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1. Algemene beschouwingen 

Op 23 mei heeft de gemeenteraad haar algemene beschouwingen gehouden. De beschouwingen stonden 

in het teken van de mega bezuiniging van 6,8 miljoen euro waar de gemeente Stadskanaal voor staat. 

Op 8 november 2010 heeft de gemeenteraad de kaders aangegeven waarbinnen de 6,8 miljoen euro 

bezuiniging gezocht moest gaan worden. Het college heeft hier doormiddel van een perspectiefnota 

invulling aan gegeven. De Partij van de Arbeid fractie was tevreden over hoe het college invulling aan de 

kaders heeft gegeven. Maar ook de instanties die getroffen worden door de bezuiniging hebben goed 

meegewerkt om voor hun deel met voorstellen te komen. 

Voor de Partij van de Arbeid waren een aantal uitgangspunten van belang. De bezuinigingen moesten 

passen binnen de kaders die we als raad hadden afgegeven. Onderdeel daarvan was dat de minima 

moesten worden ontzien. De minima zullen dan ook niet door bezuinigingen op het minimabeleid worden 

getroffen. Alleen komt er later dit jaar nog wel een discussie over de referte eis. Daarnaast is het van 

belang dat iedereen een steentje bijdraagt en dat we onze voorzieningen zo veel mogelijk overeind gaan 

houden. Wat ons betreft moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, we hebben derhalve 

ook voor de verhoging van de OZB gestemd. 

Opvallend was de brede eensgezindheid in de raad. Wat een lange vergadering leek te worden bleek toch 

snel beslecht te zijn. Enige struikelblok bleek de bezuiniging op de bibliotheek. Het college had hiervoor nog 

geen uitgewerkt plan. Dit volgt de komende maand. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 

fractie@pvda-stadskanaal.nl of bellen met Mark Kanter. 

Mark Kanter – fractievoorzitter | markkanter@pvda-stadskanaal.nl 

Zie voor meer informatie en de volledige bijdrage van de PvdA Stadskanaal: 

• http://www.stadskanaal.pvda.nl/nieuws/nieuws/2011/05/24_algemene_beschouwingen.html 

• http://www.stadskanaal.nl/Politiek-en-bestuur/Beleid-en-financien/Financiele-documenten/ 

2. Fotoactie Wedeka 

De PvdA afdeling Stadskanaal heeft woensdag 8 juni bij de Wedeka een korte actie gehouden. Voordat de 

bussen met honderden werknemers richting Ulft, Gelderland, vertrokken, konden deze werknemers op de 

foto met “Mark Rutte”. De tekst ‘Met Rutte komt een SW-er achter de geraniums te zitten’ gaf kort en 

krachtig aan waar het protest tijdens het VNG congres in Ulft over ging. 



 

Het VNG moest een besluit nemen over het bestuursakkoord en dit akkoord is bepalend voor de toekomst 

van de SW (sociale werkplaatsen). 

De PvdA afdeling Stadskanaal heeft zeer grote zorg over de toekomst van de Wedeka en haar werknemers 

en zeer grote zorg over de gevolgen van deze kabinetsplannen voor de financiële positie van de gemeente 

Stadskanaal. 

Sedert Mug aan het bewind is bij de Wedeka, is dit bedrijf van een verliesgevend bedrijf omgebouwd tot 

een bedrijf dat op eigen benen kan staan. Er is zelfs over de laatste jaren een stevige financiële reserve 

opgebouwd. Maar… 

De gemeenten zijn en blijven wettelijk verantwoordelijk voor eventuele tekorten van een SW-bedrijf. Dit 

kabinet en het vorige kabinet Balkenende-Rouvoet zijn fors gaan korten op de rijksvergoeding per 

werknemer. Voor de Wedeka, met ruim 1800 SW-werknemers, betekent dat jaarlijks ruim 2.2 miljoen 

minder in kas. Ook ontstaat er een probleem met de toekomstige pensioenverplichtingen. Werkgevers 

moeten de pensioenreserves op peil brengen, maar het Rijk wenst dit niet te willen financieren.  

Dit kabinet Rutte-Verhagen wil op termijn het aantal arbeidsplaatsen landelijk met 60% terugbrengen: van 

100.000 naar 40.000. SW-ers moeten met een loonkostensubsidie werk vinden bij het reguliere 

bedrijfsleven. Landelijk is ongeveer 1.1% van de beroepsbevolking werkzaam bij een SW bedrijf. Echter in 

de regio zuid- en oost Groningen en Drenthe zijn vier keer zoveel personen (4.5%) werkzaam bij een SW-

bedrijf zoals Wedeka, Synergon en Emco. Dat betekent dat op termijn bijna 1100 arbeidsplaatsen bij de 

Wedeka ondergebracht moeten worden bij het reguliere bedrijfsleven. Deze opgave is dus vier keer zo 

groot als elders in ons land. In een regio waarin de werkgelegenheid voor personen aan de onderkant van 

de arbeidsmarkt dun gezaaid is, is dat in de visie van de PvdA Stadskanaal een absoluut onhaalbare opgave. 

Voorspelbaar is dan ook dat er op termijn een extra beroep zal worden gedaan op de bijstand. En dat 

betekent weer extra kosten voor de gemeenten. Alle uit deze plannen voortvloeiende grote financiële 

risico’s komen voor rekening van de bij de Wedeka aangesloten gemeenten. Dat zal betekenen dat de 



gemeente Stadskanaal op termijn nog meer zal moeten ombuigen met alle gevolgen voor haar 

voorzieningenniveau. De PvdA Stadskanaal heeft haar zeer grote zorg via deze actie kenbaar willen maken. 

3. Hoog PvdA bezoek voor Lefier, Maarsstee en Refaja 

Maandagmiddag 20 juni worden Lefier, bewonersplatform Maarsstee en het Refaja-ziekenhuis vereerd met 

een bezoek van een PvdA-delegatie. Gedeputeerde Marianne Besselink en de Tweede Kamerleden Tjeerd 

van Dekken en Ed Groot worden op uitnodiging van de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid 

bijgepraat over een aantal belangrijke ontwikkelingen in de gemeente Stadskanaal. 

De PvdA delegatie wordt ontvangen door Henk van der Meer en Ton Selten, de directie van de 

woningstichting Lefier. Onderwerpen van gesprek zijn de bevolkingsdaling en de woningmarkt in de regio 

Zuid-Groningen en Oost-Drenthe. Ed Groot geldt als de financieel specialist van de Tweede Kamerfractie. 

Tjeerd van Dekken en Marianne Besselink houden zich dagelijks bezig met de thema's bevolkingsdaling en 

wonen. 

Na het overleg met Lefier bezoeken de sociaaldemocraten Maarsstee. Ze gaan in gesprek met bewoners. 

Dezelfde middag betrekken een aantal wijkbewoners hun nieuwe woning. Om ca. 14.45 uur wordt de 

woning van de voorzitter van de bewonersgroep, Gerrit Bruggink, geopend door de gedeputeerde en de 

Tweede Kamerleden. Gerrit Bruggink en zijn vrouw Anneke keren -na enkele jaren van sloop en herbouw- 

terug in hun vertrouwde wijk Maarsstee. 

Na de opening staat er een gesprek in het Refaja-ziekenhuis op het programma. De PvdA'ers gaan in 

discussie met directeur Guus Bruins over de toekomst van de regionale ziekenhuiszorg en de kansen en 

bedreigingen voor het Refaja-ziekenhuis. 

4. Bijeenkomst in Refaja 

Vrijdagmiddag 24 juni vindt van 15.00 tot 17.00 uur en bijeenkomst plaats in het Refaja-ziekenhuis. Leden, 

die zich willen laten informeren over de perikelen rond het streekziekenhuis zijn van harte welkom. Het 

Refaja-ziekenhuis geeft informatie over de organisatie en biedt bovendien een rondleiding. De ontvangst 

wordt verzorgd door Guus Bruins. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 

j.vandekolk@stadskanaal.nl. 

Nadat ik eerder met een groep op visite ben geweest bij het Theater, het gemeentehuis en Stichting 

Welstad is dit de vierde lokale organisatie, die bezocht wordt. Vanwege de positieve reacties ben ik van 

plan om deze periode meer excursies te organiseren. Via Twitter en deze nieuwsbrief houd ik u op de 

hoogte. U bent van harte welkom! 

Jan-Willem van de Kolk – wethouder | twitter.com/janwillemvdkolk | j.vandekolk@stadskanaal.nl 

5. Bezuinigingen op WSW en WAJONG onaanvaardbaar 

8 juni 2011 

Vandaag moeten de leden van de VNG een beslissing nemen over het bestuursakkoord. Tot nu toe hebben 

de meeste gemeenten laten weten dat zij tegen het bestuursakkoord zijn omdat zij de voorstellen voor de 

bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de uitkeringen voor jong gehandicapten (WSW en 

WAJONG)onaanvaardbaar vinden. De plannen die het kabinet heeft om bij de invoering van de nieuwe wet 

“werken naar vermogen” en  het budget met meer dan een miljard te verminderen maken deze nieuwe 



wet onuitvoerbaar. Dit is de reden dat het VNG bestuur heeft laten weten dit onderdeel uit het 

bestuursakkoord te willen schrappen. 

Minister-president Rutte en Minister van Binnenlandse Zaken Donner waren er als de kippen bij om te 

verklaren dat de VNG deze positie niet in kon nemen. Het was slikken of stikken. Of het hele 

bestuursakkoord werd geaccepteerd inclusief deze onaanvaardbare bezuinigingen of er is geen akkoord. Zij 

zetten daarmee de gemeenten voor het blok. Minister Donner ging afgelopen zondag in Buitenhof nog een 

stapje verder. Zijn stelling is dat de gemeenten een partijpolitiek spelletje spelen door zich te keren tegen 

deze bezuinigingen. Hij verwijt hen dat  het land onbestuurbaar wordt. Onze stelling is dat de minister zelf 

het land onbestuurbaar maakt door de gemeente te dwingen bezuinigingen voor hun rekening te nemen 

die de gemeenten in grote financiële problemen brengt. Een staaltje van “problemen” over de schutting 

werpen. Het verwijt van partijpolitiek is helemaal onzinnig. De minister vergeet voor het gemak dat de VNG 

wordt geleid door Annemarie Jorritsma, een VVD prominent, en dat in vele gemeenten VVD en CDA 

wethouders zich ook tegen het bestuursakkoord hebben gekeerd.  

Minister Donner is bekend met de problemen van arbeidsgehandicapten. Hij weet als geen ander hoe 

moeilijk het is voor gemotiveerde mensen met een handicap om aan het werk te komen. Het is daarom 

belangrijk dat zij geholpen worden om een baan te vinden en op de werkplek goede begeleiding krijgen. De 

gemeenten kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. Maar zij kunnen dat niet alleen. De bedrijven en de 

overheid zullen deze banen ter beschikking moeten stellen. Het zou al ontzettend helpen als het kabinet 

begint met zelf haar doelstellingen voor de overheid te vergroten. Waarom niet de komende jaren 1500 

banen reserveren voor WSWers of Wajongers (dit is 1% van de rijksformatie). Ook zou het kabinet 

afspraken moeten maken met werkgevers. Het kabinet wil bij de sociale werkvoorziening 60.000 banen 

schrappen. Om te voorkomen dat er mensen op straat komen, zouden er dus ook 60.000 banen op de 

reguliere arbeidsmarkt bij moeten komen. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met de 

werkgevers. Dat kan door een regeling in te voeren waarin je bijvoorbeeld afspreekt dat altijd 5% van de 

banen bij nieuwe opdrachten naar arbeidsgehandicapten moeten gaan, of door een quotum in te stellen 

per bedrijf. De meest milde variant is dat er een nieuw sociaal akkoord komt waarin werkgevers, 

werknemers en de overheid afspraken maken over hoe die 60.000 banen er zullen komen. Het kabinet wil 

echter geen enkele maatregel nemen. De gemeenten en de mensen met een arbeidshandicap moeten het 

maar uitzoeken. Daarmee is de bodem voor de nieuwe wet Werken naar Vermogen boterzacht.  

Zonder afspraken over nieuwe banen heeft de invoering van de wet Werken naar Vermogen geen enkele 

zin. Maar het kabinet gaat nog verder. De normvergoeding voor een plaats op de sociale werkplaats wordt 

per persoon teruggebracht met zo’n 4000 euro. De gemeenten hebben laten uitrekenen dat dit niet kan 

zonder dat sociale werkvoorzieningen zullen omvallen, mensen hun baan kwijt  raken of de gemeenten zelf 

een gat in hun begroting slaan. Hoe meer mensen met een arbeidshandicap een gemeente heeft hoe groter 

de problemen. Een gemeente als Stadskanaal verliest al snel 2.600.000 van haar budget. Het kabinet wuift 

de berekeningen van de gemeenten weg. Er moet maar efficiënter en harder gewerkt. Daarmee 

gemakshalve vergetend dat de mensen in de WSW juist door hun handicap niet volledig arbeidsproductief 

kunnen zijn.  

De PvdA zal deze week in de Tweede Kamer samen met o.a. D66 een voorstel indienen om eerst 

onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkelijke kosten per WSWplaats. Dit zou eerst moeten plaats 

vinden alvorens afspraken in het kader van het bestuursakkoord kunnen worden gemaakt. 

Ook de Wajongers zijn flink de dupe van de plannen. Thuiswonende Wajongers zullen hun uitkering 

verliezen omdat ze gaan vallen onder de regels van de wet werk en bijstand.  



De gemeenten zullen vervolgens ook geen budget meer over houden om werklozen die geen 

arbeidshandicap hebben aan het werk te helpen. Voor deze groep blijft namelijk geen geld meer over 

omdat er ook nog eens flink op de budgetten voor re-integratie wordt bezuinigd.  

Kortom van links tot rechts blijken de plannen onuitvoerbaar. Dat is de reden waarom bijvoorbeeld de 

grote vier steden tegen dit onderdeel van het bestuursakkoord zijn en waarom zoveel andere gemeenten 

ook willen tegen stemmen. Een kabinet dat er voor alle Nederlanders is, moet er juist ook zijn voor de 

arbeidsgehandicapten. Zij verdienen onze steun, hulp bij een baan en goede begeleiding op de werkvloer. 

Dit zal allemaal niet van de grond komen. En in plaats van een baan zullen mensen met een 

arbeidshandicap gedwongen worden tot thuis zitten. Gemeenten zullen in de rode cijfers komen en daar 

boven op komen dan nog eens de problemen die ontstaan door het wegvallen van de PGB’s waar ook de 

gemeenten voor opdraaien en waardoor ze nog meer in de rode cijfers draaien.  

De leden van de VNG hebben dus weinig keus vandaag. Zij kunnen dit zowel om financiële als inhoudelijke 

redenen niet voor hun rekening nemen. Het is aan het kabinet om zich verantwoordelijk op te stellen en 

opnieuw met de gemeenten om tafel te gaan. Dan komt Piet Hein Donner tegemoet aan zijn eigen 

woorden namelijk dat hij wil voorkomen dat er bestuurlijke wanorde ontstaat.  

Jan-Willem van de Kolk, wethouder gemeente Stadskanaal 

Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid PvdA 

6. Windenergie in Veenkoloniën louter financiële kwestie 

De crisis- en herstelwet heeft het mogelijk gemaakt dat gemeenten kunnen worden gepasseerd wanneer er 

plannen worden gemaakt om windmolens te plaatsen die meer dan 100 megawatt leveren.  Firma  

Raedthuys heeft in de gemeente Borger Odoorn verschillende ondernemers bereid gevonden om tegen een 

vergoeding van naar verluidt  40.000,- euro per jaar per windmolen een stukje land af te afstaan. Er ligt nu 

een plan om 70 windmolens, met een totale capaciteit van 200 megawatt in dit gebied te plaatsen.  

Op 8 juni  organiseerde de PvdA afdeling Borger Odoorn daarom onder de noemer ‘Windmolens op de 

Hondsrug?’ een discussieavond in ’t Brughuus te Valthermond. Ik heb deze avond bijgewoond. De opkomst 

was aanzienlijk. De aanwezigen worden in 12 groepen verdeeld. Elke groep krijgt een eigen stelling 

voorgelegd die raakvlakken heeft met energie en milieu. Elke groep van gemiddeld zeven personen 

verdedigt aan het einde van de avond haar standpunt. Voor- en tegenstanders voor het plaatsen van 

windmolenparken in de Veenkoloniën roeren zich echter onmiddellijk omdat zij liever alleen over 

windmolens in de Veenkoloniën willen debatteren.  Een tweede stelling ‘moeten er windmolens op de 

Hondsrug worden geplaatst’ wordt daarom toegevoegd.  

De grootste weerstand van de tegenstanders is dat er ‘over hen, zonder hen’ bepaald wordt waar de 

molens worden geplaatst. De molens komen als het ware in hun achtertuin. Los van angst voor 

geluidsoverlast en horizonvervuiling is er gerede angst aanwezig dat de waarde van de woningen 

aanzienlijk zal afnemen. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien.  Wanneer de inwoners meer en directer 

zouden worden betrokken, dan valt er misschien nog wel iets te winnen, maar op de manier dat het nu 

gebeurd wordt geen goed woord door tegenstanders gesproken.  Voorstanders zijn voornamelijk te 

bespeuren bij die gene die er financieel voordeel aan heeft. Enig algemeen belang is in dit project ook niet 

te bespeuren. 

De organisatie van deze avond zal de verkregen standpunten en informatie communiceren via de media. Er 

valt nog veel te doen voor de PvdA. 



Voor meer informatie rondom de firma Raedthuys verwijs ik naar hun website: www.raedthuys.nl. 

Tegenstanders hebben zich verenigd binnen ‘Platform Storm’. Voor informatie over dit platform verwijs ik 

naar: www.platformstorm.nl . Van beide organisaties waren vertegenwoordigers op deze avond aanwezig. 

Monique Kroom – fractiesecretaris | moniquekroom@pvda-stadskanaal.nl 

7. Politiek café over windenergie in Gasselternijveen 

Op 28 juni 2011 organiseert de afdeling Aa en Hunze van de PvdA een politiek café over wind en andere 

duurzame energie in Gasselternijveen. Op dit moment is er geen politieke meerderheid voor windenergie in 

Aa en Hunze. De PvdA wil opnieuw in gesprek met inwoners van de gemeente om over dit belangrijke 

onderwerp te praten en wil weten hoe zij aankijken tegen windenergie en andere vormen van duurzame 

energie. 

De bijeenkomst vindt op 28 juni plaats in dorpshuis ’t  Roem, begint om 20.00 uur en is voor iedereen 

toegankelijk. 

Meer informatie: http://aaenhunze.pvda.nl/nieuws/nieuws/2011/Politief+Café+Gasselternijveen.html 

8. Van AWBZ naar WMO – Meedenken over beginselen van zorg bij 

gemeenten 

Wanneer zorg eenvoudigweg wordt verplaatst van AWBZ naar WMO komt het wettelijk recht op zorg te 

vervallen. Iedere Nederlander draagt premie af voor de volksverzekering AWBZ en heeft daarmee ook recht 

op langdurige, onverzekerbare zorg. De WMO kent dat recht niet. Wél hebben gemeenten een 

compensatieplicht en dienen zij burgers te ondersteunen zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de 

samenleving.  

De Tweede Kamerfractie van de PvdA is van mening dat er een aantal beginselen concreter vastgelegd 

moeten worden, zonder dat daarbij de bewegingsruimte van gemeenten teveel wordt ingeperkt - een 

landelijke kijk op WAT gemeenten moeten aanbieden voor hun burgers. Het HOE kan dan van gemeente tot 

gemeente verschillen. 

Dit is een lastige opgave en daarbij kunnen we uw inzichten goed gebruiken. Ik wil u daarom uitnodigen uw 

gedachten hierover met ons te delen.  

Wilt u reageren op de vraag WAT gemeenten moeten aanbieden aan hun burgers, dan kunt u reageren via: 

a.wolbert@tweedekamer.nl.   

Agnes Wolbert | agneswolbert.pvda.nl | twitter.com/agneswolbert | a.wolbert@tweedekamer.nl 

9. Vrouwen Netwerk Noord-Nederland 

Het gaat goed met het Vrouwen Netwerk Noord-Nederland. De halfjaarlijkse meeting op 13 mei 2011 is 

goed bezocht. Ruim dertig vrouwen uit Groningen, Friesland en Drenthe hebben elkaar op de hoogte 

gebracht van de lokale politiek. Ook is gesproken met de twee gasten Kim Putters en Keklik Yucel, met 

name over de bezuinigingen in de zorg. 

Gasten uit de politiek 

Kim Putters is Eerste Kamerlid en Keklik Yucel is voorzitter van de ‘VIP’ (Vrouwen In Partij) van de Arbeid. Zij 



vertelde over de missie van de VIP. Het is de organisatie in de PvdA die streeft naar emancipatie en 

participatie van vrouwen en mannen in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid, gelijkheid en 

verscheidenheid. De vrouwen zijn van plan een stevige plaats te verwerven in de partij en jaarlijks een 

manifestatie te organiseren. De eerste zal plaats vinden op 17 september 2011 in Rotterdam.  

Kim Putters vertelde het belangrijk te vinden om als Eerste Kamerlid  via dit actieve netwerk kennis en 

ervaringen mee te nemen bij het behandelen van wetten. Tijdens de netwerkbijeenkomst is gesproken over 

de zorg. Duidelijk is dat de bezuinigingen op de zorg iedereen zorgen baart. Kim beloofde het netwerk nog 

een keer terug te komen na de verkiezingen voor de Eerste Kamer. 

Daarnaast kwam het bestuursakkoord tussen de gemeenten en het kabinet aan de orde. Het advies was om 

binnen de eigen afdelingen een discussie op gang te brengen over de inhoud en de fracties te vragen de 

gemeenteraden uit te dagen uitspraken te doen over dit voor de PvdA niet acceptabele akkoord, waarin de 

gemeenten de effecten van de bezuinigingen van dit minderheid/gedoogkabinet voor hun rekening moeten 

gaan nemen.  

Locatie: Stadskanaal 

Geertje Roosjen en Sita Mik namen het initiatief voor deze bijeenkomst in Stadskanaal. “Afgelopen jaren 

zijn de bijeenkomsten in Assen en Groningen geweest en wij vinden het leuk om deze keer de vrouwen in 

Stadskanaal te ontvangen.” Doel van het Vrouwen Netwerk Noord-Nederland is elkaar ontmoeten, op de 

hoogte brengen van ieders capaciteiten/kwaliteiten, en uitwisselen van info m.b.t. de lokale politiek. Bianca 

Katee uit Leek is de informele leider van het netwerk en heeft op een soepele en aangename manier de 

vrouwen door de bijeenkomst geleid. Tussendoor was er gelegenheid om een hapje te eten.  

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 18 november 2011 en wordt georganiseerd door afdelingen in het 

Westerkwartier. 

Kijk verder op www.vrouwennetwerk.pvda.nl. 

Geertje Roosjen en Sita Mik 

10. 1-mei-viering 

Op zondagmiddag 1 mei hield de PvdA Stadskanaal een 1-mei-viering. Het was een gezellige middag met 

speeches van voorzitter Jaap Duit en 2e kamerlid Hans Spekman. Tijdens deze bijeenkomst werden tevens 

speldjes uitgereikt aan jubilerende leden door Hans Spekman en Jaap Duit. 

De speech van voorzitter Jaap Duit: 

Dames en heren, partijgenoten en in het bijzonder onze jubilarissen en Hans Spekman, van harte 

welkom op deze 1 mei bijeenkomst. 

Enkele leden, met name van het lokale vrouwennetwerk, zijn naar de feestelijke partijbijeenkomst 

in Zwolle en zijn met kennisgeving afwezig. Het kersverse Statenlid Roelf Schoenmaker heeft zich 

ook afgemeld. 

Partijgenoten, het is een bijzondere dag. Onze partij bestaat 65 jaar en dat wordt vandaag gevierd. 

Over allerlei zaken worden grappen gemaakt, dus ook over de PvdA. 

Weet u waarom de PvdA voor het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is? 

Omdat ze anders nu met pensioen moet. 



Deze grap komt uit de hoek van critici die vinden dat er geen toekomst meer is voor onze partij. We 

zijn in hun visie, net zoals het CDA, op termijn ten dode opgeschreven. Ik citeer Bram Peper, 

voormalig partijprominent en oud burgemeester van Rotterdam: ”De PvdA is dood, alleen moet de 

dood nog worden vastgesteld”. 

Onze partij opgericht in 1946 vanuit de SDAP, de Vrijzinnige Democratische Bond en de Christelijke 

Democratische Unie, heeft pieken en dalen gekend.  

In de na-oorlogse periode, eind jaren veertig en vijftig, heeft de PvdA een zeer sterke stempel gezet 

op de opbouw van onze staat, in de opbouw van een solide stelsel van sociale zekerheid. 

We herinneren ons minister-president Willem Drees en mannen zoals Wim Schermerhorn, Koos 

Vorrink en vele anderen. Mede dankzij onze partij is in die periode de basis gelegd voor de 

hedendaagse verzorgingsstaat en de welvaartsontwikkeling. 

Electoraal hadden we in de jaren vijftig een ijzersterke positie. In de jaren zestig veranderde de 

maatschappij, mede omdat de na-oorlogse geboortegolf als jong-volwassenen mee gingen tellen en 

van zich lieten spreken. Begin jaren zeventig kwam er een eind aan een periode welke was 

gedomineerd door christelijke partijen, zoals de KVP ,de AR en de U, het latere CDA. 

Binnen onze partij kwam een nieuwe beweging op gang “Tien over Rood”. Geleidelijk werden de 

oude veren afgeschud en de partijdemocratisering kreeg een nieuwe impuls via Nieuw Links. 

De partij wist de kiezers in deze veranderende samenleving opnieuw sterk aan zich te binden, 

getuige de verkiezingsresultaten onder leiding van de nieuwe partijleider Joop den Uyl. Behoudend 

Nederland had de grootste moeite met deze overwinningen. Het eerste kabinet Den Uyl kwam tot 

stand middels gedoogsteun van de KVP en de ARP en het tweede kabinet Den Uyl strandde al 

voordat het gevormd was dankzij de innige vrijage tussen Wiegel en van Agt. 

De gang van zaken rondom het kabinet Den Uyl heeft het fundament gelegd voor de nog steeds 

moeizame verhouding van onze partij met het CDA. 

In de jaren tachtig werd ons land gedomineerd door centrum rechts. Met de komst van Wim Kok 

als nieuwe partijleider werd het fundament gelegd voor nieuwe regeringsdeelname. Eerst trad Wim 

Kok toe als minister van financiën in het kabinet Lubbers 3. En in 1994 komt het eerste Kabinet Kok, 

de paarse coalitie, tot stand. Een doorbraak, want de jarenlange sleutelpositie van het CDA werd 

voor het eerst doorbroken. Onder invloed van een sterker wordende liberale stroming in ons land, 

VVD en D66, werd het marktdenken langzamerhand heilig. En Wim Kok riep in 1995; 

“ een werkelijke vernieuwing van de PvdA begint (...) met een definitief afscheid van de 

socialistische ideologie; met een definitieve verbreking van de ideologische banden met andere 

nazaten van de traditionele socialistische beweging.” 

Na het afscheid van Wim Kok omarmde de nieuwe Partijleider Wouter Bos de zogenaamde Derde 

Weg, hierbij geïnspireerd door bijvoorbeeld Tony Blair. Het marktdenken bleef heilig en de 

overheid krijgt een meer sturende en stimulerende rol. En in 2010 erkende Bos in zijn Den Uyllezing 

ook het einde van dit derde weg denken. 

Tot zover in kort bestek onze bijdrage en sociaal-democratische ontwikkeling over de afgelopen 65 

jaar.  

En nu gaan we met pensioen? Persoonlijk denk ik van niet. Als we terugblikken op 65 jaar dan 

waren we van belang en we zijn van belang voor de toekomst. 

De laatste jaren komen we tot het inzicht dat onze welvaart onder druk staat, mede door de 

heiligheid van het marktdenken. Ik heb het over de financiele crisis. 



We zien dat het solide stelsel van sociale zekerheid onder dit rechtse bewind van CDA, VVD en PVV 

wordt afgebroken. De zwakkeren in onze samenleving zullen het sterkst worden getroffen. Dat is al 

zo en wordt nog erger. 

Even een uitstapje naar onze gemeente. 

In onze gemeente kunnen we belangrijke voorzieningen niet of minder goed instandhouden. Ik 

denk bijv. aan de WMO, aan de arbeidsmarkt voor mensen met minder kansen en mogelijkheden 

dus aan de sociale werkplaatsen. Dit kabinet wil het aantal arbeidsplaatsen in de Sociale 

Werkvoorzieningen terugbrengen van 95.000 naar 30.000. Het verschil, dus 65.000 moeten 

geleidelijk een gesubsidieerde plaats vinden in de markt. Welke markt? Misschien dat ze in het 

westen van ons land voor een beperkte groep daar nog kansen voor zien, maar in deze regio zeker 

niet. Gemiddeld in ons land werkt 1.1% van de beroepsbevolking in een beschermde arbeidsplaats, 

in de SW. Hier in onze regio is dat vier keer zoveel. Dus vier keer meer mensen bij het bedrijfsleven 

onderbrengen? 

Als partij van de arbeid hebben we een toekomst. Een toekomst om op te komen voor mensen die 

minder kansen en mogelijkheden hebben. Er dreigt een scherpere tweedeling in onze samenleving.  

We moeten een antwoord hebben op het doorgeschoten marktdenken, in de zorg, in het 

onderwijs, enz.  

Als we dat antwoord goed aan de burgers duidelijk kunnen maken, is er voor onze partij een sterke 

toekomst. 

Onze partij is groot geworden en gebleven dankzij de steun van haar leden. 

Hier in ons midden hebben we een aantal leden die vanaf de oprichting in 1946 trouw zijn gebleven 

aan de partij. Deze leden gaan we huldigen. En dat zijn: 

De dames Sligter en Oosting en de heren de Vries, Norder, Veninga en Harders. 

De heer Harders kan niet aanwezig zijn en de heer de Vries komt later. 

Hans Spekman, lid van de tweede kamer, zal deze jubilarissen huldigen. 

Jaap Duit – voorzitter | jaapduit@pvda-stadskanaal.nl 


