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Inleiding 
Sinds 2008 heeft Nederland te maken met crises. De bankencrisis, de financiële crisis, de 
economische crisis…  Wat betreft de gevolgen maakt het soort crisis eigenlijk niet zoveel uit. 
Elke crisis kost geld en leidt tot bezuinigingen. 
 
Ook de gemeente Stadskanaal moet bezuinigen. Dat heeft direct te maken met de kortingen 
die het Rijk heeft doorgevoerd en nog gaat doorvoeren. De gemeente zelf heeft altijd een 
weloverwogen beleid gevoerd. Er is geen geld ondergebracht bij banken als Icesave, er zijn 
geen projecten gestart die achteraf vele miljoenen euro’s extra kostten, de gemeente handelt 
niet in financiële derivaten, om maar enkele voorbeelden te noemen. Nee, met de PvdA  in 
het college is steeds verantwoord met het beschikbare geld omgesprongen. 
 
Dat willen we uiteraard blijven doen. Daarom wil de PvdA ook graag na de 
raadsverkiezingen van 19 maart 2014 weer deel gaan uitmaken van het college van B en W.  
 
Gemeenten mogen, in tegenstelling tot het Rijk, niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. 
Maar als die regel niet zou bestaan, zouden we die uit eigen wil toepassen. Het is 
gemakkelijk scoren door in alle kernen allerlei projecten te realiseren (een sporthal hier, een 
minitheater daar), maar vroeg of laat krijg je de rekening gepresenteerd als je als gemeente 
teveel geld uitgeeft. Dan moeten die sporthal en dat minitheater sluiten, wat leidt tot 
kapitaalvernietiging, en moet er op andere uitgaven zoveel bezuinigd worden dat 
verloedering het gevolg is. 
 
In dit verkiezingsprogramma treft u dan ook geen leuke projecten aan waarmee we u willen 
paaien om op de PvdA te stemmen. Want daar zal de komende vier jaar toch geen geld voor 
zijn. Sterker nog: onze gemeente moet de komende jaren nog meer bezuinigen. Hoeveel? 
Dat weten we nog niet precies, maar het zal om miljoenen euro’s gaan. En nu doen we, 
ondanks alle onzekerheden, u wel een belofte: de PvdA zal er alles aan doen om 
onomkeerbare bezuinigingen (denk bijvoorbeeld aan sluiting en afbraak van een 
buitenzwembad) te voorkomen en zal ook niet, onder welke omstandigheden dan ook,  
instemmen met bezuinigingen die de mensen met de laagste inkomens extra raken. 
De komende raadsperiode zal vooral in het teken staan van drie thema’s. Naast de 
bezuinigingen zijn dat de taken die worden overgeheveld naar de gemeenten (onderdelen 
van de AWBZ, Jeugdzorg en participatie) en gemeentelijke herindeling. Over de 
bezuinigingen hebben we het gehad en over de overheveling van taken is nog veel 
onduidelijk. En wat betreft de gemeentelijke herindeling: de PvdA is daar voorstander van. 
Niet alleen omdat die herindeling onafwendbaar is (en dan kun je maar beter meewerken in 
plaats van je hakken in het zand te zetten), maar ook omdat je met meer ambtenaren minder 
kwetsbaar bent. Voor alle duidelijkheid: daarmee bedoelen we niet dat de te fuseren 
gemeenten meer ambtenaren moeten hebben dan dat ze nu hebben. Maar waar nu in 
kleinere gemeenten bijvoorbeeld het sportbeleid stilligt als de ene ambtenaar die zich 
daarmee bezighoudt drie maanden door ziekte afwezig is, zal daar straks in grote(re) 
gemeenten geen sprake meer van zijn. 
 
De PvdA zal daar een vierde thema aan toevoegen: werk, werk en nog eens werk. We zitten 
in een economisch zwak gebied dat in geval van crises meteen de klappen voelt. De 
mogelijkheden van gemeenten om werkgelegenheid te creëren, zijn niet zo groot. Uiteraard 
zullen we alert moeten blijven op het aantrekken van nieuwe banen, maar onze inzet moet 
breder zijn. Jongeren moeten niet werkloos thuis zitten, want dat kan funest zijn voor hun 
verdere toekomstmogelijkheden. We moeten een oplossing vinden voor de mensen die 
straks niet meer bij Wedeka terecht kunnen. We willen dat de mensen in de bijstand 
werkervaring opdoen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt, als straks de economie weer 
aantrekt, groter zijn. We willen de toeristische sector versterken, wat leidt tot nieuwe banen. 
Kortom: we gaan ons ten volle inzetten voor behoud van werkgelegenheid, het creëren van 
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nieuwe werkgelegenheid en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van de 
mensen die nu werkloos thuis zitten. 
 
In de Troonrede van september 2013 introduceerde het kabinet de term 
‘participatiesamenleving’. Voor alle media was dit opvallend nieuws. Maar voor de PvdA in 
Stadskanaal niets bijzonders. In 1998 kreeg onze toen kersverse wethouder Jan-Willem van 
de Kolk de opdracht een oplossing te zoeken voor het achterstallig onderhoud van de drie 
buitenbaden in onze gemeente. Sluiting van twee zwembaden lag op de loer. Maar alle drie 
buitenbaden zijn er nog. Dat komt omdat betrokken inwoners zich niet alleen hebben ingezet 
voor het openhouden van de baden, maar ook bereid waren zich als vrijwilliger beschikbaar 
te stellen voor het werk in het zwembad. Daardoor én door een aangepast organisatiemodel 
konden de kosten dermate worden beperkt dat sluiting niet meer aan de orde was. 
 
Om, ondanks verdere bezuinigingen, het voorzieningenniveau toch op peil te kunnen 
houden, doen wij een beroep op u. Een beroep op de inwoners van onze gemeente. Het kan 
best zijn dat, vanwege de komende bezuinigingen, de sluiting van een dorpshuis hier of een 
buurthuis daar in de komende raadsperiode aan de orde komt. Als u goede plannen hebt, 
zoals de mensen in 1998 die betrokken waren bij de zwembaden, dan kan uw dorpshuis of 
buurthuis open blijven of (wanneer dat een betere oplossing is) kunt u uw activiteiten ergens 
anders in de wijk voortzetten. Wat betreft de PvdA krijgt u dan uw voorziening in eigendom, 
een eenmalig bedrag voor aanpassingen en uiteraard de sleutels. U bepaalt hoe u uw 
dorpshuis of buurthuis tot een succes maakt. De PvdA geeft deze zeggenschap graag over 
aan de inwoners.  
 
De WMO is ook een probleemonderwerp. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en ook voor de WMO krijgen we minder geld. De PvdA wil uiteraard goede zorg zo 
goedkoop mogelijk inkopen, maar wil tegelijkertijd ook dat de WMO-verzorgenden een 
gepaste vergoeding krijgen. En dat bijt elkaar. Elders in het land zien we dat WMO-
coöperaties zijn ontstaan, opgezet door mensen die in deze sector werken. Zij kunnen 
goedkoop aanbesteden (want de kosten van dure gebouwen op soms A-locaties, dure 
managementlagen, lease-auto’s en raden van toezicht hoeven ze niet op te nemen) en toch 
een uurtarief voor zichzelf bepalen waarmee ze tevreden zijn. De PvdA steunt een dergelijk 
initiatief in onze gemeente. 
 
Het kabinet spreekt van participatiesamenleving. Al eerder hebben wij als PvdA in de 
gemeente Stadskanaal die weg ingeslagen. Wij omarmen burgerinitiatieven en 
burgerparticipatie. Wij als PvdA zijn dienstbaar en beslist niet bang om de ‘macht’over 
bepaalde zaken over te dragen van de gemeenteraad naar de inwoners. Denk aan de 
zwembaden, het buurthuis, het dorpshuis. Maar wees creatief, want u kunt nog veel meer 
samen met uw buurtgenoten of dorpsgenoten voor elkaar krijgen. 
 
Wij waren met de ‘zwembadoplossing’ uit 1998 het kabinet voor dat nu pleit voor de 
‘participatiesamenleving’. Maar wij waren in 1998 ook niet uniek. Tijdens een PvdA-congres 
in 1991 pleitte toenmalig PvdA-leider Wim Kok al voor een ‘werkzame 
participatiesamenleving’. En begin jaren zestig van de vorige eeuw zei toenmalig president 
John F. Kennedy van de Verenigde Staten: ‘Ask not what your country can do for you, ask 
what you can do for your country’, dus: vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar wat 
jij kunt doen voor het land. 
 
De PvdA wil samen met de inwoners  van onze gemeente de komende bezuinigingen zo 
pijnloos mogelijk doorvoeren. En daarvoor hebben we u nodig!  Als u ideeën hebt, kunt u op 
de PvdA rekenen. Maar als u niet uw bijdrage kunt leveren, door welke omstandigheden dan 
ook, zelfs hulp van de gemeente nodig heeft, ook dan kunt u rekenen op de PvdA. 
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1. Algemeen Bestuur, Financiën en Herindeling 
Algemeen bestuur 
De gemeente Stadskanaal staat voor grote opgaven. De overheveling van taken op het 
gebied van de Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet gaat gepaard met omvangrijke 
bezuinigingen. De PvdA wil alle zeilen bijzetten om onze gemeente ook de komende jaren 
sociaal en sterk te houden. De ervaring leert dat wij grote opgaven aankunnen. De afgelopen 
raadsperiode heeft de PvdA bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We zijn trots op onze 
gemeente waar het nog steeds zeer plezierig wonen, werken en leven is. Onze gemeente 
blinkt uit door het grote aantal publieke voorzieningen. Door solide beleid kent Stadskanaal 
bovendien in verhouding lage lokale lasten. Kwetsbare inwoners hebben we zoveel mogelijk 
kunnen ontzien. Deze resultaten komen niet vanzelf, maar vergen samenwerking, oog voor 
de realiteit en een sociale en solide opstelling van het gemeentebestuur. Ook in moeilijke 
tijden wil de PvdA bestuursverantwoordelijkheid dragen. Heel graag nemen we ook na de 
verkiezingen het initiatief, omdat we menen dat onze inwoners daarbij gebaat zijn. Zeker in 
deze tijd is een stabiel en sociaal bestuur van groot belang. De PvdA wil daar de komende 
jaren graag een bijdrage aan leveren. Dat doen we niet alleen. Goed overleg met onze 
inwoners, lokale organisaties en bedrijfsleven vinden we erg belangrijk. De gemeente moet 
bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor iedere inwoner. Meer dan ooit is nodig dat we 
gebruikmaken van de krachten die de lokale samenleving biedt.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
1.01. De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor 
de bewoners, niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste 
met de gemeente voor hebben.  
1.02. Veel bewoners zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Waar mogelijk 
betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke keuzes. Dat komt 
het beleid ten goede: de kans op succes is groter als bewoners weten dat ze invloed op het 
beleid hebben. 
1.03. De lokale overheid heeft een verbindende rol. De gemeente brengt bewoners, 
bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst van de gemeente. 
Hiermee kan de overheid weer het vertrouwen van bewoners winnen. We combineren 
daadkracht met draagvlak. 
1.04. Regionale samenwerking is op onderdelen noodzakelijk. Op economisch en sociaal 
terrein is hier veel winst te behalen, zeker nu de lokale overheid voor steeds meer taken op 
het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid verantwoordelijk is. Dit mag echter niet 
leiden tot een nieuwe vorm van centralisme die slecht democratisch controleerbaar is. 
1.05. De PvdA wil bureaucratie en regeldrift samen met bewoners en ondernemers 
aanpakken. Regels zijn er om bewoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten. 
We schaffen overbodige regels af.  
1.06. Als gemeente hebben we één aanspreekpunt (loket) voor bewoners en ondernemers. 
Kom je bij het loket van de gemeente, dan word je binnen 15 minuten geholpen. 
1.07. Wij besteden alleen overheidstaken uit als marktpartijen deze echt beter en 
goedkoper kunnen uitvoeren. Verdere uitbesteding van taken via marktwerking heeft niet 
onze voorkeur. 
1.08. Geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een paar vanwege de seksuele 
geaardheid in de echt te verbinden. 
1.09. Gemeenteraadsleden van de PvdA zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. 
Zij staan in nauw contact met bewoners, maken waar mogelijk gebruik van hun kennis en 
ervaring en leggen over standpunten en besluit verantwoording af. 
 
Financiën 
De PvdA staat voor een solide financieel beleid. We willen dat onze begroting op orde blijft 
zodat we aan het stuur blijven en de omstandigheden de baas blijven. Bij bezuinigingen 
nemen we geen onomkeerbare besluiten als dat niet nodig is. We koesteren immers onze 
voorzieningen, zoals onze buitenzwembaden. 
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Stadskanaal behoort wat betreft gemeentelijke belastingen en heffingen tot de goedkoopste 
gemeenten in de provincie Groningen. De PvdA streeft er naar dit zo te houden. Er zal 
terughoudend om worden gegaan met het verhogen van de lokale belastingen 
Vanwege de aanhoudende financiële crisis en de vergaande decentralisaties zal ook de 
gemeente Stadskanaal de komende jaren verder moeten bezuinigen. De PvdA wil daarbij de 
kwetsbare medemens ontzien. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
1.10. De PvdA gaat behoedzaam om met het beschikbare overheidsgeld. Wij beheren dat 
alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline; wij sturen op 
gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde bedragen. We zijn zeer 
terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s. 
1.11. Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met 
inzet van welke bedragen. Transparantie vooraf en achteraf. 
1.12. De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de bezuinigingen.  
1.13. De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De 
PvdA streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet zich actief in 
voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten voor mensen met een 
minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau). 
1.14. In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het meegeleverde 
budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie niet overeenkomt met de 
gemiddelde normen maakt de PvdA keuzes vanuit onze principes van een samenleving waar 
voor iedereen plaats is, waar iedereen mee doet en ‘de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen’.  
1.15. Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat 
(afvalstoffenheffing, rioolretributie en sommige leges) worden kostendekkend doorberekend.  
1.16. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen 
opvangen, maar het is geen doel op zich om reserves op te bouwen. De PvdA is van mening 
dat algemene reserves mogen worden aangesproken in tijden van financiële tegenvallers.  
1.17. We vinden dat de gemeente terughoudend hoort te zijn met het aankopen van grond.  
 
Herindeling 
1.18. De PvdA kiest mede door de vergaande decentralisaties voor herindeling op een zo 
kort mogelijke termijn. Om de dienstverlening op orde te houden, is opschaling 
onvermijdelijk. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar de Veenkoloniale/Westerwoldse variant, 
bestaande uit de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam, Pekela en Stadskanaal. 
De PvdA is van mening dat Stadskanaal hierin een trekkende rol moet oppakken. 
1.19. De PvdA is van mening dat de inwoners beter moeten worden van de herindeling. De 
herindeling mag niet leiden tot verhoging van de lokale lasten. De kwaliteit van 
dienstverlening zal moeten worden verhoogd. Ondanks dat de gemeente groter wordt, moet 
de dienstverlening van de gemeente op niveau blijven. Daarom  blijft er in iedere 
herindelingsgemeente een fysiek loket.  
1.20.  Vanuit oogpunt van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering is de PvdA ook 
voorstander van verregaande samenwerking met buurgemeenten op terrein van de 
uitvoering van de WWB. 
 

2. Economie en Werkgelegenheid 
Economie 
Om voldoende werkgelegenheid en een gezonde economie te realiseren, slaan de Oost- 
Groninger gemeenten en het MKB de handen ineen om een ideaal ondernemersklimaat neer 
te zetten. Geen onderlinge concurrentie tussen de gemeenten, maar gezamenlijk, tezamen 
met het MKB, de dienstverlening aan het bedrijfsleven in Oost-Groningen zo neerzetten dat 
ondernemerschap en werkgelegenheid  opbloeien. Dat betekent: invulling geven aan 
lastenverlichting en regels soepeler toepassen als dit kan en verantwoord is. 
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Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
2.01.  We moeten verder kijken dan de regionale beurzen om bedrijven te stimuleren zich in 
de gemeente Stadskanaal te vestigen. 
2.02.  Aanbestedingen worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers ook 
aantrekkelijk is om in te schrijven. 
2.03.  Winkelcentra in het centrum van de stad of dorp zijn voor economie en leefbaarheid 
van grote waarde. Wij bevorderen de vestigingen van winkels in een kern en gaan 
oplossingen bedenkingen voor uitloopgebieden. Wij willen geen Mall-achtige ontwikkelingen 
op bedrijventerreinen. 
2.04.  Door de ruimere mogelijkheden van de Winkelsluitingstijdenwet mogen in onze 
gemeente de winkels ook op zondag open. Ondernemers mogen wat ons betreft zelf hun 
openingstijden kiezen. 
2.05.  Startende ondernemers moeten desgewenst worden begeleid en kunnen 
ondergebracht worden in een van de bedrijfsverzamelgebouwen. Er moet goede voorlichting 
komen over de kredietmogelijkheden voor deze groep. Wij maken het voor starters ook 
makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen door bijvoorbeeld bestemmingsplannen 
hiervoor te wijzigen. 
2.06.  Wij vinden dat revitalisering van bestaande bedrijventerreinen vóór nieuwbouw 
of uitbreiding gaat. Leegstand op bedrijventerreinen en van kantoorpanden willen we 
voorkomen. 
2.07.  Kleine ondernemers met financiële problemen moeten geholpen worden om zo snel 
mogelijk uit die problemen te komen. Daartoe kan nauwer worden samengewerkt met het 
Regionaal Ondernemers Instituut (ROI), dat onder meer is gespecialiseerd in 
schuldhulpverlening. 
 
Werkgelegenheid 
Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en 
participatie. Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk, juist in deze tijd. Onze 
droom is voor iedereen een baan. Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en 
betrokkenheid bij het eigen bedrijf. Andersom verwachten we van het bedrijf goed 
werkgeverschap en betrokkenheid bij de lokale samenleving. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
2.08. De PvdA wil dat er een Plan van de Arbeid voor onze regio komt. Hierin worden 
alle groepen betrokken: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen die 
vrijwilligerswerk doen. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB, 
de Kamer van Koophandel, uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan gemaakt 
zodat het in 2015 kan draaien. Dit plan is gericht op uitbreiding (of minimaal behoud) van het 
aantal arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het 
creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en met 
speciale projecten voor 45-plussers. Regelgeving mag banen niet in de weg zitten. 
2.09.  Voor onze regio ontwikkelen we een strategie om de bouw, een belangrijke 
banenmotor, te stimuleren. We zetten landelijke regelingen lokaal in en maken 
afspraken met bouwondernemers en woningcorporaties. 
2.10.  Via de Agenda voor de Veenkoloniën moeten nieuwe kansen voor werkgelegenheid 
ondersteund en gepromoot worden. Het gaat hier om bijvoorbeeld de Food Supply Sector, 
extensieve veehouderij, vrijetijdseconomie en toeristische arrangementen. 
2.11.  We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende 
partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig 
werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Dit heet Social Return on Investment en  
passen we toe bij de inkoop van alle diensten en producten door de gemeente. 
2.12.  Wij willen dat de gemeente zelf een voorbeeldfunctie geeft voor maatschappelijk 
ondernemerschap door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden 
binnen de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor 
arbeidsgehandicapten. 
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2.13.  De PvdA vindt dat mensen die werk zoeken, recht hebben op ondersteuning en 
begeleiding. Alle reïntegratieactiviteiten zijn gericht op het vinden van (ander) werk en het 
vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners. 
2.14.  Bij reïntegratie zijn stages en leerwerktrajecten, tijdelijke loonkostensubsidie, 
kinderopvang en schuldhulpverlening van groot belang. 
2.15.  Werken met behoud van een uitkering moet voor maximaal 6 maanden zijn; voor 
participatiebanen is een langere termijn mogelijk.                                                               
2.16.  De PvdA vindt dat reguliere banen niet verdrongen mogen worden door werken met 
een uitkering. Bij echt werk horen ook fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en beloning.         
2.17.  Het uitgangspunt voor mensen met een arbeidshandicap is zoveel mogelijk werken in 
reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere 
baan zonder vergaande aanpassingen bieden we een beschermde arbeidsplaats aan binnen 
het regionale leerwerkbedrijf.                                                                                               
2.18.  De WSW-bedrijven in de regio moeten meer samenwerken en gemakkelijker gebruik 
kunnen maken van elkaars medewerkers. 

3. Sociale Zaken 
Er zullen altijd mensen zijn die door omstandigheden onvoldoende of geen inkomen hebben. 
Zij moeten een beroep kunnen doen op gemeentelijke regelingen zoals de WWB 
(bijstandswet). Armoede en het niet mee kunnen doen in de samenleving door geldgebrek 
moeten voortvarend bestreden worden.  
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
3.01. Het beleid blijft sterk gericht op het beperken van de instroom van mensen in de 
bijstand en het bevorderen van de uitstroom. De PvdA wil dat de gemeente 
bijstandsgerechtigden actiever gaat helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden 
van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er 
nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren.                 
3.02.  Jongeren onder de 27 jaar zijn of aan het werk, of volgen onderwijs, of combineren 
beide. Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, worden door de gemeente direct in 
een leerwerktraject geplaatst. Thuiszitten is er niet bij.                                                            
3.03.  Mensen met een uitkering die zich stelselmatig onterecht onttrekken aan passend 
werk of andere verplichtingen (zoals scholing of stage) worden gekort op hun uitkering. Want 
misbruik ondergraaft solidariteit. Daarom moeten controle en handhaving streng zijn.                                                                                                                                           
3.04.  Wij vragen van mensen die gebruikmaken van de bijstand een tegenprestatie 
(wederkerigheidprincipe). Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, vinden we dat 
de gemeente daarbij kan helpen. Het is van groot belang dat uitkeringsgerechtigden goed 
worden voorgelicht over hun rechten en plichten.                                                                   
3.05.  Er moet voor bijstandsgerechtigden een onafhankelijke commissie voor 
bezwaarprocedures komen.                                                                                                            
3.06.  Het gemeentelijke participatiefonds blijft noodzakelijk om inwoners, die leven rondom 
het bestaansminimum, aan onze maatschappij te kunnen laten deelnemen. Duidelijke 
voorlichting over inkomensondersteuning en wettelijke rechten, zoals huur- en zorgtoeslag 
en bijstand, blijft nodig. Maatwerk is hier een vereiste, vooral als er kinderen in het spel zijn. 
Op scholen wordt voorlichting gegeven over het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld.                 
3.07.  De PvdA wil een activerend armoedebeleid, gericht op preventie. Het overerven van 
armoede moet worden voorkomen. Vroegtijdig signaleren van probleemsituaties wordt 
gewaarborgd door samenwerking met betrokken organisaties.   
3.08.  Schulphulpverlening blijft een noodzakelijk instrument. De PvdA wil dat mensen die 
in de schulden raken, voortvarend maar zonder betutteling worden geholpen waarbij niet 
alleen naar financiële maar ook naar eventuele sociale en/of psychosociale problemen wordt 
gekeken. Ook hier geldt dus: maatwerk. 
3.09.  Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening accepteren we niet. Binnen vier weken moet 
een schuldhulptraject zijn gestart. 
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3.10.  Voor ZZP-ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer 
automatisch de voorwaarde dat zij hun bedrijf moeten stopzetten. Ook zij moeten een beroep 
kunnen doen op het Armoedebeleid. 
3.11.  Wij willen dat de gemeente optimaal gebruikmaakt van de wettelijk toegestane 
kwijtscheldingsmogelijkheden van gemeentelijke belastingen en heffingen voor 
bijstandsgerechtigden. 
3.12. De bekendheid van het gemeentelijk Sport- en Welzijnsfonds voor gezinnen met een 
minimuminkomen moet worden vergroot. Sportverenigingen en scholen moeten signaleren 
welke kinderen vanwege financiële problemen thuis niet meer mee kunnen doen aan sport of 
sociale en buitenschoolse activiteiten. Wij willen dat de gemeente zorgt voor goede 
voorlichting hierover. 
 

4. Zorg 
Iedereen krijgt de ondersteuning die nodig is om maatschappelijk mee te kunnen doen. De 
gemeente, als regisseur, heeft de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering zodat 
niemand buiten de boot valt.   
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
4.01. De manier om WMO-zorg te krijgen moet minder ingewikkeld worden: minder regels 
en meer direct contact met degene die zorg vraagt. Bij de indicatie van huishoudelijke 
verzorging wordt breed gekeken naar de totale woon- en leefsituatie van de aanvrager. 
4.02. Zorg moet dicht bij de mensen zijn. Ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg moeten waar mogelijk decentraal (steunpunten), kleinschalig  in de wijk opgezet 
worden.  Binnen deze steunpunten werken organisaties samen en wordt deskundige hulp en 
informatie gegeven en worden mensen geleid naar hulp. Niet alleen de zorgvraag wordt 
bekeken, er is ook aandacht voor de leefomstandigheden en datgene wat mensen te bieden 
hebben.  
4.03. Waar mogelijk bieden we hulp en bijstand aan als ouders, patiënten of verzorgenden 
zelf zorgvoorzieningen willen starten. 
4.04.  Om efficiënt en effectief kwalitatief goede zorgarrangementen in te kopen en aan te 
kunnen bieden, wordt met andere gemeenten samengewerkt. Bovendien moet een 
regelmatige kwaliteitstoetsing plaatsvinden.  
4.05. Mantelzorgers hebben recht op professionele ondersteuning. De PvdA vindt dat 
mantelzorgers moeten worden geholpen door een mantelzorgvriendelijk beleid. 
4.06. Respijtzorg geeft mantelzorgers even lucht en moet daarom gestimuleerd worden. 
Lokale werkgevers moeten worden gestimuleerd om aan mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid te doen. Ook bij reïntegratietrajecten wordt rekening gehouden met 
mantelzorg. De gemeente moet, vindt de PvdA, op dit gebied modelwerkgever zijn. 
4.07. Wij ondersteunen de realisatie van een hospice in de regio Stadskanaal. 
4.08. De PvdA is van mening dat verpleeghuisvoorzieningen in de vorm van dagopvang en 
permanente opvang voor dementerenden en/of somatisch zieken zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke woon- en leefomgeving aangeboden moeten worden.  
4.09. De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te 
verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel 
professionals. Gezondheidsbevordering in samenhang met zorgverzekeraar, 
wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt.  
4.10. Specifieke aandacht moet er zijn voor het bevorderen van de toegankelijkheid van 
openbare voorzieningen en winkelpanden voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.  
4.11.  De gezondheidszorg dient zoveel mogelijk geconcentreerd te worden in 
gezondheidscentra in de wijk waar iedereen uit de eerstelijnsgezondheidszorg samenwerkt. 
4.12. Het Refaja- ziekenhuis is een belangrijk medisch behandelcentrum voor de 
Kanaalstreek. Mede door haar nabijheid en werkgelegenheid willen wij het ziekenhuis voor 
de Kanaalstreek behouden.  
 
 



8 
 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 ‘Sterk voor welzijn en werk’ 

5. Jeugd en Jongeren 
Jongerenwerk 
Stadskanaal moet een samenleving blijven waar het goed leven voor jongeren is. Zij krijgen 
en houden hun eigen plaats in onze samenleving waarbij rekening gehouden wordt met hun 
specifieke wensen. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
5.01. Het jongerenwerk moet een structurele basisvoorziening blijven in de wijken en 
dorpen met de daarbij behorende structurele financiering en de aanwezigheid van het 
benodigde gekwalificeerd personeel. 
5.02. De gemeente maakt  beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf; 
we betrekken jongeren bij zaken die henzelf aangaan. 
5.04. Wij stimuleren bijzondere activiteiten voor jongeren, zoals bijvoorbeeld 
muziekfestivals. 
 
Jeugdzorg 
Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuw jeugdstelsel waarin de gemeente bestuurlijk en 
financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor alle jeugdhulp en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De PvdA wil een positief en efficiënt 
jeugdzorgbeleid waarbij het kind centraal staat en de veiligheid van het kind en de 
gezinsleden gewaarborgd wordt. In samenwerking met de diverse zorgaanbieders moet er 
een plan van aanpak komen, vinden wij. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
5.05. De PvdA wil een jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht 
van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met 
onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren. 
5.06. Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van 
problemen en situaties. In sommige gevallen zal er een (langdurige en centrale) behandeling 
van gezinnen moeten zijn 
5.07. Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking 
tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen 
samenwerken, worden andere aanbieders gezocht.  Deze samenwerking moet het mogelijk 
maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak komt. 
5.08. De gemeente zorgt er voor dat kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of 
verslaafd extra in de gaten worden gehouden. 
5.09. We bevorderen het naleven van de meldingsplicht door zorgverleners. Wanneer de 
veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn er goede 
opvangvoorzieningen beschikbaar.  
5.10. De PvdA vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015 in één keer gedecentraliseerd 
wordt. Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar 
preventief, ontschotting, betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van 
jeugdzorgaanbieders.  
 

6. Onderwijs 
De gemeente Stadskanaal heeft een belangrijke regiofunctie als het gaat om het onderwijs. 
Deze positie moet verder versterkt worden, want het is van groot belang dat de gemeente 
beschikt over een zo breed mogelijk onderwijsaanbod. Goed en passend onderwijs zo dicht 
mogelijk in de woonomgeving is het uitgangspunt. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
6.01.  De PvdA is en blijft  voorstander van voorschoolse opvang gericht op taalontwikkeling 
en het aanleren van sociale vaardigheden. Daarvoor dient de samenwerking tussen het 
basisonderwijs en de peuteropvang verstevigd te worden. 
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6.02.  De PvdA wil waar nodig extra tijd investeren in kinderen met achterstand op het 
gebied van taal en rekenen. Ouders worden aangespoord om kinderen te laten deelnemen 
aan vroeg-  en voorschoolse educatieactiviteiten. Actieve participatie van de ouders is hierbij 
een belangrijke voorwaarde voor slagen. 
6.03.  De PvdA blijft een sluitende aanpak eisen van schoolverlaters zonder diploma of 
startkwalificatie. Een kwalificatie is nodig om goede kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. 
Onder diploma of naar school of aan het werk. 
6.04. De PvdA hecht  er sterk aan dat het schoolverzuim wordt teruggedrongen. 
Handhaving van de leerplicht is van enorm belang. Aanpak en handhaving door de scholen 
en de inzet van de leerplichtambtenaar zijn hierbij voorwaarde. Het jongerenloket, dat zich 
richt op spijbelaars en vroegtijdige schoolverlaters, krijgt een plek dicht bij de jongeren. 
Leerplichtambtenaren werken ambulant (doen dus ook huisbezoeken) en houden spreekuur 
in de scholen voor VO  en MBO. 
6.05.  De PvdA pleit voor meer brede scholen waarin activiteiten zijn opgenomen als 
schoolmaatschappelijk werk, jeugdpolitie, consultatiebureau, voorschoolse en 
buitenschoolse opvang en opvoedingsondersteuning. Samenwerking met het jongerenwerk 
is daarbij onmisbaar. De koppeling van deze  instellingen zal moeten leiden tot een 
eenduidige, gezinsgerichte aanpak. Dankzij de inzet van de PvdA is al een aantal projecten 
in voorbereiding. 
6.06. We willen een multifunctionele accommodatie in Maarsstee/Maarswold. 
6.07. De PvdA wil dat de  gemeente de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het 
onderwijs bevordert. Door een betere afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidsmarkt 
en onderwijs zal de arbeidsparticipatie verhoogd kunnen worden. Wij vinden het belangrijk 
dat het VMBO/MBO-beroepsonderwijs in Stadskanaal verder versterkt wordt. We stimuleren 
hiertoe de samenwerking van het Noorderpoort met de wijk, lokale organisaties en het 
bedrijfsleven. Wij blijven ons inzetten voor de komst van een HBO-opleiding naar onze 
gemeente. 
6.08.  De PvdA wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om de Nederlandse taal te leren. 
Daarnaast is het vanwege integratie en emancipatie van groot belang dat analfabetisme 
bestreden wordt.  
6.09.  De PvdA pleit voor aanvullende maatregelen rondom en in schoolgebouwen in het 
kader van de (verkeers-)veiligheid van leerlingen en personeel. Meer veiligheid is onder 
meer te realiseren door de aanwezigheid van goed opgeleide conciërges op alle scholen.  
We stimuleren ouders en  kinderen meer te voet en te fiets naar school te komen, zodat 
overlast van auto’s afneemt. 
6.10.  In situaties van teruglopende leerlingaantallen stimuleert de PvdA samenwerking 
tussen scholen, waarbij de denominatie geen beperkende factor mag zijn. 
 

7. Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid 
De Kanaalstreek heeft een bijzonder landschap en een bijzondere bebouwing. Die koesteren 
wij en willen wij in stand houden, maar de bereikbaarheid en toegankelijkheid is voor 
verbetering vatbaar.  
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
7.01.  Een goede infrastructuur en een openbare ruimte van hoge kwaliteit vormen de basis 
voor een sterke economie. De PvdA pleit voor een versterking van de weg- en 
railinfrastructuur. Ook pleiten we voor goede glasvezelverbindingen. 
7.02.  De treinverbinding voor personenvervoer van Groningen via Zuidbroek naar 
Veendam moet worden doorgetrokken naar Stadskanaal. Wij zijn een voorstander van het 
onderzoeken van de haalbaarheid betreft verder doortrekken van de lijn naar Emmen via 
Musselkanaal. De PvdA is tegen een gemeentelijke deelname in de exploitatie van deze lijn. 
7.03.  Het eventueel nieuw aan te leggen station moet goed bereikbaar zijn, zowel per voet, 
fiets, auto als bus. Het voormalige Philipsterrein zou een geschikte mogelijkheid zijn. Een 
station op die plek kan ook leiden tot meer bedrijvigheid in de voormalige Philipshallen. Het 
is dan ook belangrijk dat er voor dit plan wordt samengewerkt met de gemeente Borger-
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Odoorn. Een aanvullende halte ter hoogte van het centrum van Stadskanaal die alleen 
bereikbaar is voor voetgangers en fietsers behoort wat ons betreft ook tot de mogelijkheden. 
De PvdA pleit daarom voor een gedegen onderzoek naar geschikte locaties en hun voor- en 
nadelen.  
7.04.  De PvdA wil gratis fietsenstallingen bij ov-locaties uitbreiden, denk bijvoorbeeld aan 
die bij het busstation in Stadskanaal.  
7.05.  De PvdA is tegen verdere uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het centrum 
van Stadskanaal. Parkeren blijft gratis. 
7.06.  Wij pleiten voor verdere uitbreiding van het glasvezelnet. 
7.07.  Voor de verkeersveiligheid en de economische ontwikkeling van onze regio is na de 
ombouw van de N366 (Veendam-Ter Apel) tot autoweg de ombouw van de N391 (Ter Apel-
Emmen) tot autoweg met ongelijkvloerse kruisingen van groot belang. Daarnaast bepleiten 
we een betere bereikbaarheid van de A31 in Duitsland vanaf Ter Apel.  
7.08.  Wij zijn voorstander van windmolens, mits ze planologisch passen en er draagvlak 
onder de bevolking is. De plannen voor windmolens in de Drentse Monden wijzen we af. 
7.09.  Wij willen geen nieuwe grootschalige plannen ontwikkelen op het gebied van 
woonwijken. Veel liever zien wij een betere invulling en versterking van de bestaande wijken 
en dorpskernen. Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van Oude Markt en het versterken 
van het lint langs het Stadskanaal.  
 

8. Wonen en Leefbaarheid 
Wonen 
In de gemeente Stadskanaal is het goed wonen. Daarom moeten wijken en buurten naast 
een aantrekkelijke omgeving een gevarieerd aanbod van woningen hebben: huur en koop, 
evenals goedkoop en duur. Iedereen heeft binnen redelijke termijn recht op een geschikte, 
betaalbare woning. Bovendien moeten deze woningen voldoen aan de eisen van deze tijd en 
energiezuinig zijn.  
 
Dat betekent voor de volgende raadsperiode: 
8.01. Krimp van de bevolking vergt tijdige aanpassing. De woningvoorraad moet tijdig 
worden aangepast aan de nieuwe bevolkingssamenstelling. De PvdA vraagt om die reden 
goed inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Inzicht in vraag en aanbod, met name 
in die van jongeren en ouderen in onze gemeente. 
8.02.  Gemeente en corporaties gaan samen met bewoners en ondernemers afspraken 
maken over welke projecten de komende jaren wel, òf gefaseerd, òf vertraagd òf niet worden 
uitgevoerd. Woningen worden levensloopbestendig gebouwd om het zelfstandig wonen van 
ouderen ook voor de toekomst te faciliteren.  
8.03.  De PvdA vindt dat de gemeente wat betreft de wijkontwikkeling de regie naar zich 
toe moet trekken. Dit om problemen (bijvoorbeeld wanneer en projectontwikkelaar failliet 
gaat) te voorkomen, nieuwe bewoners een vrije keuze betreft bouwbedrijf te bieden en de 
diversiteit aan woningen te vergroten. 
8.04.  In geval van herstructurering van een woonwijk is een sterke bewonersparticipatie een 
voorwaarde.  Bij herstructurering worden alle rendabele mogelijkheden op het gebied van 
toepassing van duurzame energie en energiebesparing toegepast. Hieronder valt ook 
zongericht bouwen. 
8.05.  Starters op de woningmarkt verdienen speciale aandacht. Met de woningcorporaties 
worden concrete afspraken gemaakt voor huisvesting van deze doelgroep. Op verschillende 
manieren kan het kopen van een eerste woning aantrekkelijker worden gemaakt. De 
Starterslening blijft gehandhaafd. Ook kan er gedacht worden aan erfpachtregelingen (de 
grond wordt niet of pas later gekocht).  
8.06.  De PvdA vindt dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig moeten 
kunnen blijven wonen en functioneren. De PvdA vindt om die reden dat de gemeente een 
mantelzorgvriendelijk woonbeleid moet voeren. Verbouwing of de plaatsing van een tijdelijke 
mantelzorgunit zijn vergunningsvrij. Dit beleid moet zowel diegenen die verzorging nodig 
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hebben als mantelzorgers vooruit helpen. Ook bij woningtoewijzing moet met mantelzorg 
rekening mee worden gehouden.  
8.07.  De woningcorporaties dragen de verantwoordelijkheid om tijdig huurproblemen te 
signaleren en daarop te reageren. In gezamenlijkheid met de gemeente wordt adequaat een 
oplossing gezocht. Er zal meer gekeken worden naar de integrale woonlasten: huur, energie, 
water, lokale lasten en servicekosten. 
 
Leefbaarheid  
8.08. De PvdA wil voortzetting en verdere verbetering van de aanpak van woonoverlast. 
Huurders én huiseigenaren die structureel overlast veroorzaken, moeten uit hun woning 
kunnen worden gezet. Voor deze mensen moet wel een alternatieve woonruimte 
beschikbaar zijn én begeleiding om terugkeer naar een normale woonsituatie mogelijk te 
maken. Er moet worden toegezien opdat niet opnieuw een  overlast situatie ontstaat.  
8.09.  De PvdA geeft prioriteit aan een prettige leefomgeving; die is vanzelfsprekend 
schoon, heel en veilig.  Onze openbare ruimte beheren we vanuit de principes soberheid, 
degelijkheid en eenvoud. 
8.10 .De PvdA wil dat de middelen voor het openbaar groen goed worden besteed. De 
PvdA wil een plan van aanpak zien hoe het groen onderhoudsarm maar verzorgd wordt 
onderhouden. 
8.11 .De PvdA moedigt verdere verkoop van groenstroken aan. Ook de ondernemers op 
de bedrijventerreinen moeten stroken openbaar groen kunnen kopen. Richtlijnen voor 
onderhoud worden opgesteld. 
8.12. Bewoners krijgen inspraak bij de (her)aanleg van openbaar groen in buurten. Als 
bewoners zelf de inrichting en onderhoud van openbaar groen in hun nabije woonomgeving 
voor hun rekening willen nemen, is dit onder voorwaarden mogelijk. De gemeente stelt het 
plantgoed met een vaste meterprijs ter beschikking. 
8.13. Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. 
Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. 
8.14.   Een kwaliteit van onze gemeente is het kanaal. In dit bebouwingslint moet leegstand 
en verpaupering worden bestreden. 
8.15. De dorpskernen behouden hun karakter, kwaliteit en vitaliteit en krijgen een extra 
impuls om ook jongeren te hechten aan hun dorp. 
8.16. We willen leegstaande winkels en bedrijven voorkomen. Er wordt een plan van 
aanpak ontwikkeld voor onze regio om langdurige leegstand en verpaupering tegen te gaan.  
Hierbij is het belangrijker om te kijken naar de behoeften in plaats van naar de gebouwen.  
8.17. .Alle overheidsgebouwen en gebouwen met een publieke functie moeten voor 
iedereen volledig toegankelijk zijn 
8.18. Openbare ontmoetingscentra in de wijk, zoals in Stadskanaal-Noord ( omgeving 
Pekelderweg) en Ceresdorp moeten gehandhaafd blijven.  
 
Wijkaanpak  
De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor de 
leefbaarheid in onze gemeente. Het blijft essentieel te investeren in dorpen en wijken om de 
leefbaarheid verder te vergroten. Buurtbewoners bepalen de wijkagenda. Zij zijn leidend. De 
gemeente en wijkorganisaties zijn dienend. Deze organisaties stemmen hun aanbod op 
elkaar af en werken nauw samen.  
 
8.19.  Wij willen dat de gemeente zich verder inzet op wijk- en dorpsgericht werken. De 
PvdA wil dat elke wethouder betrokken wordt bij de wijken en dorpen. Ook binnen de 
gemeentelijke organisatie moet die verantwoordelijkheid breed gedeeld worden. Andere 
organisaties moedigen we aan hetzelfde te doen (zoals de woningcorporaties) of sturen we 
aan  via subsidieafspraken. 
8.20.  We verplichten de woningcorporaties en andere organisaties samen te werken en 
optimaal gebruik te maken  van elkaars krachten.  
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8.21.  De PvdA wil per wijk een wijkontwikkelingsplan en ervoor zorgen dat verschillende 
projecten in dezelfde wijk elkaar versterken. De gemeente, bewoners, ondernemers, 
corporaties en andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen samen op. 
8.22. In iedere wijk is een wijkcoördinator als laagdrempelig aanspreekpunt. 
8.23.  Alle dorpen en wijken hebben een eigen wijkraad met een toereikend wijkbudget. 
Bevoegdheden van buurtbewoners breiden we, daar waar gewenst, uit. We verwachten dat 
bewoners ook hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden en onderhouden van de wijk.  
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en deze blijven bij de burgers.  
8.24. In de wijkaanpak  ondersteunt de gemeente waar nodig en zorgt voor een duidelijke 
communicatie naar de bewoners toe. 
 

9. Veiligheid en handhaving 
Veiligheid is belangrijk. We zullen waarschijnlijk nooit bereiken dat iedereen zich ook 
daadwerkelijk veilig voelt, maar het streven moet wel zijn dat iedereen veilig de straat op 
kan, ongeacht het tijdstip. De laatste jaren is de gemeente een stuk veiliger geworden, onder 
meer door het oprollen van enkele jeugdbendes. Toch blijft het belangrijk dat de politie 
toeziet op het naleven van alle regels. Niet alleen de regels die landelijk gelden, maar ook de 
regels die de gemeente heeft vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Ook de eigen verantwoordelijkheid van de burger als het gaat om meldingen en het 
aanspreken van medeburgers op hun gedrag draagt belangrijk bij aan een veiliger 
woonklimaat. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
9.01 Hondenpoep staat bij vrijwel alle mensen in de ergernis top-3. In de APV is al op 
initiatief van de PvdA opgenomen dat in de bebouwde kom de honden alleen aangelijnd 
mogen worden uitgelaten en dat de hondenpoep moet worden opgeruimd. Daartoe zijn 
hondenuitlaters verplicht altijd een schepje en een zakje bij zich te hebben. De PvdA wil dat 
hier regelmatig op wordt gecontroleerd en geldboetes worden opgelegd bij overtreding. 
9.02. De PvdA is voor hard optreden tegen discriminatie. Het is onacceptabel als mensen 
hun buurt uitgepest worden of overlast ondervinden vanwege bijvoorbeeld ras, seksuele 
voorkeur of geloof. Overlast, intimidatie en criminaliteit  kunnen beter  worden bestreden als  
gemeente, woningcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, 
onderwijs,  bedrijven en inwoners samenwerken. 
9.03. Wij vinden dat elke wijk moet worden gevolgd via een veiligheidsmonitor. 
9.04. Wat betreft de PvdA krijgen de inwoners meer invloed op het veiligheidsbeleid. Dat 
kan door hen te betrekken bij het overleg van de burgemeester, de korpschef en de 
hoofdofficier van justitie. Wij zien hiervoor een rol van de wijkraden. 
9.05. In geval van vandalisme, zoals tijdens nieuwjaarsnacht, wordt de schade verhaald op 
de dader(s). 
9.06. Een tweede coffeeshop zal de overlast van illegale drugshandel terugdringen. 
Voorlichting over de effecten van het gebruik van (soft)drugs blijft belangrijk. De PvdA is voor 
regionale experimenten met gereguleerde hennepteelt.  
9.07. Wij pleiten voor een gemeentelijke kliklijn voor onregelmatigheden en verdachte 
situaties. 
9.08. De PvdA vindt dat er een speciale App of aansluiting bij www.buitenbeter.nl moet 
komen waarmee de inwoners van onze gemeente overlast en ongemakken direct via hun 
smartphone bij de gemeente kunnen melden. 
9.09. Bij de bewoners wordt de bekendheid van hun wijkagent vergroot. 
9.10.  Wij willen dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt van het plaatsen van  een 
AED-netwerk (Automatische Externe Defibrillator)  in de openbare ruimtes van het 
stadscentrum en dorpskernen, als hulp bij reanimatie. Deze dienen in principe 24 uur 
toegankelijk te zijn en bediend te worden door geïnstrueerde vrijwilligers die in de nabijheid 
wonen.  

 
 

http://www.buitenbeter.nl/
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10. Sport en Recreatie 
Sport ontspant, is gezond en verbindt mensen. Daarom stimuleren we 
bewegingsprogramma's voor jong én oud, voor mensen met én zonder functiebeperking. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
10.01.  De PvdA wil extra aandacht geven aan en activiteiten organiseren die zorgen voor de 
verbetering van de gezondheid van jongeren. Het is om deze reden dat wij sport en gezonde 
voeding willen bevorderen. De samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen dient te 
worden geïntensiveerd. 
10.02.  We willen GoSports actief ondersteunen waarbij het accent meer moet komen te 
liggen bij gezond leven en bewegen. 
10.03.  De PvdA onderkent het belang van sport en sportverenigingen in de buurt. Daarom 
legt de gemeente geen gedwongen fusies tussen sportverenigingen op.  
10.04.  We willen het verhuurbeleid van de sportzalen en sporthallen evalueren. Deze 
accommodaties zijn primair bedoeld voor sport en bewegen en moeten voor iedereen en alle 
verenigingen toegankelijk zijn. Alle sportaccommodaties worden zoveel mogelijk benut en 
moeten goed onderhouden worden. 
10.05. Wij maken ons sterk om de buitenzwembaden in stand te houden, waar nodig onder 
het beheer van vrijwilligers. Openingstijden worden zo mogelijk aangepast aan de behoefte 
die er bij de inwoners bestaat. 
10.06.  De PvdA wil onderzoek naar de mogelijkheden van zwemles voor leerlingen vanaf 8 
jaar die nog geen zwemdiploma hebben.  
10.07.  We dringen er bij schoolbesturen op aan dat alle kinderen gymles krijgen, zo 
mogelijk door een vakdocent lichamelijke opvoeding. 
10.08.  Wij willen dat op woensdagmiddagen sportclinics plaatsvinden die door de 
basisschooljeugd gratis bezocht kunnen worden. Verenigingen werken daartoe nauw samen 
met scholen, kinderopvang, bedrijven, buurten en het sport- en beweegteam van de 
gemeente (combinatiefunctionarissen). 
10.09.   Het jeugdcultuur-, jeugdsport- en participatiefonds maken het mogelijk dat iedereen 
meedoet. We willen de aanvraagprocedures vereenvoudigen en de verenigingen daarbij 
betrekken. 
10.10.  Sport heeft een belangrijke promotionele waarde. We willen samen met het 
Sportcentrum Bruinsma onderzoeken of Stadskanaal het Topsport en Talentcentrum Karate 
van het NOC/NSF kan herbergen.  

 
11. Kunst en Cultuur 
De PvdA vindt dat  culturele activiteiten  in de gemeente meer aandacht moeten krijgen. Het 
culturele leven draagt belangrijk bij aan een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
11.01.  Wij vinden het Theater Geert Teis  als cultuurpodium van grote waarde voor 
Stadskanaal en de regio.  Het complex moet blijven voldoen aan alle eisen van deze tijd. 
Ook de komende periode blijft het vernieuwde theater in eigendom en exploitatie van de 
gemeente. 
11.02.  Wij willen dat onderzocht  wordt of Theater Geert Teis meer andere 
(culturele)activiteiten kan gaan organiseren: bijeenkomsten, symposia… Zij  moet  
toegankelijker worden voor activiteiten van verenigingen binnen de gemeente, op 
voorwaarde van  een voor de verenigingen acceptabele zaalhuurprijs. 
11.03.  Wij zouden graag zien dat er ook in de zomermaanden  activiteiten zijn in Theater 
Geert Teis, op voorwaarde dat deze binnen de exploitatie blijven.  
11.04.  De PvdA vindt dat zowel de bibliotheek als de muziekschool  een onmisbare bijdrage  
levert aan het culturele leven in Stadskanaal. 
11.05.  Wij vinden dat de  bibliotheek zich naast haar leesfunctie verder moet ontwikkelen tot 
digitale ontmoetingsplek.  
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11.06.  Wij vinden dat onderzocht moet worden in hoeverre de leegstand van winkels 
gebruikt kan worden om kunst tentoon te stellen.  
 

12. Milieu, Natuur, Energie en Duurzaamheid 

Steeds meer mensen zijn zich bewust van belang van duurzaamheid. De overheid wil 
bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame energievoorziening heeft. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat iedereen zich daarvoor inzet. De gemeente geeft het goede 
voorbeeld en stimuleert bedrijven en burgers hun steentje bij te dragen aan een duurzamere 
gemeente. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
12.01. In 2015 moet minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval gescheiden worden 
aangeboden. De PvdA vindt dat er zo snel mogelijk een onderzoek moet komen met als doel 
op welke manier de 65-procentnorm ruimschoots kan worden behaald, zonder dat dit leidt tot 
extra kosten voor onze inwoners. 
12.02. De PvdA staat op het standpunt dat als de tarieven voor vuilverwerking naar boven 
toe moeten worden aangepast, het vastrechtbedrag niet mag worden verhoogd. Vallen de 
kosten structureel lager uit, dan moet juist het vastrechtbedrag worden verlaagd. Op deze 
wijze wordt recht gedaan aan het principe dat de vervuiler betaalt. 
12.03. Op dit moment moet  6 euro worden betaald voor het brengen van afval naar de 
gemeentelijke stortplaats. De PvdA wil dit gratis maken. Want door allerlei innovaties is afval 
geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. 
12.04. Via de gemeentelijke stortplaats en de Kringloopwinkel krijgen veel grondstoffen en 
producten een tweede leven. De PvdA wil dat er ook een tweede leven komt voor 
overgebleven bouw- en bestratingsmateriaal (denk aan stenen, klinkers, trottoirtegels, 
buizen). Daarnaast wil de PvdA een depot voor zwart en geel zand. 
12.05. Voor de PvdA geldt: de vervuiler betaalt. Dat geldt voor huishoudelijk en bedrijfsafval, 
voor lekkende mestbassins, voor schade toegebracht door een verkeerd gebruik van 
landbouwgif, voor welke vervuiling dan ook. 
12.06. Wij zijn tegen megastallen voor welke dieren dan ook. 
12.07. De PvdA steunt de verdere ontwikkeling van de  EHS (Ecologische Hoofdstructuur). 
In deze landschappelijke verbindingszone tussen Westerwolde en de Hondsrug moeten 
landschap, wonen en recreatie centraal staan. 
12.08.  Het project Terra Mater staat voor de ontwikkeling van een groot landschapspark 
tussen Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde dat ruimte biedt voor natuur, kunst, 
cultuur, wetenschap en ontspanning. Terra Mater zorgt voor een flinke sociaaleconomische 
en toeristische impuls. Wij willen dat de gemeente ondersteuning biedt om dit initiatief verder 
te ontwikkelen.  
12.09. De PvdA is voorstander van het meanderen van het Pagediep, waarbij landschap, 
natuurbouw en recreatie centraal staan. Het ligt voor de hand dit plan in te passen in het 
project Terra Mater.  
12.10. De PvdA is en blijft tegenstander van elke vorm van opslag van kernafval en ander  
afval in zoutkoepels. 
12.11.  De PvdA wil dat de gemeente Stadskanaal voortvarend verder gaat op het gebied 
van energiebesparing en opwekking en toepassing van duurzame energie. Voorts dient een 
(algemeen) duurzaamheidsbeleid ontwikkeld te worden. 
12.12. De PvdA vindt dat in beeld moet worden gebracht welke daken geschikt tot zeer 
geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. In het kader van een gerichte actie om te 
komen tot meer zonnedaken is de gemeente bereid de collectieve inkoop van zonnepanelen 
op zich te nemen. 
12.13.  Nieuwbouw dient energiezuinig te zijn en daken zongericht. Dit wordt opgenomen in 
bestemmingsplannen en aanbestedingen. 
12.14.  De PvdA wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor de gemeente 
om op grote schaal zelf duurzame energie op te wekken. 
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12.15.  De PvdA vindt dat het huidig woningbestand energiezuiniger moeten worden 
gemaakt. Woningbezitters worden via een gerichte campagne gewezen op de voordelen van 
(verdere) isolatie van hun woning en de mogelijkheden wat betreft subsidies en 
duurzaamheidsleningen. 
12.16. De PvdA wil dat de inwoners uitgedaagd worden om energiecoöperaties op te zetten. 
Op deze wijze kunnen buurten in hun eigen duurzame energiebehoefte voorzien. Initiatieven 
vanuit de bevolking om te komen tot energieneutrale buurten, wijken, dorpen verdienen alle 
steun. 
12.17.  De PvdA is voor plaatsing van windmolens op voorwaarde dat dit planologisch past 
en draagvlak heeft bij de direct omwonenden. 
 

13. Toerisme en Vrije Tijd 
Voor onze gemeente en regio is toerisme van groot belang. Daarbij worden vooral mensen 
getrokken die op zoek naar cultuur (erfgoed), ruimte en natuur. Volgens de PvdA moet 
regionaal veel zwaarder worden ingezet op de vele mooie aspecten van de regio. 
Samenwerking in de promotie is belangrijk. Er moet een regionaal masterplan komen waarin 
vorm wordt gegeven en actief wordt gewerkt aan de versterking van de economische 
mogelijkheden en de werkgelegenheid op het gebied van het toerisme. Een goede 
samenwerking tussen de overheid en de toeristische ondernemers is erg belangrijk. De 
PvdA wil inzetten op versterking van het toerisme. We zien kansen om daarmee de 
werkgelegenheid en bedrijvigheid te stimuleren. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
13.01. Een net van wandel- en fietspaden is belangrijk. We hechten aan goed onderhoud en 
een goede bewegwijzering. 
13.02.  Door de vaarverbinding Erica-Ter Apel profiteert Stadskanaal van toenemend 
toerisme op het water. We vinden het vanzelfsprekend dat ruimschoots voor het vaarseizoen 
overleg over de bediening en promotie plaatsvindt tussen betrokken gemeenten, provincies 
en waterschappen. Het spreekt voor zich dat de bruggen en sluizen ook op zondag worden 
bediend. Het gebruik van de jachthaven Spoordok in Musselkanaal wordt gestimuleerd. 
Daartegenover staat dat de pleziervaart een reële vergoeding voor het gebruik van de 
ligplaatsen en voorzieningen betaalt. 
13.03.  Andere maatregelen zijn dat de camperstandplaats in Musselkanaal wat betreft 
voorzieningen bij de tijd blijft en tegen een reële vergoeding het gehele jaar gebruikt kan 
worden. Daarnaast stimuleert de PvdA de aanleg van minicampings. 
13.04.  Evenementen zoals de Klap-tot-Klaploop, Nelli Cooman Games, ArtXtra, 
Snikkeweek, Verrassend Stadskanaal en Lange Afstandszwemmen behouden onze 
ondersteuning.  
13.05.  In 2015 is het 250 jaar geleden dat begonnen is met het graven van het Stadskanaal 
en 400jaar geleden dat de Semslinie werd uitgezet. We hechten aan een jubeljaar en 
ondersteunen de stichting 250/400 met het realiseren van een mooi jaarprogramma. 
13.07.  Bij de sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen zijn veel vrijwilligers betrokken. Hun 
inzet is onbetaalbaar. Daarom ondersteunen we verenigingen en hun vrijwilligers. Ook in 
bestuurlijk opzicht. Verklaringen omtrent het gedrag worden in geval van deze vrijwilligers 
gratis verstrekt. 
13.08.  De PvdA wil het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) onderbrengen in de centrale 
bibliotheek. De naamsbekendheid moet worden vergroot. Het VIP blijft de NLDoet-dagen 
organiseren. 
13.09.  De PvdA streeft naar een gemeente waarin haar inwoners een goede invulling 
kunnen geven aan hun vrije tijd. Buurtbewoners organiseren (eventueel met ondersteuning 
van Stichting Welstad) per wijk en kern activiteiten voor jong en oud. 
13.10.  Het Willem Diemerplein in Musselkanaal en het Stadsplein in Stadskanaal worden 
levendiger en aantrekkelijker. Het is belangrijk dat plannen voor een betere inrichting zo snel 
mogelijk worden gemaakt en dat de inwoners daarbij goed worden betrokken. De PvdA 
denkt dat het Stadsplein met beperkte middelen kan worden verbeterd. In die plannen wordt 
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ook het podium meegenomen. Ook wordt druk uitgeoefend op de ABN-AMRO aan het 
Stadsplein in Stadskanaal om te verhuizen naar een andere locatie.  
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


