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Menterwolde Lokaal 
 
Voor een dienstbaar bestuur in een solide gemeenschap met verantwoordelijke burgers. 
 
Met veel inwoners van Menterwolde 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 Menterwolde voordoen. Nog steeds 
groeien kinderen in armoede op. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook bij ons voor. Niet 
iedereen in Menterwolde 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 PvdA 
Menterwolde ook in 2014 nog hard nodig. 
 
SOLIDAIR 
De PvdA Menterwolde wil in Menterwolde 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 de opdracht voor de overheid om, samen met 
inwoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, 
wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven.  
 
RESPECT 
De PvdA Menterwolde wil een respectvolle samenleving, waarin iedereen actief en naar vermogen meedoet. 
Burgers redden zichzelf. Wie dit (even) niet kan, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn 
omgeving maar als dat niet kan, zorgt de gemeente voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig 
hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de 
eigen kracht, is dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie. De PvdA 
Menterwolde verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In eerste instantie via een 
betaalde baan, en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk.  
 
VEILIG 
De PvdA Menterwolde wil een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, 
in je dorp is een recht waar we ons hard voor maken.  
 
ZORG 
De PvdA Menterwolde 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 Menterwolde 
vinden we dat onze gemeente dat moet stimuleren.  
 
INCLUSIEF 
De gemeente die ons voor ogen staat is inclusief: een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waarin 
iedereen mee telt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.  
 
ONDERWIJS 
In Menterwolde 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.  
 
CULTUUR EN SPORT 
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.  
 
WONEN 
In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen naar een 
evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn met name voor 
starters en een eigen huis voor brede groepen bereikbaar blijft. 
 
KEUZES 
In dit verkiezingsprogramma verwoorden we welke keuzes de PvdA Menterwolde maakt en wat dit betekent 
voor de komende raadsperiode. Vanuit onze waarden en onze sociaaldemocratische visie. Dat betekent niet 
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dat we onze ogen sluiten voor de realiteit. De financiële crisis heeft ook in Menterwolde al geleid tot forse 
bezuinigingen. 
 
DECENTRALISATIE 
Tegelijkertijd zien we dat gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. De drie grote 
decentralisaties krijgen in de komende raadsperiode hun beslag. Hierdoor wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor: 

 De hele jeugdzorg 

 Alle vraagstukken rondom de onderkant van de arbeidsmarkt. 

  Een groot deel van de zorg uit de AWBZ. 
 
Als PvdA Menterwolde 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. 
 
VISIE 
Wij vinden dat je visie nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen maken. Hoe willen 
wij dat de lokale samenleving 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 dat nodig hebben. We leggen ons 
niet neer bij onrecht en armoede. Het is onze opdracht om als overheid samen met inwoners solidariteit te 
organiseren. 
 
PRIORITEITEN 
In deze tijd is prioriteiten stellen dé uitdaging voor gemeentelijke politici. Door de financieel-economische 
crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de gemeente 
steeds kleiner. Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke 
bezuinigingen.  
 
SLAGVAARDIG 
Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een slagvaardige gemeente 
nodig die haar taken goed kan uitvoeren. Dit betekent dat op heel veel terreinen, zoals de arbeidsmarkt, 
economische zaken en de woningmarkt een regionale aanpak noodzakelijk is. De PvdA Menterwolde is 
geen voorstander van een wildgroei van regionale regelingen zonder democratische basis.  
 
SPEERPUNTEN VOOR EEN GOED BESTUUR 

 De PvdA Menterwolde wil een dienstbare gemeente. De gemeente is er voor de inwoners, 
  niet andersom. 

 De PvdA Menterwolde vertrouwt op de burgers. Menterwolmers zijn verantwoordelijke  
  mensen die het beste met hun gemeente voor hebben en daar willen we zoveel mogelijk  
  gebruik van maken. Veel inwoners zetten zich graag in voor de gemeenschap. We   
  betrekken ze daarom zo vroeg mogelijk bij belangrijke keuzes. Dat komt het beleid ten goede: 
  de kans op succes is groter als inwoners weten dat ze invloed op het beleid hebben. 

 De PvdA Menterwolde wil een verbindende gemeente. De gemeente brengt inwoners,  
  bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst. Hiermee kan de  
  overheid weer het vertrouwen van inwoners winnen. We combineren daadkracht met draagvlak. 

 De PvdA Menterwolde wil op onderdelen regionale samenwerking. Economisch en sociaal 
  is hier veel winst te behalen, zeker nu de gemeente steeds meer taken op het gebied van zorg, 
  welzijn en sociale zekerheid krijgt. Dit mag echter niet leiden tot een nieuwe vorm van  
  centralisme die slecht democratisch controleerbaar is. 

 De PvdA Menterwolde wil bureaucratie en regeldrift verminderen. We willen dat samen met 
  inwoners, ondernemers en instanties aanpakken. Regels zijn er om inwoners en bedrijven te 
  helpen, niet om ze dwars te zitten. We schaffen overbodige regels af.  

 De PvdA Menterwolde wil alleen taken uitbesteden als marktpartijen echt beter en  
  goedkoper zijn. Verdere uitbesteding van taken heeft niet onze voorkeur. 

 De PvdA Menterwolde wil het gelijkheidsbeginsel strikt handhaven. Iedereen die zich in 
  Menterwolde bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
  geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel in de echt te verbinden. 

 De PvdA Menterwolde wil raadsleden die het volk vertegenwoordigen. We staan in nauw 
  contact met inwoners, maken waar mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring en leggen over 
  standpunten en besluiten voortdurend verantwoording af. 
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Het sociale domein in beweging 
 
Waar staan wij nu? 
 
Binnen Menterwolde richt men zich op een zorgzame samenleving met zelfredzaamheid, zorg voor elkaar en 
leefbaarheid in de dorpen. Dat betekent dat de gemeente de eigen kracht van inwoners stimuleert en 
ondersteuning beperkt tot steun aan minder zelfredzame en kwetsbare inwoners. Daarnaast is in Nederland 
in 2013 versneld het scheiden tussen wonen en zorg ingevoerd. Mensen moeten langer zelfstandig blijven 
wonen al dan niet met ondersteuning vanuit hun eigen netwerk, gemeentelijke WMO of 
zorgverzekeringswet. De gemeente Menterwolde krijgt vanaf 1 januari 2015 meer taken en 
verantwoordelijkheden doordat het Rijk 3 taakvelden decentraliseert. Het betreffen: 

 de decentralisatie AWBZ; de onderdelen begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging 
 uit  de AWBZ maken dan onderdeel uit van de hier op aan te passen lokale Menterwolmerse 
 Wmo; 

 de decentralisatie jeugdzorg;  de volgende voorzieningen worden gedecentraliseerd naar de 
 gemeente Menterwolde: de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, de 
 geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-ggz), de zorg voor jeugdigen met een 
 verstandelijke beperking, de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen, vervoer bij 
 begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen, kortdurend verblijf ten behoeve van 
 jeugdigen,  GGZ in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg) en de uitvoering van 
 kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering. 

 de uitvoering van de Participatiewet; de gemeente Menterwolde draagt zorg voor het 
 participeren van zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Het liefst via een reguliere 
 baan, maar als dat (nog) niet mogelijk is, door op andere manieren deel te nemen. De 
 Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van 
 de Wajang samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. 
 

 
 
Wat gaan wij er aan doen en hoe gaan we er mee om? 
Inwoners hebben en houden een eigen verantwoordelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen en 
armoede te voorkomen. Als dat niet helemaal lukt vindt de PvdA dat de gemeente ondersteuning moet 
bieden met inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, culturele, sociale en sportieve participatie en een 
collectieve zorgverzekering (op werkgelegenheidsaspecten wordt elders in het verkiezingsprogramma 
ingegaan). Zo houden mensen die rond moeten komen van een minimum inkomen het moeilijk de komende 
jaren. Wij willen, in navolging van het advies van de kinderombudsman, speciale aandacht voor de kinderen 
in deze gezinnen en deze waar mogelijk ondersteunen bij het normaal kunnen mee doen op school en bij 



5 

 

sportverenigingen. Daarnaast zoeken wij naar mogelijkheden om sporten voor kinderen betaalbaar te 
houden voor iedereen door de inzet van het sport jeugdfonds. Ook willen wij de komende periode extra 
aandacht voor de ‘nieuwe’ kwetsbaren. Binnen onze gemeenten zijn er vele gezinnen waarbij één of beide 
partners van het gezin hun baan verloren hebben en/of wonen in een koophuis waarbij de hypotheekschuld 
hoger is dan de huidige waarde. Ook zien wij veel zelfstandigen en ZZP’ers die met veel moeite de eindjes 
aan elkaar knopen.   
Als dan een menswaardig, fatsoenlijk bestaan in het geding is dienen instrumenten beschikbaar te zijn om 
ook deze gezinnen/individuen te ondersteunen. Waar wettelijke beperkingen zijn om het 
inkomensondersteuningsbeleid toe te passen wil de PvdA private alternatieven laten ontwikkelen om o.a. de 
kinderen in deze gezinnen te ondersteunen op school en bij hun sportvereniging. Wij willen daarnaast dat 
deze groep mensen in de problemen gebruik kan maken van de kennis en expertise in of via de wijkteams 
(zie onder). Armoede is werkelijkheid in deze moeilijke economische tijd. Waar een menswaardig, fatsoenlijk 
bestaan in het geding is staat de PvdA op. Dit past en mag niet in Menterwolde. De gemeente Menterwolde 
kent een licht bovenwettelijk inkomensondersteuningsbeleid, hier mag en kan dan ook niet op bezuinigd 
worden. De extra gelden die ingezet worden door het rijk voor de schuldhulpverlening en armoede worden 
dan ook daarvoor gereserveerd.  
 
SPEERPUNTEN VOOR DECENTRALISATIES 

 De decentralisaties omvatten maatschappelijke participatie in breed verband. De drie 
 decentralisaties dienen daarom in samenhang met elkaar georganiseerd te worden. 

 De op te stellen regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. 

 Het merendeel van de te decentraliseren taken dient de gemeente Menterwolde op lokaal 
 niveau integraal ontschot uit te voeren. Op lokaal niveau hebben burgers immers direct contact 
 met de overheid. Dat betekent dat het lokale zorgnetwerk in Menterwolde goed georganiseerd 
 en  gecoördineerd wordt, zodat inwoners effectief geholpen kunnen worden.  

 Menterwolde werkt voor nieuwe vormen van lichte ondersteuning of aanpassing van het huidige 
 aanbod bestuurlijk waar nodig samen met andere gemeenten. Binnen de participatie 
 decentralisatie geldt dat ook voor de uitvoering van de sociale zekerheid en het lokale en 
 regionale arbeidsmarkt beleid. 

 Voor de realisatie van vormen van zwaardere, specialistische ondersteuning en zorg moet 
 samenwerking gezocht worden met andere gemeenten. Alleen op die manier kan de 
 gemeente Menterwolde haar nieuwe verantwoordelijkheden goed invullen en haar taken goed 
 uitvoeren. 

 De decentrale verantwoordelijkheden worden in Menterwolde effectiever, met minder 
 bureaucratie en kostenefficiënt vormgegeven . Onderscheid met omringende gemeenten (lokale 
 accenten) mag. Hierbij is het belangrijk om kwaliteit te borgen ondanks bezuinigingen, 
 professionals ruimte te geven en nieuwe vormen van solidariteit te ontwikkelen. Anders denken, 
 doen en organiseren. 

 De decentralisaties gaan wat de PvdA betreft niet over de schaal waarop zaken georganiseerd 
 worden maar over verbeteringen in de zorg en jeugdzorg, bij de dagbesteding en over 
 participatie van mensen.  

 In Menterwolde wordt gewerkt met één complete aanpak van problemen op het terrein 
 van zorg, ondersteuning, werk en inkomen. Inzet is dat één hulpverlener mensen 
 ondersteunt en begeleidt met één plan voor het hele gezin. Op deze manier voorkomt de 
 gemeente Menterwolde dat verschillende hulpverleners langs elkaar heen werken bij 
 gezinnen met verschillende problemen. Inwoners met complexe sociale problemen 
 krijgen dus één aanspreekpunt.  

 Zelf doen wat je zelf kunt of in je omgeving kunt organiseren en een vangnet voor als het echt 
 nodig is, luidt het toekomstige parool. Wanneer de gemeente dit vraagt van onze inwoners  zul 
 je ze ook in staat moeten stellen dit te doen. Wij zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor 
 de op te richten wijkteams in onze steunpunten in de dorpshuizen. De organisaties die nu de 
 voorzieningen organiseren voor onze inwoners brengen we naar de inwoners toe. Wijkteams 
 worden zo  geen nieuwe organisatievorm, maar sluiten de nieuwe taken die op de gemeente 
 afkomen zo goed mogelijk aan op de bestaande (goed functionerende) structuren die we al  
 hebben, breiden die waar nodig uit of richten die waar nodig anders in. 

 De wijkteams gaan de dorpen en buurten van Menterwolde actief in en kennen de bewoners. 
 De wijkteams helpen de bewoners bij hun problemen of signaleren problemen. De wijkteams 
 helpen bewoners hun problemen zelf op te lossen of om hulp in hun omgeving te organiseren. 
 Als het nodig is schakelen de wijkteams professionele hulp in.  

 Huisartsen houden bij de decentralisaties een eigen verantwoordelijkheid bij de toeleiding tot de 
 door de gemeente te betalen jeugdzorg. Daarnaast zou moeten worden voorzien in door de 
 zorgverzekeraar te betalen wijkverpleegkundigen. Dit verlangt om gedegen afspraken over 
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 mogelijke samenwerking tussen de gemeentelijke 1
e
 lijn partners (zoals CJG en  AMW) , de 

 huisartsen en de wijkverpleegkundigen. De PvdA wil deze samenwerking aantrekkelijk maken 
 door huisartsen en wijkverpleegkundigen te betrekken bij het inrichten van de wijkteams en te 
 onderzoeken of medisch advies bij indicaties ingekocht kan worden bij huisartsen. De PvdA 
 vindt het wenselijk dat de wijkverpleegkundigen binnen de samenwerking met de 1

e
  lijn 

 collectieve zorg en huisartsen (o.a. bij (medische) gezinsarrangementen) een verbindende rol 
 krijgt.  

 Bij het uitwerken van de Participatie wet is het kabinet voornemens “Werkbedrijven” op te 
 richten. Zo beoogt het kabinet gemeenten samen met het UWV en de werkgevers zo veel 
 mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Vooruitlopend op nadere 
 landelijke richtlijnen over dit “Werkbedrijf” wil de PvdA in ieder geval dat in ons “Werkbedrijf” de 
 gemeentelijke slagkracht en expertise gebundeld wordt met het UWV, de werkgevers en de 
 organisaties die nu de sociale werkvoorziening regelen. Het Werkbedrijf dat de PvdA 
 Menterwolde  voor ogen heeft is een netwerkorganisatie binnen onze arbeidsregio Oost-
 Groningen, Hoogezand en Slochteren, waar werkgevers, UWV  met korte lijnen samenwerken 
 met heldere afspraken. 

 Terwijl we samen blijven werken in onze arbeidsmarktregio wil de PvdA dat gemeente 
 Menterwolde zicht blijft  oriënteren op aanvullende, nuttige regionale samenwerking. 
 Onderzocht moet worden of een nauwere samenwerking met Veendam, Pekela, leidt tot 
 efficiëntie- en effectiviteitverbeteringen. 
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De financiën van de (lokale) overheid 
 
Sociaal en realistisch 
 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële 
mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA Menterwolde wil dat ook op lokaal niveau de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De PvdA Menterwolde vindt, dat daar waar eigen kracht 
meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht 
(vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA 
Menterwolde doordacht benutten. 
Waar er eerst een situatie was van verdeling van schaarste over nieuwe initiatieven, staan bestaande 
voorzieningen nu vaak onder druk. De verwachting is dat de lokale overheden ook in de komende periode 
bezuinigingen moeten doorvoeren, dan wel de komende jaren terughoudend moeten zijn in het doen van 
nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de PvdA Menterwolde haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De 
PvdA Menterwolde kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit 
het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden. 
Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit kan door 
kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur van externen. Het gebruik van 
nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open source software kunnen tot 
behoorlijke kostenbesparingen leiden. 
 
SPEERPUNTEN VOOR FINANCIËN 

 De PvdA Menterwolde gaat zorgvuldig om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren 
 die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen 
 op  gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend 
 met betrekking tot het aangaan van risico’s. 

 Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van 
 welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf. 

 We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie. 

 De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De PvdA 
 Menterwolde streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA 
 Menterwolde zet zich actief in voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor 
 mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau). 

 Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, 
 rioolretributie en sommige leges) worden kostendekkend doorberekend.  
 
Bestuur 
De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Cliëntvriendelijkheid en korte lijnen naar de burgers 
staan voorop en moeten vanzelfsprekend zijn. De PvdA is geen voorstander van een gemeentelijke 
herindeling. Als Menterwolde zelfstandig blijft, kan er beter inhoud worden gegeven aan het eigen beleid. We 
gaan samenwerking met andere gemeenten niet uit de weg. Sterker nog het zal noodzakelijk zijn met name 
vanwege de taken die op ons af komen. Doordat de rijksoverheid meer uitvoerende taken bij de gemeenten 
neerlegt, wordt het voor kleinere organisaties steeds moeilijker die taken kwalitatief goed uit te voeren. Door 
de forse uitbreiding van taken nemen de kosten ook sterk toe. Samenwerking, waar nodig en noodzakelijk, 
kan de kwaliteit van het ambtelijk apparaat waarborgen en de kosten in de hand houden.  
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Werk, inkomen en economie in Menterwolde 
 
Samen werkt beter 
 
Werk 
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 Menterwolde 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. We spannen ons, samen met 
ondernemers, extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen. 
 
JONGEREN EN WERK 
Een goede start op de arbeidsmarkt is 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. Een goede opleiding 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. We vinden het belangrijk dat jongeren actief blijven.  
 
ALS JE HULP NODIG HEBT 
Voor sommige mensen is het vinden van werk extra moeilijk, zo moeilijk dat ze er hulp bij nodig hebben. Dit 
kan allerlei oorzaken hebben, maar onze ondersteuning is altijd gericht op het vinden van (ander) werk en 
het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers. 
 

 
 
SPEERPUNTEN VOOR WERK 

 De PvdA Menterwolde wil regionale kansen op werk benutten. 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, zodat ze hun deel van de verantwoordelijkheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld 
 door arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.  

 De PvdA Menterwolde wil sociale winst op gemeentelijke investeringen. 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 (SROI). 

 De PvdA Menterwolde wil lokale ondernemers steunen. De regels voor aanbestedingen 
 worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers aantrekkelijk is om in te schrijven op 
 aanbestedingen.  
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 De PvdA Menterwolde wil jongeren in opleiding op weg helpen. Bij (bouw)projecten van de 
 gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden opgenomen waardoor het 
 project conform het leer/werktraject wordt ingericht en uitgevoerd. 

 
SPEERPUNTEN VOOR JONGEREN EN WERK 

 De PvdA Menterwolde wil dat iedere jongere een startkwalificatie haalt. Stages en werk 
 moeten kunnen leiden tot een erkende startkwalificatie. De standaardroute naar het behalen 
 van een startkwalificatie is niet voor iedereen haalbaar. 

 De PvdA Menterwolde wil dat iedere jongere actief is. Jongeren onder de 27 jaar volgen 
 onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Het uitgangspunt voor 
 leerplicht en toeleiding naar werk is ‘opleiding eerst’. 

 
SPEERPUNTEN VOOR WERKZOEKENDEN 

 De PvdA Menterwolde 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.  

 De PvdA Menterwolde wil dat bijstandsgerechtigden wat terug doen. Hiervoor maken zij 
 zelf een plan. Indien dit niet lukt, vinden we dat de gemeente daarbij kan helpen. 
 Bijstandsgerechtigden werken een gepast aantal uur per week onbetaald als tegenprestatie 
 voor hun uitkering.  

 De PvdA Menterwolde wil fatsoenlijk en rechtvaardig omgaan met bijstandsgerechtigden. 
 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. 

 De PvdA Menterwolde wil kansarmen kansen bieden. 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. 

 De PvdA Menterwolde wil ZZP-ers alle kansen bieden. Wij willen dat zij altijd kunnen 
 meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet. Voor ZZP’ers die 
 schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet als voorwaarde dat zij hun bedrijf stop zetten. 
 ZZP-ers komen in aanmerking voor het minimabeleid. 
 
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 armoedeaanpak. Er groeien 
nog altijd kinderen op in armoede. Ook in Menterwolde. Dat is onacceptabel. 
 
SPEERPUNTEN TEGEN ARMOEDE 

 De PvdA Menterwolde wil armoede opheffen en voorkomen. Onze aanpak is gericht op 
 begeleiding naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek. Mensen die langdurig van een 
 minimaal inkomen leven, krijgen extra steun onder andere in de vorm van een collectieve 
 ziektekostenverzekering. Ook mensen met een arbeidsbeperking mogen niet onder het wettelijk 
 minimumloon betaald worden.  

 De PvdA Menterwolde wil fraude en misbruik bestrijden. Onze sociale zekerheid is 
 gebaseerd op solidariteit. Fraude en misbruik zetten die solidariteit onderdruk. Daarom staan 
 fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda.  

 De PvdA Menterwolde wil zelf de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid 
 vaststellen. De van bovenaf opgelegde norm van 110% van het wettelijk minimumloon, maakt 
 flexibel beleid onmogelijk. 

 De PvdA Menterwolde vindt het MKB belangrijk. 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. 

 
Economie 
Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg en 
techniek. We moeten dat in Menterwolde samen met de partners in onze regio oplossen. Bedrijven horen 
zich thuis te kunnen voelen in Menterwolde. Daarom zorgen we voor een mooie gemeente, die goed 
bereikbaar is en waar overheid en werkgevers nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers 
kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie.  
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SPEERPUNTEN VOOR DE ECONOMIE 

 De PvdA Menterwolde wil nauw samenwerken 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. We zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat door het 
 bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen.  

 De PvdA Menterwolde wil actief reclame maken voor Menterwolde. Trots en kwaliteit staan 
 hoog in het vaandel. 

 De PvdA Menterwolde wil een sterke detailhandel. De basis daarvoor ligt in sterke en 
 aantrekkelijke dorpscentra. 

 De PvdA Menterwolde wil graag invulling van de locatie Nije Hörn in Muntendam. Dit 
 vraagt om een snelle oplossing, hetzij nieuwbouw in welke vorm dan ook, hetzij slopen en een 
 dorpsparkje realiseren in overleg met de eigenaar van de gronden. 

 De PvdA Menterwolde wil gebruik maken van de verruimde Winkelsluitingstijdenwet. 
 Winkels mogen in Menterwolde ook op zondag open. 

 De PvdA Menterwolde wil investeren in de lokale economie stimuleren. Ondernemers die 
 dat doen krijgen van ons een warm onthaal.  

 De PvdA Menterwolde wil duidelijke en directe dienstverlening. Wij vinden het belangrijk 
 dat er één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat altijd bereikbaar is 
 voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten.  

 De PvdA Menterwolde wil ondernemingszin stimuleren. Wij maken het voor starters 
 makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen 
 hiervoor te verruimen. 
 
Tot slot 
Werk, werk, werk is niet voor niets één van de meest bekende slogans van de PvdA. Werk is belangrijk. 
Door werk verwerf je inkomen, doe je mee, heb je een positie. Veel mensen ontlenen hun zelfrespect voor 
een groot deel aan hun baan. Een gemeente die in staat is om werkgelegenheid te genereren bijvoorbeeld 
door een goed vestigingsklimaat voor ondernemers te ontwikkelen, creëert op die manier kansen voor haar 
inwoners. De hoofdstukken werk, onderwijs en zorg hangen nauw met elkaar samen. 
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Zorg: Meedoen mogelijk maken 
 
Als je een steuntje in de rug nodig hebt 
 
Samen werken aan goede zorg 
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks 
het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst 
nodig hebben. De gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te 
organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van mensen en hun netwerken te 
versterken. De PvdA ziet het als unieke kans om in samenhang te werken en terug te keren naar eenvoud. 
Geen aparte doelgroepen van jong, oud, werkloos, gehandicapt met bijbehorende regels en papierwinkel. 
We willen kijken naar de persoon, zonder stempel op de hoofden. Geen tig hulpverleners over de vloer die 
langs elkaar heen werken. Eén gezin, één plan, één budget is het credo en het doel is dat er over een jaar 
minder zorg nodig is.  
 
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. 
Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je op de één of andere 
manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen of omdat je je eigen huis niet 
kunt schoonmaken, zoeken wij met je naar een oplossing. Soms is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen 
omgeving of je eigen familie. Soms moeten we samen verder kijken naar wat nodig is. Omdat iedereen 
anders is, volstaat daarbij geen kant en klare oplossing. Maatwerk is nodig. 
 

 
 
SPEERPUNTEN VOOR GOEDE ZORG 

 De PvdA Menterwolde wil dat zorgaanbieders en gemeente een plan maken om versnippering 
 in de dienstverlening uit te bannen. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk helpen van de 
 zorgvragers.  

 Wij ondersteunen zorgvragers in het opkomen voor hun belangen. 

 De PvdA Menterwolde vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen beschikbaar is. 
 Dat betekent dat we kiezen voor een dorpsgerichte benadering. 

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

 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 zorgverzekeraar, 
 wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en 
 prettiger voor mensen. 

 De PvdA Menterwolde wil de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld maken. 
 Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek 
 vooraf. 

 We zetten vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan in om hulp te bieden waar 
 mogelijk. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis. 

 Het is niet alleen maar halen, je kunt ook wat komen brengen. Zo kun je voor een scootmobiel 
 in aanmerking komen, maar tevens anderen helpen met het invullen van belastingformulieren.  

 We kijken niet alleen naar zorgvragen, maar ook naar eenzaamheid en bijvoorbeeld wat iemand 
 zelf te bieden heeft. 

 
De PvdA Menterwolde hecht aan kwalitatief goede zorg en een goede afstemming tussen de eerste, 
anderhalve (huisartsenposten en medische centra) en tweedelijnszorg. Voor kleine kernen kan dit betekenen 
dat er een concentratie van zorgvoorzieningen nodig is. De veranderende zorgbehoefte, inwoners die langer 
thuis blijven wonen, de behoefte aan herstelzorg dicht bij huis, kunnen leiden tot veranderingen in de 
zorginfrastructuur en een verschuiving van functies. 
 
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. 
 
SPEERPUNTEN VOOR MANTELZORGERS 

 De PvdA Menterwolde 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.  

 We blijven verlichting van de mantelzorg via logies in bijvoorbeeld het weekend ondersteunen. 
 

(kinder-)Armoedebestrijding en hulp bij schulden 
Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, een cadeautje kopen voor de 
verjaardag van je buurvrouw en elke dag warm eten kopen, is soms nauwelijks mogelijk. Voor een belangrijk 
deel komt dat door een gebrek aan geld. Maar het komt ook door een vorm van berusting en vervreemding: 
“wij horen er toch niet bij”. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze 
onacceptabel. Dit vraagt om een frontale aanval op armoede en uitsluiting. Eén op de negen kinderen leeft 
in armoede. Dit is onacceptabel. 
 
SPEERPUNTEN TEGEN ARMOEDE 

 We willen dit doen door regelmatige flyeracties, zodat mensen weten waar ze gebruik van 
 kunnen maken. We benaderen mensen actief. 

 Kinderarmoede willen we niet in onze gemeente. Deze kinderen mogen niet buiten de boot 
 vallen. Het rapport van de kinderombudsman grijpen we aan om maatregelen hiervoor te 
 treffen. 

 Voor de groep mensen met een inkomen minder dan 110 procent en de groep mensen met een 
 inkomen tussen de 110 en 125 procent van het bijstandsniveau willen wij een kortingspas voor 
 sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, computers voor brugklassers en een 
 regeling voor schoolkosten.  

 Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pappen en nathouden geen oplossing. We 
 pakken dan de oorzaak van armoede aan: de schulden. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening 
 vinden we uit den boze. Binnen maximaal vier weken start het traject voor schuldhulpverlening. 
 Waar mogelijk worden werkgevers hier ook bij betrokken. 

 We willen een collectieve ziektekostenverzekering voor deze groep. 
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 Met maatschappelijke organisaties en kerken maakt de gemeente afspraken hoe mensen die zij 
 wel, maar de gemeente nog niet kent, kunnen worden geholpen. 

 De vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding 
 bezighouden, komen met de gemeente regelmatig bijeen om kwaliteit te handhaven, efficiënter 
 samen te werken en kennis uit te wisselen. 

 

 
 
Verslaving tegengaan 
Iemand die verslaafd is aan drugs, drank, gamen of gokken, is niet meer vrij om te kiezen, maar wordt 
gedreven door verslaving: de volgende shot, het volgende drankje of gokje. Ernstige verslaving leidt vaak tot 
een breuk met familie, het verlies van werk en ernstige financiële problemen. Wij willen dan ook de strijd 
aanbinden met verslaving. Voorlichting over de gevaren van verslaving vinden we het noodzakelijke begin 
van een effectief lokaal verslavingsbeleid. Daarnaast is zorg nodig. Overlast door gebruikers accepteren we 
niet. 
 
SPEERPUNTEN TEGEN VERSLAVING 

 De PvdA Menterwolde wil meer inzetten op het voorkomen van verslaving door goede 
 voorlichting op scholen door de GGD en door ervaringsdeskundigen. 

 Multiproblem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en 
 escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen gecoördineerde hulp bij zorg, schulden en 
 opvoeding. Meerdere hulpverlenende instanties in één gezin willen we voorkomen. (Eén gezin, 
 één plan). 

 Verslaafden die structureel weigeren mee te werken en overlast blijven veroorzaken, leggen we 
 sancties op. Een gedwongen opname met behandeling kan in sommige gevallen de meest 
 effectieve optie zijn. 
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Onderwijs, jeugd en zorg 
 
Geef het beste voor de toekomst 
 
Voor de PvdA Menterwolde staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op 
school als thuis. De PvdA Menterwolde 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. 
 
SPEERPUNTEN VOOR VEILIGE SCHOLEN 

 De PvdA Menterwolde 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 
 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.  

 ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd.  

 Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een 
 voorstander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidlabels voor scholen.  

  
 Geen kind op achterstand 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waar je 
woont. De PvdA Menterwolde steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen 
in het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal bijzonder 
onderwijs noodzakelijk blijven. 
 
SPEERPUNTEN VOOR KINDEREN 

 De PvdA Menterwolde wil waar nodig extra tijd investeren in kinderen. Teveel kinderen hebben 
 bij aanvang van de basisschool een taalachterstand. Een volgende generatie kinderen behoort 
 geheel zonder achterstanden op te groeien.  

 Kinderen gaan vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal (of kinderopvang). De ouders die dit niet 
 kunnen bekostigen kunnen een beroep doen op het participatiefonds. 

 Samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de school en het onderwijs vinden wij 
 belangrijk,  de gemeente heeft hierin een stimulerende rol. 

 Ouders worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de voor- en vroegschoolse 
 educatieactiviteiten. 

 Kinderen hebben op de leeftijd van 8 jaar een zwemdiploma. 

 Wij zijn voorstander van integrale kindcentra. Maatschappelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk 
 geconcentreerd in de wijk waarmee een bundeling van voorzieningen en kennis ten goede kan 
 komen aan de ontwikkeling van kinderen.  

 Wij willen dat alle scholen gevolgd en gecheckt worden op kwaliteit. Dit kan in de vorm van 
 gesprekken met ouders, quick scans, het volgen van citoscores, eindtoetsen, 
 doorstoomgegevens enz. Presteren scholen onder de maat, dan volgen verbetervoorstellen. 

 Bij goed onderwijs past ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid kent vele varianten, in de 
 klas, in de school of bij buitenschoolse activiteiten. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers 
 moeten meer zeggenschap krijgen over hun school. 

 Een school staat in een buurt. Welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, 
 het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen horen allemaal betrokken te zijn. 

 In wijken of dorpen waar leerlingenaantallen dalen en of de kwaliteit van het onderwijs 
 achterblijft, stimuleren we dat samenwerkingsscholen worden gevormd. In Meeden zou dit op 
 korte termijn moeten gebeuren. 
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 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 Menterwolde wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief 
jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. 
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. 
 

 
 
SPEERPUNTEN VOOR JEUGD EN ZORG 

 De PvdA Menterwolde wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de 
 eigen kracht van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden 
 met onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren. 

 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. 

 Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen 
 en  situaties. 

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

 Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jongeren 
 bij zaken die henzelf aangaan. 

 Wij maken een plan van aanpak om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen. 
 Een drankkeet (zuipkeet) vraagt om een actieve, handhavende, inzet van de gemeente. 

 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 is belangrijker dan 
 repressie. 

 De PvdA Menterwolde 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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Sport en cultuur 
 
Voor iedereen toegankelijk 
 
Sport 
Sport en spel zijn belangrijke middelen voor integratie. Sportverenigingen vervullen een belangrijke 
maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale cement van de samenleving.  
 
SPEERPUNTEN VOOR SPORT 

 Jongeren bereiken we op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving. 
 Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we belangrijk. . 

 Wij willen de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen met 
 scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, wijkcentra en/of dorpshuizen.  

 Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties het uitgangspunt. Wij willen dat 
 deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de 
 begeleiding – AWBZ.  

 Bij onderwijshuisvesting zorgen we voor goede gymzalen en sportaccommodaties. De 
 gymnastiekles in het basisonderwijs wordt bij voorkeur gegeven door een vakleerkracht 
 lichamelijke oefening.  

 (Sport-)subsidies moeten opnieuw onder de loep worden genomen.  

 We willen een jeugdsportfonds voor kinderen uit een gezin met een minimuminkomen. Ook hier 
 kan maatwerk nodig zijn. 
 
Cultuur 
Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven. Deze voorzieningen staan onder druk door 
bezuinigingen. Wij willen ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft.  
 
SPEERPUNTEN VOOR CULTUUR 

 Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. De 
 toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen staan onder druk door 
 bezuinigingen. Regionale samenwerking kan hiervoor een oplossing bieden. 

 De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt een laagdrempelige 
 ontmoetingsplaats  waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk 
 wordt gemaakt. De bibliotheken zijn voor iedereen toegankelijk met de nadruk op jongeren en 
 ouderen. 

 Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een 
 economische spin-off. 

 De functies binnen de Heemtuin zullen nog meer worden uitgebreid met reintegratie-activiteiten.  

  De PvdA wil wel dat de Heemtuin gratis toegankelijk blijft. 
 
De PvdA wil zoveel mogelijk voorzieningen in stand houden, mits haalbaar. Het is een uitdaging dit te doen 
met minder middelen. Dit doen we in overleg met de inwoners en gebruikers. Eigen inbreng (bijvoorbeeld 
arbeid) zal van belang zijn. Voorzieningen moeten we in stand houden door middel van creatieve en 
innovatieve ideeën. 
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Natuur, milieu, landschap en verkeer 
 
Schoon, duurzaam en mooi 
 
Natuur en milieu 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities zijn 
hoog. De PvdA Menterwolde wil eraan bijdragen dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame 
economie is. Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving 
schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/regio zich hiervoor 
inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende 
manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame Menterwolde. 
 
SPEERPUNTEN VOOR NATUUR EN MILIEU 

 Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw bevorderen we. Bij 
 aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we dit als eis op.  

 Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. Zo 
 willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende 
 technologieën.  

 We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van (kleinschalige) coöperatieve  
 energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking. 

 Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer, variatie in 
 beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de 
 biodiversiteit is hierbij belangrijk. 

 Botjes zwembaai is en blijft een kleinschalige recreatieplek. Gemeentelijke investeringen 
 worden hier niet meer gedaan. 

 Kinderen betrekken we bij natuur en milieu. Bijvoorbeeld door het subsidiëren van milieu-
 educatie voor kinderen. De Heemtuin, de parel van onze gemeente, wordt hierbij betrokken. 

 Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld hoort te geven door zorgvuldig om te gaan 
 met het gebruik van papier, bijvoorbeeld door de gemeenteraad zoveel mogelijk papierloos te 
 laten werken.  
 
Landschap 
Nederland heeft een gevarieerd landschap. Elke streek heeft eigen landschappelijke kenmerken die we 
koesteren en de streek een eigen identiteit geven. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. 
Menterwolde heeft schitterende, karakteristieke linten met zeer beeldbepalende bomen. 
 
SPEERPUNTEN VOOR HET LANDSCHAP 

 De PvdA Menterwolde zet zich in voor goede wandelpaden. 

 Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt 
 ingepast.  

 Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet welkom. 

 De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, bijvoorbeeld 
 door gebruik te maken van speciale verlichting van de buitenwegen en het aanspreken van 
 bedrijven met grote lichtreclames. 

 Koeien en ander vee horen thuis in het agrarisch landschap. 

 Beeldbepalende bomen aan de linten van de dorpen zijn onder andere het visitekaartje van dat 
 dorp. De gemeente heeft hierin een zorgplicht. Een bomenfonds zou een optie kunnen zijn. 

 
Duurzaamheid 
Windenergie kan een goede bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen, maar de plaatsing van windmolens op land tast de leefbaarheid aan. Omwonenden vrezen 
voor hun gezondheid, dalende huizenprijzen en aantasting van het landschap. Degenen die van de 
windmolens profiteren zijn veelal niet dezelfden die er last van hebben. We schieten echter niets op door ons 
te beperken tot de zaken waar we tegen zijn, we moeten juist op zoek naar mogelijkheden die er wel zijn. De 
opgave is om tot een keuze te komen waarbij behoud van ons unieke Oost-Groninger landschap een 
randvoorwaarde is. Daarnaast willen we ruimte bieden aan innovatieve projecten voor andere vormen van 
duurzame energie. Dat biedt werkgelegenheidskansen die we niet aan ons voorbij moeten laten gaan. Naast 
werk moet er oog zijn voor de verdeling van de lusten en de lasten. Voor veel huurders vormen de 
energiekosten een steeds groter deel van de woonlasten. De PvdA wil de mogelijkheden voor 
energiecoöperaties verruimen. Initiatieven vanuit de bevolking om te komen tot energieneutrale dorpen 
verdienen alle steun. 
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Verkeer/wegen 
De verdubbeling van de N33 is in volle gang. De dorpskernen van Muntendam en Zuidbroek zullen hierdoor 
worden ontlast. Ook wordt er nu gewerkt aan revitalisering van het "oude" industrieterrein in Zuidbroek. De 
revitalisering heeft alleen kans van slagen als er een verbinding komt tussen het oude industrieterrein en het 
nieuwe industrieterrein "De Gouden Driehoek". Dit zou kunnen door een extra burg over het Winschoterdiep.  
Daarnaast moet er aandacht zijn voor onverantwoordelijk rijgedrag in de gemeente. Met name de snelheid 
moet worden aangepakt. 
 
SPEERPUNTEN VOOR VERKEER 

 De PvdA Menterwolde zet zich in voor realisering van een extra brug over het Winschoterdiep 
 in Zuidbroek tussen het oude en nieuwe industrieterrein. 

 We willen scherper toezicht op asociaal weggebruik, met name de snelheid. 

 We moeten kritisch blijven kijken naar de investeringen in de wegen, zeker nu we het financieel 
 een stuk minder hebben. Waarbij de veiligheid uiteraard moet worden gegarandeerd. 
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Wonen en woonomgeving 
 
Samen wonen en leven in goede, betaalbare huizen in een ongedeelde samenleving 
 
Wonen 
Starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een 
woning te komen. Wij willen dat gemeente en corporaties samen met bewoners en ondernemers afspraken 
maken over welke projecten de komende jaren wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd.  
 
SPEERPUNTEN VOOR WONEN 

 We faciliteren de bouw van woningen door het versnellen van plan- en inspraakprocedures door 
 ze, waar mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden. 

 We willen dat Menterwolde gematigde leges voor nieuwbouw/verbouw van particulieren 
 hanteert. 

 We willen dat starters op de woningmarkt bij de gemeente een starterslening kunnen krijgen 
 tegen aantrekkelijke voorwaarden. 

 We schrappen bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie die betaalbaar bouwen 
 onmogelijk maken. 

 Bouwen op inbreidingslocaties heeft onze voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe 
 wijken/uitleggebieden. Gemeenten accepteren lagere grondopbrengsten en maken `
 prijsafspraken met buurgemeenten. 

 De PvdA Menterwolde wil dat corporaties, gemeente, bewoners (organisaties) en ondernemers  
 concrete afspraken maken over: 

 het aantal te bouwen woningen 
 investeringen in de leefbaarheid van wijken 
 het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast 
 slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen 
 kwaliteit van de woningen 
 totale woonlasten (incl. gas, water, licht en servicekosten) 
 bestrijden van extreme woningoverlast 

 De PvdA Menterwolde wil lokale betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere 
 betrokkenen voor hun eigen omgeving stimuleren door bewoners zelf bij te laten dragen in de 
 vormgeving en het onderhoud van hun omgeving.  
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Wonen en krimp 
Krimp (het wegtrekken van bewoners van het platteland naar de stad, en een dalend bevolkingsaantal door 
ontgroening en vergrijzing) is vooral een autonome ontwikkeling die maar deels beïnvloedbaar is. Krimp 
heeft tot gevolg dat met name de voorzieningen voor jeugd en jongeren onder druk komen te staan. Dit komt 
aan de ene kant door minder kinderen en aan de andere kant door een grotere druk op voorzieningen voor 
ouderen. Het bouwen van meer woningen in krimpgebieden leidt niet tot het keren van deze ontwikkeling. 
Woningaanpassing aan de nieuwe bevolkingssamenstelling is belangrijk. Voor ouderen zullen voorzieningen 
moeten worden getroffen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  
 
SPEERPUNTEN VOOR WONEN EN KRIMP 

 De PvdA Menterwolde wil geld vrij maken voor een dorpsvernieuwingfonds om te kunnen 
 werken aan behoud van leefbaarheid in de krimpregio’s. Bewoners krijgen hier directe invloed 
 op.  

 Bouwprojecten en herstructeringsprojecten worden afgestemd op de toekomstige 
 bevolkingssamenstelling waarbij gebouwd wordt om het zelfstandig wonen van ouderen ook te 
 faciliteren. 

 Nieuwe bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen worden niet door regelgeving gehinderd. 

 Wij vinden het bundelen van voorzieningen en het bedenken van nieuwe concepten om ook in 
 de krimpgebieden onderwijs, zorg, sport en cultuur te behouden belangrijk. Aangepaste 
 regelgeving en maatwerk zijn hiervoor nodig. 

 Het verlenen van mantelzorg wordt een nieuw criterium waar rekening mee gehouden wordt bij 
 woningtoewijzing. 

 
Dorpen 
Het blijft essentieel dat we investeren in dorpen om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft 
ons uitgangspunt.  
 
SPEERPUNTEN VOOR DORPEN 

 De PvdA Menterwolde wil per dorp een dorpsontwikkelingsplan en ervoor zorgen dat 
 verschillende projecten in hetzelfde dorp elkaar versterken. De gemeente, bewoners, 
 ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen 
 samen op. 

 Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, 
 parkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. 

 
Veilige dorpen 

Veilig voelen, veilig zijn 

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 
woningbouwcorporaties, 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. 
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 Menterwolde preventie waar dat kan en ingrijpen waar het 
moet.  
 
SPEERPUNTEN VOOR VEILIGHEID 

 We vinden  dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans 
 tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat  moet. 

 Wij betrekken inwoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook 
 bij de uitvoering ervan. 

 Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere boetes voor 
 bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je in Menterwolde rottigheid uithaalt, word je herkend, 
 gekend en aangepakt. 

 We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: Via de 
 thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders 
 voor schade veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval). 

 We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste 
 verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich 
 houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven wij streng.  


