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“gezien worden, je gezien weten en je laten zien”
Voor iedereen zijn bovenstaande zaken een basisbehoefte in het leven, zowel thuis in je eigen
gezin als op je werk, waar je woont, als je vragen hebt, echt overal.
We bespreken de eerste jaarstukken van de gemeente Westerkwartier, onze gemeente die
vanaf 1-1-2019 bestaat. Een gemeente waar we trots op kunnen zijn en op mogen zijn, wat is
er al veel gebeurd, bedacht en ontwikkeld. Dat past ook bij ons, we zijn initiatiefrijke
inwoners, dat past en tekent het Westerkwartier.
In onze gemeentelijke visie spreken we over ons DNA, Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Zo
willen we zijn, als gemeente, als inwoners onder elkaar en ook daarin willen we gezien
worden, gehoord worden en ambitieus, ons ook laten zien.
De afgelopen tijd, sinds de start van het Westerkwartier zien we dat er veel mooie
ontwikkelingen zijn, wat hebben we al veel bereikt! Hier en daar loopt het nog niet zoals we
willen. En waarom is dat? Wij denken dat dat vaak gaat over "gezien worden". Of je "gezien
weten".
Inwoners willen gezien en gehoord worden.
Wij zijn er voor u! Dat is de uitstraling die we willen als gemeente. Met name op het gebied
van dienstverlening is er regelmatig over gesproken. We hebben voorbeelden gehoord waar
verbetering nodig is, maar we hebben gelukkig ook vele voorbeelden gehoord van zeer
tevreden inwoners. Een belangrijk punt om je gezien te weten is bereikbaarheid. We vragen
dan ook nadrukkelijk aandacht voor het verder ontwikkelen van de bereikbaarheid van de
gemeente in de breedste zin van het woord. Moet op elke vraag dan direct een antwoord
komen? Of sterker nog, moet elke initiatiefnemer direct zijn zin krijgen? Dat is zeker niet wat
we bedoelen te zeggen. We willen wel bereiken dat de vragen die gesteld worden aan de
gemeente aankomen, een reactie krijgen, eventueel een verwijzing opleveren en dan alsnog
op de afgesproken wijze een antwoord. En wanneer iets onverhoopt langer duurt, dan geeft
dat niet, zolang dat maar uitgelegd wordt.

Stel je voor: je belt met de gemeente, omdat je last hebt van de struiken in het plantsoen,
direct grenzend aan je tuin. Je wordt drie maal doorverbonden, met uiteindelijk een afspraak
dat je teruggebeld wordt. Niet door wie, niet wanneer . Voel je je dan gezien?
Gezien worden betekent ook dat de weg van communiceren, informatie verwerven lukt. De
toenemende digitalisering vraagt veel van onze inwoners, velen gaat dat prima af, maar voor
een grote groep is hier ook meer voor nodig. Zodat ook zij kunnen weten wat er gebeurt, of
waar ze iets moeten vinden, zodat ze actief kunnen blijven deelnemen in de maatschappij.
Als wij, de raad, maar ook breed, alle medewerkers, ons/ zich steeds afvragen of onze
inwoner, de vragensteller, etc zich gezien weet bij de communicatiewijze....Dat zou zo veel
helpen.
We hebben onder andere van verschillende insprekers gehoord dat er zorgen zijn onder
inwoners over verkeer. Dit in de breedste zin van het woord, dan gaat het over fietspaden,
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verkeersveiligheid en ontsluiting. Er wordt gewerkt aan de verkeersvisie, wij zijn benieuwd
naar de voortgang hiervan. We vinden het belangrijk dat onze inwoners actief meegenomen
worden in het proces en de verdere planning.
Een financieel zware storm
We zijn ruim 1,5 jaar onderweg als gemeente, maar waar staan we nu? We liggen op koers
maar zijn ook onderweg en dat zal ook steeds zo blijven. We moeten blijven anticiperen op
nieuwe vraagstukken en we blijven zoeken naar nieuwe wegen, nieuwe ontwikkelingen en
nieuwe kansen.
De afgelopen maanden hebben we intensief ervaren wat anticiperen is, de coronacrisis heeft
op alle werkterrein invloed en vraagt dan ook niet om het op koers blijven maar vraagt te
anticiperen en de koers aan te passen. De gemeente is in deze periode goed zichtbaar
geweest en we hebben vele burgers en ondernemers gehoord die zich gezien hebben
gevoeld. Hun zorgen zijn gehoord, er zijn vele toelagen verstrekt aan burgers die inkomen
verloren.

Het CNV hield een enquête in Groningen en Friesland n.a.v. de Coronacrisis, gericht op zorgen
onder burgers. In de publicatie van de uitkomsten zeggen ze hier het volgende over: 1 op de 3
Noordelingen verwacht een economische grote klap 1 op de 5 Noordelingen verwacht zijn of
haar baan kwijt te raken, 36% verwacht dat het moeilijk zal worden opnieuw een baan te
vinden en 68% maakt zich zorgen over de toekomst. Dit vraagt iets van ons als gemeente, als
gemeenteraad, maar vraagt ook iets van onze inwoners. We moeten de zorgen zien en laten
weten dat we ze hebben gezien, en het is belangrijk dat burgers hun zorgen ook laten zien,
net zoals in de enquête. Alleen dan kunnen we samen de schouders eronder zetten en
onderzoeken wat we te doen hebben.
De gemeentelijke begroting laat een fors tekort zien, alle zeilen moeten we bijstellen om op
koers te blijven waarin wij, de gemeente, niet alle touwtjes in handen hebben. Wij, de fractie
van de PVDA, vind een degelijk financieel beleid belangrijk. Als we de angel uit de begroting
halen, het sociaal domein, dan hebben we als gemeente een prima stabiel financieel beleid.
De kosten van het sociaal domein zijn van grote invloed zijn op onze begroting. De financiële
korting die doorgevoerd is bij de decentralisaties speelt ons parten. We zien dat het college
actief draait aan de knoppen die we hebben maar we zien ook dat de grootste invloed hierop
bij het Rijk ligt. Het water staat ons aan de lippen en vanuit het Rijk zal beweging moeten
komen om te borgen dat we ons hoofd boven water houden. Vanuit het college en vanuit de
raad voeren we actie om dit signaal nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij het Rijk en
het Kabinet, dit doen we samen met vele andere gemeentes waar hetzelfde probleem speelt.
Wij, de fractie van de PVDA, doen een nadrukkelijke oproep aan de raadsleden van de CU,
CDA, VVD en D66 om dit signaal binnen hun partijlijnen aan te geven en het kabinet tot actie
aan te sporen.
Wat kunnen we zelf dan wel doen?
De kosten m.b.t. WMO en jeugd blijven oplopen. Uitgangspunt voor ons is dat de zorgvrager
de zorg moet ontvangen die nodig is, besparingen mogen niet ten kosten gaan van de cliënt,
dat betekent dat je naar het systeem moet kijken. We zien ook dat het bijstellen van het
systeem een proces is, waarbij er inspanningen zijn voordat dit iets oplevert. De kosten gaan
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voor de baten. Vanuit het college zijn vele acties ingezet om grip te krijgen, we zetten in op
één gezin, één regisseur. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor preventie en vroeg signaleren,
adequaat signaleren en reageren, om te voorkomen dat de problematiek groter wordt. Dit
alles met als doel zo tijdig mogelijk in te zetten met de juiste hulp. Waarbij het belangrijk is
dat de hulpvrager gezien wordt, zodat zijn hulpvraag ook gezien kan worden. Om preventief
goed in te kunnen zetten zijn de afgelopen periode diverse acties en instrumenten
ontwikkeld, ingezet of opgestart, vanuit het motto: Voorkomen is beter dan genezen!
Scenario
In de perspectiefnota worden scenario’s geschetst, positief, reëel en negatief.
Er lijkt nu, voor een deel door de Coronapandemie, wel een erg negatief scenario op ons af te
komen, maar uiteindelijk kiezen wij de PvdA voor een gemiddeld scenario, waarbij we nog
perspectief houden, en waar het college ook de tijd krijgt, om samen met ons , alle
Westerkwartierders, te kijken waar we aan de knoppen kunnen draaien en waar we mogelijk
onze broekriem aan moeten halen. Om straks weer gezond en degelijk verder te borduren op
de ambities die we hebben geformuleerd in ons coalitieakkoord. De afgelopen periode is
gekeken naar mogelijke ombuigingen door schaal- en/of efficiencyvoordelen op het gebied
van facilitaire zaken, groen water en wegen en beheer openbare ruimte. We zien mogelijk
voordelen per direct, middellange termijn en lange termijn maar we zien ook dat diverse
aspecten nadere uitwerking behoeven. Gezien de financiële situatie ontkomen we er niet aan
om lastige keuzes te maken. De komende tijd willen we ruimte geven aan het college, om te
verkennen waar mogelijkheden zijn om te bezuinigen, maar slechts daar waar het onze
kwetsbare inwoners niet raakt.

Daarbij denkt de PVDA dat er goed gekeken kan worden naar mogelijkheden binnen de
groenvoorziening en ons wegenonderhoud qua besparingen. Misschien moeten we de
ambities wat lager stellen maar daarnaast dagen we het college, onszelf, bewoners en
ondernemers uit om te kijken naar kansen qua aanpassingen in beheer in onderhoud die
besparingen kunnen opleveren, die mogelijk een ander beeld of uitvoeringsvorm geven, maar
een ander beeld of vorm hoeft niet altijd ten kosten te gaan van de kwaliteit. Een voorbeeld
hiervan is het bermbeheer. In 2019 is er in onze gemeente gekozen voor ecologisch
maaibeleid van de bermen. In andere gemeenten zien we dat deze vorm van beheer naast
ecologische ook financiële voordelen met zich meebrengt door de extensievere vorm van
beheer. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe dit traject verloopt binnen onze
gemeente en welke ecologische en/of financiële baten dit voor onze gemeente heeft
opgeleverd.
Graag zien we in de aanloop naar de begroting een verkenning tegemoet qua eventuele
aanpassing van de streefbeelden maar ook qua zoektocht naar nieuwe vormen van
onderhoud en/of uitvoering.
Onze gemeente heeft nog steeds een behoorlijke vastgoedportefeuille waarvan we een deel
willen afstoten. Hoeveel geld dit oplevert, is nu nog onduidelijk. Maar het zou mooi zijn dat
we flink besparen wanneer we bepaalde gebouwen versnelt afstoten. Wij zijn benieuwd of
hier mogelijkheden zijn. Voor ons is het ook belangrijk stil te staan bij hoe we panden
overdragen, is er dan sprake van goed beheer? Is het een idee om een investeringsfonds te
starten, dat bij verkoop gevuld wordt, wat vervolgens alleen gebruikt mag worden voor
verduurzaming?
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En dan komen we bij het temporiseren van onze ambities, een ambitieuze gemeente moeten
wij zeker blijven maar kijkend naar de huidige situatie moeten we bijstellen zonder de
ambities los te laten.
Veel vragen waar nu nog niet alle antwoorden op zijn, we vragen dit college hier aandacht
aan te geven in aanloop tot het opstellen van de begroting.
Iets dat ook ieder jaar terugkomt is de OZB. Dit college houdt vast aan de eerdere
aangekondigde verhoging van 5%. Nadat we vorig jaar de OZB met 10 procent hadden
verhoogd, hoopten we dit jaar door o.a. efficiëntieslagen en ombuigingen onder de 5% te
kunnen blijven. Dat lijkt nu niet het geval. We willen het college oproepen om de komende
periode te kijken wat er kan vanuit de draaiknoppen die er bij ons liggen om de tekorten
terug te brengen. Natuurlijk hopen wij dat de 5% verhoging van de OZB niet nodig is. Maar we
moeten ook eerlijk zijn, als we de begroting willen sluiten, de houding van het Rijk niet
veranderd en we voorzieningen zoveel mogelijk in stand willen houden en onze kwetsbare
bewoners willen ontzien dan zal dit heel lastige opgave worden.
Vrijwilligers
Onze fractie heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor het vrijwilligerswerk en het
ontwikkelen van een visie hierop. Wat ons betreft wordt er nog te weinig aandacht besteed
aan deze vrijwilligers, aan de enorme meerwaarde van hun inzet, maar ook aan de verdere
ontwikkeling van kansen die er zijn middels hun inzet.
Een voorbeeld is Homestart een bewezen goed programma voor opvoed- en
gezinsondersteuning. Wij horen graag van de wethouder of dit ook door hem gezien wordt als
een gewenste weg om op dit gebied vrijwilligers nog actiever in te zetten.

De voorzitter van Humanitas, daagde ons vorige week uit om “om te denken”. De hulpvraag
eerst bij de vrijwilligers neer te leggen en wanneer vrijwilligers de vraag niet kunnen
beantwoorden, pas dan wordt de vraag in het professionele circuit gesteld. Je kan daar nog
verder in gaan, een korting voor de Schans? Een deel van de bezuiniging die dat oplevert gaat
naar vrijwilligersorganisaties?
Dit is natuurlijk een grove schets en er zal verdere verkenning nodig zijn maar durven wij als
gemeente deze verkenning aan te gaan? Kunnen we met verschuivingen meer bereiken qua
waardering en facilitering van de vrijwilligers maar ook ten opzichte van te behalen
resultaten? De Schans kan hier een rol in spelen, in het “omdenken” maar wat ons betreft is
de opgave veel breder. Vrijwilligers spelen een fundamentele rol in vele sectoren binnen onze
gemeenschap, in de zorg maar ook bij de sportverenigingen, musea, dorpsbelangen,
landschapsorganisaties, etc. Hun bijdrage is van onschatbare waarde, dat moeten wij zien en
dat moeten wij faciliteren. Er liggen hier kansen, vrijwilligers kunnen en willen soms veel meer
dan waar wij hen nu de ruimte en gelegenheid voor bieden. Dat vraagt om visie en dat vraagt
om handelen, soms vraagt dat ook om het schuiven van financiële middelen. Wij roepen het
college op om deze wegen te verkennen, nadrukkelijk in beeld te krijgen waar de ambities,
wensen en mogelijkheden liggen vanuit de vrijwilligers, hen actief te betrekken bij het beleid
en samen ambities te formuleren, hun mogelijkheden hierin te zien en te gebruiken. Hierover
zien we dan ook graag een reactie van de wethouder.
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Iedereen moet mee kunnen doen
Om je gezien te voelen is mee kunnen doen een randvoorwaarde. In ons
verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2018 hebben wij aangegeven in te willen
zetten op een sociaal gemeentelijk armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen die
opgroeien in armoede en werkenden met een laag inkomen. De PvdA wil hen nadrukkelijk
horen, zien en ondersteunen, maar we willen ook dat onze gemeente dat doet! Elk kind moet
mee kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen, goede kleding. In het
verkiezingsprogramma hebben wij aandacht gevraagd voor een ruimhartig minimabeleid van
130% van het bijstandsniveau. Na de verkiezingen heeft dit een plek gekregen in het
coalitieakkoord, we hebben afgesproken een sociale gemeente te willen zijn en middels
maatwerk te willen ondersteunen daar waar armoede het grootst is. Het instrument van de
130% is hierbij genoemd waarbij is afgesproken te onderzoeken of dit een begaanbare weg is
die oplevert wat we willen. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Het leverde op:
- 6% van de huishoudens valt in de categorie minima,
- dus … 6% van de kinderen groeit op in een minimahuishouden.
Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. Daarnaast zien we dat 25% van de
kinderen die opgroeien in armoede in het Westerkwartier tevens deelnemen aan trajecten
binnen de jeugdhulpverlening.
Uit het onderzoek blijkt dat in de huidige situatie sprake is van armoedeval bij paren met
kinderen als zij werk aanvaarden tegen een loon van 130 procent Wsm, zij gaan er in totaal
inkomen op achteruit ten opzichte van wanneer zij een bijstandsuitkering hebben. Na het
verhogen van de inkomensgrenzen van 130% voor huishoudens met kinderen, gaan zowel
alleenstaande ouders als paren met kinderen er bij een inkomen van 130 procent Wsm meer
op vooruit ten opzichte van de bijstand situatie dan bij alle lagere inkomens en krijgen paren
dus niet meer te maken met een armoedeval. Als PvdA zijn we heel blij met het onderzoek en
met het voorstel wat straks naar de raad gaat komen, fijn!

Deze aanpak van armoede (armoedepact, schuldhulpverlening) is natuurlijk heel goed, maar
het tijdig bereiken van onze inwoners is minstens zo belangrijk en daarbij is laagdrempelige
communicatie cruciaal. Bereiken we onze inwoners voldoende en zijn we in staat om de
drempel om hulp te vragen te verlagen? Mensen waar we het hierbij over hebben laten zich
vaak niet zo goed zien, wanneer er armoede speelt zijn er vaak veel meer problemen
bijvoorbeeld schaamte of een laag zelfbeeld. We moeten ons best blijven doen de inwoners
die hier iets nodig hebben, te vinden, te zien.
Werk en mee kunnen doen is nauw aan elkaar verbonden. Ook de gemeente Westerkwartier
kent een groep mensen waarvan bekent is dat hun afstand tot de arbeidsmarkt groot is.
Ondanks de afstand tot de arbeidsmarkt is betaald werk voor veel mensen toch een wens.
Werk zorgt voor bestaanszekerheid , regelmaat, zelfrespect, erkenning, zelfvertrouwen en
contacten. Wij vinden dat iedereen die wil werken ook de mogelijkheid hiervoor moet krijgen.
In de gemeente Groningen is een aanpak ontwikkeld die zich specifiek richt op de mensen die
langdurig, meer dan drie jaar in de bijstand zitten. De aanpak is een verdieping naast de
klassieke doelgroepen van de participatiewet. De basisbaan is bedoeld voor mensen die
langdurig in de bijstand zitten of bijvoorbeeld niet meer aan de slag komen na een
participatiebaan. Deze groep heeft het minste perspectief op een duurzame baan met een
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volwaardig loon op de reguliere arbeidsmarkt. Bij basisbanen gaat het om extra
werkgelegenheid en taken met een maatschappelijke waarde, deze mensen krijgen een
dienstverband bij de gemeente. Via een motie roepen wij het college op om te onderzoeken
of een dergelijke aanpak ook mogelijk is binnen onze gemeente om op die manier het ideaal
van de inclusieve arbeidsmarkt een stap dichterbij te brengen.
Maar bij meedoen hoort ook een inclusief Westerkwartier, zowel nationaal als internationaal
een zeer actueel thema. Helaas zijn inclusie en gelijkheid geen vanzelfsprekendheid, ook niet
in het Westerkwartier. Wij roepen dan ook iedereen op om samen waakzaam te zijn en
samen te werken aan een inclusieve samenleving waarin mensen met verscheidene
achtergronden met elkaar samenleven, waarin iedereen gelijk is, iedereen de kans krijgt om
mee te doen, om zijn of haar talenten te ontplooien en iedereen de vrijheid heeft zichzelf te
zijn. Kortom, een lokale samenleving waarin iedereen de kans heeft om zich te laten zien en
iedereen de mogelijkheid heeft om gezien te worden .
Onderwijs
Onderwijs maakt dat kinderen en later de volwassenen zich kunnen laten zien. Wij maken ons
zorgen over de discussie die in de media is ontstaan over de investeringen mbt de Borgen,
gesuggereerd wordt dat hier sprake zou zijn voor onnodige en te hoge investeringen. Dit
betreuren wij, de situatie m.b.t. de panden is al veel langer in beeld en gezocht wordt naar
een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor de accommodatie. De panden zijn
verouderd en voldoen niet meer aan de norm, daarnaast ligt er een wettelijke opgave qua
verduurzaming van de panden.
Zorgvuldig en constructief wordt met de school gekeken wat noodzakelijk is, geen
droombeelden maar noodzakelijke investeringen om de randvoorwaarden voor het aanbod
van goed onderwijs te borgen. Besturen is vooruit kijken. Goed onderwijs aanbod is cruciaal
voor onze gemeente en is één op één verbonden aan alle opgaven die voor ons liggen. Er is
sprake van krimp qua bewoners aantallen in verschillende kernen in het Westerkwartier. Om
deze krimpopgave zo beperkt mogelijk te kunnen houden speelt onder meer
onderwijsaanbod een belangrijke rol. Een ruim aanbod aan onderwijs, bij de tijd, modern,
voldoend aan de eisen voor onderwijs in het nu is een belangrijke voorwaarde voor het
behouden of aantrekken van gezinnen met kinderen. Voor hen is het belangrijk te zien dat in
de behoefte van hun levensfase wordt voorzien. Waar dat kan wordt dat aangeboden in onze
gemeente. Voor de gemeente ligt er dan een taak met betrekking tot accommodaties, het
gaat daarbij om veel geld waarbij we natuurlijk kritisch moeten kijken naar de plannen.
Wij pleiten ervoor om de constructieve wijze van afstemming met de Borgen voort te zetten
en het vizier schep te stellen op het behouden van een ruim onderwijsaanbod binnen onze
gemeente.
Jongeren
Het is ook belangrijk dat jongeren zich gezien voelen door de gemeente als het aankomt op
het zoeken naar oplossingen. Het is dan ook van belang dat we jongeren actief betrekken bij
het nadenken over oplossingen voor de problemen die er spelen bijvoorbeeld middels een
jongerenraad. We zijn dan ook blij om te lezen dat het college een subsidie heeft aangevraagd
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het ontwikkelen van een
Jeugd(participatie)app.
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Duurzame (r)evolutie.
Veel onderwerpen waar de gemeente over gaat zijn voor verschillende groepen inwoners in
beeld, zichtbaar, bijvoorbeeld scholen bij ouders met kinderen. Sommige onderwerpen zijn
echter minder zichtbaar maar niet minder belangrijk. We zijn druk bezig met de RES, de
Regionale Energie Strategie, ons eigen gemeentelijke duurzaamheidsbeleid sluit daar op aan.
We zijn hoopvol voor wat betreft de plannen, maar hoe gaan we alle Westerkwartierders mee
krijgen? Dat kan door middel van subsidies, maar ook door goede participatieregelingen, waar
inwoners mee kunnen doen met initiatieven, wel of niet geïnitieerd door investeerders of
corporaties. Maar ook inwoners met een smalle portemonnee moeten mee kunnen doen. Is
hiervoor voldoende geld gereserveerd is zodat inwoners die een minder hoge eigen bijdrage
kunnen leveren niet buiten de boot vallen. Daarbij zien we een grote rol voor ambassadeurs
ofwel ervaringsdeskundigen. Immers, een goede ervaring vertel je veelal door aan vrienden
en bekenden. En mensen nemen vaak iets aan, wanneer vrienden en bekenden het ook
aanbevelen en kunnen laten zien wat maatregelen als bijvoorbeeld muurisolatie of
zonnepanelen opleveren.
En dan het voorbeeld van onze eigen gemeente zelf. Laten wij ons voldoende zien? We
hebben te maken met een enorme verduurzamingsopgave. Veel gebouwen zullen we
afstoten ofwel renoveren. Maar hoe laten we de erfenis achter? We mogen potentiele kopers
niet met de duurzaamheidsopgave belasten, tenzij hiervoor goede regelingen zijn. Kan de
wethouder toelichten welke plannen hierin gemaakt zijn?
Volkshuisvesting.
Wat we zien en horen, is dat we naast het verduurzamen van de oude woningvoorraad ook
huizen moeten blijven bouwen voor doelgroepen. Niet alleen grote woonwijken voor jonge
gezinnen met een dubbel inkomen, maar juist ook voor ouderen en starters die in een heel
andere fase zitten. Dus starterswoningen en sociale woningbouw. In sommige dorpen gaat de
woningbouw prima, maar we zijn juist op zoek naar diversiteit gekoppeld aan de toekomstige
vraag. We zijn benieuwd naar de presentatie van de woonvisie en hoe we ons beleid hier op
kunnen aanpassen. In de motie Volkshuisvesting en het recht om te wonen voor iedereen
vragen we hier aandacht voor.
Ondernemen en werken in het Westerkwartier
Een goed ondernemersklimaat in het Westerkwartier is van groot belang om bedrijven aan te
trekken maar ook om bedrijven te kunnen behouden. Deze bedrijven in onze gemeente zijn
van cruciaal belang voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in ons gebied.
We hebben ons als gemeente ook goed laten zien tijdens de Corona crisis, in overleg met de
verschillende ondernemers zijn er al snel verschillende regelingen getroffen om ondernemers
te steunen.

De komende periode gaan we aan de slag met de detailhandelsvisie. Recent is deze visie
vastgesteld, een visie die met veel betrokkenheid van de ondernemers is opgesteld. Een
sector die qua werkgelegenheid en leefbaarheid van groot belang is binnen onze gemeente
maar ook een sector die onder druk staat en waarin ondernemers en overheid gezamenlijk
moeten optrekken. De visie biedt concrete handvatten om gezamenlijk te blijven werken aan
een aantrekkelijk klimaat voor de detailhandel binnen het Westerkwartier.

8

Op het gebied van Ondernemend Westerkwartier weten we dat de komende periode
uitdagend zal zijn. Met name de verbindende rol spelen en daar waar kan bedrijven
ondersteunen zal de komende tijd belangrijk zijn. We zien met name kansen in het langer
verblijven in de regio (oftewel recreatie en toerisme) in combinatie met onze dorpskernen.
Hoe ziet het college de ontwikkeling van een platform voor ondernemend Westerkwartier,
waar ondernemers op gebied van toerisme en lokale ondernemers samen komen en
ontwikkelen?
Samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden, als onderliggend
concept van de gebiedscoöperatie en de innovatiewerkplaats biedt unieke kansen voor onze
regio. We zien zeer interessante ontwikkelingen o.a. op het gebied van korte voedselketens,
we vragen het college om deze samenwerking te stimuleren en te faciliteren en ons als raad
te informeren.
We hebben ons goed laten zien
We lezen onder meer in de perspectiefnota over het unieke van het Westerkwartier en dat
we dat meer moeten uitdiepen om met geld meer geld te maken. Diverse fondsen worden
aangesproken en aangewend en hopelijk krijgt dit allemaal uitvoering de komende jaren. De
regio Groningen-Assen biedt ons veel kansen maar we zien dat de afgelopen periode ook
andere wegen succesvolle zijn bewandeld. Mooie voorbeelden zijn het Westerkwartier
Paardenkwartier en het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Er wordt invulling
gegeven aan de ambities binnen het coalitieprogramma, we zetten het Westerkwartier
landelijk op de kaart en externe financiering is aangetrokken.
Kortom…
Kortom, we zijn na anderhalf jaar op de goede weg, we zijn nog steeds ambitieus en we willen
er zijn voor alle inwoners, en met name voor diegenen die het meest kwetsbaar zijn.
We zien dat er veel gebeurt, veel ontwikkeld wordt en er mooie initiatieven lopen, hier
mogen we wel trotser op zijn, ze meer laten zien!
Wat de PvdA betreft past daar een duurzaam sociaal beleid bij. Meedoen, voor iedereen, met
iedereen en zichtbaar voor allen!
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