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1. Voorwoord	  

Op	  het	  moment	  dat	  ik	  dit	  schrijf	  zijn	  we	  nog	  tien	  dagen	  verwijderd	  van	  de	  verkiezingen	  van	  2	  maart.	  Niks	  
nieuws	  is	  de	  constatering	  dat	  het	  dit	  keer	  om	  meer	  gaat	  dan	  alleen	  het	  krijgen	  van	  een	  sterke	  
vertegenwoordiging	  in	  de	  Provinciale	  Staten.	  Nieuw	  is	  de	  realiteit	  van	  komende	  machtsverhoudingen	  in	  de	  
1e	  kamer.	  De	  senatoren	  komen	  eraan.	  In	  mijn	  herinnering	  hebben	  we	  ons	  daar	  in	  het	  verleden	  nooit	  zo	  
druk	  om	  gemaakt.	  Echter	  we	  zitten	  opgescheept	  met	  een	  conservatief	  minderheidskabinet	  met	  steun	  van	  
Grote	  Gedoger	  Geert.	  En	  stel	  dat	  deze	  samenwerking	  geen	  38	  senatoren	  zal	  tellen	  in	  de	  1e	  kamer	  dan	  heeft	  
Rutte	  een	  groot	  probleem.	  Dan	  zal	  hij	  om	  steun	  te	  krijgen	  voor	  al	  zijn	  ombuigingsplannen,	  
gelegenheidsmeerderheden	  moeten	  verwerven	  in	  zowel	  de	  2e	  als	  de	  1e	  kamer:	  dat	  vereist	  een	  ragfijn	  
politiek	  spel.	  	  

En	  er	  loeren	  meer	  gevaren	  voor	  Rutte.	  Wat	  zullen	  de	  gevolgen	  zijn	  binnen	  de	  minderheidscoalitie	  als	  het	  
CDA	  voor	  de	  tweede	  keer	  en	  in	  korte	  tijd	  een	  pak	  slaag	  gaat	  krijgen.	  De	  uitslag	  van	  2	  maart	  zal	  altijd,	  
uiteraard	  fictief,	  vertaald	  worden	  naar	  de	  2e	  kamer.	  In	  de	  peilingen	  staat	  het	  CDA	  er	  bepaald	  niet	  florissant	  
voor.	  Stel	  dat	  de	  uitslag	  omgerekend	  naar	  de	  2e	  kamer	  nog	  veel	  minder	  dan	  de	  huidige	  20	  zetels	  laat	  zien,	  
blijft	  het	  in	  deze	  verdeelde	  partij	  dan	  rustig?	  Of	  komt	  dat	  deel	  van	  het	  CDA	  in	  beweging	  dat	  zich	  niet	  
herkend	  in	  de	  analyse	  van	  minister	  Hillen	  dat	  het	  CDA	  in	  de	  kern	  een	  conservatieve	  partij	  is.	  En	  wie	  is	  nu	  
eigenlijk	  hun	  partijleider	  die	  na	  2	  maart	  met	  gezag	  kan	  spreken?	  	  

En	  wat	  zullen	  de	  gevolgen	  zijn	  van	  proefballonnetjes	  die	  worden	  opgelaten	  en	  maatschappelijke	  onrust	  
veroorzaken.	  Henk	  Kamp	  (sociale	  zaken)	  deed	  een	  aantal	  forse	  uitspraken	  in	  de	  Volkskrant	  op	  het	  terrein	  
van	  de	  sociale	  zekerheid.	  Fundamentele	  heroverweging	  van	  het	  huidige	  systeem	  is	  nodig	  volgens	  Kamp.	  Ik	  
kan	  me	  niet	  voorstellen	  dat	  vakbonden	  maar	  ook	  werkgeversorganisaties	  vrolijk	  worden	  van	  dit	  soort	  
ideeën	  in	  tijden	  van	  grote	  economische	  onzekerheid.	  En	  voor	  grote	  ombuigingen	  heb	  je	  wel	  
maatschappelijk	  draagvlak	  nodig.	  	  

Kortom:	  er	  staat	  op	  2	  maart	  heel	  wat	  op	  het	  spel.	  Ik	  hoef	  u	  geen	  stemadvies	  te	  geven.	  Wij	  kunnen	  in	  onze	  
directe	  omgeving	  wellicht	  nog	  wel	  nuttige	  stemadviezen	  afgeven.	  Want	  ook	  nu	  telt	  weer	  elke	  stem.	  

Jaap	  Duit	  
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2. Reken	  op	  2	  maart	  af	  met	  rechts,	  voordat	  rechts	  met	  jou	  afrekent	  

Beste	  partijgenoten	  en	  andere	  belangstellenden.	  De	  dag	  van	  de	  Provinciale	  Statenverkiezingen,	  2	  maart,	  
nadert	  met	  rasse	  schreden.	  Natuurlijk	  gaat	  het	  in	  de	  eerste	  plaats	  om	  het	  kiezen	  van	  de	  nieuwe	  leden	  voor	  
de	  Provinciale	  Staten.	  Als	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  willen	  we	  ons	  de	  komende	  vier	  jaar	  onder	  andere	  inzetten	  
voor	  een	  sterkere	  economische	  positie	  voor	  onze	  provincie.	  Groene,	  duurzame	  energie	  (o.a.	  
windmolenplatforms	  op	  zee).	  En	  een	  betere	  bereikbaarheid	  van	  Stad	  en	  Ommeland.	  	  

De	  komende	  jaren	  zal	  de	  bevolkingsdaling	  in	  grote	  delen	  van	  onze	  provincie	  doorzetten.	  De	  Stad	  Groningen	  
zal	  daar	  geen	  last	  van	  hebben	  en	  zelfs	  groeien.	  Het	  is	  de	  kunst	  om	  de	  lasten	  en	  lusten	  zo	  eerlijk	  mogelijk	  te	  
verdelen	  en	  samen	  het	  hoofd	  te	  bieden	  aan	  de	  negatieve	  gevolgen	  van	  de	  krimp	  om	  zodoende	  het	  
platteland	  vitaal	  en	  leefbaar	  te	  houden	  voor	  toekomstige	  generaties.	  	  

In	  de	  tweede	  plaats	  kiezen	  de	  leden	  van	  de	  Provinciale	  Staten	  de	  leden	  van	  de	  Eerste	  Kamer.	  En	  er	  staat	  dit	  
keer	  veel	  op	  het	  spel.	  Immers	  we	  moeten	  zien	  te	  voorkomen	  dat	  dit	  rechtse	  VVD/CDA/PVV	  kabinet	  (ik	  
noem	  ze	  maar	  gewoon	  in	  één	  adem)	  een	  meerderheid	  krijgt	  in	  de	  Eerste	  Kamer.	  Het	  wordt	  steeds	  
duidelijker	  dat	  dit	  kabinet	  de	  solidariteit	  in	  de	  samenleving	  uitholt.	  De	  rijken	  worden	  rijker	  en	  de	  armen	  
worden	  armer.	  Het	  kabinet	  investeert	  niet	  in	  de	  kenniseconomie	  en	  bezuinigt	  300	  miljoen	  op	  passend	  
onderwijs.	  Op	  kinderen	  die	  het	  zo	  hard	  nodig	  hebben.	  En	  vervolgens	  bezuinigt	  dit	  kabinet	  op	  de	  Wajong	  
uitkeringen	  en	  staan	  er	  35.000	  banen	  in	  de	  sociale	  werkplaatsen	  op	  de	  tocht.	  Dus	  de	  kinderen	  die	  nu	  
passend	  onderwijs	  worden	  onthouden	  kunnen	  in	  de	  toekomst	  hun	  kansen	  op	  een	  passende	  uitkering	  of	  
passend	  werk	  ook	  wel	  vergeten.	  Aan	  de	  andere	  kant	  verzuimt	  het	  kabinet	  het	  geld	  te	  halen	  waar	  het	  wél	  
kan.	  Een	  wetsvoorstel,	  tijdens	  de	  vorige	  kabinetsperiode	  ingediend	  door	  Wouter	  Bos,	  nota	  bene	  samen	  met	  
Jan	  Peter	  Balkenende	  en	  Jan	  Kees	  de	  Jager,	  om	  eigenaren	  met	  woningen	  boven	  1	  miljoen	  extra	  te	  belasten	  
(villa	  tax)	  is	  ingetrokken.	  	  	  

Daarom:	  Voor	  een	  beter	  Groningen	  is	  een	  ander	  Den	  Haag	  nodig.	  	  

En	  daar	  wil	  ik	  mij	  de	  komende	  jaren	  sterk	  voor	  maken.	  Met	  uw	  steun	  gaat	  dat	  lukken.	  

Roelf	  Schoenmaker	  

3. Nieuwjaar	  speech	  

Zaterdag	  15	  januari	  heeft	  de	  PvdA	  Stadskanaal	  een	  nieuwjaarsbijeenkomst	  georganiseerd	  voor	  haar	  leden.	  
Voorzitter	  Jaap	  Duit	  hield	  daar	  onderstaande	  nieuwjaar	  speech.	  

Partijgenoten,	  

Om	  te	  beginnen	  wens	  ik,	  namens	  het	  bestuur,	  u	  allen	  een	  gezond,	  voortvarend	  en	  strijdbaar	  2011	  toe.	  

Over	  ruim	  zeven	  weken	  en	  wel	  op	  2	  maart	  a.s.	  hebben	  we	  de	  Statenverkiezingen.	  Hoe	  krijgen	  wij	  de	  
burgers	  naar	  de	  stembus	  en	  sterker	  nog,	  hoe	  krijgen	  we	  de	  burger	  zover	  dat	  ze	  op	  onze	  partij	  gaan	  
stemmen?	  

Het	  behoeft	  nauwelijks	  betoog	  dat	  deze	  Statenverkiezingen	  ook	  van	  groot	  belang	  zijn	  voor	  de	  
samenstelling	  van	  de	  1e	  kamer.	  Door	  de	  totstandkoming	  van	  het	  rechts	  conservatieve	  
minderheidskabinet,	  met	  steun	  van,	  GGG,	  ik	  bedoel	  hiermee	  Grote	  Gedoger	  Geert,	  is	  de	  samenstelling	  
van	  de	  1e	  kamer	  van	  groot	  belang.	  De	  levensduur	  van	  Rutte	  1	  zou	  weleens	  bekort	  kunnen	  worden	  
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indien	  deze	  rechtse	  kliek	  geen	  meerderheid	  verwerft	  in	  de	  1e	  kamer.	  Echter:	  ik	  behoor	  niet	  tot	  de	  
optimisten	  die	  verwachten	  dat	  deze	  kans	  groot	  is.	  

Want,	  sinds	  een	  kleine	  tien	  jaar	  is	  het	  maatschappelijk	  krachtenveld	  aan	  het	  veranderen.	  De	  min	  of	  
meer	  traditionele	  indeling	  verdwijnt	  in	  hoog	  tempo	  en	  zo	  ook	  de	  vaste	  achterban	  van	  gevestigde	  
partijen.	  Nieuwe	  partijen	  staan	  op,	  landelijk	  en	  ook	  lokaal,	  en	  behalen	  bij	  verkiezingen	  in	  korte	  tijd	  
soms	  enorme	  overwinningen	  en	  verdwijnen	  weer	  als	  sneeuw	  voor	  de	  zon.	  Denk	  aan	  de	  LPF.	  Hetzelfde	  
geldt	  tussentijds	  in	  de	  peilingen.	  Een	  aansprekend	  voorbeeld	  is	  Verdonk	  met	  haar	  Trots	  op	  Nederland:	  
deze	  roergangster	  is	  weg	  van	  het	  toneel.	  

Gevestigde	  partijen	  verliezen	  dus	  hun	  traditionele	  achterban.	  Dat	  had	  onze	  partij	  al	  ervaren	  en	  recent	  
komt	  het	  CDA	  er	  nu	  ook	  achter.	  In	  juni	  vorig	  jaar	  gehalveerd,	  van	  42	  naar	  20,	  en	  dat	  is	  nooit	  eerder	  
vertoond.	  In	  totale	  verwarring	  kiest	  men,	  bij	  monde	  van	  Hans	  Hillen,	  nu	  voor	  een	  conservatieve	  koers	  
in	  de	  hoop	  in	  het	  zuiden	  van	  ons	  land	  de	  naar	  de	  PVV	  overgelopen	  kiezer	  weer	  terug	  te	  halen.	  Ik	  denk	  
een	  illusie,	  maar	  daar	  kom	  ik	  straks	  op	  terug.	  Wat	  is	  de	  reden	  dat	  gevestigde	  en	  ook	  nieuwe	  partijen	  
steeds	  minder	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  kiezers	  duurzaam	  aan	  zich	  te	  binden.	  Ik	  heb	  hierop	  geen	  sluitend	  
antwoord	  maar	  wel	  enkele	  overwegingen.	  

1:	  Na	  de	  2e	  wereldoorlog	  kwam	  niet	  alleen	  ons	  land,	  maar	  geheel	  West-‐Europa,	  in	  een	  
opbouwperiode.	  Wijzelf,	  onze	  ouders	  of	  grootouders	  hebben	  een	  sterke	  bijdrage	  geleverd.	  Het	  
Westen	  maakte	  een	  periode	  van	  sterke	  economische	  groei	  door	  en	  onze	  welvaart	  steeg.	  Door	  deze	  
stijging	  van	  de	  welvaart	  konden	  steeds	  meer	  van	  onze	  nieuwe	  materiële	  behoeften	  bevredigd	  worden.	  

Maar…Economische	  groei	  en	  dus	  welvaart,	  wordt	  sinds	  2000	  steeds	  meer	  bepaald	  door	  mondiale	  
concurrerende	  krachten.	  China,	  India	  en	  Brazilië	  zijn	  in	  opkomst	  en	  worden	  van	  grote	  invloed.	  
Welvaart	  in	  Europa	  wordt	  minder	  vanzelfsprekend	  en	  dat	  is	  niet	  alleen	  het	  gevolg	  van	  een	  bankencrisis	  
en	  een	  financiële	  crisis.	  Onze	  welvaart	  komt	  onder	  druk	  te	  staan.	  De	  burger	  merkt	  dat	  en	  zoekt	  
schuldigen.	  	  

Een	  deel	  van	  de	  kiezers,	  zo	  heb	  ik	  dat	  zelf	  ook	  ervaren	  tijdens	  markt-‐	  en	  canvasacties,	  verwijst	  naar	  het	  
asielbeleid.	  Asielzoekers	  worden	  in	  de	  watten	  gelegd	  en	  de	  gewone	  man	  moet	  gelijktijdig	  steeds	  meer	  
inleveren.	  Frappant	  is	  dat	  de	  schuld	  van	  dit	  beleid	  vaak	  bij	  onze	  partij	  wordt	  neergelegd.	  

2:	  Die	  2e	  wereldoorlog	  deed	  ook	  het	  besef	  ontstaan	  dat	  onze	  veiligheid,	  naast	  welvaart,	  ook	  sterk	  
afhankelijk	  was	  van	  stabiele	  politieke	  verhoudingen	  binnen	  Europa.	  Dat	  leidde	  tot	  de	  vorming	  van	  de	  
EU	  waar	  in	  veertig	  jaar	  tijd	  nagenoeg	  alle	  Europese	  landen	  lid	  van	  werden.	  	  

Maar	  vanaf	  het	  moment	  dat	  deze	  eenwording	  sterk	  gericht	  werd	  op	  de	  economie	  haakte	  een	  
aanzienlijk	  deel	  van	  de	  burgers	  af	  en	  ontstonden	  een	  anti-‐Europese	  stemming.	  Het	  besef	  dat	  de	  EU	  de	  
basis	  is	  voor	  veiligheid,	  stabiliteit	  en	  welvaart	  verdwijnt	  als	  sneeuw	  voor	  de	  zon.	  	  

Dit	  laatste	  is	  een	  voorbeeld	  van	  de	  kloof	  tussen	  bestuurders	  en	  burgers.	  Landelijke	  bestuurders	  
verdedigen	  de	  EU,	  de	  burger	  gelooft	  er	  steeds	  minder	  van.	  Sommige	  politieke	  partijen	  spelen	  hier	  op	  
in	  en	  zijn	  uitgesproken	  euro-‐sceptisch.	  Met	  name	  de	  SP	  en	  de	  PVV	  doen	  dat.	  

3:	  De	  kloof	  tussen	  bestuurders	  en	  het	  volk	  groeit.	  Veel	  kiezers	  hoor	  je	  roepen	  dat	  politici	  niet	  luisteren.	  
“Joe	  beloven	  dikke	  stukken,	  moar	  het	  gebeurt	  nait”.	  Luisteren	  is	  dan	  synoniem	  voor	  ”Hoor	  wat	  ik	  als	  
kiezer	  zeg	  en	  doe	  wat	  ik	  als	  kiezer	  wil”.	  Dat	  is	  in	  toenemende	  mate	  de	  opinie,	  de	  mening	  van	  de	  
gewone	  hardwerkende	  Nederlander.	  Voor	  de	  PVV	  zijn	  dat	  Henk	  en	  Ingrid	  en	  hun	  spreekbuis	  is	  de	  
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Telegraaf.	  Het	  besef	  dat	  in	  ons	  land	  regeringen	  en	  dus	  beleid	  altijd	  tot	  stand	  zijn	  gekomen	  op	  basis	  van	  
coalities	  en	  dus	  compromissen	  neemt	  blijkbaar	  af.	  

4:	  De	  kiezer	  gaat	  shoppen.	  Traditionele	  achterbannen	  worden	  kleiner.	  De	  gunst	  van	  kiezer	  moet	  op	  
een	  nieuwe	  manier	  verworven	  worden.	  Mede	  door	  de	  opkomst	  en	  de	  dominante	  rol	  van	  de	  media,	  
wordt	  beeldvorming	  belangrijker.	  Het	  gaat	  steeds	  minder	  om	  de	  inhoud,	  maar	  steeds	  meer	  om	  de	  
verpakking.	  	  

Een	  recent	  voorbeeld	  in	  België.	  Na	  ruim	  200	  dagen	  nog	  geen	  coalitie	  in	  zicht.	  De	  kiezer	  gelooft	  er	  
inmiddels	  niet	  meer	  in.	  Bart	  de	  Wever	  van	  de	  rechts	  populistische	  Vlaamse	  Alliantie	  speelt	  een	  
dominante	  rol.	  Tijdens	  de	  onderhandelingen	  doet	  hij	  ook	  mee	  aan	  een	  populair	  televisiespelletje.	  En	  
wat	  blijkt?	  Deze	  onderhandelingssoap	  heeft	  geen	  enkel	  effect:	  sterker	  nog	  De	  Wevers	  populariteit	  nam	  
toe.	  	  

En	  over	  beeldvorming	  gesproken,	  zien	  we	  bij	  ons	  hetzelfde.	  Dat	  er	  binnen	  de	  PVV	  –fractie	  criminelen	  
rondlopen	  dan	  wel	  dat	  die	  partij	  de	  oorlog	  aan	  Iran	  verklaart,	  blijkt	  geen	  effect	  te	  hebben	  op	  de	  
populariteit	  van	  die	  beweging.	  

Toch	  kan	  de	  populariteit	  van	  politiek	  leiders	  ook	  snel	  veranderen.	  Leidersposities	  zijn	  onzeker	  aan	  het	  
worden.	  Verdonk	  heb	  ik	  al	  genoemd.	  Maar	  ook	  een	  voorbeeld	  uit	  de	  eigen	  partij.	  Bos	  was	  enorm	  
populair	  toen	  hij	  eind	  2008	  de	  bankenrisis	  op	  kordate	  wijze	  aanpakte.	  Nog	  geen	  anderhalf	  jaar	  later	  
was	  Bos	  exit.	  En	  ….	  is	  er	  in	  de	  media	  al	  niet	  een	  discussie	  gaande	  over	  de	  houdbaarheid	  van	  Job	  Cohen	  
als	  politiek	  leider?	  Deze	  week	  nog	  bij	  Pauw	  en	  Witteman.	  

5:	  Wat	  ook	  aan	  verandering	  onderhevig	  is,	  is	  de	  min	  of	  meer	  traditionele	  indeling	  in	  progressief	  en	  
conservatief	  in	  relatie	  tot	  links	  en	  rechts.	  Deze	  indeling	  vervaagt	  steeds	  meer.	  Kijk	  naar	  de	  SP.	  Deze	  
linkse	  partij	  is	  euro-‐sceptisch,	  sterk	  gericht	  op	  behoud	  van	  nationale	  belangen,	  kiest	  voor	  behoud	  van	  
bestaande	  verworvenheden	  van	  de	  werknemers	  en	  staat	  niet	  open	  voor	  veranderingen	  van	  de	  
arbeidsmarkt	  als	  gevolg	  van	  mondialisering	  van	  de	  economie.	  	  

Kijk	  naar	  de	  PVV	  die	  een	  deel	  van	  de	  agenda	  van	  de	  SP	  over	  heeft	  genomen	  bijv.	  op	  het	  gebied	  van	  de	  
AOW	  en	  de	  ouderenzorg.	  De	  PVV	  die	  kiest	  voor	  de	  emancipatie	  van	  de	  vrouw	  en	  bescherming	  van	  de	  
homo.	  Geen	  thema’s	  die	  je	  zou	  verwachten	  van	  een	  partij	  die	  je	  indeelt	  bij	  traditioneel	  rechts.	  

Blijkbaar	  spreken	  thema’s	  als	  verheffing	  van	  mens	  en	  maatschappij,	  het	  opheffen	  van	  sociale	  
ongelijkheid	  minder	  aan.	  Bescherming	  van	  de	  eigen	  cultuur,	  het	  aanpassen	  aan	  de	  eigen	  waarden,	  ons	  
nationale	  gevoel,	  dat	  zijn	  thema’s	  die	  aanspreken.	  Zijn	  onze	  sociaaldemocratische	  waarden	  versleten	  
geraakt?	  	  

Mijn	  constatering	  is	  in	  ieder	  geval	  dat	  het	  politieke	  landschap	  en	  speelveld	  sterk	  aan	  het	  veranderen	  is.	  
Traditionele	  indelingen	  als	  links	  en	  rechts	  dan	  wel	  progressief	  en	  conservatief	  slijten.	  Nieuwe	  partijen	  
en	  bewegingen	  maar	  ook	  bestaande	  pogen	  daar	  op	  in	  te	  spelen	  om	  de	  gunst	  van	  de	  kiezer	  te	  
verwerven.	  

Het	  CDA	  doet	  dat	  op	  haar	  eigen	  krampachtige	  manier.	  Ik	  memoreerde	  al	  Hans	  Hillen	  die	  onlangs	  riep	  
dat	  het	  CDA	  een	  conservatieve	  partij	  is	  geworden.	  

Wat	  moet	  er	  gebeuren	  om	  de	  kiezer	  langdurig	  en	  niet	  per	  verkiezing	  aan	  je	  te	  binden?	  Ik	  heb	  geen	  
blauwdruk.	  Paul	  Schnabel	  van	  het	  CPB	  sprak	  afgelopen	  zondag	  hierover	  in	  Buitenhof.	  Politiek	  leiders	  
moeten	  een	  beeld	  van	  de	  toekomst	  geven	  en	  vertellen	  dat	  onze	  opgebouwde	  welvaart	  niet	  meer	  
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vanzelfsprekend	  is.	  Het	  gaat	  om	  een	  slecht	  nieuws	  gesprek	  met	  als	  kernboodschap	  dat	  we	  als	  gevolg	  
van	  mondialisering	  in	  ons	  land,	  in	  Europa,	  in	  het	  westen	  harder	  moeten	  knokken	  voor	  behoud	  van	  
onze	  welvaart.	  Helaas	  verkoopt	  een	  lange	  termijn	  visie	  over	  het	  algemeen	  zeer	  slecht	  in	  het	  huidige	  
tijdsgewricht.	  Dus	  we	  staan,	  ook	  als	  PvdA,	  voor	  een	  dilemma.	  	  

Ondanks	  deze	  sobere	  bespiegeling	  wens	  ik	  een	  ieder	  een	  goed	  2011.	  

Jaap	  Duit	  

4. 1	  mei	  bijeenkomst	  

Dit	  jaar,	  mede	  omdat	  de	  partij	  65	  jaar	  geleden	  is	  opgericht,	  wil	  het	  bestuur	  op	  1	  mei	  tussen	  15.00	  en	  18.00	  
uur	  een	  feestelijke	  bijeenkomst	  organiseren.	  Over	  de	  plaats	  buigen	  we	  ons	  nog.	  Hierover	  meer	  informatie	  
in	  de	  volgende	  Nieuwsbrief.	  Een	  aantal	  leden	  zullen	  in	  het	  zonnetje	  worden	  gezet.	  Via	  de	  contacten	  van	  
Henk	  Oosterhuis	  kan	  het	  bestuur	  mededelen	  dat	  het	  2e	  kamerlid	  Hans	  Spekman	  op	  onze	  1	  mei	  bijeenkomst	  
aanwezig	  zal	  zijn.	  

Het	  bestuur	  

5. Campagne	  

Om	  de	  kiezer	  op	  2	  maart	  ervan	  te	  overtuigen	  dat	  ze	  op	  de	  PvdA	  moeten	  gaan	  stemmen,	  gaan	  we	  in	  de	  
laatste	  tien	  dagen	  nog	  stevig	  campagne	  voeren.	  Donderdag	  24	  februari	  gaan	  we	  tussen	  16.00	  en	  18.00	  uur	  
deurtje	  bellen	  in	  Alteveer.	  Vrijdag	  25	  februari	  staan	  we	  op	  de	  markt	  in	  Musselkanaal	  en	  zaterdag	  26	  
februari	  houden	  we	  weer	  een	  marktactie	  in	  Stadskanaal.	  Een	  dag	  voor	  de	  verkiezingen	  gaan	  we	  met	  een	  
grote	  groep	  in	  Musselkanaal	  flyeren.	  

Het	  campagneteam	  

6. Politiek	  Café	  14	  februari	  2011	  

Maandag	  14	  februari	  hadden	  we	  een	  politiek	  café	  in	  theatercafé	  Carte	  Blanche	  te	  Stadskanaal.	  Het	  thema	  
was	  de	  regionale	  ziekenhuiszorg:	  kansen	  en	  bedreigingen.	  In	  het	  forum	  zaten	  Guus	  Bruins,	  directeur	  van	  
het	  Refaja	  ziekenhuis,	  Pim	  de	  Bruijne,	  gedeputeerde,	  Jan	  Hamel,	  lid	  1e	  kamer	  PvdA,	  Akkie	  Hofstee,	  
directeur	  Zorgbelang	  Groningen,	  Jan	  Willem	  van	  de	  Kolk	  en	  Chris	  Wiggers,	  secretaris	  van	  de	  Vereniging	  van	  
Algemene	  Ziekenhuizen	  Nederland	  (de	  belangenvereniging	  van	  alle	  streekziekenhuizen).	  	  
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Dhr.	  Tieleman,	  directielid	  van	  Menzis	  meldde	  zich	  enkele	  uren	  voor	  het	  debat	  wegens	  persoonlijke	  
omstandigheden	  af.	  De	  discussie	  stond	  onder	  leiding	  van	  Mat	  Ringers,	  oud	  journalist	  en	  publicist.	  De	  
muzikale	  omlijsting	  was	  in	  handen	  van	  Wim	  Dalmaijer.	  

De	  eerste	  stelling	  ging	  over	  de	  gevolgen	  van	  krimp	  voor	  de	  regionale	  zorg.	  Bruins	  gaf	  zijn	  zorg	  aan	  op	  het	  
punt	  van	  het	  beschikbaar	  hebben	  en	  houden	  van	  voldoende	  gekwalificeerde	  werknemers.	  Het	  kwetsbare	  
punt	  wordt	  het	  aanbod	  van	  voldoende	  kwaliteit.	  
De	  Bruijne	  stelde	  vast	  dat	  ziekenhuizen	  niet	  meer	  in	  staat	  zijn	  een	  volledig	  zorgpakket	  aan	  te	  bieden.	  Dat	  
dwingt	  tot	  keuzes	  waarbij	  hij	  een	  pleidooi	  hield	  voor	  het	  blijven	  aanbieden	  van	  basiszorg	  en	  spoedeisende	  
hulp	  voor	  de	  regio	  Stadskanaal.	  
Hamel	  stelde	  dat	  de	  krimp	  en	  ook	  de	  vergrijzing	  veel	  ingrijpender	  gevolgen	  zullen	  hebben.	  De	  vraag	  naar	  
thuiszorg	  en	  verpleeghuiszorg	  zal	  binnen	  enkele	  jaren	  zeer	  sterk	  toenemen.	  Dat	  vraagt	  om	  beleidskeuzes	  
die	  nu	  gemaakt	  moeten	  worden.	  Het	  bieden	  van	  basiszorg	  staat	  niet	  ter	  discussie:	  ziekenhuizen	  moeten	  24	  
uur	  per	  dag	  basiszorg	  leveren,	  zich	  richten	  op	  chronisch	  zieken	  en	  hebben	  een	  poliklinische	  functie.	  Het	  is	  
de	  vraag	  of	  tegen	  de	  achtergrond	  van	  krimp	  en	  vergrijzing	  alle	  streekziekenhuizen	  in	  stand	  zijn	  te	  houden,	  
zo	  stelde	  hij.	  Wellicht	  een	  streekziekenhuis	  minder	  om	  meer	  verpleeghuisbedden	  te	  kunnen	  aanbieden.	  
Wiggers	  ziet	  in	  deze	  regio	  ruimte	  voor	  maximaal	  2	  streekziekenhuizen.	  Zorgkosten	  nemen	  toe	  en	  dat	  zet	  
steeds	  meer	  druk	  op	  het	  moeten	  verlagen	  van	  de	  kosten.	  	  
Van	  de	  Kolk	  memoreerde	  de	  toekomstige	  groei	  van	  de	  zorgvraag	  van	  bijna	  4%,	  zo	  bleek	  uit	  recent	  
onderzoek.	  Daar	  dient	  een	  antwoord	  op	  te	  komen.	  NB:	  Het	  ministerie	  past	  de	  financiering	  aan	  op	  basis	  van	  
een	  maximale	  stijging	  van	  2½	  %.	  
Volgens	  Hofstee	  gaat	  het	  niet	  om	  de	  keuze	  voor	  een	  ziekenhuis	  minder	  maar	  het	  is	  en	  en:	  en	  het	  in	  stand	  
houden	  van	  het	  huidige	  aanbod	  en	  meer	  verpleeghuisbedden.	  	  

Er	  werd	  ook	  gesproken	  over	  de	  vestiging	  van	  het	  Ommelander	  Ziekenhuis;	  wordt	  het	  de	  A-‐7	  of	  blijft	  de	  
voorziening	  in	  de	  kern	  van	  Winschoten.	  Provinciale	  staten	  zijn	  tegen	  de	  vestiging	  van	  een	  nieuw	  ziekenhuis	  
in	  Zuidbroek,	  nabij	  Van	  der	  Valk.	  Het	  provinciebestuur	  is	  van	  mening	  dat	  de	  nieuwbouw	  in	  de	  kern	  van	  
Winschoten	  moet	  plaatsvinden	  of	  binnen	  de	  stedelijke	  ring	  van	  Winschoten	  en	  dan	  komt	  Scheemda	  ook	  in	  
beeld.	  Volgens	  Hamel	  is	  de	  nieuwe	  realiteit	  dat	  de	  mens	  wikt	  maar	  de	  markt	  beschikt.	  In	  dat	  marktdenken	  
hebben	  de	  verzekeraars	  een	  steeds	  sterkere	  positie	  en	  met	  de	  wensen	  van	  duurbetaalde	  specialisten	  moet	  
ook	  in	  toenemende	  mate	  rekening	  worden	  gehouden.	  Streekziekenhuizen	  krijgen	  in	  toenemende	  mate	  een	  
aanvullende	  rol	  voor	  de	  topklinische	  ziekenhuizen	  (UMCG	  en	  Martini),	  een	  rol	  op	  het	  gebied	  voor	  de	  
voorzorg	  en	  de	  nazorg.	  Het	  UMCG	  heeft	  mogelijk	  baat	  bij	  een	  logistiek	  gunstige	  ligging	  van	  het	  nieuwe	  
Ommelander	  Ziekenhuis	  aan	  de	  A-‐7.	  

Goede	  zorg.	  Goede	  zorg	  behoeft	  volgens	  Hamel	  een	  andere	  organisatie	  van	  het	  zorg	  aanbod.	  Dat	  vereist	  
volgens	  hem,	  gesteund	  door	  de	  Bruijne	  en	  Bruins,	  een	  sterkere	  samenwerking	  tussen	  alle	  zorggeledingen:	  
1e	  ,	  2e	  en	  3e	  lijnszorg:	  regionaal	  dus	  ook	  tussen	  de	  Meander	  en	  de	  streekziekenhuizen.	  Er	  moet	  gewerkt	  
worden	  aan	  de	  versterking	  van	  een	  regionaal	  zorg	  netwerk	  en	  dat	  vereist	  regie.	  Mogelijk	  een	  rol	  voor	  het	  
provinciaal	  bestuur.	  In	  het	  kader	  van	  die	  samenwerking	  maar	  ook	  om	  kleinschalige	  integrale	  zorg	  te	  kunnen	  
aanbieden,	  dient	  volgens	  Hofstee	  ook	  gewerkt	  te	  worden	  aan	  het	  ontschotten	  van	  middelen.	  Hamel	  
waarschuwt	  voor	  het	  feit	  dat	  het	  decentraliseren	  van	  de	  zorg	  veel	  geld	  kost	  en	  om	  een	  sterke	  kostenstijging	  
te	  voorkomen	  moeten	  er	  nieuwe	  organieke	  verbanden	  gemaakt	  te	  worden.	  Hamel	  houdt	  een	  pleidooi	  voor	  
het	  afdwingen	  van	  samenwerking	  tussen	  gemeenten	  op	  het	  gebied	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  WMO.	  Dat	  
dient	  van	  bovenaf	  gestuurd	  te	  worden,	  anders	  komt	  het	  niet	  van	  de	  grond.	  Volgens	  van	  de	  Kolk	  dient	  op	  
rijksniveau	  gelijktijdig	  ook	  gewerkt	  te	  worden	  aan	  een	  verdere	  ontschotting	  van	  de	  WMO	  middelen	  en	  de	  
AWBZ	  middelen.	  Het	  maatschappelijk	  streven	  is	  om	  mensen	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  te	  laten	  wonen	  en	  
die	  visie	  vereist	  een	  nieuw	  wettelijk	  en	  financieel	  kader.	  Bruins	  ziet	  in	  het	  organisatorisch	  in	  elkaar	  schuiven	  
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een	  risico:	  hoe	  hou	  je	  de	  overheadkosten	  laag?	  en	  hoe	  verbindt	  je	  kleinschaligheid	  met	  goede	  integrale	  
zorg?	  De	  Bruijne	  pleit	  voor	  een	  sterkere	  aansluiting	  tussen	  de	  1e	  en	  de	  3e	  lijns	  zorg.	  

Toekomst	  Refaja.	  Bruins	  geeft	  de	  noodzaak	  voor	  investering	  op	  korte	  termijn	  in	  nieuwe	  operatiekamers	  
aan.	  Om	  in	  2013	  klaar	  te	  zijn,	  moet	  Refaja	  dit	  jaar	  kunnen	  aanbesteden.	  Hij	  is	  voor	  één	  organisatie	  voor	  de	  
drie	  streekziekenhuizen	  in	  de	  provincie	  maar	  tegen	  de	  sluiting	  van	  twee	  van	  de	  drie.	  Volgens	  Hamel	  wordt	  
de	  voor-‐	  en	  nazorgfunctie	  van	  de	  streekziekenhuizen	  steeds	  belangrijker.	  Steeds	  meer	  gaat	  het	  om	  de	  vraag	  
“wat	  willen	  we”	  en	  niet	  om	  de	  vraag	  “hoe	  willen	  we	  het	  aanbieden”.	  Dit	  kabinet	  zet	  nog	  meer	  in	  op	  het	  
versterken	  van	  de	  positie	  van	  de	  verzekeraars:	  de	  markt	  krijgt	  nog	  meer	  macht.	  Wiggers	  waarschuwt	  voor	  
het	  feit	  dat	  grote	  ziekenhuizen	  niet	  kostenefficiënt	  zijn.	  Refaja	  is	  een	  goed	  voorbeeld:	  ze	  produceert	  tegen	  
lage	  kosten	  in	  vergelijking	  met	  anderen.	  De	  Bruijne	  pleit	  voor	  een	  wettelijke	  versterking	  van	  het	  provinciale	  
bestuur	  (middenbestuur)	  als	  het	  gaat	  om	  zeggenschap	  over	  de	  spreiding	  van	  de	  zorg.	  Volgens	  De	  Bruijne	  
verdwijnt	  de	  publieke	  invloed	  steeds	  meer.	  	  

Van	  de	  Kolk	  memoreert	  het	  belang	  van	  Refaja	  voor	  de	  plaats	  en	  regio	  Stadskanaal	  als	  voorziening	  en	  als	  
werkgever.	  Bruins	  maakt	  de	  kanttekening	  dat	  het	  belang	  van	  goede	  zorg	  altijd	  gaat	  boven	  het	  belang	  van	  
werkgelegenheid.	  85%	  van	  de	  zorg,	  volgens	  Bruins,	  is	  basiszorg.	  Er	  zijn	  teveel	  topklinische	  ziekenhuizen	  in	  
verhouding	  tot	  de	  algemene	  (streek)ziekenhuizen.	  Het	  onderbrengen	  van	  de	  voor-‐	  en	  nazorg	  bij	  de	  
algemene	  ziekenhuizen	  is	  goedkoper	  dan	  uitvoering	  ervan	  door	  topklinische	  ziekenhuizen.	  Tevens	  moet	  je	  
volgens	  Bruins	  binnen	  de	  regio	  komen	  tot	  een	  spreiding	  van	  specialistische	  zorg	  tussen	  de	  drie	  
streekziekenhuizen.	  	  

Jaap	  Duit	  

Naschrift:	  Al	  met	  al	  een	  geslaagd	  debat	  waarbij	  Menzis	  gemist	  werd.	  We	  denken	  alweer	  na	  over	  een	  
volgend	  politiek	  café	  welke	  we	  mogelijk	  nog	  voor	  de	  zomer	  willen	  houden.	  (Duurzame)	  energie	  is	  wederom	  
een	  aansprekend	  onderwerp	  en	  wordt	  voor	  de	  Veenkoloniën	  een	  interessant	  thema	  met	  het	  oog	  op	  de	  
voorgenomen	  aanleg	  van	  een	  windmolenpark	  van	  meer	  dan	  200	  windmolens	  in	  de	  gemeente	  Borger-‐Doorn	  
en/of	  Aa	  en	  Hunze.	  Tegenstanders	  van	  de	  aanleg	  zijn	  makkelijk	  te	  vinden,	  maar	  laten	  de	  voorstanders	  zich	  
ook	  verleiden	  tot	  deelname	  aan	  een	  debat?	  

7. Bijeenkomst	  PvdA	  vrouwennetwerk	  Noord	  Nederland	  in	  Stadskanaal	  

Reeds	  een	  aantal	  jaren	  bestaat	  er	  een	  regionaal	  PvdA	  vrouwen	  netwerk	  Noord	  Nederland.	  Dit	  netwerk	  
organiseert	  2	  x	  per	  jaar	  een	  bijeenkomst	  waar	  vrouwen	  uit	  de	  provincies	  Groningen	  	  en	  Drenthe	  elkaar	  
ontmoeten	  om	  te	  spreken	  over	  voor	  hun	  belangrijke	  zaken.	  

Sinds	  2006	  is	  er	  ook	  in	  de	  gemeente	  Stadkanaal	  een	  groep	  vrouwen	  die	  4	  x	  per	  jaar	  bij	  elkaar	  komt	  om	  van	  
gedachten	  te	  wisselen	  over	  wat	  	  PvdA	  vrouwen	  bezighoudt	  in	  het	  algemeen	  en	  in	  de	  gemeente	  in	  het	  
bijzonder.	  Zaken	  als	  WMO,	  schuldverlening,	  participatiefonds,	  arbeidsmarkt	  etc.	  hebben	  de	  aandacht.	  
Daarnaast	  wordt	  geprobeerd	  meer	  vrouwen	  te	  motiveren	  om	  politiek	  actiever	  te	  worden,	  meer	  vrouwen	  in	  
de	  raad	  en	  	  actief	  binnen	  de	  afdeling.	  Leden	  van	  dit	  netwerk	  bezochten	  ook	  regelmatig	  de	  regionale	  
bijeenkomsten.	  

Het	  Stadskanaalster	  netwerk	  organiseert	  samen	  met	  netwerk	  Noord	  Nederland	  op	  13	  mei	  	  van	  16.30	  uur	  
tot	  max.	  21.00	  uur	  een	  bijeenkomst	  in	  het	  Best	  Western	  Hotel	  in	  Stadskanaal.	  Er	  wordt	  dan	  in	  ieder	  geval	  
aandacht	  besteedt	  aan	  de	  effecten	  van	  de	  bezuinigingen	  op	  de	  WMO	  en	  de	  gevolgen	  van	  de	  uitslag	  van	  de	  
Provinciale	  Statenverkiezingen	  voor	  de	  PvdA	  landelijk	  en	  provinciaal.	  Gast	  is	  Kim	  Putters,	  2e	  op	  de	  lijst	  voor	  
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1e	  Kamer.	  Ook	  zal	  Sita	  Mik	  gaan	  vertellen	  waar	  de	  landelijke	  PvdA	  vrouwenorganisatie	  zich	  mee	  bezig	  
houdt.	  

	  

Sita	  (staand	  met	  bloemen	  derde	  van	  links)	  is	  lid	  van	  het	  bestuur	  van	  deze	  onlangs	  op	  het	  Congres	  
voorgestelde	  PvdA	  Vrouwenorganisatie.	  

De	  'PvdA-‐vrouwen	  nieuwe	  stijl'	  zetten	  zich	  in	  voor	  een	  ‘diverse’	  PvdA,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  diversiteit,	  met	  
speciale	  aandacht	  voor	  gender	  en	  ‘etniciteit/kleur’,	  integraal	  onderdeel	  van	  elke	  politieke	  activiteit	  moet	  
zijn.	  Voor	  meer	  informatie:	  http://vrouwennetwerk.pvda.nl.	  

De	  vrouwenorganisatie	  PvdA	  gaat	  een	  nieuwe	  fase	  in	  met	  als	  opdracht	  om	  politieker	  en	  inhoudelijk	  
effectiever	  te	  worden.	  Samen	  met	  de	  regionale	  vrouwennetwerken	  en	  anderen	  binnen	  en	  buiten	  onze	  
partij.	  

Als	  je	  belangstelling	  hebt	  voor	  het	  bijwonen	  van	  de	  regionale	  bijeenkomst	  op	  13	  mei	  neem	  dan	  voor	  1	  mei	  
contact	  op	  met	  Geertje	  Roosjen	  per	  e-‐mail	  geertjeroosjen@hetnet.nl	  of	  telefonisch	  0599	  617665.	  

Geertje	  Roosjen	  

8. Met	  de	  Followers	  naar	  Stichting	  Welstad	  

Verschillende	  burgemeesters,	  wethouders	  en	  raadsleden	  zijn	  aan	  het	  twitteren	  geslagen.	  Dit	  nieuwe	  social	  
medium	  is	  toegankelijk	  voor	  iedereen	  met	  een	  internetverbinding	  op	  het	  mobieltje	  of	  de	  PC.	  Feiten	  en	  
meningen	  worden	  op	  een	  korte	  en	  krachtige	  manier	  met	  elkaar	  gedeeld.	  De	  eerste	  politieke	  ongelukjes	  en	  
aanvaringen	  zijn	  inmiddels	  bekend.	  Maxime	  Verhagen	  werd	  destijds	  teruggefloten	  toen	  hij	  twitterde	  
vanuit	  besloten	  bijeenkomsten.	  Gerda	  Dijksman	  werd	  als	  korpsbeheerder	  nadrukkelijk	  de	  wacht	  aangezegd	  
na	  een	  ongepaste	  tweet.	  Dichterbij	  is	  tijdens	  de	  rondvraag	  van	  de	  gemeenteraadsvergadering	  geappelleerd	  
aan	  een	  juist	  gebruik	  van	  dit	  snelle	  communicatiemiddel.	  

Twitteren	  neemt	  nog	  steeds	  een	  vlucht.	  Machtsomwentelingen,	  zoals	  in	  Egypte	  worden	  voor	  een	  deel	  
teruggeleid	  naar	  dit	  nieuw	  medium.	  Informatie	  wordt	  vliegensvlug	  gedeeld.	  Vooral	  de	  jonge	  generatie	  vindt	  
elkaar	  snel	  via	  media	  als	  twitter,	  hyves	  en	  facebook.	  

Als	  progressieve	  bestuurder	  :-‐)	  wil	  ik	  graag	  meegaan	  met	  de	  nieuwe	  ontwikkelingen.	  Leden	  van	  de	  Partij	  
van	  de	  Arbeid	  kunnen	  me	  volgen	  op	  www.twitter.com/janwillemvdkolk.	  Via	  twitter	  organiseer	  ik	  
bijeenkomsten	  voor	  diegenen	  die	  de	  tweets	  ofwel	  berichten	  lezen,	  de	  zogenaamde	  Followers.	  Bijvoorbeeld	  
vrijdag	  1	  maart	  vindt	  vanaf	  13.00	  uur	  een	  voorlichtingsbijeenkomst	  plaats	  bij	  Stichting	  Welstad.	  Ook	  
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diegenen,	  die	  niet	  twitteren,	  maar	  wel	  dit	  bericht	  lezen	  zijn	  daarbij	  natuurlijk	  van	  harte	  welkom.	  De	  
komende	  weken	  en	  maanden	  staan	  excursies	  op	  het	  programma	  naar	  lokale	  organisaties.	  Het	  lokale	  
bedrijfsleven,	  maar	  ook	  publieke	  instellingen	  zoals	  ziekenhuis	  en	  politie	  worden	  gepolst	  voor	  een	  bezoekje.	  
Volg	  de	  tweets,	  of	  ...	  lees	  de	  nieuwsbrieven.	  Meer	  informatie	  en	  opgaven	  via	  een	  Direct	  Message	  of	  
'gewoon'	  via	  j.vandekolk@stadskanaal.nl.	  

Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  

Noot:	  De	  afdeling	  is	  ook	  op	  twitter	  te	  vinden:	  www.twitter.com/pvdastadskanaal	  .	  

9. Voortzetting	  starterslening	  	  

Besproken	  in	  de	  gemeenteraad	  van	  31	  januari	  2011	  

De	  gemeenteraad	  Stadskanaal	  is	  op	  31	  januari	  2011	  verzocht	  om	  opnieuw	  een	  bedrag	  ter	  beschikking	  te	  
stellen	  voor	  de	  voortzetting	  van	  de	  zogenoemde	  Starterslening	  ter	  grootte	  van	  €500.000,-‐.	  	  De	  fractie	  van	  
de	  PvdA	  heeft	  hiermee	  ingestemd.	  Allereerst	  vinden	  wij	  het	  belangrijk	  dat	  starters	  op	  de	  woningmarkt	  
mogelijkheden	  worden	  geboden	  om	  een	  woning	  te	  kopen.	  De	  regeling	  bevordert	  het	  eigen	  woningbezit	  en	  
is	  goed	  voor	  doorstroming	  op	  de	  huizenmarkt.	  

Wat	  houdt	  de	  Starterslening	  in?	  
Starters	  op	  de	  woningmarkt,	  die	  aan	  bepaalde	  criteria	  voldoen,	  krijgen	  van	  de	  gemeente	  een	  tweede	  
hypotheek	  verstrekt	  als	  aanvulling	  op	  de	  eerste	  hypotheek.	  Beide	  leningen	  worden	  verstrekt	  onder	  
Nationale	  Hypotheekgarantie,	  waardoor	  de	  gemeente	  geen	  risico	  loopt.	  De	  eerste	  drie	  jaar	  betaalt	  de	  
burger	  geen	  rente	  en	  aflossing.	  Daarna	  betaalt	  hij/zij	  rente	  en	  aflossing	  naar	  draagkracht.	  Bij	  verstrekking	  
wordt	  berekend	  dat	  er	  na	  drie	  jaar	  voldoende	  middelen	  aanwezig	  zijn	  om	  ook	  deze	  tweede	  hypotheek	  te	  
kunnen	  voldoen.	  Maar	  er	  kunnen	  altijd	  situaties	  ontstaan	  die	  een	  negatief	  effect	  kunnen	  hebben	  op	  het	  
inkomen	  van	  de	  woningbezitter,	  waardoor	  hij/zij	  niet	  meer	  aan	  de	  betalingsverplichtingen	  kan	  voldoen.	  	  

Welk	  effect	  deze	  regeling	  heeft,	  wanneer	  na	  drie	  jaar	  geen	  rente	  en	  aflossing	  betaald	  kan	  worden	  was	  voor	  
ons	  wel	  de	  vraag.	  Gebleken	  is	  dat	  als	  er	  met	  toestemming	  uitstel	  van	  betaling	  wordt	  verleend	  ook	  deze	  
bedragen	  vallen	  onder	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie.	  

De	  regeling	  zal	  in	  2011	  worden	  geëvalueerd.	  De	  fractie	  van	  de	  PvdA	  Stadskanaal	  kijkt	  met	  belangstelling	  uit	  
naar	  de	  resultaten	  van	  deze	  evaluatie.	  Mocht	  u	  nog	  vragen	  hebben	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  tekst,	  dan	  
kunt	  u	  mij	  bereiken	  onder	  telefoonnummer	  0599-‐470071	  of	  mailen	  naar:	  moniquekroom@pvda-‐
stadskanaal.nl 

Monique	  Kroom	  

10. Bushaltes	  in	  Maarsveld	  

Besproken	  in	  de	  gemeenteraad	  van	  31	  januari	  2011	  

In	  de	  rondvraag	  hebben	  ik,	  uit	  naam	  van	  de	  fractie,	  en	  een	  raadslid	  van	  de	  SP	  onze	  zorgen	  uitgesproken	  
over	  dat	  de	  lijndienst	  14	  naar	  Winschoten,	  dat	  die	  niet	  meer	  door	  de	  wijk	  Maarsveld	  gaat.	  Over	  de	  
bushaltes	  hangen	  sinds	  1	  januari	  2011	  plastic	  zakken.	  Dat	  de	  dichtsbijzijnde	  opstapplaats	  de	  
Henegouwenlaan	  is.	  Sorry	  voor	  het	  ongemak.	  Er	  zijn	  namelijk	  net	  4	  haltes	  aan	  de	  Lange	  Raai	  aangelegd	  met	  
fietsenrekken	  +	  abri	  en	  1	  halte	  aan	  de	  Maarsbroek.	  
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Wethouder	  Bessenbinders	  deelde	  onze	  zorgen,	  want	  het	  was	  niet	  de	  bedoeling	  om	  zoveel	  geld	  uit	  te	  geven	  
en	  nu	  niet	  meer	  te	  gebruiken.	  Hij	  was	  druk	  in	  gesprek	  de	  Qbuzz	  en	  binnenkort	  rijdt	  de	  bus	  weer	  door	  de	  
wijk.	  En	  als	  straks	  de	  oprit	  Onstwedderweg	  wordt	  afgesloten,	  gaat	  de	  bus	  via	  de	  van	  Boekerenweg,	  
Atlantislaan,	  Onstwedderweg,	  Maarsbroek	  en	  Lange	  Raai	  naar	  het	  busstation	  heen	  en	  terug.	  Zo	  kunnen	  de	  
bewoners	  vanuit	  Maarsveld	  ook	  nog	  met	  de	  bus	  naar	  het	  Centrum	  of	  naar	  busstation.	  Fijn	  dat	  hij	  weer	  door	  
de	  wijk	  rijdt.	  

Catharina	  Woortman	  

11. Jaarverslag	  en	  Jaarrekening	  2009	  Scholengroep	  Opron	  

De	  fractie	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  heeft	  het	  Jaarverslag	  en	  Jaarrekening	  2009	  Scholengroep	  Opron	  
samen	  besproken.	  Het	  zag	  er	  prima	  uit.	  Maar	  we	  hadden	  nog	  wel	  een	  paar	  opmerkingen.	  Is	  er	  van	  te	  voren	  
overleg	  geweest	  met	  gemeenten	  Menterwolde	  en	  Veendam	  en	  delen	  ze	  allemaal	  dezelfde	  mening	  over	  het	  
Jaarverslagen	  /	  Jaarrekening	  en	  zijn	  de	  stukken	  van	  elke	  gemeente	  gelijk.	  Anders	  krijg	  je	  misschien	  dezelfde	  
problemen,	  als	  met	  onze	  bezuinigingen	  (ombuigingen)	  van	  de	  	  Bibliotheek	  en	  Muziekschool,	  dat	  het	  in	  de	  
krant	  stond	  en	  dat	  gemeente	  Vlagtwedde	  het	  uit	  de	  krant	  moest	  lezen.	  Dat	  moeten	  we	  voorkomen,	  want	  
samenwerken	  is	  prima	  maar	  overleggen	  nog	  beter.	  

De	  personele	  lasten	  zijn	  enorm	  hoog,	  vooral	  door	  ziekte.	  In	  2008	  was	  het	  8,35	  %	  en	  in	  2009	  is	  het	  10,41	  %.	  
Dat	  is	  meer	  dan	  2%	  verschil.	  Als	  het	  elk	  jaar	  oploopt,	  moet	  de	  oorzaak	  toch	  gevonden	  kunnen	  worden.	  Het	  
antwoord	  van	  de	  wethouder	  was,	  dat	  er	  overleg	  met	  de	  andere	  gemeenten	  is	  geweest.	  Van	  het	  hoge	  ziekte	  
verzuim	  krijgen	  we	  binnenkort	  meer	  informatie.	  	  

Catharina	  Woortman	  

12. Reactie	  op	  artikel	  in	  Dagblad	  van	  het	  Noorden	  

Stadskanaal,	  23	  februari	  2011	  

Dit	  is	  een	  reactie	  op	  een	  opiniestuk	  in	  het	  DvhN	  van	  maandag	  21	  februari.	  Het	  is	  met	  name	  gericht	  op	  de	  
veronderstelde	  situatie	  bij	  de	  PvdA.	  Deze	  partij	  wordt	  hier	  n.l.	  beschreven	  als	  een	  zich	  van	  nederlaag	  tot	  
nederlaag	  voortslepend	  dood	  paard,	  en	  dit	  alles	  t.g.v.	  ideologische	  leegte.	  Het	  misverstand	  is	  dat	  deze	  
leegte	  niet	  bestaat	  bij	  de	  partij	  maar	  bij	  een	  deel	  van	  de	  kiezers.	  De	  PvdA,	  die	  steeds	  verweten	  wordt	  er	  
linkse	  hobby’s	  op	  na	  te	  houden,	  verzet	  zich	  op	  ideologische	  gronden	  tegen	  een	  aantal	  rechtse	  hobby’s.	  Om	  
er	  maar	  eens	  een	  paar	  te	  noemen;	  de	  aanschaf	  van	  de	  JSF,	  een	  bodemloze	  financiële	  put,	  het	  in	  stand	  
houden	  van	  hypotheekrente	  aftrek	  op	  dure	  huizen,	  kosten	  plus	  minus	  10	  miljard,	  weigeren	  om	  een	  
bankbelasting	  in	  te	  voeren	  en	  korten	  op	  speciaal	  onderwijs	  voor	  gehandicapte	  kinderen.	  Allemaal	  zaken	  
waar	  rechts,	  de	  vingers	  aan	  af	  kan	  likken.	  

Bij	  monde	  van	  de	  heer	  Marcel	  van	  Dam	  is	  de	  PvdA	  nog	  slechts	  een	  partij	  van	  doctorandussen.	  Van	  Dam,	  die	  
zelf	  doctorandus	  is	  en	  oud	  genoeg	  om	  te	  weten,	  dat	  in	  dictaturen	  het	  steeds	  de	  doctorandussen	  zijn	  die	  het	  
eerst	  in	  concentratiekampen	  en	  gevangenissen	  verdwijnen.	  

"De	  kiezer",	  die	  al	  bij	  voorbaat	  heilig	  wordt	  verklaard,	  zou	  er	  goed	  aan	  doen	  wat	  dieper	  over	  zaken	  na	  te	  
denken	  dan,	  helaas	  in	  grote	  getale,	  blind	  achter	  de	  leider	  van	  een	  beweging	  aan	  te	  rennen.	  Helemaal	  als	  die	  
beweging	  er,	  behalve	  abjecte	  ook	  gevaarlijke	  ideeën	  op	  na	  houdt.	  Zoals	  het	  ondergeschikt	  maken	  van	  de	  
rechterlijke	  macht	  aan	  de	  politieke	  opvattingen	  van	  een	  beweging.	  
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(Wanneer,	  meneer	  de	  opinieredacteur,	  schrijft	  u	  daar	  eens	  een	  vlammend	  artikel	  over?)	  

Wat	  mij	  nu	  bezig	  houdt	  is	  de	  vraag,	  "heeft	  het	  DvhN	  nu	  een	  nieuwe	  opinieredacteur	  nodig	  of	  ik	  een	  nieuwe	  
krant.	  

Piebe	  van	  Boon	  

13. Rode	  caravan	  en	  stalling	  –	  herhaling	  oproep	  

Ons	  bestuurslid	  Piebe	  van	  Boon	  is	  op	  het	  sterke	  idee	  gekomen	  om	  een	  Rode	  Caravan	  aan	  te	  schaffen.	  Deze	  
Rode	  Caravan	  willen	  we	  gaan	  inzetten	  voor	  allerlei	  acties:	  markacties,	  ombudswerk,	  buurtacties	  in	  het	  
kader	  van	  canvassen,	  enz.	  enz.	  De	  Rode	  Caravan	  kunnen	  we	  uiteraard	  ook	  uitlenen	  aan	  andere	  afdelingen.	  
Allemaal	  prima	  ideeën.	  Ons	  lid	  Wander	  Gersonius	  kan	  voor	  een	  zeer	  schappelijk	  prijsje	  een	  tweedehandsje	  
bemachtigen.	  Dat	  willen	  we	  als	  campagneteam	  ook	  doen.	  Ik	  wil	  de	  Rode	  Caravan	  technisch	  aanpassen,	  
ondermeer	  als	  alternatief	  voor	  een	  marktkraam.	  Bespaart	  ook	  nog	  kosten.	  Tot	  zover	  allemaal	  te	  realiseren.	  
Maar	  …	  er	  is	  nog	  een	  klein	  probleempje:	  de	  stalling.	  Wie	  heeft	  ruimte	  of	  kent	  iemand	  om	  de	  Rode	  Caravan	  
onderdak	  te	  bieden;	  want	  zonder	  onderdak	  wordt	  het	  een	  lastig	  verhaal.	  

Jaap Duit - campagnecoördinator 


