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Algemene Beschouwingen van de PvdA bij de Perspectiefnota 2018- 2021. 

 
Voorzitter, 

Deze laatste Perspectiefnota staat in teken van keuzes maken voor de langere termijn. Wij 

kunnen dan ook allerminst  spreken over een uitgeklede PPN, een jaar voor de verkiezingen.  

De opgave voor het college is duidelijk. De financiële positie van Meppel is versterkt, nieuwe 

taken in het sociaal domein zijn geïmplementeerd en alle pijlen zijn nu gericht op het 

toekomstbestendig maken van Meppel.  

 

De PvdA heeft bij de PPN in 2016 als belangrijke voorwaarde gesteld, dat bij het 

toekomstbestendig maken van Meppel, er duidelijk sprake van een twee sporen beleid moet 

zijn. Het ontwikkelen van voorzieningen in het Sociaal Domein én het investeren in fysieke 

voorzieningen in de stad. Elk beleidsterrein verdient wat de PvdA betreft zijn eigen specifieke 

aanpak en investeringen, binnen de daarvoor beschikbare middelen.  

Gezien de samenhang en het wederzijdse effect moet er wel een balans gevonden worden 

tussen de ontwikkelingen op deze beide beleidsterreinen.  

Zodat de mensen in Meppel zo plezierig mogelijk kunnen leven en wonen. Met passende 

voorzieningen en zorg als dat nodig is. In een goede leefomgeving en in een gezellige en 

economisch bruisende stad.  

Het balanceren tussen deze ontwikkelingen en het op peil brengen van het financiële 

huishoudboekje van de gemeente zal de komende jaren een grote uitdaging worden. 

 

Voorzitter in de PPN 2016 – 2019 van dit College stonden wij voor een grote opgave: de 

bezuiniging van 3 miljoen euro. Deze bezuinigingen  waren in de eerste plaats bedoeld om 

voor de aankomende jaren  te zorgen voor een sluitende begroting.  

De fractie van de PvdA heeft tijdens de behandeling van deze PPN  in 2015 al aangegeven 

dat als het blijkt dat er economische ”meewind” is en als dit resulteert in overschotten in de 

jaarrekeningen, er misschien andere keuzes gemaakt kunnen worden.  

 

Financiën  

Dat er de afgelopen jaren is gewerkt aan het verstevigen van de financiële positie van onze 

gemeente kunnen wij zeker onderschrijven. Het blijft steeds balanceren tussen bezuinigen 

en het noodzakelijke investeren om de kwaliteit van de stad en zijn inwoners op niveau te 

houden. Dat dit steeds beter lukt voelt, wat ons betreft, goed. 
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Ondanks de opgaande lijn stelt het College terecht dat er aanzienlijke financiële risico's 

blijven. Onze fractie denkt daarbij o.a. aan de beheersbaarheid van de financiën van de 

diverse gemeenschappelijke regelingen (RUD , Reestmond en GKB), de problematiek rond 

de grondexploitaties en zeker ook het sociaal domein. Zeker, er moet en kan ambitie worden 

getoond, maar voorzichtigheid en beheersing van de risico's zijn minstens zo belangrijk. 

 

Het mag duidelijk zijn dat onze fractie het optimisme van het College over het budget sociaal 

domein niet deelt. Te vaak wordt er door het college van uit gegaan, dat ontwikkelingen in 

het sociaal domein wel gefinancierd kunnen blijven worden uit de bestaande middelen of 

middelen die we extra krijgen. Dat is zeker merkwaardig, als je kijkt naar de aanzienlijke 

risicoparagraaf over dit onderwerp bij de jaarstukken.  

 

Een recent voorbeeld. Een deel van het reïntegratiebudget, dat gedekt wordt uit de 

algemene middelen, wordt in de toekomst gedekt uit het budget sociaal domein en terecht.  

Maar tegenover het vrijvallen van dit deel (250.000 euro) staat dus een extra belasting van 

het Sociaal Domein met eenzelfde bedrag. 

 

In de PPN  stelt het college (en ik citeer): "De transformatie in het sociaal domein staat niet 

meer op zichzelf en kan in samenhang met die in het fysieke domein worden aangevat, 

waardoor het gezamenlijk effect groter wordt". (einde citaat) 

Kan het college ons verduidelijken wat deze zin in financiële zin betekent? 

 

Voorzitter, en dan de reserve sociaal domein.  

De reserve sociaal domein heeft volgens het college zijn waarde bewezen als "spaarpot". 

Wij vragen ons af: hoe dan? Voorzitter, deze spaarpot heeft zich naar onze mening nog niet 

bewezen, maar gaat zich nog bewijzen. Laten we scherp zijn op het behoud hiervan en nu 

niet gaan denken over de inzet van deze reserve. 

 

Naast het investeringsbedrag voor het binnenstadsplan wordt er nog een investeringsbedrag 

geraamd voor de herijking Uitvoeringsplan Structuurvisie, oplopend tot een bedrag van 

2.000.000 in 2021. Aan welke grote investeringen wordt daarbij door het college gedacht? 

 

In 2018 zullen nog enkele nieuwe bezuinigingsopgaven gerealiseerd moeten worden.  

Wij zijn vooral benieuwd, na eerdere discussies, naar de invulling van de tweede tranche  op 

cultuur, met name als het gaat om de bezuinigingen bij de Bibliotheek en Scala.  

Kan het college verder nog iets te zeggen over de noodzaak van de laatste 

bezuinigingsronde? 
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Werkgelegenheid 

Ook het aantrekken van de economie in Meppel neemt zichtbaar vormen aan. Zie de recente 

verkoop van gronden, de vestiging van nieuwe bedrijven en de toename van de 

woningverkoop. De werkgelegenheid trekt hierdoor aan en de werkloosheid loopt terug.  

Maar helaas niet voor alle groepen. De PvdA maakt zich zorgen over de omvang van de 

Jeugdwerkeloosheid en de slecht toegankelijke arbeidsmarkt voor de 55+ers en oudere 

werknemers. Kan het college concreet aangeven welke acties de komende jaren hierop in 

Meppel ondernomen gaan worden. 

 

Sociaal Domein 

Aan het eind van 2017 hebben we 3 jaren uitvoering gegeven aan de nieuwe taken in het 

sociaal domein. Het lijkt er op dat de overname van deze taken goed is verlopen. Er zijn 

geen mensen tussen wal en schip geraakt, de uitvoering laat geen hiaten zien en past 

binnen de beschikbare budgetten. We staan nu op de drempel om oude en nieuwe taken, 

samen met betrokkenen en uitvoerende partners, te transformeren.  

 

Er moet de komende (5 á 10) jaren daadwerkelijk samenhang en een vernieuwde aanpak tot 

stand worden gebracht. Tussen Participatiewet, WMO en Jeugdzorg, maar ook met Sport, 

(Passend) Onderwijs, Volksgezondheid, etc. Ook moet afstemming  worden gevonden met 

hetgeen wordt uitgevoerd vanuit de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. 

Deze omslag is nog een proces van jaren en is van wezenlijk belang voor onze burgers, 

waar het steeds om draait in het Sociaal Domein.  

 

De PvdA is van mening dat het daadwerkelijk tot stand brengen van de transformatie in het 

Sociaal Domein nog een enorme opgave is, waarbij de gemeenteraad nadrukkelijk betrokken 

dient te zijn. De aanpassing door de raad van de Kaders Sociaal Domein aan de 

transformatiefase én de notitie Sociaal Domein over het beleid tijdens de transformatie, die 

het college dit najaar aan de raad ter vaststelling aanbiedt, vormen hiertoe de basis. 

 

Meppel heeft veel sportverenigingen en veel vrijwilligers zijn hierin actief. Meppel heeft 

goede sportfaciliteiten en dat willen wij graag zo houden. Terecht zijn in de PPN daartoe de 

investeringen voor sportvelden en sportaccommodaties opgenomen.  

Maar sport is zoveel meer. Sport heeft de kracht om onze inwoners letterlijk en figuurlijk in 

beweging te krijgen en te houden. Sport heeft de kracht om mensen te bereiken en te 

verbinden. Wij denken hierbij ook aan ouderen, mensen in armoede, chronisch zieken, 

mensen met een beperking, nieuwe stadsgenoten, etc. Sport en bewegen heeft een 

positieve invloed op gezondheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 

De PvdA vindt dat er ten aanzien van sport en bewegen ook een duidelijk twee sporen beleid 

moet zijn. Naast de fysieke investeringen in sportvoorzieningen voor de bestaande 

verenigingen moet ingezet worden op het ontwikkelen van sportactiviteiten in wijken, dorpen 

en buurten, waarbij wijkbewoners nadrukkelijk worden betrokken.  



4 

 

 

Armoede 

Door het rijk is vanaf 2017 structureel geld beschikbaar gesteld voor aanpak van armoede, 

speciaal kinderarmoede. Het college stelt voor de focus te richten op preventie en het 

voorkomen van armoede. Door intensief in te zetten op educatie en voorlichting, in 

samenwerking met onderwijs, stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.  

De PvdA ondersteunt deze aanpak. Wij zijn van mening dat er vroegtijdig alles aan moet 

worden gedaan, om te voorkomen dat kinderen in armoede of in gezinnen met armoede 

moeten opgroeien.   

 

Ook zijn in Meppel veel organisaties actief om vooral de gevolgen van armoede voor 

kinderen weg te nemen. Een prima zaak, maar onze inziens wordt er nog te vaak gedacht en 

gewerkt vanuit het eigen aanbod. Met als gevolg dat er hiaten en overlappingen ontstaan. 

Kinderen die in beeld of bekend zijn, worden vaak door meerdere organisaties benaderd en 

geholpen. Terwijl ook in Meppel nog een redelijk aantal kinderen in armoede leven, die niet 

in beeld zijn en dus door niemand worden geholpen. Dat deze waardevolle organisaties, die 

zich richten op het bestrijden van armoede onder kinderen, ook gaan samenwerken is wat de 

PvdA betreft een absolute noodzaak om alle kinderen in beeld te krijgen. 

 

Graag ziet de PvdA dan ook dat samenwerking als essentiële voorwaarde wordt gesteld (bv. 

binnen het Armoedepact) bij het inzetten van de extra middelen vanaf 2018.  

Wij vragen het college om een reactie hierop.  

 

Aanpak toegankelijkheid 

Voorzitter, de PvdA fractie heeft in deze raad meerdere malen aandacht gevraagd voor de 

uitwerking van het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking. Dit is 

door het college opgepakt en in het derde kwartaal van 2017 wordt een Plan van Aanpak 

opgesteld. Wij roepen het college op om daarbij vooral gebruik te maken van hetgeen is 

ontwikkeld en aangereikt, zoals het implementatieplan van VWS, dat ook in gaat op het 

lokale beleid. En de Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor Gemeenten, waarin tien tips 

voor gemeenten zijn opgenomen voor een inclusief lokaal beleid.  

Ook in de uitvoering van deze wetgeving ziet de PvdA fractie nadrukkelijk een rol voor de 

raad. Wij horen graag van de andere fracties of zij dit standpunt met ons delen.  

 

Milieu en duurzaamheid 

De fractie van de PvdA  onderschrijft hetgeen in de PPN is beschreven over de Circulaire 

Economie en de stimulering van het circulaire denken en handelen. Gericht op de langere 

termijn  zal hier meer beleid op ontwikkeld moeten gaan worden. De Nieuwveense landen is 

wat onze fractie betreft een schoolvoorbeeld hoe we in samenwerking met duurzaamheid 

kunnen omgaan. 
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Voorzitter, een terugblik. 

Bij de laatste Perspectiefnota van deze raad past ook een terugblik op de afgelopen periode, 

waarin veel is bereikt. Door de raad is meer en vaker positie gekozen aan de voorkant door 

nadrukkelijk de kaders te stellen. Binnen deze kaders heeft college de uitvoering op een 

vernieuwende manier vorm en inhoud gegeven. Wij denken hierbij aan de inkleuring van de 

participatie samenleving. De gemeente niet meer in een alles bepalende rol, maar samen 

met burgers en maatschappelijke organisaties vorm en inhoud geven aan ontwikkelingen.  

De gemeente in een uitnodigende en stimulerende rol om in gezamenlijke 

verantwoordelijkheid Meppel beter en mooier te maken. Complimenten aan het college. 

 

En veel dingen gaan goed: 

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt er al intensief samengewerkt aan plannen 

voor het transformatiegebied (Noordpoort). Het totale project zal jaren in beslag nemen, 

waarbij met een open blik naar de leefomgeving in z’n geheel en naar nieuwe initiatieven van 

burgers en bedrijven wordt gekeken.  

 

Het Binnenstadsplan beoogt een noodzakelijk kwaliteitsimpuls, om verschraling van de 

bestaande stad tegen te gaan en waar mogelijk te verbeteren. Dat deze impuls samen met 

de inwoners gegeven wordt is ons inziens van wezenlijk belang. Inwoners en bedrijven 

weten zelf goed wat noodzakelijk is, dragen ideeën aan en kunnen een waardevolle bijdrage 

leveren aan de realisatie van het Binnenstadsplan 

 

Voorzitter, de PvdA  levert vandaag ook een bijdrage om verschraling van de binnenstad 

tegen te gaan: wij dienen een motie Openbaar Toilet Kleine Kerkstraat in. 

 

Goed onderwijs houdt in dat ook de huisvesting waarin het onderwijs gegeven wordt op orde 

moet zijn. Ook hierin heeft het college stappen gezet en wij zijn content met de wijze waarop 

het college dit samen met de scholen vorm geeft. Niet altijd kunnen de wensen van 

nieuwbouwplannen worden gerealiseerd, maar in goed overleg wordt steeds gezamenlijk 

gezocht naar een passende oplossing. 

 

Tot slot voorzitter, naast dank aan het college ook dank aan de ambtenaren voor hun inzet 

en harde werken. 


