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AFDELING STADSKANAAL  
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Samen werkt beter 

Word lid van de PvdA. Dit kan al vanaf € 1,- per maand. Meld je aan via http://wordlidpvda.nl. 

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: 159 (+0)

# belangstellenden: 158 (+0)

 

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

Agenda 

Woensdag 9 oktober Ledenvergadering (verkiezingsprogramma) 

Donderdag 28 november Ledenvergadering (kandidatenlijst) 

In deze nieuwsbrief 

• Centrumontwikkeling Musselkanaal 

• Stankoverlast biovergister Stadskanaal-Noord 

• Column: ‘Melis Bloemsma Fonds’ 

• Evaluatie wijkgericht werken in de gemeente 

Stadskanaal 

• Jaarverslag fractie 2012 

Nieuwe samenstelling bestuur 

Tijdens de ledenvergadering op 27 maart 2013 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De nieuwe 

samenstelling van het bestuur is: Hans Bellers (voorzitter), Carla Hopkes (secretaris), Meeuwes Mollinger 

(penningmeester), Sari Datema, Theo Klinkhamer, Femmia Haverkamp, Roger Dol, Roel van der Molen, 

Petra Kruize 

Nieuwe website! 

We zijn enkele weken uit de lucht geweest i.v.m. een omvangrijke storing, maar op 18 april is onze nieuwe 

website gelanceerd. Neem een kijkje op www.pvda-stadskanaal.nl. 

                                                           

 

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. 
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Raad 22 apr / Centrumontwikkeling Musselkanaal 

Het centrumplan is onderverdeeld in drie deelplannen. Het eerste deelplan gaat over de multifunctionele 

accommodatie (MFA). Het tweede deelplan gaat over de opwaardering van de winkelpanden in het 

centrum en het derde deelplan gaat over de nieuwe invulling van de openbare ruime. De discussie in de 

raad spitste zich vooral toe op de eerste twee deelplannen. Er waren drie insprekers. Deze waren de heren 

Schomaker, Benus en Kugul. Respectievelijk namens Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, centrumgroep 

Musselkanaal en de Handelsvereniging. 

De fractie is blij dat er nu een plan ligt voor de MFA, gezien de staat van De Kameleon en de bibliotheek. 

Wel vinden we het jammer dat door de omstandigheden het oorspronkelijke plan niet meer door kon gaan. 

Eén voor één haakten verschillende deelnemers en dragers van het plan af. Daar kwam nog bij dat De 

Heggerank wordt verbouwd naar een verpleegtehuis. Hierdoor zouden de onderste twee bouwlagen leeg 

komen te staan. Dit plan voorkomt daar leegstand. De bibliotheek en huidige gebruikers van De Kameleon 

komen in de onderste twee bouwlagen van De Heggerank. Met dit plan kunnen deze voorzieningen dus 

behouden blijven, voor ons is dit van zeer groot belang. Zorggroep Meander neemt de invulling van de 

nieuwe MFA op zich. We maken ons hierbij zorgen de jeugd. Ons uitgangspunt is dat de jeugd geen 

sluitpost moet worden. Daarom hebben wij gevraagd dat de gemeente ook aanschuift bij de gesprekken 

over de invulling. De wethouder zegde dit toe. Het is belangrijk dat de jeugd het nieuwe onderkomen 

aantrekkelijk gaat vinden. Het gebouw moet een hoge ‘coolheidsfactor’ hebben. En ze moeten het gevoel 

hebben dat het gebouw ‘van hen’ is.  Wij willen daarom de jeugd op de begane grond hebben. De jeugd 

loopt meer naar binnen en naar buiten, vooral in de zomer. Ook met het oog op geluid is het beter dat de 

afstand tussen de jeugd en het verpleeghuis zo groot mogelijk is. De wethouder gaf aan dat de jeugd 

inderdaad op de begane grond komt en dat er voldoende geluidsisolatie wordt aangebracht. De MFA krijgt 

ook een eigen uitstraling en een eigen naam. Onze voorkeur gaat ook uit naar twee eigen entrees omdat de 

beide functies dan echt een eigen identiteit kunnen krijgen. De wethouder gaat hier naar kijken in overleg 

met de andere betrokkenen. Tot slot hebben wij opgemerkt dat een nieuwe investering wat ons betreft 

weer aan de orde kan komen als in de toekomst zou blijken dat de invulling, met name gelet op de jeugd, 

niet goed loopt.  

Met het tweede deelplan hadden de insprekers Benus en Kugul het meeste moeite. Op 28 maart 2011 

heeft de raad aangegeven een compact centrum in Musselkanaal na te streven. Dit is tussen de Willem 

Diemerstraat en de Dirk de Ruiterstraat. Een compact centrum waar alles makkelijk te bewandelen is, is 

aantrekkelijker en overzichtelijker.  De insprekers waren het hier wel mee eens.  Zij gaven echter wel aan 

zich overvallen te voelen door het plan en dat de communicatie niet goed is verlopen tussen hen en het  

gemeentehuis. Waar ze bovendien zorgen over hadden, is dat in hun ogen het centrum hiermee ‘op slot 

gaat’ en dat er geen ruimte meer is voor hun plannen. Wij hebben aangegeven dat wij wilden horen wat de 

wethouder hierop te zeggen had. De wethouder gaf aan het er niet eens te zijn dat de boel ‘op slot gaat’. 

Wel gaf hij toe, zoals al op een eerder tijdstip gedaan, dat de communicatie niet goed was verlopen en 

bood hiervoor zijn excuses aan. Ook gaf hij aan dat hij serieus kijkt naar elk plan dat wordt ingediend, 

zolang dat binnen de door de raad gestelde kaders ligt. Wij hebben de wethouder op het hart gedrukt in 

gesprek te blijven met de ondernemers. Ook vroegen wij hem met klem nogmaals te benadrukken dat hij 

serieus kijkt naar in het kader passende plannen van de ondernemers. Beide zegde hij toe. 

Onze fractie stemde na de antwoorden en toezeggingen van de wethouder in met de plannen.  

Egbert Hofstra 
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Raad 22 apr / Stankoverlast biovergister Stadskanaal-Noord 

De PvdA is een groot voorstander van duurzame energie, daarom is het des te vervelender dat Stadskanaal-

Noord al geruime tijd te maken heeft met stankoverlast van de biovergister. Ook in de media is de overlast 

diverse malen aan de orde gekomen. Ondergetekende is zelf twee keer ter plaatse geweest. De ene keer 

was er niets te merken en de andere keer stonk het behoorlijk. Stankoverlast is een lastig probleem, het is 

bijvoorbeeld niet zo makkelijk meetbaar als geluidsoverlast. Ook wordt de mate van overlast bepaald door 

de zogenoemde ‘hedonische factor’. Dit komt erop neer hoe de geur wordt ervaren. Een koekjesfabriek is 

natuurlijk geen biovergister. Als er incidenteel stankoverlast is, is dat tot daar aan toe. De overlast moet 

echter niet structureel van aard worden. De wethouder gaf aan dat de gemeente druk doende is naar een 

oplossing te zoeken en zegde toe dat nog in de week van de raadsvergadering een brief uitgaat naar de 

buurtbewoners over de stand van zaken. De ondernemer achter de biovergister en een buurtbewoner zijn 

inmiddels met elkaar in contact. Dit is natuurlijk een goede zaak en vergroot de kans dat er in onderling 

overleg snel een oplossing kan worden voor dit probleem. 

Egbert Hofstra 

Column 17 apr / ‘Melis Bloemsma Fonds’  

De huidige crisis heeft gevolgen voor iedereen. Het verschil is alleen dat die gevolgen bij de ene harder 

aankomen dan bij de ander. In 2008 heeft de PvdA afdeling Stadskanaal de Stichting Melis Bloemsma Fonds 

opgericht. De kredietcrisis was niet de directe aanleiding. Want ook zonder welke crisis dan ook kunnen 

mensen in grote financiële problemen komen. Soms door eigen schuld, maar vaak door een opeenstapeling 

van domme pech. 

Het Melis Bloemsma Fonds is er voor mensen die krap bij kas zitten en te maken krijgen met een bijna 

onvermijdelijke uitgave. De wasmachine is stuk. Of de computer is gecrasht en de kinderen hebben een 

computer nodig voor school. Als er geen beroep kan worden gedaan in het kader van het minimabeleid of 

op bijzondere bijstand, dan kan het Melis Bloemsma Fonds uitkomst bieden. Hoewel opgericht door de 

PvdA is het Melis Bloemsma Fonds er voor alle inwoners van de gemeente Stadskanaal. Politieke kleur en 

gezindte, om twee voorbeelden te noemen, spelen geen rol. 

In 2011 kwamen er 5 aanvragen binnen bij het fonds, in 2012 maar liefst 24. Het fonds draait op donaties 

van veelal inwoners van de gemeente Stadskanaal. Door de grote toename van het aantal aanvragen dreigt 

geldgebrek. Mocht u nou één van de mensen zijn bij wie de gevolgen van de crisis minder hard aankomen, 

overweegt u dan een gift aan het Melis Bloemsma Fonds (rekeningnummer 110479491). Zo geeft de Partij 

van de Arbeid inhoud aan het begrip solidariteit. Als u het naastenliefde wilt noemen, ook prima. 

Catharina Woortman, raadslid PvdA Stadskanaal 

Deze column is 17 april 2013 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 

Raad 25 mrt / Evaluatie wijkgericht werken in de gemeente Stadskanaal 

Begin 2012 is in de nota 'wijkgericht werken in onze organisatie' (lees: gemeente Stadskanaal) een nieuwe 

werkwijze vastgesteld. Nu, ruim een jaar later, is deze werkwijze op verzoek van de gemeenteraad 

geëvalueerd. Naast de twaalf wijkraden en plaatselijke belangenorganisaties (hierna: wijkraden) zijn ook 

professionele partners in de wijk en de betrokken ambtenaren gevraagd hun mening te geven over het 
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wijkgericht werken in de gemeente Stadskanaal. Uit de gesprekken en enquête zijn een aantal 

verbeterpunten naar voren gekomen. De twee belangrijkste zijn: 

- Tijdig communiceren door de gemeente over plannen en projecten; 

- Vorm en inhoud geven aan de regierol van de gemeente in de wijken en dorpen. 

Wethouder Bessembinders heeft op ons verzoek beloofd in de voorjaarsnota inhoudelijk op de 

verbeterpunten terug te komen. Wij wachten dat met spanning af. Het Bestuurlijk overleg tussen 

gemeente, Lefier en BCM is in 2012 weer nieuw leven ingeblazen en ook de Stichting Welstad is 

aangeschoven. Wij zijn blij met deze ontwikkeling.  

Tientallen vrijwilligers in onze gemeente spannen zich in voor hun wijk of dorp en er wordt jaarlijks een 

aanzienlijk bedrag besteed aan het wijkgericht werken. Het verbaast ons dan ook bijzonder dat vier van de 

twaalf wijkraden het enquêteformulier met slechts veertien vragen, niet hebben geretourneerd. De vraag 

aan de wethouder of hij ons kon vertellen wat hiervan de achterliggende gedachten was, kon hij niet 

antwoorden. De enquête was anoniem gehouden, wel was er naar alle wijkraden een herinnering 

verstuurd. Jammer dat een derde niet de moeite heeft willen nemen met een geringe inspanning het 

wijkgericht werken binnen onze gemeente te beoordelen. Wij vinden dit een gemiste kans. 

Monique Kroom, raadslid PvdA Stadskanaal 
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Jaarverslag fractie 2012 

Bij de stukken voor de jaarvergadering op 27 maart 2013 ontbrak per abuis het jaarverslag van de fractie. 

Hieronder daarom alsnog het verslag van de fractie over 2012. 

1. Inleiding 

Jaarlijks legt de fractie verantwoording af over wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld binnen de 

fractie en de gemeenteraad van Stadskanaal. In het hoofdstuk ‘onderwerpen op de raadsagenda’ geven wij 

bij een aantal agendapunten aan hoe de fractie heeft gereageerd op de verschillende collegevoorstellen. In 

mei van het jaar is het kabinet Rutte gevallen. Op 12 september zijn de Tweede Kamerverkiezingen 

gehouden. VVD en PvdA regeren. Natuurlijk zijn wij blij dat de PvdA weer meeregeert, maar er worden ook 

maatregelen afgekondigd die voor onze kiezers niet altijd even goed uitvallen Ook de gemeenten worden 

behoorlijk gekort de komende tijd. Hierdoor zal, evenals de voorafgaande jaren, de lokale politiek in het 

teken staan van bezuinigingen. 

2. Samenstelling fractie 

Er hebben zich geen wijzigingen plaatsgevonden binnen de fractie. 

Naam fractielid Functie binnen de fractie Functie buiten de fractie 

Mark Kanter fractievoorzitter plv gewestelijk afgevaardigde en lid 

campagneteam 

Erik van der Vlag vicefractievoorzitter afgevaardigde congres 

Catharina Woortman Vicepenningmeester lid ombudsteam 

Kevin Christians  lid campagneteam 

Monique Kroom Fractiesecretaris en technisch 

voorzitter 

 

Francis Boen   

Egbert Hofstra penningmeester  

 

3. Fractieondersteuning 

Marga Kost is met ingang van 15 maart 2012 de nieuwe fractieondersteuner. 

4. Teambuilding 

De fractie is in 2012 in het kader van teambuilding tweemaal de ‘hei’ op geweest. 

5. Onderwerpen op de raadsagenda 

Op bepaalde punten is er in 2012 voor behoorlijk wat verwarring gezorgd. De huishoudinkomenstoets zou 

in 2012 worden ingevoerd. Maar door wisseling van de regering en tussentijds zogenoemd ‘lenteakkoord’ is 

een en ander weer teruggedraaid. Zouden de gemeente tot voor kort nog worden gekort op het 

gesubsidieerd inkomen van een Wsw’er, in de loop van 2012 zijn ook deze plannen weer teruggedraaid. 

Natuurlijk goed dat maatregelen die niet goed doordacht zijn of die een bepaalde groep onnodig raken, 

worden teruggedraaid of worden aangepast, maar het maakt het er niet helderder op. In ieder geval is over 

deze onderwerpen het afgelopen jaar veelvuldig gesproken. 

Onderstaand een opsomming van enkele raadsvoorstellen waarmee de fractie heeft ingestemd. Op 

volgorde van raadsagenda. 

� Zondagopening supermarkten Stadskanaal en Musselkanaal 

Met een krappe meerderheid is de raad akkoord gegaan met zondagopening van twee supermarkten. 
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De notaris heeft de loting verricht. In 2013 is in Stadskanaal Albert Hein en in Musselkanaal C1000 op 

zondag geopend. Voor 2014 wordt er opnieuw geloot. 

� Buitenbaden 

Ondanks de bezuinigingsmaatregelen zullen de buiten- zwembaden in Onstwedde en Musselkanaal, 

zoals zich dat nu laat aanzien, tot en met 2016 open kunnen blijven. Het contract met Optisport is 

hiervoor aangepast, evenals de openingstijden van deze baden. 

� Verplaatsing brandweerkazerne 

De brandweerkazerne zal worden verplaatst naar de Veenstraat in Stadskanaal. Dit pand zal worden 

gehuurd. Het is belangrijk dat de brandweer en de ambulance goed gehuisvest zijn. Volgens ons 

verdient het personeel dit, vooral gezien hun waardevolle en vaak vrijwillige inzet bij hun belangrijke 

taak. 

� WMO verordening 

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

huishoudelijke hulp. Aangezien het hier om een scherpe aanbesteding gaat, die van de organisaties een 

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

van het te leveren werk. Wethouder Van de Kolk heeft aangegeven dat de aanbieding van de 

organisaties voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld; tevens wordt de kwaliteit van het 

geleverde werk goed gevolgd. 

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

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

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

verkeer kan hiervoor compensatie ontvangen. Wat deze compensatie inhoudt en in welke vorm zij 

plaatsvindt wordt in een gesprek met de belanghebbende besproken; hierbij wordt allereerst gekeken 

naar wat betrokkenen zelf nog kan bijdragen. Daarnaast komt ook aan de orde in hoeverre mensen uit 

de directe omgeving hulp kunnen bieden. 

Zoals eerder gezegd is het voor de PvdA-fractie van groot belang dat iedereen de zorg moet krijgen die 

nodig is. Het budgettaire kader staat voor ons op de tweede plaats. Wat ons betreft wordt de zorg niet 

verder uitgehold en moet het criterium van maximaal de rijksbijdrage worden losgelaten als de 

noodzakelijke zorg niet meer geleverd kan worden. 

� Perspectiefnota 2013-2016 

Schuldhulpverlening 

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

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

Weken op de wachtlijst voor hulp van de GKB is onaanvaardbaar. De wachttijd mag niet langer worden 

dan 4 weken. Hiervoor wordt extra geld beschikbaar gesteld. 

 

Bibliotheek 

In de perspectiefnota van vorig jaar ontbrak de invulling van de bezuiniging op de bibliotheek. De 

voorstellen die het college nu doet, hoe de taakstelling voor de bibliotheek moet worden ingevuld 

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

recht aan alle uitgangspunten. 

 

Financiële Beschouwingen 

De meerjarenraming tot en met 2016 ziet er na verwerking van de voorjaarsnota 2012, de 
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ombuigingsmaatregelen en het nieuwe beleid, goed uit. We hopen dat het overschot op de 

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

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

� Wijkvisies Alteveer, Stadskanaal Noord en Musselkanaal 

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

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

professionals gevraagd hun dromen en zorgen over hun dorp of wijk kenbaar te maken. Alteveer, 

Stadskanaal-noord en Musselkanaal mochten als eersten aan de slag. Door gemeente, inwoners en 

professionals is veel geld en tijd gestoken om deze visies tot stand te brengen. Gelet op de signalen die 

afgegeven zijn over draagvlak en samenwerking door de betrokken partijen, blijft de PvdA zich zorgen 

maken of er voldoende draagvlak is bij de inwoners. Bovendien is het mager resultaat na zoveel 

inspanning en tijd. Wij zijn echter blij dat er wat ligt en dat de visies verder uitgewerkt kunnen worden. 

� Starterslening 

Op initiatief van de PvdA is er opnieuw een bedrag beschikbaar gesteld om de starterslening in stand te 

houden. 

� Dependances Muziekschool 

Het voorstel om de dependance van de Muziekschool in Musselkanaal te sluiten bij de start van het 

schooljaar 2013-2014 is door de fractie van de PvdA ondersteund. In Musselkanaal gaat het om elf 

leerlingen. Desgevraagd antwoordde de 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. 

� Woonboten 

Op de raadsagenda van 26 september 2011 stond het agendapunt ‘wijziging APV en intrekking 

Woonbotenverordening’ geplaatst. Het college heeft dit voorstel, mede op aanwijzing van de PvdA, 

ingetrokken. In 2012 is er een nieuwe wijziging gepresenteerd. Woonbootbewoners en gemeente 

maakten afspraken met elkaar waar allen zich goed in kunnen vinden. Goed dat er tijd is genomen om 

wel met een gedegen plan te komen. 

� Wedeka 

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

2013 en de meerjarenraming van 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 een goede zaak is; deze ontwikkeling zal 

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 

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. Al met al 

betekent e.e.a. dat de meerjarenraming ook met de nodige slagen om de arm bezien moet worden. Wij 

wachten met spanning af hoe de definitieve begroting en meerjarenraming er straks uit gaat zien. 

� Centrumplan Musselkanaal / Willem Diemerplein 

De ontwikkelingen rondom het Willem Diemerplein in Musselkanaal liggen stil. We hadden gehoopt dat 

in 2012 knopen zouden worden doorgehakt en dat duidelijk zou worden wat men met het centrum van 

Musselkanaal voor ogen heeft. Eind 2012 lijkt het erop dat leegstaand gedeelte in de Heggerank kan 
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worden gebruikt om de activiteiten die plaatsvinden in de Kameleon te huisvesten. Datzelfde geldt ook 

voor de bibliotheek. Definitieve plannen hebben we nog niet gezien. 

Na veelvuldig aandringen is de gemeente in gesprek geraakt met een brede werkgroep die plannen 

heeft voor het centrum van Musselkanaal. Hopelijk kunnen we op korte termijn hierover meer 

vernemen. 

� Evaluatie Bestuursakkoord 2010-2014 

Hierover kunnen we kort zijn. We zijn op de goede weg. Veel onderwerpen zijn gerealiseerd of zullen 

binnen de gestelde tijd worden gerealiseerd. 

� Aanvullende maatregelen minimabeleid 

Door de PvdA wordt een motie ingediend om college te vragen binnen drie maanden een plan van 

aanpak aan de raad voor te leggen, waarin wordt aangegeven welke stappen er kunnen worden gezet 

om te komen tot een integraal en innovatief minima- en armoedebeleid. De motie wordt door het 

college overgenomen en de portefeuillehouder beloofd in januari 2013 hier op terug te komen. 

� Decemberwijziging 

Hoofdstraat 

In april 2010 is door wethouder Bessembinders toegezegd dat het project Hoofdstraat en Europabrug 

binnen het gestelde budget gereed zou komen. Zo niet dan wordt de raad tijdig geïnformeerd. In 2012 

is dit project afgerond en blijkt er een tekort van ruim 50.000 euro. Deze overschrijding is ontstaan 

doordat er duurzame materialen zijn gebruikt, bij voorbeeld door beton te gebruiken i.p.v. hout bij de 

aanleg van de steigers. 

 

Rotonde Atlantislaan/Kromme Wijk 

Wethouder Bessembinders was even vergeten dat dit plan ook nog aan de raad moest worden 

voorgelegd. Extra kosten voor de gemeente wordt gedekt uit een fonds Bovenwijkse-voorzieningen. 

Niet zoals het hoort, maar we zijn het met elkaar eens dat deze rotonde de veiligheid bevordert. Nu kan 

er op de Atlantislaan nergens meer hard gereden worden. 

� Motie vreemd aan de orde van de dag 

In samenwerking met PvdA Oost-Groningen is, n.a.v. de dreigende sluiting van de PI Ter Apel en de 

plannen om fors te bezuinigen op de WSW op initiatief van de PvdA op 17 december een motie vreemd 

aan de dag ingediend. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om: 

o om af te zien van sluiting van de PI Ter Apel; 

o om een aparte regeling te treffen ten aanzien van de WSW; 

o om hierbij rekening te houden met de specifieke situatie in Oost-Groningen. 

De volledige raad stemt hiermee in. 

6. Samenwerking met Vlagtwedde en Bellingwedde 

Helaas heeft Vlagtwedde en Bellingwedde de stekker uit het project BSV getrokken. Jammer, we leken op 

de goede weg naar een intensieve samenwerking en misschien wel een herindeling, de stip aan de horizon. 

Gaandeweg het proces leken we meer van elkaar verwijderd te raken in plaats van tot elkaar te komen. Op 

ambtelijk niveau wordt er nog steeds op bepaalde fronten samengewerkt. 

7. Windmolens 

Op de valreep van 2012 is de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe gepresenteerd. Voor Stadskanaal is deze 

gebiedsvisie belangrijk omdat de aangegeven locaties voor windparken grenzen aan onze gemeente. Ook is 

in december landelijk overeenstemming bereikt hoeveel duurzame energie per provincie zal worden 



 9 van 9

geproduceerd. Voor Drenthe betekent dat 280 MW. Als voornoemde gebiedsvisie de basis wordt voor 

nieuwe plannen, dan zijn de plannen voor nog grotere windparken van 600MW in totaal van de baan. Het 

blijft lastig de gemeente Stadskanaal aangehaakt te krijgen bij communicatie en informatie vanuit het 

Drentse. 

8. Werkbezoeken 

In 2012 zijn er door de fractie verschillende werkbezoeken afgelegd, o.a. bij: 

- Lefier 

- Voedselbank Musselkanaal 

- Handelsvereniging Stadskanaal 

- OSOS 

- Kameleon Musselkanaal 

- Fox Stadskanaal 

- OPRON 

- Stichting Welstad 

De ervaring leert dat een werkbezoek zeer op prijs wordt gesteld. Initiatief is van de kant van de fractie 

gekomen. Tot op heden is de fractie niet gevraagd bij een organisatie of bedrijf langs te komen. 

9. Column in de Nieuwsbode 

De fractie heeft in de zomer van 2011 besloten om zich met een column in de Nieuwsbode te presenteren. 

Actuele onderwerpen worden door een fractieleden aangegrepen om in een column van 250 woorden de 

mening van de PvdA fractie weer te geven. In 2012 is de column negen maal verschenen. 

Overzicht columns in de Nieuwsbode 2012: 

Datum plaatsing Onderwerp Titel Verantwoording 

18 januari Perspectief 2012 Het wordt een stormachtig jaar Mark 

15 februari Wedeka Sociale voorzieningen onder druk Francis 

21 maart Schaatsbaan Alteveer Investeren in moeilijke tijden Kevin 

23 mei Bezuinigingen Knokken voor een sterk en sociaal 

Stadskanaal 

Mark 

20 juni Ombudsteam De PvdA staat voor u klaar Catharina en Kevin 

5 september Verkiezingen Nederland Sterk en Sociaal Erik 

17 oktober Cursus ‘ Kennismaking met 

de Lokale Politiek’ 

Politiek is wel leuk! Monique 

28 november Sociale voorzieningen Vangnet, geen hangmat Francis 

19 december Vooruitblik 2013 PvdA: het wordt een ingrijpend jaar Mark 

 

10. Nieuwsbrief 

Regelmatig leggen fractieleden middels een stukje in de Nieuwsbrief of op de site verantwoording af voor 

wat er speelt in de raad of over andere onderwerpen die passeren. Wij verwijzen hiervoor naar de 

nieuwsbrieven die dit jaar zijn verschenen. 

11. Conclusie 

De slogan luidt nog steeds ‘hand op de knip’ en is geen of onvoldoende ruimte om aan andere zaken te 

denken dan het hoogstnoodzakelijke. Desondanks is het wel een druk jaar geweest. Er is met name 

behoorlijk veel druk gelegd op de fractievoorzitter, Mark Kanter. Door activiteiten in de werksfeer heeft 

Erik van der Vlag zich verschillende keren moeten verontschuldigen en kon hij niet altijd bij de 

vergaderingen aanwezig zijn. Francis Boen heeft op bepaalde momenten de taken van vicefractievoorzitter 

overgenomen. De verkiezingen heeft extra werkdruk gelegd op de gehele fractie. Wel belangrijk om te 

melden dat de fractie steeds meer ervaring heeft en het raadswerk in het algemeen steeds minder 

inspanning vraagt. De taken zijn goed verdeeld en de sfeer binnen de fractie is goed. Verwachtingsvol 

stappen we 2013 in. 


