Pitch PAC – begroting 2022
Voorzitter, collega raadsleden en alle overige luisteraars.
De laatste begroting en meerjarenraming van deze bestuursperiode ligt vanavond
ter bespreking. Een begroting met een overschot, een positief
meerjarenperspectief en 2.8 miljoen aan ambities voor 2022 en de jaren daarna.
Uw voornemen cultuur te versterken vinden we een mooie ambitie. Wij zullen een
voorstel doen om alle plaatsnaamborden in onze gemeente te voorzien van de
Drentse naamgeving, waar dat nog niet heeft plaats gevonden.
Daarnaast hebben we gezien hoe belangrijk Hofpoort@deFabriek in de afgelopen
anderhalf jaar is gebleken als Cultuur-Hotspot in de Gemeente. Wij zouden graag
onderzocht zien hoe, op welke wijze en wat er nodig is om Hofpoort@deFabriek
een blijvende rol van betekenis te kunnen laten spelen als theater of
multifunctioneel centrum.
Over vier maanden eindigt deze bestuursperiode en is het aan de kiezer om de
werkzaamheden van deze raad en haar fracties te beoordelen.
In de afgelopen vier jaar is onze fractie er in geslaagd veel van het
verkiezingsprogramma te realiseren. Soms alleen en vaak samen hebben we met
andere partijen moties aangeleverd. Een aantal daarvan zal in de komende
periode verder worden uitgewerkt.
Voor nu vinden wij het belangrijker om een blik vooruit te werpen naar de grote
vraagstukken die op ons af komen.
Vraagstukken waar we draagvlak, creativiteit en inventiviteit van onze inwoners,
bedrijfsleven en partners voor nodig zullen hebben. Vraagstukken als de
toenemende armoede en inkomensongelijkheid, de woningmarkt, energietransitie
en klimaatadaptatie. De uitdaging zal zijn hoe we onze inwoners, alle inwoners,
hier bij betrekken.
Onderwerpen ook die lokaal vertaald worden en waarbij de inzet en zelfregie van
onze inwoners hard nodig is.
Voor ons zit de uitdaging de komende jaren daarom in het voorkomen van de
toenemende tweedeling en polarisatie. De uitdaging zit in hoe we binnen de

groeiende diversiteit van onze samenleving dus statushouders, inwoners die niet
langer beschermd kunnen of mogen wonen, onze inwoners die het financieel net
wel of niet redden (naoorlogse wijken) er voor zorgen dat ze niet naar elkaar gaan
wijzen als zondebok voor de steeds groter wordende kloof van ongelijkheid, niet
tevreden zijn en het eigen niet welbevinden.
We zien dat in bepaalde wijken in Coevorden, Geesbrug en Schoonoord het
gemiddelde jaarinkomen een derde tot de helft lager ligt in vergelijking met de
andere dorpen (10.000/ 15.000).
We zien dat juist hier ook problematische schulden en gebruik van zorg vele
malen hoger is. Dus hoe gaan we daar een balans in vinden. Dit werkt door in de
manier waarop we met elkaar omgaan en naar elkaar kijken.
Dit zal ook doorwerken in bijvoorbeeld de woonvisie waarbij het niet alleen gaat
over koopwoningen en kavels maar veel meer nog over hoe zorgen we voor goede
en betaalbare huurwoningen. Hoe brengen we meer variatie in ons woonaanbod
zodat er beweging ontstaat. Hoe zorgen we ervoor dat speculanten van binnen en
buitende gemeente het niet voor het zeggen krijgen. Hoe zorgen we ervoor dat
ook onze jongeren straks nog betaalbaar kunnen wonen en niet worden
weggejaagd.
Kortom hoe zorgen we voor een goede sociale cohesie en hoe werken we aan
verbeterde leefbaarheid in onze gemeente.
Ook vragen we aandacht voor de soms min of meer gecreëerde ongelijkheid
tussen stad en dorpen. Wat ons betreft stopt dat.
De grote uitdaging zal daarom vooral liggen in hoe we al onze inwoners betrekken
bij dat wat er belangrijk is voor hun directe leefomgeving.

