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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, 

Ik ben blij dat de verkiezingen een goed resultaat opgeleverd hebben. We zijn weer helemaal terug! Wie zei 

er dat we weggeweest waren? Ik niet! 

Dank nogmaals aan onze mensen  die  zo hun best gedaan hebben in de campagne de afgelopen weken. 

Een resultaat dat meer is dan we enkele maanden geleden gedacht zouden hebben.  

Een goede campagne met een goede lijsttrekker die scoort in het mediacircus, dat is tegenwoordig nodig. 

Jammer dat de feitelijke inhoud en de achterliggende gedachten over de gewenste maatschappijvorm 

nauwelijks over het voetlicht komen. Het heeft in mijn ogen meer geleken op een X-factor show, hetgeen 

ook wel verklaart waarom zoveel mensen zich als zwevende kiezer beschouwen. De verwarring, gezaaid 

door het mediabombardement van wat er allemaal mis is in ons land en Europa, afgewisseld met mooie 

daadkrachtige praatjes van politici, wordt steeds groter. Dat viel mij tijdens de campagne in gesprekken 

met mensen op. Iedereen wil immers het beste met ons, maar wat komt daar straks weer van terecht?  Uw 

voorzitter heeft dan ook niet zoveel tv gekeken want hij wist toch wel op wie hij moest stemmen.  

De kiezer stemt en Den Haag kiest. Dat weten we, al is het voor de kiezer soms moeilijk te vatten wat er 

dan weer uit komt. Wantrouwen is het resultaat.  Nu zijn Samson en Rutte, elkaars tegenpolen in 

maatschappijopvatting, in gesprek en ik verwacht dat daar een nieuwe coalitie uit voort komt. De grote 

winnaars, laat daarover geen twijfel zijn, moeten het initiatief nemen. Leg dat maar eens uit. Ik heb er 

minder moeite mee. Ook met je vijand moet je om tafel kunnen zitten, er uit komen. 

Dit land is in mijn bescheiden maatschappijopvatting nog steeds een samenleving en we moeten er dus 

samen uit komen, ook wat regeren betreft. Al zijn de opvattingen nog zo tegengesteld, er zijn sociale en 

stabiele oplossingen nodig. Waarschijnlijk zullen we nu in het midden uitkomen, in de vorm van het zo 

gevreesde of gekoesterde compromis. Wie dat vreest of koestert laat ik aan u over. Wat onze afdeling 

betreft, wij gaan ons voorlopig weer richten op de raadsverkiezingen van 2014. 

De voorzitter, 

Hans Bellers 

PvdA-Stadskanaal start cursus lokale politiek 

De Partij van de Arbeid in Stadskanaal start binnenkort met de cursus ‘Kennismaking met de Lokale 

Politiek’. In zeven bijeenkomsten komt vrijwel alles aan de orde waarmee lokale politici te maken 

krijgen. De cursus is bedoeld voor belangstellenden uit Stadskanaal en omliggende gemeenten. 

In de cursus staat het werk van raadsleden, wethouders en de burgemeester centraal. Ook maken cursisten 

kennis met overheden waar de gemeente veel mee te maken heeft. Zo wordt een bezoek gebracht aan het 

Provinciehuis in Groningen, het Waterschap Hunze en Aa’s en de Tweede Kamer. De cursus start woensdag 

12 december en eindigt in juni 2013. 

De cursus is voor iedereen (dus ook niet-leden) toegankelijk en wordt gegeven door raadslid Monique 

Kroom en wethouder Jan-Willem van de Kolk. Kroom: ,,We noemen het weliswaar cursus, maar het is niet 

zo dat de deelnemers huiswerk meekrijgen en proefwerken moeten doen. We gaan gewoon op een 

ontspannen manier in op de lokale politiek en de deelnemers kunnen mee bepalen waarover we het gaan 

hebben en wat we gaan doen. Stel dat ze allemaal een keer een raadsvergadering van de gemeente 
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Amsterdam willen bijwonen, ik noem maar iets, dan regelen we dat.’’ 

Het is de tweede keer dat de PvdA in Stadskanaal een dergelijke cursus belegt. ,,De eerste keer was 

geslaagd. De cursisten waren enthousiast. Het bezoek aan het provinciehuis was een succes en het bezoek 

aan de Tweede Kamer een topper. Mede omdat er in de trein heen en terug volop van gedachten werd 

gewisseld over tal van politieke onderwerpen’’, aldus Kroom. 

Deelname aan de cursus is gratis. Wel moet rekening gehouden worden met een bijdrage in de reiskosten. 

Opgave kan via moniquekroom@pvda-stadskanaal.nl. Na opgave ontvangen de deelnemers meer 

informatie. 

Gronings dorp zet vraagtekens bij de verzorgingsstaat 

5 Oktober publiceerde het VNG-magazine, het tijdschrift van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, een artikel over 

het project Welzijn Nieuwe Stijl. In samenwerking met woningcoöperatie Lefier, Zorggroep Meander, politie en Stichting 

Welstad richt de gemeente Stadskanaal de hulp- en dienstverlening rond kinderen, volwassenen en gezinnen op een 

andere manier in. Journalist Leo Mudde schreef het volgende verhaal: 

Auteur: Leo Mudde 05/10/2012 

De oplossing voor een probleem ligt letterlijk om de hoek. Dat is, kort gezegd, de filosofie van het 

welzijnsbeleid Nieuwe Stijl zoals dat nu vorm krijgt in Musselkanaal. Wijk, buurt of dorp is het 

eerstelijnsniveau waar een aanpak van sociale problematiek het meeste effect sorteert. De wethouder 

en de zorgprofessional zijn enthousiast. ‘We willen de krachten in de samenleving gebruiken.’ 

Dit voorjaar was Musselkanaal even landelijk nieuws. Wie een scootmobiel wilde, of een andere Wmo-

dienst, zou daarvoor moeten werken, iets nuttigs doen in de buurt. In de pers werd wethouder Jan-Willem 

van de Kolk geciteerd: ‘Het is niet meer een kwestie van alleen ontvangen, maar van geven en nemen’, 

schreef het Dagblad van het Noorden. Stadskanaal, waartoe Musselkanaal behoort, werd afgeschilderd als 

hardvochtig, als exponent van de koude wind die volgens sommigen door het eens sociale Nederland waait. 

De werkelijkheid is, als altijd, minder zwart-wit. Ja, zorgverleners moeten stoppen met pamperen, vindt de 

PvdA-wethouder. In plaats daarvan moeten zij inwoners helpen meer verantwoordelijkheid te nemen. En 

natuurlijk is het niet zo dat iemand pas hulp in de huishouding krijgt, of een rollator, als hij of zij dat eerst 

‘verdiend’ heeft. ‘We dwingen niemand, maar doen wel een beroep op mensen.’ 

Musselkanaal is het kleine broertje van het ruim acht kilometer verderop gelegen Stadskanaal. Beide 

kernen hebben zich ooit kunnen ontwikkelen dankzij de eind achttiende eeuw gegraven vaargeul die de 

ontginning van het hoogveen moest stimuleren. Stadskanaal is geen rijke gemeente, de werkloosheid is er 

hoger dan het Groningse gemiddelde, maar binnen de gemeente ontwikkelt de kern Stadskanaal zich beter 

dan de kern Musselkanaal. In Stadskanaal concentreren zich de voorzieningen, de winkels. Musselkanaal 

daarentegen staat vaker op de verkeerde lijstjes met typische achterstandskenmerken als onevenwichtige 

woningvoorraad, hoge werkloosheid, lage inkomens. Het is, kortom, een kern die bijzon-dere aandacht van 

de gemeente behoeft. 

Proeftuin 

Jan-Willem van de Kolk is al sinds 1998 wethouder. Geen sociaaldemocraat die volhardt in oude, 

geharnaste standpunten, maar een bestuurder die niet bang is om zijn visie te verrijken met nieuwe 

inzichten. En dus wil hij af van de cultuur dat mensen van de wieg tot het graf worden begeleid. Daarvoor is 

in Stadskanaal een term bedacht, Welzijn Nieuwe Stijl, waarvoor Musselkanaal de proeftuin is. 

Welzijn Nieuwe Stijl wil nieuwe verantwoordelijkheden en methodieken introduceren in het welzijnswerk, 

met als doel de Wet maatschappelijke ondersteuning beter te laten aansluiten bij wat mensen wérkelijk 
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nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Waarbij niet het aanbod van de 

welzijnswerkers centraal staat, maar de vragen en de eigen mogelijkheden van de mensen zelf. 

We spreken de wethouder in sociaal-cultureel centrum De Kameleon in het centrum van Musselkanaal. Het 

gebouw heeft al meer dan dertig jaar een spilfunctie en daar draagt het ook de littekens van. Het is 

verouderd, verveloos en heeft een typische jarenzeventigarchitectuur. Aan tafel zit ook Johan Brongers, 

directeur van welzijnsorganisatie Welstad en een van de belangrijke partners van de gemeente. Ook 

Brongers deelt de opvatting dat inwoners mogen worden aangesproken op hun bijdrage aan de eigen 

woonomgeving. ‘Ook de mensen met een uitkering, zij kunnen veel meer betekenen voor de buurt.’ 

Musselkanaal is niet voor niets gekozen als pilotkern. Hier zijn al goede ervaringen opgedaan met een 

dorpsvisietraject waaraan veel maatschappelijke partners en bewonersorganisaties hebben meegedaan. In 

het kader van Welzijn Nieuwe Stijl zijn er inmiddels diverse bijeenkomsten geweest. Een van de opvallende 

uitkomsten, die toevallig naadloos aansluit bij de visie van wethouder Van de Kolk: wat de inwoners van 

Musselkanaal op het gebied van welzijn willen en belangrijk vinden, kunnen en willen ze ook zelf regelen. 

Ondersteuning is alleen nodig in bijzonder situaties en voor kwetsbare groepen. 

‘Dat geeft al aan dat de basis voor nieuw beleid aanwezig is’, zegt Van de Kolk. ‘Er zijn krachten in de 

samenleving aanwezig, die willen we gebruiken.’ Elkaar vasthouden, noemt hij het ook wel. 

Sociale teams 

Waarbij hij de drie grote decentralisaties (jeugdzorg, werken naar vermogen, AWBZ) als een vehikel ziet om 

de cultuuromslag tot stand te brengen. ‘We werken met sociale teams. Daarin zitten professionals van het 

welzijnswerk, zorgorganisaties, politie en wooncorporaties. De kunst is die zo te organiseren, dat zij meer in 

de eerste lijn kunnen afhandelen. Mensen hoeven niet voor alles te worden doorverwezen naar een 

organisatie die letterlijk op afstand staat. De rol van de buurt moet worden versterkt, daar moeten 

oplossingen worden gezocht. De sociale teams krijgen wat mij betreft ook verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden om meer in de eerste lijn af te handelen. Zoals een huisarts ook veel klachten zelf kan 

behandelen, die hoeft ook niet direct door te verwijzen naar de specialist in een ziekenhuis. En dan hoeven 

die sociale teams echt niet in detail te verantwoorden waar ze mee bezig zijn, dat wil ik als wethouder niet 

weten. Ik hoor het wel als er problemen zijn, dan is het vroeg genoeg. De mensen die in de wijk werken, 

moet je vertrouwen.’ 

Johan Brongers: ‘Nu worden mensen heel snel geïndiceerd, maar de vraag: wat is het echte probleem en 

hoe kan de persoon zelf of de omgeving in de oplossing daarvan voorzien, wordt niet gesteld. Er is een 

paradigmashift nodig, we moeten anders gaan denken over de samenleving.’ 

Een hulpvraag is ook niet altijd duidelijk, zegt Van de Kolk. Hij wordt bijgevallen door buurtwerker Joris 

Lievens, toevallig ook aanwezig in De Kameleon. ‘Ik zoek de mensen nu thuis op. Daar praat ik met ze, over 

van alles en nog wat, en in de loop van zo’n gesprek komen veel zaken bovendrijven waar je vroeger niet 

achter zou zijn gekomen. Toen zag je mensen pas als er al een probleem was, als iemand in aanraking was 

geweest met justitie bijvoorbeeld. Door de buurtbewoners actief op te zoeken vang je eerder signalen op 

dat er iets mis kán gaan en dan ben je nog op tijd om er iets aan te doen. Zo voorkom je ook dat iemand in 

een zorgcircuit terechtkomt waar je weer moeilijk uit komt.’ 

Of, basaler: ‘Ik ging bij een oudere man op de koffie die een computercursus wilde. Maar wat bleek na even 

praten? Die man wilde helemaal geen cursus, hij was eenzaam, hij wilde met iemand kunnen praten. Nou, 

zo’n man heeft niks aan een computercursus.’ 

Wanneer een kind met jeugdzorg te maken krijgt, heeft een gezin te maken met twintig, soms dertig 

hulpverleners. ‘Is dat de verzorgingsstaat die wij hebben gewild?’ zegt Brongers. ‘Er is in de loop der jaren 

enorm gespecialiseerd en hoe meer deskundigheid je kreeg, hoe meer zorg er werd aangeboden. Maar is 

dat effectief? Je moet vooral aanbieden wat mensen nodig hebben.’ 
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De decentralisatieoperaties zijn een zegen voor gemeenten, zegt Van de Kolk. ‘Ze dwingen ons anders te 

gaan denken, zeker ook door de bezuinigingen. Gemeenten worden creatief en gaan oplossingen zoeken in 

de structuren die er al zijn en die bevinden zich vooral in de buurten en wijken.’ 

Vindplaats: VNG Magazine nr. 19, 05 oktober 2012, pagina 24 

Raad 24 sep / Sluiting dependance muziekschool Musselkanaal 

In de bezuinigingsronde is besloten dat ook de Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen 

(SCKZG), waaronder de Muziekschool valt, moet bezuinigen. Door deze maatregel zouden er één of twee 

dependances moeten sluiten. 

Tijdens de algemene beschouwingen, afgelopen mei, hebben wij een amendement van het CDA gesteund. 

In dit amendement stond dat er €3.600,- minder bezuinigd kan worden en dat hierdoor de dependances in 

Musselkanaal en Onstwedde open konden blijven. Achteraf moesten de cijfers van SCKZG anders worden 

geïnterpreteerd en gaf de muziekschool aan dat €3.600,- onvoldoende was om beide dependances open te 

houden. 

Op 24 september lag er een nieuw raadsvoorstel waarin voorgesteld werd om de dependance in 

Onstwedde open te houden en dependance in Musselkanaal te sluiten. In Onstwedde maken dertig en in 

Musselkanaal elf leerlingen gebruik van de muziekschool. Op de vraag welke mogelijkheden er zijn voor de 

leerlingen in Musselkanaal als de dependance sluit, antwoordde wethouder Bieze dat zes leerlingen vanuit 

het traject ‘ontdek muziek’ les in één van de scholen in Musselkanaal kunnen krijgen. De overige vijf 

leerlingen kunnen dezelfde lessen in Onstwedde of Stadskanaal volgen. Onze fractie kan zich vinden in deze 

oplossing en heeft ingestemd met het raadsvoorstel om de dependance in Musselkanaal, bij de start van 

het schooljaar 2013-2014, te sluiten. 

Kevin Christians 

Raad 24 sep / Wedeka, gevoelens van onzekerheid 

In de raadsvergadering van 24 september werd ons gevraagd kennis te nemen van de conceptbegroting 

2013 en de meerjarenraming Wedeka. Daarnaast kregen wij de gelegenheid onze gevoelens te uiten ten 

aanzien van dit onderwerp. 

De PvdA-fractie is van mening dat het volgen van de ingezette koers en met name de beweging van binnen 

naar buiten, zij het onder andere omstandigheden, een goede zaak is; deze ontwikkeling zal – en ik citeer –  

krachtig gestimuleerd worden. Daarnaast kunnen we met betrekkelijke tevredenheid vaststellen dat het 

tekort is verlaagd naar 2,5 miljoen euro. 

De gevoelens die wij hebben bij deze stukken zijn vooral, dat moge duidelijk zijn,  gevoelens van 

onzekerheid. Onzekerheid over de te verwachten rijksbijdrage en de gevolgen die deze kan hebben voor 

het uit te voeren beleid. Onzekerheid ook voor de betrokken werknemers, gelet op het ingezette beleid om 

tijdelijke contracten niet meer om te zetten in vaste dienstverbanden. 
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Al met al betekent e.e.a. dat de meerjarenraming ook met de nodige slagen om de arm bezien moet 

worden. (Je zou je zelfs kunnen afvragen of het wel zinvol is om onder deze omstandigheden een dergelijke 

raming te maken.) Wij wachten vol spanning af hoe de definitieve begroting en meerjarenraming er uit 

gaan zien. 

Francis Boen 

Raad 24 sep / Centrumplan Musselkanaal 

Er is al veel gezegd en geschreven over het Centrumplan Musselkanaal, maar concreet ligt er nog niets op 

tafel. Wel is er enige beweging te constateren. Zo wordt er onderzocht of de mogelijkheid bestaat om de 

Bibliotheek en de Kameleon te huisvesten in de Heggerank. Wij zijn voorstander van hergebruik van 

leegstaande winkel- en bedrijfspanden. Wij maken echter ook kanttekeningen bij deze beweging. 

Een buurtvoorziening moet laagdrempelig en toekomstgericht zijn. We zijn daarom zeer benieuwd hoe de 

plannen er uiteindelijk uit gaan zien. Tijdens de raadsvergadering van 24 september hebben wij gevraagd 

bij het ontwikkelen van deze plannen verder te kijken dan alleen naar herhuisvesting van de Bibliotheek en 

de Kameleon. Wat leeft er bij de Handelsvereniging, Stichting Dorpsbelangen, Lefier en ontwikkelaars? Wij 

hebben verzocht om op het verzoek van de Handelsvereniging Musselkanaal in te gaan en binnenkort met 

alle betrokkenen en belangstellenden aan tafel te gaan. Wethouder Bessembinders heeft dit toegezegd. 

Met andere woorden, wordt vervolgd. 

Monique Kroom 

Raad 24 sep / Een nieuwe Adviesraad 

De gemeenteraad is op 24 september 2012 akkoord gegaan met een nieuwe Adviesraad, ‘de 

Participatieraad’ genoemd. De Participatieraad is een samenvoeging van het Cliëntenplatform, de 

Stichting Seniorenraad, en de WMO-adviesraad. De SP en D66 stemden tegen. De Partij van de Arbeid is 

voorstander van het samenvoegen van de verschillende adviesraden. 

Wij zijn van mening dat hier een kwaliteitsslag geleverd kan worden. We willen niet zeggen dat huidige 

raden geen kwaliteit geleverd hebben. In tegendeel we willen alle huidige leden bedanken voor hun het 

vele werk, dat zij hebben verricht. 

De samenvoeging moet er toe leiden dat mogelijke overlap verdwijnt en dat de kennis en ervaring wordt 

gedeeld. Hierdoor wordt de kracht van de adviesraad vergroot. 

Met de komst van de Participatieraad zijn er minder leden nodig zijn. De raad moet niet te groot zijn, 15 

leden lijkt naar onze mening voldoende. Voor de nieuwe adviesraad zullen de leden moeten solliciteren. 

Wij benadrukken dat er zorgvuldig geselecteerd moet worden zodat er een goede mix van kwaliteiten 

ontstaat. 

Wij vragen ook aandacht voor herstel van vertrouwen en goede communicatie met de leden van de 

verschillende raden. Uit de stukken en uit wat we horen, leiden we af dat er nog veel onvrede is. De 

wethouder Van de Kolk zegde in de raadsvergadering toe de onvrede bij bestaande leden proberen weg te 

nemen en zo te zorgen voor een waardig afscheid van de vertrekkende leden. Wij wensen de nieuwe leden 

veel succes in de toekomst. 

Catharina Woortman 
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Raad 24 sep / Woonboten blijven in het Stadskanaal 

September vorig jaar is het plan van de gemeente om woonboten, middels een sterfhuiscontractie, te 

laten verdwijnen uit het Stadskanaal in de ijskast gezet. Op 24 september 2012 is met algemene 

stemmen een nieuw voorstel omtrent de woonbootlocaties aangenomen. Zonder al te veel in detail te 

treden komt de wijziging hier op neer dat de ligplaatsen overdraagbaar zijn en dat er afspraken gemaakt 

zijn t.a.v. de liggelden en onderhoud. 

Bijna alle woonbootbewoners zijn tevreden met het eindresultaat. Tijdens de raadsvergadering zijn over en 

weer complimenten uitgedeeld voor de wijze waarop het huidige voorstel tot stand is gekomen. Wij zijn blij 

dat bewoners en gemeente elkaar hebben weten te vinden en dat het resultaat breed gedragen wordt. 

Voor de woonbootbewoners heeft de wijziging wel financiële consequenties. Zo wordt het liggeld in vijf 

jaar tijd verhoogd van 60 naar 300 euro per jaar. De woonboten worden aangesloten op de riolering. Deze 

kosten komen eveneens voor een deel voor rekening van de bewoners. De gemeente onderhoudt de 

bermen en zorgt o.a. ook voor onderhoud of voor vervanging van de meerpalen. De locatie tegenover de 

Watertoren is uitsluitend bestemd voor de traditionele schepen. Nu de kogel door de kerk is, hoeft 

niemand zich meer in houden de boten er piekfijn uit te laten zien. Op deze manier zijn zij het visitekaartje 

voor ons dorp. 

Monique Kroom 

Raad 24 sep / Stopzetting hondenpoeppilot Maarsstee 

Onlangs heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake het stopzetten 

van het hondenpoepproject in de wijk Maarsstee, Onstwedde en Musselkanaal. Het college heeft 

besloten om dit project stop te zetten, omdat de resultaten in Onstwedde en Musselkanaal weinig tot 

niets hebben opgeleverd. 

In de wijk Maarsstee is er wel verbetering zichtbaar van deze overlast. Zonder vooraf overleg te voeren met 

het bewonersplatform Maarsstee is dit project ook in deze wijk stopgezet. Hierover heeft het college reeds 

haar verontschuldigingen aangeboden. In de raadsvergadering van september heeft de PvdA benadrukt dat 

het een verantwoordelijkheid is van de gemeente om wijken en dorpen schoon te houden en om de APV te 

handhaven en juist dit punt is op initiatief van de PvdA een aantal jaren geleden hierin opgenomen. 

Hondenpoep blijft namelijk ergernis nummer 1 in een wijk en nu de pilot is stopgezet, wil dat natuurlijk niet 

zeggen dat het probleem opgelost is. 

Onze fractie heeft gevraagd naar de mogelijkheden om in alle wijken dezelfde faciliteiten aan te brengen, 

zoals in Maarsstee. Hierbij moet u denken aan speciale afvalbakken en het verstrekken van speciale 

afvalzakjes, zodat inwoners de uitwerpselen van hun honden hierin kwijt kunnen. De wethouder heeft 

hierop geantwoord dat het initiatief hiertoe bij de wijkraden ligt. Het college is namelijk wel bereid om mee 

te denken als zij met een plan komen. Tevens heeft de wethouder toegezegd dat ze de faciliteiten in 

Maarsstee blijven handhaven en het legen van de afvalbakken zal onderdeel gaan uitmaken van het 

gemeentelijk onderhoudsplan. 

Erik van der Vlag 
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Raad 24 sep / Brief Bewonersplatform Maarsstee stagnatie wijkontwikkelingsplan 

In de raadsvergadering van 24 september werd de brief behandeld van het bewonersplatform waarin 

aangegeven wordt dat het wijkontwikkelingsplan stagneert. Het gaat dan met name om de vertraging van 

het appartementencomplex aan de Gelderselaan. 

Wij waarderen de inzet van het bewonersplatform zeer. Onze  fractie ziet in deze brief een roep om hulp 

van het bewonersplatform om de bouwplannen voor het complex weer op de rails te krijgen. Wij maken 

ons zorgen over deze stagnatie. Ook de fractie van de ChristenUnie gaf aan zich zorgen te maken. We 

hebben het college opgeroepen om het antwoord op de brief mondeling toe te lichten bij het 

bewonersplatform, de wethouder was hiertoe bereid. Wij blijven deze kwestie volgen. 

Egbert Hofstra 

Vooraankondiging ViP (Vrouwen in de Partij) Festival 

Het ViP (Vrouwen in de Partij) Festival vindt dit jaar plaats in Groningen op zaterdagmiddag 10 november 

2012. Plaats en aanvangstijd worden binnenkort bekend gemaakt. Houdt onze website in de gaten. 

Meer informatie? Mail met geertjeroosjen@gmail.com. 

Lokale zetelverdeling o.b.v. verkiezingsuitslag 

Op basis van de verkiezingsuitslag ziet de zetelverdeling in Stadskanaal (23 zetels) er als volgt uit: 

NR PARTIJ AANTAL STEMMEN ZETELS PERCENTAGE 

1 VVD 2792 4 15.26 

2 PvdA 6010 9 32.85 

3 PVV 1747 2 9.55 

4 CDA 2320 3 12.68 

5 SP 2177 3 11.90 

9 Chr.Unie 1737 2 9.49 

 Overig (14 partijen) 1515 0 8.27 

  18298 23 100.00 

 

Bovenstaande geeft een beeld van de mogelijke zetelverdeling. Met partijen die alleen lokaal opereren en 

het ontbreken van landelijke partijen in Stadskanaal is geen rekening gehouden. 

Column: ‘Nederland Sterker en Socialer’ 

De verschillende verkiezingsprogramma’s zijn onlangs door het CPB doorgerekend. Duidelijk is dat de PvdA 

Nederland sterk én sociaal uit de crisis loodst. Sterk omdat we de financiële problemen oplossen. We 

zorgen voor structureel begrotingsevenwicht in 2017 en vanaf 2016 vermindert de staatsschuld. We 

scheppen zélfs een buffer voor mogelijke tegenslagen in de toekomst. Sociaal omdat we tegelijkertijd onze 

sociale voorzieningen in stand houden. De koopkracht tot twee keer modaal blijft overeind en we vragen 

van de allerhoogste inkomens en banken een grotere bijdrage. We verdelen de lasten van de crisis eerlijk. 
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Bezuinigen doen we op de verspillende marktwerking in de zorg, op bureaucratie, de aanleg van extra 

wegen en op defensie. Asociale maatregelen zoals de langstudeerboete, het liggeld in ziekenhuizen en het 

fors hoger eigen risico in de zorg draaien we terug. Op gebied van werkgelegenheid en groei doen we het in 

het CPB-model minder dan de ‘Kunduz-partijen’. Die cijfers weerspiegelen een bewuste keuze. In tijden van 

crisis de ontslagbescherming uithollen, de WW in hoogte en duur verkorten, ouderen de mogelijkheid 

ontnemen om eerder met pensioen te gaan, zoals andere partijen willen, leveren in de CPB-modellen 

banen op. Problemen voor je uitschuiven door bijvoorbeeld niets te doen aan de vastzittende 

woningmarkt, levert volgens de CPB-berekeningen op de korte termijn groei. We kiezen daar bewust niet 

voor. Wij vinden dat de problemen op de woningmarkt zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. 

Wij staan voor een ander Nederland. Sterk én sociaal. En daar zijn we trots op. Stem daarom op woensdag 

12 september op de PvdA, ook voor een sterk en sociaal Stadskanaal. 

Erik van der Vlag 

Deze column is 5 september 2012 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 

PvdA-prominenten op de markt in Stadskanaal 

"Ik krijg zo veel energie van de contacten met mensen, dat campagne voeren mij totaal geen moeite 

kost. De mensen moeten ook overtuigd worden van het feit dat het kiezen voor de PvdA een keuze voor 

de toekomst is. Mocht Nederland weer een rechts kabinet krijgen, dan breken ze Nederland nog verder 

af." Dat zei Jetta Klijnsma, tweede op de lijst van de PvdA voor de komende verkiezingen, zaterdag 1 

september op de markt in Stadskanaal. 

Samen met Europarlementariër Thijs Berman kwam ze de afdeling-Stadskanaal van de PvdA enkele uren 

versterken. Beiden gingen in gesprek met de marktbezoekers en deelden rozen uit. Zowel Klijnsma als 

Berman is er trots op dat de PvdA op dit moment probeert met een duidelijk verhaal een eerlijk beeld te 

scheppen van de situatie in Nederland en de wereld. "We kunnen wel mooie beloften doen, maar als deze 

niet realiseerbaar zijn, sta je in je hemd. Iedereen zou het liefst de crisis per direct oplossen, maar dat gaat 

niet lukken. Dus moet je de mensen duidelijk maken wat er wel en niet kan. Ook zullen we moeten 

hervormen en moeten zorgen dat de lasten eerlijk verdeeld worden. Dus de sterkeren in de samenleving 

moeten ook meer bijdragen om het voor de armeren leefbaar te houden", aldus Klijnsma. "We hopen ook 

dat we mee kunnen regeren, maar wel met de juiste partners, zodat we Nederland weer socialer kunnen 

maken. Mocht dat lukken dan is dat natuurlijk een ultieme beloning." 

Klijnsma zei verder onder de indruk te zijn van het enorme enthousiasme van alle partijvrijwilligers. "Alles is 

keurig voor elkaar, de rozen staan klaar en we worden met open armen ontvangen. Je merkt dat het enorm 

leeft onder de PvdA-aanhang. Na de successen van Diederik Samsom in de debatten is de motivatie nog 

meer toegenomen. Ook spreken de mensen je aan en vragen ze of het nog mogelijk is om de grootste partij 

te worden. Dit zal lastig worden, maar we gaan er alles aan doen. Er is nog een aantal dagen te gaan en 

deze gaan we volledig benutten om onze standpunten over het voetlicht te brengen." 
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Europarlementariër Thijs Berman in gesprek op de markt in Stadskanaal 

PvdA-kamerlid Hamer bezoekt Wedeka in Stadskanaal 

Mariëtte Hamer heeft een bezoek gebracht aan Wedeka in Stadskanaal. Het bekende PvdA-kamerlid 

bezocht het werkvoorzieningsschap op uitnodiging van de Ondernemingsraad. Hamer deelt de zorgen 

van de werknemers: “Daarom zijn de verkiezingen dit keer erg belangrijk. Het maakt echt een verschil 

welke partij als winnaar uit de bus komt. Voor de werkvoorzieningsschappen staat er 12 september veel 

op het spel”. 

Het kabinet Rutte-Verhagen was voornemens om de werkvoorzieningsschappen enorm te korten. Wedeka-

voorzitter Van de Kolk was aanwezig bij het gesprek: “Als de oorspronkelijke plannen waren doorgegaan 

zouden in onze gemeente veel inwoners achter de geraniums zijn beland. Stadskanaal zou voor miljoenen 

het schip zijn ingegaan. Niet alleen de werknemers, maar alle inwoners zouden de gevolgen ondervinden”. 

Mariëtte Hamer maakte duidelijk dat de Partij van de Arbeid oog heeft voor de specifieke situatie in Oost-

Groningen: “De PvdA wil dat werknemers met een beperking grotere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. 

Dat betekent iets voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. We zijn absoluut tegen de 

draconische maatregelen die het vorige kabinet voorstond. Maar er liggen ook kansen. We vinden 

bijvoorbeeld dat grote en middelgrote bedrijven, maar zeker ook de overheid, het voorbeeld moeten geven 

door 5 procent arbeidsgehandicapten en langdurige werkzoekenden op te nemen. De PvdA wil bovendien 

extra geld reserveren voor de begeleiding van deze werknemers”. 

Mariëtte Hamer wil de bijstand, sociale werkvoorziening en de Wajong samenvoegen tot één regeling. 

Gemeenten moeten deze regeling strikt gaan uitvoeren, vindt het PvdA-kamerlid: “De ondergrens is hierbij 

het wettelijke minimuminkomen. De PvdA stelt zich echter ook duidelijk op in de richting van 

uitkeringontvangers: wie werk weigert, wordt gekort. Maar wie wil werken, verdient ook alle hulp en 

ondersteuning daarvoor”. 



 11 van 12

 
Mariëtte Hamer neemt samen met Anita Joling, voorzitter van de OR een kijkje in het productiebedrijf 

(Kandidaat-)Kamerlid Henk Nijboer (29) uit Groningen: "Zonder 

werkgevers zijn er geen werknemers, dat begrijpt de PvdA een stuk beter 

dan de SP" 

 
Blij, verbaasd, maar vooral beduusd was Henk Nijboer (29) uit Groningen toen 

hij te horen kreeg dat hij op nummer 13 van de lijst van de PvdA voor de 

Tweede-Kamerverkiezingen stond. ,,Ik vind dat een ontzettend hoge plek. Het 

betekent dat er iets van me verwacht wordt en het is nu aan mij om die 

verwachtingen waar te maken.’’ 

Nijboer groeide op in Ten Boer en studeerde aan de RUG met succes algemene 

economie. Tijdens die studie was hij lid van Provinciale Staten van Groningen. ,,Ik 

kwam op m’n 19de in de Staten en hoop nu op m’n 29ste in de Tweede Kamer te 

komen.’’ 

Al vroeg koos Nijboer voor de PvdA. ,,Ik geloof in een progessieve, sociale samenleving. Mensen moeten 

hun kansen kunnen nemen en mensen met pech moeten geholpen worden. Om dat te kunnen betalen, heb 

je een sterke economie nodig. Mijn interesse in de politiek werd aangewakkerd in de tijd toen er bijna in elk 

dorp een plan was voor de bouw van een asielzoekerscentrum. Ik was 15, 16 jaar toen dat in ons dorp 

speelde. Tijdens een informatieavond waren er alleen maar insprekers die tegen de komst van het centrum 

waren. Toen ging ik naar de microfoon en hield een heel verhaal vóór de komst van het asielcentrum. Want 

ik vond toen en nu nog steeds dat Nederland een rijk land is en dus mensen moet helpen die door 

bijvoorbeeld burgeroorlogen of hun politieke of religieuze overtuiging op de vlucht zijn geslagen.  Maar 

zoals gezegd: mijn interesse voor de politiek was gewekt en de Partij van de Arbeid bleek de partij die bij 

mij past.’’ 

Terugkijkend op zijn periode (2003-2007) in de Staten noemt Nijboer zijn aangenomen initiatiefvoorstel om 

omwonenden bij nieuwe projecten meer invloed te geven één van zijn hoogtepunten. ,,Hoe werkte het als 

de provincie bijvoorbeeld een nieuwe weg wilde aanleggen? Alles werd op het provinciehuis voorbereid en 

uitgewerkt en als de plannen klaar waren, werden ze voorgelegd aan de omwonenden. Ik vond dat een rare 

gang van zaken en heb met dat initiatiefvoorstel bereikt dat, als er een nieuwe weg moet komen, de 
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betrokken omwonenden direct bij het plan worden betrokken. Ze kunnen met ideeën komen, wijzigingen 

voorstellen. Ik hoorde laatst dat het goed werkt en daar ben ik best trots op.’’ 

Na zijn afstuderen kon Nijboer aan de slag op het ministerie van Financiën en verhuisde hij naar Den Haag 

,,Het is heel leerzaam hoe ‘Den Haag’ aankijkt tegen het Noorden.’’ Het heeft Nijboer ook geleerd hoe het 

Noorden zich ten opzichte van ‘Den Haag’ moet opstellen. ,,Niet steeds stampvoeten, al is daar af en toe 

wel reden toe. Maar het Noorden moet zelf laten zien waar het goed in is, wat de sterke punten zijn. Dat is 

het midden- en kleinbedrijf, innovatieve ondernemers, maar ook de Gasunie, de Eemshaven, Energy Valley, 

het project Healthy Ageing van het UMCG… Laat zien waar we sterk in zijn.’’ 

Toen Nijboer hoorde dat hij op de 13de plek op de lijst stond, nam hij meteen ontslag bij Financiën en 

verhuisde hij terug naar Groningen. ,,Ik wil een Kamerlid voor het Noorden zijn en veel tijd steken in de 

campagne voor de partij. Straks in de Tweede Kamer ga ik eerst Diederik Samsom goed helpen bij de 

formatie. Daarna wil ik de regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf proberen te verlichten, zodat de 

werkgelegenheid in stand blijft. De grote bedrijven zitten meestal in de Randstad en in het zuiden van 

Nederland. Het Noorden moet het hebben van het MKB, dat is hier de banenmotor. Ik vind het scheef dat 

juist het MKB zo hard wordt aangeslagen door de overheid, terwijl grote bedrijven door fiscale constructies 

bijna niets bijdragen. Er kan in politiek Den Haag wel wat meer oog zijn voor de belangen en de grote 

waarde van deze sector. Dan wordt weleens gezegd: komt de PvdA ineens op voor de belangen van de 

werkgevers? Maar het ligt heel simpel: zonder werkgevers zijn er ook geen werknemers. Dat begrijpt de 

PvdA een stuk beter dan de SP.’’ 

ZOMAAR WAT VRAGEN 

Burgerlijke staat? 

Getrouwd met Simon 

Wat vind je het mooiste boek dat je hebt gelezen? 

De Graanrepubliek van Frank Westerman. 

Je mooiste film? 

Ik kijk het liefst Scandinavische en Britse detectives. 

En je favoriete sport? 

Hardlopen om zelf te doen en voetbal om naar te kijken. Ik ga regelmatig naar FC Groningen. 

Lekkerste eten? 

Stamppot andijvie met spek. 

Je favoriete tv-programma? 

De Wereld Draait Door. 

En op radio? 

Altijd wat anders op Radio Noord. Mensen mogen bellen over wat ze maar willen. 

Je hobby? 

Eten, drinken en op een terrasje zitten. 

En tot slot, je favoriete muziek? 

Nederlandstalig. Ik ga minstens één keer per jaar naar het Mega Piraten Festijn. 


