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AFDELING STADSKANAAL 

NIEUWSBRIEF – januari 2012 nr. 85 
Het bestuur en de fractie van de PvdA afd. Stadskanaal wensen u een gezond & rooskleurig 2012! 

Reacties & bijdragen voor de nieuwsbrief kunt u e-mailen naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl 

1. Column:	  ‘Het	  wordt	  een	  
stormachtig	  jaar!’	  

Het	  jaar	  2012	  is	  letterlijk	  stormachtig	  van	  start	  
gegaan.	  Naast	  harde	  wind	  was	  er	  in	  de	  provincie	  
veel	  wateroverlast.	  Even	  leek	  het	  nieuws	  in	  onze	  
provincie	  nog	  maar	  over	  één	  onderwerp	  te	  gaan.	  
In	  2012	  zullen	  verschillende	  andere	  onderwerpen	  
het	  nieuws	  domineren.	  Het	  ene	  nieuws	  heeft	  
effect	  op	  jezelf,	  of	  het	  treft	  alleen	  een	  ander.	  	  

Ook	  in	  politiek	  opzicht	  zal	  2012	  het	  nodige	  
nieuws	  opleveren.	  Het	  ene	  bericht	  vormt	  een	  
bedreiging,	  het	  andere	  biedt	  kansen	  die	  we	  
moeten	  aangrijpen.	  Ik	  voorzie	  items	  of	  
kabinetsvoorstellen	  die	  ook	  effect	  zullen	  hebben	  
op	  de	  gemeente	  Stadskanaal.	  De	  eurocrisis	  zal	  
het	  nieuws	  nog	  lang	  domineren	  en	  zal	  gepaard	  
gaan	  met	  extra	  bezuinigingen.	  Als	  lokale	  Partij	  
van	  de	  Arbeid	  (PvdA)	  zullen	  we	  alles	  op	  alles	  
zetten	  om	  onze	  voorzieningen	  op	  niveau	  te	  
houden	  en	  de	  minima	  te	  blijven	  ontzien!	  	  

Ook	  de	  effecten	  op	  de	  sociale	  
werkvoorzieningsschappen	  zullen	  hun	  sporen	  
achterlaten	  in	  Stadskanaal.	  Ander,	  meer	  positief	  
nieuws	  en	  dichter	  bij	  huis,	  zal	  de	  opening	  van	  het	  
nieuwe	  multifunctionele	  gebouw	  in	  Stadskanaal-‐
Noord	  zijn	  en	  de	  heropening	  van	  de	  vernieuwde	  
Hoofdstraat	  in	  Stadskanaal.	  Ook	  zullen	  we,	  
wanneer	  de	  temperatuur	  meewerkt,	  voor	  het	  

eerst	  kunnen	  schaatsen	  op	  het	  nieuwe	  
evenemententerrein	  in	  Alteveer.	  	  

Nieuws	  dat	  laat	  zien	  dat	  ook	  in	  moeilijke	  tijden	  de	  
ontwikkeling	  van	  Stadskanaal	  niet	  stil	  komt	  te	  
staan.	  Ook	  in	  moeilijke	  tijden	  blijven	  we	  als	  PvdA	  
zoeken	  naar	  kansen	  en	  zullen	  we	  proberen	  
bedreigingen	  te	  keren.	  Oh	  ja,	  zal	  het	  er	  dan	  toch	  
nog	  van	  komen	  in	  2012?	  De	  val	  van	  dit	  rechtse	  
kabinet?	  Ik	  wens	  u	  in	  ieder	  geval	  alle	  goeds	  voor	  
2012.	  

Mark	  Kanter	  

Deze	  column	  is	  18	  januari	  2012	  gepubliceerd	  in	  de	  
Nieuwsbode.	  	  

	  

	  
Foto:	  Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  

Straten	  Generaal,	  17	  september	  2011	  

2. Bijeenkomst	  bij	  de	  Politie	  Stadskanaal	  

Vrijdagmiddag	  10	  februari	  a.s.	  organiseert	  Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  van	  15:30-‐17:00	  uur	  een	  bijeenkomst	  in	  
het	  politiebureau	  te	  Stadskanaal.	  Leden	  die	  eens	  een	  kijkje	  willen	  nemen	  in	  de	  keuken	  van	  de	  politie	  zijn	  
van	  harte	  welkom.	  Opgave	  via	  j.vandekolk@stadskanaal.nl.	  
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3. Column:	  ‘Wat	  doet	  het	  PvdA	  Ombudsteam?’	  

Hebt	  u	  problemen	  met	  regelingen	  of	  instanties	  op	  het	  gebied	  van	  sociale	  voorzieningen,	  zorg,	  wonen	  of	  
andere	  zaken,	  dan	  is	  het	  Ombudsteam	  er	  voor	  u.	  Het	  Ombudsteam	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  biedt	  een	  
luisterend	  oor	  en	  kan	  u	  in	  veel	  gevallen	  verder	  helpen.	  Weet	  u	  bij	  voorbeeld	  niet	  hoe	  u	  een	  uitkering	  moet	  
aanvragen	  of	  waar	  u	  terecht	  kan	  voor	  huishoudelijke	  hulp?	  Of	  u	  bent	  gehandicapt	  en	  er	  moet	  een	  
aanpassing	  komen	  in	  uw	  huurhuis	  of	  eigen	  woning.	  	  

Het	  Ombudsteam	  kan	  u	  helpen	  door	  aan	  te	  geven	  bij	  welke	  instantie	  u	  moet	  zijn.	  Want	  ondanks	  de	  
klantgerichte	  houding	  van	  instanties,	  blijkt	  toch	  dat	  veel	  mensen	  er	  op	  een	  bepaald	  moment	  geen	  touw	  
meer	  aan	  vast	  kunnen	  knopen.	  

In	  Stadskanaal	  is	  al	  meer	  dan	  dertig	  jaar	  een	  groep	  vrijwilligers	  actief,	  die	  onder	  de	  vlag	  van	  de	  Partij	  van	  de	  
Arbeid	  het	  Ombudsteam	  vormt.	  Momenteel	  maken	  Grietje	  Flap,	  Piebe	  van	  Boon	  en	  Catharina	  Woortman	  
deel	  uit	  van	  dit	  team.	  Wij	  hebben	  jarenlang	  ervaring	  in	  de	  hulpverlening,	  hebben	  goede	  contacten	  met	  
verschillende	  instanties	  en	  helpen	  graag	  medeburgers	  van	  de	  gemeente	  Stadskanaal.	  

Door	  contact	  te	  leggen	  met	  de	  juiste	  instantie	  of	  bij	  voorbeeld	  te	  helpen	  met	  het	  schrijven	  van	  een	  
verzoekschrift	  of	  helpen	  met	  het	  invullen	  van	  een	  aanvraag,	  kan	  menigeen	  geholpen	  worden.	  Deze	  hulp	  is	  
geheel	  kosteloos	  en	  kijkt	  niet	  naar	  politieke	  of	  religieuze	  achtergrond,	  maar	  is	  bestemd	  voor	  alle	  inwoners	  
van	  de	  gemeente	  Stadskanaal.	  

Kijk	  eens	  op	  de	  website	  van	  de	  PvdA	  Stadskanaal	  en	  klik	  door	  naar	  Ombudsteam.	  Met	  uw	  vragen	  kunt	  u	  
terecht	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  aan	  ombudsteam@pvda-‐stadskanaal.nl	  of	  bel	  06-‐11839166.	  

Catharina	  Woortman	  

Deze	  column	  is	  21	  december	  2011	  gepubliceerd	  in	  de	  Nieuwsbode.	  	  

4. Werkbezoek	  PvdA	  aan	  Wedeka	  

Op  6 dec bracht een aantal  raadsleden en bestuursleden een werkbezoek aan de 
Wedeka, om zich nader te laten informeren over de ontwikkelingen bij het 
werkvoorzieningsschap. Wij werden ontvangen door Johan Mug, de directeur. Deze liet 
ons de cijfers zien en de rekensom die Johan Mug ons voorlegde was niet iets om vrolijk 
van te worden. 

Doordat hier verhoudingsgewijs veel mensen in de sociale werkvoorziening werken ten 
opzichte van de beroepsbevolking, in de kanaalstreek is dat drie maal zoveel als het 
gemiddelde in Nederland, worden we onevenredig zwaar getroffen door de kortingen per 
arbeidsplaats in de sociale werkvoorziening. Den Haag houdt daar geen rekening mee. In 
Stadskanaal hebben ruim 700 mensen een baan bij of via de Wedeka. 

De bijdrage per volledige arbeidsplaats van het rijk daalt van 25.750,- in 2010 naar 
22.500 in 2015. Tot nu toe was de bijdrage met de winst uit de exploitatie voldoende om 
de begroting sluitend te houden, ja, zelfs een bescheiden reserve aan te leggen. Wedeka 
draaide goed, beter dan de meeste landelijke bedrijven doen. Maar met de huidige 
kortingen zal dat niet meer lukken en moeten de deelnemende gemeenten de tekorten 
aanvullen met een steeds groter wordende eigen bijdrage per arbeidsplaats. Dat betekent 
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dat de gemeente Stadskanaal voor ongeveer 40% van het verlies opdraait. De totale 
verliezen kunnen oplopen tot 8,5 miljoen in 2015, volgens een meerjaren raming.  

De Wedeka zal de komende jaren krimpen doordat er uitstroom plaatsvindt via natuurlijk 
verloop en minder instroom. Van de mensen die nu werken bij Wedeka staat hun 
arbeidsplaats gelukkig niet ter discussie. Maar nieuwe mensen worden alleen nog maar 
toegelaten als men zeer ernstig beperkt is, we praten dan over personen met 10-20% 
verdiencapaciteit van het wettelijk minimumloon. Men verwacht dat het een derde is van 
wat er nu nog toegelaten wordt. Is men volledig arbeidsongeschikt, dan komt men in de 
Wajong.  

Alle overige mensen uit de WWB, Wajong vallen per 2013 onder de Wet werken naar 
vermogen. Deze wet gaat er van uit dat iedereen die kan moet  gaan werken bij een 
reguliere werkgever waarbij loondispensatie toegepast gaat worden. Men ontvangt dan 
loon dat gelijk is aan de vastgestelde verdiencapaciteit en het ontbrekende deel wordt 
aangevuld met subsidie tot het minimumloon. 

Gelet op de werkgelegenheidsproblematiek vragen wij ons af in hoeverre het bedrijfsleven 
en andere instanties in Oost-Groningen in de toekomst werk kan en wil verschaffen aan 
deze doelgroep. Wij zijn dan ook niet optimistisch over de uitkomst van ons bezoek. De 
verwachtingen bij ongewijzigd beleid zijn: 

1. Oplopende tekorten die de gemeente Stadskanaal voor 40% bij moet betalen. 

2. Achteruitgang van werkgelegenheid. De vaste (gesubsidieerde) baan met een goed 
inkomen verdwijnt. 

3. Negatieve economische effecten op de regio. 

 

Ook werd er even aandacht besteed aan de mare dat andere projecten binnen  Wedeka 
arbeidsplaatsen voor de gewone WSW’er verdringen. Er is hier echter sprake van 
gescheiden geldstromen. Geld voor een WSW-arbeidsplaats  mag allen gebruikt worden 
voor een WSW-arbeidsplaats. Het werk wordt wel verdeeld, men werkt immers in het 
zelfde bedrijf,  maar dat gaat niet ten koste van banen en inkomen van reguliere WSW 
arbeidsplaatsen. 

Wij kregen ook een kijkje achter de schermen van het TDC, het Training en Diagnose 
Centrum, waar werkzoekenden getest worden op hun mogelijkheden, trainingen 
plaatsvinden en gewenning aan productieve arbeid. Een groeiend onderdeel met 
duidelijke resultaten van mensen die van een uitkering doorstromen naar reguliere 
arbeid.  

Tenslotte vond er een  rondleiding plaats door het TDC en de fabriek aan de 
Electronicaweg 5, waar voorlopig nog volop werk is. We moesten constateren dat het 
bedrijf nog met beide benen in de grond staat en nemen ons petje af voor al diegenen die 
gewoon doorgaan met het werk ondanks de slechte berichtgeving en mindere 
vooruitzichten. 

Hans Bellers 
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5. Raadsvergadering	  maandag	  21	  november	  2011	  

Project	  ‘Waardebehoud	  onroerend	  goed	  Oost-‐Groningen’	  
In	  de	  raadsvergadering	  van	  21	  november	  werd	  een	  voorstel	  van	  het	  college	  behandeld	  dat	  als	  doel	  heeft	  
waardevermindering	  van	  onroerend	  goed	  in	  onze	  regio	  tegen	  te	  gaan,	  door	  de	  slechtste	  woningen,	  die	  een	  
negatieve	  uitstraling	  voor	  hun	  omgeving	  hebben,	  uit	  de	  markt	  te	  halen.	  

In	  dit	  voorstel	  slaan	  verschillende	  partijen,	  zoals	  de	  woningcorporaties,	  de	  provincie,	  VNO-‐NCW,	  Rabobank	  
en	  de	  gemeente	  Vlagtwedde	  en	  Stadskanaal	  de	  handen	  ineen	  om	  dit	  project	  te	  realiseren.	  Onze	  fractie	  
heeft	  dit	  een	  uitstekende	  ontwikkeling	  genoemd.	  

Door	  de	  te	  verwachten	  krimp,	  vergrijzing	  en	  ontgroening	  zal	  de	  woningvoorraad	  niet	  meer	  aansluiten	  op	  de	  
behoefte.	  Panden	  die	  langdurig	  leeg,	  of	  erg	  lang	  in	  de	  verkoop	  staan,	  hebben	  een	  negatief	  effect	  op	  de	  
waarde	  van	  omliggend	  onroerend	  goed.	  Zo	  ontstaat	  er	  een	  neerwaartse	  spiraal	  van	  waardedaling.	  Het	  
project	  behelst	  dat	  na	  zorgvuldige	  weging	  eigenaren	  van	  deze	  zogenoemde	  ‘rotte	  appels’	  de	  gelegenheid	  
wordt	  geboden	  hun	  woning	  te	  ruilen	  voor	  een	  woning	  van	  een	  van	  de	  woningcorporaties.	  Dit	  kan	  koop	  of	  
huur	  betekenen.	  Voor	  burgers	  die	  geen	  kant	  op	  kunnen	  met	  hun,	  vaak	  verpauperde,	  woning	  of	  winkelpand	  
die	  men	  als	  woning	  in	  gebruik	  heeft	  genomen,	  zal	  dit	  een	  oplossing	  kunnen	  zijn.	  Betrokkenen	  kunnen	  dan	  
wonen	  in	  een	  woning	  die	  wel	  voldoet	  aan	  de	  huidige	  normen.	  Volgens	  ons	  is	  dit	  een	  innovatief	  pilotproject,	  
dat	  wanneer	  het	  succesvol	  blijkt,	  ook	  in	  andere	  gebieden	  van	  ons	  land	  kan	  worden	  ingevoerd.	  Wij	  hopen	  
dan	  ook	  van	  harte	  dat	  een	  voorbeeldproject	  zal	  worden.	  Blijkbaar	  dachten	  de	  andere	  fracties	  er	  net	  zo	  
over;	  het	  voorstel	  is	  unaniem	  aangenomen.	  

Egbert	  Hofstra	  

6. Zilveren	  PvdA-‐speld	  voor	  Sari	  Datema	  

Sari	  Datema	  heeft	  een	  onderscheiding	  gekregen	  van	  het	  landelijk	  bestuur	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid.	  

In	  een	  persoonlijke	  brief	  roemt	  scheidend	  partijvoorzitter	  Lilianne	  Ploumen	  de	  jarenlange	  inzet	  en	  
maatschappelijke	  betrokkenheid	  van	  Datema.	  Statenfractievoorzitter	  Ankie	  Beenen	  reisde	  af	  naar	  de	  
ledenvergadering	  van	  de	  lokale	  PvdA	  om	  Sari	  Datema	  te	  feliciteren	  met	  de	  zilveren	  PvdA-‐speld	  van	  
Verdienste.	  

Datema	  ontving	  de	  onderscheiding	  als	  dank	  voor	  haar	  inzet	  voor	  de	  PvdA.	  Voor	  deze	  partij	  was	  ze	  jarenlang	  
secretaris	  van	  het	  afdelingsbestuur.	  Daarnaast	  heeft	  ze	  zich	  op	  verschillende	  manieren	  ingezet	  voor	  de	  
Knoalster	  samenleving.	  Zo	  deed	  Sari	  Datema	  bezoekwerk	  namens	  Humanitas	  Westerwolde,	  was	  ze	  
presidente	  van	  de	  Nederlandse	  Bond	  van	  Plattelandsvrouwen,	  ouderling	  en	  scriba	  van	  de	  kerkenraad	  en	  lid	  
van	  wijkraad	  Stadskanaal-‐Noord.	  "Het	  is	  om	  die	  inzet	  en	  de	  uitgesproken	  uitdraging	  van	  PvdA-‐waarden	  dat	  
ik	  de	  zilveren	  speld	  van	  Verdienste	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  aan	  Sari	  Datema	  mag	  toekennen",	  aldus	  
Lilianne	  Ploumen.	  

7. Column:	  'Wandelen	  met	  Jan	  Schuurman	  Hess'	  

Niks	  stugge	  Zeeuw.	  Wanneer	  wij	  meewandelen	  met	  Jan	  Schuurman	  Hess	  van	  Ter	  Apel	  naar	  Nieuwe	  Pekela	  
maken	  wij	  kennis	  met	  een	  zeer	  bevlogen	  man.	  Al	  driekwart	  jaar	  wandelt	  de	  PvdA	  -‐er	  op	  donderdag	  en	  
vrijdag	  door	  Nederland.	  Deze	  maand	  valt	  Zuid-‐Groningen	  in	  de	  prijzen	  en	  wandelde	  Jan	  op	  4	  november	  van	  
Ter	  Apel	  naar	  Stadskanaal.	  



	   5	  van	  14	  

Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  en	  ik	  liepen	  het	  eerste	  stuk	  mee.	  We	  bezochten	  de	  Penitentiaire	  Inrichting	  in	  Ter	  
Apel	  en	  Wedeka	  in	  Stadskanaal.	  Onderweg	  werd	  de	  lunch	  gebruikt	  bij	  de	  Konditorei	  	  in	  mijn	  dorp	  
Musselkanaal.	  Een	  goed	  moment	  om	  stil	  te	  staan	  bij	  de	  problematiek	  van	  deze	  plek.	  Vergrijzing,	  
leegstaande	  winkelpanden	  en	  de	  bezuinigingsmaatregelen	  die	  dreigen	  te	  zorgen	  dat	  de	  bibliotheek	  slechts	  
als	  servicepunt	  verder	  gaat.	  Jan	  is	  een	  kritisch	  lid	  van	  de	  PvdA	  en	  de	  verhalen	  laten	  hem	  niet	  onberoerd.	  In	  
de	  middag	  brengen	  we	  een	  bezoek	  aan	  Wedeka.	  Femmia	  Haverkamp	  vertelde	  ons	  enthousiast	  alles	  over	  de	  
wijze	  waarop	  mensen	  zonder	  werk	  in	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  naar	  werk	  worden	  begeleid.	  Donderdag	  10	  
november	  vervolgde	  Jan	  zijn	  weg	  en	  bezocht	  hij	  allereerst	  het	  Refaja	  Ziekenhuis.	  Hans	  Bellers,	  nieuw	  
bestuurslid	  van	  de	  PvdA	  afdeling	  Stadskanaal,	  vergezelde	  hem	  verder	  richting	  Nieuwe	  Pekela.	  De	  
achtergrond	  van	  Hans,	  die	  jaren	  werkzaam	  is	  geweest	  bij	  Wedeka,	  kwam	  tijdens	  deze	  etappe	  goed	  van	  pas.	  
Het	  was	  een	  fijne	  ervaring.	  We	  hebben	  op	  deze	  bijzondere	  manier	  Stadskanaal	  en	  omstreken	  op	  de	  kaart	  
gezet.	  

Monique	  Kroom	  

Deze	  column	  is	  16	  november	  2011	  gepubliceerd	  in	  de	  Nieuwsbode.	  	  

8. Wandeling	  Hans	  Bellers	  met	  Jan	  Schuurman	  Hess	  

Vanaf	  februari	  2011	  wandelt	  de	  Zeeuwse	  PvdA-‐er	  Jan	  Schuurman	  Hess	  elke	  donderdag	  en	  vrijdag	  door	  
Nederland.	  Jan	  is	  benieuwd	  naar	  de	  verhalen	  en	  ervaringen	  van	  de	  mensen	  die	  hij	  tegenkomt.	  Deze	  
maand	  wandelt	  Jan	  door	  Zuidoost-‐Groningen.	  Op	  donderdag	  10	  november	  wandelde	  Hans	  Bellers	  mee	  
van	  Stadskanaal	  naar	  Nieuwe	  Pekela.	  Lees	  zijn	  verslag.	  

Op	  4	  november	  liepen	  Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  en	  Monique	  Kroom	  mee	  van	  Ter	  Apel	  naar	  Stadskanaal.	  Op	  
donderdag	  10	  november	  wandelde	  ik	  mee	  van	  Stadskanaal	  naar	  Nieuwe	  Pekela.	  Wij	  bezochten	  allereerst	  
het	  Refaja	  Ziekenhuis	  in	  Stadskanaal.	  In	  het	  Refaja	  werden	  we	  ontvangen	  door	  directeur	  Ruud	  Bruins	  en	  
enkel	  medewerkers	  waarbij	  de	  problematiek	  van	  de	  kleinere	  basisziekenhuizen	  besproken	  werd.	  Zeer	  
bedreigend	  voor	  de	  breedte	  van	  de	  dienstverlening	  is	  de	  houding	  van	  de	  ziektekostenverzekeraars	  zoals	  
Mensiz,	  die	  aansturen	  op	  schaalvergroting	  en	  het	  weghalen	  van	  allerlei	  specialismen.	  Het	  zal	  in	  de	  
toekomst	  moeilijker	  worden	  om	  een	  goed	  functionerend	  ziekenhuis	  als	  basisvoorziening	  voor	  de	  streek	  te	  
behouden.	  Het	  lijkt	  nu	  in	  de	  zorg	  alleen	  nog	  maar	  om	  geld	  te	  gaan	  en	  niet	  om	  de	  mens.	  Afstanden	  en	  
reiskosten	  schijnen	  in	  de	  besluitvorming	  ook	  geen	  rol	  te	  spelen.	  Een	  zorgelijke	  ontwikkeling.	  Jan	  is	  van	  plan	  
dit	  zeker	  onder	  de	  aandacht	  van	  Den	  Haag	  te	  brengen.	  Hierna	  liepen	  we	  langs	  het	  kanaal	  en	  de	  
Pekeldervaart	  richting	  Nieuwe	  Pekela	  met	  als	  uiteindelijk	  doel	  Winschoten.	  Ondanks	  het	  koude	  en	  mistige	  
weer	  kreeg	  Jan	  een	  goede	  indruk	  van	  de	  kanaalstreek.	  De	  middag	  werd	  besloten	  met	  een	  bezoek	  aan	  het	  
huiskamercafé	  Pier	  en	  Pol	  om	  even	  op	  te	  warmen	  en	  met	  bewoners	  van	  Pekela	  een	  gesprek	  te	  voeren.	  
Hoewel	  Jan	  moeite	  had	  met	  het	  verstaan	  hopen	  we	  dat	  hij	  als	  Zeeuw	  wat	  Oost-‐Groningse	  mentaliteit	  
geproefd	  heeft.	  We	  hebben	  op	  deze	  bijzondere	  manier	  Stadskanaal	  en	  omstreken	  toch	  mooi	  op	  de	  kaart	  
gezet.	  

Hans	  Bellers	  

Lees	  in	  een	  volgende	  nieuwsbrief	  de	  uitgebreide	  verslagen	  van	  Jan	  zelf	  of	  kijk	  op	  www.voettochtvanjan.nl	  
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9. Raadsvergadering	  maandag	  7	  november	  2011	  

Begroting	  2012	  
Naast	  de	  najaarsnota	  heeft	  de	  gemeenteraad	  op	  7	  november	  ook	  de	  begroting	  voor	  het	  jaar	  2012	  
vastgesteld.	  Hierdoor	  is	  ook	  de	  grote	  bezuinigingsoperatie	  van	  6,4	  miljoen	  euro	  afgerond.	  Nu	  kan	  het	  
college	  hier	  invulling	  aan	  geven	  en	  de	  bezuinigingen	  uitwerken.	  Dat	  zal	  niet	  gemakkelijk	  gaan.	  

Ondanks	  dat	  de	  verwachte	  bezuiniging	  van	  3	  miljard	  euro	  op	  het	  gemeentefonds	  niet	  doorgaat	  heeft	  de	  
PvdA	  fractie	  toch	  gemeend	  te	  moeten	  instemmen	  met	  deze	  omvangrijke	  bezuinigingsoperatie.	  De	  
komende	  jaren	  zal	  door	  decentralisatie	  van	  allerlei	  rijks-‐	  en	  provincietaken	  grote	  risico’s	  op	  onze	  gemeente	  
afkomen.	  Denk	  hierbij	  aan	  de	  jeugdzorg.	  Maar	  ook	  de	  bezuinigingen	  van	  het	  rijk	  zelf,	  zoals	  op	  de	  WSW.	  
Hierdoor	  lopen	  we	  bij	  de	  WEDEKA	  een	  miljoenenrisico.	  Extra	  bezuinigingen	  zijn	  bij	  onaangepast	  beleid	  niet	  
uitgesloten.	  Ook	  de	  mogelijke	  extra	  bezuinigingen	  van	  kabinet	  Rutte	  zullen	  verdere	  gevolgen	  hebben	  voor	  
onze	  gemeentefinanciën.	  Als	  fractie	  zullen	  we	  ons	  sterk	  maken	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  iedereen	  kan	  
blijven	  participeren	  in	  onze	  samenleving.	  Dat	  dit	  echter	  niet	  altijd	  gemakkelijk	  gemaakt	  wordt	  bewijst	  de	  
aanpassing	  van	  de	  participatienorm	  van	  120%	  naar	  110%	  van	  de	  bijstandsnorm.	  Honderden	  gezinnen	  zullen	  
door	  deze	  rijksregel	  niet	  meer	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  voorzieningen	  voor	  de	  minima	  zoals	  we	  in	  onze	  
gemeente	  hebben	  afgesproken.	  De	  PvdA	  fractie	  heeft	  opgeroepen	  tot	  onderzoek	  naar	  alternatieven	  op	  het	  
moment	  dat	  deze	  kille	  regel	  door	  de	  eerste	  kamer	  wordt	  goedgekeurd.	  

Ondanks	  dat	  de	  raad	  akkoord	  is	  gegaan	  met	  de	  totale	  bezuiniging	  is	  er	  één	  voorbehoud	  gemaakt,	  namelijk	  
de	  invulling	  van	  de	  bezuiniging	  op	  de	  bibliotheek.	  Onderdeel	  van	  deze	  bezuiniging	  houdt	  in	  dat	  de	  locaties	  
Onstwedde	  en	  Musselkanaal	  geen	  volwaardige	  bibliotheken	  meer	  zullen	  zijn,	  maar	  een	  soort	  servicepunt.	  
Boeken	  kunnen	  dan	  via	  internet	  worden	  besteld	  en	  een	  paar	  dagen	  later	  worden	  afgehaald	  op	  het	  
servicepunt.	  De	  PvdA	  fractie	  is	  van	  mening	  dat	  de	  bibliotheekorganisatie	  een	  dienstverlenend	  bedrijf	  is	  met	  
als	  doel	  de	  lezers	  te	  bedienen.	  De	  fractie	  is	  niet	  overtuigd	  dat	  alles	  op	  alles	  is	  gezet	  om	  de	  bezuiniging	  te	  
realiseren	  zonder	  de	  beide	  locaties	  aan	  te	  tasten.	  Een	  grote	  meerderheid	  in	  de	  raad	  dacht	  daar	  ook	  zo	  over.	  
Ondanks	  dat	  wij	  van	  mening	  zijn	  dat	  het	  college	  haar	  uiterste	  best	  heeft	  gedaan,	  moet	  men	  toch	  terug	  naar	  
de	  overlegtafel	  om	  met	  betere	  plannen	  terug	  te	  komen.	  

Mark	  Kanter	  

Najaarsnota	  
In	  financieel	  zware	  tijden	  moet	  je	  als	  gemeente	  af	  en	  toe	  ook	  een	  meevaller	  hebben	  om	  begrotingstekorten	  
te	  minimaliseren.	  Bij	  de	  najaarsnota	  kregen	  we	  als	  gemeenteraad	  een	  dergelijke	  meevaller	  gepresenteerd.	  

Als	  gevolg	  van	  de	  verkoop	  van	  de	  aandelen	  van	  Essent	  aan	  RWE	  heeft	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  recht	  op	  
een	  nabetaling	  van	  bijna	  5	  miljoen	  euro.	  Daar	  waar	  de	  begroting	  voor	  2011	  na	  verwerking	  van	  alle	  
begrotingswijzigingen	  zonder	  deze	  meevaller	  op	  3,8	  miljoen	  tekort	  zou	  sluiten,	  wordt	  nu	  verwacht	  dat	  we	  
1,2	  miljoen	  euro	  op	  de	  begroting	  over	  houden.	  Hiermee	  kunnen	  we	  de	  algemene	  reserve	  weer	  wat	  verder	  
laten	  groeien	  om	  de	  tekorten	  van	  de	  komende	  jaren	  op	  te	  vangen.	  	  

Ook	  bij	  de	  najaarsnota	  werd	  weer	  bekend	  dat	  het	  tekort	  (zonder	  de	  verwerking	  van	  de	  meevaller)	  weer	  
verder	  was	  opgelopen.	  Ook	  nu	  weer	  moest	  er	  extra	  geld	  naar	  de	  voorzieningen	  voor	  gehandicapten	  en	  
minima.	  Deze	  bijdrages	  zijn	  natuurlijk	  terecht,	  maar	  het	  geeft	  wel	  aan	  dat	  we	  hier	  breed	  naar	  moeten	  
kijken.	  Zeker	  bij	  de	  voorzieningen	  voor	  de	  minima	  zit	  hier	  natuurlijk	  een	  grotere	  problematiek	  achter.	  
Hierop	  moeten	  we	  investeren!	  
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Vanaf	  volgend	  jaar	  is	  de	  verwachting	  dat	  er	  minder	  geld	  nodig	  zal	  zijn.	  Ook	  hier	  is	  het	  kille	  kabinet	  Rutte	  
debet	  aan.	  De	  inkomensondersteuning	  voor	  de	  minima	  wordt	  als	  gevolg	  van	  rijksregels	  verder	  
teruggedrongen.	  Nu	  mogen	  we	  als	  gemeente	  mensen	  ondersteunen	  met	  inkomens	  tot	  120%	  van	  het	  
minimum,	  maar	  zoals	  het	  er	  nu	  uitziet	  zal	  dat	  binnenkort	  tot	  maximaal	  110%	  van	  het	  minimum	  mogen.	  
Door	  deze	  maatregel	  worden	  in	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  honderden	  gezinnen	  getroffen!	  Wij	  vinden	  dat	  
een	  schandaal.	  We	  hopen	  dat	  de	  Eerste	  Kamer	  deze	  maatregel	  nog	  zal	  verwerpen,	  maar	  mocht	  dat	  niet	  zo	  
zijn,	  dan	  zullen	  wij	  op	  zoek	  gaan	  naar	  mogelijk	  compensatieoplossingen.	  

Mark	  Kanter	  

Conceptbegroting	  Wedeka	  
Voor	  het	  eerst	  heeft	  de	  gemeenteraad	  van	  Stadskanaal	  kennis	  kunnen	  nemen	  van	  de	  conceptbegroting	  van	  
Wedeka.	  Uitzonderlijk,	  maar	  niet	  zonder	  reden.	  De	  begroting	  van	  Wedeka	  staat	  de	  komende	  jaren	  door	  het	  
kille	  rijksbeleid	  zwaar	  onder	  druk.	  

De	  ingrepen	  in	  de	  WSW	  door	  het	  kabinet	  Rutte	  laten	  diepe	  sporen	  na.	  Een	  forse	  korting	  op	  de	  subsidie	  per	  
Wedeka	  werknemer	  en	  daar	  boven	  op	  nog	  eens	  een	  enorme	  taakstelling	  wat	  ervoor	  zorgt	  dat	  Wedeka	  de	  
komende	  vier	  jaar	  het	  met	  200	  medewerkers	  minder	  zou	  moeten	  doen.	  Als	  deze	  elementen	  resulteren	  in	  
een	  financiële	  korting	  van	  11	  miljoen	  euro.	  

Naast	  de	  verstrekkende	  gevolgen	  voor	  de	  mensen	  die	  het	  treft,	  heeft	  deze	  korting	  ook	  gevolgen	  voor	  de	  
gemeentes	  waarvoor	  Wedeka	  werkt.	  De	  gemeentes	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  het	  aanzuiveren	  van	  de	  
verliezen	  van	  de	  Wedeka.	  Voor	  Stadskanaal	  betekent	  dit	  in	  2015	  een	  bijdrage	  in	  het	  verlies	  van	  3,5	  miljoen	  
euro.	  Mocht	  deze	  begroting	  van	  Wedeka	  ongewijzigd	  worden	  vastgesteld,	  dan	  moet	  de	  gemeente	  
Stadskanaal	  boven	  op	  de	  reeds	  voorgestelde	  bezuiniging	  van	  6	  miljoen	  nog	  eens	  op	  zoek	  naar	  nog	  meer	  
miljoenen.	  

In	  de	  gemeenteraad	  is	  uitvoerig	  over	  de	  problematiek	  van	  de	  Wedeka	  gesproken.	  De	  gemeenteraad	  is	  van	  
mening	  dat	  de	  Wedeka	  moet	  komen	  met	  voorstellen	  om	  het	  begrotingstekort	  weg	  te	  werken.	  Kort	  gezegd:	  
bezuinigen.	  Namens	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  is	  ook	  opgeroepen	  tot	  bezinning	  op	  deze	  conceptbegroting,	  
echter	  wel	  met	  de	  kanttekening	  dat	  wij	  van	  mening	  zijn	  dat	  de	  gevolgen	  voor	  de	  mensen	  die	  bij	  de	  Wedeka	  
werken	  zo	  klein	  mogelijk	  zijn.	  Het	  is	  voor	  hen	  waarvoor	  de	  Wedeka	  bestaat.	  Daarnaast	  hebben	  we	  hoop	  op	  
regiospecifieke	  maatregelen	  vanuit	  het	  kabinet.	  In	  onze	  regio	  maken	  bovengemiddeld	  veel	  mensen	  gebruik	  
van	  de	  Wedeka.	  Het	  geformuleerde	  rijksbeleid	  gaat	  uit	  van	  gemiddelden.	  We	  blijven	  deze	  ontwikkelingen	  
nauwgezet	  volgen.	  	  

Mark	  Kanter	  

10. Opening	  Theater	  Geert	  Teis	  

Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  heeft	  begin	  november	  twee	  bijzondere	  openingen	  mogen	  verrichten.	  Lees	  hieronder	  
de	  openingstoespraak	  van	  de	  opening	  van	  het	  vernieuwde	  Theater	  Geert	  Teis:	  

Het	  Theater	  Geert	  Teis	  staat	  aan	  de	  vooravond	  van	  een	  nieuw	  seizoen	  met	  een	  nieuwe	  directeur.	  Nu,	  
vanavond	  als	  eerste	  stap	  van	  al	  die	  veranderingen	  heropenen	  we	  het	  vernieuwde	  theater.	  

Tot	  en	  met	  deze	  week	  is	  de	  afgelopen	  maanden	  hard	  gewerkt	  aan	  een	  flinke	  opknapbeurt.	  Dit	  kon	  omdat	  
de	  gemeenteraad	  in	  augustus	  van	  het	  vorig	  jaar	  een	  krediet	  beschikbaar	  stelde	  van	  bijna	  2	  miljoen	  euro.	  
Deze	  investering	  was	  in	  de	  eerste	  plaats	  nodig	  om	  het	  theater	  weer	  aan	  alle	  Arbo-‐	  en	  Veiligheidseisen	  te	  
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laten	  voldoen.	  Door	  een	  extra	  investering	  konden	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  oude	  bibliotheek	  bij	  de	  
verbouwing	  worden	  betrokken.	  Het	  kantoorgedeelte	  is	  verplaatst.	  De	  foyer	  is	  vernieuwd	  en	  uitgebreid	  en	  
de	  verbinding	  met	  het	  plein	  sterk	  verbeterd.	  

Het	  nieuwe	  Geert	  Teis	  sluit	  aan	  bij	  de	  huidige	  eisen	  van	  deze	  tijd.	  De	  verbouwing	  biedt	  een	  resultaat	  dat	  er	  
mag	  zijn.	  De	  inrichting	  en	  vergrote	  publieksruimte	  maakt	  het	  theater	  uitnodigend.	  Het	  ‘Avondje	  uit’	  wordt	  
nog	  completer	  en	  ook	  voor	  het	  organiseren	  van	  andere	  activiteiten,	  zoals	  seminars	  en	  conferenties	  is	  het	  
theater	  nu	  nog	  aantrekkelijker.	  

De	  bouwers	  zijn	  binnen	  het	  bouwbudget	  gebleven.	  Ook	  is	  de	  planning	  gehaald.	  Er	  is	  optimaal	  gebruik	  
gemaakt	  van	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  oude	  bibliotheek	  bood.	  Om	  twee	  details	  te	  noemen:	  armaturen	  zijn	  
hergebruikt	  en	  op	  internet	  is	  gesurft	  om	  attributen	  zo	  goed	  en	  zo	  voordelig	  mogelijk	  in	  te	  kopen.	  

Dankzij	  een	  strak	  budgetbeheer	  is	  het	  onderste	  uit	  de	  kan	  gehaald.	  Om	  de	  buitenwand	  is	  een	  voorzetmuur	  
opgetrokken,	  en	  er	  is	  daarbij	  een	  geschenk	  geleverd	  in	  de	  vorm	  van	  een	  extra	  ruimte,	  die	  weliswaar	  sober	  
is,	  maar	  ook	  goed	  bruikbaar.	  

Kortom:	  de	  renovatie	  sluit	  aan	  bij	  het	  succesvolle	  verleden,	  houdt	  het	  theater	  nu	  bij	  de	  tijd	  en	  geeft	  
mogelijkheden	  naar	  de	  toekomst.	  Het	  Theater	  Geert	  Teis	  is	  én	  blijft	  op	  deze	  manier	  een	  belangrijke	  
regionale	  en	  promotionele	  voorziening	  met	  een	  grote	  aantrekkingskracht	  voor	  de	  huidige	  en	  nieuwe	  
inwoners,	  het	  lokale	  bedrijfsleven	  en	  bezoekers	  uit	  omliggende	  gemeenten.	  Het	  draagt	  op	  deze	  manier	  
blijvend	  bij	  aan	  een	  fijn	  woon-‐,	  werk-‐	  en	  leefklimaat	  in	  onze	  mooie	  gemeente	  Stadskanaal.	  

Juist	  in	  een	  periode	  van	  financiële	  en	  economische	  tegenwind	  kan	  de	  grondige	  facelift	  eraan	  bijdragen	  dat	  
het	  theater	  ook	  de	  komende	  periode	  zijn	  functie	  kan	  behouden	  en	  waar	  mogelijk	  zelfs	  kan	  versterken.	  

Bij	  de	  renovatie	  zijn	  maar	  liefst	  40	  aannemers	  en	  onderaannemers	  betrokken.	  Dit	  geeft	  aan	  dat	  
uiteenlopende	  werkzaamheden	  zijn	  verricht	  en	  dat	  een	  groot	  beroep	  moest	  worden	  gedaan	  op	  een	  goede	  
afstemming	  en	  budgetbewaking.	  

Namens	  het	  bestuur	  van	  het	  TGT,	  het	  gemeentebestuur	  van	  Stadskanaal,	  wil	  ik	  u	  van	  harte	  bedanken	  voor	  
uw	  inzet	  en	  de	  bereikte	  resultaten.	  Zonder	  anderen	  te	  kort	  te	  willen	  doen	  wil	  ik	  een	  7-‐tal	  bedrijven	  bij	  
naam	  noemen:	  

• Architect	  Hendrik	  Klinkhamer	  
• Artes	  architektuur	  en	  interieur	  
• Aannemer	  Simon	  Benus	  Bouw	  Bv	  
• Velgsib	  installatietechniek	  
• Huisman	  warmtetechniek	  
• Leo	  Music	  en	  Video	  
• en	  voor	  de	  directievoering	  Bouwtechnisch	  Bureau	  Paas	  

Maar	  laten	  we	  zeker	  niet	  vergeten	  dat	  de	  medewerkers	  van	  het	  Theater	  zich	  op	  verschillende	  manieren	  ook	  
heel	  hard	  hebben	  ingezet.	  Ook	  wil	  ik	  de	  gemeenteraad	  bedanken.	  Dankzij	  hun	  besluit,	  en	  dankzij	  de	  inzet	  
van	  alle	  medewerkers	  en	  werklieden	  kan	  het	  TGT	  er	  weer	  tegen	  aan.	  Ik	  kan	  u	  één	  ding	  zeggen:	  het	  bestuur	  
is	  er	  zeer	  mee	  ingenomen	  en	  wil	  iedereen	  die	  daaraan	  heeft	  bijgedragen	  zeer	  bedanken.	  

Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  
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11. Samen	  Oud	  

Een	  week	  na	  de	  heropening	  van	  het	  Theater	  Geert	  Teis	  ging	  in	  hetzelfde	  gebouw	  het	  project	  Samen	  Oud	  van	  
start.	  Hieronder	  leest	  u	  de	  openingstoespraak:	  

Bij	  Samen	  Oud	  draait	  het	  om	  de	  senioren,	  de	  75plussers,	  in	  de	  gemeenten	  Pekela,	  Veendam	  en	  
Stadskanaal.	  Uitgangspunt	  van	  Samen	  Oud	  is	  het	  behoud	  van	  welbevinden	  en	  zelfredzaamheid.	  Als	  je	  dat	  
uitgangspunt	  kiest,	  dan	  kan	  het	  niet	  anders	  dat	  je	  lokaal,	  dichtbij	  de	  oudere	  samen	  aan	  de	  slag	  gaat.	  Samen	  
Oud	  kenmerkt	  zich	  door	  samenwerking	  tussen	  zorg	  en	  welzijn,	  tussen	  huisarts,	  wijkverpleging	  en	  
ouderenadviseurs	  en	  raakt	  vraagstukken	  op	  het	  gebied	  van	  gezondheid,	  woonomgeving	  en	  welzij.	  Samen	  
Oud	  bestrijkt	  domeinen	  van	  de	  Zorgverzekeraar,	  de	  AWBZ	  en	  gemeenten.	  

Een	  doelstelling	  van	  Samen	  Oud	  is	  dat	  75	  plussers	  zo	  lang	  mogelijk	  op	  een	  prettige	  manier	  thuis	  kunnen	  
blijven	  wonen.	  Die	  doelstelling	  zou	  overgenomen	  kunnen	  zijn	  uit	  één	  van	  de	  drie	  WMO-‐beleidsplannen	  die	  
door	  de	  drie	  deelnemende	  gemeenten	  zijn	  opgesteld.	  Niet	  alleen	  binnen	  de	  Wet	  Maatschappelijke	  
Ondersteuning	  maar	  ook	  daarbuiten	  bestaat	  er	  een	  breed	  politiek	  en	  maatschappelijk	  draagvlak	  om	  die	  
ambitie	  de	  komende	  jaren	  verder	  inhoud	  te	  geven.	  

Gemeenten	  krijgen	  meer	  instrumenten	  in	  handen	  om	  dichtbij	  de	  burger	  de	  zorg	  op	  maat	  te	  leveren.	  Denk	  
bv.	  aan	  de	  aanstaande	  decentralisatie	  van	  de	  AWBZ-‐Begeleiding	  en	  aan	  de	  overheveling	  van	  de	  Jeugdzorg.	  
Al	  die	  veranderingen	  zijn	  ingegeven	  vanuit	  de	  wens	  om	  meer	  vraaggericht	  bezig	  te	  gaan.	  Bij	  al	  die	  
veranderingen	  staat	  het	  versterken	  van	  de	  Eigen	  kracht	  centraal.	  Niet	  het	  aanbod	  aan	  voorzieningen	  en	  
protocollen	  staan	  centraal,	  maar	  de	  daadwerkelijke	  unieke	  vraag	  van	  een	  inwoner.	  Het	  gaat	  daar	  bij	  om	  het	  
bieden	  van	  maatwerk.	  De	  nieuwe	  aanpak	  is	  gericht	  op	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  ouderen.	  Gemeenten	  
willen	  die	  mogelijkheden	  versterken.	  Daarbij	  worden	  de	  kansen	  die	  de	  omgeving	  biedt	  aangegrepen.	  
Mochten	  er	  geen	  collectieve	  voorzieningen	  voorhanden	  zijn	  dan	  pas	  worden	  individuele	  voorzieningen	  
verstrekt.	  

Wil	  je	  maatwerk	  leveren	  dan	  is	  het	  belangrijker	  dan	  ooit	  dat	  partners	  die	  dichtbij	  de	  inwoners	  actief	  zijn	  
elkaar	  weten	  te	  vinden.	  Het	  vraaggericht	  werken	  gaat	  hand-‐in-‐hand	  met	  wijkgericht	  werken.	  Hulp-‐en	  
zorgverleners	  moeten	  elkaar	  in	  de	  wijk	  en	  in	  het	  dorp	  kennen.	  Dubbelingen	  moeten	  worden	  voorkomen,	  de	  
zorgcoördinatie	  moet	  optimaal	  zijn.	  Dat	  kan	  je	  alleen	  realiseren	  aan	  je	  er	  in	  slaagt	  om	  niet	  verkokerd	  aan	  de	  
slag	  te	  gaan,	  maar	  op	  een	  effectieve	  en	  efficiënte	  manier	  samenwerkt	  en	  vanuit	  een	  gezamenlijke	  
verantwoordelijk	  niet	  kiest	  voor	  de	  eigen	  organisatie,	  maar	  voor	  de	  ouderen	  waar	  het	  om	  draait.	  
Gemeenten	  hebben	  hier	  het	  voortouw	  in,	  moeten	  de	  regie	  nemen	  en	  mogen	  hierop	  aangesproken	  worden.	  
Samen	  Oud	  slaat	  een	  brug	  tussen	  gezondheidszorg	  en	  welzijn.	  De	  uitdaging	  van	  gemeenten	  is	  om	  die	  brug	  
te	  benutten	  en	  te	  in	  de	  wijk	  te	  verbinden.	  

Grote	  hangijzers	  daarbij	  zijn	  de	  verschillende	  financieringsstromen.	  Vanuit	  gemeentelijk	  	  perspectief	  
hebben	  we,	  ondanks	  de	  mooie	  WMO-‐doelstellingen,	  er	  cru	  gezegd	  geen	  baat	  bij	  dat	  senioren	  zo	  lang	  
mogelijk	  uit	  het	  ziekenhuis	  of	  verpleeghuis	  worden	  gehouden.	  Als	  je	  het	  immers	  in	  financiële	  termen	  
uitdrukt:	  de	  winst	  bij	  de	  zorgverzekeraar	  vertaalt	  zich	  dan	  gemakkelijk	  in	  een	  verlies	  aan	  de	  kant	  van	  de	  
gemeente.	  De	  WMO-‐budgetten	  staan	  onder	  grote	  druk	  en	  Samen	  Oud	  kan	  ertoe	  leiden	  dat	  een	  nog	  groter	  
beroep	  wordt	  gedaan	  op	  gemeentelijke	  budgetten.	  Dat	  kunnen	  we	  doodeenvoudig	  niet	  betalen.	  

Toch	  willen	  regering,	  zorgverzekeraars	  en	  gemeenten	  hetzelfde,	  namelijk	  er	  zijn	  voor	  diegene	  waar	  ze	  voor	  
in	  het	  leven	  zijn	  geroepen.	  Allemaal	  onderschrijven	  we	  de	  doelstelling	  van	  het	  recht	  op	  geluk	  en	  
zelfredzaamheid	  van	  onze	  inwoners.	  Eén	  van	  de	  mooie	  uitdagingen	  is	  hoe	  we	  dan	  inhoud	  geven	  aan	  die	  
opdracht,	  waarbij	  we	  elkaar	  niet	  in	  de	  wielen	  gaan	  rijden,	  maar	  een	  weg	  vinden	  naar	  –wat	  we	  nog	  altijd	  zo	  
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mooi	  noemen-‐	  een	  win-‐win	  situatie.	  Winst	  voor	  onze	  senioren	  die	  uitmondt	  in	  een	  betere	  gezondheid	  en	  
meer	  zelfredzaamheid,	  maar	  ook	  winst	  voor	  de	  regering,	  zorgverzekeraars	  en	  gemeenten.	  Van	  alle	  kanten	  
vergt	  dat	  een	  inspanning.	  Ook	  van	  de	  ouderen	  zelf!	  Willen	  we	  een	  betaalbaar	  zorgsysteem	  houden	  dan	  is	  
het	  zaak	  om	  nadrukkelijker	  te	  appelleren	  aan	  de	  eigen	  kracht	  en	  de	  eigen	  omgeving.	  Willen	  we	  de	  
uitdagingen,	  zoals	  de	  toenemende	  vergrijzing,	  de	  toenemende	  zorgkosten	  positief	  ombuigen	  naar	  een	  
grotere	  zelfredzaamheid	  en	  welbevinden	  dan	  zullen	  we	  samen	  moeten	  optrekken	  en	  samen	  afspraken	  
moeten	  maken.	  Het	  lijkt	  me	  dan	  ook	  wenselijk	  als	  gemeenten	  en	  Menzis	  samen	  de	  objectieve	  verschuiving	  
in	  middelen	  tussen	  zvw,	  awbz	  en	  wmo	  goed	  in	  kaart	  gaan	  brengen	  om	  vervolgens	  te	  kunnen	  sturen	  op	  
doelstelling	  die	  we	  allemaal	  ambiëren,	  namelijk	  een	  betaalbaar	  zorgsysteem	  en	  gelukkige,	  zelfredzame	  en	  
gezonde	  ouderen.	  Ook	  dat	  is	  Samen	  Oud.	  

Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  

12. Raadsvergadering	  maandag	  24	  oktober	  2011	  

Duurzaamheidslening	  aangenomen	  
De	  PvdA	  is	  een	  groot	  voorstander	  van	  een	  duurzame	  energievoorziening,	  het	  is	  dan	  ook	  goed	  dat	  dit	  weer	  
eens	  op	  de	  agenda	  van	  de	  raad	  stond.	  Het	  is	  immers	  al	  weer	  anderhalf	  jaar	  geleden	  dat	  de	  nota	  duurzame	  
energie	  uitkwam.	  Het	  is	  volgens	  ons	  goed	  juist	  nu	  te	  investeren	  in	  duurzame	  energie.	  

Als	  we	  namelijk	  kijken	  naar	  de	  energieprijzen,	  dan	  zijn	  die	  ondanks	  de	  slechte	  economische	  situatie	  nog	  
steeds	  hoog.	  Een	  teken	  van	  het	  steeds	  schaarser	  worden	  van	  energie.	  Om	  nog	  maar	  te	  zwijgen	  van	  de	  
milieuschade	  die	  door	  fossiele	  brandstoffen	  wordt	  veroorzaakt.	  Eén	  van	  de	  aanbevelingen	  uit	  de	  nota	  
duurzame	  energie	  was	  het	  instellen	  van	  een	  duurzaamheidslening.	  Het	  raadsvoorstel	  was	  een	  uitwerking	  
hiervan.	  De	  lening	  is	  een	  goedkope	  lening	  die	  het	  voor	  huiseigenaren	  financieel	  aantrekkelijker	  moet	  
maken	  duurzame	  investeringen	  in	  hun	  huis	  te	  doen.	  De	  lening	  is	  een	  bedrag	  tussen	  €2.500	  en	  €15.000.	  De	  
eerste	  drie	  jaar	  hoeft	  er	  alleen	  maar	  rente	  betaald	  te	  worden.	  De	  duurzaamheidslening	  kan	  een	  aanvulling	  
zijn	  op	  andere	  regelingen	  op	  het	  gebied	  van	  duurzame	  energie.	  Zo	  kan	  de	  lening	  dus	  ook	  gecombineerd	  kan	  
worden	  met	  de	  duizend	  euro	  subsidie	  die	  huiseigenaren	  sinds	  april	  van	  dit	  jaar	  kunnen	  krijgen	  van	  de	  
provincie.	  

Wij	  denken	  dat	  deze	  lening	  zeker	  een	  stap	  in	  de	  goede	  richting	  is.	  Wel	  hebben	  	  wij	  ons	  afgevraagd	  of	  er	  veel	  
mensen	  van	  de	  regeling	  gebruik	  zullen	  gaan	  maken,	  aangezien	  het	  rentepercentage	  ook	  weer	  niet	  zó	  
ontzettend	  laag	  is.	  Ook	  had	  het	  meer	  innovatief	  gekund.	  Er	  zijn	  immers	  al	  een	  dikke	  veertig	  gemeenten	  met	  
een	  duurzaamheidslening.	  Wij	  willen	  dan	  ook	  dat	  de	  regeling	  regelmatig	  wordt	  geëvalueerd.	  Als	  zou	  blijken	  
dat	  te	  weinig	  mensen	  gebruik	  maken	  van	  de	  lening,	  dan	  willen	  wij	  graag	  de	  middelen	  anders	  inzetten.	  In	  
dat	  geval	  kan	  er	  een	  plan	  opgesteld	  worden	  wat	  tot	  meer	  energiebesparing	  en	  meer	  duurzame	  opwekking	  
kan	  leiden.	  Ondanks	  de	  bovengenoemde	  kanttekening	  willen	  wij	  de	  duurzaamheidslening	  een	  kans	  geven,	  
wij	  hebben	  dus	  ingestemd	  met	  het	  voorstel.	  

Afsluitend	  willen	  we	  nog	  graag	  een	  tip	  meegeven	  voor	  mensen	  die	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  het	  doen	  van	  
investeringen	  in	  hun	  huis	  op	  het	  gebied	  van	  duurzame	  energie.	  Op	  de	  overheidswebsite	  
www.energiesubsidiewijzer.nl	  kan	  de	  naam	  van	  de	  gemeente	  worden	  ingevoerd	  en	  dan	  worden	  alle	  
beschikbare	  relevante	  regelingen	  op	  een	  rijtje	  gezet.	  Wel	  zo	  handig,	  want	  er	  zijn	  veel	  verschillende	  soorten	  
regelingen.	  

Egbert	  Hofstra	  
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Herfinanciering	  Hoofdstraat	  
In	  tijden	  van	  alleen	  maar	  financiële	  tegenvallers	  heeft	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  ook	  een	  meevaller	  van	  
bijna	  1	  miljoen	  euro.	  In	  het	  kader	  van	  de	  herstructurering	  van	  de	  Hoofdstraat	  in	  Stadskanaal	  bleek	  er	  nog	  
een	  potje	  met	  geld	  voor	  Stadskanaal	  bij	  de	  provincie	  beschikbaar	  te	  zijn.	  

Doordat	  de	  herstructurering	  van	  de	  Hoofdstraat	  voldeed	  aan	  de	  gestelde	  criteria	  heeft	  de	  provincie	  een	  
bijdrage	  van	  1,4	  miljoen	  euro	  beschikbaar	  gesteld.	  In	  de	  begroting	  was	  uitgegaan	  van	  een	  subsidie	  van	  
450.000	  euro.	  Aangezien	  de	  begroting	  van	  2012	  onder	  druk	  staat	  waren	  wij	  van	  mening	  dat	  deze	  meevaller	  
aan	  de	  algemene	  reserve	  moest	  worden	  toegevoegd.	  Als	  je	  tekorten	  dekt	  uit	  je	  algemene	  middelen	  vinden	  
wij	  dat	  je	  meevallers	  weer	  naar	  de	  algemene	  middelen	  moet	  laten	  vloeien.	  Het	  college	  kwam	  echter	  met	  
het	  voorstel	  om	  voor	  760.000	  euro	  gelden	  te	  oormerken	  en	  hiervoor	  bestemmingsreserves	  aan	  te	  leggen.	  
De	  meest	  in	  het	  oog	  springende	  was	  de	  bestemmingsreserve	  kanaalzone	  van	  550.000	  euro.	  Door	  middel	  
van	  deze	  bestemmingsreserve	  zou	  er	  geld	  beschikbaar	  komen	  voor	  voorstellen	  voor	  de	  verbetering	  van	  de	  
Oude	  Markt	  etc.	  Op	  zich	  voorstellen	  waar	  we	  positief	  tegenover	  staan,	  maar	  die	  voor	  de	  Partij	  van	  de	  
Arbeid	  in	  deze	  tijd	  waarop	  er	  aan	  alle	  kanten	  bezuinigd	  wordt	  niet	  de	  hoogste	  prioriteit	  hebben.	  Net	  als	  de	  
PvdA	  fractie	  was	  de	  meerderheid	  van	  de	  raad	  het	  eens	  dat	  de	  gelden	  terug	  moesten	  naar	  de	  algemene	  
reserve.	  

Mark	  Kanter	  

Afschaffen	  Starterslening	  nog	  niet	  aan	  de	  orde	  
Eind	  januari	  van	  dit	  jaar	  heeft	  de	  raad	  ingestemd	  om	  opnieuw	  een	  bedrag	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  voor	  de	  
voortzetting	  van	  de	  zogenoemde	  Starterslening.	  Het	  college	  wilde	  daarmee	  de	  starters	  op	  de	  woningmarkt	  
een	  blijvende	  steun	  in	  de	  rug	  bieden.	  Op	  24	  oktober	  van	  ditzelfde	  jaar	  verzoekt	  het	  college,	  mede	  door	  
conclusies	  getrokken	  uit	  de	  evaluatie	  van	  dit	  product,	  de	  raad	  om	  met	  ingang	  van	  1	  april	  2012	  een	  einde	  te	  
maken	  aan	  deze	  regeling	  

Stonden	  wij	  echter	  in	  januari	  nog	  sceptisch	  tegenover	  deze	  regeling,	  menen	  wij	  juist	  nu,	  gezien	  de	  malaise	  
op	  de	  huizenmarkt	  en	  de	  economische	  crisis,	  dat	  dit	  niet	  het	  juiste	  moment	  is	  om	  met	  de	  regeling	  te	  
stoppen.	  De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  starters	  mogelijkheden	  geboden	  worden	  om	  een	  
woning	  te	  kopen	  en	  stelde	  het	  college	  voor	  de	  Starterslening	  voort	  te	  zetten	  tot	  1	  januari	  2013.	  	  De	  
meningen	  van	  de	  overige	  fracties	  waren	  verdeeld.	  Na	  een	  schorsing	  werd	  er	  door	  ons	  (Mark),	  D66,	  GBS	  en	  
VVD	  een	  gezamenlijk	  compromis	  voorstel	  gedaan:	  "Eerst	  de	  bestaande	  pot	  leeg	  maken	  en	  daarna	  een	  
nieuw	  voorstel	  van	  het	  college”.	  De	  reactie	  van	  het	  college	  luidde	  als	  volgt:	  “Het	  agendapunt	  afvoeren	  en	  
dit	  onderwerp	  inderdaad	  weer	  op	  de	  agenda	  plaatsen	  zodra	  de	  pot	  leeg	  is".	  Wij	  stemden	  hiermee	  in.	  

Monique	  Kroom	  

13. Column:	  ‘Energie	  op	  de	  agenda’	  

Het	  is	  vaak	  in	  de	  media:	  grote	  nieuwe	  kolencentrales	  in	  de	  Eemshaven,	  klimaatverandering	  en	  stijgende	  
zeespiegel	  door	  CO2-‐uitstoot,	  stijgende	  benzineprijzen	  door	  onrust	  in	  het	  Midden-‐Oosten,	  enzovoorts.	  
Kortom,	  allemaal	  problemen	  die	  verband	  houden	  met	  energie.	  

Gelukkig	  zijn	  er	  ook	  alternatieven	  voor	  kolen,	  olie	  en	  gas.	  Zonnepanelen	  zijn	  een	  alternatief	  dat	  veel	  tot	  de	  
verbeelding	  spreekt.	  Huishoudens	  kunnen	  door	  het	  aanschaffen	  van	  zonnepanelen	  wat	  aan	  deze	  
problemen	  doen.	  Ook	  stijgt	  het	  rendement	  van	  de	  investering.	  Het	  is	  namelijk	  zo	  dat	  aan	  de	  ene	  kant	  de	  
prijs	  van	  zonnepanelen	  gestaag	  daalt	  en	  het	  rendement	  verder	  toeneemt	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  de	  



	   12	  van	  14	  

energieprijzen	  steeds	  hoger	  zullen	  worden,	  zeker	  op	  langere	  termijn.	  In	  Nieuweschans	  raakte	  	  bijvoorbeeld	  
het	  dorpshuis	  uit	  de	  rode	  cijfers	  door	  de	  opbrengsten	  van	  zonnepanelen.	  

De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  (PvdA)	  is	  een	  groot	  voorstander	  van	  het	  stimuleren	  van	  duurzame	  energie.	  In	  de	  
raadsvergadering	  van	  aanstaande	  maandag	  staat	  de	  duurzaamheidslening	  op	  de	  raadsagenda.	  Dit	  is	  een	  
lening	  tegen	  een	  lage	  rente	  voor	  energie-‐investeringen	  in	  bestaande	  huizen.	  De	  PvdA	  is	  blij	  dat	  er	  zo	  weer	  
aandacht	  wordt	  gegeven	  aan	  duurzaamheid.	  Wat	  ons	  betreft	  hoeft	  het	  niet	  bij	  een	  duurzaamheidslening	  te	  
blijven.	  We	  denken	  bijvoorbeeld	  aan	  het	  organiseren	  van	  samenkoopacties	  door	  de	  gemeente	  en	  het	  
openen	  van	  een	  gemeentelijk	  energieloket.	  

Ter	  afsluiting	  nog	  een	  tip	  voor	  mensen	  die	  overwegen	  te	  investeren	  in	  zonnepanelen	  of	  andere	  
energiemaatregelen:	  op	  de	  website	  www.energiesubsidiewijzer.nl	  zijn	  alle	  financiële	  regelingen	  te	  vinden	  
die	  in	  uw	  gemeente	  beschikbaar	  zijn.	  

Egbert	  Hofstra	  

Deze	  column	  is	  19	  oktober	  2011	  gepubliceerd	  in	  de	  Nieuwsbode.	  

14. ‘Het	  Refaja	  is	  meer	  dan	  alleen	  een	  ziekenhuis’	  

Onderstaande	  interview	  door	  René	  Hut	  met	  wethouder	  Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  is	  gepubliceerd	  in	  het	  
personeelsblad	  Refaja	  Informatief.	  

Sinds dertien jaren is Jan-Willem van de Kolk wethouder in de gemeente Stadskanaal. Zowel zakelijk 
als persoonlijk heeft hij in al die jaren een goede band opgebouwd met het Refaja ziekenhuis. De 
redactie van het Refaja Informatief zocht de wethouder op voor een goed en open gesprek over het 
ziekenhuis, de rol van de gemeente en zijn persoonlijke band met het Refaja. 

Hoe ziet u het Refaja? 
“Voor mij is het Refaja één van de pijlers van de gemeente Stadskanaal. Het is een basisvoorziening die 
ervoor zorgt dat de inwoners van de gemeente dichtbij huis zorg geboden wordt en daarnaast is het 
natuurlijk ook een belangrijke werkgever. Iedereen kent het ziekenhuis, het wordt ook echt beschouwd als 
iets van ‘ons’. Dat zag je wel met de actie die op gang kwam toen er werd gesproken over een mogelijk 
vertrek uit Stadskanaal. De reacties vanuit zowel de bevolking als de politiek waren natuurlijk veelzeggend: 
dit laten we ons niet gebeuren! Daar was ik blij mee, net zoals ik ook blij werd van het bericht dat Menzis 
meewerkt om de investeringen in de operatiekamers mogelijk te maken.” 

Wat is uw professionele relatie met het Refaja? 
“Sinds 2010 heb ik als wethouder het ziekenhuis in mijn portefeuille en in die hoedanigheid heb ik als 
aanspreekpunt namens de gemeente regelmatig contact met directeur Guus Bruins over diverse zaken. Dat 
zijn altijd open en eerlijke gesprekken. De relatie gemeente – ziekenhuis is wel een bijzondere. We hebben 
als gemeente bijvoorbeeld geen zetel in de Raad van Bestuur en dragen dus ook geen directe bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Onze rol is in eerste instantie faciliterend. Dat zie je bijvoorbeeld bij de aanleg van de 
ovonde (ovale rotonde) en nu met de bouw van de biovergister, waarvoor we als gemeente vergunningen 
hebben verstrekt.” 

U had liever meer directe invloed op het beleid van het ziekenhuis gehad? 
“De marktwerking binnen de zorg is een bekend gegeven, maar zelf ben ik voor meer overheidsinvloed. Dat 
zeg ik als PvdA-politicus. Maar ook als wethouder heb ik die mening. Ik vind het geen goede zaak dat de 
overheid geen democratische zeggenschap heeft op de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Het publieke 
domein moet beter beschermd worden, je kunt nu eenmaal niet alles aan de markt overlaten. Ik ben een 
voorstander van het Scandinavisch model, waar de overheid verantwoordelijk is voor de spreiding van zorg.” 
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Welke rol speelt de gemeente bij de ziekenhuiszorg? 
“We	  hebben	  als	  gemeente	  weliswaar	  geen	  directe	  zeggenschap	  over	  het	  beleid,	  maar	  indirect	  hebben	  we	  
wel	  invloed.	  Zo	  hebben	  we	  op	  bestuurlijk	  niveau	  nauwe	  contacten	  met	  het	  provinciebestuur.	  De	  politieke	  
partijen	  hebben	  goede	  contacten	  met	  Tweede	  Kamerleden	  –	  een	  aantal	  is	  ook	  al	  op	  bezoek	  geweest	  in	  het	  
Refaja	  –	  en	  kunnen	  op	  die	  manier	  dus	  onderwerpen	  op	  de	  politieke	  agenda	  krijgen.	  Toen	  de	  discussie	  
speelde	  over	  wel	  of	  geen	  nieuw	  OK-‐complex	  en	  dus	  de	  toekomst	  van	  het	  ziekenhuis	  in	  het	  geding	  was,	  
heeft	  heb	  ik	  namens	  het	  gemeentebestuur	  gesprekken	  gevoerd	  met	  de	  gedeputeerde	  van	  de	  provincie	  
Groningen	  en	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  Menzis.	  Daarin	  is	  het	  belang	  om	  te	  investeren	  in	  de	  operatiekamers	  
benadrukt	  en	  is	  aangegeven	  dat	  ons	  college	  mee	  wil	  praten	  over	  de	  toekomst	  van	  het	  Refaja.	  Je	  ziet	  dat	  
academische	  ziekenhuizen	  een	  steeds	  prominentere	  rol	  innemen,	  maar	  we	  moeten	  voorkomen	  dat	  alle	  
zorg	  daar	  geconcentreerd	  wordt.	  Neem	  nou	  het	  UMCG	  in	  Groningen,	  voordat	  je	  daar	  eindelijk	  met	  de	  auto	  
bent	  gearriveerd	  bent	  vanuit	  de	  provincie,	  ben	  je	  heel	  wat	  tijd	  kwijt.	  En	  de	  verkeersknelpunten	  zullen	  alleen	  
maar	  toenemen.	  Zorg	  dus	  voor	  voldoende	  zorgaanbod	  op	  het	  platteland.	  Eerder	  had	  het	  Refaja	  een	  hoog	  
aangeschreven	  oogheelkliniek	  waar	  mensen	  van	  heinde	  en	  verre	  op	  af	  kwamen,	  dat	  zou	  in	  de	  toekomst	  ook	  
kunnen	  voor	  andere	  disciplines.	  Het	  Refaja	  ook	  als	  een	  soort	  voorpost	  en	  dependance	  van	  het	  UMCG.	  
Waarom	  niet?”	  

Praat u als wethouder mee over de toekomst van het Refaja? 
“In november heb ik nog een gesprek gevoerd met zorgverzekeraar Menzis en de Ommelander Ziekenhuis 
Groep, waarin ik heb aangegeven dat we heel graag willen dat er een zorgvisie voor de toekomst komt. Een 
langetermijnvisie. De investeringen in de operatiekamers staan natuurlijk niet alleen. De volgende discussie 
die straks de kop opsteekt zal gaan over ver- of nieuwbouw van een beddenhuis. In Nederland ontbreekt het 
helaas vaak aan een visie hoe we op langere termijn met onze zorgvoorzieningen om willen gaan.” 

Wat is uw persoonlijke relatie met het Refaja? 
“Kort nadat ik in Stadskanaal ben komen wonen – dat was in 1992 – heb ik een Bechterewvereniging 
opgezet. Zelf heb ik ook de Ziekte van Bechterew, een reumatische aandoening aan de wervelkolom. 
Inmiddels is de ziekte bij mij niet meer actief. Met de vereniging hebben we lang gebruik kunnen maken van 
de oefenfaciliteiten van het ziekenhuis. We werden echt met open armen ontvangen. Dat vond ik bijzonder, 
want dat had ik ook wel anders meegemaakt. We konden in de avonduren gebruik maken van het zwembad, 
dat leverde het Refaja werk op en weinig inkomsten, maar dat was geen probleem. Ik weet dat bijvoorbeeld 
de Wijkraad Noord hun vergaderingen houdt in het ziekenhuis. Mooi dat ze die mogelijkheid krijgen. Het 
geeft aan dat het Refaja met beide voeten in de samenleving staat. Zo zijn er ook heel wat medewerkers van 
het ziekenhuis actief als vrijwilligers bij sportverenigingen,binnen kerken en noem maar op. In mijn vrije tijd 
kom ik regelmatig medewerkers – van administratief personeel tot chirurgen – tegen in allerlei 
vrijwilligersfuncties. Dat moet je koesteren anno 2011.” 

Verbaast u zich wel eens verbaasd over zaken die spelen rond het ziekenhuis? 
“Dan kom ik bij het ontbreken van een langetermijnvisie binnen de ziekenhuiswereld. Ook binnen het Refaja 
zie je dat. Er wordt steeds weer ergens een stukje aangebouwd, op buitenstaanders komt dat erg ad hoc 
over. Die versnipperdheid zie je af aan het gebouw. Eerder zag je dat ook vaak bij scholen, waar diverse 
noodlokalen werden bijgezet. Dat is verbeterd. Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
onderwijshuisvesting is een betere visie voor de langere termijn beschreven. Wij zijn als gemeente wel eens 
traag met onze besluitvorming, maar binnen de ziekenhuiszorg kunnen ze er ook wat van… Die 
stroperigheid is niet goed. Vandaar mijn pleidooi voor meer overheidsturing en democratische invloed.” 

Als u als wethouder met zorg in uw portefeuille ergens de vraag krijgt om drie positieve dingen over 
het Refaja te noemen, wat is dan uw antwoord? 
“Ten eerste dat het een volwaardig basisziekenhuis is die zorg dichtbij biedt. In de tweede plaats dat de 
kleinschaligheid en de menselijke maat voor een snellere genezing zorgt. En tenslotte dat het Refaja meer is 
dan alleen een ziekenhuis waar mensen komen om een operatie te ondergaan.” 

En als u drie dingen moet noemen die juist minder goed zijn? 
“De zojuist genoemde kleinschaligheid heeft positieve kanten, maar maakt het ziekenhuis ook kwetsbaar. 
Dat zie je bijvoorbeeld met de recente ondertoezichtstelling van de OK’s. Samenwerking is dus belangrijk. 
Het ziekenhuis is te klein om alles alleen te kunnen doen. Minpunt is ook dat patiënten vanuit de 
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operatiekamer via de publieke ruimte naar het beddenhuis worden gebracht, dat is eigenlijk niet meer van 
deze tijd. De polikliniek is – ook al is deze niet al te groot – net een doolhof, al is dit met de nieuwe 
bewegwijzering beter geworden.” 

Stel u wordt gevraagd om een weekje mee te draaien in het Refaja. In welke functie zou u dit dan het 
liefste doen? 
“Dan kies ik ervoor om mee te lopen met de directie. Met directeur Guus Bruins. Ik zou nog meer te weten 
willen komen over de besluitvorming binnen ziekenhuizen en over hoe de contacten met bijvoorbeeld 
specialisten, zorgverzekeraars en omliggende ziekenhuizen verlopen. Voor arts ben ik niet in de wieg 
gelegd. Dat precisiewerk en een hoge mate van concentratie en geduld, zijn niets voor mij. Ik lijk misschien 
wel geduldig, maar ik ben dat vaak niet.” 

Moet het ziekenhuis – op termijn – (nog) intensiever gaan samenwerken of fuseren? 
“Samenwerking is sowieso nodig om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. Het Refaja kan de 
OZG-ziekenhuizen niet loslaten, ook niet wanneer mogelijk gekozen wordt voor een intensieve 
samenwerking met Emmen en Hoogeveen. Een verantwoorde zorgvisie voor Oost-Groningen blijft van 
belang.” 

Hoe	  ziet	  dit	  ziekenhuis	  er	  over	  zeven	  jaar	  –	  wanneer	  het	  50-‐jarig	  bestaan	  wordt	  gevierd	  –	  uit?	  
“Dan	  is	  het	  nog	  steeds	  een	  basisziekenhuis,	  maar	  wel	  met	  een	  aantal	  extra	  specialistische	  functies.	  Het	  
Refaja	  is	  dan	  ook	  groter	  geworden	  en	  het	  is	  gelukt	  om	  niet	  meer	  ad	  hoc	  te	  investeren,	  maar	  er	  is	  er	  ook	  een	  
aantal	  investeringen	  gedaan	  met	  het	  oog	  op	  de	  toekomst.	  Er	  zijn	  eerstelijnsfuncties	  naar	  het	  Refaja	  gegaan,	  
waardoor	  het	  ziekenhuis	  zich	  verbreed	  in	  plaats	  van	  versmald	  heeft.”	  

Tot	  slot,	  wat	  wilt	  u	  de	  medewerkers	  van	  het	  Refaja	  en	  andere	  betrokkenen	  die	  dit	  personeelsblad	  lezen	  
nog	  meegeven?	  
“Het	  werk	  binnen	  het	  ziekenhuis	  wordt	  hartstikke	  gewaardeerd	  door	  de	  bewoners	  van	  deze	  regio	  en	  ook	  
door	  het	  gemeentebestuur	  en	  de	  politiek.	  Waar	  wij	  kunnen	  helpen	  zullen	  we	  dat	  zeker	  doen.	  Het	  Refaja	  
staat	  op	  de	  politieke	  agenda	  en	  dat	  zal	  ook	  zo	  blijven!	  


