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domein en de opschalingskorting en de herijking van 
het gemeentefonds.
De Drentse gemeenten hebben de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd en geïnnoveerd om de 
decentralisaties van de jeugdzorg en de Wmo in goede 
banen te leiden, ook financieel. Ze zitten volgens eigen 
zeggen op de goede weg. Desondanks worden ze 
geconfronteerd met grote tekorten veroorzaakt door de 
stijging van het volume, steeds duurdere trajecten en 
het abonnementstarief.

De kosten voor de coronacrisis komen hier nog 
bovenop. Naast extra uitgaven voor de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en 
GGD’en, hebben extra uitgaven aan (bijzondere) 
bijstand het grootste financieel effect, gevolgd door 
de inkomstenderving van parkeerinkomsten en 
toeristenbelasting en extra ondersteuning sociaal 
werkbedrijven. De Drentse gemeenten maken zich 
vooral zorgen over de maatschappelijke en financiële 
effecten van coronacrisis op de middellange- en lange 
termijn. 

Vooral op het terrein van het sociaal domein. Dat kan 
betekenen dat vooral Drentse gemeenten met een 
sociaaleconomisch kwetsbare bevolking in Zuidoost-
Drenthe en in bepaalde mate ook Assen, Hoogeveen 
en Meppel hogere kosten gaan ondervinden.

Samenvatting
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Een structurele verbetering van de positie van de 
Drentse gemeenten is noodzakelijk om ze een motor te 
laten zijn in de aanpak van de grotere opgaven waar 
Drenthe voor staat, zoals de energietransitie, duurzame 
zorg en woningbouw. Gemeenten hebben daarbij 
behoefte aan compensatie van reële kosten die zij 
maken, meer stabiliteit aan de inkomstenkant en meer 
sturingsruimte voor het realiseren van lokaal maatwerk.

Dit zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de 
maatschappelijke effecten op hoofdlijnen van de 
financiële tekorten van de Drentse gemeenten. 
Naast een inventarisatie naar de financiële situatie 
van gemeenten, impact van coronacrisis en daaruit 
voortvloeiende maatschappelijke effecten, zijn negen 
vertegenwoordigers van Drentse gemeenten, de 
provincie Drenthe en maatschappelijke organisaties in 
Drenthe geïnterviewd over hun beeld van de effecten 
op de inwoners van Drenthe. 

Kwetsbare inwoners worden daarbij het hardst 
geraakt. De werkloosheid die in sommige dorpen 
en wijken al hoog was, neemt mede als gevolg 
van de coronacrisis fors toe. Naast de al bekende 
kwetsbare groepen, worden nu vooral ook 
jongeren, zelfstandigen en flexwerkers zwaar 
getroffen. Gemeenten en maatschappelijke 
organisaties zien een toenemende eenzaamheid, 
oplopende wachtlijsten en schulden- en 
daklozenproblematiek, meer rondhangende 
jongeren en meer overlast op straat, waardoor 
spanningen in wijken toenemen. Zij maken zich 
ernstige zorgen over de verscherping van de 
tweedeling in de samenleving.

De bezuinigingen treffen het voorliggende veld hard: 
voorzieningen, preventie en vroeg signalering worden 
afgebroken, waardoor zorg en ondersteuning in de 
toekomst alleen maar duurder wordt. De verschraling 
van de voorzieningen, juist in wijken die aandacht 
vragen om uit de verloedering te komen, schaadt 
bovendien het vertrouwen van mensen in de overheid. 

De gemeentelijke kerntaken staan dus zwaar onder 
druk als gevolg van de sterk toenemende financiële 
problemen. De financiële tekorten zijn belangrijk het 
gevolg van de aanhoudende tekorten in het sociaal 

De inwoners van Drenthe 
worden sterk getroffen door 
de financiële tekorten bij 
de Drentse gemeenten. De 
oplopende tekorten dwingen 
Drentse gemeenten tot 
ingrijpende maatregelen over 
de volle breedte van hun 
takenpakket. Inwoners plukken 
daarvan de wrange vruchten 
in de vorm van een schraler 
voorzieningenaanbod, hogere 
OZB, een slecht onderhouden 
buitenruimte en minder 
veiligheid in buurten en wijken.



Context
Drentse gemeenten zijn de motoren van de 
samenleving. Zij investeren dag en dagelijks in mens 
en economie, woon- en leefomgeving, infrastructuur 
en voorzieningen. Zo dragen zij bij aan de grotere 
opgaven waar Drenthe voor staat, zoals de 
energietransitie, duurzame zorg en woningbouw.

Hun kerntaken en ambities staan sterk onder druk als 
gevolg van de sterk toenemende financiële problemen. 
De financiële tekorten zijn belangrijk het gevolg van 
de aanhoudende tekorten in het sociaal domein en 
de opschalingskorting. De kosten voor de coronacrisis 
komen hier nog bovenop.

De financiële situatie van de Drentse gemeenten wordt 
onhoudbaar. Het water staat hen aan de lippen en 
via de vereniging van Drentse gemeenten uiten zij hun 
zorgen richting het Rijk.

Opdrachtbeschrijving
De VDG en de provincie Drenthe hebben vanuit 
deze context Trendbureau Drenthe gevraagd om een 
beeld te geven van de belangrijkste maatschappelijke 
effecten van de financiële tekorten bij gemeenten in 
de provincie Drenthe. Het onderzoek kende een korte 
doorlooptijd en is uitgevoerd in de periode van 20 juli 
2020 tot 14 augustus 2020. 

Inleiding1

10 11

Dit kan de VDG en de provincie helpen om de 
prioriteiten in beleid nader te bepalen, als ook 
in gesprekken met het Rijk over de financiële 
compensatie.

We geven in dit onderzoek inzicht op hoofdlijnen 
en presenteren geen verschillen tussen afzonderlijke 
gemeenten. Het onderzoek wordt ingekleurd op basis 
van verhalen en cases uit de praktijk van gemeenten, 
provincie en maatschappelijke instellingen. 
Naast een inventarisatie van de financiële situatie van 
de Drentse gemeenten, de impact van de coronacrisis, 
en daaruit voortvloeiende maatschappelijke effecten, 
zijn negen vertegenwoordigers van Drentse gemeenten, 
de provincie Drenthe en maatschappelijke organisaties 
in Drenthe geïnterviewd over hun beeld van de effecten 
op de inwoners van Drenthe. 

Voor een uitgebreide toelichting van de 
onderzoeksaanpak verwijzen wij naar bijlage 1.

Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd:
•	 in	hoofdstuk	2	geven	we	inzicht	in	de	Drentse		 	
 financiële context.
•	 in	hoofdstuk	3	gaan	we	in	op	de	impact	in
 de Drentse samenleving.
en we sluiten af met hoofdstuk 4.

De Drentse gemeenten maken zich 
grote zorgen over de maatschappelijke 
effecten van deze financiële tekorten 
en hebben behoefte aan meer inzicht 
in de consequenties voor hun inwoners.



2.1. Financiële positie van Drentse 
gemeenten wordt onhoudbaar 

De Drentse gemeenten kampen met grote financiële 
tekorten en worstelen om hun begroting sluitend te 
krijgen. De huidige financiële situatie bij de Drentse 
gemeenten is volgens de geïnterviewden vooral 
het gevolg is van de cumulatie van een aantal 
rijksmaatregelen:

1. Oplopende tekorten in het sociaal domein
Sinds de invoering van de decentralisaties (Wmo/
Jeugd) in 2015 hebben gemeenten deze taken van 
het Rijk overgenomen. Ook de daarbij behorende 
budgetten zijn overgeheveld, veelal met een 
(oplopende) korting1. De Drentse gemeenten hebben 
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en geïnnoveerd 
om de decentralisaties van de jeugdzorg en de Wmo 
in goede banen te leiden, ook financieel. Ze zitten 
volgens eigen zeggen op de goede weg. Desondanks 
worden ze geconfronteerd met grote tekorten 
veroorzaakt door de stijging van het volume, steeds 
duurdere trajecten en het abonnementstarief.

Dit komt bovenop het hoge zorggebruik binnen de 
Drentse gemeenten als gevolg van meervoudige 
uitdagingen op sociaal-maatschappelijk en 

economisch gebied. 
In grote delen van de 

De Drentse
financiële context 2

In dit hoofdstuk gaan we nader in 
op de Drentse financiële context. Wij 
geven een beknopte beschrijving van 
de financiële situatie van de Drentse 
gemeenten en het effect van corona op 
de samenleving en de gemeentelijke 
financiën. Tot slot gaan we in op de 
strategieën van Drentse gemeenten in 
de opvang van de financiële tekorten.
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1 Blijvend vernieuwen in het sociaal domein, 
Andersson Elffers Felix, 17 april 2017. 2 
Leefbaarheidsmonitor Drenthe, 2018 3 Vraag 
daarbij is of de indexatie aan de kostenkant wel 
meerjarig voldoende is begroot.

provincie is sprake van sterke dubbele vergrijzing, 
een relatief hoge werkloosheid, armoede en een 
lage sociaaleconomische status. De stapeling van 
problematiek op het (sociaal) economisch vlak doet 
zich vooral voor in Zuidoost-Drenthe en in bepaalde 
mate ook Assen, Hoogeveen en Meppel.2 

In de provincie Drenthe hebben de gezamenlijke 
gemeenten in 2019 een tekort van in totaal 23 miljoen 
euro in het sociaal domein (cijfers gemeenten juli 
2020). Naar verwachting is het tekort in 2020 21 
miljoen euro. In de jaren erna, tot en met 2023, dalen 
de kosten waarschijnlijk met ongeveer gemiddeld 10 
miljoen euro per jaar3. Maar ook in 2023 verwachten 
de Drentse gemeenten op 
het beleidsveld Sociaal 
Domein nog tekorten.

Drentse gemeenten geven 
aan dat er een reëel 
en op het takenpakket 
toegesneden budget van het 
rijk nodig is. Anders kunnen veel inwoners niet meer 
rekenen op de zorg waar ze recht op hebben. 

“Een reëel budget vanuit het 
rijk voor het takenpakket 
is van belang. Verandering 
in de opstelling van het rijk 
noodzakelijk.”



kunnen focussen op de uitvoering van het beleid en 
investeringen in de kwaliteit van de wijken en dorpen.

5. Herverdeling gemeentefonds
De Drentse gemeenten maken zich grote zorgen 
over de herijking van het gemeentefonds. Kleine en 
middelgrote gemeenten krijgen minder geld. Maar ook 
Emmen, de enige 100.000+ gemeente dreigt minder 
geld uit het gemeentefonds te ontvangen in het huidige 
herverdelingsmodel. Zij zijn niet in staat negatieve 
herverdeeleffecten op te vangen zonder dat dit directe 
gevolgen heeft voor hun inwoners.

2.2. Van kaasschaaf tot
en met strategisch bezuinigen 

De toenemende exploitatietekorten dwingen het 
openbaar bestuur van Drentse gemeenten tot 
scherpe inhoudelijke keuzes en steeds ingrijpendere 
maatregelen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
gemeente Assen, één van de acht Nederlandse 
gemeenten die onder preventief toezicht waren gesteld 
en de gemeente Hoogeveen, waar de grote financiële 
problemen hebben geleid tot een bestuurscrisis.
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De Drentse gemeenten streven er naar de lasten zo 
evenwichtig mogelijk te verdelen en de maatschappelijk 
impact te beperken. Maar de realiteit is dat het 
onvermijdelijk is dat deze keuzes pijn doen en op 
diverse fronten wringen.  

Zij hanteren daarbij verschillende strategieën. Veelal 
gaat het om mix van maatregelen; het verhogen van 
inkomsten in combinatie met bezuinigingen en het uit- 
of afstellen van investeringen.

De gemeente Emmen hanteert - net als diverse andere 
Drentse gemeenten- de volgende strategiemix:

•	 Snijden	in	de	eigen	
bedrijfsvoering. “Eerst in je 
eigen vlees, de gemeentelijke 
organisatie inkrimpen”;
•	 Specifieke	keuzes,	afromen	
budgetten;
•	 Generieke	maatregelen	
doorvoeren over alle budgetten 
(% eraf);
•	 Verhogen	gemeentelijke	
belastingen en tarieven: OZB, 
sport- en parkeertarieven-, 
toeristenbelasting. 

“Inwoners merken 
straks de effecten 
van deze keuzes. 
Niet alleen in hun 
portemonnee, 
maar ook visueel 
zichtbaar in hun 
leefomgeving”.

2. Beperkte sturingsruimte voor
gemeenten op sociaal domein 
 Hoewel gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering, vragen zowel vertegenwoordigers 
bij gemeenten als bij instellingen zich af hoeveel 
sturingsvrijheid gemeenten eigenlijk echt hebben. 
“VWS zit dubbel in de opdracht aan gemeenten. 
Aan de ene kant zegt ze: gemeenten, jullie zijn nu 
verantwoordelijk voor het sociaal domein. Aan de 
andere kant zijn landelijk de abonnementstarieven voor 
de huishoudelijke hulp bepaald. Hoeveel beleidsvrijheid 
hebben gemeenten? Zijn zij eigenlijk de lokale 
uitvoeringsorganisaties geworden van landelijk beleid? 
Hun invloed is nu zo beperkt, dat de democratische 
legitimatie op het sociaal domein onder druk staat.”

Er is bij de Drentse gemeenten behoefte aan meer 
sturingsruimte om maatwerk te kunnen leveren 
aan de eigen inwoners en zo effectiever te werken. 
Daarbij kan gedacht worden aan sturingsinstrumenten 
als minder indicaties buiten de gemeente om, de 
praktijk-ondersteuners van huisartsen laten betalen 

door de zorgverzekeraar en afschaffing van het 
abonnementstarief. 

3. Opschalingskorting
Dit is een nagenoeg Drents breed probleem. In 
Drenthe zijn veel gemeenten opgeschaald, maar alleen 
de gemeente Emmen telt meer dan 100.000 inwoners. 
De bestedingsruimte bij de Drentse gemeenten is 
afgenomen ten gevolge van de opschalingskorting. 
Het verbaast de geïnterviewden “enorm dat het kabinet 
doet alsof deze gemeenten overal bestaan”. “Doe niet 
alsof het er wel is,” zei de één. “Handhaving van deze 
korting is onbehoorlijk bestuur”, zei een ander.

4. Sterke wisselingen inkomsten uit 
gemeentefonds (accres)
Als het Rijk minder uitgeeft, krijgen gemeenten ook 
minder. Geeft het Rijk meer uit, krijgen gemeenten 
meer. Dit meebewegen met het Rijk zorgt voor 
onzekerheid en instabiliteit in de gemeentelijke 
begroting. Of zoals een geïnterviewde het verwoordde: 
“Het stijgt en daalt, maar je hebt hierop geen enkele 
invloed. Door het accres te bevriezen, ben je van de 
schommeling in deze inkomsten af. Dat maakt je minder 
afhankelijk, je kent het jaarlijkse bedrag en weet dat 
dit vastligt”. Drentse gemeenten hebben behoefte aan 
meer stabiliteit aan de inkomenskant, zodat ze meer 
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“Meer beleidsvrijheid en 
sturingsmogelijkheden nodig
om taken op een verantwoorde
wijze uit te kunnen voeren.”
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GGD’en, hebben extra uitgaven aan (bijzondere) 
bijstand het grootste financieel effect, gevolgd 
door de inkomstenderving van parkeerinkomsten 
en toeristenbelasting, extra ondersteuning sociaal 
werkbedrijven en extra uitgaven voor sport. 

Het sociaal domein van gemeenten wordt dan ook 
relatief hard geraakt: er zijn relatief veel en relatief 

Het is Assen gelukt om een meerjarig Herstelplan 
bij de Provincie in te dienen. Om de begroting 
sluitend te krijgen, zijn er harde keuzes gemaakt. 
“Dit was een pijnlijke exercitie en betekent een forse 
bezuinigingsoperatie. Dat kan niet anders.”

Ook de andere Drentse gemeenten brengen veel 
offers in de opvang van de tekorten. Ze bezuinigen 
over de volle breedte van hun takenvelden, er 
is niet of nauwelijks ruimte voor nieuw beleid, 
investeringsagenda’s worden getemporiseerd, plannen 
blijven op de plank liggen. “Daardoor wordt het 
aanhaken bij belangrijke ontwikkelingen moeilijk en 
soms onmogelijk. Kansen worden gemist, kansen 
die bijvoorbeeld in de toekomst werkgelegenheid op 
kunnen leveren. En dat gaat dus ten koste van de 
inwoners.”

“Maar inmiddels vullen we het ene gat met het andere 
om de gemeentelijke begroting sluitend te maken. De 
budgetten zijn strak afgesteld. Het is meer en meer 
een financieel gedreven wereld geworden. Onze 
bezuinigingen zijn heel divers en treffen ook wijken 
en dorpen. Dat kan nooit de bedoeling zijn van de 
gemeente. We willen juist investeren in wijken en 
dorpen.” 

Aangezien de meeste gemeenten in de afgelopen jaren 
hun reserves hebben moeten aanspreken en tarieven 
hebben moeten verhogen, is hun financiële positie erg 
kwetsbaar geworden. 
De rek is er uit en er is niet of nauwelijks investerend 
vermogen voor de grote uitdagingen van de komende 
jaren als klimaatadaptatie, energietransitie, grotere 
transformatieopgaven in binnensteden, dorpen en 
wijken en een duurzaam zorgaanbod.
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“’t stapelt maar door. Ik 
vergelijk het graag met 
behang op de muur. Alle 
behanglaagjes zijn er af, we 
zitten op het beton en hier 
vallen zelfs gaten in. We zijn 
vooral aan het repareren 
en plamuren. Het sociaal 
beleid is tot een minimum 
teruggebracht”.
 

Top 10 grootste 
financiële effecten
in het worst case 
scenario in euros 
x1.000.000

Scenario Realisatie Prognose Totaal
  (jan-mei) (juni-dec) (jan-dec)

1 Extra uitgaven (bijzondere) bijstand 96 - 117 438 - 535 534 - 652
2 Minder inkomsten parkeren 128 - 157 154 - 188 282 - 345
3 Minder inkomsten toeristenbelasting 71 - 87 132 - 162 204 - 249
4 Ondersteuning sociaal werkbedrijven 48 - 59 145 - 177 193 - 236
5 Extra uitgaven sport 54 - 67 133 - 162 187 - 229
6 Lagere retributies en leges 47 - 58 105 - 128 152 - 186
7 Lagere precario- en reclamebelasting 36 - 44 65 - 79 101 - 123
8 Extra uitgaven cultuurpodia 27 - 33 71 -87 98 - 120
9 Extra uitgaven schulphulpverlening 5 - 6 64 - 79 69 - 85
10 Ondersteuning jeugd- & Wmo 15 - 16 52 - 62 66 - 78
Alle overige effecten samen 113 - 130 264 - 339 337 - 469
Extra uitgaven door Tozo 530 - 530 766 - 1.144 1.296 - 1.674
Extra uitgaven aan GGD’en en VR’s 40 434 474

Bron: Financiële bijwerkingen 
van corona, Andersson Eiffers 
Felix AEF, 15 juli 2020

4 Financiële bijwerkingen van 
corona, Andersson Elffers Felix, 15 
juli 2020.

2.3. Het effect van corona op de 
gemeentelijke financiën 

De coronacrisis versterkt de financiële problemen 
bij gemeenten op meerdere manieren. Het raakt de 
gemeenten op alle domeinen waar zij actief zijn. Het 
aantal gevolgen en de impact ervan verschilt wel sterk 
per domein. 

Naast extra uitgaven voor Tozo (Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en 

“Het is een meer en meer 
financieel gedreven wereld 
geworden. Het gaat niet meer 
over inhoud en inwoners.”



dorpen en wijken al hoog was, neemt fors toe. Naast 
de al bekende kwetsbare groepen, worden nu vooral 
ook jongeren, zelfstandigen en flexwerkers zwaar 
getroffen. Dat raakt ook gemeenten, doordat er 
meer bijstandsuitkeringen nodig zijn, meer mensen 
in schuldhulpverlenings-trajecten komen en meer 
daklozen moeten worden opgevangen. 

Met name in de meer kwetsbare wijken en dorpen slaat 
de coronacrisis hard toe en fungeert als katalysator 
van bestaande problematiek in de samenleving. De 
bestuurder van een Drentse welzijnsgroep constateert 
“meer eenzaamheid, meer rondhangende jongeren, 
meer (v)echtscheidingen, veel nog verborgen huiselijk 
geweld (‘stilte voor de storm’) en meer overlast op 
straat, waardoor spanningen in de wijk toenemen”. 

Kortom veel maatschappelijke schade, een 
toenemende tweedeling in onze samenleving en 
oplopende kosten voor gemeenten, die mogelijk niet 
meer volledig gecompenseerd gaan worden.
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grote financiële effecten in het sociaal domein. Dat 
kan betekenen dat vooral Drentse gemeenten met een 
sociaaleconomisch kwetsbare bevolking in Zuidoost-
Drenthe en in bepaalde mate ook Assen, Hoogeveen 
en Meppel hogere kosten gaan ondervinden. Daarbij 
speelt dat het grootste effect van allemaal, de extra 
uitgaven aan (bijzondere) bijstand, vermoedelijk ook na 
2020 doorwerkt.  

De coronacrisis treft alle Nederlandse gemeenten. 
Wel zijn er onderlinge verschillen te zien. Volgens AEF4 
ondervinden vooral toeristische gemeenten, zoals de 
Drentse gemeenten, grote financiële effecten omdat zij 
veel inkomsten uit toeristenbelasting, precariobelasting 
(voor terrassen) en vaak ook parkeren mislopen. 
CBS5 meldt dat de coronacrisis de 
economie in Drenthe een grote klap 
heeft gegeven. In het tweede kwartaal 
van dit jaar ligt de economische krimp 
tussen de 8 en 10 procent. De cijfers 
over het derde kwartaal zijn nog niet 
bekend.
Corona biedt nieuwe kansen voor het 
toerisme in Drenthe. Drenthe trekt met 
haar lage aantal coronabesmettingen 
nieuwe gasten. VNO NCW Noord 
verwacht dan ook dat het toerisme 
in Drenthe in het derde kwartaal een 
positiever beeld geeft. Dat zal echter de 

terugval in andere sectoren zeker niet compenseren. 
Ook Marketing Drenthe kan niet inschatten hoe groot 
de schade is en in hoeverre de ondernemers die in juli 
en augustus weer weten goed te maken.

Wat het verdere verloop van de coronacrisis en de 
uiteindelijke financiële effecten van de coronacrisis bij 
gemeenten zullen zijn, dat is nog onzeker. De meeste 
kosten die gemeenten tot nog toe hebben gemaakt 
zijn opgevangen door het Rijk. Zo zijn gemeenten 
bijvoorbeeld gecompenseerd voor de extra uitgaven in 
het sociaal domein en het kwijtschelden van huur van 
sportverenigingen6.  
Ook de geïnterviewde Drentse beleidsadviseurs geven 
aan dat de compensatie door het Rijk in de eerste 

tranche ruimhartig was. Ze hopen 
dat de tweede tranche dat ook 
zal zijn, maar beseffen ook dat 
de begroting van het Rijk enorm 
uit het lood is getrokken door de 
coronacrisis. 

Er zijn dan ook breed zorgen over 
de maatschappelijke en financiële 
effecten van coronacrisis op de 
middellange- en lange termijn. 
Er komt een recessie aan met 
oplopende werkloosheid. De 
werkloosheid die in sommige 
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“De coronaperiode 
fungeert als katalysator van 
bestaande problematiek in 
de samenleving.”

5  Regionale economische groei eerste halfjaar 2020, 
CBS, 19 augustus 2020 6 https://www.rijksoverheid.nl/
actueel/nieuws/2020/05/28/compensatie-coronacrisis-
voor-gemeenten

“Drentse gemeenten vrezen 
voor een verdere negatieve 
spiraal door de coronacrisis 
waar zij niet of nauwelijks 
zelfstandig uit kunnen komen”.



3.1. Overzicht belangrijkste 
maatschappelijke effecten inwoners
op hoofdlijnen

De inwoners van Drenthe worden sterk getroffen door 
de financiële tekorten bij de Drentse gemeenten. De 
Drentse gemeenten nemen ingrijpende maatregelen 
over de volle breedte van hun takenpakket. Inwoners 
plukken daarvan de wrange vruchten in de vorm van 
een schraler voorzieningenaanbod, hogere OZB, een 
slecht onderhouden buitenruimte en minder veiligheid 
in buurten en wijken. 

Kwetsbare inwoners worden daarbij het hardst geraakt. 
De werkloosheid die in sommige dorpen en wijken al 
hoog was, neemt mede als gevolg van de coronacrisis 
fors toe. Naast de al bekende kwetsbare groepen, 
worden nu vooral ook jongeren, zelfstandigen 
en flexwerkers zwaar getroffen. Gemeenten en 
maatschappelijke organisaties zien een toenemende 
eenzaamheid, oplopende wachtlijsten en schulden- en 
daklozenproblematiek, meer rondhangende jongeren 
en meer overlast op straat, waardoor spanningen in 
wijken toenemen. Zij maken zich ernstige zorgen over 
de verscherping van de tweedeling in de samenleving.

De bezuinigingen treffen het voorliggende veld hard: 
voorzieningen, preventie en vroeg signalering worden 
afgebroken, waardoor zorg en ondersteuning in de 

Inzicht in de maatschappelijke
effecten op hoofdlijnen 3

In het vorige hoofdstuk is de 
achtergrond van de financiële situatie 
bij gemeenten geschetst. In dit 
hoofdstuk gaan we nader in op de 
impact van de bezuinigingsmaatregelen 
op inwoners. 

20 21

toekomst alleen maar duurder worden. De verschraling 
van de voorzieningen, juist in wijken die aandacht 
vragen om uit de verloedering te komen, schaadt 
bovendien het vertrouwen van mensen in de overheid.

De gemeenten treffen dus maatregelen op alle 
domeinen waarop zij actief zijn om de financiële 
tekorten op te vangen (kaasschaaf). Het aantal 
gevolgen en de impact daarvan verschilt wel per 
domein en per gemeente, afhankelijk van de 
strategische keuzes. 

Het volgende overzicht geeft de resultaten van de 
inventarisatie van de bezuinigingsmaatregelen en de 
belangrijkste maatschappelijke effecten op hoofdlijnen 
van een drietal gemeenten te weten, Assen, Emmen 
en Hoogeveen. De gevolgen zijn geordend naar het 
Iv3-taakveld waarop ze betrekking hebben. Voor 
meer detail informatie verwijzen we naar de nota’s 
van de desbetreffende gemeenten (zie geraadpleegde 
bronnen).
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  Taakveld

 1. Bestuur

 2. Veiligheid

 
 3. Verkeer en vervoer

 

 4. Economie

 

 5. Onderwijs

 
 
 6. Sport, cultuur en recreatie

Overzicht bezuinigingsmaatregelen en maatschappelijke 
effecten op hoofdlijnen van Assen, Emmen , Hoogeveen 

Maatregelen Drentse gemeenten
 
Verhoging OZB, toeristenbelasting en parkeertarieven.

Versobering onderhoud gemeentelijke gebouwen en accommodaties. 
Versobering representatie en huldeblijken.
 

Minder inspanning op voorkomen woninginbraken.

Beperkt onderhoud wegen, pleinen, parkeren, straatverlichting. 

Minder stimulering economische activiteiten en promotie. 

Onderwijsbeleid: stoppen specifieke kindpakketten. 

Minder aanbod laaggeletterdheid.

Onderwijshuisvesting: geen inspecties, preventief onderhoud, buitenschilderwerk.

Sportaccommodaties: uitstellen van investeringen en bezuinigen op onderhoud.

Sporttarieven verhogen en kortingen subsidies verenigingen.

Geen onderhoud cultuurcentra en bezuiniging op budgetten voor evenementen.

Minder onderhoud openbaar groen en schoon houden wegen. Versobering 
speeltoestellen en straatmeubilair. Milieupark minder ruim open.

Maatschappelijke effecten op hoofdlijnen
 
Verhoging (woon)lasten inwoners. Bewoners en ondernemers betalen meer voor een parkeervergunning. Bezoekers 
betalen meer parkeergeld. 

Minder comfort en kwaliteit leefomgeving.

Kan ertoe leiden dat inwoners zich minder veilig voelen 

Kwaliteit (wegennet) vermindert; risico op aansprakelijkheid en schadeclaims (deels verkeersveiligheid) verhoogt; risico 
op lange termijn waardoor investeringskosten hoger worden om terug op (huidig) niveau te komen; vermindering van de 
kwaliteit van de leefomgeving heeft een negatief effect op de leefbaarheid / beleving in de wijk. 

Mogelijk minder betrokkenheid ondernemers; minder groei werkgelegenheid; minder evenementen van, voor en door 
inwoners. 

Meer gezinnen in kwetsbare positie of hun positie verslechtert. Minder kinderen kunnen meedoen aan de samenleving. 
Minder preventie op jeugdhulp en minder gelijke onderwijskansen. Grotere kans op stijgende uitgaven en achterstanden.

Oplopende achterstanden alfabetisering. Vermindert kansen van laaggeletterden om weer maatschappelijk mee te doen 
en hun kansen te vergroten in de samenleving. 
 
Oplopen van achterstallig onderhoud en minder comfort gebruikers

Sporters en sportverenigingen ondervinden hinder van slechte kwaliteit velden en gebouwen. Demotiveert vrijwilligers in 
het leveren eigen bijdrage. 

Exploitatie sportvereniging onder druk. Kan zich door vertalen in contributieverhoging voor leden. Treft vooral mensen 
en gezinnen met smalle beurs. Lidmaatschap mogelijk niet meer te dragen. Vergroot risico gezonde leefstijl en sociaal 
welbevinden. 
Minder comfort voor bezoekers; minder evenementen, waardoor minder sociale cohesie en educatie; mensen met een 
smalle beurs ook getroffen als activiteiten (meer) geld gaan kosten. 

Meer risico op schade en minder comfort voor inwoners. Afname kwaliteit openbare ruimte (verrommeling); afname 
mogelijkheden van buiten spelen/bewegen, waardoor meer bewegingsarmoede en minder sociale ontmoeting.
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  Taakveld

 7. Sociaal domein
 

 8. Volksgezondheid en milieu

 9. Volkshuisvesting,   
  ruimtelijke ordening en
  stedelijke vernieuwing

Maatregelen Drentse gemeenten

Stoppen (grotendeels) met preventie schuldhulpverlening en schuldhulpverlening 
aan ondernemers.

Inkomensregelingen en arbeidsparticipatie: minder vroegtijdige en preventieve 
maatregelen.

Minder ondersteuning vrijwilligerswerk.

Minder ondersteuning informele hulp/mantelzorg.

Versoberen wijk- en dorpsbudgetten.

Geen preventief onderhoud buurthuizen, alleen calamiteitenonderhoud.

Besparing op inloopvoorziening dak- en thuislozen/innovatieve woonoplossingen 
voor daklozen.

Minder preventieve voorlichtingsprogramma verslaving/genotmiddelen op het 
onderwijs.

Uitstel projecten, minder capaciteit voor dienstverlening.

Minder budgetten dorps- en wijkvernieuwing.

Maatschappelijke effecten op hoofdlijnen

Risico op meer problematische schulden, minder ondersteuning voor de vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met 
schuldhulpverlening. 

Meer instroom inwoners in bijstand en vertraging uitstroom bijstandscliënten door minder inspanning, daardoor oplopende 
maatschappelijke kosten.

Risico dat kwaliteit van de dienstverlening van vrijwilligers terugloopt en voorzieningen op den duur verdwijnt. Kwetsbare 
mensen krijgen geen hulp meer. Dit kan leiden tot meer inwoners met financiële problemen en/of een grotere druk 
op betaalde hulpverleners om deze taken over te nemen. Het vinden en binden van vrijwilligers kan lastig zijn. Als 
vrijwilligersinitiatieven verdwijnen zijn deze vaak niet gemakkelijk opnieuw opgestart.

Overbelasting mantelzorgers, psychische en financiële belasting, meer zorgconsumptie. Zorgbehoevenden: meer beroep 
op zorg, korter thuis kunnen wonen of met meer professionele ondersteuning.

Minder kwaliteit van de leefomgeving; negatieve impact lokale democratie als vertrouwen, betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van bewoners afneemt, en partnerschap en gelijkwaardigheid met bewoners afneemt.

Idem.

Problematiek van dak- en thuislozen pregnanter; ontstaat wellicht onnodig dakloosheid en/of dat deze langer duurt; 
Schrijnende situaties blijven langer in stand.

Hoger risico op (problematisch) gebruik bij jongeren en verslavingen, daardoor op termijn mogelijk oplopende 
maatschappelijke kosten.

Vertraagde ontwikkeling van (kwetsbare) dorpen en wijken. Minder aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te 
recreëren. Dienstverlening van de afhandeling van vergunningsaanvragen en principeverzoeken gaat achteruit.

Minder kwaliteit van de leefomgeving; negatieve impact lokale democratie als vertrouwen, betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van bewoners afneemt, en partnerschap en gelijkwaardigheid met bewoners afneemt. 



overbelasting van mantelzorgers. Voor de zorgvragers 
betekent dit dat zij meer beroep moeten doen op 
zorgprofessionals (alsnog oplopende kosten) en korter 
thuis kunnen wonen. 

3.2.2 Kwetsbare groepen worden
het hardst geraakt 
De bezuinigingen treffen vooral het voorliggende veld: 
voorzieningen, preventie en vroeg signalering worden 
afgebroken. De Drentse gemeenten bezuinigen op het 
aanbod aan laaggeletterden, stoppen met preventie 
schuldhulpverlening of voeren kortingen door aan 
organisaties die informele hulp aanbieden. Maar ook 
trainingen zoals ‘Omgaan met geld’ of de training 
“Brussen” voor kinderen met een broer of zus met een 
handicap worden geschrapt.

De bezuinigingen die gemeenten nu nemen, raken de 
meest kwetsbare groepen in de samenleving vaak het 
hardst. En dat terwijl juist deze groepen de zorg en 
steun hard nodig hebben. 

De burgemeester van Emmen bezoekt bijvoorbeeld 
mensen bij hun 60-jarig huwelijk. Dan ziet hij soms 
met eigen ogen hoe dunnetjes alles is: hun leven, 
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hun eten, hun gezondheid. °Voor deze mensen is het 
balanceren op een dun koord. Je redt het net wel of 
net niet. Deze kwetsbaarheid maakt mensen fragiel.” 
En “je zult maar in een gezin wonen, waar ouders 
werkloos zijn, er meerdere kinderen, er bijna geen eten 
in de kast is. Gelukkig heeft Emmen nog oog voor deze 
kwetsbaarheid, maar het beton op de muur is in zicht. 
Hoeveel gaten kunnen gemeenten nog laten, voordat 
mensen van het dunne koord vallen”?

“Een ander voorbeeld: in het voorschoolse beleid vallen 
gaten, 1 dag in plaats van 2 dagen, levert meteen geld 
op. Een dag minder lijkt ook weinig. Maar voor kinderen 
die minder kansen hebben, betekent dat juist heel veel. 
Weer een dag minder (didactische en pedagogische 
begeleiding). Juist dit type 
investeringen loont enorm in de 
samenleving”.

Binnen het onderwijsbeleid 
treft Hoogeveen maatregelen 
als beëindigen van het 
kindpakket in 2020. Daarmee 
konden kinderen uit arme 
gezinnen gratis zwemmen, naar 
de bibliotheek en bijdragen 

“Hoeveel moet er nog 
worden wegbezuinigd, 
voordat mensen van 
het dunne koord 
vallen?”

3.2. Een impressie van de praktijk,
door de ogen van…. 

In deze paragraaf geven we een beeld van de 
maatschappelijke effecten door de ogen van 
vertegenwoordigers van het lokale bestuur en 
maatschappelijke organisaties. 

3.2.1 Zorg en ondersteuning
van inwoners zwaar onder druk 
De financiële tekorten bij gemeenten hebben 
ingrijpende consequenties, zo constateert Zorgbelang 
Drenthe: “Vooral in de grote gemeenten Assen 
en Emmen. De druk op de WMO en de jeugdzorg 
neemt toe. Gemeenten hebben de neiging om de 

overschrijdingen bij 
de jeugdzorg niet te 
accepteren, er ontstaat 
daardoor verschraling 
van het aanbod”. 
Ook kent Drenthe een 

hoog zorggebruik in vergelijking met andere delen 
van Nederland (met name in de Zuidoost Drenthe). 
Bijvoorbeeld 30% meer huisartsenbezoek. Landelijke 
verdeelmodellen pakken voor Drenthe nog wel eens 
negatief uit. Krijgen mensen de zorg waar ze recht op 
hebben?” 

“Het risico op zorgmijding is levensgroot: als je hulp 
vraagt en ‘nee’ hoort, omdat er geen geld voor is, 
dan denk je de volgende keer: laat maar, ik krijg het 
toch niet. Corona heeft zorgmijding nog een keer 
extra impuls gegeven. Van belang blijft dat inwoners 
actief benaderd worden voor hulp en ondersteuning 
en daar moet je dus niet op korten. Anders zie je 
gezondheidsschade als gevolg ontstaan.“

Ook het bezuinigen op welzijn is riskant. Zo worden de 
budgetten voor de Tintengroep niet meer geïndexeerd 
en dit heeft consequenties voor hun dienstverlening: 
minder dienstverlening, minder projecten, minder 
innovatie. Mensen die zorg mijden komen daardoor 
ook later in beeld (of helemaal niet), met vaak hogere 
zorgkosten tot gevolg, omdat deze mensen pas in 
beeld komen als er zwaardere zorg nodig is.

De afbouw van zorgvoorzieningen in Drenthe verhoogt 
de druk bij vrijwilligers en mantelzorgers. 
Mantelzorgers zijn nu al overbelast. De coronacrisis 
versterkt dit, 22% van de Drentse mantelzorgers 
geeft aan dat de mantelzorgtaken nog zwaarder 
zijn geworden7.  Doordat veel gemeenten 
bezuinigen op ondersteuning van vrijwilligerswerk 
en mantelzorgondersteuning dreigt verregaande 
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“Het risico op 
zorgmijding is 
levensgroot.”

7  Welke gevolgen heeft corona voor 
inwoners van Drenthe? Trendbureau 
Drenthe, 2020



De bestuurder van Kunst & Cultuur Drenthe: “Dit raakt 
jong en oud; Als er geen mogelijkheden zijn in de 
omgeving (om te repeteren, te oefenen) dan heeft dat 
invloed op participatie en talentontwikkeling. Vooral 
als afstanden naar deze voorzieningen groter worden. 
Mensen met een smalle beurs worden extra getroffen 
als activiteiten meer geld gaan kosten.”

En tot slot raakt de verhoging van de gemeentelijke 
belastingen, heffingen en sport en parkeertarieven 
mensen met een smalle portemonnee harder dan zij 
met een vollere portemonnee. Door de bezuinigingen 
is het risico op verscherping van de tweedeling in de 
samenleving erg groot. 

3.2.3 Afnemend vertrouwen in de overheid 
Assen heeft pijnlijke keuzes moeten maken, maar deze 
waren onontkoombaar. Het huishoudboekje moet op 
orde. Meer inkomsten nodig, betekent onder meer 
(en vooral) gemeentelijke belastingen verhogen, zoals 
OZB, parkeertarieven, sporttarieven, toeristenbelasting 
etc.

Door de hele gemeentelijke begroting heen zijn 
in Assen zaken geschrapt, uitgaven moeten naar 
beneden: de milieustraat is minder vaak open, 
de dienstverlening aan bedrijven vanuit het 
reïntegratiebedrijf van Werkplein Assen, Tynaarlo en 
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Aa en Hunze wordt minder, maar denk ook aan het 
onderhoud van wegen en of gemeentelijke panden. 
Ook heesters en hagen in de gemeente worden 
vervangen door groen dat minder onderhoud vergt. 
“Inwoners merken straks de impopulaire maatregelen. 
Niet alleen in hun portemonnee, maar ook visueel 
zichtbaar in hun leefomgeving”. 

In Emmen krijgt men de burgerbegrotingen niet meer 
financieel rond en worden de dorps- en wijkbudgetten 
gekort. Het ambitieuze plan voor de kwetsbare wijk 
Angelslo in Emmen staat nu op een lager pitje. De 
wooncorporatie Domesta moet de OZB en rioolheffing 
direct doorberekenen bij mensen die het nu al niet 
kunnen betalen.

De verschraling van de 
voorzieningen, juist in 
wijken die aandacht 
vragen om uit de 
verloedering te komen, 
schaadt het vertrouwen 
van mensen in de 
overheid. 

krijgen voor andere activiteiten. Het effect van deze 
maatregelen zijn ingrijpend.8

De bestuurder van SportDrenthe geeft aan “dat de 
praktijk leert dat, ondanks dat de Drentse gemeenten 
het belang van sport onderkennen, sport vaak als 
eerste gekort wordt. Corona heeft aangetoond dat 
sport en bewegen goed is in te zetten als preventief 
middel (voorkomen overlast van jongeren op straat, 
bestrijden eenzaamheid etc.). Maar wat gebeurt er de 
komende jaren? Een aantal gemeenten heeft al een 
winstwaarschuwing afgegeven”. 

In Assen probeert men het beleidsveld sport te 
ontzien. De gemeente Emmen heeft onlangs juist 
een brief naar verenigingen gestuurd om alvast te 
waarschuwen voor een mogelijke korting over een half 
jaar. Verenigingen worden in dat geval gestimuleerd 
om zelf met alternatieven te komen (energiebesparing/ 
duurzaamheidsplannen).

De afgelopen periode, met Corona, was al zwaar 
voor verenigingen (mislopen baromzet, minder 
activiteiten). Er zijn nu alternatieven ontwikkeld om 
in kleinere groepen te kunnen sporten. Dat betekent 
voor verenigingen en organisaties dat ze hun groepen 
halveren (en dus nog steeds minder inkomsten 
hebben). Dit versterkt de tekorten bij verenigingen. Als 
hier nog gemeentelijke kortingen overheen komen is 
het de vraag of zij hun activiteiten nog wel overeind 
kunnen houden. Met alle gevolgen van dien, speciaal 
voor de inwoners die al een vergroot risico lopen qua 
leefstijl en sociaal welbevinden. 

Ook het Jeugdsport en Cultuurfonds ervaart de 
effecten van de financiële tekorten. Er is onder 
gemeenten grote bereidheid om hierin te blijven 
investeren, maar geven nu noodgedwongen aan: 
“we hebben nog maar een x-bedrag beschikbaar”. 
Dit betekent dat kinderen in armoede vaker moeten 
wachten om mee te doen.

Cultuur verbindt, net als sport. Het zorgt voor sociale 
cohesie, heeft een educatieve functie en haalt mensen 
uit hun isolement en/of verlaagt de drempel voor 
mensen om deel te nemen aan de samenleving 
(mensen met een handicap). Desondanks wordt ook 
de cultuursector geraakt. Gemeenten schrappen 
exposities en evenementen, ook culturele programma’s 
en activiteiten. Ze bezuinigen ook op onderhoud 
cultuurcentra. 
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8   Bijlage begrotingswijziging 
2-2020: Beschrijving maatschappelijke 
effecten, Hoogeveen

“Meer gezinnen in kwetsbare positie 
of hun positie verslechterd. Minder 
kinderen kunnen meedoen aan 
de samenleving. Minder preventie 
op jeugdhulp en minder gelijke 
onderwijskansen; en grotere 
kans op stijgende uitgaven en 
achterstanden.”

“Burgers geloven er niet 
meer in. Zij zien bakken met 
geld naar grote bedrijven 
gaan, maar zien tegelijkertijd 
de voorzieningen en 
dienstverlening in hun buurt 
afnemen”



Alles overziend constateren wij dat een structurele 
verbetering van de positie van de Drentse 
gemeenten noodzakelijk is om ze daadwerkelijk 
een motor te laten zijn in de aanpak van de 
grotere opgaven waar Drenthe voor staat, 
zoals de energietransitie, duurzame zorg en 
woningbouw. Gemeenten hebben daarbij 
behoefte aan compensatie van reële kosten die zij 
maken, meer stabiliteit aan de inkomstenkant en 
meer sturingsruimte voor het realiseren van lokaal 
maatwerk.

De doorlooptijd van dit onderzoek was zeer kort zowel 
voor ons als voor de gemeenten en maatschappelijke 
instellingen. We willen alle deelnemende gemeenten en 
organisaties bedanken voor de constructieve input en 
voor de snelle aanlevering van de gegevens. 

Tot slot 4
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Bijlage 1
Onderzoeksaanpak
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Scoop onderzoek 

Wat betreft de scoop van het onderzoek is een aantal 
zaken van belang. Dit kwalitatieve onderzoek geeft 
een beeld van de belangrijkste maatschappelijke 
effecten van de financiële situatie van gemeenten 
op hoofdlijnen. Hierbij is gefocust op de impact op 
inwoners. We bezien de maatschappelijke effecten 
vanuit het perspectief van gemeenten, provincie en 
maatschappelijke organisaties. 

Onderzoeksproces 

We hebben het onderzoek uitgevoerd in de volgende 
stappen: 
1. Desk research
2. Interviews 
3. Overzicht maatregelen en effecten op hoofdlijnen

I Desk research
In deze stap hebben een inventarisatie uitgevoerd 
naar de financiële situatie van gemeenten, impact 
van coronacrisis en daaruit voortvloeiende 
maatschappelijke effecten.
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Om de situatie in Drenthe in beeld te krijgen is 
een quickscan uitgevoerd van de gemeentelijke 
begrotingen, kadernota’s van gemeente Assen, Emmen 
en Hoogeveen en de basisdocumentatie van de VDG.

II Interviews naar financiële situatie en 
maatschappelijke effecten 
Voor dit onderzoek bestonden de interviews uit 
semigestructureerde interviews (zie bijlage 1) met 
negen vertegenwoordigers van Drentse gemeenten, de 
provincie Drenthe en maatschappelijke organisaties in 
Drenthe (zie bijlage 2). 

In de selectie is gestreefd naar een goede doorsnede 
van relevante maatschappelijke organisaties waarvan 
verwacht kan worden dat ze een goed zicht hebben op 
de impact van de tekorten op Drentse inwoners. 

De interviews zijn gebruikt om een beeld te krijgen van: 
- de financiële situatie bij gemeenten en wat dit 
betekent voor organisaties; 
- de te verwachten maatschappelijke effecten voor de 
lokale samenleving op de korte en langere termijn. 
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III Overzicht bezuinigingsmaatregelen drie 
Drentse gemeenten en maatschappelijke effecten 
op hoofdlijnen 
De resultaten zijn samengevat in de tabel in paragraaf 
3.1. Het overzicht is tot stand gekomen op basis 
van bestaande informatie van een drietal Drentse 
gemeenten, later aangevuld met informatie uit de 
interviews. De input vanuit de interviews én de omvang 
van de bezuinigingen zijn in belangrijke mate leidend 
geweest voor de aanwijzing van de belangrijkste 
effecten. De gevolgen zijn geordend naar het Iv3-
taakveld waarop ze betrekking hebben.
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Onderzoeksvragen

De hoofdvraag is:
Wat zijn de maatschappelijke effecten van de
financiële tekorten bij gemeenten in de provincie 
Drenthe? 

Deze hoofdvraag is opgesplitst in de volgende 
deelvragen:

I Hoe ziet de context eruit?
 1. Wat is de financiële situatie van gemeenten? 
Welke ontwikkelingen in het landelijke beleid hebben 
invloed op de financiële situatie van gemeenten?
 2. Hoe ziet de Drentse bevolkingssamenstelling 
eruit? Welke facetten hiervan hebben invloed op de 
financiële situatie van gemeenten?
 3. Wat zijn de financiële gevolgen op de korte 
termijn van de crisismaatregelen en teruglopende 
inkomsten die gemeenten hebben moeten nemen 
vanwege de coronacrisis? Welke maatschappelijke 
effecten op de (middel)langere termijn zijn te 
verwachten door de coronacrisis en welke financiële 
gevolgen hebben zij voor gemeenten?



Bijlage 2
Itemlijst financiële tekorten
en maatschappelijke effecten
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Hoofdvraag
Wat zijn de maatschappelijke effecten van de
financiële tekorten bij gemeenten?

Vragen voor gemeenten:
1. Waardoor ontstaan in uw gemeente de tekorten? 
2. Hoe gaat uw gemeente om met deze tekorten? 
Welke beleidskeuzes moest uw gemeente hierdoor 
maken om de gemeentelijke financiën op orde te 
houden of te brengen (in te spelen op de tekorten)? 
3. Waar wordt minder in geïnvesteerd? 
4. Hoe worden meer inkomsten gegenereerd?
5. Wat betekent dit voor de investeringsruimte van uw 
gemeente voor de grote maatschappelijke opgaven 
waarvoor Nederland staat, zoals de energietransitie, 
woningbouw en duurzame zorg?
6. Welke wensen zijn er ten aanzien van de lobby 
(meer beleidsvrijheid, sturingsmogelijkheden). Heb 
je one-liners of concrete voorbeelden die de lobby 
ondersteunen?

Vragen aan de instellingen:
7. Wat merkt uw instelling van de tekorten bij de 
gemeenten waarin u werkt?

39

8. Welke beleidskeuzes moet uw organisatie maken 
naar aanleiding van deze gemeentelijke tekorten? 
9. Waar wordt minder in geïnvesteerd? Waar hebben 
jullie op moeten bezuinigen 
10. Hoe worden meer inkomsten gegenereerd?
11. Alleen bij zorginstellingen: Het lijkt dat de vraag 
toeneemt? Wat is volgens jullie de reden hiervan 
(vraag neemt echt toe, mensen eerder in beeld, teveel 
aanbod).

Vragen voor gemeenten en instellingen:
12. Wat merken mensen op straat ervan? (praktische 
voorbeelden: pasje zwembad, horeca, werken) (is er 
specifieke aandacht nodig voor kwetsbare groepen?). 
(mens en economie; woon- en leefomgeving; 
infrastructuur en voorzieningen).
13. Wat zijn de effecten voor de lokale samenleving op 
de korte en langere termijn? (praktische voorbeelden: 
cultuur, onderwijs, sport, voorzieningen, hogere lokale 
belastingen, zorg, onderhoud in buurten/leefbaarheid).
14. Wat merken bedrijven, winkels, voorzieningen, etc, 
ervan?



Bijlage 3
Lijst geïnterviewden gemeenten, 
provincie en maatschappelijke 
organisaties
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André Bosma, beleidsadviseur financiën Emmen 

Johan Brongers, directeur-bestuurder Tintengroep

Henk Jumelet, gedeputeerde Provincie Drenthe

Henk Kersten, beleidsadviseur Public Affairs Assen

Hans de Lang, directeur-bestuurder Sport Drenthe

Jan van Loenen, directeur-bestuurder Zorgbelang Drenthe

Eric van Oosterhout, burgemeester Emmen en vicevoorzitter 
Veiligheidsregio Drenthe

Jan Tingen, directeur Gemeentelijke Kredietbank 

Marieke Vegt, directeur-bestuurder Kunst en Cultuur

Interviewers Trendbureau Drenthe 
Yvonne van der Weerd
Maud Diemer
Rika Ringersma 
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