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AFDELING STADSKANAAL 

NIEUWSBRIEF – januari 2010 nr. 74 
Het bestuur en de fractie van de PvdA afdeling gemeente Stadskanaal wensen u en de uwen 
plezierige feestdagen en een rooskleurig 2010! 

1. NIEUWJAARSBIJEENKOMST PvdA OP 17 JANUARI 

Op zondag 17 januari a.s. houdt de afdeling gemeente Stadskanaal van de Partij van de Arbeid een 
Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, belangstellenden en hun eventuele partners. De bijeenkomst 
wordt gehouden in: 

Theatercafé/restaurant Carte Blanche 
Geert Teisplein 4 in Stadskanaal 

Zondag 17 januari 15.00 tot 17.00 uur. 

Naast het uitwisselen van nieuwjaarswensen, uiteraard onder begeleiding van een hapje en een 
drankje, willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om mededelingen te doen over de 
voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. 
 
Wie de bijeenkomst wil bijwonen, maar geen vervoer heeft, kan contact opnemen met de secretaris, 
Sari Datema, (0599) 61 39 45. 

Het bestuur 

2. VERKIEZINGSPROGRAMMA EN KANDIDATENLIJST 

In de Algemene Ledenvergadering van 3 december jongstleden is, naast het verkiezingsprogramma, 
de definitieve kanidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Deze ziet er 
als volgt uit.

01. Jan-Willem van de Kolk 
02. Mark Kanter 
03. Francis Boen 
04. Erik van der Vlag 
05. Catharina Woortman 

06. Egbert Hofstra 
07. Monique Kroom 
08. Kevin Christiaans 
09. Renee Hassing 
10. Lia Pieters 

11. André Oost 
12. Carla Hopkes 
13. Riccardo Arisci 
14. Grietje Schipper 
15. Grietje Flap-Westerhof

 
Gerrie Kremer heeft aangegeven zich alsnog terug te trekken als kandidaat. 

Het verkiezingsprogramma 2010-2014 heeft als titel “ieder één telt!”. Wilt u een kopie ontvangen van 
het verkiezingsprogramma, neem dan contact op met secretaris Sari Datema, (0599) 61 39 45. 

Het bestuur 

3. WIJZIGINGEN BESTUUR 

Twee bestuursleden hebben onlangs hun functie neergelegd. Dit zijn Piet Oosterhuis en ook André 
Oost heeft  besloten te stoppen als bestuurslid. Meeuwes Mollinger zal tot de jaarvergadering de rol 
van voorzitter en penningmeester op zich nemen. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende 
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personen: Meeuwes Mollinger, Sari Datema (secretaris), Piebe van Boon, Theo Klinkhamer, Roel 
Withaar en Femmia Haverkamp. 

Het bestuur 

4. ieder één telt! 

In 2006 haalde de Partij van de Arbeid maar liefst tien van de 23 raadszetels. Door dat grote aantal 
hebben we de toon kunnen zetten. Het daverende succes van 2006 motiveert om een hele goede 
verkiezingscampagne te voeren. Al die kiezers willen we duidelijk maken dat hun stem op de Partij 
van de Arbeid de moeite waard was. Met dat vertrouwen hebben we geïnvesteerd in beter 
groenonderhoud, speelplaatsen, goed onderwijs en zorg. De werkgelegenheid is gegroeid. Het 
minimabeleid is uitgebreid. De WMO scoort het cijfer 8,0. De gemeentefinanciën zijn gezond.  

Dankzij al die stemmen hebben we een omslag gerealiseerd. Om een voorbeeld te noemen: met de 
woningcorporaties en wijk- en dorpsbewoners zijn we gestart met de Wijkaanpak. Die aanpak is niet 
af. We willen dat de gemeente de kanteling naar de wijken en dorpen doorzet, vraaggerichter gaat 
werken en de wijkbewoners centraal stelt. Een ander voorbeeld zijn de investeringen in wijk- en 
dorpsvoorzieningen. In Musselkanaal, Stadskanaal-Noord, Onstwedde en Maarsstee/Maarswold 
bouwen we de komende jaren multifunctionele accommodaties met een sterke buurtfunctie. Die lijn 
trekt de Partij van de Arbeid heel graag door. Woensdag drie maart gaat het om de wijk, de 
woonomgeving, de gemeente. Daarom gaan we een campagne voeren met als doelstelling zoveel 
mogelijk kiezers naar de stembus te lokken. In de aanloop naaar de verkiezingen maken we duidelijk 
dat de Partij van de Arbeid lokaal het verschil maakt: ieder één telt! 

Jan-Willem van de Kolk 

5. PvdA-STADSKANAAL START DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 

De afdeling Stadskanaal van de Partij van de Arbeid gaat een intensieve campagne voeren onder het 
motto "ieder één telt!". Met deze slogan vraagt de PvdA dat 3 maart 2010 zoveel mogelijk kiezers een 
stem uit te brengen op lijst 1. De PvdA zal wekelijks op de markten staan. Ook gaan partijleden van 
deur naar deur om kiezers te bewegen te stemmen. Renee Hassing is één van de 
campagnemedewerkers: "De Partij van de Arbeid maakt duidelijk dat het bij deze verkiezingen gaat 
over de toekomst van de gemeente Stadskanaal. We willen een gemeente waar het voor iedereen 
prettig wonen, werken en leven is. Iedereen telt mee in de gemeente Stadskanaal". 

Kandidaat-raadslid Hassing werkt aan een promotiefilm. Vorige week interviewde hij staatssecretaris 
Sharon Dijksma. "Ze maakt duidelijk dat de samenwerking tussen lokale en landelijke PvdA-
bestuurders kansen biedt. Zo is het taalstimuleringsproject SpraakMakend tot stand gekomen na 
overleg met de wethouder Van de Kolk. Mevrouw Dijksma maakt zich sterk om alle kinderen de kans 
te geven om te leren en te studeren. Dit in tegenstelling tot de kansen en mogelijkheden die hun 
ouders hebben gehad", aldus Hassing. 

Jan-Willem van de Kolk 

6. ACTIEVOEREN 

Na Nieuwjaar voeren we de campagne op. We starten op vrijdag 8 januari in Musselkanaal en op 9 
januari in Stadskanaal. Daarna elke veertien dagen een herhaling van deze marktakties in 
Musselkanaal en Stadskanaal. De laatste tien dagen voor de verkiezingen van 3 maart 2010 gaan we 
in verschillende wijken in onze gemeente canvassen tussen 16.00 en 18.00 uur.  

Voor alle deze activiteiten hebben we menskracht nodig. Ik ga er vanuit dat de kandidaten op de lijst 
naarmate 3 maart dichterbij komt, allemaal op meerdere tijdstippen inzetbaar zijn. 
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Maar gelijktijdig wil ik ook een beroep doen op de leden om aan deze activiteiten mee te doen. 

want ieder één telt! 

Onderstaand overzicht geeft duidelijkheid over de datum, de plaats, het tijdstip en het aantal 
personen. 

MARKTACTIES in 2010 

Datum Plaats Tijdstippen   Aantal pers. 

8 januari  Musselkanaal 14.00 – 16.00    4 

9 januari  Stadskanaal 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 3 * 4 = 12 

22 januari Musselkanaal 14.00 – 16.00   4 

23 januari Stadskanaal 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 3 * 4 = 12 

5 februari  Musselkanaal 14.00 – 16.00    4 

6 februari Stadskanaal 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 3 * 4 = 12 

19 februari Musselkanaal 14.00 – 16.00   4 

20 februari Stadskanaal 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 3 * 4 = 12 

26 februari Musselkanaal 14.00 – 16.00   4 

27 februari Stadskanaal 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 3 * 4 = 12 
 
CANVASACTIES in 2010 

Datum Plaats  Tijdstippen  Aantal pers. 

19 februari Maarswold Stadskanaal 16.00 – 18.00  8 

22 februari Maarsveld-1 Stadskanaal 16.00 – 18.00   8 

22 februari Maarsveld-2 Stadskanaal 16.00 – 18.00  8 

23 februari Maarsstee Stadskanaal 16.00 – 18.00  8 

23 februari Ceresdorp Stadskanaal 16.00 – 18.00  8 

24 februari Noord Stadskanaal 16.00 – 18.00  8 

25 februari Hagenbuurt Stadskanaal 16.00 – 18.00  8 

26 februari Centrum Musselkanaal 16.00 – 18.00  8 

1 maart  Alteveer Alteveer 16.00 – 18.00  8 

2 maart  Parkwijk Stadskanaal 16.00 – 18.00  8 
 

Opgave voor deelname graag per e-mail aan de campagnecoordinator: Jaap Duit 
j.j.duit@stadskanaal.nl, jjduit.stadskanaal@hetnet.nl, jaapduit@pvda-stadskanaal.nl 

7. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

Begin november is de gemeentebegroting van 2010 vastgesteld. De partij van de Arbeid fractie had 
veel moeite met de voorgelegde begroting. En dit hebben we ook niet onder stoelen of banken 
gestoken. Het was niet zozeer de begroting op zich, maar meer omdat het college voor nog eens 10 
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miljoen euro aan projecten in de begroting wou inboeken (aanpak Hoofdstraat, Multifunctioneel 
gebouw stadskanaal Noord, Miniatuurpark en het aanpakken van Theater Geert Teis). In de aanloop  
naar de algemene beschouwingen zijn er een aantal perspublicaties geweest die onze mening heeft 
weergegeven. Het was duidelijke taal. De fractie vond deze taal nodig, aangezien wij het pertinent 
oneens waren om nu in deze tijd voor zoveel geld aan projecten financieel in de begroting weg te 
zetten. In onze bijdrage in de raad hebben we dit ook nogmaals aangegeven. Natuurlijk hebben we 
hierbij het college niet voor het hoofd willen stoten en hebben ook niet onze relatie met het college 
onder druk willen zetten. Zoals gezegd, het ging ons om het afgeven van een signaal. Er is ons 
meerdere malen gevraagd of wij ook tegen de projecten zijn. Natuurlijk zijn wij niet tegen de uitvoering 
van deze projecten. We hebben gezegd dat het college zeker de plannen zou moeten gaan uitwerken, 
maar pas met een financieringsvoorstel mag komen op het moment dat er meer duidelijkheid over 
onze gemeentefinancien is. Andere fracties hebben op voorhand al aangegeven dat er versoberd 
moet worden. Dit vinden we onjuist, omdat dit naar onze mening ten koste gaat van de kwaliteit. 

Duidelijkheid over onze gemeentefinancien hebben we nu nog niet. Doordat het kabinet veel geld in 
de economie heeft geïnvesteerd moet er de komende jaren fors bezuinigd worden. Ook de 
gemeenten moeten hun steentje bijdragen. In het ergste geval moeten we op jaarbasis structureel 7 
miljoen euro bezuinigen. Hierover krijgen we de komende maanden meer duidelijkheid. Pas als dit 
bekend is vinden wij het verantwoord om nieuwe investeringen aan te gaan. 

In eerste instantie stonden we als fractie alleen, maar later op de avond hebben we van de Christen 
Unie steun gekregen om de investeringen voor het miniatuurpark en het multifunctioneel gebouw in 
Stadskanaal Noord op te schorten. Nogmaals wil ik benadrukken dat de fractie niet heeft gezegd dat 
deze projecten niet van de grond moeten komen, integendeel. We hebben juist een zeer warm hart 
voor het MFA in Noord. 

Helaas zijn door een motie van de VVD, gesteund door het CDA en de CU, alle positieve 
ontwikkelingen voor ons Theater om zeep geholpen. Er zal niet meer gebeuren dan het noodzakelijke, 
ronduit teleurstellend.  Er is wel een bedrag van 4,5 miljoen euro weggezet voor de aanpassingen aan 
de Hoofdstraat. Al deze projecten komen nog in afzonderlijke voorstellen naar de raad. 

Mark Kanter 

8. RAAD KIEST IN MEERDERHEID VOOR HET MINIATUUR- EN RECREATIEPARK 

In de raadsvergadering van december heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met de 
komst van het Miniatuur- en recreatiepark. Wel heeft de raad hieraan een aantal voorwaarden gesteld. 
Definitieve besluitvorming zal op een later tijdstip in 2010 gaan plaatsvinden. De raad was van mening 
dat het communicatietraject met de buurtbewoners nog onvoldoende had plaatsgevonden. Het college 
heeft de duidelijke opdracht gekregen om hier hard mee aan de slag te gaan. Ook moet het college de 
plannen verder uitwerken en concreter maken. Hiervoor kunnen de komende maanden worden 
gebruikt. Voor onze fractie was het geen gemakkelijk besluit. In de novembervergadering hebben we 
duidelijk aangegeven dat we een aantal projecten niet op geld wilden zetten. Wel hebben we toen 
opgeroepen om planvorming door te laten gaan. Doordat het raadsvoorstel alleen maar ging om het 
beschikbaar stellen van aanvullend krediet hadden wij de intentie om tegen het voorstel te stemmen. 
Wel zouden wij ons uitspreken om vooral met besluitvorming door te gaan. Toen bleek dat een andere 
fractie ook tegen het voorstel zou stemmen hebben we ons standpunt moeten overwegen. Dit zou 
namelijk inhouden dat het miniatuur- en recreatiepark van de baan zou zijn en dat vond een deel van 
onze fractie te vroeg. Voor het eerst in deze raadsperiode heeft onze fractie verdeeld gestemd. 4 
leden van de fractie hebben vastgehouden aan onze principe-uitspraak om projecten nog niet op geld 
te zetten. Voor de andere leden van de fractie was het behoud van het miniatuurpark de reden om 
onder stikte voorwaarden akkoord te gaan met de kredietaanvraag. 

Mark Kanter 

 



5	  van	  10	  

	  	  

9. MINIATUUR- EN RECREATIEPARK 

Met stijgende verbazing heb ik de berichten gelezen over de weerstand die er is ontstaan over de 
komst van het miniatuur- en recreatiepark. De vraag is wat wil je in de toekomst met onze gemeente. 
Afwachten wat onze buurgemeenten in de recreatievesfeer uit hun hoge hoed toveren of wil je het 
beleid laten maken door een aantal mensen die hun privébelangen boven het algemeen belang 
stellen. Ik ben van mening dat onze fractie goed moet nadenken wat de invloed kan zijn voor de 
centrale rol die onze gemeente in de regio krijgt als het park er wel komt. Wat de invloed kan zijn op 
de werkgelegenheid, voor het centrumgebeuren en zeker voor het aanzien van de omgeving, die 
zeker een opknapbeurt verdient. Hopelijk laten we ons niet leiden door de peilingen en gaan we een 
besluit nemen die goed is voor onze gemeente. 

Koos Edens 

10. VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

Maandagavond 14 december stond op de agenda van de raadsvergadering de aanpassing 
verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Deze  treedt per 1 januari 2010 in 
werking. 

We hebben  met dit voorstel ingestemd, omdat hiermee de indicatie door huisbezoeken beter wordt 
afgestemd op de zorgbehoefte van de aanvrager en hierdoor nog beter zorg op maat kan worden 
geleverd.  Deze wijziging wordt tevens ondersteund door de WMO-adviesraad,  wat natuurlijk fijn is 
om  te horen.  

De aanvragers hebben allemaal een brief ontvangen over deze  aanpassing, waardoor diverse 
ouderen  in paniek  raakten. Verschillende mensen hebben gebeld, wat ze er mee moesten. Want om 
de brief te begrijpen moest je deze een  aantal keren lezen. We hebben daarom ook aan de 
wethouder gevraagd,  om brieven gericht aan deze groep mensen eenvoudig en duidelijk te schrijven. 
Wij hadden het voorstel om dergelijke brieven vooraf te laten lezen door de WMO-adviesraad. De 
wethouder heeft hierop  toegezegd dat de opmerking wordt meegenomen en dat de brieven vooraf 
zullen worden gelezen door de ouderenbond. 

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2010. 

Catharina Woortman 

11. COMPLEET WESTERWOLDE - Visie Toerisme Westerwoldse Gemeenten 

Op 14 december j.l. heeft de gemeenteraad deze visie vastgesteld. De opdracht voor deze visie is 
door de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal gegeven aan de Grontmij en is in 
samenwerking met toeristische ondernemers en raadsleden uit het gebied opgesteld.  Een voorbeeld 
van goede samenwerking tussen de drie gemeenten. De uitvoering van de Visie Toerisme 
Westerwoldse Gemeenten zal via TRIP II gebeuren. Een aantal belangrijke ontwikkelingen is of wordt 
binnenkort in gang gezet: 

 Binnenkort wordt er begonnen om de provincie Groningen aan te sluiten op het fietsroutenetwerk 
volgens het landelijk knooppuntensysteem. Hierdoor kan de fietsrecreatie een impuls krijgen. 

 Aanhaken aan de promotie “Er gaat niets boven Groningen” om het imago van Oost-Groningen te 
verbeteren. 

 Er komt in Stadskanaal een Hippisch Park met 150 recreatiebungalows. 
 Het miniatuurpark wordt in Stadskanaal geplaatst, tesamen met een recreatiepark in de omgeving 

van de STAR, zodat deze toeristische attracties elkaar kunnen versterken. 
 De Wedderburcht wordt hersteld en ingericht als erfgoedlogies. 
 Er is begonnen met de vaarverbinding Erica-Ter Apel. Waardoor de vaarrecreatie een 

rechtstreekse verbinding krijgt met het vaarwegennet in Overijssel.  
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 Ten zuidoosten van Emmen wordt een Wildlife ParkResort Europe ontwikkeld, waarin in Europa 
voorkomende dieren, zoals b.v. beren, lynxen en elanden in grote vrijheid kunnen leven. 

Wethouder Booy heeft toegezegd de bankjes langs de fietsroutes in goede staat te houden en ook 
wat bankjes bij te plaatsen. Langs het Stadskanaal staan ’s zomers bij de sluizen oranje dixies (plastic 
toilethuisjes). Deze worden vervangen door “leuke” houten of stenen toiletgebouwtjes, zodat het 
aanzien van de sluizen aanzienlijk verbeterd wordt. 

Er is in de visie vastgelegd dat de drie Westerwoldse gemeenten het (kleinschalige) toerisme willen 
stimuleren en daarbij de kenmerken van de natuurlijke omgeving en het veelzijdige landschap niet 
verloren willen laten gaan. 

Lia Pieters 

12. OPENBAAR ONDERWIJS 

De 5-jaarlijkse afrekening van het basisonderwijs 2001-2005. In dit rapport wordt vastgesteld wat de 
werkelijke inkomsten en uitgaven zijn van het openbaar onderwijs in de gemeente Stadskanaal. 
Wettelijk is de gemeente verplicht het percentage extra gelden dat aan het openbaar onderwijs wordt 
verstrekt, ook aan de bijzondere scholen te verstrekken. Het openbaar onderwijs heeft gedurende de 
jaren ‘01-‘05 een overschrijdingspercentage gehad van 0.04% tov de verstrekte rijksvergoedingen! 
Ongeveer € 9.000 op een bedrag van iets meer dan 20 miljoen. Daar kunnen heel wat afdelingen en 
bedrijven een puntje aan zuigen! De gemeente zal een totaal bedrag van € 16.062,00 aan de 
bijzondere scholen uitkeren. 

Lia Pieters 

13. DE STAD HEEFT EEN STERKE REGIO NODIG 

"Haal school en ziekenhuis naar de stad." Onder die kop schreven Peter Rehwinkel en Frank de Vries 
hun opinie in De Volkskrant. In de Ommelanden bracht het artikel van de burgemeester en wethouder 
van de stad Groningen veel te weeg. Daarom een tegengeluid. 

Bij de aanpak van de krimp moet de kwalitiet van de voorzieningen voorop staan. In het geval van de 
ziekenhuizen betekent dit: decentraliseren! Veel diensten kunnen aanmerkelijk goedkoper en 
dichterbij de burgers worden uitgevoerd. Versterk de regionale ziekenhuizen en breng, als het echt 
niet anders kan, bepaald specialisme onder in de ziekenhuizen van de stad. Decentraal wat 
decentraal kan, centraal wat centraal moet. 

Probeer -met alle kracht- de plattelandsschool open te houden! Onderzoek of nieuwe kansen kunnen 
worden behaald door ontwikkelingen te koppelen. Combineer zo mogelijk kinderopvang, scholen, 
dorpshuizen, steunstees en bibliotheken tot vitale centra in het dorp. De reden hiervan is duidelijk. 
Kinderen ontwikkelen zich het best in hun eigen vertrouwde omgeving. Laat ze spelen, leren en 
sporten in plaats van reizen. Stel dat als uitgangspunt bij de discussie. 

Houd de grote kernen sterk en sociaal! Dat betekent een gezonde en evenwichtige 
bevolkingsopbouw, en behoud van werkgelegenheid en voorzieningen, zoals een schouwburg met 
een regionale, bovenlokale betekenis. Dit streven geldt niet alleen voor Hoogezand, Veendam en 
Stadskanaal, maar ook voor 'echte' krimpgemeenten als Delfzijl en Winschoten.  

De weg die Rehwinkel en De Vries voor ogen hebben, is alles behalve raadzaam. Een sterke stad 
Groningen kan niet zonder een vitale regio. Laten we de kansen grijpen en vanuit een dialoog 
maatwerkoplossingen zoeken. 

Jan-Willem van de Kolk 
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14. PvdA-TWEEDE KAMERFRACTIE WIL DUIDELIJKHEID OVER REFAJA 

Eelke van der Veen dringt bij minster Klink aan op duidelijkheid rond de financiering van de verbouw 
van het Refaja ziekenhuis. Voor de nieuwsbrief van de PvdA-Stadskanaal schreef de woordvoerder 
van de Tweede Kamerfractie in september een verslag van zijn werkbezoek. Omdat het verslag nog 
niet aan actualiteit heeft ingeboet volgt hier de publicatie:	  

 Als PvdA fractie in de Tweede Kamer maken wij ons zorgen over de kleine ziekenhuizen. Mijn 
medewerker Wimar Bolhuis en ik hebben eind mei een bezoek gebracht aan het Refaja ziekenhuis. 
Dat het ziekenhuis hoog nodig opgeknapt moet worden staat niet ter discussie. Van Guus Bruins 
begrepen we dat hij op het laatste moment de uitbreiding van de polikliniek had afgeblazen omdat hij 
onzeker is of het ziekenhuis voldoende financiering kon krijgen. Terecht klaagde hij over de 
onduidelijke regelgeving in Den Haag. Burgemeester Stavast en Jan Willem van de Kolk die ook bij 
het gesprek aanwezig waren, pleitten ook voor helderheid over de regelgeving. Terecht op deze wijze 
wordt het voor kleine ziekenhuizen wel erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. In het 
gesprek is ook ingegaan op de samenwerking met omringende ziekenhuizen. Want hoe je het ook 
went of keert in de regio maakt samenwerking sterk. Gelukkig wordt er met een aantal ziekenhuizen 
goed samengewerkt. Ons standpunt was en is dat het nooit zo mag zijn dat kleine ziekenhuizen geen 
bestaansrecht hebben vanwege onduidelijke regelgeving. In het gesprek wat we daarna op het 
gemeentehuis voerden, kwam ook aan de orde dat juist kleine ziekenhuizen een goede functie 
kunnen hebben in de samenwerking met de huisartsen en de thuiszorg omdat de juist de kleine 
ziekenhuizen goed aansluiten bij de eerste lijn. De grote ziekenhuizen kennen steeds meer super 
gespecialiseerde artsen die patiënten behandelen die heel goed en dichtbij  in een kleiner ziekenhuis 
geholpen kunnen worden. Begin juli heb ik in het overleg van de vaste Kamercommissie 
Volksgezondheid met de minister ook gewezen op de onzekerheid van de regelgeving voor het Refaja 
ziekenhuis. Letterlijk heb ik het volgende gezegd: 

 “Door de onzekerheid over de kapitaallasten wordt het immers moeilijk voor ziekenhuizen om geld op 
de markt te lenen. Die onzekerheid is het gevolg van het ontbreken van een uitwerking van de 
hardheidsclausule en een oplossing voor de boekwaardeproblematiek. Voorbeelden van ziekenhuizen 
waar deze problemen spelen, zijn het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Refaja ziekenhuis 
Stadskanaal. Deze ziekenhuizen staan er financieel goed voor, maar zij kunnen desondanks geen 
geld lenen, omdat er onduidelijkheid is over de boekwaarde en de hardheidsclausule.” 

“Ik wil dat er heel snel weer gebouwd gaat worden. Het Refaja ziekenhuis Stadskanaal is een 
voorbeeld van de problemen die dat in de weg staan. In Oost-Groningen is de werkloosheid een 
nijpend probleem, maar toch heeft men de bouw stil moeten leggen, vanwege onduidelijkheid over de 
regelgeving. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! De onderliggende problemen moeten nu echt snel 
worden aangepakt. Dat betekent dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de regelgeving 
rond de kapitaallasten. Verder moet de minister nu eens aangeven wanneer de hardheidsclausule 
gereed is en wanneer de boekwaardeproblematiek opgelost zal zijn. Ten slotte zal er zo snel mogelijk 
een duidelijk reguleringsperspectief moeten zijn, zodat ziekenhuizen weten hoe zij er financieel voor 
staan op het moment dat zij op de markt geld moeten lenen”. 

Helaas is er op dit moment nog steeds geen duidelijkheid over de regelgeving. Minister Klink heeft nu 
aangekondigd voor 1 oktober met voorstellen te komen.  

Zelf kijk ik met veel plezier terug op het werkbezoek. Het bezoek bewijst maar eens weer dat daar 
waar we landelijk en plaatselijk met elkaar samenwerken we als partij sterk staan. Je kunt dan veel 
meer voor elkaar betekenen. Nu moet de minister nog over de brug komen! Maar ik beloof dat we 
hem scherp zullen houden. 

Eelke van der Veen 
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Naschrift redactie: Het antwoord van de ministerraad laat nog steeds op zich wachten. Bij nieuwe 
ontwikkelingen neemt Van der Veen contact met ons op. 

15. REACTIE PvdA GEMEENTEBEGROTING 2010 

Sinds 1973 woon ik in Stadskanaal. Belangstellend volg ik al een jaar of zeven de plaatselijke politiek 
en de standpunten en verrichtingen van onze lokale partijgenoten-politici. Prima vind ik het dat 
Stadskanaal al die jaren stabiliteit toonde en de wil om (met compromissen) onze gemeente op te 
stuwen. Zo anders dan de politieke onrust in gemeenten om ons heen. Met (in de regel) tevredenheid 
toeschouwend zag ik de gemeente Stadskanaal zich ontwikkelen en daarbij een vaste waarde worden 
in de regio, ja, zich ontwikkelen en versterken tot een centrumfunctie in deze regio op allerlei gebied. 
Nimmer had ik de behoefte om me "te bemoeien" met de lokale politiek, maar nu moet ik toch iets 
kwijt. 

Met verbazing las ik het artikel van onze fractie op de begrotingspagina' s in De Kanaalstreek. Veel 
mensen rond mij die ik gesproken heb, begrijpen ook de negatieve toonzetting van de PVDA-fractie 
niet. Jammer, terwijl alle andere partijen juist een positieve toon aan hebben geslagen. Het naar voren 
halen van projecten (ook landelijk geadviseerd beleid) zou juist kunnen helpen een te grote piek in de 
werkloosheid te voorkomen, terwijl je daarnaast een structureel begrotingstekort nimmer kunt 
oplossen met aanvullingen uit de reserves. 

Als je structureel moet bezuinigen, dan kun je daarmee beter niet wachten, maar haal dat dan ook uit 
je exploitatierekening. Het geld vanuit de reserves was al bedoeld voor deze nieuwe projecten; ook de 
fractie geeft aan dat de wenselijkheid van deze projecten hen onveranderd duidelijk is. Voor Be 
Lamberts en Stadskanaal-Noord lijkt het een partijtje koekhappen. De koek wordt voorgehouden, 
maar op het moment dat je het lijkt te hebben wordt deze weer weggetrokken. Het standpunt/beleid 
van de fractie vind ik onbegrijpelijk; ook verre van loyaal ten opzichte van de eigen wethouders. Wat te 
denken als een andere raadsfractie een motie van wantrouwen tegen het college gaat indienen tijdens 
de begrotingsbehandeling? KAN of WIL de PVDA-fractie dan nog tegenstemmen? Dit riekt naar 
politieke zelfmoord. Besef ook dat als je projecten tegenhoudt dat je dan tegen andere en niet geringe 
kosten aan zult lopen om te overbruggen. Denk bv op Noord aan SPW (de sportvelden), 
peuterspeelzaal, gymzaal, sociaal cultureel werk. Denk aan Geert Teis (ARBO-eisen maken renovatie 
noodzakelijk). Bedenk ook dat de centrumfunctie van Stadskanaal via onze middenstand veel 
arbeidsplaatsen oplevert voor onze inwoners. Stilstand nu betekent mijns inziens het begin van 
achteruitgang. Het is mijns inziens een illusie te denken dat je al deze miljoenen kunt "oppotten" voor 
moeilijke tijden. Een substantieel deel zul je nodig zijn voor tijdelijke voorzieningen, terwijl de 
werkloosheid onnodig meer zal toenemen dan wanneer je wel durft te investeren in projecten. 

Gert Roelfsema 

16. CAO ALFA-HULP 

Donderdag 19 november was er een bijeenkomst voor Alfa-hulpen in het gemeentehuis. Er waren  
meer dan 60 dames op afgekomen. Een beleidsmedewerker van TSN Meander  vertelde de  
aanwezigen dat ze met ingang van januari 2010 in loondienst kunnen gaan. Ze krijgen daarmee een 
CAO en bouwen pensioen op. Floor Aukema gaf hier nemens de gemeente Stadskanaal uitleg over.. 
Het is toch prettig voor deze Alfa-hulpen,dat ze nu ook een Cao hebben. 

De bijeenkomst bij Danscentrum Koning enkele jaren geleden, was het begin van de strijd  voor een 
dergelijke CAO. Met inzet toentertijd van o.a.  Jet Bussemaker, Agnes Wolbers, William Mo(or)lag en 
Jan Willem v.d.Kolk  is het allemaal niet voor niets geweest. De Alfa- hulpen konden hun contract 
deze avond inleveren en waren hier erg blij mee. Tweede winnaar bij deze regeling zijn de ouderen, 
die van de Alfa-hulpen afhankelijk zijn. Voor iedereen is er nu duidelijkheid en zijn deze zaken goed 
geregeld 

Catharina Woortman 



9	  van	  10	  

	  	  

17. EEN ADVIES 

Komt u in de problemen doordat u bijvoorbeeld uw baan verliest, gaat scheiden of anderszins 
tegenslagen kent, ga dan voor hulp naar het Maatschappelijk werk van Welstad en bij financiële 
problemen  naar de schulphulpverlening van de gemeente. Begin oktober  is een nieuw bedrijf  
“Butgetcentrum Preades“ aan de Hemenweg geopend. Dit is een commercieel bedrijf dat u helpt en 
adviseert voor € 55,00 per maand. Echter als u krap bij kas  zit, is € 55,00 per maand veel geld. Dan is 
elke euro er één om zuinig op te zijn. De kosten voor deze hulp worden niet vergoed uit de bijzondere 
bijstand van de gemeente. Mijn advies is daarom: “Denk goed na als u problemen hebt, ga naar de 
gemeente voor advies”. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

Catharina Woortman 

18. DE STELLING VAN NOVEMBER 

De stelling van de maand november luidde: 

Moet onze partij een wethouder als lijsttrekker kiezen? Of toch iemand uit de huidige fractie? 
Of misschien zelfs een nieuweling? 

De stemming via onze site (www.pvda-stadskanaal.nl) is tot nader orde gestopt. Er is geen nieuwe 
stelling voor januari. Bij de redactie kwamen de volgende toelichtingen binnen over de stelling van 
november: 

Grietje Westerhof: “Ik heb niet gestemd op de website www.pvda-stadskanaal.nl, omdat mijn keuze 
er niet bij stond. Als iemand op de verkiezingslijst komt, is hij/zij lid van de PvdA. Welke functie iemand 
uitoefent, of heeft uitgeoefend binnen de partij, is niet doorslaggevend. De personen die op de lijst 
komen, hebben zich namelijk allemaal gecommitteerd aan de partijbeginselen. Dat een wethouder in 
het kader van het dualisme het PvdA-verhaal minder goed zou kunnen verdedigen als iemand van de 
fractie, ligt aan de persoon in kwestie. Een wethouder weet juist hoe te handelen in moeilijke kwesties, 
maar of de wethouder daarom de voor de hand liggende keuze moet worden als lijsttrekker is niet 
vanzelfsprekend. De lijsttrekker moet iemand zijn die om zijn kwaliteiten wordt gekozen ongeacht of 
die persoon wethouder, fractielid of iemand anders uit de partij is.” 

Herman Idzes: “Zo als gemeld heeft een wethouder compromissen moeten sluiten met de ander om 
samen te kunnen werken. Ten tweede kunnen zij niet meer vrijuit spreken.  Daarom is het beter als er 
iemand uit de partij lijsttrekker wordt. Deze kandidaat hoeft overigens niet direct een fractielid te zijn.” 

Bert Lubberink: “We willen een goed verkiezingsresultaat en dus goed voor de dag komen. Dat doe 
je met voor het publiek de meest herkenbare mensen. In ons geval hebben we het dan wel over de 
wethouders, met alle respect overigens voor de raadsleden. (Veronder)stellingen dat een raadslid als 
lijsttrekker het dualisme beter tot zijn recht laat komen spreekt me niet aan. Dat Jan Bessembinders 
geen lijsttrekker van het CDA wordt heeft m.i. inderdaad meer te maken met wat hij daarover in de 
krant heeft laten optekenen. Jan Bessembinders laat in het krantenartikel optekenen dat hij zich meer 
bestuurder voelt dan politicus; althans dat hij in de eerstgenoemde rol beter tot zijn recht komt dan in 
de tweede. Volgens mij getuigt dit van de nodige zelfkennis.” 

Leo Ellermann: “Op het gevaar af dat weer bepaalde elementen uit mijn  betoog  worden  weggelaten 
probeer ik het toch  nogmaals omdat ik de stelling niet zomaar met ja of nee kan  c.q. wil 
beantwoorden. Allereerst de keuze van het CDA  Stadskanaal werd  , volgens mijn informatie, voor 
een belangrijk deel bepaald door het feit dat Jan  Bessembinder niet bereid was om het noodzakelijke 
nieuwe beleid te verdedigen terwijl hij vele jaren verantwoordelijk en medebepalend was geweest voor 
het oude en het huidige beleid. Los van het feit of dit nu een goed of slecht beleid is geweest. Het is 
dus  gewoon een persoonlijke  beslissing van een persoon en heeft niets te maken met een principiële 
keuze in relatie met het duale stelsel. En als zodanig moet er dus ook geen consequentie uit worden 
getrokken door de PVDA. De PVDA moet dus gewoon zijn eigen (beste) keuze maken. Uitgangspunt 
bij de keuze van een lijstaanvoerder (en trouwens niet alleen voor de lijstaanvoerder) moet zijn dat 
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deze persoon, juist nu in deze moeilijke periode, een sterke persoonlijkheid heeft, zich houdt aan 
normen en beschikt over ( bewezen) bestuurlijke kwaliteiten, inspirerend is, naamsbekendheid heeft, 
mensen kan binden en het nieuwe en het oude beleid uitstekend kan uitdragen en verdedigen etc. 
etc., ook de moeilijke. Hij moet richting geven en niet zijn oren laten hangen naar het gemopper. Het 
gaat er dus niet om of hij wel of geen Wethouder is, doch dat deze persoon het nieuwe 
verkiezingsprogramma kan uitdragen en verdedigen en dat er in het College vorm aan kan worden 
gegeven en hierin is de kwalitatieve naamsbekendheid  van een goede  Wethouder  mooi 
meegenomen. Sterker gezegd misschien wel gewenst.  Bovendien heb ik nergens vernomen dat de 
Wethouder(s) onder de maat zijn en zie ook niet meteen een uitstekende vervanger. Of vergis ik mij 
nu?” 

Henk Weijer: “Kijk, wie het ook wordt,om lijsttrekker te worden, als het maar iemand is die luistert 
naar de kiezers. En hier slaat men de bal wel eens mis.Ja tijdens de verkiezingen wordt er eventjes 
naar je geluisterd. Als de stemmen binnen zijn, wordt er wel eens vergeten hoe belangrijk hun kiezers 
zijn. Hier ligt ,denk ik, dan ook precies de wond waar een pleister op moet. Dikke dingen beloven en 
niet tot uitvoering brengen. Hoor Wouter nog zeggen op het Europaplein, de minima gaat er niet met 
inkomen op achteruit. Maar wat is er gebeurt, alles is gestegen en de minima moet de eindjes aan 
elkaar knopen. Nu zul je zeggen, de dagelijkse boodschappen zijn goedkoper geworden, ja misschien 
wel, maar de rest niet. De boodschappen zijn niet goedkoper geworden door belofte's van een 
politieke leider, maar door de prijzenoorlog van de super ketens. Ook zag ik graag, dat als je een 
mailtje stuurt naar iemand van de Partij, in welke hoedanigheid dan ook, dat ze het fatsoen hebben 
om het te beantwoorden, en dat wordt vaak niet gedaan. Ja ook hier moeten de goeden, onder ons, 
met de kwaaie ontgelden. Zoveel tijd en moeite zal het niet kosten om te vermelden; ik heb u bericht 
gelezen en u krijgt binnen twee weken een goed en degelijke antwoord. We zien wel hoe het gaat,een 
wethouder, iemand van hedenof een nieuwkomer, als ze alle drie maar voor ogen hebben dat zij 
worden gekozen door de kiezers en daar ook naar moeten handelen.” 

 

Reacties, tips en informatie voor de volgende Nieuwsbrief kunt u tot en met woensdag 27 
januari mailen naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl. 


