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1. Datum Jaarvergadering onzeker

In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen dat de Jaarvergadering plaatsvindt op 26 
februari. Die datum is onzeker geworden en wordt waarschijnlijk verplaatst naar 12
maart. U krijgt van ons zo snel mogelijk bericht met nadere informatie.

Het bestuur

2. Zonnepanelen in plaats van windmolens

Grootschalige opwekking van zonne-energie moet de plaatsing van windmolens vlak
over de grens met Drenthe overbodig maken. Het college moet dit idee, samen met
andere alternatieve vormen van duurzame energie, faciliteren door bijvoorbeeld 
mee te denken en kennis te delen.

Een motie van deze strekking, waarvoor de PvdA het initiatief nam en die werd 
ondertekend door alle andere raadsfracties, werd in de raadsvergadering van 
januari ingediend. Het was onze fractie namelijk ter ore gekomen dat er 
initiatieven zijn in de regio om plannen uit te werken als alternatief voor de 
windmolens. Zonne-energie wordt gezien als één van de belangrijkste 
alternatieven. Uitgangspunt is wel dat er evenveel energie wordt geproduceerd als 
het toekomstige windmolenpark. Uit een draagvlakonderzoek bleek dat bijna 80 
procent van de mensen die reageerden tegen de komst van de windmolens is. 
Verzet tegen zonnepanelen zal er niet of nauwelijks zijn, is de verwachting. Wij 
zijn erg blij dat ons initiatief niet alleen door de andere raadsfracties is 
ondersteund, maar dat de motie ook namens alle fracties kon worden ingediend.

Egbert Hofstra

3. Hoeveel zonnepanelen heb je nodig om één windmolen te vervangen?

Zonne-energie in plaats van windmolen. Interessant! Maar gelijk roept dat wel de 
vraag op: hoeveel zonnepanelen heb je eigenlijk nodig om net zoveel energie op te
wekken als één windmolen?

Die vraag legde de Volkskrant in een artikel in de krant van 7 februari jl. voor aan 
de zon- en windexperts van Natuur en Milieu, een organisatie die burgers actief 
helpt om zonnepanelen aan te schaffen. De rekensom was niet moeilijk, meldt de 
krant. In 2020 moeten er in Nederland (op land en zee) 3.000 windmolens staan die
in totaal 9.450 MW stroom opwekken. Dat is het streven van het rijk. Wil je die 
9.450 MW met zonnepanelen produceren, dan heb je er 124 miljoen stuks van 
nodig. Oftewel: ter vervanging van één gemiddelde nieuwe windturbine heb je 40 
duizend panelen nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.

Een probleem is dat zonnecollectoren in de zomer de meeste energie produceren, 
terwijl de vraag in Nederland juist in de winter het grootst is. Een accurate 
oplossing voor de opslag van electriciteit op momenten dat de productie groter is 
dan de vraag, is er (nog) niet. Conclusie van de experts van Natuur en Milieu én van
de krant: van die windmolens zijn we voorlopig nog niet af.



Jan Chris de Boer

4. Roos van Verdienste voor Stichting Plaatselijk Belang Alteveer
Uit handen van bestuursvoorzitter Erik van der Vlag en raadslid Theo Klinkhamer 
heeft de Stichting Plaatselijk Belang Alteveer de Roos van Verdienste ontvangen van
de PvdA Stadskanaal. Deze stichting zet zich in voor de belangen van alle inwoners 
van Alteveer, van jong tot oud. Tevens is de stichting al jaren een aanspreekpunt 
voor alle bewoners in Alteveer en nabije omgeving en heeft ze altijd een luisterend
oor. Daardoor heeft het een heel goede signalerende functie met betrekking tot de 
leefbaarheid, veiligheid en het welzijn in het dorp. Ook heeft de stichting via een 
aantal acties geld ingezameld voor meerdere goede doelen. Hiermee wordt dus ook
de maatschappelijke en sociale betrokkenheid getoond. Voor de PvdA Stadskanaal 
dus talloze redenen om aan de Stichting Plaatselijk Belang Alteveer de Roos van 
Verdienste uit te reiken en onze waardering uit te spreken voor de geweldige inzet 
die de stichting toont voor het dorp Alteveer en al haar bewoners. Hierop kan de 
gemeente alleen maar trots zijn.

Erik van der Vlag

5. Verslag van het PvdA-congres

Zaterdag 17 en zondag 18 januari werd in Utrecht het jaarlijkse congres van de 
PvdA, toegankelijk voor alle leden en belangstellenden, gehouden. Vanuit 
Stadskanaal ging, naast congresafgevaardigde Erik van der Vlag, een groepje leden 
naar evenementenlocatie De Fabrique om het congres bij te wonen. Vanuit de 
(Jongeren) Activiteiten Commissie was het idee opgevat om de zondag te gaan, 
waarop diverse interessante moties in stemming zouden worden gebracht en 
interessante sprekers aanwezig zouden zijn.

Het congres is het hoogste orgaan binnen de partij en tijdens het congres kunnen 
afdelingen spreektijd krijgen om moties die zij hebben ingediend extra kracht bij 
te zetten. Over die moties wordt later gestemd. Zo werd er die zondag gestemd 
over bijvoorbeeld de vrije artsenkeuze en over de veiligheid in de provincie 
Groningen als gevolg van de aardgaswinning. Het was een zeer interessante dag om
bij te wonen.

Naast het hoofdprogramma werden ook kleinere bijeenkomsten gehouden. Zo was 
er voor de nieuwe leden een workshop Wegwijs op het congres, waar John Kersten 



uitleg gaf over het hoe en waarom van het congres, do’s and don’ts en de 
stemprocedures. Leuk voor ons als nieuwelingen.

Tijdens een kort interview, in een wat intiemere setting, met Bert Koenders en 
Frans Timmermans werd ingegaan op de huidige situatie in de internationale 
politiek. Leden kregen hier de kans vragen te stellen en met beide politici in 
gesprek te gaan. ’s Middags werd de kandidatenlijst voor de Eerste-
Kamerverkiezingen vastgesteld, wat voor Ruud Koole betekende dat hij (ondanks 
vele verzoeken van met name noordelijke afgevaardigden) niet opnieuw op de lijst 
terechtkwam. Het weekend werd afgesloten met toespraken van Marleen Barth 
(Eerste Kamer), Paul Tang (Europese fractie), Hans Spekman en Diederik Samsom en
het zingen van de Internationale.

Ook voor een volgend congres zal er vanuit Stadskanaal weer een gezamenlijk 
uitstapje worden georganiseerd. Geïnteresseerden, voor deze en voor andere door 
ons georganiseerde activiteiten, kunnen zich opgeven bij Jan Schuil (lokpol@pvda-
stadskanaal.nl).

Patricia Timmerman

6. Maandag 2 maart: aftrap campagne

Op vrijdag 13 februari zou de JAC een 'meet en greet' met de kandidaten voor de 
verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap organiseren. Wegens 
weinig opgave ging dit niet door. 

Op maandagavond 2 maart zal de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen
en de verkiezingen voor het waterschap worden gestart. U krijgt een uitnodiging 
om deze avond bij te wonen.

Jan Schuil en Patricia Timmerman

7. Recordaantal aanvragen bij Melis Bloemsma Fonds

In 2014 heeft het Melis Bloemsma Fonds (MBF) een recordaantal aanvragen voor 
hulp binnengekregen. Maar liefst 47 keer werd er een beroep gedaan op het fonds. 
Het oude record stond op 31 keer en is van 2013. Het bestuur van het MBF meldt 
dit in een persbericht.
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Het MBF, opgericht in 2008, helpt inwoners van de gemeente Stadskanaal die voor 
een welhaast onvermijdelijke uitgave staan, maar daar geen geld voor hebben en 
ook geen beroep kunnen doen op bijvoorbeeld bijzondere bijstand.

,,Televisies of mobiele telefoons, om enkele voorbeelden te noemen, verstrekken 
we niet’’, zegt MBF-voorzitter Henk Oosterhuis. ,,Als ik kijk naar de verstrekkingen 
van het vorig jaar, dan gaat het vooral om wasmachines, brillen, computers voor 
schoolgaande kinderen en vriezers.’’

Het bankrekeningnummer van het MBF is NL04 RABO 0110 4794 91. Voor meer 
informatie zie www.melisbloemsmafonds.nl. 

Jan Chris de Boer

8. PvdA volgt mensen in de zorg (2)

In de afgelopen twee maanden hebben Grietje Schipper en ik 
opnieuw de groep cliënten met een licht verstandelijke 
beperking bezocht die zorg krijgen van zorginstelling NOVO. Dit 
was de tweede ronde in een serie van zes. Wij volgen deze 
groep gedurende een langere periode om te ontdekken welke 
wijzigingen in de zorg effect hebben op genoemde doelgroep.

Opnieuw werden aan de hand van een vragenlijst dezelfde 
vragen gesteld. Is er al een tendens te zien, of is het daar nog te vroeg voor? Ook 
nu werden we weer gastvrij ontvangen. Sommige cliënten vinden het fijn om extra 
aandacht te krijgen. Deze keer wisten de cliënten van hen te wachten stond en 
waren ze in het algemeen wat vrijer in het gesprek. Wij constateerden in grote 
lijnen geen directe gevolgen van de decentralisatie.

Grietje en ik hebben de afgelopen periode veel positieve reacties gekregen op ons 
initiatief. Dat steunt ons enorm. In april vervolgen we ons project en zullen wij 
opnieuw een bezoek brengen aan de groep NOVO-cliënten die aan ons project 
meedoen. We zullen dan ook weer verslag doen van onze ervaringen.

Op onze website staat een uitgebreider verslag van dit project.

Monique Kroom 

9. Coelo: miljardentekort Nederlandse gemeenten in 2018

Bij ongewijzigd beleid stevenen de Nederlandse gemeenten af op een tekort van 
4,8 miljard euro in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van Coelo, het Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden. Belangrijkste reden voor het 
enorme tekort zijn stijgende uitgaven door de vergrijzing. De inkomsten stijgen 
niet navenant omdat het rijk minder geld uitkeert aan de gemeenten voor de 
nieuwe zorgtaken. Volgens Coelo komt het totale tekort neer op 284 euro per 
inwoner; voor Stadskanaal zou dat neerkomen op een tekort van ongeveer 9,4 
miljoen euro in 2018. Maar dat bedrag zal hoger uitvallen, omdat Groninger 



gemeenten een duidelijk hoger tekort ‘scoren’ dan het landelijke gemiddelde, 
aldus Coelo.

Het gat tussen inkomsten en uitgaven kan alleen worden verkleind door de 
gemeentelijke belastingen flink te verhogen, maar dat ziet het instituut niet 
gebeuren. Coelo verwacht eerder nog verdergaande bezuinigingen op de 
voorzieningen.

Jan Chris de Boer

10. Reactie op invloed parkeertarief op winkelomzet

Naar aanleiding van het stukje ‘Gratis parkeren leidt niet tot extra winkelomzet’ 
en het praten over betaald parkeren is vloeken in de kerk zou ik hierop toch graag 
wat nuances willen aanbrengen. Jan Chris baseert zijn verhaal op een artikel in 
Trouw waarin onderzoeker Giuliano Mingardo wordt geciteerd. Ik heb contact 
gezocht met de onderzoeker en wat blijkt: zijn conclusies zijn gebaseerd op 
onderzoeken in de Randstad en volgens hem kunnen uit dit onderzoek dan geen 
conclusies woorden getrokken voor het noorden van het land. Domweg omdat het 
niet is onderzocht.

Hij schrijft letterlijk: ,,Dat zou een verkeerde conclusie zijn.’’ Hij is er van 
overtuigd dat in de kleine gemeenten onder andere voor het winkelen meer gebruik
wordt gemaakt van de auto dan in de grote steden. Er zijn wezenlijke verschillen 
tussen het winkelen in beide winkelgebieden, mede gezien de infrastructurele 
verschillen, de gemiddelde inkomens en de leefstijl van de mensen.

Betere openbare ruimten en het aantrekkelijker maken van het winkelgebied voor 
de bezoekers hebben zijn voorkeur. Onbereikbaarheid leidt tot minder klanten. 
Volgens mij zijn er ook wezenlijke verschillen tussen winkelen in de steden en in 
landelijke gebieden. In het eerste geval kun je gemakkelijk gebruikmaken van 
prima openbaar vervoer. In de landelijke gebieden wordt dit node gemist. Met 
andere woorden: in de landelijke gebieden is een auto, of je wilt of niet, een 
must. Mingardo maakt een wezenlijk verschil tussen het hebben van gratis parkeren
of het alsnog realiseren hiervan.

Wij hebben het. Prima, gratis parkeren en kan het vloeken in de kerk achterwege 
blijven. Het zou zeer onverstandig zijn om in een zwak economisch gebied het vrij 
parkeren op te heffen. Het vrij parkeren dient de burger. Betaald parkeren kan 
drempelverhogend werken in zowel financieel als sociaal opzicht. Bovendien ligt de
concurrentie van andere gemeenten op de loer (Winschoten voert het gratis 
parkeren juist weer in). Zeker bij het nog niet zichtbaar zijn van de consequenties 
van het Rapport Coelo 2014 (tekort gemeenten 4,8 miljard euro in 2018) moet je 
niet willen om de burgers in de gemeenten met een mindere sociale structuur 
(immers, zij zullen volgens het rapport het zwaarst worden getroffen) onnodig 
extra te belasten met het invoeren van betaald parkeren.

Overigens ben ik van mening dat de bomen zoveel mogelijk gespaard moeten 
blijven.

Leo Ellermann 



11. Wijziging procedure huishoudelijke hulp goedgekeurd

De gemeenteraad is in januari unaniem akkoord gegaan met een wijziging in de 
procedure rond de huishoudelijke hulp. Het college had tot de wijziging besloten 
naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak in de zaak-Dantumadeel. In die 
gemeente kregen niet alle cliënten een keukentafelgesprek. Dat vond Stadskanaal 
aanvankelijk ook niet nodig. Immers, was de indicatie recent vastgesteld, dan was 
een nieuw gesprek niet nodig. Nu is uit oogpunt van voorzichtigheid en 
zorgvuldigheid na de rechterlijke uitspraak besloten wel met iedereen een gesprek 
aan te gaan. Er volgen nu gesprekken met iedereen van wie iets wijzigt. Daarna 
volgt een beschikking. In Stadskanaal zijn, in tegenstelling tot Dantumadeel, nog 
geen beschikkingen verzonden.

De wijziging in de procedure brengt ook met zich mee dat het allemaal wat langer 
gaat duren. Daarom zijn de overgangstermijnen verlengd met drie maanden. De 
raad wordt via de Voorjaarsnota op de hoogte gehouden van de vorderingen. De 
persoonlijke onderzoeken gaan 225 duizend euro kosten.

Egbert Hofstra

12. AZC Musselkanaal moet worden opgeknapt

Het AZC in Musselkanaal is sterk verouderd. Renovatie is noodzakelijk. Dat geldt 
niet alleen voor het hoofdgebouw, maar ook voor de woningen op het 
binnenterrein. Dat en andere zaken kwamen aan de orde toen de PvdA-fractie 
onlangs een bezoek bracht aan het asielzoekerscentrum.

Momenteel wonen er 550 asielzoekers in het complex aan de Brink. Een deel van de
bewoners bestaat uit vluchtelingen die wachten op uitslag van de IND. Maar het 
grootste gedeelte betreft mensen met een verblijfsvergunning. Zij wachten op een 
woning waar dan ook in het land.

Het AZC telt 23 werknemers. De bewoners dragen hun steentje bij in de vorm van 
schoonmaak en tuinonderhoud. Elke asielzoeker krijgt de mogelijkheid een 
schoonmaakcursus te volgen. Sluiten ze die met goed gevolg af, dan wordt dat 
beloond met een landelijk erkend diploma. Op die manier hebben deze mensen 
straks tenminste een beroep waarmee ze uit de voeten kunnen.

Graag verwijs ik naar onze site om daar het hele verslag van dit geslaagde 
werkbezoek te kunnen lezen.

Monique Kroom



13. Vangnetregeling HH1 ingesteld

In november vorig jaar is besloten een vangnet in te stellen naar aanleiding van het
overlaten van de huishoudelijke hulp 1 (HH1) aan de markt. Doel van de 
vangnetregeling is om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Dit is in 
overeenstemming met de motie die de coalitie destijds heeft ingediend. In de 
raadsvergadering van januari stond de concrete invulling van dit vangnet op het 
programma. Er is structureel 1 miljoen euro per jaar voor beschikbaar. Het budget 
is bedoeld voor mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben en onvoldoende geld 
hebben én waar de omgeving ook geen ondersteuning kan bieden. Zoals in meer 
gemeenten gebeurt, wordt het vangnet vormgegeven door middel van een soort 
tegoedbon, een voucher. Hiermee kunnen mensen huishoudelijke hulp inhuren. Het
bedrijf dat die hulp uitvoert, kan vervolgens die vouchers verzilveren bij de 
gemeente. Dat proces lijkt ons nogal bureaucratisch en dus reden dit de komende 
tijd goed in de gaten te houden. Verder hadden we problemen met de begrenzing: 
mensen tot een inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm zouden een beroep 
kunnen doen op het vangnet. We pleitten voor maatwerk en kregen daarbij steun 
van Gemeente Belangen Stadskanaal. Het college zegde uiteindelijk toe in alle 
gevallen maatwerk te zullen leveren. Opvallend was dat de SP (als enige fractie) 
tegen dit voorstel stemde.

Egbert Hofstra

14. Vrije woorden

We staan er eigenlijk nooit bij stil, maar we praten. Als kind wordt het je geleerd 
door je ouders. Dan ga je naar school en leer je de woorden die je praat te lezen 
en te schrijven. Normaal toch? In ons land is dit vanzelfsprekend. We staan er niet 
bij stil. We hebben een mening. Iedereen heeft een mening. Iedereen mag een 
mening hebben. Normaal toch? In ons land is dit vanzelfsprekend. En ineens schijnt 
het niet overal zo vanzelfsprekend te zijn. Niet iedereen mag praten of schrijven of
een mening hebben. We worden opgeschrikt door aanslagen in Europa. Aanslagen 
omdat er een mening wordt verkondigd, omdat er wat wordt gezegd, omdat er wat
wordt opgeschreven. Dan ben je verbaasd. Je gelooft het niet. Waarom?

Iedereen is boos en wil dit laten weten. We gaan allemaal de straat op. Bij mijn 
partij, de PvdA, staat vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel. Iedereen 
heeft het recht om mee te denken en/of mee te praten. Natuurlijk geeft dit 
spanningen en denkt men dat er altijd een strijd gestreden wordt. Maar openheid 
en vrijheid en strijd is een teken van democratie en daar wil je als mens toch voor 
strijden?

Een strijd voor vrijheid en respect. Dit is toch het belangrijkste wat er is? Niet 
kijken wie het is, niet kijken wat voor kleur het is, niet kijken waar het is. Je mag 
niet altijd zeggen wat je wilt, maar je moet wel kunnen zeggen wat je wilt.



In ons land is in 2013 een regel uit de wet gehaald waarin godslastering strafbaar 
is. Dit is goed; we leven gelukkig in een vrij land. Maar houdt dit in dat je alles 
maar mag zeggen onder de noemen ‘moet kunnen’? 

Ja, dat mag.

Maar er over nadenken mag ook. Je hoeft niet alles te zeggen omdat het mag. Ik 
ben van mening dat rekenschap houden met je medemens een even groot goed is. 
Kwetsen is pijnlijk.

Niet iedereen zal het met me eens zijn. Dat mag gelukkig.

Grietje Schipper

15. Project Jimmy’s nu ook in Musselkanaal

Na Stadskanaal heeft nu ook Musselkanaal het project Jimmy’s. Bij Jimmy’s komen 
jongeren met vragen en ideeën waarbij verschillende onderwerpen kunnen worden 
opgepakt. Doodserieuze en minder serieuze. Dit kwam onder meer aan de orde 
tijdens ons werkbezoek, begin februari, aan MFA Lint in Musselkanaal. MFA Lint 
draait nu bijna een jaar.

Monique Hofman, leidinggevende van Stichting Welstad in Lint vertelde blij te zijn 
dat de duizend vierkante meter, die beschikbaar was in De Kameleon, behouden 
zijn gebleven. De activiteiten zijn één op één overgenomen in de nieuwe situatie 
en de jeugd is verjongd. De biljartende mannen hebben zich verenigd en zijn 
tevreden met hun eigen plek op de eerste verdieping. Naast Welstad zijn NOVO, de 
bibliotheek en natuurlijk pandeigenaar Meander gebruikers van Lint. Er wordt goed 
samengewerkt, de sfeer is goed en de lijnen kort, zo werd ons verteld.

Een uitgebreider verslag kunt u lezen op onze website.

Monique Kroom 

16. Gelezen

(vervolg van de Nieuwsbrief van januari)

,,Eindelijk kwam het trammetje toch opdagen en moesten we onze vriendelijke 
gastvrouwen verlaten. Toen we eindelijk tegen 6 uur in Stadskanaal aan het hotel 
kwamen waar we ’s avonds  zouden spreken, hoopten we daar eerst wat eten te 
zullen vinden. Er wachtte ons echter een groote verrassing. Het heele perceel was 
leeg, er waren geen menschen en geen meubels. In de omgeving hoorden we dat 



de kastelein failliet was gegaan en met pak en zak vertrokken. Wat te doen? We 
kenden hier niemand om logies te vragen en we waren al overtuigd dat de 
vergadering niet zou doorgaan. Na eenig overleg seinden we aan een bestuurslid 
van onze afdeeling te Winschoten met een verzoek om een rijtuig te sturen om ons
af te halen en eten mee te geven omdat wij sedert den ochtend niets hadden 
genoten.

In den tusschentijd waren er toch menschen gekomen om ons te hooren en, veel te
blij dat we toch propaganda konden maken voor een goede zaak, gingen we met 
die menschen het leege huis binnen. In de schuur vonden we een ladder, eenige 
leege vaten en wat touw. Door de ladder over de vaten te leggen kregen we goede 
zitplaatsen voor de dames, de heeren – ’t waren boeren, - wilden wel staan en 
toen we in de buurt een paar lantaarns hadden geleend en die met touwen hadden
opgehangen, was er een uitnemende gelegenheid geïmproviseerd om het publiek 
te doordringen van de zegeningen van het vrouwenkiesrecht.’’

Uit: Herinneringen van dr. Aletta H. Jacobs, 1924

,,Vroeger vond links religie bedrog om gewone man dom te houden. Nu hebben ze 
er heel veel respect voor en noemen ze het ‘diepste overtuiging’.’’

Tweet van filmregisseur Eddy Terstall, 14 januari 2015

,,Waarom zijn mensen ontvankelijk voor IS? De economie is een grote factor, maar 
ook gebrek aan respect, het gevoel buitengesloten te zijn. Een groep die zich 
tweederangs voelt, die vaak in het verdachtenbankje zit, is ontvankelijk voor 
terrorisme. We moeten bedenken welke symbolen de samenleving kan construeren
om immigranten erbij te betrekken. Maak hen duidelijk dat hun familie een 
toekomst in Nederland of Frankrijk kan opbouwen, dan zijn ze minder 
ontvankelijk. Geef ze banen, een opleiding, zorg dat ze erbij horen. Dan verklein 
je de afstand.’’

De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum in de Volkskrant, 20 december 2014

17. Cursus voor leden Ombudsteam

De leden van het PvdA-Ombudsteam (Hiddo Hendriks, Coretta Meijer en 
ondergetekende) hebben deelgenomen aan een cursus. Doel hiervan was om te 
kijken hoe we het Ombudsteam beter onder de aandacht kunnen brengen en hoe 
we om moeten gaan met de verschillende problemen die aan ons worden 
voorgelegd.

Er wordt weliswaar met enige regelmaat contact opgenomen met het 
Ombudsteam, maar we willen toch graag meer bekendheid krijgen. Onder leiding 
van Henk Oosterhuis hebben we door middel van een powerpointpresentatie 
kunnen zien hoe de PvdA landelijk werkt. Zo wordt er veel gebruikgemaakt van de 



sociale media. Verder hebben we kunnen zien hoe de PvdA landelijk problemen 
aanpakt.

We hebben als Ombudsteam vervolgens een aantal afspraken gemaakt. Eén daarvan
is dat we via Twitter en Facebook wekelijks van ons laten horen. En tijdens 
canvassen en marktacties kunnen we het Ombudsteam via flyers onder de aandacht
brengen. Daarnaast doen we hierbij een oproep aan onze leden om mensen te 
wijzen op het Ombudsteam van de PvdA-Stadskanaal.

Grietje Schipper

18. Toespraak Erik van der Vlag tijdens Nieuwsjaarsreceptie
De PvdA afdeling Stadskanaal heeft op vrijdag 23 januari jl. in het bijzijn van 
Tweede-Kamerlid Agnes Wolbert, kandidaat-Statenlid Roelf Schoenmaker en 
afgevaardigden uit buurafdelingen haar traditionele Nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Plaats van handeling dit jaar was De Gelegenheid in Musselkanaal. De 
receptie werd een gezellige avond die vrij druk is bezocht. Naast het gezellig 
praten en discussiëren over het wel en wee van de landelijke en lokale politiek 
waren er toespraken van Erik van der Vlag (onze bestuursvoorzitter), Agnes 
Wolbert en Roelf Schoenmaker. 
De PvdA Stadskanaal blikte bij monde van Erik kort terug op 2014 en haalde 
uiteraard 2015 aan. Een jaar dat belangrijk zal worden voor de inwoners en zeker 
voor de PvdA. Hieronder een gedeelte uit de toespraak van de bestuursvoorzitter.

,,2014 ligt alweer achter ons en we kunnen terugkijken op een politiek zeer 
bewogen jaar. Niet alleen voor de landelijke en provinciale PvdA, maar zeker ook 
voor de PvdA Stadskanaal. Hoogte -en dieptepunten hebben elkaar afgewisseld. Het
dieptepunt was uiteraard de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA 
kreeg in bijna alle gemeenten een behoorlijke klap te verwerken. Zo ook bij ons 
hier in Stadskanaal, een verlies van drie zetels en zodoende kwamen wij terug in 
de nieuwe gemeenteraad met vier zetels. Een historisch laagterecord. En wat ga je
dan doen als afdeling? Zowel binnen het bestuur als de fractie vraag je je af waar 
het aan heeft gelegen. Vaak is dit moeilijk aan te geven, maar als grootst 
mogelijke oorzaak werd toch het landelijk beleid gezien. 
Is dat terecht? Nee, zeker niet. 
Bij gemeenteraadsverkiezingen dient men te kijken naar de prestaties van de 
lokale fractie en hierop dient men de fractie te belonen of af te rekenen. Is dat 
ook gebeurd? Nee, zeker niet. De praktijk wijst uit dat het merendeel van de 
bevolking toch kijkt naar het beleid dat uitgevoerd wordt door het zittende 
kabinet. En laat onze partij nu net hiervan deel uitmaken. Een coalitie samen met 
de VVD, een partij die qua idealen en principes ver van ons ligt. En toch werken we
samen. Waarom? 
Beide partijen, dus zowel de VVD als de PvdA, hebben gekozen voor het dragen van
verantwoordelijkheid als het gaat om het weer opbouwen van Nederland, want dat 
was en is nodig in tijden van crisis en recessie. De PvdA had ook kunnen kiezen voor
een passieve rol aan de zijlijn, zoals een paar andere partijen dat wel doen, en 
maar gaan roepen dat het allemaal anders en beter moet. Waarschijnlijk had dat 
voor onze afdeling meer raadszetels opgeleverd. 
Maar willen we dat? Nee, zeker niet. 



Al jaren staat de PvdA bekend als een echte bestuurderspartij die haar 
verantwoordelijkheid, zowel op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, niet 
uit de weg gaat. De PvdA durft beslissingen te nemen die weliswaar minder mooi, 
maar wel broodnodig zijn om de recessie te lijf te gaan en die de nodige 
hervormingen durft door te voeren om van Nederland weer een sterk en sociaal 
land te maken. 
Echter verdienen deze maatregelen geduld bij de bevolking. En vaak is dit heel 
moeilijk uit te leggen, mensen willen snel resultaten zien, maar dat is vaak 
onmogelijk.
Maar ondanks de forse nederlaag in Stadskanaal, zijn wij als partij toch weer in het
college terechtgekomen. Wederom heeft de PvdA aangetoond verantwoordelijkheid
te durven dragen. Met een hardwerkende en deskundige wethouder en vier ook 
hardwerkende en deskundige raadsleden werkt de PvdA aan een sterk en sociaal 
Stadskanaal. Ze halen binnen hun mogelijkheden alles uit de kast om de ambities 
van onze gemeente waar te maken en waar mogelijk verder naar boven bij te 
stellen. En we zijn op de goede weg. Ondanks de enorme bezuinigingen en 
taakstellingen waarmee onze gemeente heeft te maken, kunnen we toch rustig 
stellen dat het al hoge voorzieningenniveau op peil is gebleven. En dat is niet in de 
laatste plaats te danken aan de PvdA. Ik noem hierbij het sterker maken van de 
wijken en kleine kernen door allerlei voorzieningen die ten goede komen aan het 
leefklimaat en dus aan het welzijn van de inwoners. Verder heeft de PvdA in 
Stadskanaal zich sterk gemaakt voor de kwetsbare groepen en keuzes gemaakt die 
deze groep zoveel mogelijk ontzien!
En niet alleen in de raadzaal is de PvdA hard bezig om de leefbaarheid in de gehele
gemeente Stadskanaal op een hoog peil te houden. Wat denkt u van ons 
Ombudsteam dat zich enorm inzet voor die inwoners die tussen wal en schip komen
of dreigen te geraken en die soms door de bomen het bos niet meer zien, door de 
talloze veranderingen in hun persoonlijke leef -en financiële situatie? Die mensen 
mogen wij niet aan de kant laten staan. Dit mag niet, dit kan niet en dit gebeurt 
niet. 
De PvdA accepteert nooit dat mensen en gezinnen buiten de boot vallen en zo in 
een uitzichtloze en kansloze situatie terechtkomen. Daar werkt het Ombudsteam 
keihard voor. Al deze zaken laten zien dat de PvdA nooit stil zit aan de zijlijn, maar
actief bezig is voor al haar inwoners en voor haar gemeente.
Wat brengt ons 2015? 
Voor de fractie wordt het een zeer spannend jaar. Ik noem met name in dit kader 
de rijkstaken die nu door de gemeenten moeten worden uitgevoerd, ook wel de 3 
D's genoemd. 
Taken als jeugdzorg, taken op het gebied van werk en inkomen en de zorg voor 
chronisch zieken zijn allemaal gedecentraliseerd naar de gemeenten en vaak moet 
dit met minder overheidsgeld. Dit lijkt een hele opgave, maar er ligt voor ons ook 
een grote uitdaging. De inzet van de PvdA is en blijft erop gericht om alle mensen, 
van jong tot oud, die zorg te geven die ze nodig hebben en verdienen om een zo 
goed als mogelijk bestaan te kunnen leiden. En natuurlijk moeten er dan keuzes 
gemaakt worden. Maar zoals altijd zullen wij als PvdA hier niet voor weglopen en 
we zullen dan ook onze keuzes goed moeten uitleggen. Voorop in onze keuzes staat
echter altijd dat onze gemeente sterk en sociaal blijft.
Ook in 2015 staan er weer verkiezingen voor de deur, namelijk de Provinciale 
Statenverkiezingen die op 18 maart worden gehouden. En die zijn belangrijk, niet 
alleen voor ons hier in Stadskanaal, in onze provincie, maar voor het gehele land. 



Voor ons belangrijk omdat de provincie op het gebied van duurzaamheid, 
economisch beleid en ruimtelijke ordening een behoorlijke vinger in de pap heeft 
en voor het land om een zo'n sterk mogelijke Eerste Kamer te krijgen, die alle 
wetten moet toetsen op haalbaarheid en rechtmatigheid.
Gelukkig beschikken wij in Stadskanaal over een goed, bevlogen, deskundig en 
ervaren Statenlid, Roelf Schoenmaker, die verkiesbaar is voor een tweede periode. 
Wij als afdeling zullen Roelf volledig steunen om hem weer in de Statenzaal te 
mogen begroeten. 
Tegelijkertijd met deze verkiezingen vinden ook de waterschapsverkiezingen 
plaats. Ook voor deze verkiezingen hebben wij een geweldige kandidaat in de 
persoon van Egbert Hofstra. En ook hem zullen wij als afdeling volledig steunen.
Maar om deze beide verkiezingen tot een succes te maken voor de PvdA hebben wij
vele handjes en voetjes nodig. Het campagneteam heeft al een aantal activiteiten 
uitgewerkt, maar zonder de steun van u, als trouwe leden van de PvdA, kunnen we 
deze niet tot een groot succes maken. Dus bij deze roep ik u allen op om onze 
campagne te steunen en mee te helpen om een voor de PvdA zo goed mogelijk 
resultaat neer te zetten.
Want voor een sterk en sociaal Nederland, voor een sterke en sociale provincie 
Groningen en voor een sterk en sociaal Stadskanaal  is de PvdA hard nodig!
De PvdA Stadskanaal wenst u allen een voorspoedig 2015 toe.’’ 

Bijdragen voor de volgende Nieuwsbrief kunnen tot en met vrijdag 27 februari 
a.s. worden gemaild naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl. 


