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“Elk mens hee� recht op een fatsoenlijk bestaan” 

Jan Marijnissen 
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Voor een Sociaal Assen 

 

Assen, een stad waar het fijn wonen is. Of je nu een gezin met kinderen hebt of een alleen-

staande oudere bent, we voelen ons allemaal thuis in deze groene stad.  

Dan is het niet fijn dat er Assenaren zijn die het moeten doen met een pakje macaroni van 

de voedselbank.  

Dan is het niet fijn, dat vele jongeren, maar ook 40 plussers, van het ene naar het andere 

"jdelijke arbeidscontract hobbelen. De werkeloosheid ligt in Assen nog steeds boven het 

landelijk gemiddelde; ook onder jongeren.  

Dan is het niet fijn, dat mensen die aangewezen zijn op zorg steeds meer zelf moeten  

betalen.  

Dan is het niet fijn dat er in Assen nog steeds mensen in armoede leven, kinderen in armoe-

de opgroeien. We wonen in één van de rijkste landen ter wereld, in een welvarende stad: dit 

is niet meer uit te leggen. De tegenstellingen worden groter, de grote middenklasse krimpt, 

ook voor mensen met een middeninkomen wordt het leven steeds duurder.  

Voor al deze mensen is de SP de afgelopen jaren opgekomen. En ook de komende jaren zul-

len we voor hen op blijven komen.  

Onze uitgangpunten zijn solidariteit, menswaardigheid en gelijkwaardigheid. Alles wat we 

doen leggen we tegen deze meetlat. 

De SP vindt het daarom ook belangrijk dat mensen gehoord worden in kleine en in grote 

thema’s, want we maken samen de stad.  

Het is ons Assen. Daarom willen we weten wat Assenaren bezighoudt en willen we samen 

met zoveel mogelijk mensen aan de slag voor een sociaal en solidair Assen. Daarom zult u 

ons ook na 21 maart terugzien in uw wijk. 

 

We hopen op uw stem 

 

Jannie Drenthe, lijs0rekker SP Assen 
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1. Voor de zorg; verbeter zorg en welzijn. 

 

Marktwerking in de zorg maakt van zorg een verdien-model  

en van de pa"ënt een product. Daarom is de SP tegen aanbe-

steding in de zorg. De gemeente kent andere vormen van  

rela"es aangaan met partners, zoals bijvoorbeeld subsidiering. 

Dit voorkomt ook dat inwoners steeds wisselende hulp en 

zorgverleners toegewezen krijgen. Zorg ontvangen gebeurt in 

de persoonlijke, vaak in"eme sfeer van de hulpvrager en we 

kiezen er dan ook voor om hier zo weinig mogelijk wisselingen 

te laten plaatsvinden. 

 

Onze punten voor Zorg:  

Recht op zorg voor iedereen. Als mensen zorg en/of voorzieningen nodig hebben, moet daarin kunnen 

worden voorzien. Wij pleiten daarom voor een recht op zorg. Zo hee6 ook iedere Assenaar recht op 

onderdak. Niemand hoe6 op straat te leven 

We voeren een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor man-

telzorg (respijtzorg). We willen lagere eigen bijdragen en een compensa"e van de zorgkosten voor 

chronisch zieken en gehandicapten.  

Daarom kiezen wij voor samenhang en duurzaamheid in de zorg. Dat betekent dat wij streven naar een 

langduriger samenwerking met zorginstellingen die geworteld zijn in de Asser samenleving. Niet door 

zorg aan te besteden, maar door bijvoorbeeld subsidierela"es aan te gaan met deze zorgaanbieders.  

De (jeugd)zorg die nodig is wordt aangegaan op basis van samenwerking en niet op basis van concur-

ren"e. We blijven als gemeente steeds in gesprek met onze zorgpartners. In deze gesprekken staat een 

goede en passende zorg voor onze inwoners voorop. Wanneer een jongere 18 jaar wordt en overgaat 

naar de volwassenen hulpverlening moet dit dan ook soepel verlopen zonder ("jdelijke) gaten in de 

zorg. Dit geldt ook voor de thuiszorg en de hulp in de huishouding. 

Wij kiezen voor kleine zorg- en welzijnsvoorzieningen, toegankelijk voor al onze inwoners, dicht bij huis 

georganiseerd. De SP vindt dat je als inwoner zo naar binnen moet kunnen lopen voor vragen en hulp. 

Dichtbij en heel toegankelijk.  

Het huidige college hee6 de zorg sober uitgevoerd. Wij vinden dat geld voor de zorg ook aan zorg, ar-

moedebestrijding en par"cipa"e besteed moet worden en niet aan lantarenpalen mag worden uitge-

geven. Blij6 er het ene jaar wat over, dan reserveren we dat voor het volgende jaar.  

Samenwerking tussen de verschillende organisa"e die zorg en welzijn leveren kan geld besparen en 

kwaliteit verbeteren. Door niet langer langs elkaar te werken maar samen te werken. De professional 

bepaalt de zorg en niet de gemeente of een extern bureau.  

We gaan naar onze inwoners en zorg/hulpverleners toe om te bespreken wat echt helpt  en hoe de 

ondersteuning aan onze inwoners eruit moet zien. Opbouwwerkers in de wijk zijn van groot belang. 

Bijvoorbeeld om eenzaamheid onder inwoners van de wijk te herkennen en hier ac"e op te nemen. Ze 

krijgen een prominente rol. 

Mantelzorgers worden vanaf het begin betrokken bij de afspraken die er met de zorgvrager gemaakt 

worden. De draaglast van de mantelzorger is medebepalend voor het aanbod aan hulp. Overbelas"ng 

wordt vroeg"jdig onderkent en hier worden oplossingen voor aangeboden.  

Speciale aandacht zal besteed worden aan jonge mantelzorgers. Kinderen die in een mantelzorg-

situa"e zijn beland vanwege ziekte of verslaving van één van de ouders.   
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2. Voor gelijke kansen; Werken, of een andere zinvolle dagbesteding 

 

De SP vindt dat iedere inwoner recht hee6 op werk en als dat niet (meer) lukt: een zinvolle dagbesteding.  

We maken ac"ef werk van werk. 

De gemeente moet ook veel meer geld inze0en voor de bestrijding van de steeds grotere tweedeling in onze 

samenleving. Geld dat overblij6, bedoelt voor het sociaal domein, verdwijnt nu in de boekhouding van de 

gemeente. 

 

Onze punten voor gelijke kansen:  

We vinden dat werk moet lonen.  Dus geen werk met behoud van uitkering tenzij er sprake is van aan-

sluitend betaald werk. Wij volgen de landelijke experimenten in de bijstand en wij willen ook in Assen 

graag mee doen met dergelijke experimenten, waarbij mensen met een bijstandsuitkering extra  

mogen bijverdienen (zoals ontwikkeld  door de SP in Amsterdam). 

We maken ac"ef werk van werk:  onderdeel van onze subsidieafspraken met zorgaanbieders zal zijn 

dat ze mensen uit de bijstand  die dat willen  gaan opleiden naar werk in de zorg. En in de voorwaar-

den bij aanbestedingen van de gemeente Assen zal al"jd moeten staan, dat een bepaald percentage 

van het uit te voeren werk gedaan zal worden door mensen die een bijstandsuitkering hebben 

(en zo uit de bijstand kunnen komen) en/of mensen met een beperking.  De gemeente moet voorop 

lopen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de Nederlandse economie. Dus s"muleren we de 

ves"ging van kleine bedrijven in Assen en het aantrekken van meer winkels in de binnenstad. Het par-

keerbeleid wordt mede aangepast om de Asser binnenstad aantrekkelijker te maken.  

Wij blijven tegenstander van een Outlet/FOC bij het TT-complex.  

Wij willen dat de gemeente meer geld inzet voor  de bestrijding van de steeds grotere tweedeling in 

onze samenleving. Wij willen stevig inze0en op het voorkomen van schulden door een adequate en 

"jdige schuldhulpverlening.  

Wij zijn voor goede schuldhulpverlening. Dat betekent: laagdrempelig, waar iedereen met schuld-

problemen terecht kan, zonder wachtlijsten, met aandacht voor het voorkomen van schulden. De ge-

meente neemt problema"sche schulden van jongeren over als ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor 

deelname aan een werk- of studietraject en aDetaling naar vermogen.  

Wij maken meer werk van het armoedebeleid: 

versoepelen van de aanvragen, uitbreiden van 

het meedoen  beleid en het verbeteren van  

regelingen zoals de bijzondere bijstand. Wij willen 

een ruimhar"ger kwijtscheldingsregeling.  

Geld bedoelt voor armoedebeleid gebruiken we 

ook alleen daarvoor. Assen hee6 1800 kinderen 

die leven in armoede . Wij vinden dat geen enkel 

kind in armoede op mag groeien.  

De SP vindt dat mensen, die tot 150% van de  

bijstandsnorm verdienen, geen eigen risico in de zorgverzekering en geen eigen bijdrage in de zorg 

hoeven te betalen. 

Wij willen geen ellenlange formulieren meer die ingevuld moeten worden bij het aanvragen van onder-

steuning bij de gemeente. Wij kiezen voor simpele procedures, goed vindbaar.  

Zolang er mensen  bij de voedselbank en bij weggeefwinkels moeten aankloppen, zullen deze door de 

gemeente ac"ef ondersteund worden. Maar een voedselbank zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.  

Veel mensen die daar  recht op  hebben kunnen de weg naar de toeslagen niet vinden. Daarom komt 

er één (digitaal) loket voor het aanvragen van toeslagen en ondersteuning.    

  



VOOR ELKAAR, VOOR ASSEN                                            Verkiezingsprogramma van de SP 2018 - 2022 

3. Voor de wijken; goed en betaalbaar wonen in een preGge leefomgeving  voor iedereen 

 

Wij willen gemengde wijken met voldoende betaalbare  

sociale woningbouw, leeDare buurten en zeggenschap  

voor bewoners. 

Wij ze0en in op minder sociale uitslui"ng.  

Iedereen,  jongeren, volwassenen, ouderen en mensen met 

een beperking  moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen  

en gebruik kunnen maken van de, in onze maatschappij,  

beschikbare voorzieningen.  

In Assen is het voor veel inwoners niet gemakkelijk een  

betaalbaar huis te vinden. Huurtoeslag houdt geen gelijke  

tred met huurverhogingen. En landelijke wetgeving hee6  

het voor starters moeilijker gemaakt een huis te kopen.  

Meer betaalbare woningen in de sociale sector kan dan een 

bijdrage leveren deze problemen op termijn  op te lossen.  

Het verduurzamen van bestaande woningen van verhuurders 

en eigen woningbezi0ers gaan we nog meer s"muleren.  

Met speciale aandacht voor eigenaren van woningen die een 

laag inkomen hebben en weinig eigen vermogen.  

 

 

Onze punten voor wonen en wijken:  

 

Goede voorzieningen in de buurt zijn het fundament van de gemeente. Investeren in lokale  

zorgorganisa"es in wijken, buurthuizen, maatschappelijk werk en jongerenwerk voorkomt  

eenzaamheid en zwaardere zorg.  

Het bestrijden van eenzaamheid is een preven"etaak waar de gemeenten toe verplicht zijn volgens de 

Wet publieke gezondheid. Hier maken we een speerpunt van.  

In de wijken aandacht en een plek voor de jeugd, we doen ons best voor een goed jongerencentrum.  

Wij willen dat er afspraken in het kader van de wijkvernieuwing gemaakt worden, waarbij uitgegaan 

wordt van gemengde wijken.  

Wij willen de priva"sering en slui"ngen van wijkcentra gaan  evalueren. Welke gevolgen hee6 dat  

gehad en welke conclusie moeten we trekken. Was de priva"sering een succes? Of toch niet...  

De SP stree6 naar een wijkcentrum in iedere wijk, en zal zich daar voor inze0en, in de raad en daar 

buiten.  

De wijkagent is belangrijk en blij6 makkelijk benaderbaar en zichtbaar in de wijk voor de bewoners. 

Agenten zijn zoveel mogelijk op straat. 

Bij het handhaven van de veiligheid zijn we niet voor het “te pas en te onpas” plaatsen van toezicht-

camera’s. De SP kiest voor meer wijkagenten op straat, ook ’s avonds en in het weekend.  

De agent blij6 ook zichtbaar in de binnenstad. Benaderbaar voor iedereen.  

In de directe omgeving van scholen is een 30km snelheidsbeperking en hier moet ac"ef op worden 

gehandhaafd. 

Het aantal sociale huurwoningen moet dekkend zijn aan de behoe6e en betaalbaar zijn voor de  

doelgroep. 
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4. Voor Assen; sport, onderwijs, cultuur, vervoer.  

 

Wij vinden dat iedereen die dat wil  moet kunnen sporten, naar het theater of museum moet kunnen, kort-

om alle voorzieningen dienen betaalbaar en bereikbaar te zijn voor alle inwoners. 

Onderwijs is voor ons de basis voor het bieden van alle kansen aan kinderen en jongeren om zich een plaats 

te verwerven in onze samenleving. Een grote zorg zijn voor"jdige schoolverlaters. Dit zijn jongeren die de 

geen diploma of cer"ficaat halen en daardoor de aanslui"ng op de arbeidsmarkt zullen missen.   

 

Onze punten voor sport: 

Amateursport moet ac"ef door de gemeente bevorderd worden. Er moet een betere balans komen 

tussen het geld dat naar grote evenementen gaat en naar de amateursport.  

      De gemeente investeert in gehandicaptensport en toegankelijkheid van de accommoda"es.  

 

Onze punten voor onderwijs: 

We bevorderen de verdere samenwerking van het basis onderwijs met voorzieningen zoals  

peuterscholen, buitenschoolse opvang, welzijn en consulta"ebureaus.  

Er moet een gevarieerd aanbod van opleidingen zijn. Zowel op MBO als HBO niveau, aansluitend op  

de eisen van het bedrijfsleven of het vervolgonderwijs. 

Om jongeren met een leerachterstand en/of gedragsproblemen een kans te geven op aanslui"ng op 

de arbeidsmarkt ze0en wij ons in voor een ‘perspec"eMaar ’.  

Onze punten voor verkeer: 

Vanuit alle wijken dient het centrum voor voetgangers en fietsers snel, goed en veilig bereikbaar te zijn 

door comfortabele en vrij liggende fietspaden. Verkeerslichten worden op de fietsers afgesteld en 

voorzien van wachGjd voorspellers. We staan kri"sch tegenover de kosten van een fietssnelweg naar 

Groningen. Liever steken we geld in veilige fietspaden en goede, gra"s fietsenstallingen in het centrum.  
 

Verder hee6 het openbaar vervoer een belang-

rijke func"e, naast  het behoud van de wijkbussen 

(cityline) in alle wijken willen we de busverbindin-

gen naar de onze omliggende gebieden aantrek-

kelijk houden. Dit als alterna"ef voor het gebruik 

van de auto. 

In de directe omgeving van scholen willen we  

de inrich"ng  van de straten aanpassen zodat  

verkeersdeelnemers (ook de ouders) duidelijk 

wordt gemaakt dat de veiligheid van kinderen 

meer is dan alleen een 30 KM snelheidsbeperking.  

Onze punten voor cultuur: 

Wij willen onderzoeken of culturele voorzieningen als het Podium Zuidhaege, De Nieuwe Kolk en de 

wijkcentra beter kunnen gaan samenwerken om efficiën"e voordeel te hebben en beter bereikbaar te 

worden  voor de inwoners van Assen. 

Kunst, theater en musea moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.   

En we willen graag dat kinderen al op jonge lee6ijd kennis kunnen nemen van kunst en cultuur,  

bijvoorbeeld door kinderen uit groep 6 en/of 7 een dag gra"s het Asser Museum te laten bezoeken,  

of mee te nemen naar een voorstelling in de Nieuwe Kolk. 
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5. Voor een duurzame toekomst; milieu, leefomgeving  

Het verduurzamen van onze stad en ons land moeten we samendoen. We willen Assen schoon en leeDaar 

houden, nu en voor de toekomst. En iedereen moet ervan kunnen profiteren.  

Onze punten voor een duurzame toekomst:  

De SP vindt dat de gemeente voorop moet lopen als het gaat om het s"muleren en ondersteunen van 

ac"viteiten en projecten die de omslag van fossiele naar schone energie mogelijk maken.  

De gemeente gaat ac"ef huiseigenaren, verhuurders én bedrijven informeren over de mogelijkheden 

van energiebesparing.  

S"muleren van de verduurzaming van woningen door verhuurders en eigen woningbezi0ers. In combi-

na"e met een gezond binnenklimaat en een lagere energierekening voor onze inwoners. De regeling 

voor het verstrekken van leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden hiervoor willen we verlengen.   

Wij kiezen voor minder autoverkeer in de binnenstad. Met als alterna"ef betaalbare parkeerterreinen 

langs de rand van die binnenstad en langs de rand van Assen. P+R terreinen en goedkope, frequente 

OV verbindingen. Zonnepanelen boven parkeerterreinen maken één en ander betaalbaar.  

De bossen en parken blijven eigendom van de gemeente Assen. En wij willen goede onderhoudsplan-

nen voor deze groene longen van onze gemeente, gericht op het zorgvuldig bewaren van dit cultureel 

erfgoed voor de toekomst. 

Assen blij6 zich inze0en voor het gebruik van gentechvrije en niet-chemische bestrijdingsmiddelen.  

Bij het zaai- en maaibeleid houden we rekening met een goede biodiversiteit en hebben we meer aan-

dacht voor het voortbestaan van bijen en andere nuGge insecten.  

We verduurzamen de openbare verlich"ng, gaan zuinig om met warmte, water en gaan lichtvervuiling 

tegen. We s"muleren ondernemers, bedrijven en instellingen dit ook te doen. 

Bij het vervangen van het gemeentelijke wagenpark kiezen we voor de meest duurzame, haalbare  

oplossing.  

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente worden mede geselecteerd op duurzame 

bedrijfsvoering.  
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6. Voor beter Bestuur; en financieel beleid. 

De gemeente staat in dienst van de inwoners van de stad. Zij ondersteunt en bevordert ini"a"even vanuit de 

samenleving. De menselijke maat staat in alle contact met de inwoners voorop.  

De gemeente is toegankelijk, komt afspraken na en neemt de mensen serieus. Alle inwoners hebben recht op 

een goede dienstverlening.  

Onze punten voor een beter bestuur: 

De SP staat voor een sluitend huishoudboekje, als gemeente geven we niet meer geld uit dan dat er 

binnenkomt en we houden ons aan de spelregels van een gezonde bedrijfsvoering  

Samen met inwoners nemen we regelma"g regels en voorschri6en onder de loep om te kijken wat we 

gemakkelijke  kunnen maken. Wij stellen een Keuringsdienst T voor  woorden in:  deze neemt alle door 

de gemeente te versturen brieven en formulieren door op leesbaarheid, zodat de tekst te begrijpen is, 

ook voor mensen met weinig opleiding.   

We willen samen met onze inwoners op zoek naar nieuwe vormen van inspraak en democra"e.  

Eerst informa"e ophalen bij betrokkenen voordat we beleid gaan formuleren.  

De SP houdt er niet van dat publieke gelden  worden  uitgegeven als dat niet nodig is. Of als we met 

minder uitgaven hetzelfde doel kunnen bereiken. Dus kunnen het college van B&W en de raad prima 

op zichzelf bezuinigen. Wij zijn voor maximaal 4 wethouders en de raads- en frac"evergoedingen kun-

nen omlaag. 

 Met de SP in het bestuur hanteert de gemeente voor het inhuren van extern personeel de Roemer-

norm. 10% van het personeel mag maximaal uit extern personeel bestaan. De gemeente legt deze 

norm ook op aan instellingen die door de gemeente gesubsidieerd worden.  

De gemeente staat in dienst van de inwoners van de stad. De gemeente is toegankelijk en neemt de 

mensen serieus. Alle inwoners hebben recht op een goede en snelle dienstverlening!  

Geen nieuwe, wilde en dure plannen voor nieuwe industrieterreinen.  

De Florijn As wordt afgerond. We zorgen dat dit zo efficiënt en met zo min mogelijk overlast gebeurt. 

Er gaat geen extra geld heen. Na afronding stelt de SP voor de nieuw ontstaande verkeersitua"e te 

evalueren en de daarbij verwachte geluidsoverlast langs de Europaweg-Zuid te onderzoeken. 

De SP wil een onderzoek naar het Sensor debacle, het verkwanselde eigendomsrecht van de sensoren, 

en de verdwenen miljoenen. 
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