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Voorwoord 
 

Eemsdeltenaren! 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2020 van de PvdA 
Eemsdelta. Ik mag als lijsttrekker op deze plek het voorwoord 
schrijven. 
 
We staan in onze nieuwe gemeente voor behoorlijke 
uitdagingen. De PvdA Eemsdelta is voorstander van een 
aanpak door en voor onze inwoners. En dus een 
gemeentelijke overheid die achter haar inwoners staat om te 
steunen. Naast haar inwoners om mee te denken. En voor 
haar inwoners om te beschermen. 
 
We willen dat de inwoners hun vertrouwen in de lokale 
politiek behouden of waar nodig herwinnen. Hiervoor willen 
we op een betrouwbare en oprechte manier politiek 
bedrijven. De lijst met kandidaten voor de verkiezingen geven 
u de keus uit alle mogelijke verschillende kennis en kunde 
verspreid over de windstreken van onze nieuwe grote 
gemeente. 
 
Op inhoud hebben we de hoofdthema’s van “Modern 
Noaberschap” tot “Perspectief voor de Jeugd” maar ook 
“Meedoen”, “Zorg” en “Energie” op hoofdlijnen uitgewerkt.  
 
We willen de komende maanden, maar vooral ook de 
komende jaren, samen met de mensen uit de dorpen en 
wijken, behouden en verder bouwen aan wat voor hen 
belangrijk is. We nodigen u dan ook nadrukkelijk uit om daar 
de komende jaren met ons aan te werken. 
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We gaan met dit programma voor een goede 
verkiezingsuitslag en daarmee een stevig links geluid in de 
nieuwe gemeenteraad. Maar vooral  gaan we voor een 
toekomst met veel perspectief voor onze bewoners en het 
hele Eemsdeltagebied. 
 
We zitten in Eemsdelta nooit bij de pakken neer maar pakken 
wel gezamenlijk de handschoen op. 
 
De PvdA Eemsdelta wil dit samen met de inwoners doen. 
 
  
 

Kies betrokken 
Kies perspectief 
Kies PvdA Eemsdelta 

 
  
 
Groet Bé Schollema 
Lijsttrekker 
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Modern Noaberschap  
Met Modern Noaberschap bedoelen we een nieuw netwerk 
van mensen, gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ 
Noaberschap. Mensen die dit netwerk vormen helpen elkaar 
om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Nieuwe 
communicatiemiddelen ondersteunen de verbindingen die de 
mensen met elkaar en buiten het netwerk hebben. Gedeelde 
verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds 
vertrouwen, inzet van talenten, diversiteit en wederkerigheid 
zijn de nieuwe ongeschreven regels. 
Dat zijn ook de traditionele waarden van de PvdA: omkijken 
naar elkaar, solidariteit, perspectief en zekerheid bieden. 
 

Met elkaar en voor elkaar 
Modern Noaberschap  is geen loos begrip. De huidige tijd laat 
meer dan ooit zien dat je zonder solidariteit en zekerheid niet 
verder komt. De PvdA Eemsdelta wil Modern Noaberschap en 
solidariteit actief bevorderen door gemeenschappen daar 
beleidsmatig en financieel de ruimte voor te geven en te 
ondersteunen.  
Daarom  willen we dat mensen samen keuzes kunnen maken 
om samen sterker te staan. Dorpshuizen, buurtcentra en 
digitale  ontmoetingen spelen hierbij een belangrijke rol. Van 
hulp bij alledaagse dingen tot het overnemen van taken die 
vroeger bijna vanzelfsprekend door de gemeente of door 
instellingen gedaan werden. Een hechte samenleving is een 
garantie voor een duurzame samenleving waarin iedereen 
mee kan doen. De gemeente blijft beschikbaar als vangnet. 
De PvdA Eemsdelta vindt emancipatie, zeggenschap en 
zelforganisatie van de inwoners in de buurten en wijken van 
groot belang. Wij willen dat iedereen mee kan praten over 
zaken die je direct raken, ieders mening doet er toe. Er 
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moeten korte lijnen zijn met het gemeentebestuur. 
Vertrouwen en betrokkenheid is de kern van de verbinding 
tussen inwoners en bestuur. 
De PvdA Eemsdelta blijft dorpshuizen en buurtcentra 
ondersteunen. Experimenten met dorpsbudgetten 
ondersteunen wij zodat bewoners zelf richting kunnen geven 
aan hun eigen leefomgeving. 
De samenleving zijn wij zelf, we verwachten dat iedereen zich 
naar vermogen inzet voor deze samenleving, maar voor de 
mensen die het even of langdurig moeilijk hebben bieden we 
extra hulp.  
Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden stellen wij altijd 
de vraag, helpt dit mensen verder? Hiermee bieden we 
perspectief op een betere toekomst. 
 

Iedereen actief, zeker zijn van goed werk en een 

fatsoenlijk salaris 
Werk is zoveel meer dan je inkomen. Het is je heden en je 
toekomst, het is mee kunnen doen en een bijdrage leveren. 
Het is plezier hebben met je collega’s. Goed werk met een 
fatsoenlijk salaris is daarom belangrijk. Iedereen doet mee, 
met focus op betaald werk. Goed werk helpt ook de 
gemeenschap om sterk te staan. 
De gemeente Eemsdelta heeft veel en ook heel verschillende 
bedrijven, van de procesindustrie met veel toeleveranciers in 
de regio, tot start-ups en alles wat daartussen in zit. 
Vroeger zeiden we “Koopt elders niet wat je eigen gemeente 
je biedt”. Met alle Internet-winkels is dat een beetje 
ouderwets, maar “samen sterk” geldt nog steeds. 
Verschraling van winkelvoorzieningen willen we tegengaan en 
waar nodig centraliseren om het aanbod te versterken. 
De PvdA Eemsdelta vindt het belangrijk dat de gemeente alles 
doet wat in haar vermogen ligt om werkgelegenheid te 
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creëren en te behouden. Dit betekent dat actief opgetrokken 
wordt met ondernemersorganisaties. Bedrijven worden actief 
verleid zich in onze regio te vestigen op voorwaarde dat zij 
een bijdrage leveren aan de samenleving. Wij vragen 
daarvoor in ruil dat werkgevers ook mensen met een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk helpen. 
We noemen dat Social Return, iets terug doen voor de 
samenleving, ook dat is Modern Noaberschap. 
Onze oude waarde waar we trots op zijn is dat onderwijs, 
kennis, mensen “verheft” en verder brengt. We willen ons 
actief inzetten voor “een leven lang leren” en werk-fit zijn en 
blijven. Mensen zonder opleiding, of diploma (kwalificaties) 
zijn kwetsbaar. Als de economie ooit weer achteruit gaat, 
bijvoorbeeld door een crisis, verliezen zij als eersten hun 
baan. Dit maakt ook de gemeente kwetsbaar. Een echte baan 
voor een echt salaris is het motto van de PvdA, lokaal en 
landelijk. 
We willen in de gemeente een platform bieden om samen 
met de vele zzp’ers en kleine mkb’ers een vangnet te bouwen 
terwijl het goed gaat, zodat ze ook geholpen kunnen worden 
ls het wat minder gaat.  
 
 

Ondersteunen burgerinitiatief , herstel van 

vertrouwen 
In onze gemeente zijn mensen hard getroffen door de 
effecten van overheidsbeleid bijvoorbeeld de gaswinning. De 
reparatie van die effecten is nog lang niet voltooid. We willen 
ons inzetten voor het herstellen van vertrouwen, dat kan 
alleen door een overheid die vertrouwen heeft in haar 
inwoners en hen serieus neemt. 
De gemeente is er altijd voor alle taken die van rechtswege 
voor de gemeente zijn. De PvdA Eemsdelta vindt dat iedere 
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euro die de gemeente uitgeeft verantwoord wordt 
uitgegeven, dat maakt ons zuinig en verantwoordelijk. Daar 
waar groepen inwoners het algemeen belang beter kunnen 
dienen laat de gemeente graag los in vertrouwen. We kiezen 
er dan voor om gemeentelijke middelen door inwoners in te 
zetten in plaats van extra ambtelijke capaciteit. We geven 
ruimte aan burgerinitiatieven en ondersteunen met kennis en 
vaardigheden. 
Onze inwoners hebben met elkaar meer denkkracht en 
organisatievermogen dan de gemeente met haar 
medewerkers ooit op de been kan brengen. We willen ons als 
bestuurders “klein” maken en ons dienend op stellen daar 
waar het gemeenschappelijk belang gediend wordt.  
De PvdA Eemsdelta vindt het belangrijk dat plannen met een 
grote impact op de leefomgeving gesteund worden door de 
bevolking.  Dat kan alleen wanneer inwoners en 
maatschappelijke organisatie vroegtijdig betrokken zijn bij die 
plannen en echt invloed kunnen hebben. 
De wijken- en dorpen-aanpak van de afgelopen jaren heeft 
goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, sociale 
cohesie en veiligheid. De wijk en het dorp zijn belangrijke 
ontmoetingspunten voor verschillende bevolkingsgroepen. 
Het blijft essentieel dat we investeren in dorpen en wijken om 
de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons 
uitgangspunt.  
De PvdA Eemsdelta wil daarom geld vrij maken voor een 
dorp/stads vernieuwingsfonds om te kunnen werken aan 
behoud van leefbaarheid in de dorpskernen en wijken. 
Bewoners krijgen hier directe invloed op.  
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Samen-leven 
Wij vinden dat het samen-leven onze gemeente maakt tot 
wat ze is. We zijn daarmee niet alleen een verzameling 
individuen met verdiencapaciteit, maar we zijn ook en vooral 
groepen inwoners, lokale gemeenschappen met oog voor 
elkaar. Inwoners zijn als eerste bereid om elkaar in dat 
samenleven te ondersteunen. Ze weten daarbij de gemeente 
Eemsdelta naast zich om mee te denken. Achter zich om te 
steunen. En voor zich om te beschermen. 
Samen zijn wij de samenleving, iedereen draagt bij aan deze 
samenleving naar draagkracht. Maar de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten.  
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Leefbaarheid 
 

Perspectiefrijk wonen 
De PvdA Eemsdelta vindt dat inwoners van de gemeente 
Eemsdelta het recht hebben om minimaal net zo veilig te 
wonen als alle andere Nederlanders. Er moet per woning 
gecompenseerd worden voor wat de woning en de bewoner 
de laatste decennia is overkomen. Nog steeds is er 
onvoldoende perspectief en tempo bij schadeherstel en 
versterken. Er dreigt een verdere tweedeling in ons gebied 
tussen kansrijken en kansarmen. Een sociale tweedeling die 
dwars door wijken en dorpen loopt. “Waarom wordt ons huis 
niet versterkt en dat van de buren wel”. De PvdA Eemsdelta 
vindt dit onrechtvaardig en ontwrichtend. Dit kan niet, er 
moet regie worden gevoerd zodat iedereen gelijke kansen 
krijgt en perspectief geboden wordt. 
Het einddoel is helder. Veilige en toekomstbestendige huizen.  
Doordat mensen zo lang aan het lijntje zijn gehouden is er 
achterstallig onderhoud ontstaan. Ook dit moet worden 
vergoed door het rijk.  
Naast de vele schitterende plekken in onze gemeente ziet het 
er op sommige locaties troosteloos en armoedig uit. Dit moet 
worden aangepakt. Dit prachtige gebied verdient trotse 
inwoners en trotse straten, wijken en buurten, de PvdA 
Eemsmond ziet daar veel kansen voor. 
Passend bij de oorzaak van de problematiek, de gaswinning, 
wil de PvdA Eemsdelta dat de gemeente Eemsdelta koploper 
wordt in toekomstbestendige energievoorziening.  
De PvdA Eemsdelta vindt dat de gemeente hier keihard voor 
de inwoners moet opkomen. 
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Een prettige leefomgeving 
In de komende jaren komt er een nieuwe manier waarop de 
overheid regie voert op de ontwikkeling van de leefomgeving. 
In de nog in te voeren  Omgevingswet  stelt de Gemeenteraad 
een kader vast voor de manier waarop projectontwikkelaars, 
bedrijven en burgerinitiatieven samenwerken. Dan wordt het 
nog belangrijker dat de gemeente keuzes maakt die ten 
goede komen aan de inwoners. De PvdA Eemsdelta vindt het 
een must dat inwoners een stem hebben en ruimte krijgen in 
de ontwikkeling van plannen. 
Om te zorgen dat iedereen goed kan wonen moet er blijvend 
geïnvesteerd worden in de woningbouw. De PvdA Eemsdelta 
ziet de corporaties als ideale partner om te investeren in 
betaalbare en duurzame woningen zowel in de sociale sector 
als in  andere sectoren van de woningmarkt met ook speciale 
aandacht voor starters. Op deze manier kunnen ook 
projectontwikkelaars daar aan mee werken. De PvdA 
Eemsdelta wil huisjesmelkers tegengaan. 
De PvdA Eemsdelta wil inzetten op een maatschappelijk 
woonakkoord, af te sluiten met corporaties, bouwers,  
inwoners en ontwikkelaars. Hierin komen  de afspraken over 
nieuwbouw, betaalbaarheid, wijkvernieuwing en 
gebiedsontwikkeling.  
De PvdA Eemsdelta heeft ook oog voor kleine zaken die 
belangrijk zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving zoals 
voldoende prullenbakken en plekken om tuinafval te 
verzamelen. 
Veiligheid is een voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. 
In een onveilige omgeving kunnen burgers niet leven, 
kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. De PvdA 
Eemsdelta wil buurtplannen waarin gezamenlijk 
doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid worden 
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geformuleerd. Wijkagenten spelen daarbinnen een 
belangrijke rol. 
De landbouw is van groot belang voor onze 
voedselvoorziening en is een belangrijke economische kracht. 
De landbouw heeft grote invloed op de kwaliteit van natuur- 
en milieu, op de leefomgeving. De PvdA Eemsdelta vindt dat 
landbouw duurzaam en circulair moet zijn ingericht waarbij 
de kwaliteit van de natuur en het landschap en de natuur- en 
historische waarden wordt gerespecteerd. Ook voor de 
landbouw geldt eerlijke prijzen voor eerlijke kwaliteit. De 
PvdA Eemsdelta begrijpt dat alleen met eerlijke prijzen 
boeren een andere weg kunnen kiezen dan ongewenste 
verdergaande schaalvergroting. 
 

Voorzieningen 
Voorzieningen als onderwijs, sportfaciliteiten, bibliotheek, 
maatschappelijke dienstverlening, de schouwburg, 
gezondheidszorg, openbaar vervoer, en winkels zijn van grote 
waarde voor de leefbaarheid van ons gebied en een 
belangrijke randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat 
voor bedrijven. 
Voorzieningen blijven op niveau doordat inwoners er gebruik 
van maken en betrokken zijn bij het behoud van de 
voorziening. De afgelopen jaren zijn we er steeds 
indringender achter gekomen dat behoud geen 
vanzelfsprekende zaak is en vraagt om veel inzet. 
De nieuwe gemeente Eemsdelta moet en zal 
maatwerkoplossingen vinden. Iedereen snapt dat de 
oplossing voor Appingedam niet persé de oplossing van 
Termunten of Toornwerd is. De gemeente zorgt met de 
voorzieningen waar zij verantwoordelijk voor is voor 
beschikbaarheid en bereikbaarheid. Er zijn ook belangrijke 
voorzieningen waar de gemeente niet rechtstreeks over gaat, 
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zoals openbaar vervoer of curatieve gezondheidszorg. Denk 
aan de bereikbaarheid van ziekenhuizen of huisartsen. De 
gemeente is dan nadrukkelijk gesprekspartner en zet zich in 
om goede oplossingen te vinden voor de inwoners. 
 

Perspectief voor jongeren in Eemsdelta 
De PvdA Eemsdelta vindt dat het niet uit mag maken, waar je 
wieg staat, waar je woont, wie je ouders zijn, wat ze geloven, 
of hoeveel geld zij verdienen: Ieder kind gelijke kansen in 
woord en daad. 
Onze jeugd heeft de toekomst. Beter onderwijs loont. Niet 
alleen omdat het aan de basis ligt van ontwikkeling, 
burgerschap en emancipatie, maar ook omdat een diploma je 
de grootste kans biedt op een goede baan. Wij willen dat 
kinderen in de gemeente Eemsdelta perspectief hebben. 
Daarom moet de gemeente Eemsdelta voor alle 
leeftijdscategorieën specifiek en actief beleid voeren. De 
gemeente zorgt voor samenhang en samenwerking tussen 
kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijk 
werk, de GGD en alle andere partijen.  
Ieder kind heeft daardoor de kans om mee te doen. Kinderen 
zijn in beeld als het minder gaat en worden gesteund als zij 
zich ambitieus ontwikkelen net als alle kinderen die daar 
tussen zitten. 
De PvdA Eemsdelta zet zich ervoor in dat kinderarmoede in 
de gemeente Eemsdelta naar nul gaat; dat is een grote 
uitdaging want 13% van de kinderen in onze gemeente groeit 
op in armoede. Armoede heeft negatieve gevolgen voor hun 
schoolprestatie en psychosociale ontwikkeling. Kinderen in 
armoede ervaren stress en uitsluiting. Wij willen dat deze 
kinderen de armoede te boven komen. Ons aloude 
verheffingsideaal is hier springlevend. De PvdA Eemsdelta wil 
dat er in overleg met het hele gezin maatwerk wordt geboden 
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zodat het gezin uit de armoede komt. We ondersteunen, ook 
financieel maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de 
Stichting Leergeld, Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds.  Maar 
de beste manier om armoede te bestrijden is betaald werk en 
goed onderwijs.  
 

Onderwijs 
De PvdA Eemsdelta zet zich in voor onderwijs dat van goede 
kwaliteit en goed bereikbaar is. Het onderwijs wordt verzorgd 
in veilige, gezonde gebouwen. Hier heeft de PvdA eerder 
laten zien samen met anderen tot grote resultaten te kunnen 
komen. 
Alle verschillende opleidingen moeten bereikbaar zijn voor 
onze inwoners. Het voortgezet onderwijs zien we het liefst 
samengebracht op de campus die voortkomt uit het 
scholenprogramma.  Een goede samenwerking met het 
bedrijfsleven is belangrijk, onderwijs in kleinere groepjes bij 
bedrijven. Een volledig aanbod van primair onderwijs tot en 
met voortgezet onderwijs blijft in onze regio. 
 

Kunst en cultuur 
We waarderen de verbindende factor van kunst en cultuur. 
Kunst gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, Kunst en 
cultuur troost, daagt uit, onderzoekt, verrast en shockeert, 
geeft plezier en zet aan tot denken, het raakt en verbindt. We 
waarderen cultuur in de eerste plaats om de kunst zelf. In een 
samenleving die steeds meer gepolariseerd raakt is het 
belangrijk dat we mensen in staat stellen zich in te leven in de 
wereld van een ander. 
Cultuureducatie voor kinderen is belangrijk om cultuur te 
delen en emancipatie te bevorderen. Cultuur heeft ook een 
economische betekenis en belangrijk voor het toerisme.  
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We willen dat alle scholieren kunnen deelnemen aan 
cultuureducatie. De PvdA Eemsdelta wil dat alle basisscholen 
en scholen voor voortgezet onderwijs hieraan meedoen. 
Cultuureducatie, zoals muziekles en dans moet voor alle 
kinderen bereikbaar zijn. 
We maken gebruik van de mogelijkheden die deelname aan 
regionale projecten biedt.  
De PvdA Eemsdelta ziet en waardeert de culturele en kunsten 
sector als volwaardige partner. Van de Molenberg tot het 
WAT (Westerwijtwerder Amateur Toneel). Wij zijn trots op 
onze muziekverenigingen en musea en wij waarderen hun 
belang voor de inwoners. Zij verdienen ondersteuning door 
de gemeente als voorbeelden van burgerinitiatieven. 
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Werk en zorg 

Werk met perspectief 
Werk dat past bij je capaciteiten, kennis en kunde. Hierdoor 
kun je onderdeel zijn van een bedrijf en je eigen netwerk 
vergroten. De PvdA Eemsdelta zet hier actief op in.  
Wanneer mensen hun baan verliezen en ook als ze al langer 
werkloos zijn of in de bijstand raken wil de PvdA Eemsdelta 
actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de 
mogelijkheden van mensen kijken we naar de aansluiting op 
de arbeidsmarkt en wat er nodig is om die aansluiting te 
verbeteren. 
De PvdA Eemsdelta wil experimenteerruimte creëren voor 
nieuwe arrangementen waarbij de inzet is een (langdurig en 
volledig) beroep op bijstand te voorkomen. Een voorbeeld 
van zo’n arrangement is de mogelijkheid bij te verdienen 
naast een uitkering. 
Wij willen dat mensen vanuit een uitkering gestimuleerd 
worden erop vooruit te gaan als zij vanuit die uitkering gaan 
werken. In huidige regelgeving gaan mensen er dan vaak juist 
niet op vooruit, dat noemt men de armoedeval. We gaan op 
zoek naar manieren waarop mensen de armoedeval kunnen 
voorkomen. Het basisloon of varianten daarop willen we 
samen met andere gemeenten en de landelijke politiek 
nadrukkelijker uitgewerkt zien. Ook stages, extra scholing en 
onbetaalde arbeid kunnen vormen zijn die mensen verder 
helpen. Daarmee voorkomen we dat mensen langdurig in een 
uitkering blijven. 
De PvdA Eemsdelta ziet dat niet voor alle mensen met een 
indicatie voor beschut werk geen werkplek is. Dat is wat we 
niet willen. Het is juist deze groep mensen die met veel 
plezier hun werk doet. Ze horen erbij, dat is onze opdracht. 
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Zorg en welzijn 
De gemeente is sinds een aantal jaar verantwoordelijk dat de 
inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving, ook 
wanneer zij zorg, begeleiding en hulp nodig hebben.  
Voor een kleine groep jongeren en ouderen is meer zorg 
nodig en soms veel meer zorg. In de afgelopen jaren hebben 
we ervaring opgedaan met de verantwoordelijkheid voor 
deze zorg. 
We vinden het belangrijk dat ouderen en gehandicapten 
langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 
Dat is prettiger voor hen. Familie, buren en vrienden zijn vaak 
bereid ergens mee te helpen en waar nodig is er 
professionele hulp. Wanneer we professionele zorg inzetten 
moet dat ingebed zijn in een goed welzijnsaanbod dat de 
normale samenleving ondersteunt. In een actieve buurt 
waarin mensen omzien naar elkaar, kunnen ouderen langer 
zichzelf redden. Eenzaamheid wordt door contact in de buurt 
verzacht. 
In een actieve samenleving waarin ouders letten op hun 
kinderen en kinderen mee doen aan sport en cultuur  gaat het 
beter met die kinderen. 
We hebben ook gezien dat het belangrijk is dat er 
toegankelijke professionele zorg is. Daarom vindt de PvdA 
Eemsdelta bereikbare huisartsenzorg in al onze wijken en 
dorpen belangrijk en streeft de PvdA Eemsdelta naar de 
vestiging van een anderhalve lijns-zorgcentrum in het gebied. 
Anderhalve lijnszorg combineert de toegankelijkheid van de 
huisartsenzorg (eerste lijn) met de specifieke kennis en 
diagnostiek van het ziekenhuis (tweede lijn). 
Wanneer we professionele hulp inzetten dan gaan we voor 
kwaliteit. In de gemeente Eemsdelta willen we niet 
samenwerken met zorgcowboys die de zorg aan onze 
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inwoners zien als een manier om snel geld te verdienen. Zij 
ondermijnen het vertrouwen dat nodig is. 
Wij eisen van zorginstellingen dat ze zorg van goede kwaliteit 
leveren, zo dichtbij als mogelijk is. 
Openbaar vervoer richting de medische voorzieningen buiten 
de regio moet optimaal zijn. 
 

Zorg voor kwetsbare jongeren  
Met de meeste kinderen gaat het goed. Maar ongeveer 1 op 
de twintig kinderen heeft zorg nodig die verder gaat. 
De PvdA Eemsdelta redeneert vanuit het kind en de jeugdige. 
Als er zorg geboden wordt moet die zorg gericht zijn op het 
bieden van perspectief voor het kind (en zijn gezin) dat in de 
knel zit. Geld is belangrijk, maar komt op de tweede plek. 
Eerst komt de inhoud en daarvoor werken we samen met de 
professionals. Samen met huisartsen, gecertificeerde 
instellingen en vooral met de jeugdige en zijn gezin wordt 
gekeken naar de beste situatie voor de jeugdige en zijn gezin.  
Ons beleid is een positief jeugdbeleid. Daar hoort ook bij dat 
wij ervoor kiezen om jongeren, die gebruik maken van 
jeugdzorg na hun 18de verjaardag niet in de steek te laten. 
Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een 
zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende 
zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdzorg langer 
door. 
 
Er wordt samen met andere gemeenten en de provincie hard 
ingezet op het bereiken van gezamenlijke doelen en het 
verkrijgen van afdoende middelen. De PvdA Eemsdelta vindt 
dat onze jonge inwoners nooit het kind van de rekening 
mogen worden. Bij de invoering van de Jeugdwet is 30% 
bezuinigd door het rijk, die fout moet ruimhartig worden 
gerepareerd. 
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Energietransitie  

Energieopwekking 
Groningen heeft grote kansen als energieprovincie. Onze 
manier van leven vraagt om de beschikbaarheid van veel 
energie. Wat de PvdA Eemsdelta betreft is dat duurzaam 
opgewekte energie, waarbij we vooral inzetten op 
eigenaarschap in de buurt. En energie die niet wordt gebruikt 
hoeft ook niet te worden opgewekt, dus: energie besparing 
voor alles. 
We zijn voorstander van het creëren van nieuwe 
nutsvoorzieningen, de nieuwe-nuts. Het gaat hierbij om 
lokale initiatieven om duurzaam energie op te wekken voor 
gebruik van de inwoners in het eigen gebied.  Het 
daadwerkelijke eigenaarschap kan dichter bij inwoners en de 
gemeente liggen. Vanuit dat eigenaarschap kunnen de 
opbrengsten aangewend worden voor het lokale belang en de 
toekomstige energievraagstukken.  
De energie coöperaties die door groepen inwoners worden 
opgezet zullen we  steunen met kennis en door financieel bij 
te dragen. In deze energietransitie zien we veel kansen voor 
nieuwe bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid. 
Uitgangspunt bij de kosten voor de energietransitie is dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, die kosten 
mogen niet bij de huurders of kopers met een smalle beurs 
terecht komen. 
Wanneer er sprake is van overlast wordt dat door degene die 
eraan wil verdienen gecompenseerd.  
De komende jaren wordt gewerkt aan het opstellen van een 
Regionale Energie Strategie, door alle gemeenten, 
waterschappen en provincies. In Eemsdelta wordt de 
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Regionale Energie Strategie vastgesteld door de 
gemeenteraad. Wij zijn blij met dat besluit, het geeft ons de 
kans om  de inwoners van de gemeente Eemsdelta invloed uit 
te kunnen uitoefenen.  
 

Energiegebruik  
We zetten in op het verminderen van het energie verbruik. 
We stimuleren goede isolatie van woningen, en het gebruik 
van restwarmte. In  de gemeente Eemsdelta  zijn daar 
enorme mogelijkheden voor. Zowel grootschalige  als  
kleinschalige initiatieven krijgen onze steun. 
We willen dat de inwoners ondersteund worden bij het 
verminderen van energieverbruik en hen ondersteunen bij de 
energietransitie met goede informatie en het beschikbaar 
krijgen van middelen. 
Wij willen als gemeente een voorbeeld zijn van 
duurzaamheid. 
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Tot slot 
 
Dank voor het lezen van ons verkiezingsprogramma. Dit is op 
hoofdlijnen waar u ons de komende jaren in ieder geval aan 
kunt houden. Daarnaast staat de PvdA Eemsdelta open voor 
verbetering, kritiek en aanvullingen. Schroom niet om ons op 
welke manier dan ook te benaderen. 
 
De gemeente Eemsdelta verdient politiek met open vizier. De 
PvdA Eemsdelta gaat dit ook de komende jaren weer doen. 
Voor elkaar en met elkaar. 
 
Kop d’r veur! 


