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Inleiding 
De PvdA ziet ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van burgers als een 
doorlopende opgave. Als sociaal-democraten strijden we en hebben we gestreden voor 
onderwijs en cultuur voor iedereen, voor medezeggenschap en de ondernemingsraad, voor 
‘De weg naar vrijheid’, ‘Een leven lang leren’, ‘Baas in eigen buik’ en ‘Bouwen voor de buurt’. 
Steeds is daarbij het uitgangspunt de kracht en de wil van mensen om invloed uit te oefenen 
op hun eigen leven, en steeds willen wij als PvdA dat zij daarbij steun krijgen vanuit de 
politiek en de overheid. Macht over je eigen leven is een krachtig tegenwicht voor de 
onzekerheden in de samenleving die van buiten komen, van internationale trends en 
ongrijpbare besluitvormingsstructuren. 
 
Om dat te kunnen doen is het nodig dat mensen de kracht ontwikkelen om zelf inhoud aan 
het leven te geven met goed onderwijs als absolute voorwaarde. Maar het gaat verder dan 
een individuele ontwikkeling. Het is een taak van de gemeente, overheden en de publieke 
sector om dit te ondersteunen en burgers die actief willen zijn bij te staan. Dat kan 
bijvoorbeeld door burgerinitiatieven, zoals energie-, zorg- en wooncoöperaties een wettelijke 
status te geven en in de praktijk te faciliteren. Eigen initiatief is een vrije keus en geen 
dwingende norm. 
 
Gaswinning. 
De gaswinning is de afgelopen jaren significant teruggebracht om recht te doen aan de 
veiligheid van ons gebied. Maar dat vinden wij als PvdA niet genoeg. Wij vinden dat de 
winning teruggebracht moet worden tot 12 miljard met daarbij een onafhankelijk toezicht. 
Veiligheid moet voorop staan. De PvdA is van mening wij af moeten van het gebruik van 
fossiele brandstoffen. We moeten ons inzetten op ontwikkeling van duurzame 
energievoorzieningen. Ook vinden wij dat onder geen enkele voorwaarde nieuwe 
gasboringen mogelijk moeten worden gemaakt. 
 
De PvdA vindt dat schadeherstel en versterkingen als gevolg van de gaswinning, of beter 
mijnbouwactiviteit, zo min mogelijk belastend moet zijn voor onze inwoners. Dat betekent 
een snelle afhandeling, duidelijke processen en geen juridische haarkloverij. 
Schadeprotocollen moeten aan die voorwaarden voldoen incl. een arbiter die, bij verschil van 
inzicht, een onafhankelijk oordeel velt. 
 
Gezien de versterkingskosten kiest de PvdA daarom eerder voor sloop en toekomstgerichte 
nieuwbouw dan voor het versterken van huizen die gedateerd zijn. Hierbij moet uiteraard wel 



rekening gehouden worden met beeldbepalende gebouwen of monumenten. Dit gaat 
gepaard met begrijpelijke emoties. Daarom willen wij de inwoners nadrukkelijk bij de 
planvorming betrekken en centraal stellen. Het is ten slotte hun buurt of dorp. Om die doelen 
te bereiken vindt de PvdA dat er gericht moet worden geïnvesteerd uit beschikbare fondsen.  
Bij de versterkingsoperaties willen wij geen tweedeling t.a.v. de aanpak van onze inwoners. 
De PvdA vindt dat iedere inwoner gelijkwaardig moet worden behandeld of je nu huurder 
bent of eigenaar-bewoner.  
 
De operatie trekt een grote wissel op de betrokken inwoners, mensen lijden eronder, dat kan 
niet en mag niet. De PvdA stelt het belang van de inwoner voorop. Wij willen dat zij zich 
kunnen uitspreken over hun toekomst, over hun woonwensen en over hun wooncarrière. Dat 
gaat veel verder dan alleen maar het versterken van huizen. De PvdA wil daarom niet alleen 
stenen versterken, maar ook de sociale cohesie van buurt c.q. dorp versterken.  
 
Om van dit nadeel een voordeel te maken, kiest de PvdA voor een aanpak met een heldere 
toekomstvisie. Daarom kiezen wij voor een vergroeningsslag van het woningbestand door 
het stimuleren van nul op de gasmeter, het aanbrengen van energiebesparende maatregelen 
etc. Dit moet parallel lopen met het versterken van de sociale cohesie van buurt c.q. dorp. 
Omdat de versterkingsoperaties meerdere jaren gaan duren, wil de PvdA met de 
vergroeningsslag voorkomen dat je straks het risico loopt in een versterkt, maar verouderd, 
huis te wonen met energiemaatregelen die op korte termijn zijn achterhaald. De PvdA vindt 
dat je bewoners dan weer op achterstand zet.  
 
De PvdA denkt daarom bij de versterkingsoperaties in de breedte. Niet alleen in 
bedreigingen maar vooral ook in kansen. Wij willen met een gerichte visie kansen pakken 
t.a.v. de Stadsontwikkeling. In dit kader willen wij naast de versterkingsaanpak van 
bestaande woonlocaties, vervangende betaalbare nieuwbouw en nieuwbouw op 
inbreidingslocaties. Daarbij hebben wij nadrukkelijk oog voor de demografische 
ontwikkelingen en nieuwe zorgconcepten. Om een vergroeningslag en een duurzame sociale 
infrastructuur van het woningbestand te maken moeten dus scherpe keuzes worden 
gemaakt. De PvdA wil die keuzes maken.  
 
Herindeling. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig 
zieken en ouderen. Sinds 2014 zijn steeds meer verantwoordelijkheden op dit gebied van het 
rijk naar de gemeente gekomen. Dat is goed, omdat lokale nabijheid zorg kan dragen voor 
een goede en kwalitatieve ondersteuning. Hiervoor is echter wel een krachtig bestuur met 
visie noodzakelijk. Om al deze zaken ook op een goed niveau uit te kunnen voeren is het 
noodzakelijk dat we als gemeente een uitvoerende organisatie hebben, die voldoende 
toegerust is om daadkrachtig te acteren. Met een dergelijke organisatie is het ook mogelijk 
om taken, die nu nog op provinciaal niveau worden uitgevoerd, in de gemeente zelf te doen. 
 
Dat betekent ook, dat de organisatie van een dergelijk omvang moet zijn, dat medewerkers 
met voldoende specialistische kennis en vaardigheden in dienst genomen kunnen worden en 
behouden. Momenteel doen we dat door Gemeenschappelijke Regelingen. Kenmerk van 
een gemeenschappelijke regeling is dat bestuur op grotere afstand komt. Daardoor wordt de 
democratische invloed van het bestuur op de werking van de gemeenschappelijke 
regelingen steeds kleiner. Schaalvergroting is daarom noodzakelijk.  



De PvdA vindt om die reden dat we verdere stappen moeten ondernemen om tot een 
herindeling met Loppersum en Delfzijl te komen. Een gemeentelijke herindeling: die robuust 
en sterk is en gereed voor de toekomst moet zijn. Maar ook de eigenheid van Appingedam 
moet garanderen en garant moet staan voor een optimale dienstverlening aan onze 
inwoners. Wijk en buurtgericht werken is daarbij noodzaak. Maar ook is het noodzakelijk om 
inspraak op buurt en wijk niveau in te richten. 
 
Sociaal perspectief voor iedereen. 
In een aantrekkelijke sociale stad mag niemand aan de kant staan. Wat de PvdA betreft 
moeten we blijven investeren in werkgelegenheid, activering van mensen en inkomens-
ondersteuning. Wij vinden dat mensen die langdurig zonder werk zitten, maatschappelijk 
actief moeten worden en blijven. Als PvdA willen wij het minimabeleid en het participatie-
fonds in stand houden en waar nodig aanscherpen. Daarnaast willen wij als PvdA 
experimenteren met de bijstand. Werk gaat voor inkomen, maar soms is een betaalde baan 
niet mogelijk. Dan moet het toch mogelijk zijn om mensen op een andere wijze er toch bij te 
laten horen. Sommige mensen krijgen keer op keer een afwijzing, dat kan demotiverend 
werken. Daarom willen wij dat mensen naast een bijstandsuitkering de vrijheid krijgen te 
mogen bijverdienen, met eventueel een afschaffing van de sollicitatieplicht. Een andere 
groep zou door middel van een intensieve begeleiding meer kansen moeten krijgen op werk 
of opleiding.  
 
Armoede leidt tot een sociaal isolement. Daarom vindt de PvdA dat de gemeente een 
actievere armoedebeleid moet voeren met specifieke aandacht voor kinderen die opgroeien 
in armoede. Elk kind moet mee kunnen doen. Mee kunnen met sport, mee op schoolreisje, 
muziek, dans en cultuur, op je verjaardag een cadeautje en een warme jas. Ook als je 
opgroeit in een arm gezin. 
 
De PvdA maakt zich grote zorgen over jongeren met schulden. Teveel jongeren worden 
hierdoor belemmerd bij het afronden van hun opleiding of werk. Ze raken hiermee in een 
neerwaartse spiraal en krijgen om die reden te weinig kansen op een volwaardig bestaan op 
te bouwen. De PvdA wil dit aanpakken door bv hun schuld tijdelijk over te nemen met 
uiteraard afspraken over de aflossing van de restschuld. 
 
Onderwijsstad in de regio. 
Appingedam is van oudsher het onderwijsknooppunt in onze regio. De PvdA wil deze positie 
handhaven en daar waar kan uitbreiden. Met de ontwikkeling rond de schoolcampus lijkt die 
positie versterkt te worden. 
 
De PvdA vindt dat iedereen gelijke kansen verdient om iets van zijn of haar leven te maken. 
Het mag niet uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont en of dat je ouders rijk of arm 
zijn. Die gelijke start begint met goed onderwijs. Goed onderwijs met leraren die hun vak 
verstaan zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs. De PvdA vindt dat de leraren meer 
waardering verdienen, in het bijzonder de leraren in het Primair Onderwijs. Daarnaast is het 
noodzakelijk dat de regeling rond inval krachten herzien moet worden. 
 
We willen recht doen aan ieder kind. Het is daarom noodzakelijk dat op basisscholen aan 
alle leerlingen gecombineerde schooladviezen gegeven worden in een van de volgende drie 
stromen. Voorbereidend hoger onderwijs (havo, atheneum en gymnasium), voorbereidend 



beroepsonderwijs (de hogere vmbo-niveaus en havo) of voorbereidend vakonderwijs (de 
lagere vmbo-niveaus). 
 
Gecombineerde schooladviezen doen meer recht aan het gegeven dat van kinderen van 12 
jaar nog niet goed is te voorspellen of het op latere leeftijd beter past op het mbo, het hbo of 
de universiteit. Het schooladvies van de basisschool is bepalend, tenzij de citoscore hoger 
uitvalt. 
 
Het onderwijsaanbod moet sterker worden afgestemd op en vooral met het bedrijfsleven in 
onze regio. Dit is noodzakelijk voor een goede aansluiting tussen school en arbeidsmarkt en 
biedt kansen op werk. Nu dreigt er al een groot tekort aan bouwvakkers en technici. De PvdA 
vindt dat elke schoolverlater een startkwalificatie moet hebben.  
 
Laaggeletterdheid komt vaker voor dan vermoedt. Eén op de negen inwoners van de 
provincie Groningen heeft veel moeite met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de 
computer. Er moeten programma’s komen voor laaggeletterden, met steun in de rug kunnen 
zij zich op eigen kracht ontwikkelen. 
 
Huisvesting voor jongeren. 
Een gezonde stad heeft een inwoner populatie van jong en oud en alles wat er tussen in zit. 
De jeugd heeft de toekomst en is van groot belang voor de ontwikkeling van Appingedam. 
 
De PvdA vindt dat er ruimte moet zijn voor jongeren en wil zich sterk maken voor betaalbare 
huisvesting voor hen in Appingedam. Voor kleinschalige projecten in de huursector, passend 
binnen de huidige woning voorraad. Speerpunt is betaalbare huisvesting voor jongeren in en 
nabij het centrum.  
 
Welzijn en zorg voor alle Damsters. 
De PvdA in Appingedam wil dat betaalbare zorg in de buurt beschikbaar is voor iedereen. De 
zorg staat voor grote veranderingen, zo veranderd de thuiszorg, ouderen willen langer thuis 
blijven wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers en familieleden. De 
PvdA wil deze groepen zo goed als mogelijk ondersteunen. 
 
Er worden steeds zwaardere kwaliteitseisen gesteld aan zorginstellingen. We willen allemaal 
over goede zorg beschikken, als het kan zo dichtbij mogelijk. Als we ziek worden, kunnen we 
vaak wel een beroep doen op familie, vrienden of buren om als mantelzorger te helpen. Maar 
soms is dit niet mogelijk. Ook dan wil de PvdA professionele zorg in de buurt. Om zorg in het 
stedelijk gebied te garanderen streeft de PvdA naar de vestiging van een anderhalf lijn 
zorgcentrum in het gebied.  
 
Eenzaamheid is één van de grootste problemen in onze samenleving. In een zorgzame en 
inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan hun 
lot over. Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en 
ouder eenzaam zijn. Het komt vaker voor bij ouderen, dat is zorgwekkend. De PvdA wil de 
vinger aan de pols houden. Professionals moeten betrokken worden bij het signaleren van 
eenzaamheid en bij de aanpak daarvan. 
 
 



Gemeenteparticipatie. 
De PvdA is van mening dat de inwoners zelf de verantwoording mogen en kunnen nemen 
voor hun woonomgeving, dus meer zeggenschap moeten krijgen. De start van de Burgertop 
heeft al geleid tot goede initiatieven. De PvdA vindt dat dit voortvarend een vervolg moet 
krijgen.  
 
Samen met de woningbouwcorporaties en de welzijnsinstellingen moet er meer worden 
ingezet op het activeren van de mensen in de buurt, door het leggen van meer 
verantwoordelijkheden in de buurt. De PvdA wil daarom bewoners- en wijkverenigingen 
ondersteunen rond de thema’s “samenhang in de buurt” en “aandacht voor elkaar”. 
Daarbovenop zal de PvdA zich sterk maken voor voorzieningen in de wijk, uiteraard in nauw 
overleg met bewoners van de wijken. Wij vinden dat woonkernen wel hun eigen identiteit 
moeten kunnen behouden. 
 
Appingedam historische cultuurstad met perspectief voor ondernemers. 
Het kapitaal van de gemeente Appingedam is onze historische binnenstad aan het water 
De kracht daarvan moet benut worden. Ook moet de ondersteuning van laagdrempelige 
culturele- en stadsactiviteiten in stand blijven. Voor een krachtige promotie van Appingedam 
moet samen met de ondernemers geïnvesteerd worden.  
 
Belangrijk om cultuur en historie te behouden en toeristentrekker te zijn en blijven. 
Om het centrum als verblijfsgebied voor de inwoners en de bezoekers meer aantrekkelijk te 
maken vindt de PvdA dat de charme van de binnenstad beter benut moet worden. Dit kan 
door het Damsterdiep beter zichtbaar te maken en voor recreatieve doelen te benutten. 
 
De PvdA is een voorstander van het in stand houden van het centrumfonds met als doelen:  
• het op peil houden van de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf. 
• het ondersteunen van (startende) ondernemers in de voorwaardenscheppende sfeer. 

het verbeteren van het centrum o.a. door oplossen leegstand. 
 
Duurzaamheid, Energietransitie en Milieu. 
Duurzaamheid is een ruim begrip geworden. Een begrip dat alles te maken heeft met 
maatschappelijk verantwoord leven. Milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt onder 
duurzaamheid geschaard. Duurzaam kijken naar de huidige behoefte die de mensen hebben 
en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, milieu of economie 
in gevaar komt. De PvdA streeft naar een duurzame toekomst en wil zich inzetten voor die 
ontwikkeling. Dat zijn wij verplicht aan onze kinderen. Wij willen daarbij een gemeente zien 
die hierin voorop loopt in haar bedrijfsvoering. De gemeente moet daarbij voorbeeld en 
stimulering zijn voor onze inwoners en bedrijfsleven. Door bijvoorbeeld investeringen in een 
elektrisch aangedreven wagenpark, het plaatsen van laadpalen voor auto’s en fietsen en 
energiezuinige straatverlichting.  
 
De PvdA heeft in de raad een motie ingebracht om een denktank van inwoners te vormen 
die met ideeën en innovaties komen. Onlangs is in dit kader de Stadscoöperatie Eendracht 
voor dit doel opgericht en die verdiend dan ook volop onze steun, ook in financieel en 
bestuurlijke zin. 
  



De energietransitie staat bij de PvdA hoog op de agenda. Wij moeten als samenleving af van 
fossiele brandstoffen, af van onze gasverslaving. Bij nieuwe woningbouw moet het streven 
zijn naar nul op de gasmeter, meer duurzame energieopwekking door zonnepanelen en 
kleinschalige windprojecten. Wij willen dat woningbouwcoöperaties hun maatschappelijke rol 
oppakken door bij de sociale woningbouw de daken te voorzien van zonnepanelen, zonder 
stijging van de huur.  
 
Ook bedrijven moeten meer gebruik gaan maken van duurzame energie. De PvdA wil dat er 
hard wordt ingezet op duurzame innovaties, innovaties die ook de nodige werkgelegenheid 
en kennisontwikkeling kan opleveren. 
 
De PvdA wil werken aan een wereld zonder afval. Iedereen moet hierbij worden betrokken. 
De vuilnisman als ambassadeur van de verduurzaming, van de circulaire economie. 
Recyclen van afvalstromen als opmaat voor hergebruik grondstoffen.  
 
Werkgelegenheid en economie. 
Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering en respect, en tot deelname aan de 
samenleving. Goed en eerlijk werk biedt de mogelijkheid om jezelf te ontplooien, en dat komt 
niet alleen het individu ten goede maar ook de samenleving als geheel. De PvdA staat voor 
eerlijk werk en ziet voor onze regio vooral kansen in de dienstverlenende sector, zorg, 
onderwijs, innovaties energietransities en het MKB. Wij willen meer kansen voor jonge 
ondernemers en start-ups faciliteren. 
 
 
 
Vastgesteld door de ledenvergadering dd. 25-11-16 


