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AFDELING STADSKANAAL 

NIEUWSBRIEF – juni 2010 nr. 77 
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 of u heeft 
aangegeven geen e-mail te willen ontvangen. De nieuwsbrief per e-mail heeft voordelen. U ontvangt 
de nieuwsbrief direct zodra deze gereed is. Daarnaast ontvangt u extra berichten van de afdeling en 
nieuwsflitsen en 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. NIEUW BESTUUR 

Tijdens de jaarvergadering van 22 april jongstleden is het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Roel Withaar 
(helaas niet aanwezig bij de vergadering) nam afscheid als bestuurslid n.a.v. zijn verhuizing buiten de 
gemeentegrenzen. De rest van het bestuur is herkozen en uitgebreid met drie nieuwe bestuursleden: 
Jaap Duit, Carla Hopkes en Grietje Flap-Westerhof. Jaap Duit is gekozen tot voorzitter van het 
bestuur. Carla Hopkes neemt het secretariaat over van Sari Datema. Meeuwes Mollinger blijft 
vicevoorzitter en penningmeester. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 

Jaap Duit (voorzitter) 
Meeuwes Mollinger (vicevoorzitter, penningmeester & ledenadministrateur) 
Carla Hopkes (secretaris) 
Sari Datema 
Piebe van Boon 
Theo Klinkhamer 
Femmia Haverkamp 
Grietje Flap-Westerhof 

Het bestuur 

2. POLITICI LANDELIJKE PARTIJEN BIJEEN OP OPENBARE DEBATAVOND IN UBBO EMMIUS 

Op woensdag 26 mei zullen vier Kamerleden van verschillende partijen bij elkaar komen op 
scholengemeenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal (locatie Stationslaan). De zaal is open om 19.00 
uur en de avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

Namens de VVD komt Ton Elias en namens D66 Fleur Graper. Het CDA is vertegenwoordigd in de 
persoon van Rikus Jager. De PvdA vaardigt Henk Nijboer af. Henk Nijboer is 1983 geboren in 
Groningen en studeerde Economie aan de universiteit van Groningen. Later werd hij werkzaam aan 
de universiteit van Leiden waar hij o.a. onderzoek doet omtrent Sociale Zekerheid. Vanaf 2007 werkt 
Nijboer voor het Ministerie van Fincanciën en werd hij werkzaam bij de directie Algemene Financiële 
en Economische Politiek. 

De politici gaan in debat met een scholierenteam van Ubbo Emmius. Het scholierenteam is bekend 
van het programma ‘Op weg naar het Lagerhuis’, welke ze op 11 mei jongstleden wisten te winnen. 
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Werkbezoeken 
De politieke avond staat in het teken van de landelijke verkiezingen, maar ook de economische en 
sociale ontwikkelingen in de provincie Groningen. Tijdens een dagprogramma leggen de politici 
verschillende werkbezoeken in Stadskanaal en omstreken af. Tijdens een avondprogramma zullen de 
volksvertegenwoordigers aan tafel schuiven en met elkaar en de scholieren in debat gaan. 

Openbare avond 
De bijeenkomst van 26 mei heeft een openbaar karakter. Geïnteresseerden zijn meer dan welkom. Er 
zal ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek. De avond staat onder leiding van debatleider Wim 
Niemeijer. 

Grote opkomst 
Ferry Booij, oud wethouder van de gemeente Stadskanaal, is initiatiefnemer van de avond. Booij: ‘In 
de Stadskanaalster politiek leefde het idee om politici van verschillende partijen bij elkaar te brengen. 
We hopen hiermee op een grote opkomst, waardoor het voor de kamerleden interessanter wordt om 
de gemeente Stadskanaal te bezoeken.’ 

3. MARIËTTE HAMER AANWEZIG BIJ START VAKCOLLEGE NOORDERPOORT STADSKANAAL 

Mariëtte Hamer speelt dinsdag 1 juni a.s. een actieve rol tijdens de startbijeenkomst van de Stichting 
"Vrienden van het Vakcollege". In het Theater Geert Teis te Stadskanaal geeft het Noorderpoort met 
deze bijeenkomst de kick-off van opleidingen waarin werkervaringen en praktijk een centrale rol 
spelen. Niet alleen de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid is present, 
ook demissionair minister van onderwijs André Rouvoet draagt zijn steentje bij. Mariëtte Hamer gaat in 
discussie met ondernemers en onderwijsvertegenwoordigers. Het thema van de bijeenkomst is: 
Vakmanschap en werkgelegenheid. Belangstellenden zijn vanaf 18.45 uur welkom in het Theater 
Geert Teis. De start is om 19.00 uur, de afsluiting rond 20.30 uur. Opgave kan per e-mail naar: 
hetvakcollege@noorderpoort.nl. 

4. VOORJAARSNOTA 2010 

In de raad van 17 mei is de voorjaarsnota 2010 vastgesteld. Op basis van de cijfers van de 
voorjaarsnota moeten we vaststellen dat er financieel barre tijden op Stadskanaal afkomen. Vanaf 
2012 zal er een forse korting op het gemeentefonds plaatsvinden. Hoeveel we hierdoor als 
Stadskanaal moeten bezuinigen is nog niet bekend. Op dit moment houden we rekening met drie 
miljoen euro. Bij de vaststelling van de begroting 2010 sloot onze meerjarenraming positief. Na 
verwerking van de voorjaarsnota 2010 sluit deze echter 1,2 miljoen euro in de min. Dit jaar sluit de 
begroting 2,5 miljoen euro negatief en de komende jaren is dat niet anders. Wat opvalt is dat met 
name het minimabeleid en de WMO voor grote overschrijdingen zorgen. Wat betreft het minimabeleid 
is dat ook een goed signaal, want we mogen concluderen dat het nieuwe beleid werkt en dat de 
doelgroep wordt bereikt. Binnen de WMO zien we dat met name de huishoudelijke hulp en de 
persoonsgebonden budgetten voor overschrijding zorgen. De raad heeft haar zorg over onze 
financieen duidelijk uitgesproken. Bij de behandeling van de begroting 2011 zal er een integraal 
bezuinigingsvoorstel aan de raad worden aangeboden. Tussentijds wordt er gezocht naar snelle 
bezuinigingen om de begroting 2010 positiever te laten sluiten. Daarnaast zal de raad middels 
tussentijdse rapportages op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van de aantallen 
bijstandgerechtigden. 

Mark Kanter 

5. ROZEN 1 MEI 

Op 1 mei hebben enkele raadsleden en een bestuurslid van de PvdA de 65-plussers van onze 
afdeling thuis een roos bezorgd. Vele leden troffen we gelukkig in de loop van de zaterdag thuis aan. 
Het kleinood werd bijzonder op prijs gesteld. Maar tegelijkertijd werd door velen de wens uitgesproken 
om toch vooral de 1 mei viering weer een nieuw leven in te blazen. De meeste leden zouden het zeer 
op prijs stellen om op deze dag toch, onder het genot van een kopje koffie of thee, even met elkaar 
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van gedachten te kunnen wisselen. Tijdens het uitreiken van de rozen en het prepareren van de rozen 
zijn enkele foto’s gemaakt. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de website. 

Monique Kroom 

6. HERINRICHTING HOOFDSTRAAT STADSKANAAL 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de herinrichting van de Hoofdstraat. Hiervoor wordt een 
bedrag van 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook de fractie van de Partij van de Arbeid heeft 
uiteindelijk ingestemd met deze herinrichting. De fractie van de Partij van de Arbeid is altijd erg kritisch 
geweest over de herinrichting van de Hoofdstraat omdat wij de investeringen in de wijken eerste 
prioriteit vonden. Ook nu is dat nog zo. Daarnaast komen er financiële zware tijden aan. Dit maakte 
dat het voor ons niet een vanzelfsprekende keuze is geweest. Natuurlijk vonden ook wij dat er wat 
moest gebeuren aan de Hoofdstraat. Tijdens de college onderhandelingen is afgesproken dat we 
bestaand beleid zullen respecteren. Vorig jaar heeft de gemeenteraad in meerderheid geld voor de 
herinrichting beschikbaar gesteld. Op basis van de coalitie afspraak en de wetenschap dat ook de 
komende periode de wijken centraal staan hebben we toch besloten mee te gaan in het voorstel. 
Tijdens de behandeling van het voorstel heeft de PvdA wel haar zorg geuit over de breedte van de 
nieuwe Eurobrug. In het plan word gesproken over een brug van 4 meter breed. Aangezien het niet 
een brug voor de komende jaren is, maar minimaal 30 jaar mee moet gaan wordt er nog een 
onderzoek gedaan naar de benodigde breedte. 

Mark Kanter 

7. BESTUURSAKKOORD VASTGESTELD 

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan het nieuwe bestuursakkoord tussen de PvdA, CDA, CU en 
GBS. Onder leiding van Roel van der Molen als (in)formateur en met de ondersteuning van Bert 
Wever ligt er een goed akkoord waar we de komende vier jaar weer goed mee vooruit kunnen. Een 
aantal zaken die voor de PvdA van groot belang waren hebben we in het bestuursakkoord gekregen. 
Te noemen valt, de verdere uitbouw van de wijkaanpak en het wijkgericht werken, een onderzoek 
naar de toekomst van Geert Teis en de realisatie van het MFA in Stadskanaal Noord inclusief de 
herschikking van de velden. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is het akkoord vastgesteld. Vanuit de nieuwe oppositie kwam 
nog een stevig woord van de D66 fractie. Termen van monsterverbond en geen ruimte meer voor 
oppositie waren de krachtige uitspraken waarmee D66 haar zorg over de grote van de coalitie 
uitsprak. Ook de VVD had nog een aantal vragen. Maar die waren meer gericht waarom de VVD geen 
deel meer uitmaakt van het college. Namens de PvdA hebben we getracht de zorgen van de D66 
zoveel mogelijk weg te nemen. Ook de vragen van de VVD hebben we beantwoord.  

Tijdens de ledenvergadering zijn wij als onderhandelaars nog terug gestuurd naar de 
onderhandelingstafel. Volgens de ledenvergadering moest de bescherming van de minima duidelijker 
in het akkoord komen te staan. De passage over bezuinigingen liet te veel ruimte. We zijn met dit punt 
teruggegaan naar de coalitiepartners. Helaas was er geen draagvlak te krijgen voor het punt van de 
ledenvergadering. 

Mark Kanter 

8. SAMEN VOOR EEN STERK EN STABIEL STADSKANAAL 

Tijdens de bijzondere raadsvergadering van woensdag 28 april jl. is het bestuursakkoord 2010-2014 
gepresenteerd en een nieuw college benoemd. Onder het akkoord met het motto  "Samen voor een 
sterk en stabiel Stadskanaal" hebben de PvdA, CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen hun 
handtekeningen gezet. Voor de komende vier jaren vormen deze partijen de coalitie.  
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Het bestuursakkoord biedt een resultaat waar de nieuwe PvdA-fractie mee voor de dag kan komen. 
Belangrijke punten uit onze verkiezingsprogramma zijn overgenomen. Heikele punten, zoals verwoord 
tijdens onze vijf-minuten bijdrage, het fractiebreedoverleg van 17 maart jl., zijn overeind gebleven. We 
grepen de onderhandelingen aan om helderheid te krijgen over bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond 
het MFA Noord en het Theater Geert Teis. (Zie: 
www.stadskanaal.pvda.nl/nieuws/nieuws/2010/03/15_interpretatie_uitslag_verkiezingen.html) 

De besluitvorming rond deze twee belangrijke punten was eerder allesbehalve naar tevredenheid 
gelopen. In het bestuursakkoord verwoorden we nu helder dat de ontwikkeling in Noord, inclusief 
herschikking van de velden, van de grond komt. Ten aanzien van het Theater Geert Teis stappen we 
af van de wettelijke en noodzakelijke investeringen, en gaan we voor een ontwikkeling die de 
regiofunctie van het Theater ook in de toekomst waarborgt.  

We realiseren ons dat onze gemeente het de komende vier jaren voor de kiezen krijgt. Het financiële 
onweer is onderweg. De PvdA wil tot weloverwogen financiële besluitvorming komen, waarbij 
kwetsbare inwoners zoveel mogelijk worden ontzien. Tegelijkertijd realiseren we ons dat iedereen, 
elke inwoner, direct of indirect de gevolgen van bezuinigingen (waarbij wordt gesproken over 
bedragen tot 5 miljoen structureel per jaar...) zal ondervinden. 

Vier partijen nemen deel aan het college en nemen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Bij de start van 
de onderhandelingen hebben we aangegeven dat wat ons betreft een college van twee of drie partijen 
tot de mogelijkheden behoorde. Tijdens de openbare vergadering van 17 maart bleek dat elke partij, 
behalve de SP, een andere voorkeur benoemde voor de derde partij. In de vervolggesprekken hield 
het CDA vast aan de Christenunie. Deelname van de ChristenUnie was voor ons slechts 
bespreekbaar indien de PvdA haar eerste voorkeurspartner kon aanwijzen. We kozen voor 
Gemeentebelangen, vanwege hun programma (bv. Theater Geert Teis) en de aanstaande 
bezuinigingskeuzes. 

We realiseren ons dat de vierpartijen-coalitie 19 van de 23 zetels betreft. We denken echter dat de 
SP, VVD en D66 een kwalitatief goede oppositierol kunnen invullen. De PvdA wil de komende jaren 
zowel in het college als de raad een constructieve rol spelen en openstaan voor goede ideeën, van 
welke partij dan ook: Iederéén telt! 

Jan-Willem van de Kolk & Mark Kanter 

Het bestuursakkoord is te vinden via: 
www.stadskanaal.nl/politiek_en_organisatie/college_van_b_en_w/bestuursakkoord 

9. CAMPAGNENIEUWS 

Op 9 juni is het weer zo ver en mogen we weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede 
Kamer. Het campagneteam van de PvdA afdeling Stadskanaal is daarom weer actief om ook deze 
campagne weer in goede banen te leiden. Flyers, posters en andere materialen worden deze week 
aangeleverd en dan kunnen we weer van start met deze verkiezingscampagne. Op zaterdag 29 mei 
en 5 juni staan we met onze kraam in Stadskanaal en op vrijdag 28 mei en 4 juni  zijn we in 
Musselkanaal te vinden. Tijdens het laatste weekend voor de verkiezingen zullen we de traditionele 
rozen uitreiken aan de voorbijgangers. Wij roepen onze leden op om tijdens deze marktacties ons een 
handje te helpen. U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden via telefoonnummer 06-20038847 of 
door een e-mail te sturen naar: moniquekroom@pvda-stadskanaal.nl.   

Op 26 mei zal in de loop van de middag Jeroen Dijsselbloem onze gemeente bezoeken. Het 
programma voor deze middag moet nog worden vastgesteld. En dinsdag 1 juni komt Mariëtte Hamer 
naar Stadskanaal. We hopen dat de genoemde acties er voor zullen zorgen dat veel burgers de weg 
naar de stembus weten te vinden en dat er ook nu weer met grote getale gestemd zal worden op de 
Partij van de Arbeid. 

Het campagneteam 
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10. AFSCHEID 

Beste partijgenoten, 

Op 12 april jl. heb ik officieel afscheid genomen van de gemeenteraad. Hiermee kwam er een einde 
aan dertig jaar actieve politiek. De eerste zes jaar was ik afdelingsbestuurder en voorzitter en daarna 
vierentwintig jaar raadslid, waarvan negen jaar fractievoorzitter. Voor deze inzet kreeg ik een 
koninklijke onderscheiding, waar ik trots op ben. 

Mijn afscheidsspeech ter gelegenheid van dit afscheid wil ik jullie niet onthouden. 

Burgemeester Galama, beste Baukje, 

Al vroeg, op de middelbare school was ik politiek geïnteresseerd. Eind jaren 60 was er 
het protest tegen de plannen voor een militair oefenterrein in Westerwolde (Plan 
Kikkert). Ik bezocht toen al de raadsvergaderingen. In schoolagenda’s kom ik citaten 
van onder andere Che Guevara tegen.  

Hoewel ik niet uit een rood nest kwam werd ik al snel aangetrokken tot het socialisme. 
Aanvankelijk het pacifistisch socialisme (sommigen zullen zich kunnen herinneren dat 
ik altijd een gebroken geweertje droeg, totdat het brak). 

In 1973 gaf Joop den Uyl leiding aan het meest linkse kabinet ooit. De man die door 
Annet Bleich in haar boek dromer en doordouwer wordt genoemd was mijn grote 
voorbeeld en ik voel me nog steeds een Uyliaan. Hij bracht emotie in de politiek. 
Streed voor een rechtvaardige verdeling van inkomen, kennis en macht. 

Door Den Uyl werd ik lid van de Partij van de Arbeid. In de zeventiger jaren nam ik 
deel aan de grote demonstraties in Onstwedde en Gasselte tegen de ondergrondse 
opslag van kernafval in zoutkoepels. 

Begin jaren 80, het was de tijd van demonstraties tegen kernraketten in Europa, werd 
ik zelf politiek actief. Eerst als afdelingsbestuurder en voorzitter en in 1986 als 
raadslid en later nog 9 jaar als fractievoorzitter. Ik kom er nog op terug. 

De jaren 90 onder Wim Kok kenmerkten zich vooral door pragmatisme en het veel 
geroemde poldermodel. 

In de laatste toespraak van Wouter Bos op het partijcongres in december zag en 
hoorde ik weer de gedrevenheid en strijdbaarheid die Den Uyl zo kenmerkten 
terugkomen. “In het Nederland dat wij voor ogen hebben kunnen moslima’s vrij en 
onbevreesd hun hoofddoekje dragen en kunnen Moslims hun moskee bezoeken. 
Kunnen joden in alle vrijheid hun keppeltje dragen en kunnen homoseksuele mannen 
en vrouwen ongehinderd hand in hand over straat lopen. Einde citaat. 

Ook in het nieuwe verkiezingsprogramma zie ik veel van de oude waarden weer 
expliciet terugkomen. De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen. 
Zeker in economisch zware tijden. Solidariteit voorop. Ook met ontwikkelingslanden. 
Ik zie de toekomst voor de Partij van de Arbeid met Job Cohen aan het roer met 
vertrouwen tegemoet. Dat is de partij waar ik me nog steeds bij thuisvoel. 
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Ik heb het raadswerk al die 24 jaar met heel veel inzet, plezier en voldoening gedaan. 
Juist het feit dat het raadswerk gaat over de inrichting van je eigen omgeving maakt 
het zo boeiend. Of het nu gaat om gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, ruimtelijke 
ordening of infrastructuur, we hebben er vroeg of laat allemaal mee te maken. 

Ik zou haast zeggen er is geen weg of school in de gemeente Stadskanaal waar ik me 
niet mee heb beziggehouden. En altijd met de belangen van de zwaksten in onze 
samenleving voor ogen. Solidariteit voorop. En aan die mooie taak is nu een einde aan 
gekomen. Het is zoals het is. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle burgers, raadsleden, 
collegeleden en vooral ook ambtenaren waar ik in die 24 jaar mee heb mogen 
samenwerken hartelijk te bedanken voor die samenwerking. Het ga jullie en de 
gemeente Stadskanaal goed. 

Roelf Schoenmaker 

11. VIER MAART 

Vier maart vroeg in de ochtend, de inkt van de verkiezingsuitslag was net opgedroogd, begon mijn 
hart te haperen. Dankzij adequaat reageren van Geertje en de professionele hulp van medewerkers 
van de ambulancedienst, heb ik het gered. Onze medische zorg is goed georganiseerd, kan ik nu 
zeggen uit eigen ervaring. Alle lof voor de professionaliteit en de betrokkenheid. Ik, wij, hebben zeer 
veel reacties gehad in de vorm van kaarten, bloemen, fruitmanden, telefoontjes, bezoekjes. We 
hebben niet van alle afzenders een adres anders hadden we hun persoonlijk daarvoor kunnen 
danken. Dan maar langs deze weg. Allen hartelijk dank en het heeft ons goed gedaan. 

“Tukkerland” heeft een goeie voetbalclub maar had ook een bekende tekstschrijver en dichter, de 
helaas overleden Willem Wilmink. Van hem in dialect een prachtig gedicht wat mij aan het hart gaat. 

Heftan tattat 

Zundag weer verjöarsviseet 
En iej weet wa hoo dat geet: 
Herman hef zoo zeek ewes, 
Gradus mut ok weer oonder ’t mes, 
Trui hebt z’ alns a vort-enomn 
Kloas is oet de tied ekomn, 
Leida hef zo’n pien in ’t lief 
Oo, dat aarme, aarme wief. 
En hoo is t’dan noe met Bernard? 
Heftan tattat! Heftan tattat! 
Hee har völs te völ patat had 
en doo hef e ’t dus an t’hart had. 

Dat genöal, oo man oo man, 
Doodzeek goa ‘j op hoes op an. 

Jaap Duit en Geertje Roosjen 
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12. VERSLAG CONGRES 25 APRIL IN NIJMEGEN 

Namens de afdeling Stadskanaal van de PvdA zijn ondergetekende als afgevaardigde en Jan-Willem 
van de Kolk als plaatsvervangend afgevaardigde naar het congres van de PvdA op zondag 25 april jl. 
geweest. Het congres stond uiteraard in het teken van een tweetal centrale thema’s, nl. de vaststelling 
van het verkiezingsprogramma en de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst (inclusief de 
nieuwe lijsttrekker/partijleider) t.b.v. de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Voorts werd 
afscheid genomen en wel op grootse wijze van Wouter Bos die sinds 2003 partijleider is geweest. 

Een verder opmerkelijk feit van het laatste congres is dat er met GroenLinks een lijstverbinding is 
aangegaan. Hiermee is de kans vele malen groter dat restzetels bij de PvdA, danwel bij GroenLinks 
terechtkomen i.p.v. bij bv. het CDA of de VVD. 

Het verkiezingsprogramma kent de nu reeds bekende titel “Iedereen telt mee”! De kern van het 
verkiezingsprogramma is als volgt: 

In ons land telt iedereen mee, wordt niemand aan zijn lot overgelaten en krijgt iedereen een eerlijke 
kans. Daar staat tegenover dat iedereen die mee kan doen, ook mee moet doen. Want iedereen is 
nodig, iedereen moet in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Dat maakt onze economie sterker, 
onze vrijheid groter en ons land prettiger. Daarvoor is een politiek nodig die problemen benoemt om 
ze op te lossen, die verschillen aan de orde stelt om ze te overbruggen. Stem Partij van de Arbeid. 
Iedereen telt mee! 

De Partij van de Arbeid wil: 

Eerlijk delen, daadkrachtig hervormen 
Crisis en vergrijzing vragen om daadkrachtige maar vooral ook eerlijke hervormingen. De financiën 
moeten op orde, banen moeten behouden blijven en kwetsbare mensen beschermd. En ook onze 
kinderen verdienen goede zorg en een fatsoenlijke oude dag. Daarom bezuinigen we het kwetsbare 
economische herstel niet kapot, vragen we de grootste bijdrage van de hoogste inkomens en ontzien 
we de middeninkomens. 

Gelijke kansen voor iedereen 
Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom willen we de beste scholen en goede 
banen. Kinderen mogen niet opgroeien in achterstand, oudere werknemers niet aan de kant komen te 
staan. Voor álle Nederlanders geldt dat je toekomst telt en niet je afkomst. Iedereen verdient een 
eerlijke kans. 

Prettig samenleven 
We werken aan mooie wijken met betaalbare huizen en veilige straten. Iedereen moet meedoen, door 
de taal te spreken en bij te dragen aan een prettige buurt om in te leven. Mensen voelen zich pas echt 
thuis als ze zich veilig voelen. Overlast en criminaliteit worden daarom aangepakt. 

Uiteraard is in het verkiezingsprogramma ook een paragraaf opgenomen hoe de PvdA denkt de 
onvermijdelijke bezuinigingen door te voeren en op welke beleidsterreinen dit dan zou moeten 
gebeuren. Uiteraard wil men ook investeren, want dit is zeker noodzakelijk om mensen ook kansen te 
blijven geven. De financiële onderbouwing van het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 

Context en uitgangspunten 
De overheidsfinanciën dienen op orde te worden gebracht. Dit betekent dat er de komende jaren grote 
besparingen moeten worden gerealiseerd. Dat vergt wel behoedzaamheid. Immers, het economisch 
herstel is broos, de financiële markten zijn nog immer kwetsbaar en de werkloosheid wordt nog elke 
maand hoger. Het komt dus aan op een goede maatvoering teneinde dit broze herstel niet in de knop 
te breken. 

Economisch gezien is het beter om structurele hervormingen met opbrengsten op de langere termijn 
te realiseren dan willekeurig te snijden in de uitgaven alleen maar om zoveel mogelijk opbrengsten op 
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de korte termijn te realiseren. Dat zou ook voor de herstellende economische groei funest zijn. Deze 
benadering wordt dan ook zo veel mogelijk gevolgd maar is uiteraard begrensd door de 
minimumtekortreductie die uit het Groei en Stabiliteitspact volgt. 

Meer specifiek ligt onze prioriteit bij het vinden van besparingsmogelijkheden bij het bestrijden van 
ondoelmatigheden en onrechtvaardigheden in de aanwending van belastinggeld. Dus bezuinigen we 
waar mogelijk op bijvoorbeeld bureaucratie, bestuurlijke drukte en ineffectieve subsidies; en corrigeren 
we fiscale systemen zodat door de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten gedragen 
worden. 

Een ander uitgangspunt is dat we de productieve kracht van de Nederlandse economie niet willen 
aantasten, liefst nog willen versterken. Dus investeren we in onderwijs, verlagen we de kosten van 
arbeid en halen we de woningmarkt van het slot. 

Uiteraard vinden wij het ook belangrijk participatie te stimuleren en armoede te bestrijden. Dat is goed 
voor de mensen die het aan gaat en uiteindelijk ook voor onze economie. Dus stimuleren we dat 
gezonde mensen langer doorwerken en besteden we extra aandacht aan schuldhulpverlening en (het 
bestrijden van) armoede onder kinderen. 

Tenslotte is het soms niet anders mogelijk dan dat we ook ambities aanpassen. Om die reden pleiten 
we bijvoorbeeld voor een nieuwe visie op de krijgsmacht en pleiten we voor een lagere Europese 
begroting. Dat leidt ook tot besparingen. 

Er zal in de komende kabinetsperiode om tenminste aan de normen van het Stabiliteits- en Groei Pact 
te voldoen, dus minstens 1.3% extra (netto 8.5 miljard euro) bespaard moeten worden door te 
bezuinigen op de uitgaven of door de lasten te verhogen. 

1. Besparingen 
Wij stellen het volgende voor, uitgaande van een totale opgave van 30 miljard euro (afgerond). 
Uitgangspunt is daarbij dat het begrotingstekort in 8 jaar tot 0 wordt teruggebracht: 

• In de komende kabinetsperiode 2011-20153 zullen wij 10 miljard besparingen realiseren 
• In de komende kabinetsperiode 2011-2015 zullen wij voor nog eens 10 miljard besluiten 

nemen die op langere termijn 10 miljard opleveren (en het houdbaarheidstekort met een 
zelfde bedrag verminderen) 

• In de volgende kabinetsperiode 2015-2019 zal nog eens 10 miljard moeten worden bespaard. 

De besparingen zullen o.a. op de volgende terreinen plaatsvinden: 

• Verhogen AOW-leeftijd: 4 miljard 
• Aanpassing hypotheekrente-aftrek: 5-6 miljard 
• Leenstelsel basisbeurs: 0,75 miljard 
• Aanpassen ambitieniveau krijgsmacht: 1 miljard 
• Nieuw toptarief: 0,25 miljard 
• Bedrijfsvoering Rijksoverheid: 2 miljard 
• Vermindering Bestuurlijke Drukte: 1,5 miljard 
• Vermindering subsidies: 0,75 miljard 
• Decentralisatie uitvoering sociale zekerheid: 1 miljard 
• Doelmatigheidswinsten zorgkosten: 2 miljard 
• Vermindering afdracht EU: 1+ miljard 

2. Belastingen 
In zijn algemeenheid wordt ons stelsel van belastingen beter in lijn gebracht met twee leidende 
principes: 'de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen' en 'de vervuiler betaalt'.Fiscaal 
zal bij burgers vooral een schuif plaatsvinden waarbij vermogen en milieubelastend gedrag zwaarder 
belast worden en de opbrengsten daarvan gebruikt worden om de belastingdruk op arbeidsinkomen 
aan met name de onderkant te verlagen (tarieven omlaag en schijven verlengen). Ook zullen 
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bestaande fiscale regelingen (zoals de hypotheekrente-aftrek) in lijn gebracht worden met het principe 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Bij bedrijven zal de lastenverzwaring 
vooral plaats vinden door milieubelastende activiteiten zwaarder te belasten en zal de opbrengst voor 
een groot deel worden ingezet door het aantrekkelijker te maken voor bedrijven om zich met eigen 
vermogen te financieren (met als consequentie dat het minder aantrekkelijk wordt voor bedrijven om 
zich met schulden te financieren).Ook wordt een bankbelasting geïntroduceerd. 

3. Intensiveringen 
Er wordt extra geld uitgetrokken voor met name onderwijs. Het totale bedrag zal in de orde van grootte 
van ruim 2 miljard liggen. Dit wordt o.a. besteed aan verbetering van de Voor- en Vroegschoolse 
Educatie, de verdere verbetering van de positie van leraren,kwaliteitsverbetering van het onderwijs in 
het MBO, de introductie van meer differentiatie en maatwerk in het WO/HBO en het mogelijk maken 
van 'stapelen' en doorstromen richting het hoger onderwijs. De opbrengsten van de introductie van het 
sociaal leenstelsel zullen hier geheel voor worden aangewend. Daarnaast zal een deel gefinancierd 
worden uit herprioritering binnen het onderwijsbudget bijvoorbeeld door het bekostigingsmodel te 
vereenvoudigen en subsidies te verminderen. Tenslotte zal ook nieuw geld worden vrijgemaakt door 
elders op de rijksbegroting te bezuinigen. In die zin beogen we met maatregelen als in paragraaf 2 
van deze bijlage beschreven, meer te besparen dan nodig voor de reductie van het begrotingstekort 
zodat er ook middelen overblijven voor intensiveringen in met name onderwijs. Ook voor de 
wijkenaanpak, loonkostensubsidies, schuldhulpverlening en bestrijding van armoede onder kinderen 
zal extra geld worden uitgetrokken. 

Opmerking hierbij is dat de cijfers en schattingen nog met het Centraal Plan Bureau moeten worden 
besproken en er kunnen dus nog afwijkingen plaatshebben. 

Toen het verkiezingsprogramma eindelijk was vastgesteld met de nodige aanpassingen, brak het 
moment aan waarop de kandidatenlijst moest worden vastgesteld. En niet alleen een nieuwe lijst, 
maar ditmaal ook een nieuwe partijleider c.q. lijsttrekker. Er was echter maar één kandidaat voor deze 
positie, nl. Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam. Hij werd dan ook met een staande ovatie 
gekozen door het congres.  

De top tien bestaat verder uit Nebahat Albayrak, Ronald Plasterk, Mariëtte Hamer, Jeroen 
Dijsselbloem, Jetta Klijnsma, Diederik Samsom, Gerdi Verbeet, Frans Timmermans en Sharon 
Dijksma. Er vonden geen veranderingen plaats ten opzichte van de concept-kandidatenlijst. Lees 
verder voor de volledige lijst op www.pvda.nl. De kandidatenlijst lijst telt zeventig kandidaten en is een 
mix geworden van ervaring en nieuwe gezichten. De lijst kent traditiegetrouw een gelijke verdeling 
tussen mannen en vrouwen. 

Tot zover een verslag van het congres van 25 april jl. te Nijmegen.  

Uiteraard is het zaak dat de PvdA als grootste partij uit de verkiezingen komt en daarbij hebben we 
alle hulp nodig van alle leden. Praat met kennissen, vrienden en familie over de standpunten van onze 
partij en dat Nederland juist nu onze partij nodig heeft. 

Stem 9 juni Partij van de Arbeid, lijst 2, want .....”Iedereen telt mee”. 

Erik van der Vlag 

13. NIEUW COLLEGE STADSKANAAL (8-4-2010) 

Naar aanleiding van het zo nadrukkelijk in de etalage-zetten, compleet met foto, van de aspirant-
wethouder van de  CU (zie Dagblad van het Noorden en de bekende regio-weekkranten), geef ik 
onderstaand een eerste reactie over hetgeen binnenkort realiteitswaarde kan hebben over de 
samenstelling van een nieuw college voor de periode 2010-2014. 
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Allereerst mijn stelling: 

Een nieuw samen te smeden college van 2010 is, naar mijn  opvatting, onder normaal verlopen 
verkiezingen en een serieuze evaluatie, altijd vertrekpunt voor het formeren van een college in 2014. 
Dat  geldt m.i. dan ook voor het aftredend college v.a. 2006, t. w. van PvdA, CDA en VVD. In de 
stadskanaalster politieke praktijk is mij  hiervan  niets gebleken. Dat  is vreemd en niet altijd voor-de-
hand-liggend. Temeer daar van verschillende politieke coryfeeën  valt te beluisteren, dat met de VVD-
wethouder zeer positief  was samengewerkt. Trouwens ook uit de inwoners valt waar te nemen dat in 
een aantal gevallen in de afgelopen periode met wethouder Booy constructief kon worden gewerkt en 
aanleiding is voor ruime tevredenheid. Wat zijn nu de diepere roerselen van  PvdA en CDA om 
"vreemd" te gaan. 

Uit PvdA-kring valt te beluisteren dat wederom een keuze voor een wethouder van VVD-huize, tot 
problemen kan leiden o.a. voor wat betreft bijvoorbeeld bij staking van  stemmen in het college. Een 
voorbeeld: CDA en PvdA zijn voor een bepaald voorstel en VVD en de burgemeester zijn tegen. De 
"extra "stem van de burgemeester zou voor de besluitvorming bepalend kunnen zijn. In de praktijk een 
non-item, omdat het zich slechts in een enkel  geval zou voordoen. Het voordeel van een 
driepartijencollege weegt daar ver bovenuit. Ook bij de inwoners wordt in algemene zin een groot 
draagvlak in het dagelijks  bestuur positief onthaald.... Daarnaast zou een dergelijke  
uitzonderingssituatie als argument ook niet getuigen van vertrouwen in de nieuwe burgemeester. De 
realiteit van vandaag geeft daartoe m.i. ook geen enkele reden. 

Uit de wandelgangen is waar te nemen dat de PvdA als uitgangsstelling wilde kiezen voor twee 
wethouders, t.w. CDA en PvdA beiden een wethouder {samen voldoende zetels, n.l. 13} 

Uit hetzelfde informele cirquit het geluid dat CDA een groter draagvlak wenselijk zou vinden. Dat de 
CU daarbij in beeld kwam is niet moeilijk af te leiden van het zo duidelijk brengen van de aspirant-
wethouder van de CU. Het pousseren van een kandidaat in de pers is toch niet het eerste kenmerk 
van de CU. Samengaan CDA met CU versterkt de positie van het CDA (6+4=10 zetels ).Als mijn 
veronderstelling juist is,dan heeft het CDA een heldere troefkaart op tafel gelegd. Bessembinders in 
zijn politieke doen op zijn best, zou je denken... Simpel: het CDA heeft meer van de CU te winnen dan 
andersom. 

Nogmaals als het veronderstellenderwijs een beetje zou kunnen kloppen, dan rest de PvdA slechts 
haar "flanken" te verstevigen en Gemeentebelangen in het spel op te nemen. Je moet er maar op 
komen! Resultaat: 4 wethouders, twee volledig en twee "halftimers". 

Nog een keer terug naar mijn stelling: Zou in 2014 als vertrekpunt dan gaan gelden: uitgangspunt, 
weer onder normale omstandigheden en na evaluatie, dat CDA en PvdA allereerst met CU en 
Gemeentebelangen onderzoeken om tot een college te geraken? Dezelfde "move" als nu of  
misschien dat dan een van de twee "Groten" met een andere meerderheid kan gaan regeren en laat  
men het er bij dat de constellatie van 2010-2014 een zeer goede samenwerking heeft gekenmerkt... 

Rest mij nog een vraag: Wie wint uiteindelijk de verkiezingen van 2010 als vorenstaande voldoende 
realiteitswaarde heeft? 

Met een vriendelijke groet, 

Jan Kruize 

P.S. 
Bovenstaande heeft slechts een doel, n.l. dat het goed mag gaan met de gemeente  Stadskanaal en 
dat de "poppetjes" zich daarvan zeer bewust zijn. De  zware financiële buien, die vanuit  Den Haag 
onderweg zijn, dienen vanaf nu al in de programma's een plaats te krijgen! 


