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AFDELING STADSKANAAL 

NIEUWSBRIEF – april 2010 nr. 76 
Reacties, tips en informatie voor de volgende Nieuwsbrief kunt u mailen naar 
nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl. 

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen? 
U ontvangt deze nieuwsbrief per post omdat uw e-mailadres bij ons niet bekend is. De nieuwsbrief per 
e-mail heeft voordelen. U ontvangt de nieuwsbrief direct zodra deze gereed is. De digitale nieuwsbrief 
bevat extra’s, zoals foto’s en links naar het Internet. Daarnaast ontvangt u extra berichten van de 
afdeling en, indien gewenst, een wekelijks nieuwsbrief van de landelijke PvdA. 

U kunt uw e-mailadres opgeven door in te loggen op ‘Mijn PvdA’ via www.pvda-stadskanaal.nl 
of door uw e-mailadres te sturen naar ledenadministratie@pvda-stadskanaal.nl. 

1. 1-MEI VIERING 

Zaterdag 1 mei vindt de jaarlijkse 1-mei viering plaats. Dit zal plaatsvinden onder het genot van een 
hapje en een drankje. Tijdens deze bijeenkomst zullen twee 25-jaar jubilarissen een jubileumspeld 
ontvangen. Tijd en locatie worden nog bekend gemaakt. 

Het bestuur 

2. CONGRES 25 APRIL 

Zondag 25 april is het partijcongres. Dit partijcongres staat volledig in het teken van de Tweede 
Kamerverkiezingen. Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen zal op zondag 25 april het decor 
vormen van deze belangrijke bijeenkomst. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en 
verder zal het congres de kandidatenlijst vaststellen en een lijsttrekker kiezen. Aanvangstijd en details 
over het programma volgen zo snel mogelijk. 

U kunt reserveren via de telefonische reserveerlijn van de PvdA: 0900-9553. Voor aanmelding heeft u 
het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5687. Houd ook uw relatienummer en uw postcode bij de 
hand. Als u geen relatienummer heeft wordt u doorverbonden met een van onze medewerkers van de 
Ledenadministratie (tijdens kantooruren). 

Het bestuur 

3. ieder één bedankt! (9-3-2010) 

De verkiezingsuitslag is voor de PvdA-Stadskanaal meegevallen. Natuurlijk is het teleurstellend  dat 
we drie zetels hebben verloren, maar  we blijven  wel royaal de grootste partij. Nu vereist het wel een 
verklaring als je in deze situatie tevreden bent. Als je de stembusuitslag van 2006 ernaast legt (een 
piekmoment), de landelijke trend bekijkt (PvdA 27 zetels) en je beseft dat de SP voor het eerst 
meedoet, dan kun je niet anders concluderen dan dat de PvdA-Stadskanaal het 'niet zo slecht gedaan 
heeft'. 

De uitslag volgt na een periode van een intensieve campagne. Veel PvdA'ers hebben op één of ander 
manier hun steentje bijgedragen. De Partij van de Arbeid is geworteld in de gemeente Stadskanaal. 
De afgelopen weken toonden dat nog eens duidelijk aan. Het is prachtig om te merken dat zoveel 
leden de PvdA hebben uitgedragen en ondersteund. Binnen drie maanden hebben we een 
verkiezingscampagne uit de grond gestampt, die er mocht zijn. 
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Onder leiding van het campagneteam werden verschillende activiteiten ondernomen. Om maar wat 
willekeurige  namen en voorbeelden te noemen: Renee Hassing maakte filmpjes, Gert Roelfsema 
legde de kandidaten vast op fotopapier, Meeuwes Mollinger ontwierp een fraaie folder en de website. 
Jaap Duit organiseerde de marktkraam en de foto-advertenties. Monique Kroom zorgde ervoor dat het 
canvassen in goed banen werd geleid. Aly Feringa en Francis Boen bemoeiden zich met het politiek 
café. Egbert Hofstra plakte de bedanktposters. Catherina Woortrman hield zich bezig met de Rode 
Roos. Kevin Christians zorgde dat Alteveer in beweging kwam. Mark Kanter, Warner Gersonius en 
Erik van der Vlag gaven leiding aan een goed verloop. Alle kandidaten waren van de partij tijdens de 
verschillende markt- en canvasacties. En veel leden, waaronder bijvoorbeeld Bruno Arisci en Stien 
Feringa hielpen een handje mee bij de marktkraam en het canvassen. Allemaal, en zeer zeker die 
mensen die ik niet bij naam heb  genoemd: ieder één hartelijk bedankt! 

Mede dankzij jullie blijft de Partij van de Arbeid de grootste politieke partij in het gemeentebestuur van 
Stadskanaal. Samen gingen we voor goud,  we wilden de grootste blijven, en we hebben goud 
gewonnen! De komende jaren kunnen we blijven knokken voor een sterk en sociaal Stadskanaal. Veel 
dank voor ieders inzet en steun! 

Jan-Willem van de Kolk 

4. PVDA-BIJDRAGE AAN FRACTIEBREED OVERLEG 15 MAART 2010 

In de eerste plaats wil ik namens de PvdA de SP, D66 maar ook CDA feliciteren. 

Nadere analyse leert dat PvdA-Stadskanaal het goed heeft gedaan (afgezet tegen landelijke trends en 
deelname nieuwkomer SP). De PvdA is de grootste partij gebleven. Over de gehele linie kan je 
concluderen dat de lijn 2006-2010 is gewaardeerd. Wel baart ons het opkomstpercentage zorgen. 

De PvdA is voor een beknopt bestuurakkoord. Onze vijf speerpunten:  

1. Wijkaanpak en het wijkgericht werken intensiveren 

Dat betekent: initiatieven bevolking belonen en stimuleren en krachten uit de samenleving benutten 
(denk bv. bv. realisatie evenemententerrein Alteveer, aanpak speeltuintjes). Wijkgericht werken moet 
integraal worden opgepakt door het wijkbeheer, wonen-, welzijn-, wmo-, veiligheids- en 
gezondheidsbeleid te integreren in wijkagenda’s en –programma’s. 

2. Werkgelegenheid en participatie 

In tijden van economische teruggang wil de PvdA investeren in werkgelegenheid, kansen vergroten 
door scholing en werk, en een goede aansluiting tussen onderwijs–arbeidsmarkt. 

Tegelijkertijd gaat het er ook om een stevig sociaal vangnet ter bieden voor diegenen die 
ondersteuning en zorg nodig hebben. Dat betekent o.a. inzet op preventie en leggen van verbindingen 
tussen WMO, WWB en de wijkaanpak bv. door buurtserviceteams. 

3. Jongeren 

De PvdA wil een evenwichtige bevolkingsopbouw nastreven, alle jongeren zijn nodig. Voortijdige 
schooluitval moet verder worden teruggedrongen. We denken ook aan opvoedingsondersteuning, 
VVE, doorontwikkeling Centra Jeugd en Gezin, het creëren van een verrassende gemeente en de 
komst van een MBOplus HBO-opleiding.  

4. Dienstverlening gemeente en het bestuur 

De PvdA wil de vraag van de bewoners centraal stellen en daarbij een relatie leggen met het 
wijkgericht werken. We willen de backoffice van het wmo-loket verbeteren, één loket voor bedrijven, 



	  

3	  van	  6	  

	  

een betere terugkoppeling van de servicelijn. Ambtelijk apparaat versterken middels intensieve 
samenwerking BSV. 

Open bestuurscultuur: inwoners betrekken bij besluitvorming. We denken daarbij aan wijkwethouders 
en wijkmanagers. Verder vinden we dat vorm en inhoud moet worden gegeven aan 
volksvertegenwoordigende rol gemeenteraad, bv. organisatie politieke markten, vergaderingen op 
locatie, discussieavonden te beleggen met jongeren en de digitale mogelijkheden beter te benutten.  

5. Financiën/Teruglopende inkomsten  

Er komen donkere wolken af op de gemeenten. Tav mogelijke bezuinigingen leggen we op voorhand 
geen beperkingen op.  

Wel willen we dat alle creativiteit en inzet uit de kast wordt gehaald om de nadelige gevolgen voor de 
inwoners te beperken. We vinden het bijvoorbeeld erg belangrijk om uitkeringsgerechtigden aan de 
slag te helpen, denk bv aan het activeringscentrum. Maar zijn bijvoorbeeld ook benieuwd in hoeverre 
we via de regeling combinatiefuncties de buurtactiviteiten op een goed niveau kunnen houden.  

Het college moet zijn invloed laten gelden richting provincie, Rijk, VGG en VNG (Denk bv. aan de 
discussie over het lange afstandsleerlingenvervoer, die gemeenten tot op de dag van vandaag 
moeten faciliteren, en dit voorjaar geagendeerd wordt door de VNG). Ook moeten we ons best doen 
om in aanmerking te komen voor de gelden, die beschikbaar komen vanwege de bevolkingsdaling.  

Desalniettemin realiseren we ons dat we er met deze maatregelen niet zijn. 

PvdA wil integraal, goed overwogen besluitvorming als het gaat om de bezuinigingen waarbij we de 
positie van de kwetsbare inwoners zoveel mogelijk wordt beschermd. 

Tav de lopende projecten wil de PvdA het volgende inbrengen: De ontwikkeling van de MFA’s staan 
niet ter discussie: dat geldt voor Onstwedde - Maarsstee / Maarswold en Musselkanaal. Die projecten 
maken we af. 

Wat betreft MFA Noord beseffen we dat er ruis is ontstaan en verwachtingen zijn gewekt: de PvdA 
gaat, zoals gebeurd is in Onstwedde, voor een hoog ambitieniveau. Dat wil zeggen dat de PvdA voor 
een ontwikkeling is waarbij sprake van herschikking van de sportvelden.  

Tav theater respecteert de PvdA het raadsbesluit tot renovatie naar hetgeen noodzakelijk/gewenst is, 
maar de komende periode willen we ook een onderzoek naar een doorontwikkeling. Echter: itt 
bestaande projecten doen we –vanwege de teruglopende inkomsten- geen beloften. De PvdA wil 
echter klaar staan op het moment dat verantwoord geïnvesteerd kan worden. 

Ook de bevolkingsdaling leidt mogelijk tot minder inkomsten. De PvdA wil de effecten tegengaan en 
positief ombuigen door te kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. De PvdA is tegen leegstand en 
verpaupering en voor een regiofunctie met sterke voorzieningen.  

Voorkeurscollege 
We kijken terug op goede samenwerking met het CDA en VVD. Er is veel bereikt. In onze visie staat 
deelname CDA en PvdA aan college niet ter discussie. Omdat de PvdA de grootste partij is, ambiëren 
we in het nieuwe college een stevige positie.  

Onze voorkeur gaat uit naar een solide, maar ook besluitvaardig college dat tegen een stootje kan en 
vier jaren lang op elkaar kan bouwen. De beleidslijnen en verworvenheden (oa. gedogen van een 
coffeeshop en activiteiten op zondag) moeten worden voortgezet en worden gerespecteerd. 2 of 3 
partijen zijn mogelijk: informateur moet hier onderzoek naar doen. 
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Partijen die niet deelnemen in het college wil de PvdA niet buiten spel zetten. Ons motto was deze 
campagne: ieder één telt. Dat geldt wat ons betreft niet alleen bij de totstandkoming van het 
bestuursakkoord maar voor alle komende vier jaren. We hopen op een goede samenwerking met alle 
politieke partijen, omdat de inwoners van de gemeente Stadskanaal daar het meest bij gebaat zijn. 

Jan-Willem van de Kolk 

5. VERKIEZINGEN 3 MAART 2010 

Voor de verkiezingen van 3 maart hebben we veel campagne gevoerd en gecanvast (deurtje bellen) in 
wijken en dorpen. We hebben daardoor veel mensen over de streep getrokken om op ons te 
stemmen. We hebben veel posters uitgedeeld en nieuwe mensen ingeschreven als belangstellende of 
als lid van onze partij. 

Het was al 4 maart toen de burgemeester mede deelde hoeveel zetels we hadden: 7 zetels. We 
waren blij en teleurgesteld, jammer genoeg geen 10, maar we zijn de grootste partij gebleven. Dit 
wordt mijn tweede periode en ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. 

We gaan de komende 4 jaren met zijn allen de schouders er onder zetten en we blijven bij onze 
lijfspreuk: iedereen telt! 

Nogmaals bedankt. 

Catharina Woortman 

6. BESTEMMINGSPLAN ONSTWEDDE, MUSSEL EN ALTEVEER VASTGESTELD 

Het eerste onderwerp op de agenda van de nieuwe gemeenteraad was de vaststelling van het 
bestemmingsplan Onstwedde, Alteveer en Mussel.  Dit bestemmingsplan was een aantal jaren 
geleden ook al vastgesteld. Door een aantal fouten in dat plan moest het over. De hoorcommissie 
bestemmingsplannen had in het voortraject weer prima werk geleverd. Het merendeel van de 
zienswijzen was dan al naar behoren opgelost. Een discussiepunt was toch wel de mogelijke 
uitbreiding van de meubeltoonzaal Heije Wubs in Onstwedde. De jarenlange burenstrijd die hierdoor is 
ontstaan was het bespreekpunt in de gemeenteraad. Het bestemmingsplan werd echter ongewijzigd 
vastgesteld.  

Mark Kanter 

7. DE KANSKAART 

Tijdens de rondvraag in de raadsvergadering maandagavond 22 maart heeft onze wethouder Jan 
Willem van de Kolk de kanskaart toegezegd. De kanskaart, waar we al heel lang op wachten, komt 
deze week bij alle inwoners in de brievenbus als flyer met als titel: Klinkende munt voor u, meedoen in 
Stadskanaal. Ook als u een laag inkomen heeft. De inhoud van de flyer is: Welke minimaregelingen 
zijn er? 

Dit was het laatste onderdeel voor de minima dat we als PvdA tot stand hebben gebracht afgelopen 
raadsperiode. We hopen met al deze voorlichting dat de inwoners gebruik maken van de 
voorzieningen waar ze recht op hebben. 

Catharina Woortman 
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8. WERKBEZOEK GEMEENTE EMMEN – IMPULS BREDE SCHOLEN, SPORT & CULTUUR 

Woensdag 17 maart zijn mensen uit diverse instellingen als scholen, sport, welstad en gemeente 
Stadskanaal naar het sportpark te Klazienaveen (Gemeente Emmen) gereden om daar in gesprek te 
gaan met een combinatiefunctionaris en de gemeente Emmen. 

Tijdens de heenreis werd uitleg gegeven over de Impuls brede scholen, sport & cultuur. 

De Impuls brede scholen, sport en cultuur maakt in het hele land ten minste 2.500 combinatiefuncties 
(fte's) mogelijk. Daarbij is een werknemer in dienst bij één werkgever, maar werkzaam voor twee of 
meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. 

De Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt gefinancierd door de ministeries van VWS en OCW 
en door de deelnemende gemeenten. Het is een oplopend budget waarbij in 2012 door alle partners 
tot maximaal € 118,5 miljoen wordt geïnvesteerd. Hierbij loopt de bijdrage van VWS op tot maximaal  
€ 28,3 miljoen in 2012. 

Door het aanstellen van combinatiefunctionarissen worden sportverenigingen versterkt en wordt een 
dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen gerealiseerd. Gezond bewegen betekent dat je 
tenminste voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Deze norm is in 1998 
vastgesteld en werd afgeleid van internationale richtlijnen. De NNGB stelt dat gunstige effecten op de 
gezondheid worden bereikt als volwassenen een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit 
verrichten op tenminste vijf dagen van de week. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt een norm van 
dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per 
week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en 
coördinatie). 

Gezond eten, een gezond voedingspatroon, betekent kennis hebben van richtlijnen van gezonde 
voeding en bewuste keuzes maken. Een gecombineerde aanpak van overgewicht is de wijk- en 
dorpsaanpak met een mix van interventies (maatwerk). Dit kan gebeuren o.a. via de methodiek van 
communities in beweging (CIB), een werkwijze die gericht is op inactieven met een lage sociaal-
economische status. De deelnemers ervaren plezier in bewegen, hun zelfvertrouwen neemt toe, ze 
ontwikkelen initiatieven, leren over gezonde voeding en vormen van laagdrempelig bewegen. Het 
einddoel is om de deelnemers structureel meer te laten bewegen met een gezonde en actieve leefstijl. 

De combinatiefunctionarissen (brede school) gaan in deze context bewegingsactiviteiten uitvoeren 
voor nog niet actieven en te dikke kinderen. Ook worden beïnvloedingsprogramma’s op scholen 
uitgevoerd die gaan over gezond bewegen en gezonde voeding. In de wijken wordt dit gerealiseerd 
door maatwerk per wijk of dorp te leveren. 

De gemeente Emmen heeft er voor gekozen om de combinatiefunctionarissen zelf in dienst te nemen. 
Dit zou belastingtechnisch (btw) en verzekeringsmatig eenvoudiger zijn. De gemeente Emmen heeft 
12 combinatiefunctionarissen, waarvan één cultuurfunctionaris. De combinatiefunctionarissen 
ondersteunen de groepsleerkrachten en letten daarbij speciaal op kinderen met een motorische 
beweegachterstand door het toepassen van Motorial Remedial Teaching (MRT).  

Deze samenwerking blijft niet alleen beperkt tot de reguliere schooltijden. Ook na schooltijd hebben 
kinderen volop de gelegenheid om sportief bezig te zijn. Op deze wijze wordt kinderen de liefde voor 
sport en bewegen op een speelse manier bijgebracht, waardoor het gemakkelijker is door te stromen 
naar reguliere sportverenigingen. Op woensdagmiddag worden bijvoorbeeld op verschillende locaties 
de WoeMi’s (woensdagmiddagactiviteiten) georganiseerd. Hier kunnen kinderen kennis maken met 
verschillende takken van sport die door de sportverenigingen worden aangeboden. Maar kinderen die 
in plaats van sporten graag dansen, kunnen er ook hun hart ophalen. 

De combinatiefunctionarissen, van wie tien met een aantekening Lichamelijke Opvoeding vanuit het 
Hanze Instituut voor Sportstudies in Groningen (HIS) en een functionaris voor Kunst en Cultuur, 
organiseren met een team van stagiares van Sport en Bewegen (Drenthe College) en het HIS 
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aansprekende sportieve, kunstzinnige en culturele activiteiten voor de schooljeugd. In wijken en 
dorpen stellen scholen en/of sportverenigingen ruimte beschikbaar om de combinatiefunctionaris zijn 
taak te laten uitvoeren. Kleine kernen delen een combinatiefunctionaris, omdat de beschikbare fte’s 
niet toereikend zijn om elk dorp of wijk een eigen combinatiefunctionaris toe te kunnen wijzen. 

Grietje Flap-Westerhof 

9. STUDIETHEMA ‘GESCHIEDENIS EN IDEOLOGIE’ 

Op verzoek van Annelies de Jonge (medewerker Opleidingen / PvdA) willen we alle leden en 
belangstellenden attenderen op het onderstaande studiethema ‘Geschiedenis en Ideologie van de 
sociaaldemocratie’. De inschrijving is vanaf heden geopend. 

Wat zijn de beginselen van de sociaaldemocratie? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 
de PvdA en andere partijen? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde tijdens ‘Geschiedenis 
en Ideologie van de sociaaldemocratie en andere politieke stromingen in Nederland’. In de volksmond 
‘Geschiedenis en Ideologie’, georganiseerd door de Suze Groenwegschool van de PvdA.   

Programma ‘Geschiedenis en Ideologie’ 
‘Geschiedenis en Ideologie’ bestaat uit een drietal bijeenkomsten, een viertal zelfstudieopdrachten en 
het deelnemen aan een excursie (optioneel).  De bijeenkomsten vinden plaats op 5 verschillende 
plaatsen in het land (Utrecht, Deventer, Zevenbergen, Sittard en Groningen).   

Het programma duurt negen maanden, met een eerste bijeenkomst op 15 april aanstaande en een 
afsluitend tentamen in december. Bij voldoende resultaat krijg je het certificaat overhandigd. De 
colleges worden gegeven door inspirerende sprekers, met verstand van zaken. De zelfstudiemodules 
zijn op eigen tempo te volgen. Excursies vinden plaats in oktober / november.   

Inschrijven 
Voor deelname aan het studiethema ‘Geschiedenis en Ideologie’, vragen we een eigen bijdrage van € 
50,-. Dit dekt een deel van de kosten voor de materialen,  de huur van de locaties, koffie/thee, het 
afsluitend tentamen ect. Het andere deel wordt betaald door de PvdA.  Niet inbegrepen zijn de kosten 
voor deelname aan de excursie(s). Om je in te schrijven kan je het formulier invullen op: 
http://www.surveymonkey.com/s/geschiedenisenideologie. Op het formulier kan je tevens aangeven 
waar je het liefste naar toe gaat, als het gaat om de collegebijeenkomsten.   

Meer informatie 
Ga voor meer informatie naar de pagina van ‘Geschiedenis en Ideologie’, op de website van PvdA 
Opleidingen: http://www.pvda.nl/opleidingen. 

Met hartelijke groet, 

Annelies de Jonge Medewerker Suze Groenewegschool / Opleidingen PvdA 


