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AFDELING STADSKANAAL  
NIEUWSBRIEF – juli 2013 nr. 94  
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: 160 (+1)

# belangstellenden: 156 (-2)

 

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

herhaling -> Oproep kandidaat-raadsleden (zie pag. 2) 

Agenda 

Woensdag 9 oktober Ledenvergadering (verkiezingsprogramma) 

Donderdag 28 november Ledenvergadering (kandidatenlijst) 

In deze nieuwsbrief 

• Van de voorzitter 

• Column: 'Schuldhulpverlening' 

• Fundament van de Arbeidsmarkt 

• Staatssecretaris Weekers 

• Stadskanaal wijst Drentse windplannen af 

• Algemene beschouwingen 

• Het college waarschuwt voor nieuwe 

bezuinigingen 

• Bewaakte fietsenstalling Stadskanaal verdwijnt 

 

• Kledingbank Maxima  

• Bij het verlaten van de partij door Jan Pronk  

• Staatssecretaris Klijnsma bezoekt Wedeka 

• PvdA-klas neemt bezit van het Binnenhof 

• Column: ‘Voorzieningen behouden!’ 

• Marktactie Musselkanaal 10 mei 2013 

• PvdA Stadskanaal vraagt het college consequent 

te zijn 

                                                           

 

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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Van de voorzitter 

Partijgenoten, 

We gaan de verkiezingen weer in, het volgende jaar. Volgens de huidige opiniepeilingen gaat het resultaat 

tegenvallen, maar we zijn er nog lang niet, eerst campagnevoeren! 

Dit naar aanleiding van een bijeenkomst over de te voeren strategie bij de verkiezingscampagnes. Daar 

werd ons verteld dat de uitslag van gemeentelijke verkiezingen voor 70% wordt bepaald door de landelijke 

politiek. Dat zeggen de deskundigen en dat legt toch wat druk op ons. Wij doen het niet slecht, nee, wij 

doen het goed in de gemeente maar het is jammer dat je afgerekend gaat worden op wat er in Den Haag 

gebeurd. Een van de grote gevaren is ook dat mensen met de voeten stemmen, dus thuisblijven. Onze 

partij kan daar veel nadeel van ondervinden. Het mobiliseren van de kiezers door kiezers die wel gaan 

stemmen, en dat zijn wij, is een belangrijke taakstelling.  

In gesprekken met burgers valt mij op dat de reactie vaak is: wat doet Den Haag daar aan? Men denkt vaak 

al te makkelijk dat Den Haag en de politici op al onze problemen een antwoord of oplossing heeft. Altijd is 

er geld genoeg  maar wordt het verkeerd verdeeld, hoor ik veel. Economische problemen en financiële 

problemen op Europese schaal zijn voor de burger vaak ongrijpbaar en complex, ik benijdt onze 

partijgenoten in Den Haag dan ook niet en ook voor de partijgenoten dichter bij huis liggen er in de 

gemeenteraad vergelijkbare uitdagingen. Nieuwe bezuinigingen, hoe deze te vertalen zodat de last eerlijk 

wordt verdeeld, de voorzieningen op een acceptabel niveau blijven en de mensen die het slecht hebben 

niet nog verder het moeras in getrokken worden. Dat zijn uitdagingen die na de vakantie op ons af komen. 

Eerst maar eens vakantie! 

Met een groet, 

Hans Bellers, voorzitter 

Oproep kandidaat-raadsleden 

In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt op dit moment gewerkt aan o.a. een 

verkiezingsprogramma en een campagneplan. Leden, die daartoe bereid en in staat zijn, kunnen zich 

kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de fractie voor de PvdA in de raad van Stadskanaal. U kunt u 

zelf of een ander lid als kandidaat aanmelden. Deze aanmelding dient uiterlijk dinsdag 3 september 
2013 in het bezit te zijn van de secretaris van de afdeling Stadskanaal. Dit kan via post en via e-mail. De 

aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie die tot de aanmelding heeft geleid. Wanneer iemand 

wordt gekandideerd door een ander, dan dient de desbetreffende kandidaat de aanmelding tevens te 

ondertekenen. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u eerst meer informatie over het raadswerk, dan kunt u contact opnemen 

met onze secretaris. 

Secretariaat PvdA afdeling Stadskanaal: 

Carla Hopkes 
Boeg 14, 9501 JW Stadskanaal 
Tel.: 0599 – 61 30 27 
E-mail: carlahopkes@pvda-stadskanaal.nl 
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Draaiboek gemeenteraadsverkiezingen (incl. profiele n) 

In het draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen vindt u het tijdspad van de belangrijkste activiteiten 

ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Onderdeel hiervan zijn de profielen voor kandidaten, 

fractieleden en wethouders, zoals vastgesteld tijdens de ledenvergadering op 27 maart 2013. U kunt dit 

draaiboek vinden op onze website (menu-optie ‘verkiezingen 2014’) of opvragen bij onze secretaris. 

Column 19 jun / 'Schuldhulpverlening' 

In de gemeente Stadskanaal wordt steeds meer gebruik gemaakt van schuldhulpverlening;  veel mensen 

hebben moeite om huur, ziektekosten enz. te betalen. Loon of uitkering is net genoeg om alle vaste lasten 

te betalen, maar men moet ook nog eten en kleding kopen. Door ziekte of werkloosheid komt men nog 

meer in de problemen, een buffer is er vaak niet. Zelfs een bezoek aan de huisarts laat men achterwege om 

geen verdere kosten te hoeven maken. Tegenslagen hopen zich op en men gaat soms wanhopig op zoek 

naar oplossingen. Er wordt geld geleend, vaak tegen hoge rente waardoor de problemen alleen maar groter 

worden. 

Het is beter om tijdig hulp te zoeken bij maatschappelijk werk, Gemeentelijke Kredietbank(GKB) of 

Humanitas. Voor vragen over schuldhulpverlening kunt u contact opnemen met de GKB Assen, 

telefoonnummer 0592-366099 of langskomen op het inloopspreekuur op maandag-, woensdag- en 

vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur aan de Aziëlaan 22 te Stadskanaal, u hoeft daarvoor dus niet naar 

Assen. De administratie en verwerking van uw gegevens vindt wel plaats in Assen. Schroom niet, en bezoek 

het spreekuur, u bent niet de enige. Krijgt u hulp, dan moet u drie jaar met veel zelfdiscipline enorm uw 

best doen en aan veel verplichtingen voldoen. Maar zoals het spreekwoord zegt: u krijgt loon naar werken. 

Na drie jaar kan uw financiële situatie weer op orde zijn en is een nieuwe toekomst mogelijk en we hopen, 

als u geen werk heeft, dat u dan ook weer werk heeft gevonden. 

Wilt u een lijst met “tips voor de minima” ontvangen, stuur dan een mail naar ondergetekende. 

Catharina Woortman, raadslid 

Deze column is 19 juni 2013 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 

Fundament van de Arbeidsmarkt 

Tweede kamerlid John Kerstens is voor de PvdA woordvoerder voor het thema 'De onderkant van de 

arbeidsmarkt'. Zelf spreekt hij liever van het fundament van de arbeidsmarkt. Samen met Tjeerd van 

Dekken en Henk Nijboer volgt hij de ontwikkelingen in Oost-Groningen nauwgezet. De instroom van het 

werkvoorzieningsschap is inmiddels gestopt: er worden geen vaste dienstverbanden meer verstrekt. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden zo goed mogelijk kansen geboden op de 

arbeidsmarkt. Dat gebeurt bijvoorbeeld via scholing, werkervaringsplaatsen en begeleid werken. Vanwege 

de recessie lukt het echter minder goed om mensen te helpen aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt. 

Arbeidsplekken worden geschrapt. Overheden en bedrijven moeten immers flink bezuinigen. Tegen dat 

licht voert de FNV een discussie over 'verdringing' en werken met behoud van uitkering. Reden voor John 

Kerstens om verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de mouw te trekken. 

Hieronder volgt een tekst van de hand van John Kerstens: 

In het debat over de Wet Werk en Bijstand heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een aantal belangrijke 

toezeggingen gedaan waar ik haar om had gevraagd. Zo komt er een onderzoek naar hoe gemeentes nu 
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omgaan met 'de Bijstandswet': wat gaat er goed en wat moet beter, bijvoorbeeld bij de tegenprestatie die 

van mensen mag worden gevraagd en het helpen van bijstandsgerechtigden richting arbeidsmarkt. 

De staatssecretaris zegde ook toe dat dat onderzoek (en overleg met bijvoorbeeld Kamer, sociale partners 

en gemeentes) moet leiden tot een aantal heldere spelregels. Op die manier weten zowel gemeentes als 

mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering wat ze van elkaar mogen verwachten. 

Daarnaast reageerde de staatssecretaris positief op mijn pleidooi om bureaucratische hobbels bijvoorbeeld 

rondom uitzendwerk weg te nemen, zodat mensen meer kansen krijgen. 

Hoewel we het vaak over de 'Bijstandswet' hebben, heet-ie dus voluit de Wet Werk en Bijstand. En dat is 

niet zomaar. De PvdA wil dat niemand aan de kant staat. Dat iedereen (die dat kan) meedoet. Natuurlijk: 'je 

leeft niet om te werken', maar werk is wel vaak dè manier om mee te doen. Op de arbeidsmarkt, en zo in 

onze samenleving. 

Maar eenmaal 'in de bijstand' is het niet eenvoudig om er uit te komen en (weer) aan de slag te gaan. Op 

dit moment door de voortdurende economische crisis natuurlijk, waardoor veel mensen hun werk zijn 

kwijtgeraakt en de banen niet voor het opscheppen liggen. Een crisis die, zo bleek uit de cijfers vorige week, 

leidt tot een forse stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Maar ook meer in algemene zin: mensen 

komen vaak in de bijstand na langdurige werkloosheid of omdat ze er (na een scheiding of overlijden) 

'alleen zijn komen voor te staan'. Geen gemakkelijke situaties. Daarom is hulp bij dat weer aan de slag 

proberen te komen belangrijk. 

Die hulp wordt geboden door de gemeente. In de kern is elke stap richting meedoen op de arbeidsmarkt er 

één. Ook als het maar een stapje is. Ook als het niet direct de gedroomde baan (met het dito salaris) 

oplevert, maar wel helpt om weer arbeidsritme op te doen. Werknemersvaardigheden. Structuur en 

vastigheid aan je leven te geven. Sociale contacten op te doen. Jezelf te ontwikkelen. Allemaal dingen die 

sowieso van belang zijn, en ook nog eens helpen richting dat in 't eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Zelf. 

Mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering mogen zulke hulp van hun gemeente verwachten. 

Hulp die perspectief biedt. Net zoals de gemeente mag verwachten dat een bijstandsgerechtigde die hulp 

aanneemt. En er mee aan de slag gaat. Juist omdàt-ie perspectief biedt. Die hulp door de gemeente gaat 

vaak goed. Maar vaak ook niet. Misschien wel te vaak. Het is, zo blijkt, in ieder geval regelmatig puzzelen 

wat je van elkaar mag verwachten: bijstandsgerechtigde en gemeente. 

Aan dat 'niet goed gaan' wordt aandacht besteed. Vanochtend nog, op het Plein voor de Tweede Kamer. En 

ook eerder al, in het door de FNV uitgebrachte zwartboek bijvoorbeeld. En dat is belangrijk. Maar waar ìk, 

en anderen met mij (gemeentes èn mensen die op een bijstandsuitkering zijn aangewezen), vooral óók 

behoefte aan zouden hebben is eigenlijk een 'witboek'. Een boek met góede voorbeelden. Omdat ik niet zo 

ben van 'dat het niet kan', maar meer van 'zó kan het' en vooral ook omdat we daar met z'n allen veel meer 

aan hebben. 

Ik zou de staatssecretaris, in navolging van de FNV, willen vragen een onderzoek te laten doen naar hoe het 

nu gaat, met de tegenprestatie van en de reïntegratie door mensen die aangewezen zijn op een 

bijstandsuitkering. Om beter zicht te krijgen op wat goed gaat, en op wat beter kan. Om er zo van te leren. 

Met z'n allen. 

Ik vraag dat ook naar aanleiding van de antwoorden die de Staatssecretaris mij een tijdje geleden gaf op 

schriftelijke vragen die ik over een en ander stelde. Met de staatssecretaris ben ik van mening dat de 
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bestaande bezwaar- en beroepsmogelijkheden die mensen hebben belangrijk zijn en kunnen worden benut 

om een mogelijk onjuiste behandeling aan de kaak te stellen. En net als de Staatssecretaris heb ik de 

rechter lief. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat het beleid over wat wel en wat niet een goede manier is 

om mensen te helpen richting meedoen op de arbeidsmarkt of hoe de in de wet neergelegde 

tegenprestatie kan worden ingevuld door de rechter wordt gemaakt. Dáárvoor is uiteindelijk de politiek 

verantwoordelijk. 

Ik zou staatssecretaris dan ook willen vragen na te denken hoe zij, wellicht na de evaluatie van het hiervoor 

door mij gevraagde onderzoek, meer helderheid kan verschaffen in wat wel en niet zou moeten kunnen. In 

wat gemeente en bijstandsgerechtigde van elkaar mogen verwachten. Ik zeg daar bij dat het mij 

uitdrukkelijk niet gaat om het 'dichtregelen' van de boel of het afpakken van alle ruimte van gemeentes, 

want die hebben ze nodig. Om maatwerk te kunnen leveren, om voldoende rekening te kunnen houden 

met alle van belang zijnde omstandigheden. Om de wet te kùnnen uitvoeren. Maar ik vraag wel om 

handvatten. Om meer handvatten. Ook voor gemeentes, want ik hoor in het land dat daar ook bij hen 

behoefte aan bestaat. Zulke handvatten bijvoorbeeld zijn wat mij betreft de mogelijkheid die mensen 

zouden moeten hebben zèlf activiteiten aan te dragen en het werken met een lijstje van werkzaamheden 

die in principe sowieso geschikt zijn in het kader van de tegenprestatie. Ik zou er overigens serieus over na 

willen denken daarbij ook de zogenaamde mantelzorg (ook gelet op het grote belang dat we daar als 

samenleving bij hebben) in beschouwing te nemen. 

Ik ga er van uit dat de Staatssecretaris bij de hier aan de orde zijnde materie uiteraard ook nadrukkelijk 

aandacht heeft voor het vraagstuk van verdringing. Meer helderheid ook met betrekking tot wat op dìt vlak 

kan en niet kan, wanneer niet sprake is van verdringing en wanneer wel, is erg belangrijk. Ik zou eigenlijk 

graag zien dat het kabinet, na overleg met bijvoorbeeld sociale partners en gemeentes, z'n visie ontvouwt 

op wat zo oneerbiedig heet 'de onderkant van de arbeidsmarkt'. Het fundament van die arbeidsmarkt. Dat 

klinkt beter. 

16 jun / Staatssecretaris Weekers 

Veel van onze partijgenoten hebben het debat met staatssecretaris Weekers over de fraude met toeslagen 

live gevolgd op de televisie, daarover worden vele discussie gevoerd. Sommigen zijn het er mee eens, veel 

anderen hebben hun twijfels, dat de staatssecretaris kan blijven zitten. Het brengt in ieder geval veel 

onvrede met zich mee. Doordat ik met de belronde bezig ben naar onze leden hoor je veel. De een is net als 

vele andere leden tevreden en blij dat de PvdA in de regering zit, maar vindt dat het altijd niet mee zit. De 

ander zegt dat hij zijn lidmaatschap wil opzeggen, want hij is het er lang niet mee eens; daar praat je dan 

een poosje mee. Soms moeten er compromissen gesloten worden waar je niet achterstaat, dan ben je 

teleurgesteld. Dat hoeft niet te betekenen dat je je lidmaatschap moet opzeggen. 

Nu heb ik onderstaand antwoord van Diederik Samsom gekregen. We hopen dat u zich daar in kunt vinden. 

Maar mocht er onvrede zijn in de politiek, bel ons of stuur een mail; we willen het graag horen. Ook over 

plaatselijk politiek horen we graag uw mening. 

Catharina Woortman 

Van: Diederik Samsom diederik.samsom@tweedekamer.nl 

Datum: 17 mei 2013 11:52:07 CEST 

Aan: Catharina Woortman catharinawoortman@pvda-stadskanaal.nl 

Onderwerp: Antw.: Bericht via Loket Parlement 
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Geachte mevrouw Woortman, 

Hartelijk dank voor uw bericht aan Diederik Samsom. Gezien de grote hoeveelheid e-mails die Diederik 

Samsom dagelijks ontvangt, lukt het hem niet om persoonlijk te reageren. Hij heeft ons daarom gevraagd 

uw e-mail te beantwoorden. 

We hebben deze week  een belangrijk debat gevoerd over de toeslagenfraude van Bulgaarse bendes. 

Fraude baart ons grote zorgen, want fraude is gif voor het draagvlak voor onze sociale voorzieningen en 

moet hard worden bestreden. De PvdA-fractie had belangrijke vragen voor staatssecretaris Weekers. Naar 

aanleiding van de antwoorden van de staatssecretaris op deze vragen hebben wij voldoende vertrouwen 

dat fraude in de toekomst effectief wordt bestreden. 

De Kamer ontvangt al langer alarmerende signalen over de fraudegevoeligheid van het toeslagensysteem 

dat is ontstaan tijdens het kabinet Balkenende 2. Gelukkig investeert het huidige kabinet 157 miljoen in 

versterking van de belastingdienst, waarvan het grootste deel naar versterking van de controlecapaciteit 

gaat. 

De PvdA ziet ook na het debat geen redenen om te twijfelen aan het vertrouwen in de staatssecretaris. De 

staatssecretaris heeft, anders dan zijn voorgangers, veel initiatieven in gang gezet voor het bestrijden van 

fraude bij toeslagen. En hoewel er in de Bulgarenkwestie steken zijn laten vallen, is deze zaak goed 

opgepakt en zijn de daders gearresteerd. Door het kabinet zijn in het debat toezeggingen gedaan om de 

keten van opsporing te verkorten en te stroomlijnen, en om de dialoog tussen de werkvloer en de 

ambtelijke en politieke leiding van de belastingdienst te versterken. De winst van het debat is dat 

fraudebestrijding nu, ook bij de Tweede Kamer, hoog op de agenda staat. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Voorlichting PvdA 

Plein 2 | Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag 

Partij van de Arbeid | http://www.pvda.nl 

Persbericht 11 jun / Stadskanaal wijst Drentse windplannen af 

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft een motie aangenomen van PvdA en Gemeentebelangen 

Stadskanaal (GBS) waarin de ‘Gebiedsvisie Windenergie van de provincie Drenthe’ over het plaatsen van 

windmolens wordt afgewezen. In de gebiedsvisie worden, vlakbij de provinciegrens, in totaal zo’n 50 

windmolens van elk 3 megawatt en 200 meter hoogte geplaatst. 

De motie werd aangenomen, zij het met een krappe meerderheid. PvdA-raadslid Egbert Hofstra: “We zijn 

blij dat de door ons al eerder aangekondigde motie is aangenomen. De gemeenteraad vindt dat het 

draagvlak voor de gebiedsvisie bij inwoners en ondernemers ontbreekt. Ook zijn de gezondheidseffecten 

onduidelijk. De kernen Stadskanaal en Musselkanaal gaan hinder ondervinden van deze windmolens, het 

woon-werk- en leefklimaat wordt flink aangetast en er dreigt een negatieve economische spiraal voor ons 

verzorgingsgebied. En dat in een tijd dat we al met krimp te maken hebben.” 

Drenthe heeft met het Rijk afgesproken in totaal voor 280 megawatt aan molens te plaatsen. De 

fractieleden van PvdA en GBS begrijpen niet waarom de provincie Drenthe vasthoudt aan de plannen om 

de windmolens alleen in de Drentse Veenkoloniën te plaatsen, omdat verschillende andere Drentse 
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gemeenten hebben aangegeven ook wel wat windmolens voor hun rekening te willen nemen. Zij roepen de 

provincie Drenthe dan ook op om de molens over de provincie te verdelen, zodat niet één regio daar de 

dupe van wordt. 

Update 18-6: Inmiddels heeft ook de gemeenteraad van Borger-Odoorn de plannen verworpen op de 

vergadering van 13 juni. De Provinciale Staten van Drenthe vergaderen op 26 juni over dit onderwerp. 

Raad 3 jun / Algemene beschouwingen 

Op 3 juni hebben we onze algemene beschouwingen uitgesproken. Voor deze raadsperiode was dat alweer 

de laatste, een raadsperiode vliegt voorbij. Deze algemene beschouwingen waren de eerste aanzet voor de 

begrotingsvergadering van november. Begon deze raadsperiode met een grote bezuinigingsopgaaf, de 

verwachting is dat de periode ook met een grote bezuiniging zal moeten worden beëindigd. 

Tijdens de algemene beschouwingen hebben de fracties aan kunnen geven waarop bezuinigd zou kunnen 

worden. Echter hebben de meeste fracties weinig kaders aangegeven. Ook de Partij van de Arbeid fractie 

heeft dat niet gedaan. De komende jaren komt onze begroting steeds verder onder druk te staan. Hierdoor 

is het noodzakelijk een groot pakket van mogelijke bezuinigingsmogelijkheden in beeld te hebben, om snel 

op tekorten te kunnen anticiperen. Deze opdracht heeft de PvdA-fractie dan ook aan het college gegeven. 

Natuurlijk hebben we wel enige kaders meegegeven. Evenals in 2010 hebben wij ervoor gepleit in 

tegenstelling tot hetgeen in het collegeakkoord is afgesproken dat we de minima wat betreft de 

gemeentelijke voorzieningen willen ontzien in plaats van zoveel mogelijk. In november rekenen we weer op 

steun van de fracties die ons in 2010 hierin ook hebben gesteund. 

Een ander kader is dat wij hebben aangegeven niet meer te willen bezuinigen dan strikt noodzakelijk. In 

2010 hebben we redelijk pijnloos doormiddel van een kaasschaaf ruim 6 miljoen euro kunnen bezuinigen. 

Echter is het vet nu wel geheel van de botten. Bezuinigen betekent nu keuzes maken en schrappen in 

voorzieningen. Om te voorkomen dat er onnodig wordt gesneden in het voorzieningen niveau willen we 

pas een bezuiniging doorvoeren als het tekort daadwerkelijk is ontstaan. Door deze werkwijze hebben we 

reserves nodig om tijdelijk tekorten op te kunne vangen. Gelukkig is onze reservepositie dusdanig dat dit 

verantwoord is. 

Deze werkwijze vraagt wel om een goede voorbereiding. Daarom willen we in november een lijst met 

bezuinigingsmogelijkheden ontvangen die ruim voldoende is. Het college stelt een bezuiniging voor van 3 

miljoen euro. De raad heeft vastgesteld dat het bedrag niet vast staat, daarover is pas zekerheid in 

november en zal dan worden bekrachtigd. 

Naast de inzet van de algemene reserve om tekorten op te vangen willen wij ook een onderzoek om 

doormiddel van de inzet van de algemene reserve de kapitaalslasten structureel te verlagen. Dit kan door 

investeringen die nu in de meerjarenraming staan in een keer te betalen. Hierdoor verdwijnt deze 

investering uit de boeken. 

De economische crises blijft lang hangen in Nederland. Naar onze mening is het tijd voor meer optimisme. 

Door alle tekorten en bezuinigingen is dat niet gemakkelijk. Wel hebben wij ook binnen de raad hiervoor 

een oproep gedaan. Ook in deze tijd moeten we vooruit kijken en blijven investeren. En met de zomer voor 

de deur, hoop ik dat wij de toekomst zonnig tegemoet gaan. 

Mark Kanter, fractievoorzitter 
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Raad 3 jun / Het college waarschuwt voor nieuwe bezuinigingen 

Tijdens de behandeling van de voorjaars- en perspectiefnota heeft de raad ingestemd met een nieuwe 

ombuigingsronde waarbij uit wordt gegaan van een bezuinigingspakket van 3 miljoen euro. Echter gezien 

de kortingen van het rijk op het gemeentefonds, toenemende personeelskosten, de verandering van de 

brandweerorganisatie, de decentralisaties, maar ook de wetenschap dat het kabinet deze zomer 

hoogstwaarschijnlijk met nieuwe ombuigingen komt, is de kans reëler dat we najaar het bedrag eerder naar 

boven moet worden bijgesteld, dan dat kan worden afgeschaald.  

De toezichthouder stelt, bij monde van de gedeputeerde, dat de nog vast te stellen meerjarenraming van 

Wedeka één op één verwerkt moet worden in de meerjarenraming van de gemeenten. Ten aanzien van de 

decentralisaties vraagt de provincie rekening te houden met de financiële gevolgen. Dat is dus niet iets 

waar je overheen kunt stappen. Al deze factoren leiden ertoe dat het financiële beeld eerder tegen- dan 

mee zal vallen. Dat is slecht nieuws, maar wel de realiteit van vandaag.  Dit najaar zullen we met de meest 

actuele kennis uiteindelijk de hoogte van het bezuinigingsbedrag moeten bepalen. 

Verschillende fracties maken zich zorgen over verdere aantasting van de voorzieningen, de positie van onze 

kwetsbare inwoners of de ontwikkeling van de lokale lasten. Het college biedt de raad in november de 

gelegenheid om een afgewogen besluit te nemen. Daarnaast neemt het college de suggestie van de PvdA 

ter harte om te onderzoeken in hoeverre de algemene reserve kan worden ingezet voor verlaging van de 

kapitaallasten. 

Het college is voornemens vorm te geven aan een concreet ombuigingsplan, vergelijkbaar met 2010, en dit 

plan op tijd aan te bieden. Dit ombuigingsplan gaat vooralsnog uit van een bedrag van 3 miljoen euro. Na 

de aanbieding kan een toelichting, ook over de afwegingen, worden gegeven, zodat de raad bij de 

begrotingsvergadering in november keuzen kan maken.  

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Ten aanzien van de Wmo kunnen we gelukkig stellen dat door de kanteling de Wmo-uitgaven beter onder 

controle zijn. In september besluit de raad over een nieuw Wmo-beleidsplan met aandacht voor de 

prestatievelden, dus inclusief vrijwilligerswerk. Via Gewoon Doen en versterken van de 0e en 1e lijn willen 

we de vraag naar individuele voorzieningen verder laten afnemen. Daar waar het gaat om ondersteuning 

van mantelzorgers hebben we gesteld dat 2014 een evaluatiejaar is. We maken dan de balans op. 

Binnenkort -rond de zomervakantie- ontvangt de raad een tussenrapportage over Gewoon Doen, het 

project rond het sociale team in Musselkanaal, waarbij we vooruitlopen op de decentralisaties. De 

middelen voor de Zichtbare Schakel, een project rond de inzet van wijkverpleging in Musselkanaal, zijn 

tijdelijk en geven ons de mogelijkheid voor samenwerkingsafspraken. Conform het Zorgakkoord valt 

wijkverpleging in de toekomst onder de zorgverzekeringswet. Via het zorgkantoor en met lokale aanbieders 

blijven we echter de komende jaren nadrukkelijk de samenwerking zoeken.  

Wedeka 

Niet alleen rond de Wmo staan de komende bestuursperiode grote veranderingen op stapel, dat geldt 

zeker voor de werkvoorzieningsschappen. Voor de vierde keer in een jaar tijd zijn de contouren van de 

Participatiewet gewijzigd. We gaan ervan uit dat de SW op slot gaat en dat Wedeka binnen enkele jaren 

gehalveerd wordt. Het transitieplan, dat in april 2012 is opgesteld, is de basis om de herstructurering van 

de SW vorm te geven. We werken op dit vlak intensief samen met de andere Oost-Groninger gemeenten en 
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Borger-Odoorn. In het najaar, snel nadat de Werkkamer met een schets komt van de arbeidsmarkt-

infrastructuur, willen we het transitieplan aanpassen aan de recente ontwikkelingen.  

De opgaven waarvoor gemeenten gesteld staan zijn de komende jaren zeer groot. Het is alle hens aan dek. 

Samenwerken en verbinden zijn noodzakelijker dan ooit. 

Jan-Willem van de Kolk, wethouder 

Raad 3 jun / Bewaakte fietsenstalling Stadskanaal verdwijnt 

In april verscheen een bericht in de krant dat het college van B&W plannen heeft de bewaakte 

fietsenstalling bij het busstation aan de Westermarke in Stadskanaal per 1 juli te sluiten. 

In de beginfase was deze gratis bewaakte fietsenstalling geen succes, maar sinds Wedeka de zorg heeft 

voor de bemensing van de fietsenstalling, zijn de klanten tevreden en worden er steeds meer fietsen 

geplaatst. Wedeka is er goed in geslaagd de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Desondanks 

wordt van de bewaakte fietsenstalling niet optimaal gebruik gemaakt. In een tijd van bezuinigen moeten er 

keuzes worden gemaakt en is er voor gekozen deze gratis voorziening op te heffen. Belangrijkste reden is 

dat slechts de helft van de maximale capaciteit wordt benut. Het college stelt voor in de plaats van de gratis 

bewaakte fietsenstalling fietsenkluizen te plaatsen, welke tegen betaling kunnen worden gehuurd. 

Dit vroegtijdige bericht heeft ons in de gelegenheid gesteld een onderzoek in te stellen. De klanten die 

gebruik maken van de stalling vinden het jammer als de stalling verdwijnt. Fietsenkluizen zijn in hun ogen 

geen alternatief. De fractie van de PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april aangegeven het 

geen goed idee te vinden om kosten te maken voor fietsenkluizen die opnieuw niet optimaal gebruikt 

worden. 

Tijdens de behandeling van de perspectief- en voorjaarsnota op 3 juni heeft de volledige raad zich 

uitgesproken tegen fietsenkluizen. Wel wil de raad geld vrij maken om het aantal fietsenrekken uit te 

breiden, zodat iedereen weer op een ordentelijke manier zijn fiets kwijt kan. 

Monique Kroom, raadslid 

Kledingbank Maxima 

In Hoogezand-Sappemeer is Kledingbank Maxima; mensen met een uitkering kunnen twee keer per jaar 

gratis 10 kledingstukken, een paar schoenen en een boek uitkiezen. 

Op www.kledingbankmaxima.nl zie je foto's, een filmpje van RTV Noord en veel informatie. 

Omdat er veel bezoekers komen en er een grote voorraad van nieuwe en goede gebruikte kleding is, wordt 

geprobeerd ook in andere plaatsen in Groningen kledingbanken of uitgiftepunten van kleding te starten: 

Appingedam/Delfzijl, Veendam, Stadskanaal en Winschoten/Pekela. 

Maxima zoekt vrijwilligers uit deze regio's om te helpen kledingbanken te starten, waaronder binnen 

Stadskanaal e.o. Heb je interesse, mail dan naar contact@kledingbankmaxima.nl of bel met Henk Slagter, 

voorzitter van het bestuur: 06-10584923. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Henk Slagter 

Auke ten Hoeve 
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29 mei / Bij het verlaten van de partij door Jan Pronk 

Vind ik dat jammer, … JA, …heb ik er respect voor… NEE. Als je van mening bent dat het niet goed gaat in de 

partij, blijf er dan bij en loop er niet bij weg. En gebruik niet van die grote woorden alsof de partij haar 

idealen verloochent. 

Na de laatste verkiezingen (VVD 42 -PvdA 38 ) was er eigenlijk maar een manier die ook enige kans van 

slagen zou hebben, om een kabinet te vormen. Vervolgens gingen van beide partrijen een aantal slimme 

jonge politici bij elkaar zitten, wel van partijen met volstrekt andere opvattingen. Er werden, in plaats van 

eindeloze onderhandelingen, punten uitgeruild. Ik vertel niets nieuws, iedereen heeft dit kunnen zien. 

Het blijkt dat zij zich van een aantal zaken goed bewust waren, namelijk, dat het land zich in een stevige 

crisis bevond, dat ze tot elkaar veroordeelt waren en dat haast geboden was. Afspraken op hoofdlijnen, en 

details later, en zo mogelijk bij meerderheden in het parlement, regelen. 

Dat dit bij beide partijen zo nu en dan tot tandenknarsen zou lijden, was te voorzien. Voor Jan Pronk is dit 

kennelijk onaanvaardbaar. Dat ook de wereld, op het punt van ontwikkelingssamenwerking volop in 

beweging is kennelijk ook voor hem moeilijk te aanvaarden. 

Als er vroeger manifestaties werden georganiseerd, waar Jan Pronk zijn bewogen toespraken hield, dan 

was ik daar ook. In tien jaar vluchtelingenwerk heb ik ook vaak met frustraties rond gelopen maar door er 

bij te blijven komen er nu vanuit de partij bewegingen op gang, naast de zaken die al bereikt waren, die tot 

verbeteringen lijden. Deze keer niet door medewerking van Jan Pronk. Jammer. 

Piebe van Boon, lid 

27 mei / Staatssecretaris Klijnsma bezoekt Wedeka 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een bezoek gebracht aan 

werkvoorzieningsschap Wedeka. “Klijnsma toont zich zeer betrokken met de medewerkers van Wedeka. 

We waarderen het zeer dat de staatssecretaris in deze onzekere  tijd uitgebreid in gesprek gaat met de 

ondernemingsraad, directie en bestuur”, zei voorzitter Jan-Willem van de Kolk na afloop van het 

werkbezoek. 

Volgens de PvdA-wethouder wil Klijnsma kijken naar specifieke oplossingen voor de regio: “Klijnsma heeft 

goed in de gaten, dat in ons gebied anders in elkaar zit dan de Randstad. Maar ze laat zich nog niet uit hoe 

ze tot oplossingen wil komen. Daarom blijven we de vinger aan de pols houden. De leefbaarheid en 

werkgelegenheid staan immers op het spel”. 

De Oost-Groninger gemeenten werken ondertussen aan een plan, dat ze in het najaar presenteren. “We 

willen dat mensen met een beperking kansen blijven houden en dat een verdere aanslag op onze 

voorzieningen wordt voorkomen. De staatssecretaris heeft toegezegd daarvoor weer naar Oost-Groningen 

te willen afreizen. Haar betrokkenheid, bevlogenheid en deskundigheid zijn een dikke pluim waard. Daarom 

ben ik optimistisch gestemd”, aldus Van de Kolk. 

27 mei / PvdA-klas neemt bezit van het Binnenhof 

Deelnemers van de cursus ‘Kennismaking met de lokale politiek’ hebben een bezoek gebracht aan de 

Tweede Kamer in Den Haag. Onder leiding van de PvdA-raadslid Monique Kroom en wethouder Jan-Willem 

van de Kolk worden de cursisten geïnformeerd over allerlei facetten van de gemeentepolitiek. Het initiatief 
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van de cursus ligt bij de afdeling Stadskanaal van de Partij van de Arbeid. Eerder brachten de cursisten een 

bezoek aan waterschap Hunze en Aa’s en het provinciehuis. 

Volgens Monique Kroom houdt lokale politiek niet op bij de gemeentegrenzen: ‘De deelnemers zijn 

bijgespijkerd over de werking van de gemeenteraad. Burgemeester Galama en oud-wethouder Van der 

Molen hebben verteld over hun vak. Datzelfde geldt voor de gemeentesecretaris. Cursisten krijgen 

daardoor een goed beeld van hoe de lokale democratie in z’n werk gaat. Maar een gemeente is geen 

eilandje. In Den Haag werd de groep ontvangen door PvdA-kamerlid Henk Nijboer en een debat 

bijgewoond. Alle hoeken van het Binnenhof zijn verkend. Bovendien bleek weer eens dat politiek ook 

‘gewoon’ leuk kan zijn’. 

Jan-Willem van de Kolk, wethouder 

Column 22 mei / ‘Voorzieningen behouden!’ 

In maart 2010 kwam de PvdA als grootste partij uit de stembus. Omdat de crisis toen al diepe sporen had 

getrokken is er gekozen voor een brede coalitie die gezamenlijk invulling moest geven aan de grootste 

bezuinigingsoperatie ooit. Gelukkig kunnen we nog steeds zeggen dat wij een gemeente zijn die voorop 

loopt met het voorzieningenniveau en met een laag gemeentelijk belastingpeil. Nu drie jaar verder blijkt 

dat de crisis nog niet is bezworen en dat de gemeentefinanciën opnieuw onder druk staan. Door de 

decentralisaties en verdergaande bezuinigingen moet er wederom worden bezuinigd. In tegenstelling tot 

de vorige bezuinigingsronde ontkomen we nu niet aan pijnlijke keuzes die ten koste zullen gaan van onze 

voorzieningen. 

De PvdA kiest er bij de komende bezuinigingsronde voor niet meer te bezuinigen dan strikt noodzakelijk, 

omdat we onze voorzieningen zoveel mogelijk willen behouden. Wij maken deze keuze bewust. Door, zoals 

het college voorstelt, nu extra te gaan bezuinigen voor toekomstige risico’s zullen we waarschijnlijk 

voorzieningen moeten sluiten die we later niet meer terug krijgen. De PvdA kiest hier dus niet voor! 

Is dit onverantwoord? Nee, integendeel. Door bewust om te gaan met  risico’s en verantwoordelijkheid te 

nemen wanneer nodig, houden we onze samenleving leefbaar. De PvdA zal blijven knokken voor een goed 

woon- en leefklimaat, zorg bereikbaar houden voor ieder die dit nodig heeft. We vechten voor de 

instandhouding van onze sociale voorzieningen. Dat kunnen we echter niet alleen! Daar hebben we u als 

inwoner, maar ook het bedrijfsleven, maatschappelijk veld en samenwerkingspartners voor nodig. De PvdA 

gaat ervoor! Mogen we ook op u rekenen? 

Mark Kanter, fractievoorzitter 

Deze column is 22 mei 2013 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 

10 mei / Marktactie Musselkanaal 10 mei 2013 

Tijdens de jaarlijkse Snikkeweek in Musselkanaal is op 10 mei weer een braderie georganiseerd. De PvdA 

enquêteerde tijdens deze markt de bezoekers en vroeg hen hun stem te laten horen. Het lijkt nog ver weg, 

maar in maart 2014 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De inhoud van het 

verkiezingsprogramma moet nog vorm worden gegeven. De PvdA wil weten wat de burgers belangrijk 

vinden. Waar maakt men zich zorgen over? Welke zaken gaan goed in uw gemeente en moeten ook 

blijven? Waar bent u het meest tevreden over? Welke zaken gaan minder goed en wat moet daar aan 

gedaan worden? 
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Op al deze vragen kon op 10 mei een antwoord worden. De Musselknoalsters waren met het invullen van 

de enquêteformulieren ruim in de meerderheid. We beperken ons daarom in dit bericht tot de resultaten 

van de bewoners uit Musselkanaal en kunnen stellen dat de Musselknoalsters redelijk tevreden zijn over 

hun woon- en leefomgeving. Als grootste minpunt wordt het slechte onderhoud van de openbare ruimte 

genoemd evenals de leegstaande winkelpanden terwijl tegelijkertijd gezegd wordt dat het winkelaanbod 

beter kan. Misschien is dit laatste punt een uitdaging voor de Handelsvereniging in Musselkanaal? 

Voorzieningen voor de jeugd en gebrek aan voortgezet onderwijs in het eigen dorp worden als een gemis 

gezien. 

Monique Kroom, raadslid 

Persbericht 13 mei / PvdA Stadskanaal vraagt het college consequent te zijn 

De PvdA-fractie in de gemeente Stadskanaal vindt dat het college van B&W niet ver genoeg gaat in het 

afwijzen van de windmolenplannen meteen over de grens met Drenthe. Het college stelt de raad weliswaar 

voor bezwaar te maken tegen de door het rijk opgestelde Structuurvisie Windenergie op Land, maar de 

PvdA wil dat Stadskanaal zich ook uitspreekt tegen de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe van de provincie 

Drenthe, die eveneens windmolenparken voorziet in de Veenkoloniën. In de raadsvergadering van 3 juni zal 

de PvdA hiertoe een motie indienen. 

PvdA-raadslid Egbert Hofstra: “Wat betreft de Structuurvisie geeft het college aan dat het betreffende 

gebied zich niet leent voor grootschalige windturbineparken. Want die zouden in de ogen van het college 

het woon-, werk- en leefklimaat flink aantasten. Maar wat de provincie nu voorstelt in de Gebiedsvisie wijkt 

niet veel af van de Structuurvisie. Er blijft sprake van windmolenparken. Wij vinden dat het college 

consequent moet zijn en dus ook bezwaar moet maken tegen deze Gebiedsvisie. In plaats daarvan geeft 

het college aan een actieve rol te willen spelen bij de uitwerking ervan. Dat betekent dus dat het college de 

plannen van de provincie wel acceptabel vindt. Daar denken wij dus heel anders over en via een motie 

zullen we dus een uitspraak van de raad vragen.” 

De bezwaren van de PvdA-Stadskanaal tegen de plannen zijn divers. Zo vindt de partij dat de molens te 

dicht op Stadskanaal en Musselkanaal staan gepland, dat er nog nauwelijks ervaring is opgedaan met 

windmolens van 200 meter hoog en dat de plaatsing ervan dus risicovol is. Verder wijst de fractie op de 

gezondheidsrisico’s voor de direct omwonenden en het ontbreken van draagvlak voor het plan. Hofstra: 

“En er is sprake van een onomkeerbaar proces. Wanneer negatieve effecten zich voordoen, zoals een 

verpaupering van het gebied door onverkoopbare woningen en bedrijven, kan het tij niet meer worden 

gekeerd.” 


