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AFDELING STADSKANAAL 
NIEUWSBRIEF – november 2012 nr. 89 
Samen	  werkt	  beter	  
Word	  lid	  van	  de	  PvdA.	  Dit	  kan	  al	  vanaf	  €	  1,-‐	  per	  maand.	  Meld	  je	  aan	  via	  https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/lid	  

Wil	  je	  meer	  weten	  over	  PvdA,	  maar	  nog	  geen	  lid	  worden,	  meld	  je	  dan	  aan	  als	  belangstellende	  via	  doemee@pvda.nl	  of	  
ga	  naar:	  https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/belangstellende.	  

Help	  als	  vrijwilliger.	  Dit	  kan	  van	  alles	  zijn:	  nieuwsbrief	  bezorgen,	  meehelpen	  bij	  campagneactiviteiten	  als	  marktacties,	  	  
politieke	  cafés	  etc.	  Meld	  je	  aan	  via	  de	  secretaris	  van	  het	  bestuur.	  

Donaties1:	  rekeningnummer	  4427898	  t.n.v.	  PVDA	  AFD	  STADSKANAAL	  te	  Stadskanaal	  

Contact	  
Secretaris	  bestuur:	   carlahopkes@pvda-‐stadskanaal.nl	  
Ledenadministratie:	   ledenadministratie@pvda-‐stadskanaal.nl	  
Secretaris	  fractie:	   moniquekroom@pvda-‐stadskanaal.nl	  
Ombudsteam:	   ombudsteam@pvda-‐stadskanaal.nl	  /	  06-‐11839166	  
Campagneteam:	   campagneteam@pvda-‐stadskanaal.nl	  
Twitter:	   www.twitter.com/pvdastadskanaal	  

	  
	  

Thermometer	  
#	  leden:	  165	  (+1)	  

#	  belangstellenden:	  157	  (-‐1)	  

	  
Nieuwsbrief	  per	  e-‐mail	  ontvangen,	  bijdragen	  of	  reageren?	  Stuur	  een	  e-‐mail	  naar	  nieuwsbrief@pvda-‐stadskanaal.nl	  

Agenda	  

Zaterdag	  8	  december	   Communicatie	  Academie	  (zie	  pagina	  5)	  
Woensdag	  12	  december	   Start	  cursus	  ‘Kennismaking	  met	  de	  lokale	  Politiek’	  
Januari	  2013	   Start	  Jan	  Schaper-‐leergang	  2	  (zie	  pagina	  6)	  

In	  deze	  nieuwsbrief	  

• Van	  de	  voorzitter	  
• Verslag	  PvdA	  ViP	  Festival	  2012	  
• Najaarsnota	  2012	  en	  Programmabegroting	  2013	  
• Ervaringen	  van	  Provinciale	  Statenlid	  Roelf	  

Schoenmaker	  

• Column:	  'Politiek	  is	  wel	  leuk!'	  
• Communicatie	  Academie	  
• Jan	  Schaper-‐leergang	  2	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

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,	  

Er	  is	  een	  nieuw	  regeerakkoord	  en	  er	  is	  een	  nieuw	  kabinet.	  De	  PvdA	  regeert	  weer.	  Onzer	  felicitaties	  bij	  deze.	  
En	  ook	  nog	  een	  noorderling	  in	  het	  kabinet,	  gedeputeerde	  Wilma	  Mansveld.	  Aan	  de	  reacties	  te	  zien	  is	  het	  
land,	  en	  vooral	  de	  VVD,	  wars	  van	  eerlijk	  delen,	  nog	  niet	  van	  de	  schrik	  bekomen.	  Maar	  laten	  we	  afwachten	  
hoe	  de	  afspraken	  verder	  uitgewerkt	  worden,	  er	  zit	  nog	  veel	  zeer,	  heel	  veel	  zeer	  in,	  ook	  voor	  ons,	  	  dat	  de	  
komende	  jaren	  op	  ons	  af	  komt.	  

Zoals	  het	  een	  democratische	  vereniging	  betaamt	  wordt	  in	  principe	  aan	  de	  leden	  gevraagd	  om	  toestemming	  
te	  geven	  voor	  nieuwe	  akkoord.	  Dat	  gebeurt	  in	  een	  congres.	  Maar	  de	  ene	  week	  is	  er	  een	  akkoord	  en	  de	  
week	  daarop	  is	  er	  een	  congres.	  Als	  kleine	  afdeling	  is	  het	  praktisch	  onmogelijk	  om	  daar	  in	  een	  paar	  dagen	  
tijd	  een	  ledenvergadering	  voor	  bij	  elkaar	  te	  roepen	  en	  het	  is	  voor	  ons	  nog	  de	  vraag	  of	  u	  dan	  komt.	  U	  kunt	  
natuurlijk	  zelf	  de	  koppen	  bij	  elkaar	  steken	  en	  het	  bestuur	  verzoeken	  om	  een	  ledenvergadering.	  Mocht	  u	  
willen	  reageren	  op	  het	  landelijk	  partijgebeuren	  dan	  kunt	  u	  altijd	  het	  bestuur	  benaderen	  of,	  direct	  onze	  
congresafgevaardigde	  Erik	  van	  der	  Vlag.	  Wij	  kunnen	  dan	  zorgen	  dat	  het	  verder	  de	  landelijke	  pijplijn	  in	  komt.	  	  
Wij	  zullen	  dit	  op	  de	  eerstvolgende	  leden	  vergadering	  alsnog	  aan	  de	  orde	  stellen.	  

De	  samenwerking	  tussen	  de	  PvdA-‐afdelingen	  Bellingwedde,	  Vlagtwedde	  en	  Stadskanaal	  is	  door	  het	  
afketsen	  van	  de	  besprekingen	  tussen	  de	  gemeentes	  Vlagtwedde	  en	  Stadskanaal	  op	  een	  ander	  spoor	  terecht	  
gekomen.	  Op	  dit	  moment	  praten	  de	  afdelingen	  Bellingwedde	  en	  Vlagtwedde	  met	  elkaar	  om	  tot	  nauwere	  
samenwerking	  en	  gedeeltelijke	  samenvoeging	  met	  elkaar	  te	  komen,	  dit	  in	  lijn	  met	  de	  nauwer	  wordende	  
banden	  tussen	  de	  gemeentes	  Vlagtwedde	  en	  Bellingwedde.	  	  Vooral	  in	  Bellingwedde	  is	  de	  bestuurlijke	  
bezetting	  van	  de	  partijafdeling	  zeer	  mager	  en	  van	  die	  zijde	  kijkt	  men	  naar	  Vlagtwedde	  en	  wil	  men	  graag	  
samen	  verder.	  Stadkanaal	  doet	  daar	  niet	  aan	  mee,	  maar	  wil	  wel	  betrokken	  zijn	  en	  blijven	  op	  het	  gebied	  van	  
verenigingsactiviteiten	  zoals	  campagnevoeren.	  We	  gaan	  dus	  wel	  meer	  dingen	  samen	  doen	  maar	  een	  
verdergaande	  samenwerking	  en	  een	  eventuele	  fusie	  is	  voorlopig	  van	  de	  baan.	  	  

Maar	  wie	  weet…	  in	  welke	  gedaante	  het	  spook	  van	  de	  gemeentelijke	  herindeling	  zich	  de	  komende	  jaren	  nog	  
gaat	  vertonen!	  

Uw	  voorzitter,	  
Hans	  Bellers	  

Verslag	  PvdA	  ViP	  Festival	  2012	  

Zaterdag	  10	  november	  2012	  in	  Het	  Paleis	  te	  Groningen,	  	  van	  12.00	  tot	  17.00	  uur,	  	  door	  drs.	  Ellen	  Pot	  

Thema: Vrouwen en Leiderschap 
Organisator, dagvoorzitter en gastvrouw: Sita Mik-Boeren, lid bestuur ViP (Vrouwen in de Partij) 

Onder het motto “inhoud èn leuk èn lekker”, heeft het VIP-bestuur  met dit thema een groot aantal 
vrouwen uit het hele land naar Groningen gelokt. Dat het geen valse voorwendsels betrof moge 
duidelijk worden uit onderstaande korte uiteenzetting. 

Na de voortreffelijke lunch voor de van heinde en ver gekomen bestuurders, 
volksvertegenwoordigers en anderszins actieve vrouwelijke PvdA-leden deed mevrouw Kirsten 
van den Hul M.A. de aftrap voor het inhoudelijke gedeelte: 
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Kirsten (Deventer, 1976) schrijft een wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. Verder 
presenteert, adviseert en inspireert zij op het kruispunt van cultuur, diversiteit, communicatie en 
verandering. In 2011 mocht zij de wereldleiders van de Verenigde Naties in New York toespreken, 
als Nederlands vrouwenvertegenwoordiger. Zij schrijft momenteel aan haar “Shevolution”. 

Op levendige wijze wist ze de zaal te boeien met allerhand wetenswaardigheden en interessante, 
inspirerende visies op het gebied van diversiteit. Feiten en gezichtspunten, die onze Partij van de 
Arbeid, in de gehele breedte, ongetwijfeld  graag mee zal laten wegen in al haar 
beleidsvoorstellen. “Dit wordt de eeuw van de vrouw”, citeert Kirsten. Over de hele wereld, ook in 
India en Latijns-Amerika, bevolken vrouwen intussen voor meer dan de helft de universiteiten. 
Vrouwen bepalen voor 90% waaraan al het geld uitgegeven wordt. Hoe kan het dan dat vrouwen 
relatief weinig vertegenwoordigd zijn in de top van bedrijven en overheidsinstellingen en in die van  
het Openbaar Bestuur? Van het belang van diversiteit, ook voor de economie, zijn intussen meer 
dan voldoende voorbeelden. In India was er bv een tijdelijk quotum voor vrouwen in het Openbaar 
Bestuur, direct liep de corruptie terug, mensen werden eerder aangesproken op (fout) gedrag. Zo 
helpt een voetbalveld vol linksbenige spitzen geen enkel land naar de overwinning. Bedrijven 
maken de meeste winsten als het personeel, met name het management (directie) uit zoveel 
mogelijk vijvers gevist wordt. Het is zeer aannemelijk, zoals Drs. Neelie Kroes stelt, dat wanneer 
Lehman Brothers Lehman Sisters had geheten, de economie nu niet in die dip gezeten had. Ook 
hier weer een pleidooi voor een (minimaal) evenredig deel vrouwen in de top. Ook in die van 
politieke partijen! Wellicht dat ook vrouwen beter kunnen toezien op het rechtzetten van volgende 
ontwikkelpunten: Nog drie miljoen vrouwen in Nederland zijn financieel afhankelijk van hun partner. 
Met het oog op het echtscheidinspercentage dat van 35% richting de 50% aan het gaan is, is het 
financiële risico voor deze vrouwen aanmerkelijk groter dan het risico op bv een brand of een 
ziekte, waarvoor iedereen wel verzekerd is. Verder maken vrouwen slechts een minderheid uit in 
symfonieorkesten en is de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd 19%. Een door Kirsten 
geopperd idee in deze om, zolang dit nog duurt, vrouwen elk jaar 1 dag 19% korting op alles te 
geven, werd onder luid applaus in ontvangst genomen. Kan onze fractie in Den Haag dit even 
regelen? Dank. Op www.thechangeagent.nl  vindt u Kirsten van den Hul haar blog en via 
@thechangeagent kunt u haar volgen op Twitter. 

Opera della Casa (www.operadellacasa.com) uit Groningen zorgde, met het dagthema indachtig, 
voor  een zalige oefening van de lachspieren met een teug opera, een toefje klassiek, een vleug 
operette en een scheut cabaret door drie professionele operazangeressen. 

In drie werkgroepen werd door de aanwezigen levendig en geïnspireerd van gedachten gewisseld 
over de thema’s “Kinderopvang” (Bernadette Diekstra), “Vrouwenparticipatie” (Keklik Yücel) en 
“Armoede” (Elly Pastoor).  

Afgesproken wordt o.a. dat de vrouwen in hun functies in Raden van Toezicht en andere 
(bestuurlijke) toplagen, andere vrouwen zullen aanbevelen en tippen. 

De aanwezige 2e kamerleden Lutz Jacobi en Keklik Yücel en de aanwezige voorzitter van het 
ViP, Anja Timmer, zijn ruim voldoende gevoed om de bevindingen van de dag mee te nemen in 
hun verdere werk voor de PvdA. De andere aanwezigen nemen de kennis van het festival onder 
het motto “ALS JE HET DOOR HEBT, ZIE JE HET”  mee naar hun eigen activiteiten binnen en 
buiten de PvdA om mede verantwoordelijk te worden voor de groei van het vrouwelijke stempel op 
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de Nederlandse samenleving op alle niveaus. Gelukkig hebben ook steeds meer mannen het door 
en een deel daarvan is graag en goed bondgenoot van de vrouwen in deze, ook binnen de PvdA. 

Een groepje aanwezige vrouwen uit Twente heeft tot een ieders enthousiasme spontaan 
aangeboden volgend jaar de organisatie van het ViP-festival  op zich te nemen. Zaterdag 9 
november 2013 in Hengelo. Ook weer de 2e zaterdag van november, die hiermee voorgoed 
gebombardeerd is tot vaste PvdA ViP dag. Dat er vòòr, tijdens en na het programma druk met 
agenda’s, visitekaartjes en afspraken is uitgewisseld, geeft niet alleen blijk van het voorzien in een 
behoefte van zo’ndag, maar houdt ook de belofte van vervolg in. 

HOORT  ZEGT  ’T  VOORT 

Met groet, 

Ellen Pot (ellenpot@home.nl) 
voorzitter initiatiefgroep PvdA ViP regio Oost en voorzitter PvdA ViP Twente 

Raad	  5	  nov	  /	  Najaarsnota	  2012	  en	  Programmabegroting	  2013	  

In	  de	  raadsvergadering	  van	  5	  november	  zijn	  de	  Najaarsnota	  2012	  en	  de	  Programmabegroting	  2013	  
besproken.	  Het	  blijkt	  dat	  er	  nog	  steeds	  sprake	  is	  van	  wachttijden	  voor	  de	  schuldhulpverlening,	  die	  in	  
sommige	  gevallen	  kunnen	  oplopen	  tot	  11	  weken.	  Dit	  is	  voor	  ons	  onaanvaardbaar.	  

Bij	  de	  najaarsnota	  hadden	  wij	  als	  fractie	  één	  kanttekening,	  betreffende	  de	  schuldhulpverlening.	  Tijdens	  de	  
algemene	  beschouwingen	  in	  mei	  hebben	  wij	  aangegeven	  dat	  een	  wachtlijst	  voor	  schuldhulpverlening	  voor	  
ons	  onaanvaardbaar	  is.	  We	  hebben	  het	  college	  gevraagd	  maatregelen	  te	  treffen	  om	  wachtlijsten	  te	  
voorkomen.	  Het	  blijkt	  dat	  er	  nog	  steeds	  sprake	  is	  van	  wachttijden,	  die	  in	  sommige	  gevallen	  kunnen	  oplopen	  
tot	  11	  weken.	  Dit	  is	  voor	  ons	  onaanvaardbaar,	  temeer	  er	  in	  het	  voorjaar	  extra	  geld	  beschikbaar	  is	  gesteld	  
om	  bij	  GKB	  meer	  trajecten	  te	  kunnen	  inkopen.	  

Geprobeerd	  zal	  worden	  om	  de	  instroom	  te	  beperken	  door	  aan	  mensen	  die	  vijf	  jaar	  van	  schuldhulpverlening	  
gebruik	  maken	  een	  eigen	  bijdrage	  te	  vragen	  van	  €50	  per	  maand.	  Onduidelijk	  is	  nog	  welke	  effecten	  dit	  zal	  
hebben.	  In	  de	  raadsvergadering	  van	  januari	  zal	  de	  wethouder	  aangeven	  welke	  afspraken	  met	  GKB	  gemaakt	  
zijn	  om	  de	  wachttijd	  terug	  te	  brengen	  naar	  de	  wettelijke	  termijn	  van	  4	  weken.	  

Uit	  de	  programmabegroting	  2013	  blijkt	  dat	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  haar	  huishoudboekje	  op	  orde	  heeft.	  
De	  saldi	  in	  de	  begroting	  voor	  de	  komende	  vier	  jaar	  zijn	  positief	  en	  bieden	  ruimte	  voor	  de	  opvang	  van	  
financiële	  risico’s.	  

Het	  is	  duidelijk	  dat	  voor	  het	  bereiken	  van	  dit	  begrotingsresultaat	  een	  prijs	  moet	  worden	  betaald	  in	  de	  vorm	  
van	  omvangrijke	  taakstellingen	  en	  ombuigingen.	  De	  realisatie	  hiervan	  bepaalt	  of	  het	  geschetste	  resultaat	  
inderdaad	  gehaald	  zal	  worden.	  In	  ieder	  geval	  kunnen	  we	  vaststellen	  dat	  de	  voorzieningen	  in	  stand	  worden	  
gehouden	  en	  zoveel	  mogelijk	  op	  peil	  zijn	  gebleven	  en	  dat	  ook	  de	  lokale	  heffingen	  op	  een	  acceptabel	  niveau	  
zijn	  gebleven.	  

Duidelijk	  is	  ook	  dat	  er	  een	  aantal	  onzekerheden	  en	  bedreigingen	  zijn:	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  rijksbijdrage	  
en	  de	  uiteindelijke	  uitwerking	  van	  de	  verschillende	  decentralisaties	  (jeugdzorg,	  AWBZ).	  Tijdens	  de	  
algemene	  beschouwingen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  Perspectiefnota	  zijn	  we	  uitgebreid	  ingegaan	  op	  de	  
uitgangspunten	  die	  de	  basis	  vormen	  van	  deze	  begroting.	  De	  PvdA	  fractie	  heeft	  daarbij	  een	  aantal	  
zorgpunten	  gesignaleerd	  die	  wat	  ons	  betreft	  nog	  steeds	  aan	  de	  orde	  zijn.	  
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Ten	  aanzien	  van	  de	  WMO	  blijft	  ons	  standpunt	  dat	  eenieder	  de	  zorg	  moet	  kunnen	  krijgen	  die	  nodig	  is.	  Wij	  
gaan	  er	  dan	  ook	  van	  uit	  dat	  dit	  ondanks	  de	  geplande	  taakstelling	  en	  ingezette	  ombuigingen	  het	  geval	  blijft.	  
Met	  name	  op	  dit	  beleidsterrein	  blijft	  er	  een	  groot	  aantal	  onzekerheden.	  De	  ontwikkelingen	  in	  het	  eerste	  
halfjaar	  geven	  aan	  dat	  we	  op	  de	  goede	  weg	  zijn,	  hetgeen	  ook	  blijkt	  uit	  de	  cijfers	  in	  de	  Najaarsnota.	  Het	  
project	  “de	  kanteling”	  is	  in	  volle	  gang	  en	  biedt	  mogelijkheden	  de	  kosten	  te	  verlagen.	  

Dan	  het	  gemeentelijk	  minimabeleid.	  Voor	  ons	  blijft	  gelden	  dat	  de	  minima	  bij	  het	  ingezette	  beleid	  dienen	  te	  
worden	  ontzien.	  In	  de	  eerstvolgende	  raadsvergadering	  komt	  de	  wethouder	  met	  een	  notitie	  over	  de	  inzet	  
van	  extra	  financiële	  middelen	  op	  dit	  terrein.	  Steeds	  meer	  huishoudens	  doen	  een	  beroep	  op	  de	  stichting	  
Leergeld	  en	  het	  Jeugdsportfonds.	  

Ten	  aanzien	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  centrum	  in	  Musselkanaal	  hebben	  wij	  aangegeven	  dat	  het	  
belangrijk	  is	  dat	  het	  college	  in	  gesprek	  blijft	  met	  de	  verschillende	  initiatiefnemers	  en	  betrokkenen.	  

Wijkraden	  vervullen	  een	  belangrijke	  rol	  als	  het	  gaat	  om	  de	  bevordering	  van	  de	  sociale	  cohesie	  in	  een	  wijk.	  
De	  ontwikkeling	  van	  de	  wijkraden	  blijft	  een	  belangrijk	  aandachtspunt.	  Richting	  de	  wijkraden	  dient	  
maatwerk	  geleverd	  te	  worden.	  

Wij	  hebben	  het	  college	  gevraagd	  om	  in	  de	  voorjaarsnota	  een	  activiteitenbudget	  op	  te	  nemen	  om	  jaarlijks	  
afwisselend	  een	  zomeractiviteit	  (zoals	  bijv.	  Go	  Sports,	  verrassend	  Stadskanaal)	  en	  een	  winteractiviteit	  
(ijsbaan)	  te	  organiseren,	  mede	  in	  het	  licht	  van	  eventuele	  festiviteiten	  in	  het	  kader	  van	  250	  jaar	  
(Stads)Kanaal	  en	  400	  jaar	  Semslinie.	  De	  wethouder	  heeft	  aangegeven	  dat	  er	  reeds	  enkele	  werkgroepen	  
bezig	  zijn	  met	  de	  voorbereiding	  van	  een	  en	  ander.	  

Bij	  de	  bespreking	  van	  de	  programmabegroting	  kwam	  ook	  de	  evaluatie	  van	  het	  bestuursakkoord	  aan	  de	  
orde:	  uit	  de	  evaluatie	  blijkt	  dat	  we	  op	  de	  goede	  weg	  zijn.	  Veel	  van	  de	  voorgenomen	  plannen	  zijn	  
gerealiseerd.	  Wij	  hebben	  de	  raad	  en	  het	  college	  hiervoor	  gecomplimenteerd.	  De	  nog	  niet	  gerealiseerde	  
onderdelen	  van	  het	  bestuursakkoord	  blijven	  hun	  prioriteit	  behouden,	  met	  uitzondering	  van	  BSV.	  Daarbij	  
hebben	  wij	  specifiek	  gewezen	  op	  de	  positie	  van	  het	  Refaja	  ziekenhuis.	  Wij	  zijn	  er	  (nog)	  niet	  gerust	  op	  dat	  de	  
huidige	  en	  voorgenomen	  positie	  van	  ons	  streekziekenhuis	  inmiddels	  verzekerd(!)	  is.	  Het	  definitief	  
realiseren	  van	  dit	  speerpunt	  van	  beleid	  vereist	  onze	  maximale	  inzet.	  

Francis	  Boen	  

Ervaringen	  van	  Provinciale	  Statenlid	  Roelf	  Schoenmaker	  

Inmiddels	  zijn	  we	  alweer	  anderhalf	  jaar	  onderweg	  met	  de	  huidige	  statenperiode.	  Nog	  steeds	  ervaar	  ik	  het	  
als	  een	  uitdaging	  om	  dit	  boeiende	  werk	  te	  kunnen	  doen.	  Ondanks	  de	  jarenlange	  raadservaring	  is	  dit	  heel	  
anders.	  Het	  abstractieniveau	  ligt	  veel	  hoger	  en	  natuurlijk	  zijn	  ook	  de	  afstanden	  veel	  groter.	  We	  worden	  veel	  
vaker	  dan	  ik	  gewend	  was	  uitgenodigd	  voor	  werkbezoeken.	  

Mij	  is	  de	  commissie	  Welzijn,	  Cultuur,	  Wonen	  en	  Leefbaarheid	  toebedeeld,	  waarbij	  ik	  woordvoerder	  op	  het	  
gebied	  van	  krimp	  en	  sport	  ben.	  Een	  boeiende	  materie.	  

In	  deze	  eerste	  periode	  kwamen	  er	  vele	  belangrijke	  zaken	  voorbij.	  (Ontwerp)	  Leefbaarheidsplannen	  voor	  
Oost-‐Groningen,	  de	  Eemsdelta	  en	  De	  Marne.	  De	  nieuwe	  sportnota	  en	  natuurlijk	  de	  cultuurnota.	  Op	  andere	  
terreinen	  kwamen	  o.a.	  de	  kolencentrale	  in	  de	  Eemshaven,	  de	  windmolens,	  Blauwe	  Stad,	  Meerstad	  en	  het	  
Forum	  voorbij.	  Maar	  ook	  megastallen	  en	  verdubbeling	  van	  de	  N33.	  En	  recent	  werd	  er	  in	  de	  fractie	  
natuurlijk	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  bestuurscrisis	  in	  de	  Stad	  en	  de	  gevolgen	  die	  het	  eenzijdig	  afblazen	  van	  
de	  plannen	  voor	  de	  Regiotram	  door	  de	  stad	  Groningen	  heeft	  voor	  de	  regio	  en	  de	  provincie.	  Ik	  moet	  zeggen	  
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dat	  ik	  het	  een	  gemiste	  kans	  vind	  dat	  de	  regiotram	  nu	  niet	  doorgaat.	  Evenzo	  vind	  ik	  het	  een	  gemiste	  kans	  dat	  
het	  Refaja	  ziekenhuis	  en	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  niet	  hun	  nek	  hebben	  uitgestoken	  om	  te	  komen	  tot	  één	  
gezamenlijk	  ziekenhuis	  in	  Oost	  Groningen.	  Was	  dat	  wel	  gebeurd	  dan	  waren	  er	  zeker	  mogelijkheden	  
geweest	  een	  beter	  en	  sterker	  ziekenhuis	  te	  realiseren	  bij	  Veendam	  dan	  nu	  het	  geval	  is	  bij	  Scheemda.	  Ik	  
vrees	  dat	  het	  Refaja	  zich	  op	  de	  middellange	  termijn	  niet	  staande	  zal	  weten	  te	  houden	  in	  een	  sterk	  
veranderend	  zorglandschap.	  Momenteel	  wordt	  er	  vanuit	  onze	  Statenfractie	  gewerkt	  aan	  een	  provinciale	  
zorgvisie,	  waarbij	  wij	  er	  van	  uitgaan	  dat	  de	  zorg	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  mensen	  wordt	  georganiseerd..	  
Hoewel	  we	  er	  niet	  over	  gaan	  vinden	  we	  er	  wel	  iets	  van.	  Het	  zijn	  immers	  onze	  burgers	  die	  het	  raakt.	  	  

Werkbezoeken	  heb	  ik	  de	  afgelopen	  periode	  afgelegd	  aan	  de	  gemeentes	  Grootegast,	  Leek	  
(werkvoorzieningsschap	  Novatec),	  Appingedam,	  Delfzijl,	  Veendam,	  Pekela,	  Oldambt	  (2x),	  en	  Vlagtwedde.	  
Daarnaast	  Boer	  en	  milieu,	  Hempflex,	  waterschap	  Noorderzijlvest,	  Noord	  Nederlands	  toneel,	  Huis	  van	  de	  
Sport	  en	  Noorderzon	  en	  Groninger	  Museum.	  

Deze	  periode	  is	  te	  lang	  om	  op	  alle	  onderwerpen	  te	  diep	  in	  te	  gaan	  en	  ik	  hoop	  de	  volgende	  keer	  een	  kortere	  
periode	  te	  kunnen	  beschrijven.	  

Oh	  ja,	  momenteel	  denken	  we	  natuurlijk	  na	  over	  de	  ontstane	  vacature	  voor	  gedeputeerde	  nu	  Wilma	  
Mansveld	  Staatssecretaris	  is	  geworden.	  

Roelf	  Schoenmaker	  

Column:	  'Politiek	  is	  wel	  leuk!'	  

'Leuk'	  is	  misschien	  niet	  het	  juiste	  woord,	  maar	  na	  ruim	  twee	  jaar	  weet	  ik	  het	  zeker,	  politiek	  doet	  er	  toe.	  
Vanaf	  maart	  2010	  ben	  ik	  raadslid	  voor	  de	  PvdA	  in	  Stadskanaal.	  Als	  raadslid	  ben	  je	  met	  zaken	  bezig	  die	  van	  
wezenlijk	  belang	  zijn.	  Je	  beslist	  over	  zaken	  die	  invloed	  hebben	  op	  de	  eigen	  leefomgeving.	  Komt	  die	  brug	  er	  
wel	  of	  niet?	  Blijft	  een	  kinderdagverblijf	  in	  het	  dorp	  open	  of	  wordt	  deze	  gesloten?	  Essentiële	  kwesties.	  
Daarom	  vind	  ik	  het	  niet	  te	  verklaren	  waarom	  de	  opkomst	  bij	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  (56%	  in	  2010)	  
zo	  laag	  is	  ten	  opzichte	  van	  de	  laatste	  Tweede	  Kamerverkiezingen	  (70%	  in	  2012).	  

Wat	  kunnen	  wij	  er	  aan	  doen	  om	  de	  lokale	  politiek	  dichter	  bij	  de	  burgers	  te	  brengen?	  U	  mag	  het	  zeggen.	  Uw	  
ideeën	  en	  suggesties	  zijn	  van	  harte	  welkom.	  Ondertussen	  ondernemen	  wij	  ook	  verschillende	  acties	  om	  dit	  
doel	  te	  bereiken.	  

Een	  van	  deze	  acties	  is	  het	  geven	  van	  de	  cursus	  ‘Kennismaking	  met	  de	  Lokale	  Politiek’.	  In	  zeven	  
bijeenkomsten	  komt	  vrijwel	  alles	  aan	  de	  orde	  waarmee	  lokale	  politici	  te	  maken	  krijgen.	  	  

In	  de	  cursus	  staat	  het	  werk	  van	  raadsleden,	  wethouders	  en	  de	  burgemeester	  centraal.	  Verder	  maken	  
cursisten	  kennis	  met	  overheden	  waar	  de	  gemeente	  veel	  mee	  te	  maken	  heeft.	  De	  cursus	  start	  
woensdagavond	  12	  december	  en	  eindigt	  in	  juni	  2013,	  is	  gratis	  en	  voor	  iedereen	  (dus	  ook	  niet-‐leden)	  
toegankelijk.	  

Wethouder	  Jan-‐Willem	  van	  de	  Kolk	  en	  ik	  organiseren	  de	  cursus.	  We	  willen	  op	  een	  ontspannen	  manier	  
ingaan	  op	  de	  lokale	  politiek	  en	  u	  kunt	  mee	  bepalen	  waarover	  we	  het	  gaan	  hebben	  en	  wat	  we	  gaan	  doen.	  U	  
kunt	  zich	  bij	  mij	  aanmelden.	  Ook	  voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  bij	  mij	  terecht.	  Graag	  tot	  ziens.	  

Monique	  Kroom	  

Deze	  column	  is	  17	  oktober	  2012	  gepubliceerd	  in	  de	  Nieuwsbode.	  
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Communicatie	  Academie	  

Op	  zaterdag	  8	  december	  organiseert	  de	  Suze	  Groenewegschool	  wederom	  een	  communicatie-‐academie	  in	  
Utrecht.	  

De	  volgende	  trainingen	  worden	  die	  dag	  gegeven:	  

1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Overtuigend	  Debatteren	  
2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Speechen	  als	  Obama	  
3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Impact	  in	  de	  media	  
4.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Creatief	  en	  effectief	  gesprek	  leiden	  
5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gespreksvaardigheden	  
6.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maak	  meer	  non-‐verbale	  impact	  
7.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Domination	  Techniques	  

De	  trainingen	  worden	  gegeven	  door	  ervaren	  trainers	  van	  Debat.nl	  en	  de	  PvdA.	  Je	  kunt	  rekenen	  op	  scherpe	  
persoonlijke	  feedback,	  pittige	  oefeningen	  en	  tips	  met	  een	  langdurig	  effect.	  	  Ga	  naar	  
http://www.pvda.nl/partij/opleidingen/communicatie-‐academie	  voor	  meer	  uitgebreide	  informatie	  over	  de	  
inhoud	  van	  de	  trainingen,	  aanmelden	  en	  de	  kosten	  voor	  deelname.	  

De	  communicatie-‐academie	  zou	  in	  eerste	  instantie	  op	  zaterdag	  3	  november	  zijn	  gehouden,	  maar	  vanwege	  
het	  ingelaste	  congres	  die	  dag,	  is	  het	  programma	  verschoven	  naar	  8	  december.	  Leden	  die	  zich	  voor	  3	  
november	  hadden	  aangemeld,	  dienen	  zich	  via	  deze	  link	  opnieuw	  ook	  voor	  8	  december	  aan	  te	  melden.	  

Locatie	  

De	  communicatie	  academie	  wordt	  gehouden	  in	  het	  Stedelijk	  Gymnasium	  te	  Utrecht,	  Ina	  Boudier	  
Bakkerlaan	  7.	  	  De	  ervaring	  leert	  dat	  er	  op	  zaterdagochtend	  weinig	  of	  geen	  parkeerplek	  te	  vinden	  is	  en	  
bovendien	  is	  het	  voor	  een	  groot	  deel	  betaald	  parkeren	  in	  deze	  wijk.	  Wij	  raden	  je	  daarom	  aan	  om	  met	  het	  
openbaar	  vervoer	  te	  komen.	  	  

Zorg	  dat	  je	  uiterlijk	  10	  uur	  aanwezig	  bent,	  omdat	  de	  trainingen	  stipt	  om	  10	  uur	  zullen	  aanvangen.	  

Jan	  Schaper-‐leergang	  2	  

In	  Januari	  2013	  gaat	  de	  tweede	  Jan	  Schaper-‐leergang	  van	  start.	  De	  leergang	  is	  bedoeld	  voor	  PvdA-‐leden	  die	  
overwegen	  zich	  te	  kandideren	  als	  raadslid	  bij	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  in	  2014.	  

De	  leergang	  bestaat	  uit	  twee	  fases.	  

Met	  het	  volgen	  van	  fase	  1	  heb	  je:	  

• Een	  reëel	  beeld	  van	  wat	  het	  raadswerk	  inhoudt	  (	  tijd	  /	  inzet	  /	  verwachtingen	  /	  mogelijkheden	  en	  
onmogelijkheden	  /	  impact	  op	  het	  persoonlijk	  leven	  

• Kennis	  van	  de	  competenties	  die	  nodig	  zijn	  om	  als	  raadslid	  te	  kunnen	  opereren	  
• Inzicht	  of	  het	  raadslidmaatschap	  iets	  voor	  je	  is	  (mocht	  je	  na	  het	  volgen	  van	  fase	  1	  besluiten	  dat	  het	  

misschien	  toch	  niet	  zo	  is,	  dan	  kun	  je	  je	  op	  dat	  moment	  afmelden	  voor	  fase	  2)	  

Met	  het	  volgen	  van	  fase	  2	  heb	  je:	  

• Inzicht	  in	  de	  werking	  van	  de	  politiek	  
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• Je	  kent	  de	  middelen	  die	  je	  als	  raadslid	  ter	  beschikking	  hebt	  en	  weet	  je	  hoe	  je	  die	  kunt	  gebruiken	  
• Je	  kent	  het	  belang	  van	  netwerken	  en	  weet	  hoe	  je	  dit	  kunt	  inzetten	  om	  signalen	  van	  ‘de	  straat’	  naar	  

de	  politieke	  arena	  kunt	  brengen	  
• Je	  kunt	  de	  sociaaldemocratische	  idealen	  vertalen	  naar	  de	  praktijk	  van	  de	  samenleving	  
• Kennis	  van	  de	  beginselen	  van	  de	  PvdA	  en	  de	  betekenis	  daarvan	  voor	  het	  werk	  als	  

volksvertegenwoordiger	  voor	  de	  PvdA	  
• Inzicht	  in	  de	  financiële	  cyclus	  en	  het	  belang	  van	  financiën	  om	  politieke	  doelen	  te	  realiseren	  
• De	  vaardigheid	  om	  overtuigend	  een	  presentatie	  voor	  een	  groep	  mensen	  te	  houden	  
• Kennis	  over	  hoe	  je	  sociale	  media	  effectief	  kunt	  gebruiken	  

Inschrijven	  kan	  tot	  15	  december	  aanstaande.	  Alle	  informatie	  over	  programma,	  deelnamekosten	  en	  
inschrijven	  vind	  je	  via	  http://www.pvda.nl/opleidingen/janschaper.	  

	  


