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1. Uitnodiging voor de 1-mei-viering in Theatercafé Carte Blanche 

Hierbij nodigt het bestuur van de Partij van de Arbeid Stadskanaal van harte uit voor de 1-mei-viering in 

Stadskanaal. 

Locatie: Theatercafé Carte Blanche, Geert Teisplein 4, Stadskanaal 

Tijd: 13:00 tot ± 15:30 uur 

Programma: 

• Openingswoord door de afdelingsvoorzitter 

• Het huldigen van de jubilarissen met een speld van de partij, uit te voeren door Hans Spekman 

• Het uitdelen van een rode roos aan alle aanwezige 65 plussers door leden van het bestuur samen 

met Hans Spekman 

Elk lid dat 65 of ouder is krijg een rode roos, incl. diegenen die dit jaar 65 worden 

• Een 1-mei-speech uit te spreken door Hans Spekman 

• Het gezamenlijk uitbrengen van een toost op de partij 

• Ter afsluiting van het officiële gedeelte: Het zingen van de Internationale (bestuur zorgt voor 

voldoende teksten) 

• Daarna informeel samenzijn 

Omdat het uitreiken van de rode rozen en de huldiging van de jubilarissen op deze locatie gepland zijn, 

vragen wij u, als u dit jaar 65 jaar of ouder wordt, onderstaande antwoordstrook aan ons terug te sturen of 

telefonisch contact op te nemen met Carla Hopkes, 0599-613027. 

Het bestuur kan dan voor leden die niet aanwezig kunnen zijn de rode roos thuis bezorgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de afdeling Stadskanaal 

���� Stuur de antwoordstrook naar: Carla Hopkes, Boeg 14, 9501 JW, Stadskanaal, tel: 0599-613027 

 

Dhr. / mw.: ____________________________________ 

Adres: ____________________________________ 

Tel.nr: ____________________________________ 

Ik kom met ______ perso(o)n(en) 

Zondag 

1 mei 2011 

1-mei-viering 

PvdA 

Stadskanaal 
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2. Nieuw bestuurslid 

Tijdens de jaarvergadering van donderdag 17 maart zijn alle leden van het bestuur herkozen. Er is ook een 

nieuw bestuurslid gekozen, Hans Bellers: 

Mijn naam is Hans Bellers, 62 jaar. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Hengelo in Twente,  maar  

woon reeds 34 jaar met genoegen in Stadskanaal.  Ik ben reeds 36 jaar getrouwd met Annelies en 

we hebben twee kinderen, waarvan er een de deur al uit is en de andere te zijner tijd de deur uit 

gaat.  Sinds 1 januari ben ik met de FPU ( prepensioen) en wil mij nu meer bezig gaan houden met 

de politiek  omdat je naar men zegt,  ‘nu pas echt de tijd hebt’. 

Ik ben politiek nooit actief geweest, altijd een passief volger geweest van vooral het landelijke 

gebeuren maar wist altijd precies welk vakje ik rood moest kleuren bij de verkiezingen. In 

bestuurlijk opzicht heb ik mij de afgelopen twintig jaar wel bezig gehouden met de samenleving,  in 

het bijzonder in het peuterspeelzaalwerk en de bibliotheek. 

Ik heb 34 jaar bij Wedeka gewerkt, grotendeels als opleidingsfunctionaris en heb vanuit mijn werk 

de goede en slechte kanten van onze vrije markt economie en de gevolgen voor het arbeidsbestel 

van nabij kunnen meemaken.  Wat mij vaak verwonderd heeft is de geringe belangstelling voor 

politiek,  ja,  de afwijzende houding , vooral van mensen die het minder goed getroffen hebben in 

deze samenleving en voor wie de politiek er zeker ook moet zijn.  Politieke bewustwording is voor 

mij altijd een belangrijk item geweest en zal het ook blijven. De PvdA moet de komende jaren  

tegenwicht bieden aan al diegenen die denken dat onze samenleving één groot succesverhaal is 

met wat lastige scherpe kantjes en waar, mede door de media, de politiek steeds meer en 

onherkenbaar versnipperd en gepopulariseerd gebeuren wordt.  

Ik hoop de komende jaren vooral op gemeentelijk niveau, dat toch in de eerste plaats een 

praktische en voor iedereen herkenbare  zaak is, een beetje  mee te kunnen denken en te 

handelen. 

Met een vriendelijke groet, 

Hans Bellers 

Het bestuur bestaat nu uit 9 bestuursleden en is hiermee op volle sterkte. Het bestuur bestaat uit: 

Jaap Duit (voorzitter) 

Carla Hopkes (secretaris) 

Meeuwes Mollinger (penningmeester) 

Piebe van Boon 

Sari Datema 

Theo Klinkhamer 

Femmia Haverkamp 

Grietje Flap-Westerhof 

Hans Bellers

Het bestuur 
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3. Vacature Fractiemedewerker 

De PvdA fractie van Stadskanaal is opzoek naar een enthousiaste en energieke fractiemedewerker. Wilt u in 

korte tijd politieke ervaring opdoen en daarmee ook nog eens iets verdienen: word dan onze nieuwe 

fractiemedewerker! 

Onder verantwoordelijkheid van de fractievoorzitter en secretaris verricht de fractiemedewerker de 

volgende werkzaamheden: 

• Het zorg dragen voor de secretariële taken ter ondersteuning van de fractie zoals het opstellen van 

agenda’s, maken van notulen, besluitenlijst, het afhandelen van post en het reserveren van 

vergaderlocaties en het organiseren van werkbezoeken; 

• Assisteren van de fractievoorzitter in al zijn werkzaamheden; 

• Inhoudelijke ondersteuning van de fractie op geagendeerde raadstukken ten behoeve van de 

standpuntbepaling van de fractie; 

• Schrijven, respectievelijk ondersteunen/redigeren van moties, amendementen, raadsnotities, 

schriftelijke vragen, persberichten, berichten voor de nieuwsbrief, website e.d.; 

• Controle op uitvoering van moties, beleidsafspraken, e.d.  

Het profiel van een fractiemedewerker: 

• Organisatorische duizendpoot; 

• Lid van of affiniteit met het werk van de PvdA; 

• Politieke belangstelling en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid; 

• Flexibele instelling, teamplayer; 

• Goed politiek gevoel, of dit snel kunnen ontwikkelen; 

• Snel kunnen inspelen op de actualiteit; 

• Analytisch denkvermogen; 

• Zelfstandig kunnen werken; 

• Goede schrijfvaardigheid 

Wij bieden: 

• Een leuke en afwisselende baan in een informele werksfeer; 

• Een uitdagende en prettige werkomgeving; 

• Een prima vergoeding voor de werkzaamheden; 

• Flexibele werktijden, soms druk, in andere periodes (reces) rustig 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met onze fractievoorzitter: Mark Kanter. 

Telefoon: 06-21833833 of e-mail: mark@kanter.nl. Stuur uw sollicitatiebrief met uw CV voor 15 april naar 

Mark Kanter, Baken 12, 9501 KN Stadskanaal. 

4. Gemeenteraad akkoord met extra krediet voor WMO-maatregelen 

Besproken in de gemeenteraad van 28 maart 2011 

In 2010 is gebleken dat de stijgende lijn in de uitgaven voor de WMO zich heeft doorgezet. Als er op korte 

termijn geen maatregelen hiertoe worden genomen zal het tekort oplopen tot zo’n €1,4 miljoen. Oorzaken 
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van dit gigantisch tekort zijn o.a. de korting van het rijk op de WMO-uitkering, een stijging van het aantal 

uren voor de hulp in de huishouding en het toegenomen aantal gebruikers van de diverse voorzieningen. 

De gemeenteraad heeft in december 2010 aan de wethouder (Jan-Willem van de Kolk) gevraagd of het 

college in staat zou zijn om op korte termijn maatregelen te treffen om dit tekort drastisch terug te 

dringen. Deze maatregelen zijn in de afgelopen raadsvergadering van maart 2011 gepresenteerd en 

verdeeld in korte termijn maatregelen en lange termijn maatregelen. Doel van deze maatregelen is het 

beheersen van de uitgaven in het kader van de WMO. 

De korte termijn maatregelen zijn in hoofdlijnen: 

• maatregelen gericht op het terugdringen van de kosten van “zorg in natura”, d.m.v. het 

terugbrengen van het aantal uren “hulp in de huishouding” van 14,8 naar 12 uur per 4 weken (o.a. 

op basis van verscherping van de normen in tijd en in oppervlakte van de woning); uiteraard 

behouden de mensen die zorg die zij nodig hebben, maar hulp zal niet meer vanzelfsprekend zijn; 

totale besparing hierop wordt geraamd op €900.000,-. 

• maatregelen gericht op het terugdringen van de kosten van “persoonsgebonden budgetten” (o.a. 

volledige verantwoordingsplicht voor aankopen in dit kader en niet besteed budget terugvorderen); 

besparing hierop wordt geraamd om €200.000,-. 

• herziening van de hulpmiddelen voor gehandicapten (o.a. door het invoeren van een eigen 

bijdrage, de lijst met Algemeen Gebruikelijk Verklaarde hulpmiddelen uitbreiden); besparing hierop 

wordt geraamd op €190.000,-. 

 

De lange termijn maatregelen worden opgepakt in het WMO-project “de Kanteling”. Dit project wordt in 

samenwerking met de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde uitgevoerd en dit project is gericht op 

aanpassingen en harmonisatie van het beleid, de werkwijze en de bedrijfsprocessen. 

Om de korte termijn maatregelen te doen slagen heeft het college besloten om alle 1600 cliënten te 

herindiceren om zodoende exact te kunnen vaststellen waar iemand recht op heeft en welke zorg iemand 

nodig heeft. Deze herindicering gebeurt ook weer middels huisbezoeken (iets waar wij als fractie van de 

PvdA in de vorige raadsperiode al op hebben aangedrongen i.p.v. het telefonisch indiceren en dit ook 

hebben afgedwongen). Voor deze herindicering is een extra krediet nodig van €250.000,-. 

De fractie van de PvdA is hiermee akkoord gegaan, mits deze herindicering ook een goede basis is voor het 

samenwerkingsproject “de Kanteling” en dat elke cliënt die zorg krijgt die hij of zij ook daadwerkelijk nodig 

heeft. 

Erik van der Vlag – vicefractievoorzitter 

5. Centrumplan Musselkanaal 

Besproken in de gemeenteraad van 28 maart 2011 

In de raadsvergadering van 28 maart is het voorstel aan de orde geweest om het centrumplan voor 

Musselkanaal te realiseren zonder supermarkt. Wij blij zijn dat een belangrijke ontwikkeling in 

Musselkanaal door kan gaan, ook zonder de vestiging van een nieuwe supermarkt. 
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Het lijkt ons hoog tijd dat het onderkomen van de Kameleon en de Bibliotheek vervangen wordt. Dit is een 

beeld dat voor ons bevestigd werd tijdens de gemeenteraadscampagne van het vorige jaar, toen in de 

Kameleon een debat werd gehouden.  

Ook past de ontwikkeling goed in het rijtje van investeringen in Hoofdstraat, Geert Teis en MFA Noord. Wij 

hopen dat een mooi nieuw gebouw in het centrum van Musselkanaal ook een positief effect zal hebben op 

verpaupering en leegstand. 

Wij delen de inschatting van het college dat het gezien de huidige economische situatie toch niet 

verstandig is een supermarkt in Musselkanaal toe te staan. Wij zijn echter wel bezorgd over de financiering. 

Het feit dat er geen harde toezegging is over het toekennen van €900.000,- in het kader van het 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) baart ons zorgen. Het college vindt dat de ontwikkeling 

past in de Gebiedsopgave Veenkoloniën. Hier wil het college mee aangeven dat het de kans op een 

toekenning van de subsidie groot acht. Wij vinden het centrumplan voor Musselkanaal van dusdanig groot 

belang dat wij niet willen afwachten tot het toekennen van de subsidie definitief wordt. Om überhaupt in 

aanmerking te komen voor subsidie moet er een goed plan liggen, wij hebben het college aangespoord hier 

dus mee door te gaan. Voor het geval dat het onverhoopt zo is dat de subsidie niet wordt toegekend 

hebben wij de wethouder gevraagd om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen alvorens hij weer bij de 

Raad aanklopt. 

Ook hebben wij aan de wethouder de suggestie gedaan om De Kameleon evenals de bibliotheek op de 

begane grond te vestigen. Dit omdat er op de begane grond nu geen ruimte meer hoeft te zijn voor een 

supermarkt. 

Egbert Hofstra – fractielid 

6. Alteveer krijgt een multifunctioneel sport- en evenemententerrein 

Besproken in de gemeenteraad van 28 maart 2011 

Op 28 maart heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van €118.000,- voor een 

multifunctioneel sport- en evenemententerrein in Alteveer. Onze fractie heeft met dit plan ingestemd. Om 

dit plan financieel mogelijk te maken is er beroep gedaan op LEADER-gelden. Leader heeft een subsidie 

toegekend van €79.000,-. 

Wij vinden het belangrijk dat de leefbaarheid in Alteveer een aanzienlijk impuls krijgt. De sport 

mogelijkheden in de gemeente Stadskanaal, en zeker in Alteveer, worden hiermee vergroot. 

De werkgroep evenemententerrein, onderdeel van de Wijkraad Alteveer, heeft dit plan ontwikkeld in 

overleg met andere verenigingen, o.a. ijsvereniging de Toekomst, Trekkertrek Alteveer - Onstwedde en 

plaatselijk belang Alteveer. Deze verenigingen hebben een stichting opgericht die het beheer zal hebben 

over het evenemententerrein. De Partij van de Arbeid fractie heeft tijdens de raadsvergadering haar 

complimenten gegeven aan de werkgroep evenemententerrein Alteveer voor de plannen die ze hebben 

ontwikkeld en voor de manier waarop ze dit hebben uitgewerkt. Wij vinden het belangrijk dat 

burgerinitiatieven serieus worden genomen. Het evenemententerrein is hier een goed voorbeeld van.  

Kevin Christians – fractielid 
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7. Nota schuldhulpverlening 

Besproken in de gemeenteraad van 28 maart 2011 

De fractie van de Partij van de Arbeid was blij dat de lang verwachte nota voor ons lag en wij ons oordeel 

konden geven. De schuldhulpverlening is uitbesteed GKB Drenthe. De kosten zijn hierdoor hoger dan dat 

we in eigen beheer zouden uitvoeren. Echter, de continuïteit en de kwaliteit zijn beter gewaarborgd. 

Zorgpunt is wel of de doelgroep de schuldhulpverlening nog wel kunnen vinden. Er moet extra 

communicatie komen dat het spreekuur gewoon plaats vindt vanuit bezoekadres Stadskanaal.  

Veel inwoners blijken naar commerciële bedrijven te gaan (o.a. Hemenborg). Voor de dienstverlening 

moeten de cliënten een fors bedrag (€55,-) per maand betalen. En dat voor iemand die al in de schulden zit. 

Onze vraag hierbij was of deze bedrijven ook aanspraak kunnen maken op de bijzondere bijstand om de 

maandelijkse bijdrage terug te vorderen voor de mensen en klopt het dat deze bedrijven werken door de 

cliënten onder bewind voering te zetten? 

Schuldhulpverlening is van groot belang voor veel gezinnen. Dit blijkt wel uit de bezoeken die het 

ombudsteam van de PvdA aflegt. Ook via Stichting Leergeld wordt hard duidelijk dat veel gezinnen in de 

problemen zitten. Dat ze in de schulden zitten is het ergste voor hun kinderen. Komt men in de WW dan 

wordt nagegaan of ze schulden hebben en wordt direct geholpen. Dit is een goede zaak. 

Maar de eigen verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, als ze in de schulden zitten en als ze uit de 

schulden zijn. Wat na het schulden vrij zijn van wezenlijk belang is, is nazorg. Sommige gezinnen kunnen 

niet zonder hulp en vallen zo terug. Het is goed dat de kleine zelfstandigen ook niet worden vergeten. 

We staan achter de integrale benadering van de schuldhulpverlening met de punten die werden 

aangegeven. We hadden nog een opmerking: recidivisten zijn in deze context geen criminelen. En blijf 

investeren in voorlichting aan jeugdigen. 

Wethouder Erik Bieze had geen direct antwoord of commerciële bedrijven aanspraak kunnen maken op de 

bijzondere bijstand om de maandelijkse bijdrage terug te vorderen of cliënten onder bewind voering te 

zetten. Daarover krijgen we nog schriftelijk bericht. 

Catharina Woortman-Oosting – fractielid 

8. Een sterke Eerste Kamer is meer dan ooit nodig 

De dag voor de verkiezingen van de Provinciale Staten zou het volgende opinieartikel in het Dagblad van het 

Noorden worden geplaatst. Door ruimtegebrek heeft de redactie een andere keuze gemaakt. 

Gemeentebestuurders roepen iedereen op woensdag te stemmen voor de Provinciale Staten. Maar deze 

verkiezingen worden overvleugeld door een afgeleid belang: de toekomstige samenstelling van de Eerste 

Kamer. Volgens Eric van Oosterhout en Jan-Willem van de Kolk is dit begrijpelijk: de komende maanden 

staan immers ingrijpende wetswijzigingen op stapel.  

Het kabinet-Rutte staat aan de vooravond van ingrepen die vooral de kwetsbaren in de samenleving 

treffen. Voorbeelden daarvan zijn de aangekondigde stelselwijzigingen op de jeugdzorg, het passend 

onderwijs en de onderkant van de arbeidsmarkt. 
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Dit kabinet wil de jeugdzorg dichterbij en eenvoudiger organiseren. De gemeenten worden, in plaats van de 

provincies, verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gemeenten onderschrijven de wens om de jeugdzorg 

laagdrempelig en dichtbij te organiseren. Preventie wordt daarmee belangrijker. Ook in de jeugdzorg geldt 

immers: voorkomen is beter dan genezen. De gemeenten hebben daarom de Centra voor Jeugd en Gezin 

opgericht. Het voornemen van het kabinet om nu 300 miljoen euro te bezuinigen op de jeugdzorg staat 

echter haaks op dit initiatief. Ouders moeten straks een eigen bijdrage betalen die kan oplopen tot 3400 

euro per jaar. Het betreft een forse ingreep, die risico's met zich meebrengt voor de kinderen en ouders, 

maar ook gevolgen heeft voor de samenleving.  

Het kabinet wil ook rond passend onderwijs veranderingen doorvoeren. Die veranderingen moeten ook 

300 miljoen per jaar opleveren. Gemeenten staan achter een fundamentele discussie over de groei van het 

speciaal onderwijs. Nu het kabinet kiest voor een radicaal andere koers, lopen we echter het risico het kind 

met het badwater weg te gooien. De deskundigheid in het speciaal onderwijs dreigt weg te lekken naar de 

bakken van het CWI. Gemeenten bepleiten een traject dat meer recht doet aan het onderwijsbelang van 

onze meest kwetsbare kinderen.  

Rutte en Verhagen willen per 1 januari 2012 één nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Op de WSW, Wajong en WWB wordt maar liefst zo'n 1,3 miljard gekort. Het kabinet gaat daarbij echter uit 

van berekeningen van het arbeidsvermogen die zeer optimistisch zijn. Gemeentebestuurders weten dat de 

ernst van de WSW-indicaties de afgelopen jaren fors is toegenomen. De aangekondigde wetswijzigingen 

betekenen daarom een enorme klap voor de Sociale Werkvoorziening.  

De WSW-maatregel gaat gelijk op met andere maatregelen. De eveneens aangekondigde bezuinigingen op 

bijvoorbeeld de AWBZ, WMO en het armoedebeleid, maar ook de gevolgen van hogere eigen bijdragen en 

ontkoppeling van de uitkeringen stapelen zich op. De rekening van de crisis wordt op deze manier eenzijdig 

gelegd bij de meest kwetsbare mensen in de samenleving.  

We hebben drie voorbeelden genoemd van kabinetsplannen die de onderkant van de samenleving hard 

raken. Het gaat om de vele kinderen die speciale zorg nodig hebben en om duizenden mensen die aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt werken. Wij maken ons als gemeentebestuurders grote zorgen over het 

aangekondigde beleid.  

Er zijn veel redenen om meer dan ooit het belang van een sterke Eerste Kamer te onderschrijven. Als de 

VVD en het CDA, gesteund door de PVV, tot wetsvoorstellen komen, dan moeten de leden van de Eerste 

Kamer hun verantwoordelijkheid adequaat en zorgvuldig invullen. De Eerste Kamer zal de gevolgen voor de 

samenleving en de aannames achter de wetswijzigingen goed in kaart moeten brengen. Van de Eerste 

Kamer mag verwacht worden dat ze de ingrijpende maatregelen adequaat toetst. Dit belang speelt daarom 

een grote rol bij de provinciale Statenverkiezingen.  

Eric van Oosterhout, burgemeester Aa en Hunze 

Jan-Willem van de Kolk, wethouder gemeente Stadskanaal 

namens de Drentse en Groninger gemeenten lid van de VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport 
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9. Vrouwen Netwerk Noord Nederland 13 mei 2011 in Stadskanaal 

HERHAALDE OPROEP! 

Inmiddels is het de gewoonte twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst te houden. Op 13 mei 2011 is de 

volgende bijeenkomst. Het Vrouwen Netwerk Stadskanaal heeft dit keer de organisatie op zich genomen.  

Op het congres, 29 januari 2011 in Groningen, is het bestuur van de landelijke vrouwenorganisatie PvdA 

geïnstalleerd door Lilian Ploumen. Op 1 mei zullen de plannen van dit bestuur bekend gemaakt worden; 

alle reden om het daarover met elkaar op 13 mei te hebben. Gasten: Keklin Yucel, voorzitter, Maria Scali en 

Sita Mik-Boeren, beide portefeuille regionale netwerken. 

In het najaar was Kim Putters, inmiddels weer gekozen voor de Eerst Kamer, onze gast. Hij benadrukte het 

belang van contact met de regio, met mensen vanuit het ‘veld’ voor zijn werk in de Kamer. Met name de 

zorg is een aandachtsgebied voor Kim; een terrein waar veel vrouwen in werkzaam zijn. Dus ook weer alle 

reden om Kim uit te nodigen. En natuurlijk is het spannend te horen hoe de Eerste Kamer functioneert met 

de nieuwe verhoudingen. 

Programma 

6.00  Binnenkomen, koffie/thee  

16.30  Kennismakingsronde ihkv 'netwerken' 

17.00  Presentatie van de landelijke vrouwenorganisatie: plannen en speerpunten van het bestuur en de 

relatie met de regio. In gesprek over ideeën vanuit de regio. 

18.00  Buffet en aan tafel bespreken: 

- waar lopen wij, vrouwen in het noorden, (werkend, in de    

 Raden en Staten, als vrijwilligers) in de zorg tegenaan? 

- Maar ook de relatie met de thema’s vanuit het eigen netwerk    en de 

landelijke vrouwenorganisatie is onderwerp. 

- Welke thema’s vinden wij belangrijk? 

18.45  Plenaire uitwisseling 

19.15  Kim Putters: hoe spannend is het in de Eerste Kamer? Hierover met elkaar in gesprek. 

19.55  Afspraken voor vervolg en afsluiten. 

Aanmelden bij Carin van Liere: cliere@planet.nl of Geertje Roosjen geertjeroosjen@hetnet.nl. Introducés 

zijn welkom!! 

Locatie: Best Western Hotel, Meinderszaal. Raadhuisplein 30 9501 SZ Stadskanaal. De ingang van het hotel 

bevindt zich zo goed als naast de ingang van het theater Geert Teis. Volg in de bebouwde kom, richting 

centrum de aanwijzingen naar zowel het theater als naar het hotel. Naast het theater is gratis 

parkeerruimte. Het hotel is gesitueerd op de eerste verdieping. 

Kosten €15,00 exclusief drankjes; voor minder draagkrachtigen €10,00 exclusief drankjes. 

Organisatie: Anneke Vos, Carin van Liere en Bianca Kaatee Sita Mik en Geertje Roosjen 


