Algemene Beschouwingen 13 juli 2016.
Voorzitter,
Een kloppende begroting. Een extra investeringsagenda. Reserves die in hypersnelheid
weer aangroeien. Lohues zou zeggen: Ik heb ja niks te klaag’n.
Dynamisch en ondernemend wil het college er voor zorgen dat iedereen er toe doet en dat
iedereen mee moet kunnen doen. Een ambitieus investeringsprogramma ligt voor en de
eerste nota’s liggen klaar om omgezet te worden in uitvoeringsprogramma’s. Nog niks mis
mee. Het college wil vooral veel doen om de economie te stimuleren om daarmee
arbeidsplaatsen te creëren. Gelukkig was de gedeputeerde het met 50Plus eens dat je
ondernemen aan ondernemers moet overlaten. Je moet de beste voorwaarden scheppen
voor ondernemen en ook dat was de gedeputeerde met 50Plus eens.
Ook heeft 50Plus er geen twijfel over dat Drenthe de juiste investeringen zal doen om weer
fietsprovincie nr.1 te worden. Dat geldt voor veel andere dossiers zoals duurzame energie,
cultuur, infrastructuur, enzovoort. Allemaal hosanna dus? Nee, niet alles. De opcenten
bevriezen voor één jaar is ons echt te mager. Zo komen we nog niet van onze hoge positie
op de Nederlandse ranglijst af. Bevries het voor minstens drie jaar of verlaag de opcenten,
maar dat je de Drenten niet voor één jaar wat van hun belastinggeld moet teruggeven, lijkt
ons vanzelfsprekend. Financieel kan dat ook. Op de kamers van het college klotst het geld
immers tegen de plinten. Overigens, waarom houdt een provincie een reserve aan van 80
miljoen. Ook dat is belastinggeld en dat zou wat ons betreft een stuk lager mogen.
Ook hoe er omgegaan wordt met de Drentse burgers in het windmolendossier verdient geen
schoonheidsprijs. Wat we steeds horen is dat de gedeputeerde de mensen geen loze
verhaaltjes wil vertellen als hij die niet kan waarmaken. Dat is op zichzelf heel verstandig
want, is dan de uitleg, er is in Den Haag een democratisch genomen besluit genomen. Dat is
juist, maar in dat democratisch genomen besluit zat opgesloten dat daarvoor de lokale
democratie de nek werd omgedraaid. Bizar! Inmiddels roepen vele Tweede Kamerleden dat
het zo niet had gemoeten. Het zou dit college sieren als ze op z’n minst zich zouden
uitspreken over het democratisch gehalte van dit hele proces. En 50Plus roept de
gedeputeerde op om de actuele ontwikkelingen te volgen en onder de aandacht van de
minister te brengen. Zoals het zonnepark dat evenveel megawatts op een fractie van het
gebied realiseert. Of de bezwaren die kustbewoners mogen indienen als er op 18 kilometer
uit de kust windmolens komen. Hoe verhoudt zich dat tot de 500 meter hier waar je niet eens
bezwaar tegen mag maken!
Voorzitter, het college heeft een programma neergelegd waar 50Plus mee heeft ingestemd.
En dat doen we nog steeds, want we zien nu de eerste nota’s en aanzetten tot uitvoering. De
kern in het programma is voor ons uw credo: Iedereen doet er toe en iedereen moet kunnen
meedoen. Maar het gaat uiteraard om de uitvoering. Daarbij toetst 50Plus op haar eigen
programma zoals het herstel van een evenwichtige samenleving. Dat betekent in de praktijk
bijvoorbeeld dat jongeren goed onderwijs moeten krijgen en kansen op de arbeidsmarkt,
maar dat laatste geldt dan ook voor ouderen. Eén van de grootste problemen is immers
momenteel de toegang tot de arbeidsmarkt voor 50Plussers. De kern van het probleem is
simpelweg dat ouderen door werkgevers niet in dienst genomen worden. Ook niet tijdelijk.
De overheid heeft wel mogelijkheden. In haar personeelsbeleid - vooral bij tijdelijke projecten
- en door bij subsidies als aanbestedingsvoorwaarde op te nemen dat er een percentage
ouderen moet worden ingehuurd. En dat kunt u doortrekken bij de SNN- en NOM subsidies.
Gelukkig heeft de gedeputeerde toegezegd dat hij dit onderdeel gaat meenemen in de
uitvoering. Wij kijken er naar uit.
Hetzelfde bij dat andere probleem: krimp. Wat je er ook aan wilt doen, er is één groep die het
meeste recht heeft op voorzieningen en dat zijn de achterblijvende, veelal oudere bewoners.

Voorzitter, zowel voor de oudere werklozen als voor de krimpbewoners heeft het college
toegezegd in actie te zullen komen. Dat is mooi; daar rekenen we dan op en we kijken
halsreikend uit naar de uitvoeringsprogramma’s. Daarom wat 50Plus betreft nu geen
rapporten meer met beschrijvingen en analyses, maar actieprogramma’s met doelstellingen.
En dat mag wat ons betreft op een paar A-4tjes.

