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Samen Sterk 
De komende 4 jaar zijn voor de gemeente Ten Boer van groot belang. Er spelen veel belangrijke 
zaken: de gemeentelijke herindeling, de financiele problemen waar de gemeente voor staat, de 
aardbevingsproblematiek en het veranderende zorgstelsel met veel meer verantwoordelijkheden 
voor de gemeente. Voor u alle reden om op 19 maart naar de stembus te gaan! 
 

Er zijn een flink aantal redenen om op de Partij van de Arbeid te stemmen: 
 
Solidariteit. 
Wij zijn van mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat mensen 
die zorg nodig hebben deze ook krijgen.   
Er worden de komende jaren zorg en welzijnstaken overgeheveld van de centrale overheid naar de 
gemeenten, zoals dagbesteding, begeleiding en de jeugdzorg.  Ook komt het woon-zorgcentrum als 
verzorgingshuis onder grote druk te staan. Ouderen met een zorgvraag komen in de toekomst minder 
in aanmerking voor het verzorgingshuis en zullen langer in de eigen omgeving blijven wonen , waarbij 
een grotere rol gevraagd gaat worden van mantelzorgers, vrijwilligers en omwonenden om 
eenzaamheid en isolement te voorkomen. Beleid zal er op gericht moeten zijn dat mantelzorgers en 
vrijwilligers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Goede samenwerking tussen de Deel, de  
zorgverlening, de zorgvrager en de gemeente is hierbij noodzakelijk. Eigen regievoering dient centraal 
te staan. Solidariteit en gemeenschapszin zijn belangrijke begrippen:  
Wij willen: 

 Zorg die dicht bij de mensen georganiseerd is. 
 Dat kwaliteit van zorg wordt gegarandeerd. 
 Dat zorg betaalbaar is. 
 Dat langer thuis wonen mogelijk blijft, ook als je zorg nodig hebt. 
 Aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers. 

Samen sterk! 
 
Werk/Participatie. 
Inkomen is nodig voor een zelfstandig bestaan. Een baan levert inkomen op, maar is meer 
dan dat. Werk, betaald of vrijwillig, is goed voor het zelfrespect en zorgt voor contacten met 
mensen en de samenleving. Wie werkt doet mee. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen een 
betaalde baan hebben en dat mensen met een uitkering actief zijn. Daartoe heeft de 
gemeente de regie over reintegratietrajecten die de afstand tot werk echt verkleinen en 
eventueel naar vrijwilligerswerk kunnen leiden.  Een grote varieteit aan vrijwilligerswerk is 



hierbij onontbeerlijk. Dat kan vrijwilligerswerk zijn rond zorg en welzijnstaken, maar ook om  
voorzieningen in stand te houden. 
Wij willen: 

 Bijstand primair zien als tijdelijk.  
 Een sluitende aanpak voor jeugdige werkzoekenden en mensen met een 

arbeidsbeperking. 
 Stage- en reintegratieplaatsen binnen en buiten de gemeentegrenzen. 
 Maatwerk en begeleiding voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. 
 Bureaucratie voorkomen: procedures snel,  slim en simpel! 
 Fraude voorkomen en aanpakken 

Samen sterk! 
 
Herindeling 
Bij gemeentelijke herindeling kiezen we voor samengaan met de stad Groningen. Een splitsing van 
de gemeente is wat ons betreft bespreekbaar. 
Na de enige jaren geleden gestarte succesvolle samenwerking met de gemeente Groningen en de 
oriëntentatie van veel inwoners op de stad, ligt het voor de hand- als er een herindeling komt – 
aansluiting bij Groningen te zoeken. De stad Groningen is een economische motor, met veel 
werkgelegenheid. Tijdens de dorpenronde werd duidelijk dat sommige inwoners van dorpen aan de 
oostkant van het dorp Ten Boer graag willen dat Ten Boer een plattelandsgemeente blijft. Hun 
voorkeur gaat  uit naar de nieuwe gemeente waar ook Loppersum, Appingedam en Delfzijl deel van 
uit gaan maken. Wat ons betreft is een splitsing van onze gemeente bespreekbaar en moet de keuze 
van de inwoners leidend zijn bij de besluitvorming.  
In de onderhandelingen met Groningen zijn de volgende punten voor ons van groot belang: 

 Behoud van de voorzieningen : zwembad, sporthal, voetbalvelden, bibliotheek, 
dorpshuizen 

 Behoud van De Deel, alseen duidelijke steunpunt voor zorg en advies in het kader van 
de WMO en de Jeugdzorg in Ten Boer 

 Het bestuur moet dicht bij de burger blijven staan. 
 De groenstrook tussen de stad en de gemeente Ten Boer moet behouden blijven om zo 

de overgang van stad naar platteland duidelijk te blijven markeren. 
 In Ten Boer willen we een loket voor burgerzaken, zoals aanvragen en afhalen van 

rijbewijzen en paspoorten. 
Samen Sterk ! 
 
De voorzieningen. 
Voor een kleine gemeente heeft Ten Boer prima voorzieningen. Er is een zwembad, een sporthal, een 
bibliotheek en goed bezochte voetbalvelden en dorpshuizen. De PvdA hecht er veel waarde aan dat 
deze voorzieningen in stand blijven.   
De voorzieningen komen echter onder druk te staan door de financiele situatie en de dreigende 
artikel 12 status. Om dit voorzieningenniveau in stand te kunnen houden, zal een grote inzet gevraagd 
worden van gemeente en overheid, maar ook van de burgers en vrijwilligers.  Er dienen als 



compensatie van de gaswinning en de gevolgen daarvan, middelen beschikbaar gesteld te worden om 
de leefbaarheid en dus de voorzieningen in onze gemeente op peil te houden. Hier zullen wij ons als 
Partij van de Arbeid hard voor maken. 
Samen sterk! 
 
Veiligheid 
Ten Boer werd  tot nu toe als veilige woonomgeving ervaren, volgens de uitgevoerde 
veiligheidsmonitor.  Specifieke problemen als de dijk van het Eemskanaal en de aardbevingen als 
gevolg van de gaswinning zetten het gevoel van veiligheid inmiddels onder druk.  
Ten behoeve van de leefbaarheid in de gemeente is het noodzakelijk dat niet alleen directe schade en 
gevolgschade ruimhartig gecompenseerd wordt, maar dat ook, zoals al vermeld, middelen 
beschikbaar komen voor voorzieningen. 
Wij willen: 

 Een actieve rol spelen om de belangen van Ten Boer te behartigen, zowel naar de 
NAM,  de provincie en het  waterschap, alsook  naar de rijksoverheid.  

Samen sterk! 
 
Dorpsscholen. 
Indien gekozen moet worden tussen kwaliteit en kwantiteit staat de kwaliteit voorop. Onderzoek 
heeft aangetoond dat de kwaliteit van het onderwijs op de dorpsscholen in de gemeente van hoog 
niveau is. We willen ons daarom inspannen om scholen in de dorpen Ten Post, Garmerwolde en 
Woltersum te behouden. Als samenwerking of zelfs fusie tussen openbare en christelijke scholen 
daarbij kan helpen zal de PvdA dat actief stimuleren. 
 
Milieu en Duurzaamheid 
Groen, energiezuinig en verantwoord: tot voor kort dacht men dat dat beperkingen waren. 
Maar het besef dringt door dat duurzaamheid juist kansen biedt. De PvdA wil actief 
duurzame keuzes in de gemeente stimuleren van burgers, bedrijven, organisaties en 
overheid. Schone energie, energiezuinige maatregelen, afvalreductie, schone mobiliteit: 
allemaal keuzes waar de leefomgeving, wijzelf, onze kinderen en kleinkinderen wel bij varen. 
Het resultaat is prettig wonen, goede werkgelegenheid, betaalbare voorzieningen en lagere 
lasten. Dat is vooruitgang. Dat is progressief beleid! 
Het gevolg hiervan is dat in 2050 Nederland een volledig duurzame energievoorziening kent 
en onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dit heeft de volledige ondersteuning van de 
PvdA Ten Boer, mede omdat het op termijn gaswinning overbodig maakt. 
Wij willen: 

 Lagere energielasten voor de huishoudens omdat de gemeente energiesparende 
maatregelen stimuleert d.m.v. subsidies. 

 Prioriteit bij het isoleren van de bestaande woningvoorraad en dat vastleggen in 
prestatiecontracten met de woningbouwcorporatie. 

 Nieuwbouw alleen nog energieneutraal en aardbevingsbestendig 
 Aanbestedingen duurzaam en sociaal. 



 Stimuleren van biologische activiteiten in de agrarische sector, en tegengaan van 
schaalvergroting, chemische gewasbescherming en megastallen. 

 Expertise van de gemeentelijke werkgroep duurzaamheid benutten 
Samen sterk! 
 
Wij gaan ervoor! U ook? 


