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AFDELING STADSKANAAL  
NIEUWSBRIEF – februari 2013 nr. 91  
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: 162 (-1)

# belangstellenden: 158 (+2)

 

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

In deze nieuwsbrief 

• Gebiedsvisie windenergie Drenthe 

• 'Kennismaking met de lokale politiek' (2) 

• Kamerleden PvdA: PI Ter Apel moet open blijven 

• Klijnsma: ‘Oog voor specifieke omstandigheden 

Oost-Groningen’ 

• Roos van Verdienste voor Stichting Leergeld 

• Steun de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2014 

Raad 28 jan / Gebiedsvisie windenergie Drenthe 

De provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen 

in december 2012 het ontwerp ‘Gebiedsvisie Windenergie Drenthe’ vastgesteld. Voor de gemeente 

Stadskanaal betekent dit dat in dit ontwerp, net voorbij de grens bij Stadskanaal-Noord en Musselkanaal-

Noord aan de andere kant van de Semslinie, twee windparken zijn gepland. 

Het ontwerp ligt nu ter inzage en tot 12 februari kunnen zienswijzen worden ingediend. B&W Stadskanaal 

legde in de raadsvergadering van 28 januari haar zienswijze voor aan de gemeenteraad. Over de concept-

zienswijze is gedebatteerd. 

                                                           

 

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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De fracties van GBS en de PvdA dienden een amendement in om twee zinnen uit het concept te schrappen. 

In deze twee zinnen geeft B&W aan met de inhoud van het ontwerp in te kunnen stemmen. Voor de fractie 

van GBS en de PvdA is dat een stap te ver. Beide fracties dienden een amendement in om de twee cruciale 

zinnen uit de tekst te laten schrappen. In de zienswijze hoort te staan wat je graag onderzocht zou willen 

hebben in de Milieueffectrapportage (MER), daarom hoort er in de zienswijze geen expliciete of impliciete 

goedkeuring voor het plan te staan. Daarnaast zijn resultaten uit de MER en resultaten van andere 

onderzoeken naar effecten op de gezondheid nog niet afgerond. VVD en SP ondersteunden het 

amendement, waardoor met een meerderheid het amendement is aangenomen. Ook een zin over de 

afstand tot LOFAR moest duidelijker. Het college gaat de tekst aanpassen. Overigens waren wij wel 

tevreden over de rest van de zienswijze. 

Wij maken ons zorgen over de gezondheid van onze burgers die aangetast kan worden door de 

windmolens, maar we maken ons ook grote zorgen over de economische gevolgen van deze plannen. 

Natuurlijk zijn we blij dat het megaplan van 600 MW in de Drentse Monden lijkt te worden verdrongen 

door het provinciale plan van 280 MW voor het hele Drentse zoekgebied, maar dat neemt niet weg dat 

minder dan meteen ook ‘goed’ is. Niemand overziet op dit moment de gevolgen van deze plannen, ook niet 

van die van de provincie. 

Graag willen wij op een ander tijdstip de discussie voeren over duurzame energie in onze regio. En dan 

moeten we niet gemeente- of provinciebreed kijken maar naar het gehele gebied. En alle mogelijkheden 

onderzoeken en ons niet beperken tot windenergie. Daarnaast willen wij graag ook onze eigen burgers 

hierbij betrekken. Zoals beloofd is het laatste woord hierover nog niet gesproken en zullen wij u op de 

hoogte houden van het vervolg. 

Egbert Hofstra en Monique Kroom 

'Kennismaking met de lokale politiek' (2) 

De tweede cursusavond zit er al weer op. Op 24 januari kwamen Mark Kanter, fractievoorzitter van de 

PvdA Stadskanaal, en Gert-Jan van der Zanden, gemeentesecretaris en directeur van de gemeente 

Stadskanaal, aan het woord. Kanter vertelt over zijn ervaring als raadslid. 

Hij is inmiddels aan zijn vierde termijn bezig, waarvan twee als fractievoorzitter. Kanter legt uit hoe de 

besluitvorming binnen de fractie tot stand komt. Het verkiezingsprogramma is leidend. Hij benadrukt de 

belangrijkste rol van een raadslid, namelijk die van volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. 

Helaas is er onvoldoende tijd om zaken zoals het indienen van moties en amendementen in te gaan. 

Gelukkig hebben we nog een mogelijkheid om de laatste cursusavond hier nog verder op in te gaan. 

Na de pauze is Gert-Jan van der Zanden aan de beurt. Aan de hand van het organogram van de gemeente 

Stadskanaal legt hij uit hoe de organisatie in elkaar steekt. Deze bestaat uit vijf afdelingen, circa 240 

werknemers en levert ongeveer 350 producten. Van der Zanden geeft leiding aan dit ambtenarenkorps. 

Enkele cursusleden zijn ambtenaar bij de gemeente Stadskanaal en kunnen beamen wat Van der Zanden 

vertelt, wanneer het gaat over de efficiënte wijze waarop het bij de gemeente is georganiseerd. Het moet 

ook wel efficiënt en strak georganiseerd zijn, want ook de gemeente zelf heeft niet aan de 

bezuinigingsmaatregelen kunnen ontkomen. 

Naast de taak als directeur van het gemeentelijk apparaat is Van der Zanden ook gemeentesecretaris. Of 

wel secretaris van B&W. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 kent de Gemeentewet twee 

nevengeschikte functionarissen: de secretaris en de griffier. De secretaris is hierbij de ondersteuner van het 
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college en de griffer van de gemeenteraad. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de aanstelling, 

schorsing en het ontslag van de secretaris. 

Op 14 februari staat ‘B&W’ centraal. Natuurlijk hebben wij onze eigen burgemeester, mevrouw Baukje 

Galama, gevraagd het deel ‘burgemeester’ voor haar rekening te nemen en Roel van der Molen, oud 

wethouder Stadskanaal en Delfzijl, is bereid gevonden te vertellen over zijn ervaring als wethouder van 

deze twee gemeenten. 

Mocht u vragen hebben of meer willen weten, bel of mail mij gerust. 

Monique Kroom 

Persbericht 21 jan / Kamerleden PvdA: PI Ter Apel moet open blijven 

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer zal alles in het werk stellen om sluiting van de penitentiaire 

inrichting (PI) in Ter Apel te voorkomen. Dat zei Tweede-Kamerlid Tjeerd van Dekken vrijdag na afloop 

van een werkbezoek dat hij met fractiegenoten, Europarlementariër Thijs Berman en PvdA-Statenlid 

Roelf Schoenmaker bracht aan de gevangenis. 

Eind vorig jaar lekte uit dat staatssecretaris Fred Teeven (VVD) plannen heeft de gevangenis in Ter Apel te 

sluiten. Zijn definitieve plan maakt hij in april bekend. Coalitiepartij PvdA keert zich tegen sluiting. Van 

Dekken: ,,We gaan er alles aan doen om de gevangenis in Ter Apel open te houden. Onze belangrijkste 

reden is de werkgelegenheid. Het gebied is sociaaleconomisch al zwakker, dus gaan we knokken voor 

behoud van de banen.’’ 

De PvdA gaat de komende tijd proberen andere partijen in de Tweede Kamer voor zich te winnen om zo tot 

een meerderheid te komen. 

Vrijdagmiddag bezocht de politiek leider van de PvdA, Diederik Samsom, Stadskanaal. Hij bracht eerst een 

bezoek aan de nieuwe vestiging van Frans Nooren, een bedrijf dat ondanks de crisis groeit en bezocht 

daarna de wijk Maarsveld. Daar ging hij met zo’n 35 partijgenoten de straten in om bewoners te spreken. 

Opvallend was dat vrijwel alle bewoners begrip hadden voor de zware bezuinigingen die VVD en PvdA zijn 

overeengekomen. Een groot aantal bewoners wilde graag met Samsom op de foto en daar nam hij alle tijd 

voor. Hij was blij weer eens de straten in te kunnen: ,,Daar is het de laatste tijd veel te weinig van 

gekomen.’’ 

  
Woonafdeling Een kijkje in het arbeidsbedrijf 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 19 jan / Klijnsma: ‘Oog voor specifieke omstandigheden 

Oost-Groningen’ 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) erkent ,,de specifieke omstandigheden van Oost-Groningen’’ en zal 

daarmee rekening houden bij de uitwerking van de nieuwe Participatiewet. Dat zei ze zaterdagmiddag 

tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PvdA-afdeling Stadskanaal. 

Dat Oost-Groningen een bijzondere aanpak krijgt, wilde ze niet toezeggen. ,,Wel dat ik bij de uitwerking van 

de wet nauwgezet ga kijken naar de historische achtergrond van het gebied en de situatie zoals het nu is. 

En daarmee doe ik al veel meer dan mijn voorganger Paul de Krom. Ik ken Oost-Groningen en weet dat er 

relatief veel mensen bij de sociale werkplaatsen werken.’’ 

Klijnsma maakte verder duidelijk dat dat ze een zo breed mogelijk draagvlak wil creëren voor de nieuwe 

wet. ,,Als alleen de coalitiepartijen VVD en PvdA mijn wet steunen, ben ik niet tevreden. De Tweede Kamer 

is belangrijk, de Eerste Kamer is belangrijk, maar het belangrijkste vind ik de huiskamer. En met de 

huiskamer bedoel ik de mensen waarom het gaat. Daarom zal ik de komende tijd ook weer in gesprek gaan 

met een vertegenwoordiging van de sociale werkplaatsen in Oost-Groningen.’’ Overigens is Oost-Groningen 

niet het enige gebied waarvoor mogelijk een uitzondering wordt gemaakt. Klijnsma noemde met name ook 

Zuid-Limburg. 

De nieuwe Participatiewet komt in plaats van de Wet werken naar vermogen die staatssecretaris De Krom 

(VVD) in het vorige kabinet op stapel had staan. De nieuwe wet beoogt dat werknemers met een 

arbeidsbeperking zoveel mogelijk meedoen binnen de reguliere arbeidsmarkt. Het kabinet Rutte-Asscher 

verplicht dat organisaties met meer dan 25 werknemers straks een personeelsbestand hebben dat voor 

minimaal 5 procent bestaat uit werknemers met een arbeidsbeperking. Als een werkgever daaraan niet 

voldoet, heeft dat financiële gevolgen. 

De staatssecretaris verwacht dat er dankzij de quotumregeling uiteindelijk 100.000 banen zullen bijkomen 

voor mensen met een arbeidsbeperking. ,,Van werkgevers verwachten we, in tegenstelling tot het vorig 

kabinet, dat ze ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk dat niemand tussen wal en schip 

belandt. Arbeidsgehandicapten kunnen een goede bijdrage leveren’’, aldus de staatssecretaris. Klijnsma, 

die zelf fysiek beperkt is en in haar dagelijks leven gebruikmaakt van een rolstoel of een rollator, gaf aan dat 

daarbij wel maatwerk geboden is. Ze nam zichzelf als voorbeeld: ,,Je moet mij geen koffie laten 

rondbrengen in de horeca, maar staatssecretaris zijn, dat kan ik wel.’’ 

  
Toespraak voorzitter Hans Bellers 
Foto: Gert Roelfsema 

Toespraak staatssecretaris Jetta Klijnsma 
Foto: Gert Roelfsema 
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Persbericht 23 dec / Roos van Verdienste voor Stichting Leergeld 

De PvdA afdeling gemeente Stadskanaal heeft de Roos van Verdienste toegekend aan de vrijwilligers van 

de Stichting Leergeld Zuid-Oost-Groningen. Afdelingsvoorzitter Hans Bellers overhandigde de oorkonde, 

de rozen en het gebak aan coördinator Narda Naafs van Leergeld. 

De Stichting Leergeld richt zich in het bijzonder op kinderen uit gezinnen met weinig geld. Ook deze 

kinderen moeten, vindt Leergeld, deel kunnen nemen aan binnen- én buitenschoolse activiteiten. De 

stichting laat zich leiden door het motto ‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks 

meetellen’. 

Leergeld werkt alleen met vrijwilligers en is afhankelijk  van giften van bijvoorbeeld particulieren, bedrijven 

en serviceclubs. 

In zijn toespraak roemde Bellers de doelstelling van de stichting en de inzet van de vrijwilligers. ,,Mee 

kunnen doen is essentieel voor een gezonde en evenwichtige samenleving.’’ Hij hekelde onder meer 

uitkeringsinstanties: ,,Hulpverlenende instanties zoals de gemeenten en het UWV willen je eigenlijk niet 

meer zien. Je bent een naam met een aantal gegevens. Het persoonlijke contact ontbreekt waardoor men 

niet meer weet wat er achter de schermen aan de hand is’’, aldus de PvdA-voorzitter. Daardoor kan er 

volgens hem geen maatwerk meer worden geleverd. ,,Daarom is het goed dat er instanties zijn als de 

Stichting Leergeld en vandaar onze blijk van waardering.’’ 

De Roos van Verdienste wordt maximaal drie keer per jaar uitgereikt aan personen of instanties die zich 

belangeloos inzetten voor de Kanaalster samenleving. 

Steun de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 

De PvdA Stadskanaal is al weer volop bezig met de voorbereidingen richting de gemeenteraadsverkiezingen 

in 2014. Naast de formele zaken rondom o.a. het opstellen van het verkiezingsprogramma en het 

organiseren van de kandidaatstelling betekent dit ook campagnevoeren. We hebben hier al een start mee 

gemaakt met o.a. een marktactie en een bezoek aan de bewoners in de wijk Maarsveld met Diederik 

Samsom. De komende maanden zullen we de activiteiten opvoeren en vooral het gesprek met de inwoners 

van Stadskanaal opzoeken. Het voeren van een goede campagne vraagt echter ook om middelen. Wij 

voeren campagne op eigen kracht. Dit betekent dat de PvdA, in tegenstelling tot andere politieke partijen, 

geen geld van het bedrijfsleven aanneemt. Daarom is uw bijdrage heel belangrijk. Ook als u niet veel kunt 

missen – alle beetjes helpen! U kunt uw bijdrage voor de afdeling Stadskanaal storten op: 

Rekeningnummer 4427898 

t.n.v. PVDA AFD STADSKANAAL te Stadskanaal 

onder vermelding van bijv. 'donatie' of 'bijdrage permanente campagne' 

Steun ons met belastingvoordeel 

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. 



 6 van 6

U kunt de afdeling ook op andere manieren steunen: 

Word lid. Dit kan al vanaf € 1,- per maand 

Wat je als lid wilt doen bepaal je zelf. Je kunt actief worden in de afdeling Stadskanaal, het gewest of 

landelijk. Als vrijwilliger, bestuurder of volksvertegenwoordiger. Of je ziet jouw lidmaatschap puur als een 

steun voor de idealen van de Partij van de Arbeid. Hoe je het lidmaatschap ook wilt invullen: je bent van 

harte welkom. Ga naar www.wordlidpvda.nl. 

Word belangstellende 

Wil je meer weten over de PvdA, maar nog geen lid worden? Dan kun je je ook aanmelden als 

belangstellende door je gegevens te mailen naar doemee@pvda.nl of ga naar 

https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/belangstellende. Je krijgt dan een informatiepakket thuisgestuurd en 

je ontvangt regelmatig per e-mail informatie over de activiteiten van de PvdA. Ook ontvang je de 

nieuwsbrief van de afdeling Stadskanaal per e-mail. Aanmelden als belangstellende is gratis en vrijblijvend. 

Help als vrijwilliger 

Je kunt op verschillende manieren actief worden bij de PvdA. Meedoen kan in de afdeling Stadskanaal of 

landelijk. Neem hiervoor contact op met onze secretaris. 

 


