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AFDELING STADSKANAAL  
NIEUWSBRIEF – januari 2013 nr. 90  
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. 

Donaties
1
: rekeningnummer 4427898 t.n.v. PVDA AFD STADSKANAAL te Stadskanaal 

Contact 

Voorzitter bestuur: hansbellers@pvda-stadskanaal.nl / 0599-332531 

Secretaris bestuur: carlahopkes@pvda-stadskanaal.nl / 0599-613027 

Ledenadministratie: ledenadministratie@pvda-stadskanaal.nl / 0599-655577 

Voorzitter fractie: markkanter@pvda-stadskanaal.nl / 0599-655577 

Secretaris fractie: moniquekroom@pvda-stadskanaal.nl / 0599-470071 

Ombudsteam: ombudsteam@pvda-stadskanaal.nl / 06-11839166 

Campagneteam: campagneteam@pvda-stadskanaal.nl 

Twitter: www.twitter.com/pvdastadskanaal 

Thermometer

# leden: 163 (-2)

# belangstellenden: 156 (-1)

 

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

Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 19 januari 

Zaterdag 19 januari organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst. Leden en belangstellenden zijn van harte 

uitgenodigd. Speciale gast is Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Locatie: Theatercafé Carte Blanche, Geert Teisplein 4, Stadskanaal / Inloop: 14:30 

Agenda 

Woensdag 27 maart Ledenvergadering (fractieprofiel, adviescommissie) 

Woensdag 9 oktober Ledenvergadering (verkiezingsprogramma) 

Donderdag 28 november Ledenvergadering (kandidatenlijst) 

In deze nieuwsbrief 

• Van de voorzitter 

• Column: ‘Het wordt een ingrijpend jaar’ 

• Centrumplan Musselkanaal vervolg  

• 'Kennismaking met de lokale politiek' 

• PvdA Stadskanaal feliciteert Fox 

• Column: ‘Vangnet, geen hangmat' 

• Ledenvergadering samenwerking Bellingwedde, 

Stadskanaal, Vlagtwedde 

                                                           

 

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, 

Allereerst een nieuwjaarswens van mij namens het bestuur. 

We leven in een tijd van economische neergang, recessie geheten. En het wordt langzaam maar zeker 

duidelijk dat wij een groot deel van de recessie nu te danken hebben aan de bezuinigingen van de overheid 

en het teruglopende consumentenvertrouwen. Als het terugdringen van het begrotingstekort tot onder de 

3-procentsnorm het uitgangspunt blijft van de politieke keuzes die er gemaakt worden, moeten we nog 

verder bezuinigen en zakken we verder weg. Immers, al het geld dat de overheid niet meer uitgeeft of bij 

de consumenten weghaalt, wordt aan de economie onttrokken en het gevolg laat zich merken. Dat zal bij 

ongewijzigd beleid verergeren in 2013. De gevolgen voor Oost-Groningen zullen des te erger zijn. Je hoort 

nu al praten over een werkloosheidscijfer dat oploopt naar 9 procent. Dit in schril contrast met onze buren 

in Duitsland waar het werkloosheidscijfer 3 procent is. Mijn sarcastische advies aan de jongeren is: ga Duits 

leren en kijk of er werk is in Duitsland! 

Ik denk wel eens: we hebben hier een economische impuls als een nieuwe Philips vestiging nodig, zoals in 

de zestiger jaren gebeurd is. Maar dat is in handen van de grote bedrijven en die zoeken andere gebieden 

op om te investeren. 

Wat doen onze partijgenoten in Den Haag? Het moet toch duidelijk zijn dat met verdere bezuinigingen op 

het gemeentefonds en zonder investeringen in de infrastructuur en vestiging van bedrijven we hier verder 

afglijden. Het wegtrekken van werkgelegenheid door het sluiten van overheidsinstellingen maakt het alleen 

maar erger. Dan praten we helemaal niet over de bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen en ga zo 

maar door.  Werk en nog eens werk is de oplossing, ook om de vergrijzing en de krimp tegen te gaan. Ik ben 

gespannen wat er de komende maanden uit Den Haag komt en of we nog omtrekken van sociaal beleid 

zullen zien. Er zitten immers sociaaldemocraten in de regering!  We krijgen in januari Diederik Samson en 

Jetta Kleinsma nog op bezoek, niet de eersten de besten, zij moeten onze boodschap maar meenemen naar 

Den Haag. 

Het bestuur treft voorbereidingen voor de verkiezingen in 2014. Voor deze verkiezingen wordt een nieuw 

verkiezingsprogramma geschreven. Iedereen die daar op de een of andere manier aan mee wil denken en 

werken dit voorjaar kan zich aanmelden bij het secretariaat van het bestuur. In de ledenvergadering van 

maart zal er een nadere besluitvorming plaatsvinden hoe wij het gaan doen. 

Met nogmaals de beste wensen voor een politiek maar ook persoonlijk goed 2013. 

 

Uw voorzitter, 

Hans Bellers 

Column: ‘Het wordt een ingrijpend jaar’ 

De laatste weken van het jaar zijn aangebroken. Naast de gezelligheid van Sinterklaas en Kerst is dit ook de 

tijd dat we stilstaan bij wat 2012 ons allemaal heeft gebracht. Meestal realiseer je je dan dat er best veel is 

gebeurd in de wereld. Ook in Stadskanaal is er veel gerealiseerd, ook politiek gezien. 
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Binnenkort zal de PvdA zich weer verantwoorden voor het gevoerde beleid met een 

verantwoordingspagina in de krant. Maar naast terugkijken moeten we ook vooruitkijken naar wat 2013 

ons gaat brengen. 2013 wordt een ingrijpend jaar . Bezuinigingen, nog vorm gegeven door het kabinet-

Rutte I, worden doorgevoerd en ook de eerste plannen van het kabinet-Rutte II worden van kracht. Al die 

maatregelen zullen grote gevolgen hebben voor veel mensen in onze gemeente en ook voor de gemeente 

zelf. Denk hierbij aan de verdergaande decentralisaties, de kortingen op de huishoudelijke ondersteuning, 

de aanpassingen in de sociale werkvoorziening. Als lokale PvdA maken wij ons grote zorgen over de 

gevolgen van al deze maatregelen voor onze inwoners. 2013 is het jaar dat we allemaal gaan merken dat 

het crisis is. Voor ons staat voorop dat we de gevolgen van deze maatregelen eerlijk moeten verdelen. Als 

dit niet het geval is, zullen we als lokale PvdA naar Den Haag trekken om herziening te bepleiten. Want een 

specifiek gebied als Oost-Groningen vraagt vaak ook om specifieke maatregelen. Maatwerk, dus. Voor nu 

wenst de PvdA-fractie u fijne dagen, een goede jaarwisseling en, ondanks de crisis, een rooskleurig 2013. 

Mark Kanter 

Deze column is 19 december 2012 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 

Raad 17 dec / Centrumplan Musselkanaal vervolg 

Naar aanleiding van twee ingekomen brieven: één van de ‘werkgroep Centrumplan Musselkanaal’ en één 

van de ‘Handelsvereniging Musselkanaal’, is tijdens de raadsvergadering van 17 december 2012 door de 

fracties van de CU, D66 en de PvdA aan wethouder Bessembinders gevraagd in gesprek te blijven met deze 

briefschrijvers. Zij spreken in de brieven hun zorgen uit over de ontwikkelingen in het centrum van 

Musselkanaal. 

Raadslid Borgesius van de VVD begrijpt de reactie van zijn collega raadsleden niet, men is toch in overleg 

met elkaar? VVD lijkt het voor de wethouder op te nemen, als ware het een strijd. Er is echter geen sprake 

van strijd, maar van een hulproep van de kant van de werkgroep. Omdat de fractie op deze manier 

eenzijdig wordt geïnformeerd, hebben wij een reactie van de wethouder gevraagd. 

Wethouder Bessembinders gaf de volgende reactie: Tijdens de bijeenkomst in november met de werkgroep 

heeft hij toegegeven dat de gemeente wel erg kort door de bocht heeft gehandeld door de beslissing te 

nemen de activiteiten van de Kameleon onder te brengen bij de Heggerank. Hij heeft hiervoor zijn excuus 

aangeboden aan deze werkgroep. 

Ten aanzien van het Centrumplan bevestigde de wethouder de uitspraak van heer Kugul van de 

Handelsvereniging, namelijk dat bij de gemeente de Marktstraat en in tweede instantie de achterkant van 

dezelfde Marktstraat, prioriteit heeft en daarna pas het centrum van Musselkanaal. Gevraagd is aan de 

‘werkgroep Centrumplan Musselkanaal’ om mee te blijven denken, de bal ligt nu bij deze werkgroep. 

De werkgroep bestaat uit: 

- Handelsvereniging Musselkanaal 

- Stichting dorpsbelangen Musselkanaal 

- Projectgroep Centrum 

- Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek 

De fractie van de PvdA Stadskanaal heeft inmiddels begrepen dat de werkgroep plannen wil ontwikkelden 

hoe het centrum van Musselkanaal er in grote lijnen uit moet zien. Wij wachten met spanning deze 

ontwikkelingen af. Uiteindelijk gaan we allemaal voor een mooi Musselkanaal. 
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Egbert Hofstra en Monique Kroom 

'Kennismaking met de lokale politiek' 

De cursus ‘kennismaning met de lokale politiek’ is op 12 december van start gegaan. Al vrij snel was de 

cursus volgeboekt en moesten we helaas enkele aanmelders nee-verkopen. De PvdA afdeling Vlagtwedde 

organiseert dit jaar een soortgelijke cursus, dus gelukkig konden wij hen daarnaartoe verwijzen. 

Om acht uur startten wij op 12 december met zeventien man, een raadszaal vol. Eerste uur hebben we 

kennis gemaakt en verwachtingen getoetst. Het is een enthousiaste groep, jong en oud, man en vrouw, en 

sommige denken er over om zich kandidaat te stellen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 

wel heel goed om te horen. Na de pauze vertelde Jan-Willem van de Kolk in ruim een uur hoe de gang van 

zaken rondom de verkiezingen in maart 2010 is gegaan en hoe het bestuursakkoord tot stand is gekomen. 

Dat maakte de tongen verder los. Er zijn nog veel vragen die beantwoord moeten worden en onderwerpen 

die men graag besproken ziet. Gelukkig hebben we daar nog voldoende tijd voor. 

De volgende avond zal Mark Kanter meer vertellen over het raadslidwerk en het duale stelsel uitleggen. En 

Gert Jan van der Zanden, de gemeentesecretaris, zal zijn taken en het ambtenaren apparaat nader 

toelichten. 

We houden u via de nieuwsbrief verder op de hoogte. Mocht u vragen hebben of meer willen weten, bel of 

mail mij gerust. 

Monique Kroom 

 
 

PvdA Stadskanaal feliciteert Fox 

De fractie van de Partij van de Arbeid Stadskanaal heeft het bekende uitgangscentrum Fox in Stadskanaal 

verrast met een aantal vlaaien. Onlangs is Fox uitgeroepen tot populairste club van Nederland. Voor de 

sociaaldemocraten was dat een goede reden om de medewerkers in het zonnetje te zetten. 

Raadslid Monique Kroom: “Verschillende dansvloeren bieden elk weekend vele honderden jongeren de 

kans om in het weekend op een goede manier uit te gaan. Het is duidelijk dat dit één van de 

uitgaansgelegenheden is waar de jeugd vanuit de hele regio z’n hart kan ophalen. De directeur, Jeroen van 

Broekhoven, en zijn medewerkers zetten Stadskanaal op een hele positieve manier op de kaart.” 
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Van Broekhoven koppelde een rondleiding aan de felicitaties en Hans Singelenberg van Koninklijke Horeca 

Nederland ging in op de aanstaande wijzigingen binnen de Drank- en Horecawet. In 2013 staan 

veranderingen op stapel. Steeds meer taken worden op het bordje van de gemeente gelegd. “Daarom is 

het prettig dat het contact tussen Fox en de gemeente Stadskanaal goed is. Ze gebruiken de korte lijnen 

wanneer dat nodig is”, aldus Kroom. 

Column: ‘Vangnet, geen hangmat' 

Steeds meer gezinnen doen een beroep op instellingen als de stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. 

Het gaat dan niet alleen om mensen die afhankelijk zijn van een uitkering maar ook om mensen die een 

baan hebben en rond moeten komen van een minimumloon. De gemeenteraad van Stadskanaal heeft op 

voorstel van de coalitiepartijen besloten extra geld beschikbaar te stellen voor genoemde instellingen, ook 

de Voedselbank kan op extra ondersteuning rekenen. 

In Stadskanaal hebben we een aantal goede regelingen voor de  minima. Willen we deze regelingen 

betaalbaar houden dan zal er het een en ander moeten veranderen. De PvdA heeft daarom tijdens de 

laatste raadsvergadering een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd te komen tot de 

ontwikkeling van een integraal en vernieuwend armoede- en minimabeleid, waarin preventie een 

belangrijke rol speelt en maatwerk kan worden geleverd. De motie had brede steun in de raad en is door 

het college overgenomen. 

In verschillende gemeenten in Nederland is sprake van een integraal armoedebeleid. Daarbij werkt men 

langs twee sporen: het preventieve en het curatieve spoor. De preventie is vooral gericht op kinderen en 

jongeren uit gezinnen in een minima- of armoedesituatie en heeft tot doel het ‘overerven’ van armoede te 

voorkomen. Het curatieve beleid houdt in de materiële en financiële ondersteuning met regelingen zoals 

wij die in Stadskanaal ook kennen. Een wezenlijk aspect van deze aanpak is dat er gekeken wordt naar wat 

mensen nodig hebben en niet naar waar ze recht op zouden hebben. Dit vinden we ook terug in de 

‘kanteling’ van de WMO. Ook als het gaat om armoedesituaties zal net als bij de WMO de zelfredzaamheid 

van mensen gestimuleerd moeten worden: het vangnet van voorzieningen is geen hangmat. 

Francis Boen 

Deze column is 28 november 2012 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 

Ledenvergadering samenwerking Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde 

Tijdens de ledenvergadering op 29 november 2012 is de leden toegezegd om een ledenvergadering te 

plannen over de samenwerking van de afdelingen Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde. Om een brede 

discussie over dit onderwerp mogelijk te maken betrekt het bestuur ook graag de resultaten van de 

visitatiecommissie ‘Onderzoek Bestuurlijke Toekomst in de provincie Groningen’ in de discussie. De 

commissie heeft als opdracht een onafhankelijk advies te geven over hoe de bestuurlijke inrichting in de 

provincie Groningen eruit moet zien om nu en in de toekomst kwaliteit te leveren aan de inwoners en 

maatschappelijke vraagstukken en opgaven in de provincie Groningen aan te kunnen pakken. De 

bestuurlijke inrichting kan ook van invloed zijn op samenwerkingsverbanden van de PvdA afdelingen. Het 

rapport van de visitatiecommissie wordt medio februari verwacht. Dit onderwerp zal waarschijnlijk worden 

geagendeerd voor de ledenvergadering op 27 maart 2013. 


