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Agenda 

10 september 19:30 Politiek Café, 19:30, theaterrestaurant Carte Blanche, Stadskanaal 

12 september Landelijke verkiezingen 

In deze nieuwsbrief 

• Een woord van de voorzitter 

• Brief Melis Bloemsma Fonds (incl. 

machtigingskaart) 

• “Bezoeker markt maken zich zorgen” 

• Aankondiging Politiek Café 10 september 

• Column: “De PvdA staat voor u klaar” 

• Raadsvergadering maandag 18 juni 2012 

• ‘Streep door megawindparken 

• Algemene beschouwingen 21 mei 2012 

• PvdA afdelingen vieren gezamenlijk 1 mei 

• Raadsvergadering maandag 23 april 2012 

• ‘Zon voor dorpen’ 

• PvdA deelt de zorgen van de inwoners over de 

effecten van windmolens 

• PvdA Stadskanaal geeft Roos van Verdienste aan 

Ina Appeldorn 

• Raadsvergadering 26 maart 2012 

 

                                                           

 

1
 De PvdA is erkend als een algemeen nut beogende instelling. Daarom kunt u ons fiscaal voordelig steunen: giften boven een 

bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar en over nalatenschappen betaalt de PvdA geen belasting. Zie voor meer informatie 

http://nu.pvda.nl/pagina/Belastingvoordeel.html 
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Van de voorzitter 

Partijgenoten, 

Het zijn spannende tijden. Na wekenlang geklungel is dan eindelijk het kabinet toch nog onverwachts 

gevallen en kunnen wij ons opmaken voor verkiezingen. Er was korte vreugde over het  ‘Lente of Kunduz’ 

akkoord, maar het is nu duidelijk welke draconische bezuinigingen ons te wachten staan. Ik denk dat 

iedereen er van geschrokken is.  

We hebben een goede lijsttrekker en een goed programma. ‘Nederland sterker en socialer’, 70 bladzijden 

tekst, je schrikt er wel even van, heb ik vanmorgen nog doorgenomen en ik kom tot de conclusie dat als de 

kiezer moet kiezen, onze grootste tegenstander niet de VVD is maar de SP. Een tegenstander of 

medestander, het is maar net hoe je het bekijkt. We hebben programmatisch zeer veel gemeen is mijn 

indruk. 

De polls wijzen uit dat VVD en SP de grootste partijen kunnen worden. Niet de PvdA, een onmogelijke 

situatie, dat moeten wij onze kiezers uitleggen. Een centrumlinks beleid is voor ons land op dit moment de 

beste koers, en dat gaat moeilijker met de SP. Maar wie weet. Eigenlijk een luxe situatie in de linkse hoek. 

De groei van de SP is grotendeels te danken aan het failliet van de neo-liberale politiek en het schandalige 

bezuinigingsbeleid van het laatste kabinet, waarin de zwakkeren het gelag betalen. Met eenvoudige zwart-

wit retoriek is daar veel winst uit te halen. Des te gelukkiger voor hem maakt meneer Roemer de indruk dat 

hij onze buurman kan zijn en dat gaat er bij de kijker,  en de kiezer is in de eerste plaats een televisiekijker, 

in als koek. Een enkeling waant hem al premier. Maar nu komt het. De boodschap. Vooral wat betreft 

inkomens, zorg en hypotheekrenteaftrek hebben wij grote overeenkomsten. Maar het 

verkiezingsprogramma ‘Nieuw Vertrouwen’ lezende, zie je dat zij de lat wel heel erg hoog leggen zonder te 

denken aan de haalbaarheid. Bovendien is het vertrouwen bij andere partijen in samenwerking niet groot. 

Daarentegen is onze traditie van verantwoording nemen met een realistisch programma een ding waar we 

wel zaken mee kunnen doen. 

Wat mij opviel in ons programma was de aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, want het zijn niet 

alleen de arbeiders die werken en het verdienen. Nederland bestaat uit meer mensen dan alleen arbeiders 

en kapitalisten. Dat zijn essentiële nuances. 

Niet alles in ons programma is ook mijn gedachtegoed. Laten we eerlijk zijn, dat zal voor jullie ook gelden. 

Die ruimte en vrijheid in denken moet er binnen de partij zijn. Maar het gaat mij en ons om de 

sociaaldemocratische grondgedachte van eerlijk delen van macht en inkomen en gelijke kansen voor 

iedereen. Gelukkig maar, denk ik dan. Er zijn nog genoeg mensen in Nederland en kiezers die wel weten 

welke kant het op moet. Maar niet genoeg, dat verschil moeten we de kiezers duidelijk maken. Met de 

verkiezingen en de formatie kan het alle kanten op. 

Het wordt dus campagne voeren. Ons campagne team is versterkt en gaat met de uitdaging voluit aan de 

slag. Ik doe een oproep aan leden en belangstellenden die wat willen doen de komende maanden en 

natuurlijk denk ik verder, want er volgen in 2014 ook raadsverkiezingen. We zijn er nog niet, we zullen de 

komende maanden hulp nodig hebben. 

De voorzitter, 

Hans Bellers 
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Brief Melis Bloemsma Fonds 

Geachte heer/mevrouw, 

De Stichting Melis Bloemsma Fonds is opgericht in 2008. Het betreft een initiatief van de Partij van de 

Arbeid, afdeling Stadskanaal. 

Het Fonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Stadskanaal die krap bij kas zitten, voor een 

noodzakelijke uitgave staan die ze niet kunnen betalen en niet in aanmerking komen voor bestaande 

regelingen zoals de bijzondere bijstand. 

In de afgelopen vier jaar is het belang van het Melis Bloemsma Fonds zonder meer gebleken. Ruim zestig 

keer werd er een beroep op gedaan. In ruim 20 gevallen werd de aanvraag geheel of gedeeltelijk  

gehonoreerd. De overige 40 aanvragen werden afgewezen, met dien verstande dat in meerdere situaties 

voorliggende voorzieningen een oplossing konden bieden. Het fonds speelde daarbij een bemiddelende rol. 

Ook wij merken intussen dat het slechter gaat in Nederland. De aanvragen om hulp nemen nog niet direct 

in aantallen toe maar zijn wel veel complexer van aard. Zorgvuldig zoeken naar de grenzen van wat het 

Fonds in zulke situatie kan is geboden. 

Duidelijk zal zijn dat het Melis Bloemsma Fonds dit werk niet kan doen zonder te beschikken over 

fondsen/gelden. Tot nu toe is dat dank zij steun van velen gelukt. Het blijft echter nodig dat er voldoende 

geld binnen komt, vandaar dat wij na vier jaar opnieuw een grote wervingsactie organiseren. 

Daarom vragen we u of u eenmalig een bedrag wilt storten. Of liever nog of u donateur van het fonds wilt 

worden. We zouden dat zeer op prijs stellen! 

Rest ons nog u te melden dat de Belastingdienst het Melis Bloemsma Fonds heeft aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat het fonds geen belasting  verschuldigd is over 

ontvangen inkomsten uit giften, legaten en erfenissen. Voor wie aangifte voor de Inkomstenbelasting moet 

doen geldt dat een bijdrage aan ons Fonds aftrekbaar is. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Oosterhuis, 

Voorzitter Melis Bloemsma Fonds 

Zie het eind van deze nieuwsbrief voor de machtigingskaart van het Melis Bloemsma Fonds 

1. ,,Bezoekers markt maken zich zorgen’’ 

Bezoekers van de zaterdagmarkt in Stadskanaal maken zich zorgen over de toekomst. Tot die conclusie 

komt Tweede-Kamerlid Ahmed Marcouch van het Partij van de Arbeid. Hij deelde afgelopen 

zaterdagmiddag rode rozen uit aan de bezoekers en ging met hen in gesprek. 

Marcouch werd opvallend vaak staande gehouden door mensen die hun ei aan het Kamerlid kwijt wilden. 

,,Wat ik veel heb gehoord is dat mensen zich zorgen maken over hun banen en over het feit dat het leven 

duurder wordt. Daarnaast werd ik enkele keren aangesproken over de afschaffing van de onbelaste 

reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer, zoals de Kunduz-coalitie wil.’’ De PvdA wil juist extra 

investeren in de werkgelegenheid en is tegen de verhoging van de btw naar 21 procent en ook tegen de 

forensentaks. 
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De marktactie van afgelopen zaterdag was de voorzichtige aftrap voor de campagne die de PvdA-

Stadskanaal gaat houden voor de Kamerverkiezingen op 12 september. Tegelijk vraagt de PvdA-afdeling 

Stadskanaal marktbezoekers naar de sterke en zwakke punten van hun woonomgeving. Bij de kraam kan 

ook bij de volgende marktacties een vragenformulier worden ingevuld. Overigens kunnen hieraan ook 

mensen buiten de gemeente Stadskanaal meedoen. De PvdA-Stadskanaal zal deze formulieren doorspelen 

naar de betreffende afdelingen. De PvdA-fractie gaat aan de slag met de uitkomsten van dit onderzoek. 

Afgelopen zaterdag namen boven verwachting veel mensen deel aan het onderzoek. 

 

2. Aankondiging Politiek Café 

Maandagavond 10 september vindt er vanaf 19:30 uur weer een Politiek Café plaats in theaterrestaurant 

Carte Blanche. Jeroen Dijsselbloem, vicefractievoorzitter van de PvdA in de Tweede kamer, is één van de 

deelnemers. Eric van Oosterhout, PvdA-burgemeester van de gemeente Aa en Hunze zal de avond in goede 

banen leiden. U bent van harte welkom! 

3. Column: 'De PvdA staat voor u klaar' 

Het kabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, is gevallen. Gelukkig, want dit kabinet heeft 

maatregelen genomen die slecht hebben uitgepakt voor Nederland: onze economie doet het een stuk 

slechter dan andere Noord-Europese economieën, de koopkracht daalt en de werkloosheid neemt toe. 

Bovendien worden mensen onderaan de arbeidsmarkt, mensen in de bijstand en mensen die op de sociale 

werkvoorziening zijn aangewezen, hard gepakt. Juist de zwakkere groepen in de samenleving krijgen de 

rekening van de crisis gepresenteerd. 

De PvdA vindt dat het eerlijker en socialer moet. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. 

Dát is sociaal. De PvdA kiest voor maatregelen die de economie versterken, die banen opleveren. En is, om 

een voorbeeld te noemen, tegen de verhoging van de btw van 19 naar 21 procent. Want zo’n maatregel 

levert weliswaar extra geld op voor de schatkist, maar remt de bestedingen en dus economische groei. 

Bovendien worden mensen met een krappe beurs onevenredig hard getroffen door zo’n btw-verhoging. 

Het beleid van Rutte c.s. heeft desastreuze gevolgen voor grote groepen mensen. Steeds vaker wordt een 

beroep gedaan op het Melis Bloemsma Fonds en ook het Ombudsteam van de PvdA heeft het de laatste 

tijd een stuk drukker. Het Ombudsteam helpt mensen die bijvoorbeeld geen wijs kunnen worden uit alle 

nieuwe regelgeving, zowel landelijk als gemeentelijk. Het Ombudsteam is er voor alle inwoners van 
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Stadskanaal – wel of geen lid van de PvdA. En de hulp is gratis. Ons Ombudsteam kunt u bereiken via 06-

1183 9166 of ombudsteam@pvda-stadskanaal.nl. 

Catharina Woortman en Kevin Christians, raadsleden PvdA Stadskanaal 

Deze column is 20 juni 2012 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 

4. Raadsvergadering maandag 18 juni 2012 

Dorps- en wijkvisies Alteveer, Stadskanaal-Noord en Musselkanaal 

Tijdens de raadsvergadering van 18 juni 2012 zijn de dorps- en wijkvisies, Alteveer, Stadskanaal-noord en 

Musselkanaal vastgesteld. In 2008 is de wijkaanpak van start gegaan en is aan inwoners en professionals 

gevraagd hun dromen en zorgen over hun dorp of wijk kenbaar te maken. Alteveer, Stadskanaal-noord en 

Musselkanaal mochten als eersten aan de slag. Door gemeente, inwoners en professionals is veel geld en 

tijd gestoken om deze visies tot stand te brengen. Gelet op de signalen die afgegeven zijn over draagvlak en 

samenwerking door de betrokken partijen, blijft de PvdA zich zorgen maken of er voldoende draagvlak is bij 

de inwoners. Wij zijn echter blij dat de visies er nu liggen en verder uitgewerkt kunnen worden. 

Egbert Hofstra en Monique Kroom 

Multifunctionele accommodatie Pagedal/Noorderpoort 

Tijdens de raadsvergadering van 18 juni jl. heeft de PvdA fractie ingestemd met het realiseren van het MFA 

Pagedal/Noorderpoort. Het Noorderpoort college en de sportverenigingen gaan samen gebruik maken van 

de nieuwe accommodatie. De korfbalvereniging wilde niet instemmen met het plan dat de huidige kantine 

zou worden gesloopt en zij gebruik gaan maken van een kantine in de school. De korfbalvereniging is bang 

haar identiteit te verliezen. De PvdA fractie is van mening dat ook de korfbalvereniging gebruik moet gaan 

maken van de nieuwe accommodatie. Voor ons is het van belang dat alle sportclubs hun eigen identiteit in 

de nieuwe situatie kunnen behouden en de huidige activiteiten die er georganiseerd worden onverminderd 

voort kunnen zetten. Wethouder Hamster heeft in de raadsvergadering toegezegd zich maximaal in te 

zetten om dit mogelijk te maken. Op verzoek van de PvdA fractie wordt de raad tussentijds geïnformeerd 

over de stand van zaken aangaande de gesprekken met de sportverenigingen en het Noorderpoort College. 

Voor de gemeente Stadskanaal is het realiseren van het MFA een positieve impuls. De PvdA vindt goed 

onderwijs en kwalitatief goede sportaccommodaties belangrijk. Sport ontspant, verbindt en is gezond.   

Kevin Christians 

Gemeenteraad stelt jaarverslag en jaarrekening 2011 vast 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 18 juni het jaarverslag en de jaarrekening 2011 

vastgesteld. Ook de fractie van de  Partij van de Arbeid heeft uiteraard hiervan kennis genomen en ook 

vastgesteld en geconstateerd dat er een positief saldo van 3,1 miljoen euro is verkregen. Dit positieve saldo 

zal aan de algemene reserve worden toegevoegd. 

Dit positieve nieuws heeft iedereen al lang en breeduit in de pers kunnen vernemen. En natuurlijk is het 

brengen van positief nieuws in de media in tijden van crisis niet zo moeilijk. Echter is het positief saldo 

voornamelijk ontstaan vanwege de opbrengst uit de Essent-gelden en het uitstellen van geplande 
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investeringen. Ook het college vermeldt nadrukkelijk in het raadsvoorstel dat, zonder deze meevallers, er 

toch een nadelig saldo van ruim 1,7 miljoen euro zou zijn ontstaan.   

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft verder kennisgenomen van de accountant en kan zich volledig 

vinden in hun constateringen en wij zijn dan ook verheugd met het feit dat het college vele adviezen 

overneemt dan wel maatregelen neemt om een en ander nog meer te verbeteren. Wat ons verder blij 

verrast, is dat het weerstandsvermogen van onze gemeente toereikend is om eventuele toekomstige en 

ook genoemde financiële risico’s op te kunnen vangen. Maar wij onderschrijven echter ook dat zowel het 

college als de raad scherpe aandacht moet blijven houden voor de ontwikkeling van de financiële positie 

van onze gemeente. 

Erik van der Vlag 

5. ‘Streep door megawindparken’  

Met deze kop in het Dagblad van het Noorden van 16 juni ’12 wordt kenbaar gemaakt dat de tweede kamer 

de motie van PvdA kamerlid Sjoera Dikkers heeft aangenomen waarin gepleit wordt de behandeling van 

aanvragen voor megawindparken voor een half jaar te bevriezen. Dit half jaar moet benut worden voor het 

ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie over waar windmolens op het land kunnen worden 

geplaatst. De provincie Drenthe, de gemeente Borger Odoorn en Aa en Hunze werken momenteel al hard 

aan een gebiedsvisie omtrent het plaatsen van windmolens in hun provincie. Naar verwachting zal na de 

zomervakantie deze gezamenlijke visie worden gepresenteerd. De fractie PvdA Stadskanaal is nauw 

betrokken bij dit proces. Ruim een jaar wordt door onze fractie veel energie gestoken om aan te tonen dat 

ook de inwoners van Musselkanaal en Stadskanaal negatieve gevolgen kunnen ondervinden na de plaatsing 

van een megawindpark aan de gemeente grens. Een prettige bijkomstigheid is dat door de samenwerking 

met de partijgenoten van de aangrenzende gemeenten en provincie goede contacten zijn ontstaan. We 

hebben geleerd elkaar te vinden en te begrijpen. Laten we hopen dat de plannen voor de giga windparken 

van de plank gaan en dat wij ook in de toekomst ons mogen verheugen op een prettige samenwerking met 

onze PvdA partijgenoten ook aan de andere kant van de Semslinie. 

Monique Kroom 

6. Algemene beschouwingen 21 mei 2012 

Column: 'Knokken voor een sterk en sociaal Stadskanaal' 

Als gevolg van het kille beleid van het inmiddels gevallen kabinet-Rutte heeft de gemeente Stadskanaal 

forse bezuinigingen doorgevoerd. Dat was niet gemakkelijk, maar samen met alle partijen is het gelukt 

hierover besluiten te nemen. De bezuinigingen liggen op koers en ondanks dat er nog risico’s zijn, kunnen 

we voorzichtig concluderen dat Stadskanaal de financiën op orde heeft. 

De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft zich ingezet de minima te ontzien. Binnen de coalitie is dit ook het 

uitgangspunt en zal dit ook voor de komende jaren het uitgangspunt blijven. Is dit uitgangspunt voldoende? 

Nee, ondanks dat we er als gemeente alles aan gedaan hebben om de minima te ontzien en de 

bezuinigingen eerlijk te verdelen, hebben een aantal rijksregels de minima hard getroffen. 

Denk hierbij aan de bezuinigingen op de WSW. Maar ook de invoering van de huishoudinkomenstoets, 

waardoor thuiswonende kinderen met een baan voor hun ouders moeten gaan zorgen. En alsof dit al niet 

genoeg was, kwam het rijk ook met de maatregel dat inkomensondersteuning via minimabeleid alleen nog 
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maar mag indien het inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Stuk voor stuk maatregelen die 

met solidariteit niets te maken hebben. 

En dat moet anders! Door de val van het rechtse kabinet is de PvdA van mening dat de invoering van de 

huishoudinkomenstoets meteen moet stoppen. Maar ook moeten er compenserende maatregelen worden 

bedacht, zodat de minimavoorzieningen breder ingezet kunnen worden. Bij de algemene beschouwingen 

van afgelopen maandag heeft de PvdA-fractie hierop ingezet. 

Wij knokken voor een sterk en sociaal Stadskanaal, waar iedereen telt. Het moet en kan eerlijker! 

Mark Kanter, fractievoorzitter PvdA Stadskanaal 

Deze column is 23 mei 2012 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 

Volledige bijdrage fractie voorjaarsnota 2012 en perspectiefnota 2013-2016 

Je kunt de voorjaarsnota en perspectiefnota vinden op http://www.stadskanaal.nl/Politiek-en-

bestuur/Beleid-en-financien/Financiele-documenten  

Inleiding 

Vorig jaar heeft deze raad de grootste bezuinigingsoperatie die ooit in Stadskanaal heeft moeten 

plaatsvinden handen en voeten gegeven. Wat als een onmogelijke opdracht leek hebben we hier in deze 

raad in goed overleg bewerkstelligd. Hiermee heeft Stadskanaal zich gewapend tegen de forse 

rijksbezuinigingen van het toenmalig rechtse kabinet Rutte. 

Toenmalig, want het kabinet is inmiddels gevallen. Als Partij van de Arbeid zijn we hier niet rouwig om. Wel 

maakt het de behandeling van de voorjaarsnota en perspectiefnota er niet eenvoudiger op. Aangezien een 

aantal draconische maatregelen van tafel zijn, waarover we als PvdA-fractie erg verheugd zijn, of nog van 

tafel gaan, is het nog niet duidelijk wat voor consequenties dit voor de financiële huishouding heeft. Maar 

niet alleen de val van het kabinet maakt de behandeling lastiger, ook de ontwikkelingen in BSV-verband 

hebben hun uitwerking die we nu nog niet goed kunnen inschatten. De PvdA kiest er derhalve voor de lijn 

van de voorjaarsnota en perspectiefnota te volgen en daar waar we kunnen de opmerkingen in het nieuwe 

licht behandelen. 

De opzet van de behandeling heeft het karakter van algemene beschouwingen. De voorliggende bijdrage 

van de PvdA behandelt zowel de voorjaarsnota 2012 en de Perspectiefnota 2013-2016. Onze bijdrage is in 

twee delen opgezet. Het eerste deel behandelt de Voorjaarsnota 2012 en het tweede deel behandelt de 

Perspectiefnota 2013-2016. In de Voorjaarsnota wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het lopende 

jaar, de Perspectiefnota geeft de stand van zaken van de ombuigingen weer. 

Voorjaarsnota 2012 

De voorjaarsnota is duidelijk en helder opgesteld. Het begrotingstekort voor 2012 sluit na de verwerking 

van de voorjaarsnota 2012 op 1,1 miljoen. Een fors tekort, maar de meerjarenraming laat zien dat de 

komende jaren positief worden afgesloten. Voor de behandeling van de voorjaarsnota zullen we de indeling 

van de nota volgen. 

Programma 1 Welzijn en Zorg 

In het kader van de decentralisaties krijgt de decentralisatie van de AWBZ steeds meer vorm en inhoud. Er 

wordt hard gewerkt om de taken op een goede manier over te nemen. De afgelopen jaren hebben we de 
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decentralisatie als een risico benoemd, aangezien bij de overdracht van de taken ook een 

bezuinigingsopgaaf mee overgedragen wordt van 5%. Gelet op de grotere instroom is de verwachting 

echter dat de taakstelling feitelijk groter is. Kan inmiddels aangegeven worden wat dit financieel voor onze 

gemeente betekent?  

De PvdA-fractie verwacht veel van de pilot Welzijn Nieuwe Stijl Musselkanaal. We zullen dit project met 

veel belangstelling volgen. 

Al vaker is in deze raad door verschillende partijen opgemerkt dat vrijwilligers het cement van de 

samenleving zijn. In 2012 vindt een heroriëntatie plaats op het vrijwilligersbeleid en de budgetten. We 

wachten uw voorstellen hieromtrent af.  

Programma 2 Wonen en Voorzieningen 

Geen opmerkingen 

Programma 3 Jeugd en Educatie 

Geen opmerkingen 

Programma 4 Economie en Arbeidsmarkt 

Door de val van het kabinet Rutte zijn een aantal asociale maatregelen van de baan. Eén daarvan is zoals 

het nu lijkt de huishoudinkomenstoets. De PvdA is van mening dat de uitvoering en voorbereiding van de 

uitvoer van de huishoudinkomenstoets per direct gestaakt moet worden. Dit in navolging van een groot 

aantal gemeenten. Wettelijk gezien bestaat de regeling nog, maar door de nieuwe politieke situatie geeft 

zelfs het ministerie aan de werkzaamheden “on hold” te zetten. De PvdA-fractie is van mening dat de 

betrokken inwoners hierover per direct moeten worden geïnformeerd en dat hun uitkering per 1 juli 2012 

niet zal wijzen. Daarnaast willen we inzicht hebben in de hoeveelheid aanvragen die tussen 1 januari 2012 

en heden als gevolg van deze regeling zijn afgewezen. 

De PvdA-fractie blijft moeite houden met de verlaging van de inkomensnormering van 120% naar 110% van 

de bijstandsnorm. Veel gezinnen in Stadskanaal worden geraakt door deze maatregel. Dat we als gevolg 

hiervan zoals in de nota te lezen is binnen budget blijven geeft ons geen goed gevoel… veel gezinnen 

komen door het vervallen van deze bijdrage meer en meer in de problemen. Een aantal gemeenten is 

inmiddels op zoek naar de ruimte binnen de wet om toch een breder publiek te kunnen bedienen. De PvdA-

fractie is van mening dat het college ook moet onderzoeken hoe de minima breder kunnen worden 

ondersteund, welke mogelijkheden er nog binnen de wettelijke kaders zijn en wat de kosten van mogelijke 

regelingen zullen zijn.  

Het college geeft in het kader van de schuldhulpverlening aan dat er wachtlijsten kunnen ontstaan. De 

PvdA vindt dit onacceptabel. We vragen het college maatregelen te treffen ter voorkoming van wachtlijsten 

binnen de schuldhulpverlening.  

Er is de afgelopen maanden veel gezegd over de harde ingreep in de WSW. Een grote lobby voor 

regiospecifiek beleid begint de vruchten af te werpen, maar harde toezeggingen of beleid is er nog niet. 

Zeker nu er een gewijzigd politiek landschap door de val van kabinet Rutte is ontstaan hechten wij eraan 

dat deze lobby onverminderd voortgezet gaat worden.  

Het college wil de prognoses van het aantal uitkeringsgerechtigden bijstellen van 1000 naar 900. Een van 

de redenen is de dempende werking van de huishoudinkomenstoets. Nu deze toets van tafel is vraagt de 

PvdA-fractie zich af of het nog reëel is te veronderstellen dat we de prognose met 100 moeten bijstellen. 
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De PvdA-fractie ziet hier een financieel risico. Onderschrijft het college dit? En zo ja, wat is het financiële 

risico? 

Programma 5 Ruimte en Milieu 

Op dit moment vinden er gesprekken plaats over de voortgang van de ontwikkelingen van het centrumplan 

Musselkanaal. De PvdA fractie wil graag geïnformeerd worden over de uitkomsten.   

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening 

Geen opmerkingen 

Paragraaf WMO 

Het afgelopen jaar zijn er forse ingrepen gedaan in de WMO. Voor veel mensen heeft dit geresulteerd in 

minder zorg. De PvdA-fractie spreekt haar zorg uit en wil benadrukken dat we hebben afgesproken dat 

iedereen de zorg moet krijgen die nodig is. Gelet op het grote aantal bezwaarschriften mag verondersteld 

worden dat dit uitgangspunt onder druk staat. Hier moet vinger aan de pols worden gehouden en daar 

waar nodig moet worden bijgestuurd. 

Financiële beschouwingen 

Ondanks dat we door de grote bezuinigingsoperatie onze financiële positie weer enigszins in de hand 

hebben moeten we alert blijven. Er zijn nog veel onzekerheden die onze begroting kunnen raken. 

Perspectiefnota 2013-2016 

In de voorliggende perspectiefnota geeft het college de stand van zaken weer van de realisatie van de 

taakstellingen die vorig jaar zijn vastgesteld. Daarnaast vraagt het college de raad in te stemmen met een 

aantal nieuwe beleidswensen. 

Als gevolg van de 18 miljard euro aan bezuinigingen heeft de gemeente geanticipeerd op komende 

bezuinigingen en decentralisaties. Ook nu wordt er rekening gehouden met nog meer bezuinigingen. Het 

komende jaar zal hier meer over duidelijk worden. Vooralsnog houden wij in de perspectiefnota hier geen 

rekening mee. 

De PvdA-fractie ziet de evaluatie van het bestuursakkoord met belangstelling tegemoet. 

Uitgangspunten begroting 2013 

Bij de uitgangspunten wordt voorgesteld de interne rekenrente van 5% naar 4% te verlagen. Aan de ene 

kant levert dit een besparing op, maar aan de andere kant leidt het ook tot minder opbrengst. Een deel van 

de gevolgen wordt pas inzichtelijk bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen. De PvdA-

fractie vraagt zich af of het niet verstandiger is eerst deze uitkomsten af te wachten alvorens het 

uitgangspunt van 5% te verlaten? 

In de concept bijdrage voor deze algemene beschouwingen had de PvdA een opmerking over de CAO voor 

gemeenteambtenaren. Gelet op de huidige ontwikkelingen blijven we deze volgen. 

Nieuw Beleid 

Programma 2 Wonen en Voorzieningen 

Vorig jaar is het voorstel gedaan de starterslening te beëindigen. Er is toen besloten de regeling voort te 

zetten totdat de financiële middelen zijn uitgeput. Bij het nogmaals beschikbaar stellen van € 500.000 

zullen de structurele lasten met € 27.500 toenemen. Vanaf 2017 zal dat nog € 7.500 zijn. Gelet op de 

huidige economische situatie vindt de PvdA-fractie het verantwoord nogmaals een dotatie te doen.  
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Programma 3 Jeugd en Educatie 

Voor 2013 wordt voorgesteld het begeleid wonen (4-uurs coaching) in stand te laten. Een deel van de 

financiering moet komen uit het verhogen van de eigen bijdrage, kan het college aangeven waarover we 

het dan hebben en of dit voor de doelgroep nog betaalbaar is? 

Programma 4 Economie en Arbeidsmarkt 

De PvdA-fractie wacht het collegevoorstel rond de brugbediening op zondag af. Als voorschot willen we het 

college meegeven dat de PvdA-fractie voorstander is van brugbediening op zondag. 

Schuldhulpverlening is belangrijk, maar nog belangrijker is dat mensen geen gebruik hoeven te maken van 

de schuldhulpverlening. Preventie door middel van cursussen budgetbeheer is derhalve belangrijk. De 

PvdA-fractie kan het voorstel hieromtrent dan ook ondersteunen. 

Programma 5 Ruimte en Milieu 

Geen opmerkingen. 

Ombuigingen 

Programma 1 Welzijn en Zorg 

Het afgelopen jaar is bij de formulering van de bezuinigingsopgaaf het mes fors gezet in de WMO-

voorzieningen. De uitvoering van deze bezuinigingen gaat voorspoedig, maar zorgt ook voor pijn bij de 

doelgroep. Denk hierbij aan de grote hoeveelheid bezwaarschriften. De verdere uitvoer van de 

bezuinigingen moet wel zorgvuldig blijven verlopen. Voor de PvdA-fractie blijft voorop staan dat iedereen 

de zorg moet krijgen die nodig is. Aan dit uitgangspunt mag niet worden getornd. Het college geeft aan dat 

het gebruik van de WMO steeds verder toeneemt en dat de stijging groter is dan de stijging van de 

financiering. Hier lopen we dus een financieel risico. Uitgangspunt van de taakstelling is dat het budget 

voor de WMO-voorzieningen terug moet naar de vergoeding die we hier als gemeente voor krijgen. De 

PvdA fractie zal dit uitgangspunt vooralsnog respecteren. Maar gelet op de grotere instroom (5%) en 

achterblijvende financiering (2%) betekent dit een uitholling van de zorg. De PvdA-fractie is van mening dat 

dit niet onbeperkt kan. De PvdA fractie is van mening dat de zorg niet verder uitgehold mag worden en 

daarom moet het criterium van maximaal de rijksbijdrage worden losgelaten als de noodzakelijke zorg niet 

meer geleverd kan worden. We verwachten van het college hier alert op te zijn en indien de uitholling 

ertoe leidt dan niet meer de zorg geleverd kan worden die noodzakelijk is de raad geïnformeerd wordt. 

Programma 2 Wonen en Voorzieningen 

In de perspectiefnota van vorig jaar ontbrak de invulling van de bezuiniging op de bibliotheek en de 

muziekschool. De voorstellen die het college nu doet, hoe de taakstelling voor de bibliotheek moet worden 

ingevuld hebben de instemming van de PvdA-fractie. Het heeft even geduurd maar de gekozen oplossing 

doet recht aan alle uitgangspunten. Dit is een compliment waard. Wat betreft de muziekschool wil de 

fractie van de PvdA toch graag weten wat de impact van de sluiting van de dependances in Musselkanaal 

en Onstwedde is, zeker gelet op de minimale bezuiniging die dit oplevert. Het aantal leerlingen vinden wij 

groot genoeg voor een dependance. We mogen voor dit bedrag niet het risico lopen dat muziekonderwijs 

voor deze leerlingen niet meer toegankelijk zal zijn. Indien er geen andere opties zijn is de PvdA fractie 

bereid de taakstelling op de muziekschool met dit bedrag te verlagen. 

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Bij het vaststellen van de perspectiefnota is er ook een forse taakstelling op de apparaatskosten gelegd. Het 

verdiend complimenten dat het college in korte tijd deze taakstelling op een goede manier heeft 
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doorgevoerd. De PvdA-fractie realiseert zich dat als gevolg van deze taakstelling de organisatie met 

minimale middelen functioneert en dat hier rekening mee moet worden gehouden. 

Financiële Beschouwingen 

De meerjarenraming tot en met 2016 ziet er na verwerking van de voorjaarsnota 2012, de 

ombuigingsmaatregelen en het nieuwe beleid goed uit. We hopen dat het overschot op de 

meerjarenraming voldoende zal zijn om risico’s die we nog lopen af te wenden en dat we ruimte houden 

voor beleid dat nodig zal zijn om mensen die in de problemen komen bij te kunnen staan. 

De voorjaarsnota vanuit wethouderperspectief 

In de meivergadering heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de voorjaars-en perspectiefnota. 

De nota’s gaan in op de financiële situatie van de gemeente Stadskanaal. Een conclusie is dat de 

gemeenteraad de financiële lijn ondersteunt waarbij Stadskanaal beleidsarm, terughoudend beleid voert. 

En dat heeft alles te maken met een instabiele economie. De komende jaren staan de overheidsuitgaven 

onder druk. Ook na het Kunduzakkoord en met de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht is het 

onzeker hoe de financiële positie van gemeenten er precies uit gaan zien. En ook al zijn de Wet werken 

naar vermogen (Wwnv) en/of de decentralisatie AWBZ-begeleiding controversieel verklaard: uitstel 

betekent geen afstel. De financiële risico's blijven onverminderd groot. 

Een financieel risico is de Wmo. Het blijkt dat de gemeente Stadskanaal onvoldoende middelen ontvangt 

van het rijk om de Wmo te betalen. Het college zal zich inspannen voor een betere verdeelsleutel. Die 

inspanning is des te meer nodig omdat de kans bestaat dat de decentralisatie AWBZ-begeleiding ook 

gepaard gaat met een forse bezuiniging. Voor ons is het van groot belang dat bij de verdeling van middelen 

meer dan nu rekening wordt gehouden met het gezondheidsprofiel en inkomensposities van de inwoners. 

Bij de introductie van de Wwnv hebben we ons met succes ingespannen voor financiële compensatie. De 

kortingen op de sociale werkplaatsen waren voor ons onaanvaardbaar. De komende maanden blijven we 

ons inspannen voor een goede verdeling, zeker gezien de grote maatschappelijke en financiële gevolgen 

van de decentralisaties. 

De raad heeft besloten om het rijksbudget leidend te laten zijn bij de Wmo-uitgaven. De taakstelling is in 

vergelijking met het najaar behoorlijk gereduceerd. Bij de begrotingsbehandeling in het afgelopen najaar 

spraken we nog over een totaal tekort op de Wmo en gehandicaptenvoorzieningen van bijna 900.000 voor 

het jaar 2015. Er resteert echter een flinke taakstelling van 570.000 euro. Evenals bij de 

begrotingsbehandeling benadrukt het college het risico dat de ombuiging niet volledig kan worden 

gerealiseerd. Laat onverlet dat we –conform het raadsbesluit- de rijksbijdrage als uitgangspunt nemen en 

daarop koersen.  

Als het gaat om de Wmo dan heeft het college een aantal concrete maatregelen genomen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het heffen van een inkomensafhankelijke bijdrage. Het is mogelijk dat we de komende 

maanden en jaren meer concrete besluiten nemen die de kosten van de Wmo en 

gehandicaptenvoorzieningen terugdringen. Om twee voorbeelden te noemen: we volgen met 

belangstelling nieuwe initiatieven waarbij de Hulp in de Huishouding wordt aangeboden als voorliggende 

voorziening, en we overwegen een taxipas in te voeren die niet meer gratis is, maar waarvoor een bijdrage 

moet worden betaald. Voordat het college dergelijke besluiten neemt, wordt de raad daarover 

geïnformeerd en kunnen de fracties hun zienswijze geven. De raad kan dan aangeven of na de voorgestelde 

beleidswijzigingen de inwoners nog de zorg krijgen die ze nodig hebben en of kwetsbare inwoners zoveel 
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mogelijk worden ontzien. Dat laatste is immers een harde uitspraak in het bestuursakkoord, dat de 

coalitiepartijen hebben ondertekend. 

Binnen de Wmo voeren we een andere werkwijze in waarbij niet het recht of het protocol, maar het 

gesprek en de zorgvraag centraal staan. Er wordt niet alleen gevraagd naar de belemmeringen, die iemand 

ondervindt. Naast de onmogelijkheden gaat het vooral om de kansen en mogelijkheden, die iemand heeft. 

In Musselkanaal geven we dat vorm en inhoud in de pilot Welzijn Nieuwe Stijl. Zorggroep Meander, die in 

Musselkanaal veel verpleegkundige en persoonlijke verzorging biedt, wil aan deze pilot meedoen. Dat geldt 

ook voor Lefier, de woningcorporatie, de politie en Stichting Welstad. Het Ministerie van VWS en de 

provincie ondersteunen de nieuwe aanpak waarbij we de eerste lijn, de werkers binnen het gezin, meer 

verantwoordelijkheden willen geven. Op deze wijze willen we met minder geld meer doen. Welzijn nieuwe 

stijl moet resulteren in betere preventie en in meedoen. We willen toe naar één hulpverlener per gezin, die 

verbindingen legt tussen wonen, werk, zorg en welzijn. Uitgangspunt daarbij is dat de eigen kracht versterkt 

wordt. We streven ernaar dat de vraag naar dure, gespecialiseerde zorg afneemt. We bouwen op deze 

manier voort op ‘sterk en sociaal’. Sterk, omdat het gaat om het vergroten van zelfredzaamheid en omdat 

oplossingen gevonden worden binnen vitale wijken. Sociaal, omdat iedereen de zorg blijft krijgen die nodig 

is en kansen houdt om mee te doen. 

Jan-Willem van de Kolk, wethouder namens de PvdA Stadskanaal 

7. PvdA afdelingen vieren gezamenlijk 1 mei 

Voor het eerst in de geschiedenis vierden de PvdA-afdelingen Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde in 

Zaal 12 te Vlagtwedde gezamenlijk 1 mei, ‘De dag van de Arbeid’. 

Na de opening door  Marga Kieffer, lid van de commissie 1-meiviering, wordt in het kort stil gestaan bij de 

bewogen geschiedenis van 1 mei. Daarna nam Jacques Wallage het woord en werden de aanwezige 

jubilarissen 2012 gehuldigd. Onder het genot van een drankje hadden de aanwezigen van de drie 

afdelingen alle tijd om kennis met elkaar te maken. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de 

akoestische coverband FATH uit Ter Apel. Het was een bijzonder gezellige avond. Naast Marga Kieffer 

(Vlagtewedde) waren Mart van Wijngaarden (Bellingwedde) en Monique Kroom (Stadskanaal) 

verantwoordelijk voor de organisatie van deze avond. Sasja van Wijngaarden was verantwoordelijk voor de 

vormgeving van de prachtige uitnodiging. Mocht u opmerkingen, tips en hints kwijt willen om volgend jaar 

nog meer leden te verleiden om bij dit samenzijn aanwezig te zijn, mail ons dan gerust. 

Monique Kroom 
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8. Raadsvergadering maandag 23 april 2012 

Verplaatsing brandweerkazerne 

In het raadsvoorstel van 23 april voor het verplaatsen van de brandweer en ambulancedienst van de 

Steenhouwer naar de Veenstraat werd een hele rij argumenten opgesomd om deze keuze kracht bij te 

zetten. Wij hebben deze argumenten onderschreven. Vooral de ARBO-eisen en het gebrek aan 

(oefen)ruimte woog voor ons zwaar. 

Wij vinden het belangrijk dat de brandweer en ambulance een goed onderkomen hebben. Een 

onderkomen waar bijvoorbeeld na de uitrukken nagepraat kan worden. Om die reden vonden we het ook 

belangrijk dat de ambulance en de brandweer in hetzelfde gebouw blijven. Het lijkt ons namelijk belangrijk 

dat het personeel zijn ervaringen kan delen. Wij hebben echter opmerkingen gemaakt over het 

besluitvormingsproces. Zoals bekend is, delen Vlagtwedde en Stadskanaal de kosten in de Regeling 

Brandweerorganisatie Zuid-Groningen (RBZG). Wij hebben gevraagd of dit ook geldt voor de 

huisvestingskosten. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. In dit plan zouden de structurele lasten voor 

Vlagtwedde met 10.000 euro toenemen. Op de vraag hoe Vlagtwedde hier tegenover stond, antwoordde 

de portefeuillehouder dat er op ambtelijk niveau overleg is gevoerd. Helaas is dit niet op bestuurlijk niveau 

gebeurd, dit moet in de toekomst anders. 

Naar onze mening kan het plan pas doorgang vinden wanneer er een akkoord is over de verkoopprijs van 

het pand waar de brandweer thans is gevestigd. We willen namelijk niet dat de gemeente financieel risico 

loopt. Ons werd verzekerd dat de plannen inderdaad pas dan doorgaan als er overeenstemming is over de 

verkoop van dit pand. Tot slot hebben wij nogmaals benadrukt dat wij het belangrijk vinden dat de 

brandweer en de ambulance goed gehuisvest zijn. Volgens ons verdient het personeel dit, vooral gezien 

hun waardevolle en vaak vrijwillige inzet bij hun belangrijke taak. Met uitzondering van D66 hebben alle 

fracties ingestemd met het plan. 

Egbert Hofstra 

WMO verordening 

Op de raadsvergadering van 23 april j.l. stond de nieuwe WMO verordening op de agenda. Daarnaast 

werden wij als raad geïnformeerd over de aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Om met dat laatste te 

beginnen: de gemeente heeft met vijf thuiszorgorganisaties contracten afgesloten voor het verzorgen van 

de huishoudelijke hulp. Aangezien het hier een scherpe aanbesteding betreft die van de organisaties een 

efficiëntere manier van werken vraagt, hebben wij als fractie onze zorg uitgesproken over de kwaliteit van 

het te leveren werk. 

De portefeuillehouder heeft aangegeven dat de aanbieding van de organisaties voldoet aan de 

kwaliteitseisen die worden gesteld; tevens wordt de kwaliteit van het geleverde werk goed gevolgd. 

De nieuwe verordening van de WMO weerspiegelt wat “de kanteling” inhoudt. Uitgangspunt is de 

compensatieplicht van de gemeente; een belanghebbende die niet in staat is om op algemeen aanvaarde 

wijze te wonen, te leven, kinderen te verzorgen en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer kan 

hiervoor compensatie ontvangen. Wat deze compensatie inhoudt en in welke vorm zij plaatsvindt wordt in 

een gesprek met de belanghebbende besproken; hierbij wordt allereerst gekeken naar wat betrokkenen 

zelf nog kan bijdragen. Daarnaast  komt ook aan de orde in hoeverre mensen uit de directe omgeving  hulp 

kunnen bieden. 
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Francis Boen 

9. 'Zon voor dorpen' 

In opdracht van de PvdA Statenfractie heeft Wietske van der Schaaf van de Hanzehogeschool Groningen 

een onderzoek gedaan over kansen en mogelijkheden voor zonne-energie op het platteland. Onder de titel 

‘Zon voor dorpen’ hoopt zij op 1 mei haar mastertitel met deze scriptie te halen. De presentatie van de 

scriptie werd onder grote belangstelling gehouden op 20 april in het Provinciehuis in Groningen. 

Dit keer geen mannen in strakke pakken die hun verkooppraatjes voor zonnepanelen houden maar een 

jonge vrouw die ons een verfrissende kijk op het thema zonne-energie biedt. Zij belicht in haar betoog niet 

zozeer de technisch-economische kant, die zij overigens ook onderzocht heeft, maar vooral het sociaal-

culturele aspect. 

Wietske geeft antwoord op de vraag of het mogelijk om in kleine dorpen bewoners te motiveren om 

zonnepanelen op de daken van hun huizen, boerderijen en schuren te installeren. Volgens haar zijn er grote 

mogelijkheden voor dorpen om zelfvoorzienend en zelfs energieleverend te kunnen worden door een 

zonne-energiecoöperatie op te richten. Voorwaarde is dat een groot deel van het dorp hier achter moet 

staan. 

Wietske heeft daarvoor onderzoek gedaan in drie dorpen met verschillende sociale structuren t.w. 

Pieterburen, Sebaldeburen en Mussel. Haar conclusie: Niet elk dorp lijkt even succesvol een lokaal zonne-

energie initiatief te kunnen organiseren. Een aanpak afgestemd op de technische en sociaal-culturele lokale 

omstandigheden lijkt het beste. Voorlopig is de individuele bewoner de initiatiefnemer. 

Na de presentatie volgde een levendige forumdiscussie waarin gesteld werd dat zonne-energie zeker een 

toekomst heeft, maar dat het meer gepromoot zou moeten worden. Neem een voorbeeld aan Duitsland, 

meent Sjak Rijploeg, statenlid PvdA Groningen, tijdens de discussie. Een omslag in denken is noodzakelijk 

om het gewenste resultaat te bereiken. Voordeel van opwekken van zonne-energie is dat het zichtbaar is. 

Kopieergedrag en op deze manier sociale beïnvloeding kan er voor zorgen dat men eerder de stap wil 

zetten om zonnepanelen aan te schaffen. Collectieve plannen vanuit het dorp kunnen er voor zorgen dat er 

een barrière bij burgers wordt weggenomen en dat er op deze manier wordt ‘ontzorgd’. ‘Houd energie in 

eigen hand, van consument naar producent’. 

Carla Hopkes, Egbert Hofstra en Monique Kroom 

10. PvdA deelt de zorgen van de inwoners over de effecten van 

windmolens 

Op dinsdag 27 maart en op donderdag 29 maart 2012 is in Valtermond en in Annen door ROM3D & H+N+S 

een presentatie gegeven van mogelijke opstellingen van een windmolenpark in het veenkoloniaal 

zoekgebied in de provincie Drenthe. Dit betreft met name een presentatie van een landschappelijke 

invulling van de windmolens. Deze landschappelijke inpassing zegt niets over de zorgen die de aanwezige 

bezoekers ventileerden over de gezondheid, verwachte geluidsoverlast, slag schaduw en knipperende 

lichten in de nacht. 

De PvdA-vertegenwoordigers in de gemeenteraden van Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal  en de 

provinciale staten van Drenthe delen de zorgen die door de inwoners van het Veenkoloniaal gebied naar 

voren worden gebracht. De PvdA vindt het van groot belang dat wordt ingezet op allerlei vormen van 
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duurzame energie maar stelt daarbij wel de nodige randvoorwaarden. Bij de inpassing moet niet alleen 

worden aangesloten bij bestaande landschapselementen. Er moet een garantie komen dat de plaatsing van 

windmolens een tijdelijk karakter heeft. Er moet een eerlijke verdeling komen van de opbrengsten onder 

de exploitanten en de plaatselijke samenleving. Er dient compensatie plaats te vinden van eventuele 

individuele schade door waardevermindering van onroerend goed. Er mag objectief gezien geen hinder en 

overlast als gevolg van geluid en slagschaduw worden ondervonden.  Er moet duidelijkheid zijn over de 

mogelijke gevolgen voor de gezondheid. 

Landschappelijke inpassing 

De presentaties in Valthermond en Annen gingen enkel over de landschappelijke inpassing. Vergelijk het 

met het opstellen van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan  maakt bepaalde ontwikkelingen 

mogelijk. Dat wil nog niet zeggen dat die ontwikkelingen er ook komen. Daarvoor dienen eerst nog wel de 

nodige vergunningen te worden aangevraagd (waaronder een bouwaanvraag).  Door de provincie wordt 

samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden  en Emmen een gebiedsvisie gemaakt 

waarin wordt aangegeven wat het gebied landschappelijk kan verdragen aan windmolens. De ruimtelijke 

ordeningscomponent is dan ingevuld. Voor de PvdA het is het nu al duidelijk dat megawindmolen park zoals 

het door een groep van ondernemers samen met o.a. de Raethuysgroep wordt voorgesteld er niet kan 

komen. 

Overige voorwaarden 

Daarnaast zullen andere onderzoeken moeten bepalen wat de effecten zijn op de gezondheid, of er 

geluidsoverlast ontstaat, of de woningen dalen in waarde etcetera. Op deze vragen die de inwoners van ons 

gebied misschien nog wel meer bezighouden dan de vragen over de landschappelijke inpassing, zijn op de 

avonden in Valthermond en Annen geen antwoorden gegeven. Deze antwoorden zullen er wel moeten 

komen. Als PvdA van Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal en de Provinciale Staten  zullen we er dan 

ook op toezien dat dit  gebeurt. Pas wanneer  alle antwoorden gegeven zijn kan een definitief oordeel 

gegeven worden, zolang dat niet het geval is, gaat de PvdA uit van een zogenaamde nuloptie. 

11. PvdA Stadskanaal geeft Roos van Verdienste aan Ina Appeldorn 

De afdeling Stadskanaal van de Partij van de Arbeid heeft Ina Appeldorn een oorkonde met de naam 'Roos 

van Verdienste' geschonken. De sociaaldemocraten tonen daarmee hun waardering voor de prestatie van 

Appeldorn, die onlangs werd gekozen tot Beste Buur van Nederland. 

In het bijzijn van gedeputeerde William Moorlag schonk PvdA-raadslid Catharina Woortman de Roos van 

Verdienste aan Appeldorn, omdat 'Ina een vrijwilliger is die zich sterk maakt voor de buurt'. 

Volgens Woortman, die zelf actief is binnen de wijkraad Maarsveld, mag de gemeente Stadskanaal heel 

trots zijn: 'Aan de inzet van Ina kan iedereen een voorbeeld nemen. Ze heeft onze gemeente prima 

promotie bezorgd'. Ina Appeldorn toont zich ingenomen met de oorkonde: 'Dit jaar beleef ik het ene 

hoogtepunt na het andere. Ik ben vooral blij voor Maarswold. We gaan deze prijs samen vieren. Binnenkort 

volgt nog een bijzonder hoogtepunt, namelijk een ontmoeting met prinses Maxima. Het kan niet op!' 

De Roos van Verdienste werd uitgereikt tijdens het Politiek Café van de Partij van Arbeid. Het theatercafé 

Carte Blanche was goed bezocht door een publiek dat vooral gekomen was om William Moorlag te horen 

over de komst van windmolens. Dit was niet het enige onderwerp. Vooral de bezuinigingen op de 
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werkvoorzieningschappen ligt de Knoalsters zwaar op de maag. De aanwezige fractievoorzitters van 

ChristenUnie, VVD, CDA en PvdA delen die zorgen. 

 

12. Raadsvergadering maandag 26 maart 2012 

PvdA Stadskanaal steunt gewortelde asielkinderen 

In de raadsvergadering van 26 maart is een motie aangenomen die oproept tot beleid waarbij alle in 

Nederland gewortelde asielkinderen zoals Sahar en Mauro in Nederland mogen blijven. Deze motie werd 

op initiatief van de PvdA ingediend door de PvdA en de ChristenUnie. 

De motie verzoekt het college om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op humaner beleid 

voor deze asielkinderen. Asielkinderen die al langere tijd in Nederland wonen, zijn dermate geïntegreerd en 

geworteld dat terugkeer naar het land van hun ouders voor hen immigratie uit hun thuisland betekend. 

Deze kinderen zijn vaak Nederlandser dan klompen, kaas en molens. Het in onmenselijk om ze uit te zetten 

naar een land waarvan ze de cultuur slecht kennen en soms niet eens de taal spreken, alleen omdat hun 

ouders daar geboren zijn. De actie richt zich op minderjarige vreemdelingen die 8 jaar of langer in 

Nederland wonen. Naar schatting gaat het om 1.500 kinderen. Omdat er meerdere kinderen uit een gezin 

kan betreffen of kinderen die zonder hun familie over zijn gekomen, de zogenaamde ama’s, gaat het 

waarschijnlijk om minder dan 1.500 gezinnen die mogen blijven. 

De motie is ingediend in het kader van een breed gedragen landelijke actie voor het kinderpardon. De 

landelijke actie is een initiatief van GroenLinks en dient ter voorbereiding van een initiatiefwet van de PvdA 

en de ChristenUnie. Voor deze initiatiefwet lijkt geen meerderheid te zijn omdat het ingaat tegen het 

gedoogakkoord met de PVV. De actie is bedoeld om in de aanloop van de behandeling van de initiatiefwet 

zoveel mogelijk draagvlak te vinden in Nederland. Minister Leers heeft op de dag van de lancering van het 

initiatief een brief naar de Kamer gestuurd waarin hij aangeeft door te gaan met de uitzetting van de 

kinderen.  De PvdA vindt dit beleid onmenselijk. Zo ga je niet met mensen, laat staan kinderen om. 

Er bestaat ook een petitie waarbij iedereen zijn steun kan betuigen voor een kinderpardon. Met de petitie 

krijgen Nederlanders die de kinderen willen steunen de gelegenheid om hun stem te laten horen en 

daarmee een signaal af te geven. De PvdA Stadskanaal roept iedereen op deze petitie te ondertekenen. 

Deze is te vinden via www.kinderpardon.nu. In de loop van het jaar zullen alle handtekeningen aangeboden 
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worden aan minister Leers om te laten zien hoeveel Nederlanders een oplossing willen voor deze groep 

asielkinderen. 

Erik van der Vlag 

Zwembaden Musselkanaal en Onstwedde 

Ook bij de zwembaden Musselkanaal en Onstwedde moet dit jaar al begonnen worden met bezuinigingen. 

Er is een creatieve oplossing gevonden om komende tijd het hoofd boven water te houden. 

Beide zwembaden gaan alleen twee uur ‘s morgens open van 7.00 tot 9.00 uur voor de baantjes zwemmers 

en blijven de baden de rest van de dag gesloten. Maar wordt het  prachtig weer, 20 graden of meer, dan 

gaan de baden in de middag volgens het bekende schema open voor publiek. Dus we hopen, dat het een 

mooie zomer wordt dan kan er veel gezwommen worden.  Een evaluatie na de zomer zal duidelijkheid 

geven of deze nieuwe aanpak is bevallen. 

Men probeert  wel vrijwilligers  te krijgen voor 2013 om de baden dan  s ‘morgens voor de baantjes 

zwemmers met vrijwilligers  open  te kunnen houden, om zo de kosten verder te drukken. 

Optisport komt op een later tijdstip met een voorstel hoe het in 2013 verder moet. Maar onder de 

bezuinigen komen we niet uit. 

Catharina Woortman 
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