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

1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

In de raadsvergadering van 8 november is de gemeentebegroting voor het komende jaar vastgesteld. 
Naast de vaststelling van de begroting is er ook een omvangrijk ombuigingsplan door de raad 
besproken en vastgesteld. 

Tijdens de formatie van ons huidige college is bij het opstellen van het collegeprogramma rekening 
gehouden met financieel mindere tijden. De onderhandelingspartners hebben er toen voor gekozen 
het collegeprogram beleidsarm op te stellen. De aan de gemeenteraad gepresenteerde begroting voor 
2011 was dan ook beleidsarm. Toch laat de beleidsarme begroting een miljoenen tekort zien en was 
ingrijpen noodzakelijk. Naast het bestaande tekort zit er ook nog een enorme korting op het 
gemeentefonds aan te komen hetgeen voor onze gemeente een miljoenen korting betekent. In het 
ombuigingsplan zijn we uit gegaan van een taakstelling op de begroting van 6,8 miljoen euro. Voor 
Stadskanaalster begrip een ongekend bedrag en in de kanaalster geschiedenis niet eerder 
voorgekomen. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering ging het dan ook in mindere mate over de begroting 2011 
maar meer over de ombuigingsvoorstellen. Onze fractie is de afgelopen maanden intensief aan het 
werk geweest met de invulling van de grote ombuigingsoperatie. 

Bij het formuleren van onze standpunten hebben we een aantal uitgangspunten voor onszelf 
benoemd. Aan de hand van deze uitgangspunten hebben we de verschillende taakstellingen getoetst. 
Duidelijk was voor ons dat we de minima wilden ontzien maar dat de taakstelling van 6,8 miljoen 
leidend is totdat het Rijk de definitieve bezuiniging op het gemeentefonds heeft vastgesteld. 

In deze bijdrage beperk ik mij tot de bespreking van een aantal amendementen en moties die tijden de 
vergadering zijn ingediend. Deze geven ook de hoofdlijnen weer waar het uiteindelijk nog om ging. 
Onze beschouwingen kunt u op onze website integraal lezen. 

Na een levendig debat tussen de fracties onderling, maar ook tussen de fracties en het college werd 
duidelijk over welke zaken nog geen duidelijkheid was of overeenstemming was bereikt. Hiervoor 
werden moties of amendementen ingediend. Het belangrijkste amendement was wel de aanpassing 
op het ombuigingsplan om de taakstellende ingreep op het minimabeleid uit het ombuigingsplan te 
halen. In de eerste ronde van de verschillende fracties werd al snel duidelijk dat alle collegepartijen dit 
ondersteunden. Samen met de coalitiepartners hebben we dan ook een amendement opgesteld om 
deze taakstelling uit het ombuigingsplan te halen. Hiermee kan het huidige  beleid voor de minima 
gehandhaafd blijven. De oppositie was verdeeld, alleen de SP ging in het amendement mee. De VVD 
en D66 waren tegen het ontzien van de minima. De VVD ging in haar beschouwingen zo ver dat zij 
het minimabeleid hebben weggezet als prestigieus project! We hebben de VVD op deze stuitende 
uitspraak aangesproken en wij hebben daar afstand van genomen. “We hebben bewust gekozen voor 
deze woorden” aldus Esther Rodenberg. 

Samen met Gemeentebelangen hebben we ook een amendement ingediend om de taakstelling op 
Theater Geert Teis niet in 2011 in te laten gaan, maar in 2012. Het Theater Geert Teis zou in 2011 € 
90.000 moeten bezuinigen. Nu vinden wij als fractie dat daar waar iedereen de broekriem moet 
aanhalen, dit ook moet gelden voor het theater. Echter een bezuiniging in 2011 inboeken terwijl de 
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voorstellingen tot de zomer 2011 al zijn ingekocht en het merendeel van de voorstellingen voor het 
seizoen 2011 - 2012 al gereserveerd zijn leek ons niet reëel. In eerste instantie leek het erop dat het 
amendement niet een meerderheid zou halen. Echter het college kon met dit amendement leven. 
Uiteindelijk stemden alleen de ChristenUnie en het CDA tegen. 

Ook kleinere instellingen worden getroffen door de ombuigingen. Zo ook het Streek Historisch 
Centrum. Om de pijn voor het SHC wat te verzachten en ook voldoende tijd te geven om een 
taakstelling in te vullen hebben wij een amendement ingediend om de taakstelling pas in 2013 in te 
laten gaan. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. 

Opmerkelijk was dat de ChristenUnie met een amendement kwam om de OZB niet met 5% te 
verhogen maar met 3,5%. En daarmee werd structureel een gat van meerdere eurotonnen in de 
begroting geschoten. Dekking had de ChristenUnie niet, behalve het voorstel om geen 20% maar 30% 
op het theater te bezuinigen, hetgeen bij lange na niet voldoende dekking zou zijn geweest. Toen daar 
gelukkig geen meerderheid voor was, werd ook geen andere dekking gezocht behalve de algemene 
middelen. Echter nog opmerkelijker was de opmerking van de ChristenUnie bij een later agendapunt, 
de najaarsnota. De ruimte in onze algemene reserve is na de mutaties van de najaarsnota nog maar € 
870.000. De ChristenUnie maakte zich zorgen over dit lage bedrag en riep het college op hier 
zorgvuldig mee om te gaan. Een bijzondere opmerking als je 10 minuten daarvoor zelf een voorstel 
doet om dat laatste beetje reserve wat je nog hebt op te maken om een OZB verhoging te voorkomen. 
Het is maar goed dat het voorstel van de ChristenUnie niet op steun van een raadsmeerderheid kon 
rekenen. 

Naast verschillende amendementen zijn er ook nog een aantal moties ingediend. Samen met de 
coalitiepartners hebben wij een motie ingediend over de besluitvorming rond de invulling van de 
ombuigingen. Door het vaststellen van het ombuigingsplan heeft de raad de kaders vastgesteld 
waarbinnen de ombuiging uitgewerkt kan worden. Aangezien er veel met taakstellingen gewerkt wordt 
is het voor de raad dus niet duidelijk hoe de invulling eruit gaat zien. Dat kan op vele manieren. Dat 
raad was dan ook van mening dat de uitwerkingen binnen de kaders nogmaals aan de raad ter 
goedkeuring moeten worden aangeboden bij de voorjaarsnota 2011. In eerste instantie voelde het 
college daar niets voor. De aangekondigde motie was voldoende om het college in te laten zien dat de 
raad bij de voorjaarsnota de invulling gaat vaststellen. Een grote meerderheid heeft voor de motie 
gestemd. 

De fractie kijkt tevreden terug op de beschouwingen en de resultaten die zijn behaald. 

Mark Kanter – fractievoorzitter 

2. PVDA STADSKANAAL WIL MINIMA ONTZIEN persbericht 28 oktober 

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Stadskanaal dringt tijdens de komende algemene 
beschouwingen erop aan dat bij de ombuigingen de minima worden ontzien. Ook willen de 
sociaaldemocraten de bezuinigingen op het Theater Geert Teis een jaar uitstellen.  

Fractievoorzitter Mark Kanter verwacht de komende maanden meer duidelijkheid over de gevolgen 
van de rijksbezuinigingen voor de gemeente Stadskanaal: “Daarom wil de PvdA het budget voor het 
minimabeleid nu niet op een maximum stellen”. Het budget voor het minimabeleid is na vaststelling 
vorig jaar fors overschreden. “Dit beleid stelt alle inwoners in staat om volwaardig aan de samenleving 
mee te doen. De grote toeloop op deze regeling is voor ons een teken dat er nog veel niet goed gaat 
in onze samenleving. Nu ingrijpen zou funest zijn”, aldus Mark Kanter. 

De Partij van de Arbeid zet zich de komende jaren in voor een sterke en sociale gemeente waarin 
iedereen meetelt. Mark Kanter: “Vanwege de belangrijke regiofunctie koesteren we het Theater Geert 
Teis. We stellen voor om de taakstellende bezuiniging pas in 2012 te laten ingaan. Dat geeft ons 
voldoende tijd om zo nodig bij te sturen. De culturele voorzieningen krijgen het immers van alle kanten 
voor de kiezen. We moeten ervoor waken dat we het kind met het badwater weggooien. Dat het 
theater net als iedereen moet bezuinigen staat echter voor ons niet ter discussie”. 
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Volgens Mark Kanter is het verstandig dat de gemeente rekening houdt met omvangrijke 
rijksbezuinigingen: “Maar we willen ook afwachten hoe één en ander precies uitpakt. Mocht het 
meevallen dan houden we het ombuigingspakket opnieuw tegen het licht. We gaan niet ingrijpen 
voordat we zeker weten dat het nodig is.” 

De algemene beschouwingen over de gemeentebegroting 2011-2014 vinden maandag 8 november 
plaats in de raadszaal van de gemeente Stadskanaal en beginnen om 15.00 uur. 

3. MFA NOORD 

De raad besliste maandag 18 oktober over het ontwerpbestemmingsplan MFA Noord. De PvdA heeft 
hiermee ingestemd. Met het aannemen van dit bestemmingsplan gaat een lang gekoesterde wens 
van de PvdA in vervulling. Een wens die ook in het coalitieakkoord is opgenomen. 

Het ontwerpbestemmingsplan vormt het planologisch kader waarin de nieuwe MFA ontwikkeld kan 
worden. Met het ontwerp van het gebouw zelf en het uitwerken van details houdt de raad zich niet 
bezig. Op 21 juni heeft de raad de financiering en het projectplan van de MFA-Noord al besproken. 

Belangrijk bij het beslissen over een bestemmingsplan is de belangenafweging tussen individuele en 
algemene belangen. Om bij deze afweging te helpen heeft de hoorcommissie twee insprekers 
gehoord op 2 september. 

Gelukkig erkennen beide insprekers - de eerste namens de wijkraad Noord - het algemene nut van de 
MFA. De tweede inspreker is echter bang voor aantasting van het woongenot. 

Wij vinden het daarom belangrijk dat de inspreker bij het ontwerpen van de MFA betrokken blijft. Wij 
hebben van de betreffende ambtenaren vernomen dat dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Wij 
hebben er dan ook alle vertrouwen in dat angst voor aantasting van het woongenot voldoende zal 
worden weggenomen. 

Egbert Hofstra – fractielid 

4. RECHTSE COALITIE FUNEST VOOR STABIELE SAMENLEVING 

Onderstaand artikel is donderdag 7 oktober in Trouw gepubliceerd. 

Een breed draagvlak in de samenleving. Dat is na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. in veel 
gemeenten de inzet geweest van de collegeonderhandelingen. Een breed draagvlak, omdat vanwege 
de economische recessie alle signalen op onweer staan en flink gesneden moet worden in de 
overheidsfinanciën. Veel gemeenteraden kozen daarom voor ‘samen de schouders eronder’ en 
‘verantwoordelijkheid delen’. In veel gemeenten trekken VVD, CDA en PvdA momenteel gezamenlijk 
op. Onder moeilijke omstandigheden wordt inhoud gegeven aan lokaal beleid. 

In Den Haag willen de voormannen van de VVD en CDA nu met gedoogsteun van de PVV regeren. 
Dit rechtse kabinet steunt op 52 Kamerzetels. Via een gedoogakkoord verleent de PVV daaraan haar 
medewerking. Dit kabinet bouwt op deze manier op de meest minimale meerderheid van 76 zetels. In 
de praktijk is die steun echter nog kleiner: andere overheden herkennen zich onvoldoende in de 
samenstelling en totstandkoming. Ook vanuit de Eerste Kamer komen kritische geluiden. Het gebrek 
aan steun weerspiegelt de gevoelens in het land. 

Dit beoogde kabinet, dat voor haar aantreden al bloot staat aan forse kritiek, wil achttien miljard euro 
bezuinigen. Het kan niet anders dan dat de ombuigingsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de 
samenleving. De noodzaak om stevig te snoeien wordt gedeeld. Wij kunnen de volgende generaties 
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niet opzadelen met onbetaalde rekeningen en ongedekte cheques. De manier waarop Rutte en 
Verhagen tijdens de onderhandelingen hebben geopereerd doet echter het ergste vrezen voor de 
wijze waarop bezuinigd gaat worden. Rutte profileert zich niet als een minister-president van ons 
allemaal. 

Tegenstellingen zijn de afgelopen weken gegroeid. Dat geldt niet alleen voor de politieke partijen die 
deel uitmaken van de Tweede Kamer, maar ook voor de samenleving. Daar waar het zoeken naar 
samenwerking, bundeling en draagvlak voor de hand lagen, hebben de onderhandelaars gekozen 
voor een politiek van polarisatie. En dat in een tijd van groeiende onrust en grote maatschappelijke 
opgaven.  

Gezien het gebrek aan draagvlak en onderling vertrouwen maken wij als PvdA-wethouders ons 
ernstig zorgen over de stabiliteit van ons land. Onderling vertrouwen en respect zijn immers de basis 
om de steun voor ingrijpende maatregelen van de burgers te krijgen. We maken ons grote zorgen 
over tegenstellingen die de komende jaren alleen maar groter zullen worden en over de wijze waarop 
groepen weggezet worden. 

We zien dat bezuinigingsmaatregelen niet sociaal en solidair verdeeld worden. Gemeenten zijn 
inmiddels te verstaan gegeven dat stevig gesneden moet worden in voorzieningen als de bijstand, 
maatschappelijke ondersteuning en de sociale werkvoorziening. Het gaat dan om maatregelen die 
drastisch uitpakken voor mensen die de bescherming van de overheid juist hard nodig hebben. Er 
wordt fors het mes gezet in de inspanningen die gemeenten doen om mensen aan het werk te helpen. 
Dit terwijl de komende jaren iedereen hard nodig is. 

Huishoudens met een laag inkomen en kwetsbare groepen worden op allerlei manieren onder druk 
gezet. Voorbeelden daarvan zijn de bezuinigingen op de kinderopvang en de zorgbijdragen. Juist voor 
Nederlanders die van elders komen en hier willen investeren in hun toekomst is het belangrijk dat wij 
ze serieus nemen. Door eenzijdig de nadruk te leggen op de minderheid die problemen veroorzaakt 
worden hele groepen weggezet en gedemotiveerd.  

Wij zijn als PvdA-wethouders gewend om te roeien met de riemen die we hebben. Dat zullen we ook 
de komende tijd blijven doen. Ook als een rechtse coalitie het ons nog moeilijker maakt. We zullen dit 
kabinet confronteren met de werkelijkheid in onze dorpen en steden. De Haagse werkelijkheid en het 
beoogde rechtse kabinet, die overheerst worden door ego's, politieke machtsspelletjes én een gebrek 
aan vertrouwen en samenwerking, zijn niet de onze.  

Daarom zullen we de verhalen blijven vertellen van gehandicapte jongeren, die de mogelijkheden van 
de Wajong dreigen kwijt te raken. We vertellen over mantelzorgers en ouderen die de komende jaren 
verder onder druk komen te staan. Over inburgeraars die aan de kant worden gezet. Maar vooral 
doen PvdA-wethouders er alles aan om verdere verdeeldheid en uitsluiting tegen te gaan. We blijven 
werken aan draagvlak, verbindingen en eendracht. 

Berent Daan – wethouder Purmerend 
Jan-Willem van de Kolk – wethouder Stadskanaal 
Centrum Lokaal Bestuur – bestuurdersvereniging van de PvdA 
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5. VERHUIZING PARKHEEM EN PARKSTEE 

Het bericht om te moeten verhuizen of overplaatsen kwam bij de bewoners hard aan.	  Daar hadden ze 
niet op gerekend en ze willen graag blijven tot hun dood. We hebben met verschillende bewoners 
gesproken. Ze willen eigenlijk geen een van allen verhuizen. Ze hebben allen de leeftijd van 80 jaar en 
ouder. Het spreekwoord oude bomen moet je niet meer verplanten gaat hier niet op. 

We hebben met Meander en Clientenraad gesproken. Natuurlijk verloop was het allermooiste voor 
iedereen, maar dat is financieel niet haalbaar. Waarom niet: Het wordt een verpleeghuis van Meander 
en daar krijgen ze voor betaald, niet voor een verzorgingstehuis. Dus verhuizing of overplaatsing naar 
de nieuwe woning, Heggerank, Ter Apel en Meander Veendam. De managers van Meander en Lefier 
zullen zo goed mogelijk overleggen met de bewoners om tot een goede oplossing te komen. Maar er 
zullen tranen vallen doordat er verhuisd moet worden. Want je stekkie verlaten heeft veel impact en 
vooral op deze hoge leeftijd. Van onze kant wensen we jullie veel sterkte toe de komende tijd. 
Mochten er nog vragen zijn, u kunt ons altijd bellen. 

Catharina Woortman – fractielid 

6. VRAAGSTUK: WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN INKOMEN 

De overheid verplicht hun burgers deel te nemen aan collectieve voorzieningen waaraan financiële 
consequenties voor de burgers hangen. Wat als bepaalde groepen burgers problemen ondervinden 
om aan die verplichting te voldoen? Moet de overheid deze bepaalde groepen burgers voldoende 
financiële middelen geven om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen? 

Sinds 1 januari 2006 kent Nederland een zorgverzekering. Kenmerken van de zorgverzekering zijn de 
verzekerings- en acceptatieplicht. De verzekeringsplichtigen moeten zich verzekeren en de 
verzekeraars zijn verplicht iedereen die dat wil te accepteren. De overheid stelt de inhoud van de 
basisdekking vast. Voor volwassenen vanaf 18 jaar, geldt sinds 1 januari 2008 een eigen risico-
regeling.  

Met de invoering van de zorgverzekering kwam het onderscheid tussen particuliere 
ziektekostenverzekeringen en ziekenfonds te vervallen.  

Wettelijk is iemand volwassen (of meerderjarig) vanaf een bepaalde leeftijd. In Nederland is men 
vanaf 18 jaar volwassen / meerderjarig, en vanaf 21 jaar geheel onafhankelijk. Een meerderjarige is in 
de meeste rechtsstelsels handelingsbekwaam en zal dus voor al zijn eigen rechtshandelingen moeten 
instaan. Als men strafrechtelijke delicten begaat, kan men nu bovendien in plaats van volgens 
jeugdstrafrecht nu volgens volwassenenstrafrecht worden berecht. 

Ook gedrag kan een ijkpunt vormen. Wanneer iemand blijk geeft van zelfstandigheid en een zekere 
bedachtzaamheid in zijn gedrag, dan noemen we dit volwassen gedrag. Hiertegenover staat 
onvolwassen gedrag, waarmee we gedrag bedoelen waaruit duidelijk blijkt dat iemand nog niet 
zelfstandig is. 

Vanaf 18 jaar wordt iedere Nederlander geacht in zijn eigen inkomen te voorzien. Dit inkomen kan 
worden verkregen uit werk, studiefinanciering en/of een uitkering. Jongeren vanaf 18 die studeren 
kunnen studiefinanciering aanvragen. 

Er is echter een groep die geen recht heeft op studiefinanciering, de zogenaamde ‘tweede kansers’. 
Deze jongeren proberen via het volwassenonderwijs (vavo) alsnog een startkwalificatie te behalen. Zij 
komen alleen in aanmerking voor tegemoetkoming scholieren.  
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Ouders hebben vanaf dat hun kind 18 jaar is geworden geen recht meer op kinderbijslag, 
kindgebonden budget en tegemoetkoming studiekosten. Willen tweede kansers echt een tweede kans 
krijgen, moeten ouders bijdragen in de schoolkosten, zoals schoolgeld, boeken en reiskosten.  

Daarnaast ondersteunen ouders hun kind door de wettelijke verplichtingen van hun volwassen kind op 
zich te nemen. Verplichtingen zoals de zorgverzekering met de daartoe behorende eigen risico. 
Ondanks dat de overheid compensatie biedt in de vorm van zorgtoeslag, die afhankelijk is van het 
inkomen, betekent dit vaak een extra belasting van het gezinsinkomen, terwijl de overheid de 
zorgverzekering verplicht stelt. 

Er is nog en groep jongeren die dreigen hun wettelijke verplichtingen t.a.v. de zorgverzekering niet na 
te kunnen komen. Jongeren die de wet WIJ onaantrekkelijk vinden en daarvan geen gebruik willen 
maken, en/of werken voor een baas niet zien zitten. Jongeren die een droom hebben, maar geen 
financiering kunnen krijgen. Jongeren die geen verantwoordelijkheid kunnen of durven nemen, maar 
van zichzelf vinden dat ze de zelfstandigheid en een zekere bedachtzaamheid in hun gedrag hebben 
die bij volwassenheid hoort. Jongeren die geen hulp aannemen van zorginstanties, omdat ze vinden 
dat ze net zo normaal zijn als ieder ander. De maatschappij begrijpt hen alleen niet. 

Ouders kunnen deze jongeren niet dwingen om hulp te accepteren. Hulpinstanties verlenen geen hulp 
als de hulpvrager niet mee wil werken. Moeten ouders dan wel voor de wettelijke verplichting van hun 
kind van de zorgverzekering opdraaien? Of zijn ouders maatschappelijk onverantwoord bezig en 
moeten ze hun onwillig kind maar op straat zetten met alle risico’s van dien? Zou het niet 
maatschappelijk verantwoord zijn als deze groepen jongeren door de overheid ondersteund zouden 
worden in de kosten van de zorgverzekering en eigen risico?  

Het inkomen van ouders zou dan niet langer belast worden met de wettelijke verplichtingen van hun 
meerderjarige kinderen als deze kinderen niet instaat zijn voor hun eigen inkomen te zorgen. Én het is 
een wettelijke verplichting van de overheid. Hoe staat het met de verantwoordelijkheid van diezelfde 
overheid tegenover zorgmijders, tweede kansers en andere jongeren die door omstandigheden 
(tijdelijk) niet in hun inkomen kunnen voorzien en daarmee niet aan de wettelijke verplichtingen 
kunnen voldoen? 

Grietje Flap-Westerhof – bestuurslid 

7. STARTBIJEENKOMST VAKCOLLEGE 

Onderstaande is een niet eerder geplaatst verslag van de startbijeenkomst Vakcollege van 1-6-2010. 

Stichting Vrienden van het Vakcollege heeft op 1 juni, in aanwezigheid van minister André Rouvoet en 
PvdA-kopstuk Mariëtte Hamer, een startbijeenkomst gehouden in theater Geert Teis in Stadskanaal. 

Het Vakcollege is een zesjarige opleiding waarin vmbo en mbo op elkaar aansluiten door middel van 
een doorlopende leerlijn. Het Vakcollege wordt ook wel de 'moderne ambachtsschool' genoemd. 
Leerlingen worden namelijk opgeleid tot vakman of -vrouw. Dit nieuwe schooljaar begon het Knoalster 
Vakcollege. Er wordt gestart met honderd leerlingen, verdeeld over locaties Engelandlaan in 
Stadskanaal en Nijverheidslaan in Musselkanaal. 

In het Vakcollege krijgen leerlingen 12 tot 15 uur beroepsgericht onderwijs. In die 12 tot 15 uur werken 
ze aan projecten op het gebied van zowel techniek – denk aan het maken van een zeepkar – als zorg 
& dienstverlening – bijvoorbeeld het serveren van koffie op een ouderavond. Verder gaan leerlingen 
bij bedrijven op bezoek, geven bedrijven gastlessen en worden oriënterende opdrachten uitgevoerd in 
de bovenbouw. 
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Na het eerste jaar kiezen de leerlingen voor techniek dan wel zorg & welzijn. Hoofdzaak is dat er 
gestuurd wordt op hun competenties. Er wordt gekeken waarin de leerlingen goed zijn. In het tweede 
jaar beginnen de beroepsgerichte stages en kiezen de leerlingen voor een beroepsgerichte 
studierichting (Techniek, Zakelijke Dienstverlening, Zorg en Welzijn, Sport Dienstverlening en 
Veiligheid). Vanaf het derde schooljaar (bovenbouw) krijgen de leerlingen les aan de Frankrijklaan, 
waar ook het mbo is gehuisvest. In zowel het derde als het vierde jaar wordt stage gelopen en volgen 
de leerlingen workshops in het mbo. Na het afronden van het vmbo (mét diploma), stromen de 
leerlingen door naar het mbo. Afhankelijk van de leerprestaties wordt het Vakcollege na zes jaar 
afgerond met een mbo-diploma 2 of 3. 

Het Noorderpoort werkt voor het Vakcollege samen bedrijfsleven en instellingen. Sterker nog, de drie 
O's – onderwijs, overheid en ondernemers – hebben zich verenigd in Stichting Vrienden van het 
Vakcollege. De partijen die hierin participeren zorgen niet alleen voor banen, zij staan ook garant voor 
een aantrekkelijk onderwijsprogramma. Bijvoorbeeld door de inzet van gastlessen, docentenstages en 
snuffelstages. 

In een vol theater Geert Teis konden de aanwezigen genieten van een informatief en actief 
programma. Talentvolle jongeren leverden een grote bijdrage aan het succes van de avond door hun 
verrassende presentaties. 

Met veel vertrouwen in een vakbekwame toekomst werd de avond afgesloten met het ondertekenen 
van het contract, waarmee vertegenwoordigers van de overheid, de ondernemers en het onderwijs 
zich verbinden aan het Vakcollege. 

Femmia Haverkamp – bestuurslid 

8. DOE MEE! IEDERE BIJDRAGE TELT! 

U kunt de PvdA en de afdeling Stadskanaal op verschillende manieren steunen. Bijvoorbeeld door lid 
of belangstellende te worden. U kunt ons ook steunen door vrijwilliger te worden of geld te doneren 
voor onze permanente campagne. 

Word lid 
Wat u als lid wilt doen bepaalt u zelf. U kunt actief worden in de afdeling Stadskanaal, het gewest of 
landelijk. Als vrijwilliger, bestuurder of volksvertegenwoordiger. Of u ziet jouw lidmaatschap puur als 
een steun voor de idealen van de Partij van de Arbeid. Hoe u het lidmaatschap ook wilt invullen: u 
bent van harte welkom. Aanmelden kan via https://www.pvda.nl/aanmelden_lid. 

Help als vrijwilliger 
U kunt op verschillende manieren actief worden bij de PvdA. Meedoen kan in de afdeling Stadskanaal 
of landelijk. Kijk voor de verschillende mogelijkheden op http://nu.pvda.nl/pagina/Word+vrijwilliger.html 
en meldt u aan via doemee@pvda.nl. 

Draag bij als donateur 
Wij voeren campagne op eigen kracht. Dit betekent dat de PvdA, in tegenstelling tot andere politieke 
partijen, geen geld van het bedrijfsleven aanneemt. Daarom is uw bijdrage heel belangrijk. Ook als u 
niet veel kunt missen – alle beetjes helpen! U kunt uw bijdrage voor de afdeling Stadskanaal storten 
op: Rekeningnummer 4427898 t.n.v. PVDA AFD STADSKANAAL te Stadskanaal onder vermelding 
van bijv. 'donatie' of 'bijdrage permanente campagne'. 

Steun ons met belastingvoordeel 
De PvdA is erkend als een algemeen nut beogende instelling. Daarom kunt u ons fiscaal voordelig 
steunen: giften boven een bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar en over nalatenschappen betaalt de 
PvdA geen belasting. Meer weten? Kijk dan op http://nu.pvda.nl/pagina/Belastingvoordeel.html. 


