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We wisten de steun van 
de raad te krijgen voor 

ons voorstel om in 
gezinnen met een 

minimum inkomen het 
internetabonnement
voor de kinderen te 

vergoeden.
 

 
 
 

“Houvast en Vooruitgang” 
 

Verkiezingsprogramma 2010 – 2014 
 
 
 
 
 
Inleiding 
 
Opkomen voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, eerlijk delen, nu 
en in de toekomst. Dat zijn en blijven de uitgangspunten waardoor de PvdA, ook in 
Borger-Odoorn, zich laat leiden. Daarom wil de PvdA aan de ene kant in de moeilijke 
tijden die we nu doormaken houvast bieden. En aan de andere kant willen we ook 
altijd zoeken naar mogelijkheden om vooruitgang te bereiken. 
De PvdA heeft er al veel aan bijgedragen om van deze gemeente een sociale 
gemeente te maken. In de afgelopen vier jaar 
hebben wij vrijwel onze hele 
verkiezingsprogramma tot uitvoering kunnen 
brengen. Wij zullen er alles aan blijven doen 
om er voor te zorgen dat Borger-Odoorn 
een sociale gemeente blijft. 
Voor de PvdA geldt dat beslissingen die we 
nu nemen ook houdbaar moeten zijn in de 
toekomst. We kijken dus verder dan de 
komende vier jaar.  
In de toekomst zal onze gemeente minder 
inwoners hebben. Daarnaast zal de 
leeftijdsopbouw van de bevolking sterk 
veranderen. Dat zal gevolgen hebben voor 
de voorzieningen in onze gemeente. De politiek 
zal daarbij keuzes moeten maken. 
Onze uitgangspunten bij deze keuzes zijn: goede spreiding, houdbaarheid en 
bereikbaarheid.  
 
Het bovengenoemde is in ons programma aan de hand van een aantal thema’s 
nader uitgewerkt. Wij zullen ons maximaal inzetten om zo veel mogelijk steun voor 
de uitvoering van dit programma te krijgen. 
 
Jacob Bruintjes (lijsttrekker) 
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Samen met  de 
voetbalvereniging 

Nieuw-Buinen werkt de 
gemeente aan de 
realisatie van een 

nieuwe 
voetbalaccommodatie.

 

Samen met het 
bedrijfsleven is de 
vergunningenwijzer tot 
stand gebracht 
 

 
1. Politiek, bestuur en burgers 
 
De gemeente heeft meerdere rollen. Ze is dienstverlener naar de burgers en ze is 
partner van diezelfde burgers. De PvdA vindt dat de gemeente in beide rollen de 
burger serieus moet nemen. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente zich 
in haar contact met de burger en belangenorganisaties  
1. belangstellend 
2. duidelijk en 
3. betrouwbaar 
opstelt. 

 
De gemeente is dienstverlener 
De burger is de klant van de gemeente.  
Vanuit haar dienstverlenende taak hoort de 
gemeente goed bereikbaar te zijn voor haar 
burgers: zowel persoonlijk (aan het loket), 
als telefonisch en digitaal (per computer).  
 

 
 
De gemeente is partner  
Gemeente en burgers hebben elkaar nodig 
bij het realiseren van een veilige en leefbare 
omgeving. De PvdA wil dat de gemeente nu 
en in de toekomst partner van de burger en 
belangenorganisaties is.  
In goed overleg met de burgers worden 
maatwerk oplossingen voor onze dorpen 
gerealiseerd en goede afspraken gemaakt, 
zoals bijvoorbeeld bij de dorpshuisfunctie in  
1e Exloërmond is gebeurd. De gemeente 
verbetert in samenwerking met de bevolking 
de kwaliteit en de veiligheid van de 
leefomgeving.  
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Met het project aan de 
Tweederde weg bij 
Nieuw Buinen heeft de 
gemeente meer ruimte 
geboden aan de 
agrarische sector  

 
2. Leefomgeving 
 
Openbare ruimte 
In de afgelopen jaren is veel extra geld besteed aan onderhoud en vernieuwing van 
wegen, groen en gebouwen. In de komende jaren moet onze openbare ruimte 
(verder) op orde worden gebracht. Het is de vraag of we in de huidige economische 
situatie voldoende geld kunnen vinden om de wegen, het groen en de gebouwen in 
onze gemeente op hetzelfde peil te onderhouden als in de voorgaande jaren. 
De  PvdA vindt dat investeren in de openbare ruimte niet ten koste mag gaan van de 
sociale kwaliteit van onze gemeente. 
 
Spreiding, bereikbaarheid en houdbaarheid 
De voorzieningen in de gemeente Borger-Odoorn moeten bereikbaar blijven voor 
onze inwoners. Dit is haalbaar als we creatieve oplossingen weten te bedenken. De 
PvdA wil in dit kader een onderzoek naar de mogelijkheden om als gemeente zelf 
vervoer te organiseren. 
 
Verkeersveiligheid 
Voor de PvdA speelt de veiligheid van de burger een belangrijke rol bij de inrichting 
van de omgeving. Het is van groot belang dat kinderen, volwassenen en ouderen op 
een veilige manier gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. Toerisme en 
recreatie zijn goed voor de economie van de gemeente, maar zij zorgen ook voor 
extra druk op de openbare ruimte. De PvdA vindt dat we daar bij de inrichting van de 
openbare ruimte iets aan moeten doen. Zo  zien wij de aanleg van een tunnel in 
Borger als een mogelijkheid iets aan de grote verkeersdruk (ook van vrachtverkeer) 
te doen. 
 
3. Werk 
 
Werk is ontzettend belangrijk voor mensen. Het verschaft niet alleen een inkomen, 
maar draagt ook bij aan eigenwaarde en sociale contacten. Werk houdt mensen op 
een positieve manier betrokken bij de samenleving. De PvdA – die niet toevallig de 
Partij van de Arbeid  heet - zal zich daarom altijd blijven inzetten voor het scheppen 
en in stand houden van werkgelegenheid. In deze economische moeilijke tijden is dat 
geen gemakkelijke opgave. 
Om de werkgelegenheid te versterken en te bevorderen is een goede samenwerking 
met onze buurgemeenten van belang. 
 

Wij blijven randvoorwaarden scheppen ter 
versterking van het ondernemersklimaat in 
onze gemeente én in de regio: 
Bij het ondersteunen van bestaande 

bedrijvigheid denken we aan belangrijke 
pijlers als de agrarische sector, het 
midden- en kleinbedrijf en toerisme en 
recreatie. 
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De realisatie van een 
aantal MFA’s is gestart 
en we gaan door tot we 

er zes hebben.
 

De PvdA wil ook dat startende bedrijven worden ondersteund. Wij vinden dat het 
geld dat beschikbaar is voor het uitvoeren van het economisch beleid, ook 
gebruikt kan worden voor nieuwe ideeën, innovatie en stimulering van 
samenwerkingsverbanden. 

 
In dit kader wil de PvdA blijven bevorderen dat leegstaande (bedrijfs)gebouwen een 
goede andere bestemming vinden, passend in de eigen omgeving. 
 
 
4. Onderwijs 
 
Goed onderwijs is belangrijk om volwaardig mee te kunnen draaien in de 
samenleving. Onderwijs moet maximale mogelijkheden bieden aan alle kinderen. 
De PvdA wil de kansen voor kinderen in achterstandssituaties vergroten. 
Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat, naast goed onderwijs in de klas,  
 de kinderen goed begeleid worden, 
 de ICT voorzieningen op scholen toereikend zijn, 
 zorg voor de leerlingen beschikbaar is, 
 dat we er op letten dat kinderen naar school gaan, 
 goede mogelijkheden voor voorschoolse educatie voorhanden zijn en 
 goede kinderopvang beschikbaar is. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden om kwalitatief goed 
onderwijs te kunnen realiseren. Feit is dat het aantal basisschoolleerlingen in onze 
gemeente daalt. Bij een herschikking van scholen staan voor de PvdA de kwaliteit en 
bereikbaarheid van het onderwijs voorop. In dit proces moet blijvend aandacht zijn 
voor duidelijke en betrouwbare communicatie met betrokkenen. 
 
Brede scholen en MFA’s 
De brede school en goed ingevulde 
multifunctionele accommodaties (MFA’s), 
bieden de mogelijkheden om de kwaliteit en 
bereikbaarheid van het onderwijs te vergroten 
en een doorlopende leerlijn te borgen. Door 
het bijeenbrengen van meerdere 
voorzieningen in één gebouw, kunnen 
voorzieningen op een kwalitatief hoog niveau op 
bereikbare afstand in stand worden gehouden.  
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De gemeente heeft 
onlangs een WA-
verzekering afgesloten 
voor al onze 
vrijwilligers. 

 
5. Vrije tijd 
 
Veel inwoners in onze gemeente beoefenen in hun vrije tijd een sport, of zijn 
betrokken bij cultuur. 
Sport is gezond voor lichaam en geest, voor jong en oud. Daarbij hebben sport en 
cultuur maatschappelijke waarde en bevorderen ze het gevoel van saamhorigheid. 
Sport en cultuur leveren dan ook belangrijke meerwaarde in het leven van veel 
mensen. 
 
Sportaccommodaties en aanbod 
Voor de PvdA is een goede spreiding in de gemeente van de sportaccommodaties 
belangrijk. In onze gemeente willen we een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod.  
 

Vrijwilligers 
Heel veel vrijwilligers maken het mogelijk 
dat inwoners kunnen sporten in onze 
gemeente. Overigens maken vrijwilligers 
maken nog veel meer zaken mogelijk in 
onze gemeente, bijvoorbeeld in de zorg, in 
dorpshuizen en bij culturele activiteiten.  
De PvdA wil deze vrijwilligers blijven 
ondersteunen bij hun werk. Bijvoorbeeld 
door het aanbieden van cursussen voort te 
zetten.  

 
Cultuur 
Voor veel mensen is cultuur een manier om deel te nemen aan de samenleving. Dat 
kan als vrijwilliger, toeschouwer of uitvoerder. In onze gemeente zijn veel mensen op 
cultureel terrein actief. De PvdA vindt cultuur belangrijk voor participatie, voor 
meedoen aan de samenleving. Daarom willen we nog meer dan in het verleden 
culturele initiatieven vanuit de bevolking ondersteunen en ons inspannen om 
jongeren in aanraking te laten komen met cultuur. Podia in de verschillende dorpen 
vinden wij hierbij van groot belang.  
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We hebben in de 
afgelopen jaren steun 

gegeven aan 
jongerenwerk, 

opbouwwerk en 
buurtgerichte sociale 

ondersteuning.

 
6. WMO – Meedoen! 
 
Het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) is: iedereen moet 
kunnen meedoen. Om iedereen mee te 
kunnen laten doen zijn verschillende dingen 
noodzakelijk. Bijvoorbeeld: 
Goed geregeld vervoer 
Hulp thuis (indien nodig) 
Ondersteuning bij (gezins)problemen 
Stimulering van een gezonde leefstijl  
Ouderen zo lang mogelijk mee laten doen 

in hun eigen omgeving 
 
De PvdA vindt dat ouderen die zorg nodig hebben 
deze zo veel mogelijk aan huis moeten kunnen 
krijgen. Een goed zorgnetwerk maakt dat mensen langer in hun eigen huis en 
omgeving kunnen blijven wonen, waardoor ook eenzaamheid wordt bestreden. In dit 
zorgnetwerk spelen dorpshuizen en steunstee’s een belangrijke rol.  
Ook zijn opbouwwerk, sociale activering en buurtgericht werken goede manieren om 
“(blijven) meedoen” mogelijk te maken voor inwoners.  
Wat betreft jongeren die hulp nodig hebben, vindt de PvdA dat zij via het Centrum 
voor Jeugd en Gezin adequaat en snel – binnen een paar dagen – geholpen moeten 
worden.  
 
Participatie 
De PvdA zet zich in voor extra betrokkenheid van burgers. Dit is in de afgelopen 
jaren onder andere gedaan door te werken met klankbordgroepen en door het 
voeren van overleg met verschillende belangenbehartigers. In het gemeentelijk 
beleid speelt de WMO-raad bijvoorbeeld hierin een belangrijke rol. Burgers kunnen  
meepraten over beleid en uitvoering. Ook in de komende jaren willen we de burger 
laten meedenken en meedoen in de formulering en uitvoering van gemeentelijk 
beleid. 
 
(Jonge) mantelzorgers 
In onze gemeente zijn ongeveer 150 mantelzorgers bekend, maar het zijn er veel 
meer. De PvdA wil het ingezette beleid van de gemeente voortzetten, namelijk de 
mantelzorger ontzorgen. Vooral de jonge mantelzorger hebben we daarbij op het 
oog, omdat de combinatie school/opleiding en zorgen vaak een (te) zware belasting 
is.  
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Door de afkoppeling 
komt minder vuil water 
in het oppervlaktewater 
en is er minder 
wateroverlast bij hevige 
buien. 

 
7. Milieu en duurzaamheid 
 
Op het gebied van water, afval en energie moet de gemeente duurzaam handelen en 
duurzame ontwikkelingen stimuleren  

De PvdA blijft zich inzetten om 
energiebesparende maatregelen in sociale 
huurwoningen te stimuleren. Dit leidt tot 
lagere woonlasten en daardoor tot een 
verbetering van de inkomensposities van 
de bewoners. Ook willen we nader 
onderzoek naar mogelijkheden om 
particuliere woning eigenaren te 
ondersteunen bij het treffen van 
energiebesparende maatregelen.  
De PvdA is groot voorstander van milieu- 
en energiebesparende maatregelen. Zo zal 

openbare verlichting bij renovatie worden 
vervangen door energiebesparende lichtinstallaties. 
Sinds 2007 is onze gemeente Millenniumgemeente. In ons beleid willen we bijdragen 
aan het behalen van de millenniumdoelen. Daarbij willen wij overigens niet over gaan 
tot symboolpolitiek. Bij elke maatregel zal steeds gekeken worden of deze inderdaad 
gewenst effect oplevert. 
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Tientallen starters 
konden dankzij de 

gemeentelijke 
starterslening hun 
eerste huis kopen.

 
8. Wonen 
 
Bevolkingsdaling 
Al enige tijd daalt in onze gemeente de bevolking. Hoewel de inschattingen van 
onderzoeksbureaus verschillen, verwachten we dat de daling van de bevolking zal 
doorzetten. Ook de samenstelling van de bevolking verandert. Er komen steeds 
meer ouderen en het aantal jongeren daalt. Deze ontwikkeling heeft gevolgen op 
vele terreinen. In het basisonderwijs merken we nu al een forse daling van het aantal 
leerlingen. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar voorzieningen voor ouderen sterk.  
De PvdA wil actief met dit vraagstuk omgaan. Dus: niet wachten of het misschien 
vanzelf overgaat, maar gericht aan de slag.  
Dat betekent dat we doorgaan op de ingeslagen weg van Maatwerk, Kern en Kader, 
en de ontwikkeling van Multi Functionele Accommodaties. Maar daarnaast moet ook 
verder worden onderzocht wat de bevolkingsdaling voor onze gemeentelijke 
economie, voor onze recreatieve voorzieningen en voor onze financiële 
mogelijkheden betekent. Daarom vindt de PvdA dat wij een Lokaal Actieplan 
Bevolkingsdaling moeten maken. Daarbij willen wij de bevolking actief betrekken.  
 
Wonen 
Onze gemeente biedt een gevarieerd en 
aantrekkelijk woonklimaat. Echter voor 
starters op de markt en voor ouderen valt het  
niet mee aan een gewenste of geschikte 
woning te komen.  
De PvdA vindt dat ook voor starters en 
ouderen voldoende (sociale) huurwoningen 
beschikbaar moeten zijn. Met de 
woningbouwcorporaties worden hierover 
prestatieafspraken gemaakt. Wij bouwen daarbij 
voort op de nu al bestaande overeenkomsten. 
Als we ons aantrekkelijke woonklimaat willen blijven behouden moeten we er voor 
zorgen dat bestaande woningen en hun woonomgeving er goed uitzien. Ook hierover 
maakt de gemeente afspraken met de corporaties. Gemeente en corporaties 
investeren daarbij samen in de omgeving. Investeren in stenen, maar ook in mensen! 
Bij herstructurering moeten de gemeente en de woningcorporatie er voor zorgen dat 
de bewoners invloed kunnen uitoefenen.  
Voor degenen die een woning willen kopen zoeken we ook naar mogelijkheden.  
Voor starterswoningen liggen de kavelprijzen in bestemmingsplannen onder de 
marktwaarde.  
Door de gemeentelijke subsidie voor energiezuinig bouwen, kunnen de woonlasten 
omlaag. De PvdA wil dat steunstee’s verder worden ontwikkeld en ingevuld en dat 
dorpshuisfuncties blijvend worden ondersteund. Daarnaast moet de gemeente de 
samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen en corporaties bevorderen. Doel 
van deze samenwerking is tot een sterk netwerk van ondersteuning te komen.  
Voor de oudere inwoner moet de woning geschikt zijn om zo lang mogelijk te kunnen 
blijven wonen. Soms zijn kleine aanpassingen daarvoor al genoeg. Woningeigenaren 
moeten actief over de mogelijkheden worden geïnformeerd. 
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In de afgelopen vier jaar 
hebben we de 
lastenstijging voor onze 
burgers beperkt 
gehouden. 

 
9. Veiligheid 
 
Wonen in een prettige buurt waar je je veilig voelt. Dat is wat inwoners van onze 
gemeente willen. Soms veroorzaakt een kleine groep buurtbewoners zoveel overlast 
dat andere buurtbewoners zich onveilig voelen. De PvdA vindt dat we samen met 
“ketenpartners” (de politie, het buurtmaatschappelijk werk, het opbouwwerk) op 
moeten optreden tegen deze vorm van overlast. 
Een goed georganiseerde brandweer is voor de veiligheid in onze gemeente 
onmisbaar.  
 
 
10. Financiën en belastingen 
 
De PvdA staat een degelijk financieel beleid voor. Dat betekent dat we er voor 
zorgen dat onze gemeentelijke eigendommen (zoals gebouwen, wegen, groen, 

riolering) een behoorlijke staat van 
onderhoud hebben. We moeten als overheid 
ons werk zo efficiënt mogelijk doen. 
Samenwerking met andere gemeenten is 
daarbij wenselijk. Uitgangspunt blijft daarbij 
steeds dat de regie bij de gemeente Borger-
Odoorn ligt. 
Wij vinden dat heffingen en leges zo veel 
mogelijk kostendekkend moeten zijn. De 
mogelijkheden voor kwijtschelding moeten 

maximaal worden benut. 
De woonlasten in onze gemeente bevinden zich op een gemiddeld niveau. 
Uitgangspunt voor de PvdA is dat dit zo blijft. 
Door de verbrede rioolheffing kunnen steeds meer zaken uit deze heffing worden 
bekostigd. Dat betekent ook dat de heffing een steeds algemener karakter krijgt.  
De PvdA wil dan ook het heffen op basis van woningwaarde voortzetten. 


