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Inleiding

‘Meer begrip, meer tolerantie,
meer vriendschap’
Deze woorden staan te lezen op een bankje in het hart van Pekela. De uitspraak
is een wijze les van Geert Begeman. Een motto uit het verleden, dat spreekt in het
heden als brandstof voor de toekomst. Symbool voor onze inzet.
De drie betrokken partijen zien in deze woorden een gemeenschappelijk visie terug
op koers van onze mooie gemeente. Voor meer begrip is het nodig dat mensen
meer grip krijgen op hun leven en leefomgeving. Dat valt en staat met zekerheid.
Voor meer tolerantie is het nodig dat Pekelders met allerlei achtergronden samen
spelen, samen werken en samen leven. Voor meer vriendschap zijn hechte gemeenschappen nodig die bokje voor elkaar staan wanneer dat nodig is. Onze
partijen staan voor die zekerheid en zeggenschap voor én van Pekelders.
Wij delen een onuitputtelijke betrokkenheid bij Pekela. We gaan door het vuur om
deze gemeente sociaal en solide te besturen. Daarvoor geven wij in dit akkoord
een gezamenlijke blik op de toekomst en stellen daarin de bijbehorende plannen
voor. Het akkoord is sober waar het moet en vooruitstrevend waar het kan.
We zullen geen luchtkastelen bouwen maar zijn ook niet te bang om te dromen.
Wij vertrouwen er op dat dit akkoord een hechte basis is voor samenwerking in het
dagelijkse bestuur van onze gemeente. Wij dagen iedereen uit om scherp in de
gaten te houden of wij onze inzet waar maken en vragen alle betrokken
Pekelders om hun steentje bij te dragen aan onze samenleving.
De inzet van het coalitieakkoord is gericht op voortzetting van het vertrouwde
Pekelder beleid; ﬁnanciële degelijkheid, dus streven naar een sluitende begroting,
het stimuleren van actieve inwonerparticipatie, fatsoenlijk en sociale uitvoering
geven aan de nieuwe taken in het sociaal domein en het stevig stimuleren van de
economie. De grootste opgave is om dit alles te doen met een schatplichtige
houding richting ons rijke verleden en een duurzame toekomst. Het zuinig omgaan
met onze directe omgeving en de Pekelders die ons na aan het hart gaan hoort bij
alles wat we doen voorop te staan.
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Sociale Zaken en
werkgelegenheid

Leven mag nooit overleven worden. We leven niet
om te werken, maar werken om gelukkig te kunnen
leven. Daarbij hoort een kans op fatsoenlijk werk voor iedereen die kan
werken. Wie door tegenslag (tijdelijk) niet kan werken verdient de steun
van de gemeenschap en de gemeente. Wij staan voor eerlijk delen en gunnen iedereen die naar vermogen werkt een leefbaar inkomen. Wij laten niemand vallen, álle Pekelders hebben recht op een menswaardig bestaan. De
herwaardering van vakwerk, de waardering voor (kleine) ondernemers, het
respect voor noeste arbeid en een hand op de schouder voor iedereen die
buiten de boot dreigt te vallen staat voor ons voorop. In woord én daad.
• Armoede en uitsluiting zijn het gif in de samenleving. Bestrijding hiervan is en
blijft een speerpunt, juist ook van deze coalitie. Bezuinigen op armoedebestrijding is nooit aan de orde. Speciﬁeke aandacht houden we voor armoede onder
onze allerjongsten. We gaan door met de succesvolle bestrijding via het
armoedepact en ervaringsdeskundigen.
• De screening van werkzoekenden kan en moet beter. Daarbij staat maatwerk
voorop, bijvoorbeeld door de juiste scholing aan te bieden. Bij reïntegratietrajecten staat de ontwikkeling van mensen altijd voorop en niet de activiteit.
• Elkaar niet verstaan is elkaar niet begrijpen. We gaan taalachterstanden te lijf
met gerichte steun. Het taalhuis, waar Pekelders elkaar helpen met lezen,
schrijven en solliciteren, steunen we van harte.
• Vakmensen in de buurt zijn onmisbaar voor de sociale samenhang. Buurtagenten, wijkverplegers en conciërges op scholen zijn daar goede voorbeelden van.
Mensen met een vakopleiding zijn onontbeerlijk voor het functioneren van de
samenleving. Zij verdienen een opleiding in de regio. Dat vergroot ook de kans
op betrokkenheid bij dit gebied en de kans dat ze blijven wonen in onze dorpen.
• Wij plaatsten belangrijk vakwerk weer op een voetstuk.
• We ondersteunen het, door de Hanzehogeschool in Groningen, opgezette
project duurzaam coöperatief ondernemen met raad en daad
• Wij willen onze inkoopmacht als gemeente gebruiken om banen voor mensen
met een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door
afspraken te maken die als doel hebben een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.
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• Wij willen de komende periode meer beschutte werkplekken creëren in de
Kompanjie. Van bedrijven, waar we zaken mee doen als gemeente, verlangen we
dezelfde inspanning. We blijven waakzaam voor eventuele verdringing van
werkgelegenheid en werken daar zelf dus niet aan mee.
• Vaste arbeid wordt gedaan door vaste medewerkers. Wij erkennen de problemen van werkende armen en jongeren door doorgeschoten ﬂexwerk en geven
het goede voorbeeld.
• Pekela kent veel, vaak jonge ondernemers, die goed gedijen als zzp’er. Wij
steunen dit talent door ze de kans te geven om door te groeien. Aan de andere
kant zitten veel Pekelders in een gedwongen zelfstandige constructie (bijvoorbeeld in de zorg en de bouw). Hen gunnen we juist meer zekerheid en vastigheid. De gemeente draagt bij door ze een betaalbare en zichtbare plek te
bieden in de centra van onze dorpen.
• Wij willen de komende periode alles op alles zetten om te bevorderen dat de
twee sociale werkvoorzieningen in onze regio als één werkbedrijf worden
ingezet. De afspraken in het Akkoord van Westerlee zijn voor ons leidend.
• Iedereen met een arbeidsbeperking heeft het recht op begeleiding, scholing
en werkplekaanpassing.
• Het plan om te bezuinigen op loonkostensubsidies voor mensen met een
arbeidsbeperking verwerpen we met kracht. Pekelders, hebben altijd en overal,
recht op fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk met het minimumloon als ondergrens.
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Schuldhulpverlening

€
Mensen in diepe schulden raken snel de
grip op hun leven kwijt. De krediethulpverlening
moet beter. De gemeente neemt het heft voor fatsoenlijke hulp bij
schulden weer steviger in eigen hand.
• We steunen het initiatief ‘schuldvrij’ door het beboeten van armoede tegen te
gaan, de wanpraktijken van incassobureaus aan te pakken en de marktwerking
tegen te gaan. De rente op leningen bij de volkskredietbank brengen we fors
naar beneden.
• We stoppen met het beboeten van armoede. Geldgebrek los je niet op met
boetes. De overheid is vaak zelf een groot schuldeiser. Dat brengt mensen verder in de problemen. De gemeente Pekela moet een ‘sociaal eiser’ zijn die geen
boete op boete stapelt bij gemeentelijke belastingen en aanverwanten.
• Bij mensen met schulden is er vaak sprake van een hoge schuldenlast, waar ze
niet zelfstandig meer uitkomen. Een gevolg hiervan is dat het aantal mensen dat
onder bewind staat de laatste jaren explosief is gestegen. Dit leidt naast maatschappelijke problemen tot een enorme kostenpost bij de gemeente als het
gaat om bewindvoering. Het gaat hier om uitgaven uit het budget bijzondere
bijstand dat we in Pekela willen besteden waar het voor bedoeld is.
• We ontmoedigen op alle mogelijke manieren het doorverwijzen naar commerciële bewindvoerders. We leiden het protest tegen wetgeving die dit mogelijk
maakt. Van maatschappelijke ketenpartners vragen we om mensen met schulden door te sturen naar de gemeente en niet meer naar bewindvoerders. Door
de gemeente wordt er breed gekeken naar de schuldenproblematiek en worden
er zoveel mogelijk andere voorzieningen als bewindvoering ingezet.
• Door als gemeente signalen van energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars over betalingsachterstanden vroegtijdig op te pakken, kunnen we
veel leed en maatschappelijke kosten voorkomen. Energieleveranciers krijgen de
verplichting om wanbetalers voor afsluiting éérst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Datzelfde gaat gelden voor waterbedrijven. De afspraken en samenwerkingen met woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars
scherpen we aan.
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Economische zaken

Het is tijd dat Pekelders het herstel
van de economie gaan voelen.
Zij veroorzaakten de crisis niet, maar droegen wel bij aan het herstel. Vaak
door harde bezuinigingen in voorzieningen en werk. Pekela heeft altijd de
veerkracht getoond op momenten dat het nodig was. Dit is zo’n moment.
Wij gaan met lef, moed en zelfvertrouwen voor meer werk in de buurt.
• Onze bedrijfsterreinen liggen in het hart van de regio. Ieder bedrijf dat naar
Pekela komt krijgt te maken met een gastvrije gemeente en gemeenschap.
We schromen niet de promotie ﬂink op te schroeven. Daarvoor is meer budget
nodig. We komen met het voorstel tot een Pekelder Innovatie en Economisch
Fonds waaruit promotie en acquisitie bekostigd kan worden. We zullen regelmatig aanwezig zijn op bedrijvencontactdagen, ondernemersbeurzen en de
promotiedagen in Groningen.
• Bestaande Pekelder ondernemers vergeten we niet. Zij zijn de motor van onze
lokale economie. De jaarlijkse ondernemersavond zetten we door en het college
bezoekt nog intensiever zoveel mogelijk bedrijven.
• De kansen die de vezelhennepindustrie biedt, grijpen we met twee handen aan.
Dat betekent 100% inzet op Hemp City, ondersteuning van de gebiedscorporatie en actieve lobby om naast verwerking ook productie naar onze gemeente te
halen.
• De samenwerking tussen ambtenaren en andere betrokkenen bij werk en
inkomen en de sociale dienst moet beter om werkzoekenden en werkgevers
sneller te koppelen.
• We ondersteunen de aanleg van glasvezelinternet in onze dorpen. We vragen
een bijdrage van de betrokkenen.
• We zetten de aanval op leegstaande winkelpanden door. Naast noodzakelijke
sloop zullen we ook creatiever zijn in het vinden van andere bestemmingen.
We schromen niet om bestemmingsplannen van (voormalig) winkelpanden
buiten de centra te wijzigen.
• Culturele, sportieve en andere evenementen dragen bij aan de promotie van
onze dorpen en gemeente als aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en
te ondernemen. We stellen een evenementenbudget voor ter stimulering van
de bedrijvigheid in Pekela. We denken daarbij bijvoorbeeld aan deelname aan de
organisatie van de ‘Tocht om de Noord’.
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Wonen en leefbaarheid

Mensen wonen graag in een buurt met voldoende afwisseling van buurtgenoten, voorzieningen en soorten huizen. De gemeente mag niet accepteren
dat Pekelders op afstand staan van de inrichting van buurten. Pekelders
weten zelf het beste wat goed is voor hun omgeving. Daarvoor is meer
lokale zeggenschap nodig. We stimuleren corporaties om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de bouw en onderhoud van betaalbare woningen
voor mensen met een laag en midden inkomen en om meer te investeren in
de leefbaarheid van de buurt.
• We accepteren niet dat goede huizen worden gesloopt en buurten uit elkaar
worden getrokken. Dat betekent concreet dat de hechte gemeenschappen aan
de Lindenlaan en Scheepshellingstraat deze bestuursperiode gespaard blijven
van sloop van hun huizen. De gemeente geeft de komende vier jaar geen sloopvergunning af voor deze buurten. Wij zetten daarentegen in op renovatie boven
sloop. Bij eventuele sloop in de verdere toekomst worden buurten beter en
vroegtijdig betrokken bij de plannen. In dat geval kan pas sprake zijn van sloop
als er eerst nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Deze zijn in eerste instantie voor
dezelfde bewoners, voor hetzelfde huurbedrag en in dezelfde omgeving.
• We stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Op bepaalde plekken
koopt de coöperatie woningen terug en zetten deze opnieuw in voor verhuur.
Nieuwe woningen, zowel huur als koop, worden met zoveel mogelijk nul op de
meter en gasloos gebouwd. Het bouwen van huizen uit vezelhennep biedt geweldige kansen voor duurzaam bouwen en de lokale economie.
• Circa 65 % van het aantal woningen is in particulier bezit waarvan een deel
achterstallig onderhoud heeft. We zetten in op particuliere woningverbetering
incl. verduurzaming. De bestaande regelingen zoals de excessen regeling,
particuliere woningverbetering, lening duurzaamheidleningen en sloopkosten
regeling blijven van kracht.
• Woningen bouwen moet primair op de kale plekken in het lint
• Behalve goede en betaalbare huizen, moet er ook meer aandacht komen voor
de leefomgeving, groen en activiteiten. Kinderen verdienen voldoende speelgelegenheid in hun omgeving. We zetten daarbij in op avontuurlijke speelplekken.
• De komende periode moet er een nieuwe bestemming komen voor onze twee
voormalig verzorgingstehuizen. Daarvoor is lef en creativiteit gewenst, maar we
gaan geen gekunstelde noodgrepen toepassen met aanpassingen van het
bestemmingsplan wat de leefbaarheid in onze dorpen niet ten goede komt.
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Centrumplan

• We gaan vol energie en enthousiasme door met
het plan voor het hart van Pekela. Bij de plannen
voor het nieuwe centrum willen wij volledige
betrokkenheid van Pekelders bij de inrichting.
Startende ondernemers en nieuwe initiatieven moeten een
plek krijgen in dit centrum. Het moet een plek zijn waar de geschiedenis en
toekomst van Pekela elkaar ontmoeten in het heden. Wij willen dat er Pekelder
mankracht en lokale materialen worden ingezet bij het realiseren van het plan.
• Waardevolle monumenten en andere zaken blijven behouden of keren weer
terug op een prominente plek binnen het centrumgebied.
• Er wordt gewerkt aan de versterking van het centrumgebied door verhuizing
van bestaande winkels van buiten het kerngebied richting het centrum
te stimuleren
• De inzet van Pekelder inwoners, bedrijven en verenigingen maakt het hart van
Oude Pekela weer kloppend. Dat smaakt naar meer. Wat ons betreft verdient
ook Nieuwe Pekela een centrum van en voor de inwoners. Samen kijken we waar
verbetering nodig en mogelijk is. Daarbij betrekken we het hele centrumgebied,
waarbij we ook kijken naar het buurthuis, het plein en panden rondom de
supermarkt en de buurt rondom het nieuwe verpleeghuis.
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Ruimtelijke Ordening
en openbare Werken

De grond en ruimte van Pekela is van ons allemaal.
Voor een goede balans tussen rust, ruimte en
recreatie voor iedereen is afstemming nodig. De overheid is daarbij geen
hindermacht voor creatieve en originele ideeën maar bewaakt wel het
algemeen belang. Samen dingen voor elkaar krijgen is het uitgangspunt.
Zodat Pekela een prachtige plek blijft om te wonen, te werken, te recreëren
en samen te leven.
• We brengen de bestemmingsplannen op orde. In 2021 is Pekela klaar voor de
nieuwe Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet vraagt veel voorbereiding
maar stelt ons in staat om met integraal beleid Pekela mooier te maken.
Wij stellen een duurzame toekomst en optimale betrokkenheid van Pekelders
voorop. Samen dingen voor elkaar krijgen is het devies waarbij belemmeringen
in een vroeg stadium met elkaar worden opgelost.
• We zetten in op het behoud en verbetering van voorzieningen in de directe omgeving van de inwoners. De schaal van de buurt leent zich uitstekend om samen
de schouders eronder te zetten en de buurt leefbaar te houden voor alle leeftijden. We zetten in op directe zeggenschap van Pekelders met de overheid als
bondgenoot voor vooruitgang.
• We houden het onderhoudsniveau van wegen, groen, bruggen, beschoeiingen
en gemeentelijke gebouwen op orde. Meerjarige onderhoudsprogramma’s
worden gemaakt en de toekomstig benodigde ﬁnanciën worden overzichtelijk
weergegeven. Binnen de budgetten zijn we creatief met onze inzet zodat we op
sommige vlakken meer kunnen doen.
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Milieu, Duurzaamheid
en Energie

Pekelders verdienen een goede en gezonde woonomgeving.
We werken daarom samen aan schone straten en een groene
omgeving met voldoende biodiversiteit. Het afval wordt systematisch
opgehaald, milieuvriendelijker verwerkt en grondstoﬀen worden opnieuw
gebruikt. We werken aan een schone lucht en minder gebruik van vieze
energie in gemeentelijke en particuliere gebouwen. De gemeente neemt de
rol van aanjager op zich door zelf het goede voorbeeld te geven aan particulieren, bedrijven en verenigingen. Samen klaren we deze enorme klus.
• We brengen rust in het afval beleid. Diftar, betalen per kilo huisafval, komt er
niet. Contracten met de afvalinzamelaars zijn meerjarig gesloten. Papier gaat
naar de plaatselijke papierinzamelaar en verenigingen mogen op de huidige
wijze papier inzamelen voor een extra bijdrage in de clubkas.
• Ons rioolstelsel is op orde en werkzaamheden worden integraal opgepakt en
uitgevoerd.
• Het aangenomen milieubeleidsplan is de basis voor ons handelen.
• De aardgaswinning zorgde en zorgt voor aardbevingen en veel leed bij
provinciegenoten. Dat maakt het noodzakelijk om vol in te zetten op duurzame
energie en op de afbouw van gas. Isolatieprogramma’s voor overheidsgebouwen, coöperaties en particuliere woningen zijn noodzakelijk.
• Stimuleringsregelingen worden overzichtelijk gemaakt. Samenwerking wordt
gezocht met inwonersgroepen die zich inzetten voor een energietransitie op
buurt- en wijkniveau.
• Meer verduurzaming van sociale huurwoningen is noodzakelijk. Deze zijn te vaak
slecht geïsoleerd, met hoge energierekeningen voor de huurders als gevolg,
terwijl deze huurders ook al vaak een fors deel van hun inkomen aan huur betalen. Bij (ﬁnanciële) besparingsmogelijkheden voor energie, zoals zonnepanelen,
komen huurders te weinig aan bod. Huurders en huiseigenaren moeten de
baten voor verduurzaming zelf voelen. Zo voorkomen we dat kansen op verduurzaming alleen terecht komt bij mensen die zich dat kunnen veroorloven.
• Er komen steeds meer verzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen in het
buiten gebied. Er komt beleid om een evenwichtig eindresultaat te bereiken
tussen agrarisch bedrijvigheid en zonneweides.
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Cultuur, Recreatie
en Toerisme

Cultuur, ontspanning en recreatie zijn onmisbare
ingrediënten voor een gelukkige samenleving. Het biedt
ons de kans om ons te ontwikkelen en met onze naasten te genieten van
het moois dat onze omgeving te bieden heeft. Onze natuur geeft ons rust,
onze verenigingen vormen het cement van onze samenleving, en ons
erfgoed zet ons op de kaart. Wij willen Pekela vol trots tonen aan de rest
van de wereld. Dat doen we met originaliteit en zelfvertrouwen. We sluiten
niemand uit van deelname omdat de Pekelder cultuur voor iedereen
toegankelijk is.
• Om uitsluiting te voorkomen ondersteunen we jeugdcultuur- en sportfondsen
bij hun praktische hulp tot toegang van cultuur en sport.
• Jaarlijks krijgen culturele organisaties een passende ﬁnanciële steun en/of op
een ander wijze ondersteuning van de gemeente om hun activiteiten uit te
voeren. We staan open voor nieuwe culturele initiatieven.
• Pekela lift mee met de promotie campagne “marketing Veenkoloniën”. Wij zijn
ons bewust dat we onderdeel zijn van een uniek gebied de “Veenkoloniën’ met
haar eigen weidse landschappelijk uitstaling en unieke lintbebouwing .
• Met enige regelmaat vindt er overleg plaats met de recreatieondernemers met
als gezamenlijk doel Pekela aantrekkelijk te maken voor toeristen. We zoeken
nog meer als voorheen samenwerking en aansluiting bij initiatieven van
buurgemeenten.
• Pekela heeft naast alle nationale monumenten ook de gemeentelijke monumenten in kaart gebracht en is zich bewust dat cultureel erfgoed onmisbaar is voor
inzicht in onze gezamenlijke geschiedenis
en voor stimulering
van recreatie en
toerisme.
• Particuliere initiatieven op gebied van
recreatie en toerisme
vinden een warm
welkom op het
gemeentehuis.
Partijenakkoord 2018 – 2022
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Verkeer en vervoer

Door de unieke ligging van Pekela tussen drie kernen
zijn onze dorpen via weg, water en openbaar vervoer goed bereikbaar.
Dat wordt alleen maar beter en veiliger als de weg van Veendam naar
Pekela is verdubbeld. Verkeersveiligheid staat hoog in ons vaandel, een
ieder moet veilig onderweg zijn en veilig thuis kunnen komen.
• We zijn waakzaam op veranderingsvoorstellen van het openbaar vervoer.
De samenvoeging van publiek- en doelgroepen vervoer worden positief tegemoet getreden. Voor ons staat voorop dat het OV aantrekkelijk en betaalbaar is
voor Pekelders. Tariefsverhogingen, slechte aansluitingen of het schrappen van
lijnen zullen we bestrijden.
• In Pekela wordt onderzocht wat de beste locatie is voor een hub als belangrijke
over- en opstappunt.
• Verkeersveiligheid heeft een hoge prioriteit. Daarom zetten we de samenwerking met Veilig Verkeer Pekela voort.
• In samenhang met groot onderhoud worden 30 km
zones verbeterd op zo’n
wijze dat de inrichting van
deze zones bij de gebruiker
geen enkele twijfel laat over
de maximum snelheid.
• Maatregelen zijn er op
gericht om het auto gebruik
terug te brengen en lopen
en ﬁetsen over korte
afstanden aantrekkelijker te
maken.
• We zetten in op het installeren van meer laadpalen voor
elektrische ﬁetsen en auto’s.
We doen hiervoor een
beroep op beschikbare
subsidie.
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Zorg & Welzijn

Wij garanderen ondersteuning voor iedereen die dat nodig
heeft en stimuleren deelname aan het maatschappelijk verkeer,
gebaseerd op eigen kracht van mensen en maatwerk binnen de gestelde
ﬁnanciële kaders. Daarbij is geen ruimte voor tweedeling en uitsluiting.
• We maken ons grote zorgen over de dreigende tekorten op onze jeugdzorg. Dat
is ﬁnancieel én maatschappelijk een groot risico.
Tot onze teleurstelling blijkt dat de solidariteitsafspraken met de Groninger
Gemeenten geen draagvlak meer heeft. Dat dwingt ons om onze aanpak tegen
het licht te houden. We zullen alles op alles zetten om de Pekelder aanpak er
één te laten zijn van maatwerk, praktische betrokkenheid en noodzakelijke
creativiteit. Succesvolle aanpak elders in het land zullen we bekijken en in overleg met onze professionals vertalen naar Pekela. Voor de zware zorg hebben
we nog wel de solidariteitsafspraken met de Groninger gemeenten. Daarvoor
zullen we blijven staan.
• Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, dus zorg is beschikbaar, betaalbaar, toegankelijk en dichtbij. Zelfredzaamheid is uitstekend, maar bescherming,
zorg voor elkaar en sociale samenhang hebben een preventieve werking. Zeggenschap van cliënten en zorgwerkers, borgen van cliëntenbelangen, dingen
eenvoudiger maken waar het kan, en rechtvaardiger zijn waar het gaat om
PGB’s.
• Wij zullen een stevig beroep doen op de landelijke overheid om ﬁnanciële
tekorten op de zorg, en maatschappelijke rampen als gevolg, te voorkomen.
• Binnen de Agenda voor de Veenkoloniën is er een project Jongeren op goed
gewicht ( J.O.G.) waar we bij aan sluiten. Wij zullen tijd maken om projecten in
het kader van educatie, sociale samenhang en gezondheid te ontwikkelen die
passen binnen dit project.
• We zetten in op anti-drugs- en alcoholbeleid. Steeds weer blijkt dat een te
vrijblijvende toegang en omgang met deze middelen destructief is voor de
volksgezondheid en de openbare orde. Preventie, onder andere middels aandacht voor de gevolgen van harddrugsgebruik, het signaleren van problemen en
een goed begeleidingstraject zijn noodzakelijk. Wij maken daarbij vooral gebruik
van ervaringsdeskundigen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin en
bestaande professionals in het onderwijs en jongerenwerk.
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• De voorzieningen voor jeugd behouden we en breiden we -waar mogelijk- uit,
onder andere met techniek in het basisonderwijs, waarbij we streven dit binnen
de eigen gemeentegrenzen te realiseren. Dat betekent dat we blijven inzetten
op het Centrum voor Jeugd en Gezin, jongerencentra en -werkers en preventie.
Wel kijken we naar de eﬀectiviteit hiervan in verband met de gemeentelijke
jeugdzorg. We onderzoeken of vraag en aanbod van de jongerencentra in Pekela
met elkaar in afstemming zijn.
• Wij willen twee bibliotheekvoorzieningen in Pekela behouden, zowel één in
Nieuwe Pekela als één in Oude Pekela. Het lijkt er echter op dat we hier structureel behoorlijk meer geld voor moeten reserveren. Dit dwingt ons om te kijken
of de huidige opzet en ﬁnanciering wel toekomstbestendig is. Alternatieven
gaan we tegen het licht houden.
• Voor vrijwilligers en mantelzorgers houden we bijzondere aandacht. Deze groep
mensen verdient alle steun om hun zware taak te blijven vervullen.
• Het op afstand zetten van de overheid bij belangrijke taken is een trend die we
willen keren. Zeggenschap over zorg en welzijn hoort dicht bij Pekelders georganiseerd te worden. Ook de democratische en ﬁnanciële controle houden we zo
dicht mogelijk bij huis. Met onze huidige welzijnsinstelling maken we duidelijke
afspraken over wat we zelf kunnen doen en wat we uitbesteden.
• Betrokkenheid van jongeren bij de Pekelder samenleving is onmisbaar om onze
toekomst te waarborgen. We maken plannen voor het opzetten van een jongerenraad, die gevraagd en ongevraagd adviezen kan geven en initiatieven kan
nemen. Rondom het centrumplan Oude Pekela Centraal is al aangetoond dat
jongeren bereid zijn om input te geven, en uitstekende ideeën hebben over de
toekomst van onze dorpen.
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Sport

Sport is een bindmiddel voor sociale en maatschappelijke
betrokkenheid. Dit geldt voor sporters onderling maar ook
voor de bezoekers aan die sportevenementen. Sport geeft
een saamhorigheidsgevoel aan clubmensen, supporters, vrijwilligers, jong
en oud. Daarbij is sport en bewegen ook nog eens gezond. Reden genoeg
om in te zetten op behoud van onze sportclubs en ondersteuning van de
verenigingen. Jongeren vroegtijdig in aanraking laten komen met de variatie aan sport in onze gemeente, en ook ouderensport hierin positief te promoten. Sportstimulering binnen en buiten de verenigingen krijgt aandacht.
• Vrijwilligers zijn het cement van de Pekelder samenleving en zorgen voor het
bestaansrecht van een vereniging. Wij willen een actief beleid voeren om deze
mensen te ondersteunen, te motiveren om hier mee door te gaan en om nieuwe
vrijwilligers te vinden. Positieve initiatieven worden aangemoedigd en gesteund.
• De afgelopen jaren is er veel gebeurd op sportgebied. Dit beleid zetten we
door. Daarbij is het van belang dat iedereen toegang heeft tot een vereniging
of andere sportfaciliteiten. Het inkomen mag geen drempel zijn voor actieve
deelname aan sport. De Breedtesport blijven we stimuleren. We gaan niet
bezuinigen op initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen.
• Op sportvelden, in buurthuizen en in bibliotheken ontmoeten mensen elkaar.
Pekelders die uitblinken in sport zorgen voor een geweldige promotie van onze
gemeente. Zij blijven een centrale rol in de promotie van Pekela houden.
• De gemeente gaat
samen met de welzijnsorganisaties zorgen
voor een jaarlijkse vrijwilligersprijs en zorgt
voor waardering en
ondersteuning van
vrijwilligers.

Partijenakkoord 2018 – 2022
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Onderwijs

Pekela heeft veel onderwijsuitdagingen. Naast de
onschatbare professionaliteit van onze onderwijzers, het enthousiasme van
honderden leerlingen, zijn er de wensen voor Integraal Kind Onderwijs (IKC)
en de lastige invulling van onze onderwijshuisvesting. De school moet voor
onze kinderen een veilige en ﬁjne plek zijn om de wereld te ontdekken en
voor leerkrachten een inspirerende werkomgeving zijn.
• De kwaliteit van het onderwijs verandert en staat onder druk. De vraag van het
onderwijs verandert. De aansluiting op het bedrijfsleven en de maatschappij
blijft daarin soms achter. Het basisonderwijs moet meer aandacht voor vakwerk
krijgen. Hiervoor gaan we in gesprek met het onderwijs en zetten we in op een
lokale techniekklas.
• De school heeft ook een buurtfunctie, staat vaak midden in een woonwijk en
maakt deel uit van een geheel dat binding met elkaar heeft. Onze taak is om die
binding tussen wijk en school te behouden en te stimuleren door een veilige,
schone, aantrekkelijke omgeving en goede bereikbaarheid.
• Er zijn inmiddels landelijk en regionaal diverse interessante projecten gaande die
de samenhang tussen buurt, zorg en onderwijs stimuleren. Denk aan; de school
als vindplaats(DSAV) en weekendscholen (bijvoorbeeld in de Oosterparkwijk).
We kijken of en hoe dit in Pekela kan werken. Daar is niet alleen geld voor nodig,
maar ook visie. Die we met ouders, kinderen en het onderwijs ontwikkelen.
• Een structurele oplossing voor de huisvestingsproblematiek is nodig. Daarbij is
er geen voorkeur om extra gebouwen te plaatsen, maar dit ﬁnancieel neutraal
te laten verlopen.
• De raad heeft uitgesproken voorstander te zijn van een IKC. We zullen in
gesprek gaan met de schoolbesturen om tot een constructieve oplossing te
komen. Een IKC lijkt een nieuwe toekomst/trend binnen het onderwijs waar we
mee aan de slag moeten.
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• We willen de technieklokalen binnen het basisonderwijs terugbrengen op de
Pekelder scholen. Het vervoer naar Veendam is een ongewenste situatie. Hier
ontstaat veel verlies van lestijden en te vaak uitval door als gevolg van onvoldoende vervoer. Vanuit de zorg schenken we extra aandacht aan de preventie
van alcohol- en drugsgebruik. Dit willen we middels lessen in het basisonderwijs
bevorderen.
• Leerlingen die met regelmaat met onbekende redenen schoolverzuim hebben
moeten beter gevolgd worden.
• Kinderen moeten zich geheel op hun eigen wijze, en binnen hun eigen kennis
ontwikkelen. Daarbij mag er geen sprake zijn van ongelijke kansen.
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Financiën

Wat betreft ﬁnanciën laten we ons leiden door drie
begrippen: sober, sociaal en solide. In Pekela zijn we zuinig op onze centen
en smijten we niet met geld. We zijn wars van dikdoenerij. Het is niet nieuw
dat we iedere munt moeten omdraaien. Wij weten dat we met lef onze
sociale smoel kunnen behouden, nieuwe plannen op een creatieve manier
kunnen realiseren én een sluitende begroting kunnen handhaven.
Wij passen niet zomaar op de winkel, maar zullen voor onze voorstellen
altijd fatsoenlijke dekking presenteren.
• Door keuzes die elders worden gemaakt is Pekela veroordeeld tot een lastige
ﬁnanciële positie. De bezuinigingen op jeugdzorg, sociale zaken en andere
decentralisaties lijken desastreus uit te pakken. Desalniettemin zullen wij iedere
cent voor armoedebestrijding en zorg besteden aan deze zaken.
• De dreigende nieuwe rekenmethode voor uitkeringen uit het gemeentefonds
lijkt nadelig uit te pakken voor Oost- Groningen. Met andere gemeenten maken
we een stevige vuist voor een eerlijke verdeling. Onze regio heeft recht op een
eerlijke bijdrage voor regiospeﬁcieke problemen. De vergelijking met de randstad gaat daarbij volledig mank.
• Voor projecten die de sociale samenhang, economische groei of duurzame
ontwikkeling van Pekela ten goede komen maken we geld vrij uit de reserve,
schuiven we binnen de begroting, we passen de stelregel toe van oud (stoppen
met iets bestaands) voor nieuw (nieuwe wensen).
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Samenwerken

Samenwerken kun je niet alleen. Het college moet een
dienstbare bondgenoot zijn van betrokken inwoners en organisaties.
De schaal van samenwerking dient zo menselijk en laagdrempelig als
mogelijk te zijn.
• De drie partijen hebben allen een andere visie op het al dan niet opschalen van
Pekela. We hebben besloten nieuwe fracties niet te dwingen tot een geforceerd
gezamenlijk standpunt wat haaks staat op eerder ingenomen visies van een of
meerdere betrokken partijen. Wel zijn we van mening dat Pekela de komende
tijd geen eigen initiatief hoeft te nemen tot een herindeling. De kaarten zijn opnieuw geschud en het heeft er alle schijn van dat Pekela de komende bestuursperiode zelfstandig blijft. Het initiatief voor een eventuele betrokkenheid van
Pekela bij een fusie ligt door die omstandigheden elders. We spreken in ieder
geval uit tegen een ‘lichte herindeling’ te zijn waarbij Pekela zich bij één grotere
gemeente voegt. Verzoeken daartoe kunnen dus achterwege blijven.
Mocht Pekela betrokken raken bij een nieuw initiatief tot opschalen gaan we
opnieuw om tafel zitten om die optie te bekijken en te beoordelen.
• De afgelopen jaren zijn we te afhankelijk geworden van instellingen die regionaal zijn georganiseerd. We willen meer grip op deze instellingen en we zullen
niet schromen zaken terug te halen indien dit lokaal beter kan.
• Inspraak en zeggenschap door Pekelders stimuleren we waar het kan. Adviesgroepen bij de uitvoering nemen we serieus. Het is noodzakelijk dat er een
stevige nieuwe bewonersgroep komt van huurders. De seniorenraad, de
culturele raad en platform recreatie beschouwen we als volwaardige partners.
• Onze gemeentelijke organisatie (De Kompanjie) is opgericht om de kwetsbaarheid en kostendruk omlaag te brengen. De belangrijkste opdracht aan De
Kompanjie blijft om ons beleid zo eﬀectief en eﬃciënt mogelijk uit te voeren
voor Pekela en Pekelders. De forse taakstelling op de kosten blijft in stand en
ook in de toekomst zullen we zuinig zijn op de kosten. We kijken kritisch naar
de dienstverlening, bijscholing en managementlagen.
• De inhuur van mensen om onze organisatie te versterken dient beperkt te
blijven tot een ﬂexibele schil. Indien blijk dat er sprake is van langdurige inhuur
dan worden medewerkers in vaste dienst genomen. We willen de hoeveelheid
externe adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers onder de
10% van het totale personeelsbestand houden.
Partijenakkoord 2018 – 2022
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Slot

Wij realiseren ons dat in dit partijenakkoord niet alle onderwerpen zijn behandeld.
Dit akkoord is er één op hoofdlijnen. De uitwerking zal worden gedaan door het
college van burgemeester en wethouders en zal gepresenteerd worden in een
collegeprogramma. Onderstaande partijen spreken hun steun uit voor alle
behandelde punten in dit akkoord en streven er naar om ook bij nieuwe onderwerpen tot overeenstemming te komen. De verdeling van de portefeuilles is
bijgevoegd en maakt daarmee onderdeel uit van dit partijenakkoord.
Pekela, 1 mei 2018

Pim Siegers, namens de fractie van de Socialistische Partij

Lex Kupers, namens de fractie van Samen voor Pekela

Henk Busemann, namens de fractie van de Partij van de Arbeid
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Portefeuilleverdeling

Jaap Kuin, Burgemeester
• Openbare orde en veiligheid
• Coördinatie en communicatie
• Financiën
• Intergemeentelijke samenwerking
• Vergunning en Handhaving

Hennie Hemmes (SP), 1ste loco
• Sociale zaken en werkgelegenheid
• Economische Zaken
• Wonen en Leefbaarheid
• Centrumplan
• Herindeling

Jaap van Mannekes (SVP), 2de loco
• Ruimtelijke Ordening en openbare Werken
• Verkeer en Vervoer
• Milieu, Duurzaamheid en Energie
• Recreatie en Toerisme
• Cultuur

Henk Busemann (PvdA), 3de loco
• Zorg
• Welzijn
• Onderwijs
• Sport
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