. Maar er zijn wel grenzen aan wat we mogen en kunnen 
verwachten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en van de ondersteuning door anderen.  
Daarom willen wij de noodzakelijke zorg- en welzijnstaken beter en efficiënter organiseren. Hierbij is 
de behoefte/vraag van de cliënt leidend, evenals de draagkracht, een optimale diagnostiek aan de 
voorkant en het principe ‘klaar terwijl u wacht’. In deze aanpak is geen plaats voor bureaucratisch 
denken en handelen of ingewikkelde en langdurige procedures. Mensen zijn de maat, niet 
processen, protocollen, formulieren en loketten. 
 

Kleinschalige, integrale aanpak 

Wij vinden dat de organisatie en de uitvoering van de zorg- en welzijnstaken sterk kan worden 
verbeterd, tegen lagere kosten. Door het zorgaanbod zo te organiseren dat het veel beter aansluit 
bij de geconstateerde behoeften en problemen binnen een bepaald gebied. Door een einde te 
maken aan de versnippering in het aanbod en aan situaties, waarbij meerdere hulpverleners langs 
elkaar heen werken bij eenzelfde persoon of gezin.  
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Door binnen kleinere gebieden (buurten/wijken) optimale samenwerking te realiseren tussen alle 
betrokken organisaties en personen. Wat ons betreft is de wijkverpleegkundige hierbij een 
onmisbare schakel en deze moet dus terugkeren in de wijk. 
 
Een integrale aanpak, waarbij alle benodigde disciplines direct beschikbaar zijn; op elk gebied, zoals 
werk/inkomen, huishoudelijke hulp, schuldhulp, jeugdzorg, dagbesteding, woonbegeleiding, 
criminaliteit/onveiligheid, overlast, wonen, enz. En waarbij telkens in het vroegst mogelijke stadium 
de juiste diagnose wordt gesteld rond de hulpvraag, zodat sneller adequate ondersteuning wordt 
geleverd. Waarbij bovendien een actieve, naar buiten gerichte opstelling van de betrokken zorg- en 
hulpverleners vanzelfsprekend is. Het voeren van zogenoemde ‘keukentafel gesprekken’ kan hierbij 
behulpzaam zijn. En waarbij veel meer wordt ingezet op preventie dan tot nu toe het geval is.  

 Deze aanpak sluit aan bij de oproep van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de  Partij 
 van de Arbeid om de zorg en dienstverlening in te richten met wijk- en buurtteams op 
 wijk/buurtniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen, die al in een wijk 
 beschikbaar zijn, zoals multifunctionele centra, dorpshuizen, woonservicecentra e.d. 

 
Bij dit alles heeft de gemeente de regie. Zij speelt ook een belangrijke rol bij de sturing op de 
(kwaliteit en effectiviteit) van de organisatie. De uitvoering zelf is primair een verantwoordelijkheid 
van de betrokken organisaties. Deze kan per gebied verschillen, al naar gelang de aard en omvang 
van de daar geconstateerde problemen en behoeften. 
De gemeente heeft ook een centrale rol bij de beheersing van de kosten in relatie tot de gewenste 
kwaliteit en effectiviteit. Hierbij geldt dat de kwaliteit voorop moet staan, ook bij aanbestedingen.  
                                                 

Onze Agenda voor Zorg(zaam) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mantelzorgers blijvend ondersteunen door met alle zorgaanbieders, onderwijsinstellingen én 

werkgevers een Mantelzorgakkoord af te sluiten in de gemeente Hardenberg. Met extra 

ondersteuning voor jonge mantelzorgers.  

 
 Het Vrijwilligerservicepunt in Hardenberg versterken en gemeentebreed uitrollen tot een 

vacature, advies en informatiepunt.  
 

 Een integrale aanpak van zorg-, welzijns- en andere hulpvragen op kleinschalig gebiedsniveau, 

met de behoeften van de inwoner als uitgangspunt. 

 

 De ‘wijkverpleegkundige’ terug in de wijk.  

 
 Stoppen met bureaucratisch denken en handelen; mensen zijn de maat, niet processen, 

protocollen, formulieren en loketten. 

 

 Bestaande wijk- en buurtvoorzieningen benutten bij de gebiedsgebonden aanpak.  

 
 Behoud van subsidies voor specifieke mantelzorgondersteuning via bijv. de Alzheimercafé’s en 

projecten gericht op jonge mantelzorgers.  

 
 Zorg moet snel beschikbaar, betaalbaar, bereikbaar zijn, met een eigen bijdrage op basis van 

draagkracht, waar nodig ook in natura. 

 

 Meer kostenbewustzijn bij aanbieders én gebruikers.  

 

 Veel meer inzet op preventie. 
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5. Armoedeaanpak 

 
Steeds meer inwoners van de gemeente Hardenberg krijgen te maken met schuldenproblematiek. 
Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, een scheiding en gezondheidsproblemen kunnen leiden tot 
een zodanig inkomensverlies, dat men onder de geldende grens van het bestaansminimum 
terechtkomt. Gezinnen en huishoudens worden ontwricht. 
Het is verontrustend dat financiële problemen/schulden niet alleen voorkomen bij sommige mensen 
met een uitkering, maar in toenemende mate ook bij ouders/alleenstaanden met een inkomen 
(baan).  

 
Kinderen in armoede 
Een van de meest schrijnende gevolgen hierbij is dat steeds meer kinderen in armoede opgroeien. 
Maar liefst bijna één op de tien kinderen. In de gemeente Hardenberg gaat het statistisch gezien om 
ca. 600 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar. Het gaat vaak om kwetsbare kinderen. Zij worden 
geconfronteerd met een onrustige/onveilige leefomgeving, waarin onzekerheid en angst dagelijks 
voelbaar zijn. Dat heeft ook direct zijn weerslag op bijvoorbeeld schoolprestaties en soms ook 
hygiëne en gezondheid, omdat er onvoldoende geld is voor gezonde voeding en nieuwe/schone 
kleding. Een ander effect kan zijn dat ook sociale uitsluiting dreigt, omdat ouders/verzorgers geen 
geld meer hebben voor bijvoorbeeld een schoolreisje of sportclub. 
 

Knelpunten bij aanpak 
De eerste signalen van financiële problemen komen vaak (te) laat aan het licht, omdat er rondom 
schulden nog altijd een taboesfeer hangt. Huur- en hypotheekachterstanden, dreigende afsluiting 
van energievoorzieningen, incassobureaus en deurwaardersbezoeken volgen als 
betalingen/aflossingen uitblijven en schulden zich blijven opstapelen. 
Een goede aanpak en preventie worden belemmerd omdat vaak veel organisaties bij de 
schuldenproblematiek betrokken zijn, zoals de bank, de energieleverancier, het telecombedrijf, 
deurwaarders, enz.  
 

Schuldenoffensief 
De Partij van de Arbeid wil in de komende periode een gezamenlijke en brede aanpak van de 
schulden- en armoedeproblematiek. Wij willen dat de gemeente samen met betrokken organisaties 
zoals banken, woningcorporaties, notarissen, werkgevers, energieleveranciers, deurwaarders, 
Humanitas, de Voedselbank, de kredietbank, Raad & Recht en de gezamenlijke kerken (Diaconaal 
Platform) een ‘Schuldenoffensief’ ontwikkelen. De aanpak moet leiden tot het voorkomen van 
(meer) financiële problemen. 
Tegelijkertijd dient in het kader van het schuldenoffensief ook krachtig te worden ingezet op het 
vroegtijdig(er) signaleren en aanpakken van schulden. In samenwerking met organisaties als het 
NIBUD, het Centrum voor Jeugd en gezin, onderwijsinstellingen en andere direct betrokken partijen 
wordt een aansprekend voorlichtingsprogramma opgezet en uitgevoerd. Het programma is op zowel 
jongeren als ouders/verzorgers gericht.  
 

Onafhankelijk Adviespunt 
Bij een succesvolle aanpak van preventie en signalering kan een op te richten onafhankelijk 
Adviespunt een belangrijke rol spelen. Hier kunnen de meest betrokken partijen signalen of 
informatie kwijt, gericht op een vroegtijdige aanpak van schulden. Een voorbeeld hiervan is de 
gemeente, die bij een uitkeringsaanvraag de cliënt direct zou moeten doorverwijzen naar dit 
Adviespunt. Daar kan de cliënt adviezen krijgen over de beste manier om met een laag inkomen 
schuldenvrij te blijven. 
Vanuit dit Adviespunt dient specifieke inzet te worden gepleegd op actieve voorlichting en advies 
aan de groep 16+ jongeren. Bij veel van deze jongeren is onvoldoende kennis en informatie over 
allerlei (financiële) zaken die zij moeten regelen.   
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Daarnaast willen wij dat initiatieven vanuit de samenleving, zoals via bijvoorbeeld de kerken en de 
Stichting Vecht voor Jeugd, gestimuleerd en uitgebreid worden. Dat geldt ook voor initiatieven 
gericht op het verstrekken van kleding, voedsel en eventuele andere belangrijke levensbehoeften.  
Wij willen tevens dat huishoudens/gezinnen met een minimum inkomen financiële en/of 
andersoortige ondersteuning krijgen voor het benutten van voorzieningen op het gebied van cultuur 
en sport. 
 

Onze agenda voor de Armoede-Aanpak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Een Schuldenoffensief starten, gericht op het voorkomen en de aanpak van schulden door een 

gecoördineerde samenwerking van maatschappelijke, commerciële en financiële organisaties 

én werkgevers. 

 

 Samen met alle betrokken organisaties een onafhankelijk en laagdrempelig Adviespunt 

instellen voor vroegtijdige signalering en een snelle aanpak. 

 

 Permanente campagne en voorlichting (ook op scholen) over risico’s en gevolgen van 

schulden sterk intensiveren. Leren omgaan met geld! 

 

 Ondersteuning en versterking van initiatieven die zijn gericht op bijvoorbeeld kleding- en 

voedselverstrekking. 

 

 Initiatieven vanuit de samenleving zoals stichting Vecht voor Jeugd en het Repair Café 

stimuleren.  

 

 Financiële of materiële (in natura) ondersteuning voor culturele en sportactiviteiten voor 

huishoudens/gezinnen met een minimum inkomen.  
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6.   De PvdA  gemeentelijke top 13 actiepuntenlijst! 

 
Wij willen ons voor de komende raadsperiode inzetten om de volgende kwesties aan te pakken.  
De volgorde in dit overzicht is willekeurig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Een nieuwe bestemming voor voormalig klooster/AZC  De Eik in  Slagharen. 
 

2. Een nieuwe bestemming voor het oude gemeentehuis in Dedemsvaart.  
 

3. Overkappingen voor treinreizigers bij perron in Hardenberg. 
 

4. Snelweg fietsroute van Dedemsvaart naar Hardenberg. 
 

5. Voldoende fietsparkeerplaatsen in Dedemsvaart en Hardenberg met oplaadpunten voor 
elektrische fietsen.  

 
6. Braakliggende gronden voor woningbouw in bruikleen geven voor moestuinen of een 

trapveldje.  
 

7. Leegstaande winkelpanden ook (tijdelijk) gebruiken voor kunstexposities of andere 
maatschappelijke activiteiten. 

 
8. In overleg met onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties de mogelijkheden 

onderzoeken om jongeren meer politiek bewust te maken. Versterking van de 
Jongerenraad kan hierbij een rol spelen.   

 
9. Gemeente Hardenberg streeft in de komende periode naar de titel Wandelgemeente van het 

jaar. 
 

10. Realisatie van een Stadsstrand langs de Vecht in Hardenberg.  
 

11. Een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkelen voor leegstand en herbestemming van 
winkelpanden met ondernemersverenigingen, vastgoedontwikkelaars en 
woningcorporaties en Plaatselijk Belangen. 
 

12. Onderwijsinstellingen dienen de maatschappelijke stages voort te zetten. 
 

13. Er dient een gedegen onderzoek te worden uitgevoerd naar de voor- en nadelen van een 
eventuele fusie van de gemeenten Hardenberg en Ommen na 2018. 

 
 

 


