Vertrouwen in Pekela
Partijenakkoord 2014-2018

1
Partijenakkoord Pekela 2014-2018

Voorwoord
Vertrouwen in Pekela
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft de Socialistische Partij
(SP) het voortouw genomen om tot een coalitie te komen. Hiervoor zijn gesprekken
gevoerd met alle verkozen partijen. Daarna zijn de gesprekken voortgezet tussen de
SP, Samen voor Pekela, GroenLinks en de ChristenUnie.
Wij delen een visie op de Pekelder samenleving en hebben hierin een groot
vertrouwen. Onze ideologische drijfveren en achtergronden zijn weliswaar anders,
maar vertrouwen in onze gemeente en de liefde voor onze dorpen verbindt ons.
In dit akkoord is vooral ruimte gegeven voor praktische zaken en wensen, waarvan
wij denken dat we deze de komende vier jaar kunnen uitvoeren en/of kunnen starten.
Een stevige onderbouwing, ook financieel, zal volgen bij het collegeprogramma.
Met het realiseren van deze plannen verwachten wij Pekela op een positieve manier
te blijven besturen. De opgaven zijn groot, de toekomst onzeker, maar wij hebben
veel vertrouwen in de veerkracht van Pekela. In dit programma zien wij onze eigen
sociale, lokale, groene en/of christelijke kleur terug, maar het totaalpakket draagt ook
een flink Pekelder stempel waar wij van harte achter staan.
Aangezien er veel op ons afkomt, blazen we niet te hoog van de toren. Wij houden
ons hart vast waar het gaat om de maatschappelijke en financiële gevolgen van
verschillende decentralisaties op het gebied van het sociale domein. Wij steunen de
plannen om zaken zo dicht mogelijk bij betrokkenen te organiseren, maar
waarschuwen ook voor een te rigoureuze kaalslag.
Deze coalitie zal iedere kans aangrijpen om Pekela positief onder de aandacht te
brengen. We zullen zelfvertrouwen uitstralen in de promotie van onze gemeente.
Wij willen als coalitie solidariteit organiseren, initiatieven de ruimte geven en iedereen
een eerlijke kans geven om mee te kunnen doen. Dat doen we met elan en
optimisme. Voor cynisme is geen plaats.

WIJ HEBBEN VERTROUWEN IN PEKELA!
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1. Sociaal zijn en blijven
Zorg, welzijn, sociale zaken
Samen-leven doe je niet alleen. We leven samen, wonen samen, werken samen en
we groeien samen op en we zorgen samen voor een solidair Pekela. Ziek en gezond,
arm en rijk, jong en oud. Daarbij is geen ruimte voor tweedeling en uitsluiting en
daarom is een stevig sociaal beleid onontbeerlijk. Waar we onze sociale
doelstellingen met minder middelen kunnen realiseren, bijvoorbeeld door minder
bureaucratie, verspilling en door efficiënter te werken, zullen we dat doen. We zullen
hierbij ook een beroep doen op samenlevingsverbanden, gezinnen en andere
kleinschalige organisatievormen om verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar.
1. Het minimabeleid blijft onverkort overeind. De normen en instrumenten blijven
hetzelfde. Mogelijke extra rijksmiddelen zetten we één op één in voor
armoedebestrijding.
2. De ingezette strategie voor Synergon wordt doorgezet (en versterkt). Synergon
wordt omgebouwd tot een werkleerbedrijf, waarbij de doelgroep voor de Sociale
Werkvoorziening (SW) steeds kleiner wordt en andere doelgroepen juist meer
gebruik maken van de beschikbare infrastructuur. Op de re-integratie die bij de
sociale werkvoorziening wordt ingekocht, wordt niet gekort.
3. De middelen voor re-integratie van WWB'ers (Wet Werk en Bijstand) en de
rijkssubsidie voor de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) worden
samengevoegd als de nieuwe Participatiewet in werking treedt. Ons doel is om
het huidige beleid zo goed mogelijk overeind te houden. Iedereen blijft dus een
passend traject krijgen bij Over de Brug, het Ambachtsproject, via De Badde,
via Team Werk, of via het TDC (Training- en Diagnose Centrum) of de
infrastructuur van Synergon. Daarbij staat maatwerk voorop.
Verdringing van regulier werk accepteren we niet.
4. We nemen dezelfde hoeveelheid diensten af van de VKB
(Volkskredietbank) en er wordt geen bovengrens gezet op het aantal
klanten dat diensten mag afnemen van de VKB. We zetten in op preventie
omdat we willen voorkomen dat we pas ingrijpen in een te laat stadium.
5. De voorzieningen voor jeugd behouden we en breiden we -waar mogelijk- uit,
onder andere met techniek in het basisonderwijs. Dat betekent dat we blijven
inzetten op peuterspeelzalen, 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 de jongerencentra in Pekela
vaker open kunnen.
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6. We zetten in op een stevig 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, signaleren van problemen en
een goed begeleidingstraject zijn noodzakelijk. Wij maken daarbij vooral gebruik
van ervaringsdeskundigen en bestaande professionals in het onderwijs en
jongerenwerk.
7. Met een opgelegde bezuiniging van 40% op de thuiszorg kunnen wij onmogelijk
beloven dat er geen klappen gaan vallen bij de huishoudelijke zorg. Wij gaan ons
uiterste best doen om kaalslag en schrijnende situaties te voorkomen. We zetten
daarbij in op laagdrempelige zorg met medewerkers in de buurt en uit de buurt.
Een fatsoenlijk loon voor harde werkers is daarbij niet meer dan normaal.
8. Wij behouden het basiswelzijnswerk in Pekela. Dat betekent dat we naast
peuterspeelzaalwerk en jongerenwerk ook volwassenenwerk en maatschappelijk
werk op peil houden. Bezuinigingen op welzijn kunnen alleen op overheadkosten
gehaald worden. Daarbij is verdere schaalvergroting van welzijnsinstellingen
ongewenst.
9. Wij zijn het oneens met het feit dat het recht op jeugdzorg verdwijnt. Net als bij de
thuiszorg zullen wij kinderen in de knel altijd willen helpen. Het kan zijn dat de
nieuwe inrichting van de jeugdzorg op termijn goedkoper uitpakt, maar op korte
termijn zullen er knelpunten ontstaan. Wij zijn bereid die knelpunten op te lossen,
ook als dat extra middelen vergt. In Pekela gaan we niet op de stoel van
professionals zitten.
10. We willen inzetten op een stijgende volksgezondheid binnen Pekela.
Het stimuleren van beweging en een gezonde levensstijl vraagt om een actieve
houding van de gemeente. Voorlichting en voorzieningen zijn hierbij belangrijk.
11. Alle Pekelders mogen meedoen in de samenleving. We gaan met medewerkers
de wijken in om met mensen in gesprek te gaan en samen met hen oplossingen
te vinden om eventuele belemmeringen en problemen weg te nemen. Dat kan in
de volle breedte van zorgvoorzieningen tot het tegengaan van eenzaamheid en
van het voorkomen van overlast tot hulp bij het op orde krijgen van financiën.
Mensen mogen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.
De verantwoordelijkheid ligt bij henzelf, maar de gemeente ondersteunt en helpt
waar nodig. Met als uitgangspunt: korte lijntjes, geen bureaucratie en geen vaste
overlegstructuren, kortom volgens de Pekelder methode.
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2. Vertrouwen in Pekela
Bestuur, democratie, herindeling
Democratie is meer dan een keer in de vier jaar stemmen.
Wij geloven dat Pekelders zelf het beste weten wat er speelt in hun buurt en welke
dingen er moeten gebeuren. De gemeente moet initiatieven van onderop
ondersteunen en waar mogelijk faciliteren.

1. Pekela spreekt zich uit tegen de voorgestelde herindeling omdat wij de financiële,
democratische en maatschappelijke gevolgen niet kunnen overzien. Bovendien is
er sinds het door de gemeenteraad genomen principebesluit veel veranderd.
De samenstelling van de gemeenteraden in Pekela en in de regio zijn anders
geworden en de regering heeft haar plan om tot grootschalige herindelingen te
komen weer ingetrokken. Daarom zullen wij de komende maanden onderzoek
doen naar wat het beste voor Pekela is. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een
zelfstanding Pekela, inclusief ambtelijke samenwerking met Veendam. We
onderzoeken ook of we deze samenwerking kunnen uitbreiden met andere
gemeenten. Wij zijn niet per definitie tegen een herindeling, maar dat kan alleen
maar met een deugdelijke onderbouwing en na een nieuw besluit van de
gemeenteraad.
2. De gemeente is dienstbaar aan de samenleving. We verbeteren daarom, waar
mogelijk, de dienstverlening. Dit betekent concreet dat brieven en mails snel
beantwoord worden. Ook worden inwoners geïnformeerd over de afhandeling van
hun vraag of klacht. We zetten ook moderne communicatiemiddelen in.
Alle loketfuncties blijven op het gemeentehuis in Pekela. We gaan het werken op
afspraak verder uitbreiden zodat mensen gericht geholpen kunnen worden op het
moment dat het hun uitkomt.
3. Initiatieven van bewoners, wijkeconomie en interactieve beleidsontwikkeling
worden, waar mogelijk, gestimuleerd en gefaciliteerd door de gemeente.
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3. Haol vaort tr’in mit vaste haand
Economische zaken, werk en inkomen
De komende jaren gaan we met frisse en vernieuwde energie inzetten op nieuwe
werkgelegenheid in Pekela. Daarvoor liggen kansen in de regio, zie bijvoorbeeld de
economische impuls in de omgeving van Delfzijl. Wij weten dat Pekela aantrekkelijk
is en zullen dat ook uitstralen. Pekela ligt centraal in de regio. De N33 en N366
worden verdubbeld waardoor de bereikbaarheid nog beter wordt. Dat biedt nieuwe
mogelijkheden. Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de banenmotor van Pekela.
De gemeente dient een bondgenoot te zijn van deze bedrijven.

1. Het winkeltijdenbesluit gaan we na een jaar evalueren. We zullen goed
onderzoeken welke economische en maatschappelijke gevolgen het huidige
raadsbesluit heeft gehad. Daarbij praten we met alle betrokkenen: winkeliers,
personeel, verenigingen en vakbonden.
2. Winkelcentrum De Helling in Oude Pekela verdient een stevige opknapbeurt.
We maken daar geld voor vrij, maar zorgen ook dat andere overheden en panden grondeigenaren het belang zien om de verkrotting tegen te gaan, en mede te
investeren in verbetering. Hetzelfde geldt voor het opknappen van het aanzicht
van de drie voormalige kartonnagefabrieken aan de AA-stroom. Eigenaren
worden aangespoord hun eigendommen te onderhouden.
3. We gunnen opdrachten zoveel als mogelijk aan plaatselijke of regionale
ondernemers. We maken daarbij afspraken over social return: bij de uitvoering
van de opdracht wordt opgenomen dat er ook mensen ingezet worden met een
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
4. Voor het aantrekken van nieuwe bedrijven is in de hele organisatie een actieve en
opbouwende houding nodig. Dit betekent dat belangstellende bedrijven
ontvangen en geholpen worden op een manier die werkelijk dienstverlenend is.
Dat houdt ook in dat de markt actief wordt benaderd in het tonen van wat we te
bieden hebben als gemeente op het gebied van ruimte, grondprijs en
arbeidskrachten. De medewerkers van de gemeente krijgen een scholing in het
scherp inkopen en uitvoeren ter bevordering van de koopmansgeest.
5. De mogelijkheden voor bio-economie worden onderzocht, samen met de
kartonindustrie, de hennepvezelindustrie, de landbouwsector en desgewenst de
landbouwuniversiteit van Wageningen.
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4. Meer dan brood alleen
Sport, cultuur, vrijwilligers
Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Op sportvelden,
buurthuizen en in bibliotheken vindt ontmoeting plaats tussen mensen.
Sport en cultuur zullen de komende vier jaar speerpunt zijn van deze coalitie.

1. Wij willen twee bibliotheekvoorzieningen in Pekela behouden, zowel in Nieuwe
Pekela als in Oude Pekela.
2. Vrijwilligers zijn het cement van de Pekelder samenleving. Wij willen een actief
beleid voeren om deze mensen te ondersteunen en te motiveren om hiermee
door te gaan en om nieuwe vrijwilligers te vinden. Positieve initiatieven worden
aangemoedigd en gesteund. De gemeente gaat samen met de welzijnsorganisaties zorgen voor een jaarlijkse vrijwilligersprijs en zorgt voor
waardering en ondersteuning van vrijwilligers.
3. 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. De Breedtesport blijven we stimuleren. We gaan niet bezuinigen
op initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen.
4. Pekelders die uitblinken in cultuur of sport zorgen voor een geweldige promotie
van onze gemeente. Zij krijgen een centrale rol in de promotie van Pekela.
5. In ons cultuurbeleid zetten we in op regiogebonden cultuur. Laagdrempelige en
openbare initiatieven verdienen onze steun.
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5. Pekela, een prima plek
Wonen, recreatie, veiligheid, verkeer, milieu, integratie
Pekela is een prachtig dorp om te wonen. Het lint met een slingerend Pekelder
Hoofddiep en prachtige huizen, dorpen met een diversiteit aan woonwijken, en de
natuur en het Veenkoloniaal landschap in onze achtertuin.
De komende jaren willen we blijven zorgen dat het fijn wonen en recreëren is in een
schone, groene en veilige gemeente.

1. Er wordt, met inachtneming van provinciale- en regionale afspraken, een lokaal
woonplan opgesteld. In dit woonplan wordt de samenhang met de regio gezocht.
In Pekela worden bij voorkeur eerst de open plekken binnen de bebouwde
omgeving in de centrumgebieden van Pekela bebouwd, voordat er nieuwe
bestemmingsplannen worden ontwikkeld. Dit met respect voor de al gemaakte
afspraken tussen gemeente en ontwikkelaars. Renovatie van het bestaande
woningbestand heeft de voorkeur, verkrotting wordt tegengegaan. Daar waar
nodig worden maatwerkoplossingen bedacht.
2. Met woningbouwcoöperatie Acantus komen afspraken betreffende woonlastenbeperking. Deze afspraken worden vastgelegd in een lokaal
woonlastenakkoord.
3. De gemeente heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op verbetering van de
leefbaarheid. Renovaties, rioolvervangingen, het herstraten en herinrichten van
plantsoenen worden integraal aangepakt. In sommige gevallen wordt een
oplossing op maat uitgevoerd.
4. We gaan niet bezuinigen op bewonersbudgetten en kleine subsidies voor
verenigingen.
5. Het vastgestelde milieubeleidsplan gaan we de komende jaren uitvoeren.
Daarbij moeten we goed kijken naar financiering en gebruik maken van subsidies.
We richten ons hierbij vooral op energie, afval (inclusief gescheiden inzameling),
biodiversiteit en natuurlijk groen(beheer).
6. Wij gaan door met het dierenwelzijnsbeleid. Daarbij is de huidige nota dierenwelzijn leidend. We zullen specifiek beleid voeren tegen het uitsterven van bijen.
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7. In lijn met het milieubeleidsplan hebben natuur en milieu de komende vier jaar
alle aandacht. Nieuwe initiatieven zoals grootschalige aanleg van zonnepanelen,
afvalscheiding en het stimuleren van particuliere initiatieven zoals isolatie en
plaatsing van zonnepanelen op daken, krijgen de steun van de gemeente.
Ook activiteiten die een schoon Pekela bevorderen kunnen volop de steun van de
gemeente verwachten. Scholen, inwoners en bedrijven zullen door acties worden
aangemoedigd hierin actief te zijn. We houden daarom de natuur- en milieueducatie (NME) in de benen.
8. Samen met belanghebbenden versterken wij, waar mogelijk, het toeristisch en
recreatief karakter van Pekela.
9. De teruggang van de kwaliteit van wegenonderhoud willen we stoppen.
We zetten in op verbetering van het openbare wegennet, voet- en fietspaden,
openbare verlichting en openbaar groen.
10. Bij het creëren van nieuwe speelplekken zetten we in op natuurlijke
voorzieningen. Dit moeten plekken worden waar kinderen de ruimte krijgen om
hutten te bouwen, avonturen te beleven, kuilen te graven en met water en zand
te spelen.
11. Ons doel is om het storten van particulier afval bij het brengstation gratis te
maken en we onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot het regelmatig
ophalen van grofvuil.
12. 30 km-zones gaan we zoveel mogelijk als zodanig inrichten. Verkeersonveilige
plekken willen we aanpakken, bij voorkeur in combinatie met wegenonderhoud.
13. De roep om handhaving wordt nadrukkelijk bij de gemeente neergelegd.
In Pekela is een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) beschikbaar om de
toepassing van de regels binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te
controleren en te handhaven. Gebleken is dat er soms meer menskracht nodig is.
Om dat mogelijk te maken sluit Pekela zich aan bij Veiligheidszorg Noord zodat er
op bepaalde tijden of bij bepaalde acties meer inzet mogelijk is.
Bij dreigende burenruzies wordt buurtbemiddeling vroegtijdig ingezet.
14. De komende periode gaan we aan de slag met de ontwikkelingen bij het
Heeresveld. De gebiedsvisie Heeresveld wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.
15. De gemeente Pekela is een gevarieerd samengestelde gemeenschap. Iedereen
telt mee en doet mee in onze samenleving. Daar staan wij voor. Mensen met een
beperking, chronisch zieken, ouderen, jongeren met hun eigen cultuur en
leefwereld, nieuwkomers met een andere achtergrond en cultuur. Iedereen is een
volwaardig lid van onze samenleving. Niemand wordt buitengesloten.
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Voor vreemdelingenhaat is geen ruimte in onze gemeenschap, wel voor
onderlinge solidariteit en betrokkenheid.
16. In Pekela is een asielzoekerscentrum gehuisvest. Dit centrum blijft deel uit maken
van de Pekelder gemeenschap. Steeds meer vluchtelingen met een status komen
te wonen in onze gemeente. Het bevorderen van ontmoeting, het elkaar leren
kennen en het bevorderen van deelname aan de samenleving wordt ook de
komende jaren gestimuleerd en gefaciliteerd. De gemeente accepteert niet dat
vluchtelingen op straat worden gezet.
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6. Solidair en solide
Financiën
We zullen de komende jaren een balans moeten vinden tussen grote ambities en
beperkte middelen. De coalitie gaat daarbij voor een solidair en solide beleid waarbij
we onze middelen vooral inzetten voor sociaal beleid en economische ontwikkeling.
1. De gemeente wil gebruik maken van een deskundige subsidiecoördinator (bij
voorkeur op basis van no-cure/no-pay) die zoveel als mogelijk externe middelen
binnenhaalt.
2. Bezuinigingen moeten vooral in eigen huis behaald worden.
Het ambtelijke apparaat wordt waar mogelijk verkleind. Daarbij zullen we het
vooral moeten hebben van natuurlijk verloop. Vacatures lossen we intern op.
Waar het goedkoper is om te stoppen met het inhuren / detacheren van externe
medewerkers, nemen we mensen in dienst.
We onderzoeken of we de locatie “voormalig bankgebouw” kunnen afstoten.
3. Wij zijn bereid financiële klappen op te vangen door de gemeentelijke reserves
aan te boren, met als ondergrens de minimale vereiste buffer.
Deze middelen mogen ook aangewend worden voor structurele economische
ontwikkeling en incidentele gevolgen van de decentralisaties in het sociale
domein. Deze afspraak geldt ook voor de ontvangen gelden voor verkoop van de
aandelen van Essent.
4. Wij streven er naar elk jaar een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Daarvoor is een solide en sober uitgavenpatroon nodig, maar moeten we ook
voorop lopen in de lobby om meer middelen naar de gemeente en de regio te
krijgen.
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Slot
Wij realiseren ons dat in dit partijenakkoord niet alle onderwerpen zijn behandeld. Dit
akkoord is er één op hoofdlijnen. Uitwerking zal worden gedaan door het college van
burgemeester en wethouders en zal gepresenteerd worden in het
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, 23 april 2014

Pim Siegers, namens de fractie van de Socialistische Partij

Lex Kupers, namens de fractie van Samen voor Pekela

Anneke Duit, namens de fractie van GroenLinks

Wiebe Meilof, namens de fractie van de ChristenUnie
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PORTEFEUILLEVERDELING
Meindert Schollema, burgemeester
- Financiën
- Openbare orde en veiligheid
- Coördinatie en communicatie
- Intergemeentelijke samenwerking (m.u.v. gemeentelijke herindeling)

Hennie Hemmes, wethouder Socialistische Partij
(1e loco-burgemeester / 0,8 fte)

- Sociale zaken
- Arbeidsmarktbeleid
- Economische zaken
- Gemeentelijke herindeling
- Zorg
- Cultuur

Jaap van Mannekes, wethouder Samen Voor Pekela
(2e loco-burgemeester / 0,8 fte)

- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- Openbare werken
- Verkeer en vervoer
- Sport
- Recreatie en Toerisme

Anneke Duit, wethouder GroenLinks
(3e loco-burgemeester / 0,7 fte)

- Welzijn
- Jeugd(-zorg)
- Milieu
- Dierenwelzijn
- Integratie
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