GOED VOOR
ELKAAR
Voor de Stad, voor de Dorpen, voor Elkaar

Verkiezingsprogramma 2022-2026
Progressief Accoord Coevorden

Beste lezer,
Voor u ligt een programma gebaseerd op de belangrijke keuzes van dit moment. Meer dan ooit
voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de effecten van
klimaatverandering. Meer dan ooit voelen we de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en
rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen te dichten.
In 2022 bestaat onze lokale politieke partij 40 jaar. Sinds de oprichting zet Progressief Accoord
Coevorden (PAC) zich in voor bestuurlijke transparantie, sociale rechtvaardigheid, bescherming van
natuur en milieu, een goede en veilige woon-, werk- en leefomgeving en het behoud van cultuur en
landschappelijke en historische waarden. Niet voor niets ook de kern van de duurzame
ontwikkelingsdoelen die de verenigde naties hebben vastgesteld voor de periode 2015-2030. We
beijveren ons hiervoor vanuit een positief kritische houding. Vanuit een cultuur van samenwerken.
PAC is net zo divers als zijn raadskandidaten die zich landelijk herkennen in diverse politieke
partijen, maar in de gemeenteraad gaan voor één stevig groen progressief geluid.
Sinds 2018 is PAC met twee leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Coevorden. En
ondanks dat we daarmee een kleine raadsfractie werden, en bovendien in de oppositie terecht
kwamen, hebben we op tal van terreinen het verschil gemaakt.
Op het gebied van jeugdzorg, onderwijs, woonwagenbeleid, armoedebestrijding, verlagen van de
gemeentelijke belasting, biodiversiteit en duurzaamheid zijn moties en voorstellen van PAC
uitgewerkt tot progressief beleid. Moties en voorstellen die stuk voor stuk konden rekenen op
grote steun in de gemeenteraad. Van oppositie tot coalitie, van links tot rechts.
Door constructief oppositie te voeren heeft PAC meer voor elkaar gekregen dan op grond van het
zetelaantal verwacht mocht worden. Die lijn willen we voortzetten en indien mogelijk uitbreiden.
Dit verkiezingsprogramma bevat de bouwstenen van onze ambities. Wat wij wensen voor
Coevorden, stad én dorpen. Hiervoor heeft PAC u nodig.
Jerry Stoker, lijsttrekker
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Bestuur en Democratie
De samenleving is erg veranderd. Iedereen wil invloed hebben op wat er gebeurt in de buurt en
met de dingen die je raken. Maar de huidige democratie houdt daar geen rekening mee. PAC wil de
transparantie van bestuur verbeteren en zeggenschap van inwoners op de directe leefomgeving
verbeteren door de invoering van een burgerbegroting, burgerfora en een samenlevingsagenda.

Burgerforum
In een burgerforum gaat een groep inwoners met elkaar in gesprek over een maatschappelijk
vraagstuk. Het kenmerk van een burgerforum is dat die de besluitvorming door de gemeenteraad
adviseert vanuit het perspectief van de inwoners. PAC wil deze vorm van democratische vernieuwing,
waarbij de deelnemers door loting worden geselecteerd, inzetten voor grote thema’s zoals
energietransitie maar ook op dorps- of wijkniveau.

Burgerbegroting
Met de burgerbegroting beslissen de inwoners zelf hoe het gemeentelijk budget wordt ingezet.
Doordat de mensen die door het beleid geraakt worden direct invloed hebben, verbetert de
besluitvorming en het draagvlak voor de besluiten.

Raadsakkoord en samenlevingsagenda
De tijd dat de gemeente alles bepaalt is voorbij, vindt PAC. Samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen wordt vastgesteld wat er moet gebeuren, hoe en op welke termijn. Dit
gesprek mondt uit in een raadsprogramma, -akkoord of samenlevingsagenda; afspraken op maat
voor grote en kleine vraagstukken.
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Gemeenschappelijke regelingen
Als de gemeente in zijn eentje niet in staat is om taken goed uit te voeren worden vaak
samenwerkingsverbanden aangegaan in de vorm van gemeenschappelijke regelingen of regionale
overheidsvennootschappen. Voorbeelden hiervan zijn EMCO, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
en Area. Deze samenwerkingsverbanden zijn echter niet democratisch. De regierol van de
gemeenteraad wordt ondermijnd en bovendien worden de raadsleden pas achteraf geïnformeerd.
PAC wil een jaarlijkse democratietoets voor dit soort samenwerkingsverbanden.

Transparantie van bestuur
In thema- en informatiebijeenkomsten laat de gemeenteraad van Coevorden zich in een vroeg
stadium van beleidsvorming informeren. En hoewel de gemeenteraadsvergaderingen openbaar zijn,
zijn deze bijeenkomsten dat niet. PAC vindt dat deze bijeenkomsten ook openbaar moeten zijn
omdat zij een steeds grotere rol spelen de besluitvorming.

Jongerenvertegenwoordiging
Soms lijkt het erop dat de leefwerelden van jongeren en ouderen in de samenleving volledig uit
elkaar lopen. Ondanks het bestaan van de Jongerenraad Coevorden is met elkaar in gesprek zijn in de
praktijk geen vanzelfsprekendheid. Dat heeft gevolgen voor de toekomst. PAC wil dat jongeren
structureel betrokken worden bij de keuzes van nu en de oplossingen voor morgen. Hierbij kan
ondersteuning gezocht worden bij de initiatieven van Vereniging Nationale Jeugdraad.
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Wonen, Werken en Leefomgeving
Iedereen heeft het recht om betaalbaar en prettig te wonen. Helaas zien we dat dat steeds minder
vanzelfsprekend wordt. Met een gemiddeld inkomen is het nog nauwelijks mogelijk om een
koopwoning te vinden in de stad Coevorden of in de dorpen in onze gemeente. En de wachtlijsten
voor een betaalbare huurwoning zijn ook in onze gemeente inmiddels bijna vier jaar. PAC biedt
oplossingen met een gemeentelijke koopgarantregeling, zelfbewoningsplicht en het terugdringen
van vakantiebewoning. PAC spant zich in voor een gezonde woon- en leefomgeving, waar het
prettig werken is.

Koopgarantie
PAC wil dat de gemeente een koopgarantieregeling opzet. Een huis kopen met de
koopgarantieregeling betekent dat de koper een lagere prijs betaalt dan de marktwaarde. Bij de
verkoop koopt de gemeente de woning gegarandeerd binnen drie maanden terug. Het prijsvoordeel
van de aankoop wordt bij verkoop verrekend. Op die manier worden koopwoningen betaalbaar
gehouden voor starters met lage en middeninkomens en wordt de doorstroming vanuit de
huursector bevorderd.

Zelfbewoningsplicht
Een huis is om in te wonen, niet om geld mee te verdienen. Daarom komt PAC met een
zelfbewoningsplicht. Dat betekent dat wie in de gemeente Coevorden een huis koopt onder de
355.000 euro (normbedrag NHG) er zelf in moet wonen. Zo voorkomen we dat mensen of bedrijven
huizen opkopen voor de verhuur.
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Vakantiebewoning terugdringen
Steeds meer huizen in de dorpen in onze gemeente worden bewoond door deeltijdbewoners of
worden verhuurd voor recreatie. Dat is slecht voor de leefbaarheid van het dorp en de samenhang
van de gemeenschap. Bovendien hebben starters hierdoor het nakijken. PAC wil daarom een
tweede-woningverordening invoeren. Het bezit en het verhuren van een recreatiewoning in een
dorp wordt daarmee verboden.

Leegstand tegengaan
Langdurige leegstand is slecht voor de stad, de wijken en de dorpen. PAC wil dat een gemeentelijk
team binnen tien weken met de eigenaar van een leegstaand pand in gesprek gaat over de
herbestemming van het onroerend goed. De gemeente moet de eigenaar kunnen dwingen het
onroerend goed binnen een jaar te ontwikkelen tot woningen.

Betaalbare huur
De wachttijd voor een betaalbare huurwoning in onze gemeente is bijna vier jaar. Zowel inwoners
van de gemeente Coevorden als nieuwkomers moeten een plek krijgen. PAC is daarom kritisch op
sloop of verkoop van sociale huurwoningen in wijken en dorpen. In plaats daarvan stimuleren wij
hergebruik en transformatie van panden en wonen boven winkels.

Knarrenhof of Meergeneratiehof
In een Knarrenhof wonen ‘jonge-ouderen’ en ‘oudere-jongeren’ die elkaar graag helpen en zo lang
mogelijk zelfstandig willen wonen. Ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven wonen.
Er zijn zelfs mogelijkheden denkbaar waarbij ook starters betrokken worden in zo’n levendige
gemeenschap: een Meergeneratiehof. PAC pleit voor een dergelijk levensloopbestendig
woonconcept in onze gemeente, omdat het een oplossing is voor veel woonproblemen.

Tiny House
PAC staat positief ten opzichte van Tiny-house initiatieven. Het biedt oplossingen voor ondermeer
starters, nieuwkomers of mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben. Zowel particulieren,
zelfbouwers en corporaties kunnen plannen indienen. We toetsen deze initiatieven altijd kritisch aan
waarden als betaalbaarheid, duurzaamheid en welstand. De gemeente heeft de rol van regisseur.

Recreatie- en vrijetijdssector
Meer dan een kwart van de inwoners van onze gemeente werkt in de recreatie- en vrijetijdssector.
Daarmee is dat de grootste banenmotor van onze economie, groter dan waar ook in Drenthe. PAC
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zet zich in voor verbeteren, verduurzamen en behouden van natuur, historie, vakantieparken, fietsen wandelpaden. Zodat mensen ook in de toekomst hun vrijetijd blijven doorbrengen in de
gemeente Coevorden.

Industrie, transport en het MKB
De industrie, de transportsector en het MKB zijn zeer belangrijk voor de werkgelegenheid. PAC wil
voor deze sectoren liever bestaande bedrijventerreinen verbeteren, dan nieuwe bedrijventerreinen
aanleggen. Verouderde en niet duurzame terreinen moeten worden gerevitaliseerd en
verduurzaamd, zodat ze aantrekkelijk blijven voor bestaande bedrijven en aantrekkelijker worden
voor nieuwe bedrijven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijke meerwaarde is belangrijker dan de laagste prijs. PAC waardeert ondernemers die
zich onderscheiden doordat zij mensen met een beperking een baan bieden, werken met duurzame
grondstoffen en zich inzetten voor de verbetering van sociale samenhang en solidariteit. PAC vindt
dat de gemeente alleen zaken moet doen met bedrijven die op die manier werken.

Flexwerkers
Afhankelijk van het seizoen doen veel bedrijven een beroep op flexwerkers en arbeidsmigranten.
Vaak zijn dat mensen die hier maar tijdelijk wonen en dus niet het hele jaar door behoefte hebben
aan woonruimte. PAC vindt dat ook mensen die hier tijdelijk wonen zich bij de gemeente moeten
inschrijven. Inleners en uitzendbureaus zijn verantwoordelijk voor goede huisvesting van deze
werknemers.

leefomgeving
In deze bestuursperiode worden alle wetten voor de leefomgeving gebundeld in de omgevingswet.
Daarbij gaat het om wetten en regels over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De
gemeente wordt dan verantwoordelijk voor veel zaken die nu nog bij de rijksoverheid liggen. PAC wil
de omgevingswet aangrijpen om inspraakmogelijkheden te verbeteren en milieutoetsing voor
vervuilende bedrijven aan te scherpen.

Verkeer en vervoer
PAC wil dat iedereen zich goed en zo duurzaam mogelijk kan verplaatsen om naar school en werk te
gaan of om elkaar te bezoeken. Daarom willen we dat de voorzieningen voor lopen, fietsen en het
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openbaar vervoer verbeterd worden. Dat is ook belangrijk voor toerisme en recreatie. De
fietsbereikbaarheid van voorzieningen, winkels en scholen is een belangrijk punt voor PAC. Bij de
plannen voor de nieuwbouw van De Nieuwe Veste op de nieuwe locatie moet de bereikbaarheid per
fiets en per openbaar vervoer goed geregeld zijn. PAC heeft zich in het verleden succesvol ingezet om
de spoorlijn tussen Bad Bentheim en Coevorden te heropenen voor personenvervoer. We gaan nu
ook volop voor de Nedersaksenlijn, die Coevorden beter per spoor met Groningen en Enschede moet
verbinden.

Verkeersborden
Te veel of onlogisch geplaatste verkeersborden leiden tot onveilige en onduidelijke verkeerssituaties.
Volgens PAC mag dat niet de bedoeling zijn. PAC wil daarom dat de gemeente eens in de vier jaar
beoordeelt of de verkeersborden nuttig, noodzakelijk en doelmatig zijn en overbodige borden
verwijdert.

Handhaving
De afgesproken regels op het gebied van verkeer, bouw, bestemmingsplannen, milieu en boomkap
dienen goed gehandhaafd te worden. PAC is voorstander van actieve en systematische acties voor
handhaving van wetgeving en regelgeving op alle terreinen.
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Behoud van Landschap, Cultuur en
Historie
De kleinschaligheid van dorpen, de beekdalen en het coulisselandschap, de door het landschap
verspreide boerenerven, de vestingstad met zijn rijke historie. Dit zijn de redenen waarom mensen
graag in onze gemeente wonen, hier vakantievieren of waar zij het bestaansrecht van hun bedrijf
aan ontlenen. Daarom wil PAC de aantasting van het landschap tegengaan en zichtbaarheid en
beleefbaarheid van cultuur en historie versterken.

Agrarisch cultuurlandschap
PAC spant zich in voor het behoud van het gevarieerde kleinschalige agrarisch cultuurlandschap. Dat
betekent dat we ons inzetten voor kringlooplandbouw, waarbij voer voor het vee geteeld wordt op
het eigen land en de eigen mest gebruikt wordt op ditzelfde land. PAC verzet zich tegen industriële
landbouw, zeker wanneer dat gepaard gaat met de nieuwbouw van silo’s, megastallen en
landbouwschuren of ten koste gaat van windsingels en houtwallen, watergangen en de natuurlijke
grondwaterstand. Het behouden en zo mogelijk terugbrengen van oorspronkelijke
landschapselementen leidt tot een grotere biodiversiteit en een grotere toeristische
aantrekkingskracht.

Natuurlijk beheer van bermen en oevers
PAC is een groot pleitbezorger van ecologisch oever- en bermbeheer. Hierdoor ontstaat een
gevarieerde vegetatie waarop insecten, vlinders en bijen kunnen leven. Ook helpt dit in de
bestrijding van de eikenprocessierups en krijgen invasieve exoten minder kans. PAC wil dat inwoners
voorgelicht worden zodat ze hieraan een grotere bijdrage kunnen leveren en dat boeren worden
beloond als zij op deze manier een maatschappelijke bijdrage leveren.
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Landschappelijke en historische inpassing
Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met de natuurlijke en historische omgeving. Of het
nu gaat om de dorpen, de stad of het buitengebied. Voor PAC dient een nieuwbouwproject aan te
sluiten bij en een toevoeging te zijn aan de bestaande beeldkwaliteit.

Zonneparken
Er zijn in de gemeente Coevorden nog veel daken zonder zonnepanelen. Sommige daken zijn
ongeschikt, maar daken van kantoren en industriële bedrijven zijn vaak prima geschikt te maken. PAC
wil dat eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden om zonnepanelen op daken te (laten) plaatsen
voordat toestemming gegeven wordt voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond.

Culturele gemeente
Cultuur verbindt. In 2022 is Coevorden Culturele gemeente van Drenthe. Van musea tot bibliotheek
en theater en van muziekvereniging tot schilderclub, onze gemeente staat bol van culturele
uitdrukkingsvormen die het waard zijn om te behouden. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan
de ontwikkeling en het welzijn van mensen. Daarom wil PAC dat kunst, cultuur en muzikale vorming
onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma.

Cultuurhistorie Dorpen
Van Gogh in Zweeloo, Ellert en Brammert, het Dorp tussen de Molens, boermarken en paasvuren.
Elke kern in onze gemeente heeft zijn eigen identiteit. Dat maakt de dorpen zo uniek voor de eigen
bewoners en toeristen. Die eigenheid moet behouden blijven. PAC vindt dat de gemeente daaraan
moet bijdragen waar ze kan.

Cultuurhistorie Stad Coevorden
In 2022 vieren we het 350-jarig ontzet van Coevorden in 1672. De historie van Coevorden is bij de
transformatie van de binnenstad een grote troef. Recreatie en toerisme is de belangrijkste
economische sector in onze gemeente. De binnenstad kan hiervan meeprofiteren door de historie
beleefbaar te maken. PAC pleit daarom voor het zichtbaar maken van monumenten, de vesting en
archeologie en het jaarlijks vieren van historische gebeurtenissen zoals het IJzerkoekenoproer.

Goed Voor Elkaar

9

Natuur, Milieu en Klimaat
Of we het nu willen of niet, klimaat en milieu zullen belangrijke vraagstukken blijven in de
komende jaren. Wij spreken zelfs niet meer van een tijdperk van verandering maar van de
verandering van een tijdperk. PAC is ervan overtuigt dat die verandering alleen maar succesvol is
als iedereen meedoet. Industrie en grote vervuilers voorop. PAC zet zich in voor een gezonde
bodem en lucht. De gemeente speelt een belangrijke rol met voorlichting, facilitering en toezicht.

Energietransitie
De eerste stap in de energietransitie is energiebesparing. Grootverbruikers krijgen nu vaak korting op
de energierekening omdat ze veel gas of stroom afnemen. Dat is de omgekeerde wereld! PAC wil dat
de gemeente Coevorden bedrijven en inwoners aanmoedigt minder energie te gebruiken door
innovatie, isolatie en de vervanging van oude installaties te ondersteunen met subsidie of een
korting op gemeentelijke lasten.
Nederland gaat in 2050 helemaal van het aardgas af. Voor bijna iedereen heeft dat gevolgen, want
de meeste huizen worden verwarmd met aardgas. Ook koken veel mensen op aardgas en wordt
kraanwater verwarmd met aardgas. Per wijk of dorp wordt een energietransitieplan gemaakt. PAC
ondersteunt energietransitieplannen in dorpen en wijken zolang het uitganspunt betaalbare
verduurzaming blijft. Dat betekent dat de woonlasten hierdoor niet mogen stijgen.
Inwoners die hun huis eerder willen verduurzamen maar dit niet kunnen betalen kunnen een beroep
doen op het door PAC voorgestelde duurzaamheidsfonds.

Klimaatverandering en aanpassing
Extreme buien, lange perioden van droogte en hittestress. Het komt steeds vaker voor en we moeten
onze leefomgeving daarop aanpassen. Dat kan door meer struiken en bomen te planten, te zorgen
dat de grond het water beter vasthoudt en door voor schaduw te zorgen. Als inwoner kan je veel
doen in de eigen tuin, het dorp of de wijk. Daarnaast hebben grote perceeleigenaren een bijzondere
verantwoordelijkheid. PAC vindt dat de gemeente naast voorlichting ook het goede voorbeeld moet
geven en met bedrijven in gesprek moet gaan over hun bijdrage.
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Afvalverwerking
De kosten van slechte afvalscheiding stijgen jaarlijks. De belasting op restafval wordt door de
gemeente doorberekend in de afvalstoffenheffing. Iedere inwoner betaalt hieraan mee. Om de
kosten op restafval beheersbaar te houden moet de afvalscheiding verbeteren. PAC is daarom
voorstander van een vorm van diftar (gedifferentieerde tarifering) waarbij de afvalstoffenheffing
afhankelijk is van de hoeveelheid ongescheiden restafval die iemand aanbiedt. PAC zet bovendien in
op hergebruik, reparatie en afvalpreventie. Waar dat niet mogelijk is gaan we voor recycling.

Bestrijdingsmiddelen
In de landbouw worden chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ze beschermen gewassen tegen
ziektes. Keerzijde is dat deze middelen soms gebruikt worden in de buurt van woningen en scholen
of onbedoeld in het oppervlaktewater terecht komen en nuttige insecten doden. Sommige middelen
worden zelfs als veroorzaker van menselijke ziektes gezien. Voor veel chemische
bestrijdingsmiddelen zijn alternatieven. PAC wil dat de gemeente het gebruik van deze alternatieven
aanmoedigt en vervuilende teelten, zoals lelieteelt aan banden legt. Verder wil PAC dat het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen op grond die de gemeente in eigendom heeft verboden wordt.

Afvalwater NAM
De NAM wil het afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek in de lege gasvelden van
Oosterhesselen en Dalen pompen. Dit afvalwater bestaat voor een deel uit gif en zware metalen. In
Twente en Emlichheim zijn in het recente verleden lekkages ontstaan in leidingen die dit afvalwater
in de bodem injecteren. Daarnaast is onbekend wat de gevolgen van deze afvalwateropslag op lange
termijn zijn. Bovendien kunnen de lege gasvelden, als ze eenmaal volgepompt zijn met afvalwater,
niet gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden, zoals aardwarmte of de opslag van
waterstof. PAC is daarom tegen dit voornemen van de NAM.

Intensieve veehouderij
Veel dierziektes verspreiden zich snel door intensieve veehouderij. Sommige van deze dierziektes zijn
zelfs besmettelijk voor mensen en veroorzaken infecties zoals Q-koorts, toxoplasmose en salmonella.
Ook virussen zoals vogelgriep, Covid19 en SARS vinden hun oorsprong bij dieren. In het belang van
dierenwelzijn en om het risico op grootschalige uitbraken van dierziektes te verkleinen wil PAC een
halt toeroepen aan de intensieve veehouderij.
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Natuurinclusief bouwen, renoveren en beheren
PAC wil dat elk project in de openbare ruimte de natuurwaarde en de landschappelijke waarde zo
veel mogelijk verbetert. Denk daarbij aan de nieuwbouw van wegen en gebouwen, het beheer van
woonwijken en winkelgebieden en de renovatie van bedrijventerreinen. Wat het Europark betreft is
dat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Coevorden en de Duitse lokale
overheden, in het bijzonder bij de grensovergang.
Maar ook in het beheer van openbaar groen kan nog veel verbeteren. Strak gemaaide grasvelden
kunnen worden omgevormd tot bloemrijke velden. Dat is niet alleen aantrekkelijk bewoners en
toeristen, maar ook voor insecten en vogels. Door het ontwikkelen van een onderbegroeiing met
inheemse struiken krijgen kale bomenrijen meer ecologische betekenis. Natuurinclusief bouwen
moet ook een belangrijke toets zijn voor bouwvergunningen.
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Sociale Rechtvaardigheid en Gelijke
Kansen
In de gemeente Coevorden leven meer dan 3000 volwassenen en 1000 kinderen in langdurige
armoede. Armoede leidt tot een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid, uitval op school
of werk, relatieproblemen, huiselijk geweld en agressie. PAC wil dat de gemeente armoede en
grote inkomensongelijkheid bestrijdt, de schuldhulpverlening ruimhartig toepast en de WMOregeling toegankelijk en betaalbaar houdt. In al deze gevallen heeft preventie de hoogste prioriteit.
Daarnaast is meer en gerichte aandacht nodig voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Participatiewet en bijstand
De Participatiewet gaat gepaard met verplichtingen en sancties. Dat maakt mensen bang en onzeker.
PAC wil dat er meer ruimte komt voor mensen in de bijstand om zelf keuzes te maken en bij te
verdienen zonder grote bureaucratische lasten. Een vorm van basisinkomen. De kostendelersnorm
moet worden losgelaten in gezinnen waar de kostendeler het jongvolwassen kind is, zodat ouders
zich niet gedwongen voelen hun kind uit huis te zetten.

Armoedebestrijding
In sommige wijken in Coevorden, Geesbrug en Schoonoord ligt het inkomen een derde tot de helft
lager dan elders in de gemeente. En juist in die buurten zijn problematische schulden en gebruik van
zorg vele malen hoger. Schulden werken ontwrichtend in gezinnen en zorgen voor slechte
gezondheid, uitval op school of werk, huiselijk geweld en agressie. Iedere inwoner die in de schulden
blijft zitten kost de gemeente ruim € 100.000,-. PAC wil dat de gemeente alle wettelijke
mogelijkheden benut om inwoners snel en duurzaam uit de schulden te halen. Uiteindelijk betaalt dit
zich terug, onder andere in minder zorggebruik en minder inzet van professionele begeleiding.
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Energiearmoede
De prijzen van energie zijn fors gestegen. Voor gezinnen die weinig te besteden hebben leidt dat tot
acute problemen. PAC wil dat de gemeente zich actief opstelt om energiearmoede en
energieschulden te voorkomen. Gezinnen in nood moeten een beroep kunnen doen op de gemeente
als zij hun forse jaarafrekening niet kunnen betalen.

Doe-Mee-Pas
De Doe-Mee-Pas maakt het leven aangenamer voor inwoners die niet veel te besteden hebben. Om
te voorkomen dat mensen die iets meer zijn gaan verdienen hun recht op de Doe-Mee-Pas verliezen
wil PAC dat de inkomensnorm wordt verhoogd van 110% naar 130% van het sociaal minimum.
Daarbij moet maatwerk mogelijk blijven.

Toegankelijke en betaalbare WMO
Mensen die zonder ondersteuning niet volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving kunnen
een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). PAC wil dat de gemeente
kritisch is op contractpartners zodat de dienstverlening aan de inwoners zo optimaal mogelijk kan
worden gehouden.

Recht op onderwijs
PAC vindt het belangrijk dat ieder kind in de eigen omgeving naar school kan. Ook kinderen met een
ontwikkelingsachterstand of een beperking. Ontheffing van de leerplicht voor deze kinderen is vaak
een verlegenheidsoplossing. Het is belangrijk dat zorg en onderwijs samenwerken. De gemeente
moet de formele beperkingen opheffen en het gesprek tussen zorg en onderwijs faciliteren.

Pesten
Vijfentwintig procent van de kinderen wordt ernstig gepest op school. Vaak houden zij hier hun leven
lang last van. Pestprotocollen op school leiden vaak een slapend bestaan, omdat kinderen zich
schamen en het niet willen of kunnen bespreken met ouders, mentor of de schoolleiding. Daarom wil
PAC dat alle middelbare scholieren op De Nieuwe Veste in Coevorden en het Esdalcollege in
Oosterhesselen tweejaarlijks deelnemen aan Over De Streep, een beproefde methode om respect en
medeleven tussen scholieren te stimuleren en vooroordelen tegen te gaan.
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Wachtlijsten jeugdzorg
Er moet een einde komen aan de jaarlijkse wachtlijstproblemen in de jeugdzorg. Doordat de
gemeentelijke budgetten soms al vroeg in het jaar op zijn, komen nieuwe aanmeldingen vaak direct
op de wachtlijst terecht. PAC wil dat de gemeente met zorgaanbieders afspraken maakt, zodat
iedereen de zorg krijgt die op dat moment nodig is en wachtlijsten snel tot het verleden behoren.

Kansen creëren
PAC vindt het belangrijk dat de gemeente actief kansen creëert voor jongeren. Investering in
schoolse en buitenschoolse activiteiten kan sociale ongelijkheid tegengaan. In Coevorden worden
mooie resultaten geboekt via het programma Kansrijk Opgroeien. PAC wil dat succesvolle projecten
uit dit programma duurzaam een plek krijgen in de gemeentelijke begroting.

Ouderenzorg
Iedereen die dat wil, moet de mogelijkheid hebben zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
Daarbij kunnen digitale mogelijkheden en huisautomatisering (domotica) een rol spelen. Maar
voldoende menselijk contact blijft nodig en wenselijk. De druk op familie en mantelzorgers neemt
fors toe. PAC wil dat de gemeente voldoende middelen beschikbaar maakt voor ondersteuning aan
mantelzorgers.

Sport en bewegen
PAC vindt sport, spel en bewegen voor alle inwoners belangrijk. Daarom ondersteunen we Coevorden
in beweging en vinden we dat buurtsportcoaches hun werk in de dorpen en wijken ook voort moeten
zetten. Voor mensen met een beperking is sporten en bewegen nog lang niet zo vanzelfsprekend als
voor anderen. Tweederde van hen doet niet aan sport, terwijl we weten hoe belangrijk bewegen is
voor de gezondheid. Daarom zet PAC zich ervoor in dat sporten ook voor hen vanzelfsprekend wordt.

Inclusie
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking lopen in het dagelijks leven tegen allerlei
drempels op. Zij kunnen niet meedoen omdat de maatschappij onvoldoende rekening houdt met hun
beperking. Omdat er geen wc in de buurt is, de locatie niet rolstoeltoegankelijk is of omdat ze het
niet begrijpen of niet begrepen worden. PAC vindt dat de gemeente bij subsidiering van grote
projecten inclusieve eisen moet stellen en als koplopergemeente aan de slag moet met het
verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning.
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Veiligheid
Veiligheid wordt bereikt door een samenwerking tussen wijkagent, woningcorporaties, scholen,
maatschappelijke organisaties en inwoners. De gemeente heeft hierin de regie. Er is een duidelijke
relatie tussen veiligheid en ruimtelijke ordening, Bij het inrichten van de openbare ruimte en bij
nieuwe ruimtelijke projecten – of het nu gaat om de plaatsing van lantaarnpalen, de vestiging van
een bedrijf, statushouders of mensen die afhankelijk zijn van zorg- geldt de sociale veiligheidssituatie
voor PAC als het belangrijkste uitgangspunt.
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