
1 van 15 
 

 

 
 

ieder één telt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkiezingsprogramma 2010-2014 
PvdA Stadskanaal  



2 van 15 
 

 
ieder één telt! 

 
Verkiezingsprogramma 2010-2014 

PvdA Stadskanaal 
 
 

 
Voorwoord 
 
Hierbij bieden wij u het verkiezingsprogramma aan van de Partij van de Arbeid afdeling 
Stadskanaal. Het programma biedt een leidraad bij het handelen van de partij en haar 
vertegenwoordigers, voor de lokale verkiezingen van 2010 en daarna. In het programma zijn 
ideeën vastgelegd. Wat wil de PvdA Stadskanaal bereiken de komende vier jaar? Waar liggen 
onze ambities en welke inspanning willen wij leveren? Onder het motto ’ieder één telt!’ is 
een evenwichtig en ambitieus programma opgesteld.   
 
Maar eerst een terugblik, wat is er de afgelopen jaren bereikt. U stemde in 2006 vóór beter 
groenonderhoud, sterkere buurtvoorzieningen en betere speeltuintjes. Met uw stem op de 
PvdA pleitte u eveneens voor meer aandacht voor gelijke kansen voor iedereen, 
werkgelegenheid, goed onderwijs en goede zorg. Onder het motto Samen aan de Slag voor 
een Sterk Stadskanaal zijn we samen met het CDA en de VVD aan het werk gegaan.  
 
Veel is er bereikt de afgelopen vier jaren. In verschillende wijken en dorpen zijn wijkraden 
ingericht. Bewoners worden meer en meer betrokken bij hun eigen leefomgeving. Bouw en 
opening van de openbare bibliotheek in het centrum van Stadskanaal is gerealiseerd. Deze 
staat genomineerd als beste bibliotheek van Nederland. Een nieuw VVV kantoor is geopend 
en het Streek Historisch Centrum is uit de problemen. Dit is slechts een greep uit vele 
voorbeelden. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, milieu en omgeving. Natuurlijk zijn dit 
momenteel hot items, maar dat de gemeente Stadskanaal koploper is met haar plannen 
voor een energiebesparende  en duurzame openbare verlichting, is iets om trots op te zijn. 
Ook is er de afgelopen periode weer met kracht gewerkt aan de versterking van de sociale 
infrastructuur. 
 
De PvdA maakt voor de komende periode nieuwe keuzes, die passend zijn in het huidige 
tijdsbeeld. De gevolgen van de kredietcrisis zijn de komende jaren voelbaar en met die 
wetenschap moet worden gehandeld. Wij staan voor een solide financieel beleid en om die 
reden zullen alle uitgaven en investeringen zorgvuldig worden afgewogen.  
 
Bevolkingsdaling en krimp staan de komende jaren op de agenda. De PvdA wil meer 
aandacht voor de leegstaande winkel- en bedrijfspanden, vooral langs het kanaal in Stads- 
en Musselkanaal. We zetten ons met alle kracht in om de voorzieningen te versterken. 
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De jeugd heeft onze extra aandacht nodig. Onderwijs moet dicht bij de mensen blijven. De 
PvdA zet alles op alles om een HBO-opleiding binnen te halen.  Daarnaast is er landelijk vraag 
naar jonge ambachtslieden en mensen met ondernemerszin. Toeristische en recreatieve 
ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor de toekomst. 
 
Onder het motto ‘ieder één telt!’, wil de PvdA opnieuw haar verantwoordelijkheid nemen en 
de komende vier jaar haar plannen en ideeën verder uitvoeren.  Iedereen heeft daar een rol 
in, iedereen is waar het om draait. Iedereen is belangrijk, iedere stem is er één. De Partij van 
de Arbeid maakt lokaal het verschil. 
 
Het verkiezingsprogramma 2010-2014 van de PvdA afdeling Stadskanaal is bij uitstek een 
lokaal programma, geschreven door onze eigen inwoners en gericht op de situatie in de 
gemeente Stadskanaal. Het verkiezingsprogramma kent zestien thema’s: 
 
1. Samen leven in dorpen en wijken 
2. Lokale politiek, bestuur en organisatie 
3. Onderwijs 
4. Handhaving 
5. Wonen, woningaanbod en ruimte 
6. Infrastructuur en verkeer 
7. Milieu, natuur, energie en duurzaamheid 
8. Economie en werkgelegenheid 
9. Arbeidsmarktbeleid  
10. Zorgvragers 
11. Sociale zaken 
12. Sport en recreatie 
13. Kunst en cultuur 
14. Jeugd en jongeren 
15. Financiën 
16. Toerisme en vrije tijd 
 
Stem woensdag 3 maart 2010 lijst 1 PvdA-Stadskanaal: ieder één telt! 
 
Het bestuur van de Partij van de Arbeid – afdeling Stadskanaal 
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ieder één telt! 
 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 
PARTIJ VAN DE ARBEID GEMEENTE STADSKANAAL 

 
 
1. Samen leven in dorpen en wijken 
1.1. De wijkaanpak wordt versterkt. Dorpen en wijken krijgen ook de komende jaren meer aandacht. 
 
1.2. De PvdA geeft prioriteit aan schoon, heel en veilig. Bijvoorbeeld door beter groenonderhoud, het 
creëren van ontmoetingsplaatsen, de aanleg van goede speelvoorzieningen en veilige straten. 
 
1.3. Betrokkenheid van de bewoners en bewonersparticipatie worden versterkt. 
 
1.4. Buurtbewoners bepalen de wijkagenda. Zij zijn leidend. De gemeente en wijkorganisaties zijn 
dienend. De organisaties stemmen hun aanbod op elkaar af en werken nauw samen. 
 
1.5. De gemeente zet in op wijk- en dorpsgericht werken. De PvdA wil dat elke wethouder betrokken 
wordt bij de wijken en dorpen. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt die 
verantwoordelijkheid breed gedeeld (denk aan wijkmanagers). Andere organisaties moedigen we aan 
hetzelfde te doen (zoals Lefier, zorgaanbieders, Lentis) of sturen we via subsidieafspraken (onder 
andere Stichting Welstad, zorgaanbieders, GGD). 
 
1.6. Alle dorpen en (combinaties van) wijken hebben, als de inwoners dit willen, een eigen wijkraad 
met een toereikend wijkbudget. Bevoegdheden van buurtbewoners breiden we, daar waar gewenst, 
uit. 
 
1.7. We hechten aan de wijkbeheerder die het aanspreekpunt is voor alle bewoners. Zij moeten de 
weg naar de beheerder gemakkelijk kunnen vinden. Deze wijkbeheerder is regelneef voor allerlei 
technische zaken en is de sleutelfiguur voor het bewaken en het versterken van de leefbaarheid in de 
wijken en dorpen. 
 
1.8. In iedere wijk (of combinatie van wijken) en dorp is een ‘onderhoudsteam’ actief. 
 
1.9. Alle inwoners moeten weten wie hun wijkagent is. Deze wijkagent moet zich regelmatig laten 
zien in de betrokken buurt. 
 
2. Lokale politiek, bestuur en organisatie 
2.1. Een samenleving zonder regels functioneert niet. Maar goedbedoelde regels zijn soms  
overbodig, betuttelend en frustreren de ontwikkeling van onze lokale samenleving. De PvdA wil 
kritisch blijven kijken naar regels en overbodige regelgeving afschaffen. 
 
2.2. De houding van de PvdA zal zijn: luisteren, nemen van verantwoordelijkheid, besluiten nemen en 
deze uitleggen. 
 
2.3. De PvdA wil ook na de verkiezingen in 2010 bestuursverantwoordelijkheid nemen. 
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2.4. Het gemeentelijk servicenummer moet gratis zijn en kwalitatief verbeterd worden. Bewoners 
moeten binnen twee werkdagen een reactie krijgen op de door hun gestelde vraag of doorgegeven 
klacht. Daarnaast moet onderzocht worden of klachten en meldingen ook op een andere manier 
kenbaar gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld per sms). Ook zal er een duidelijke registratie 
moeten zijn van alle klachten en alle meldingen. Bewoners moeten hun klacht of melding anoniem 
kunnen doen. 
 
3. Onderwijs 
3.1. De gemeente Stadskanaal heeft een belangrijke regiofunctie als het gaat om het onderwijs. Deze 
positie moet verder versterkt worden. Het is van groot belang dat de gemeente beschikt over een zo 
breed mogelijk onderwijsaanbod. Onderwijs zo dicht mogelijk in de woonomgeving. 
 
3.2. Taalontwikkeling van kinderen is van groot belang. Wij zijn en blijven 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. Actieve 
participatie van de ouders is hierbij een belangrijke voorwaarde. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. Een groeiende groep jongeren verlaat de school vroegtijdig zonder een startkwalificatie. Deze 
kwalificatie is nodig om de kansen te verbeteren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. 
Vroegtijdig schoolverlaten dient voorkomen te worden. 
 
3.5. Wij hechten er aan dat het schoolverzuim wordt teruggedrongen. Handhaving van de leerplicht 
is van enorm belang. Een sluitende aanpak en handhaving door de scholen en de inzet van de 
leerplichtambtenaar zijn hierbij voorwaarden. 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 het VMBO en het 
MBO. 
 
3.6. De PvdA pleit voor meer brede scholen waarin activiteiten zijn opgenomen als 
schoolmaatschappelijk werk, jeugdpolitie, consultatiebureau, voorschoolse en buitenschoolse 
opvang en opvoedingsondersteuning. Samenwerking met jongerenwerk is daarbij onmisbaar. De 
koppeling van diverse instellingen zal moeten leiden tot een eenduidige aanpak. Dankzij de inzet van 
de PvdA is al een aantal projecten in voorbereiding. 
a) In de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie in Maarsstee/Maarswold in Stadskanaal 
willen we zowel de scholen als ook de peuterspeelzaal, het Centrum voor Jeugd en Gezin, een 
buurthuis en de spelotheek onderbrengen. Dat allemaal in nauwe afstemming met het speciaal 
onderwijs dat in de buurt aanwezig is. 
b) In Stadskanaal-Noord krijgt de koppeling met sport een sterke nadruk. 
c) In Musselkanaal brengen we het Centrum voor Jeugd en Gezin onder in De Veenhorst en aan het 
Willem Diemerplein worden bibliotheek en De Kameleon geïntegreerd. 
d) De komende periode doen we in Cereswijk onderzoek naar een brede school waarbinnen niet 
alleen de scholen, maar ook het buurthuis De Stobbe een plek krijgt. 
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3.7. De gemeente bevordert de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Door een 
betere onderlinge afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidsmogelijkheden en het onderwijs in 
de regio zal de arbeidsparticipatie verhoogd kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat het 
VMBO/MBO-beroepsonderwijs in Stadskanaal versterkt wordt. We zetten alles op alles om een HBO-
opleiding binnen te krijgen. We stimuleren de samenwerking van het NPC met de wijk, lokale 
organisaties en het bedrijfsleven. 
 
3.8. Een volwaardige deelname aan onze samenleving kan bereikt worden door een goede 
beheersing van de Nederlandse taal. Het is in dit verband van groot belang dat analfabetisme 
bestreden wordt. Dit geldt niet alleen voor allochtonen. 
 
3.9. De PvdA pleit voor aanvullende maatregelen rondom en in schoolgebouwen in het kader van de 
veiligheid van leerlingen en personeel. Meer veiligheid is onder meer te realiseren door de 
aanwezigheid van goed opgeleide conciërges op alle scholen. 
 
4. Handhaving 
4.1. De regelgeving in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) moet strikt worden gehandhaafd. 
 
4.2. De PvdA wil meer blauw op straat op plekken waar regelmatig sprake is van onveilige situaties. 
 
4.3. Het openbaar bestuur behoudt invloed en is proactief als het gaat om het stellen van prioriteiten 
bij vraagstukken van openbare orde en veiligheid. 
 
4.4. De inwoners van de gemeente Stadskanaal worden gestimuleerd om onregelmatigheden en 
verdachte situaties te melden en aangifte te doen van misdrijven (met name ook fietsendiefstal). 
 
5. Wonen, woningaanbod en ruimte 
5.1. De PvdA is voorstander van wijken en buurten met een gevarieerd aanbod van woningen: huur 
en koop, evenals goedkoop en duur. 
 
5.2. Iedereen heeft recht op een woning die voldoet aan de eisen van deze tijd. Bovendien moeten 
deze woningen energiezuinig zijn. 
 
5.3. De PvdA wil een betere 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. 
 
5.4. In geval van herstructurering van een woonwijk is een sterke bewonersparticipatie een 
voorwaarde. Bovendien moeten goedkope oude huurwoningen vervangen worden door goedkope 
nieuwe huurwoningen, tenzij hiervoor geen markt is. Bij herstructurering worden alle rendabele 
mogelijkheden op het gebied van toepassing van duurzame energie en energiebesparing toegepast. 
Hieronder valt ook zongericht bouwen. 
 
5.5. Starters op de woningmarkt verdienen speciale aandacht. Met de woningbouwcorporaties 
worden concrete afspraken gemaakt voor huisvesting van deze doelgroep. Op verschillende 
manieren kan het kopen van een eerste woning aantrekkelijker worden gemaakt. Daarbij kan worden 
gedacht aan terugkoopgaranties en kortingen (bijvoorbeeld ‘Koopgarant’ en ‘Slimme Koper’), en 
erfpachtregelingen (de grond wordt niet of pas later gekocht).  
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5.6. De PvdA pleit voor de bouw van energieneutrale woningen (of zelfs woningen die meer energie 
opleveren dan dat gebruikt wordt) daar waar sprake is van nieuwbouw en vervangende bouw. 
Duurzaamheid moet tot in de kleinste details wordt doorgevoerd.  
 
5.7. De PvdA vindt dat de gemeente wat betreft de wijkontwikkeling meer de regie naar zich toe 
moet trekken. Dit om problemen (bijvoorbeeld wanneer en projectontwikkelaar failliet gaat) te 
voorkomen, nieuwe bewoners een vrije keuze wat betreft bouwbedrijf te bieden en de diversiteit 
aan woningen te vergroten. 
 
5.8. De aandacht voor het openbaar groen heeft de afgelopen vier jaar op sterk aandringen van de 
PvdA een flinke impuls gekregen. Het onderhoud is en wordt verbeterd en oude beplanting 
vervangen. De PvdA ziet er sterk op toe dat overal in onze gemeente het gewenste 
onderhoudsniveau wordt gehaald en gehandhaafd. Verder is de PvdA groot voorstander van verkoop 
van nog meer stukken openbaar groen aan particulieren op voorwaarde dat eisen worden gesteld 
aan de inrichting en onderhoud van die percelen. Wij vinden dat er regels moeten komen wat betreft 
erfafscheidingen en terrassen aan de openbare weg, openbaar groen en openbaar water. 
 
5.9. Om een optimaal onderhoud van de groenvoorziening te kunnen garanderen, worden er in de 
zomervakantieperiode (dé groeiperiode) vakantiehulpen ingezet. 
 
5.10. Het groenonderhoud, dat nu nog verdeeld wordt over de provincie, de woningcorporaties en 
de gemeente, willen we beter afstemmen en zo mogelijk onder één beheer brengen. 
 
5.11. Stadskanaal kiest voor duurzame en onderhoudsarme beplanting. 
 
5.12. 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 gratis ter 
beschikking. 
 
5.13. Terra Mater (een groot landschapspark tussen Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde dat 
ruimte biedt voor natuur, kunst, cultuur, wetenschap en ontspanning en een flinke 
sociaaleconomische impuls met zich meebrengt) is een prima initiatief met veel perspectieven. De 
gemeente doet er daarom alles wat mogelijk is aan om dit initiatief verder te ontwikkelen. 
 
5.14. Voor elke boom die binnen de gemeente Stadskanaal in de openbare ruimte wordt gekapt, 
worden twee nieuwe bomen geplant. 
 
5.15. De PvdA vindt dat de gemeente een mantelzorgvriendelijk woonbeleid moet voeren. Dit beleid 
moet zowel diegenen die verzorging nodig hebben als mantelzorgers vooruit helpen. 
 
5.16. De PvdA vindt dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen 
blijven wonen en functioneren. 
 
6. Infrastructuur en verkeer 
6.1. Uit onderzoek is gebleken dat met name oudere mensen niet meer op de fiets naar het centrum 
van Stadskanaal durven komen vanwege de viertonde tussen het gemeentehuis en de bibliotheek. 
De PvdA pleit daarom voor het doortrekken van het fietspad langs de Europalaan richting 
Engelandlaan zodat de viertonde kan worden vermeden en men tussen het gemeentehuis en de 
muziekschool het centrum kan bereiken. 
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6.2. De treinverbinding voor personenvervoer van Zuidbroek naar Veendam moet worden 
doorgetrokken naar Stadskanaal en Emmen, zodat een goede aansluiting met het landelijke net 
wordt bereikt. Uit onderzoek is gebleken dat deze verbinding een positief milieueffect heeft. De PvdA 
is tegen een gemeentelijke deelname in de exploitatie van deze lijn. 
 
6.3. De PvdA pleit voor de aanleg van glasvezelkabel daar waar dit noodzakelijk wordt geacht. 
 
6.4. De PvdA is tegen verdere uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het centrum van 
Stadskanaal. Mochten er problemen ontstaan, dan kan (uitbreiding van de) parkeerduurbeperking 
worden overwogen. 
 
6.5.Voor de economische ontwikkeling van onze regio is de volledige ombouw van de N366 en N391 
(Veendam-Emmen) tot autoweg (met ongelijkvloerse kruisingen) van groot belang. 
 
7. Milieu, natuur, energie en duurzaamheid 
7.1. De PvdA vindt dat de gemeente Stadskanaal voortvarend verder gaat op het gebied van 
energiebesparing en opwekking en toepassing van duurzame energie 
 
7.2. De PvdA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door haar wagenpark (inclusief 
de werktuigen van de groenvoorziening) op duurzame brandstof te laten rijden. Verder vindt de 
PvdA dat er verspreid over onze gemeente elektrische oplaadpunten moeten komen (voor fietsen 
met trapondersteuning, scooters, auto’s en dergelijke) en meerdere tankstations voor ‘groene’ 
brandstof. 
 
7.3. De PvdA is voor de plaatsing van grote windmolens op voorwaarde dat dit planologisch past en 
draagvlak heeft. 
 
7.4. De PvdA wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor de gemeente om op grote 
schaal zelf duurzame energie op te wekken. 
 
7.5. De PvdA is en blijft tegenstander van elke vorm van opslag van kernafval en ander chemisch afval 
in zoutkoepels. 
 
7.6. Diftar is ingesteld om de hoeveelheid afval terug te dringen. Het systeem werkt. Nu op voorstel 
van de PvdA er ook een gescheiden (en gratis) inzameling plaatsvindt van kunststofafval, is de 
hoeveelheid afval dat wordt ingezameld via de grijze containers nog verder afgenomen. De PvdA 
staat op het standpunt dat, als de tarieven voor vuilverwerking naar boven toe moeten worden 
aangepast, het vastrechtbedrag niet mag worden verhoogd. 
 
7.7. De PvdA vindt dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheden nog meer afvalstromen 
apart in te zamelen. 
 
7.8. De PvdA houdt onverkort vast aan de ontwikkeling van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). 
Daarnaast is de PvdA voorstander van (de verdere ontwikkeling van) de landschappelijke 
verbindingszone tussen Westerwolde en Hondsrug. In deze zone moeten landschap, wonen en 
recreatie centraal staan. 
 
7.9. De PvdA is voorstander van de meandering van het Pagediep, waarbij landschap, wonen, werken 
en recreatie centraal staan. Deze gebiedsontwikkeling versterkt de verbinding tussen Hondsrug en 
Westerwolde. 
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7.10. De PvdA vindt dat de zwerfvuilproblematiek adequaat moet worden aangepakt. Dit geldt ook 
voor zwerfvuil in vijvers, sloten, diepen en kanalen. 
 
8. Economie en werkgelegenheid 
8.1. Om de economische crisis en de nasleep daarvan beter het hoofd te kunnen bieden, vindt de 
PvdA dat daar waar mogelijk investeringen naar voren moeten worden gehaald. Om een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van werkloosheid wil de PvdA met name (woning)bouw en 
wegenprojecten, die toch al gepland stonden, eerder in uitvoering nemen. 
 
8.2. De PvdA vindt dat de gemeente in nauw contact moet blijven met de ondernemers. Niet alleen 
in tijden van economische crises, maar ook in tijden van herstel en hoogconjunctuur. 
 
8.3. Startende ondernemers moeten actief worden begeleid. Nieuwkomers worden met open armen 
ontvangen. Een belangrijk speerpunt van beleid is dat startende ondernemers desgewenst 
ondergebracht worden in een bedrijfsverzamelgebouw en gebruik kunnen maken van gezamenlijke 
faciliteiten. 
 
8.4. Het gemeentelijke economische beleid is gericht op het versterken van de economische 
structuur en het bevorderen van de lokale economische groei. De PvdA vindt dat de gemeente, 
onafhankelijk van de stand van de conjunctuur, mede daarom sterke banden moet ontwikkelen en 
behouden met het bedrijfsleven. 
 
8.5. De arbeidsmarkt vraagt om een passend aanbod. De gemeente heeft daarom een proactieve rol 
als het gaat om een optimale afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
 
8.6. De PvdA wil zich in regioverband blijven inzetten voor een sterke sociaaleconomische 
ontwikkeling van onze gemeente. We constateren dat de noordelijke provincies subsidieregelingen 
selectief inzetten op economische kernzones, waartoe Stadskanaal niet behoort. De PvdA vindt het 
niet acceptabel dat dit negatieve economische effecten heeft voor onze gemeente. We vragen van 
de provincies Groningen en Drenthe ondersteuning voor de regionale sociaaleconomische 
ontwikkeling, onder meer via de Agenda voor de Veenkoloniën. 
 
8.7. Ook via de Agenda voor de Veenkoloniën worden nieuwe kansen voor werkgelegenheid 
ondersteund en gepromoot. Het gaat hier om bijvoorbeeld Lofar, de Food Supply Sector, extensieve 
veehouderij, vrijetijdseconomie en toeristische arrangementen. 
 
8.8. Voor de economische ontwikkeling van onze regio is de volledige ombouw van de N366 en N391 
(Veendam-Emmen via Stadskanaal en Musselkanaal) tot autoweg (met ongelijkvloerse kruisingen) 
van groot belang. Datzelfde geldt voor een autowegaansluiting tussen Ter Apel en de A31 (Haren, 
Duitsland) en voor de exploitatie van een personenspoorwegverbinding tussen Veendam en Emmen 
via Stadskanaal en Musselkanaal. 
 
8.9. Voor ondernemers moet er één loket komen voor bouwplannen, vergunningen en 
arbeidsmarktvraagstukken. 
 
8.10. De PvdA wil dat de gemeente samen met bedrijven investeert in de kwaliteit van de openbare 
ruimte om zo het centrum, wijken en bedrijventerreinen aantrekkelijk, schoon en veilig te houden. 
 
9. Arbeidsmarktbeleid  
9.1. Het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid is gericht op het behoud van werkgelegenheid, het 
voorkomen van werkloosheid en het versterken van de vraag naar arbeid. 
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9.2. De arbeidsmarkt vraagt om een passend re-integratiebeleid. Succesvolle re-integratie is 
maatwerk gericht op duurzaam uitstromen naar regulier werk. De gemeente zal in haar re-
integratiebeleid specifiek aandacht moeten hebben voor de groep arbeidsgehandicapten. 
 
9.3. In de uitvoering van arbeidsmarktbeleid wordt in regionaal verband blijvend samengewerkt met 
het UWV Werkbedrijf en de gemeenten Borger-Odoorn en Vlagtwedde als onderdeel van het 
programma ‘Ik doe mee in Oost-Groningen’. Deze samenwerking is ook gericht op het versterken van 
de sociaaleconomische structuur en het verwerven van extra geld voor het verbeteren van de 
arbeidsmarkt. 
 
9.4. Bij re-integratie zijn stages en leerwerktrajecten naast hulpmiddelen zoals tijdelijke 
loonkostensubsidie, kinderopvang en schuldhulpverlening van groot belang. Omdat we niet over 
voldoende geld beschikken om alles aan te pakken, worden er keuzes gemaakt als het gaat om het 
bevorderen van uitstroom naar regulier werk en het voorkomen van langdurige werkloosheid. 
 
9.5. De PvdA vindt dat er voor het realiseren en in stand houden van maatschappelijk nuttige banen 
ruimte is voor loonkostensubsidie. Deze kosten moeten in beginsel ten laste komen van de 
betreffende maatschappelijke beleidsterreinen. Inzet van werkzoekenden is in principe gericht op 
doorstroming naar regulier werk. 
 
9.6. De PvdA wil langdurig werkzoekenden, via leerwerkprojecten, inzetten in wijkteams. Wijkteams 
leveren een bijdrage in de versterking van de leefbaarheid van wijken en buurten. 
 
9.7. De economische crisis raakt het eerste mensen met uitzendcontracten of tijdelijke 
dienstverbanden en andere kwetsbare groepen. Voormalige bijstandsgerechtigden, die eindelijk 
weer een baan hebben gevonden, dreigen nu weer als eerste deze kwijt te raken. Deze groep 
werkzoekenden moet zo snel mogelijk weer aan een baan worden geholpen. 
 
9.8. De PvdA vindt dat de gemeente in het bestek op moet nemen dat de opdrachtgever 
werkzoekenden in dienst neemt die moeilijk aan de slag komen op de arbeidsmarkt. 
 
10. Zorgvragers 
10.1. De WMO is ingevoerd. De gemeente, als regisseur, heeft de verantwoordelijkheid voor een 
goede uitvoering zodat niemand buiten de boot valt. Voldoende voorlichting over voorzieningen blijft 
speerpunt van beleid. 
 
10.2. Specifieke aandacht moet er zijn voor het bevorderen van de toegankelijkheid van openbare 
voorzieningen en winkelpanden voor deze doelgroepen. Dit vraagt om vertaling in voorschriften en 
verordeningen. 
 
10.3. Loketten op het gebied van wonen, welzijn en zorg moeten waar mogelijk decentraal 
(steunpunten) opgezet worden. Binnen deze laagdrempelige loketten werken organisaties samen en 
wordt deskundige hulp en informatie gegeven en worden mensen geleid naar hulp. 
 
10.4. Kleinschaligheid op het terrein van wonen, zorg en welzijn is van groot belang. Om efficiënt en 
effectief kwalitatief goede zorgarrangementen in te kopen en aan te kunnen bieden, wordt met 
andere gemeenten samengewerkt. Bovendien moet een regelmatige toetsing plaatsvinden of waar 
voor het geld wordt geleverd. 
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10.5. Mantelzorgers hebben recht op professionele ondersteuning. Verder vindt de PvdA dat de 
mantelzorger betrokken moet worden bij de indicatiestelling van de zorgvrager en dat mantelzorgers 
moeten worden erkend door een mantelzorgvriendelijk beleid te ontwikkelen waarbij de 
basisfuncties mantelzorg een goed vertrekpunt zijn. 
 
10.6. Respijtzorg geeft mantelzorgers even lucht en moet daarom gestimuleerd worden. Lokale 
werkgevers moeten worden gestimuleerd om aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te doen. 
De gemeente moet, vindt de PvdA, op dit gebied modelwerkgever zijn. 
 
10.7. Bij de indicatie van huishoudelijke verzorging wordt breed gekeken naar de totale woon- en 
leefsituatie rondom de aanvrager. 
 
10.8. 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. Daarom vindt de PvdA dat het 
college in gesprek moet gaan met de zorgaanbieders, mede door de toenemende vraag naar 
specifieke zorgarrangementen 
 
10.9. De PvdA vindt dat de wachttijden voor het vervoer van de groep gehandicapten en ouderen tot 
een aanvaardbaar minimum beperkt moeten worden. Vervoerders dienen zich te houden aan de 
contracten en de daarin opgenomen maximum wachttijden. Bij regelmatige overtredingen moeten 
sancties volgen. 
 
11. Sociale zaken 
11.1. Er zullen altijd bewoners zijn die door omstandigheden gedwongen zijn een beroep te doen op 
de bijstand. Het beleid blijft sterk gericht op het beperken van de instroom en het bevorderen van de 
uitstroom. 
 
11.2. De bijstand is bedoeld als tijdelijke inkomensoverbrugging voor mensen die niet in staat zijn te 
werken. Om voldoende maatschappelijk draagvlak te krijgen en te behouden voor bijstandsverlening, 
wordt fraude hard aangepakt. 
 
11.3. Het gemeentelijke participatiefonds blijft noodzakelijk om bewoners die leven rondom het 
bestaansminimum aan onze maatschappij te kunnen laten deelnemen. Optimale en duidelijke 
voorlichting over inkomensondersteuning en wettelijke rechten, zoals huur- en zorgtoeslag en 
bijstand, blijft nodig. 
 
11.4. Schulphulpverlening blijft een noodzakelijk instrument en moet voldoende ondersteund 
worden om te kunnen blijven voldoen aan de vraag. 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 psychosociale problemen wordt gekeken.  
 
11.5. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uitgesloten. Binnen vier weken moet een 
schuldhulptraject zijn gestart. 
 
11.6. De PvdA is vanuit oogpunt van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering ook voorstander van 
verregaande samenwerking met buurgemeenten op terrein van de uitvoering van de WWB. 
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11.7. Bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap heeft de gemeente een 
voorbeeldfunctie. De PvdA vindt dat er bij de gemeenten meer mensen met een arbeidshandicap 
moeten worden aangenomen. Vacatures van de gemeenten worden eerst aangemeld bij het 
werkplein en (afhankelijk van de baan) bij het SW-bedrijf. De gemeente maakt hiermee zijn 
voorbeeldfunctie waar door maatschappelijk verantwoord werkgeverschap te betrachten. 
 
11.8. We maken ons sterk om in samenwerking met lokale ondernemers en de Kamer van 
Koophandel zoveel mogelijk stagemogelijkheden voor jongeren te realiseren. Daarnaast vindt de 
PvdA dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door extra stageplaatsen aan te bieden 
binnen de eigen gemeentelijke organisatie. 
 
11.9. Jongeren onder de 27 jaar zijn of aan het werk, volgen onderwijs, of combineren beide. 
Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, worden door de gemeente direct in een 
leerwerktraject geplaatst. Thuiszitten is er niet bij. 
 
11.10. Ook tijdens de crisis is het belangrijk dat mensen worden gestimuleerd zelf een bedrijf te 
beginnen. De PvdA wil deze ondernemers steunen met een starterskrediet, microkredieten, steun bij 
het opzetten van een bedrijf en/of een aanvullende uitkering. 
 
11.11. Mensen die zich desondanks stelselmatig en onterecht onttrekken aan werk, worden gekort 
op hun uitkering. Misbruik ondergraaft solidariteit. Daarom moeten controle en handhaving streng 
zijn. 
 
11.12. We maken optimaal gebruik van de wettelijk toegestane kwijtscheldingsmogelijkheden. Het 
gaat om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen voor bijstandsgerechtigden en 
inkomensafhankelijkheid bij de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening. 
 
11.13. De PvdA wil samenwerken met voedselbanken om zo de doelgroep beter in beeld te krijgen. 
Dit is belangrijk voor het armoedebeleid dat de gemeente voert. Materiële ondersteuning van 
voedselbanken is niet aan de orde. 
 
11.14. Het gemeentelijk sport- en welzijnsfonds voor gezinnen met een minimuminkomen moet alle 
gezinnen bereiken. Sportverenigingen en scholen moeten signaleren welke kinderen vanwege 
financiële problemen thuis niet meer mee kunnen doen aan sport of sociale en buitenschoolse 
activiteiten. 
 
11.15. Begin 2009 zijn de eerste veranderingen in de AWBZ doorgevoerd. De aangescherpte regels 
raken vooral ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en mensen met psychische problemen. De 
PvdA vindt dat de gemeente in het gemeentelijk beleid rekening moet houden met de gevolgen van 
de herindicatie begeleiding AWBZ. 
 
12. Sport en recreatie 
12.1. Sport ontspant, is gezond en verbindt mensen. Daarom stimuleren we bewegingsprogramma's 
voor jong én oud, voor mensen met én zonder functiebeperking. 
 
12.2. Op woensdagmiddagen vinden wat betreft de PvdA sportclinics plaats die door de 
basisschooljeugd gratis bezocht kunnen worden. Verenigingen werken daartoe nauw samen met 
scholen, kinderopvang, bedrijven en buurten. 
 
12.3. Er is een groep jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar dat het lidmaatschap van een 
(sport)vereniging opzegt vanwege een ‘baantje’. De PvdA wil dat de gemeente een plan gaat maken 
om de leegloop van deze groep jongeren bij sportclubs sterk te verminderen. 
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12.4. We dringen er bij schoolbesturen op aan dat alle kinderen gymles krijgen en iedere school een 
vakdocent lichamelijke opvoeding aanstelt. 
 
12.5.  Het jeugdcultuur-, sport-, en participatiefonds maken het mogelijk dat iedereen meedoet. We 
willen de aanvraagprocedures vereenvoudigen en de verenigingen daarbij betrekken. 
 
12.6. We willen het verhuurbeleid van de sportzalen en sporthallen evalueren. Deze accommodaties 
zijn primair bedoeld voor sport en bewegen en voor iedereen en alle verenigingen toegankelijk. Alle 
sportaccommodaties worden zo veel als mogelijk benut en moeten er prima bij liggen. 
 
12.7. We onderkennen het belang van sport en sportverenigingen in de buurt. Daarom legt de 
gemeente geen gedwongen fusies tussen sportverenigingen op. Ook blijven de buitenzwembaden in 
stand. In contracten regelen we dat deze zwembaden bij mooi weer ook na 1 september open 
blijven. 
 
12.8. Sport heeft een belangrijke promotionele waarde. We onderzoeken samen met Sportcentrum 
Bruinsma of Stadskanaal het Topsport en talentcentrum Karate van het NOC/NSF kan herbergen. 
 
13. Kunst en cultuur 
13.1. Het Theater Geert Teis is van grote waarde. Het complex moet voldoen aan alle eisen van deze 
tijd. Ook de komende periode blijft het vernieuwde theater in eigendom en exploitatie van de 
gemeente. 
 
13.2. In het theater wordt ruimte beschikbaar gesteld voor een kunstexpositie en voor educatie. 
 
13.3. Ook in de zomermaanden moeten er activiteiten zijn in Theater Geert Teis, op voorwaarde dat 
deze goed zijn voor de exploitatie. 
 
13.4. Om initiatieven aan te moedigen en te waarderen verstrekt de Stichting Cultuurplein de 
jaarlijkse Cultuurprijs. 
 
13.5. De PvdA moedigt het gebruik aan van leegstaande winkels, kantoorpanden door onder andere 
kunstenaars. 
 
13.6. De subsidies voor verenigingen, culturele, sport- en welzijnorganisaties blijven geïndexeerd. 
 
13.7. Bibliotheek, muziekschool, theater, Streekhistorisch Centrum, Jeugdtheaterschool en SKVS De 
Pauw blijven de komende periode onze ondersteuning houden. Via prestatieafspraken wordt deze 
instellingen gevraagd om extern gerichte activiteiten te organiseren (bijvoorbeeld op scholen, in de 
openlucht, op markten). 
 
13.8. De bibliotheek biedt een digitale ontmoetingsplek zodat iedereen de ontwikkelingen kan blijven 
volgen. 
 
14. Jeugd en jongeren 
14.1. De gemeente heeft niet alleen aandacht voor speelvoorzieningen voor jonge kinderen, maar 
besteedt ook ruimte en geld aan voorzieningen voor de oudere jeugd. Hierbij is de directe 
samenwerking met de jongeren en de wijk van groot belang. De betrokkenheid bij de wijk en de 
voorzieningen wordt vergroot door mensen zelfverantwoordelijk te laten zijn. Bijvoorbeeld door het 
verzorgen van het onderhoud van de (speel)voorzieningen in samenwerking met de gemeente. 
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14.2. Het jongerenwerk moet een structurele basisvoorziening blijven in de wijken en dorpen zijn 
met de daarbij behorende structurele financiering en de aanwezigheid van het benodigde 
gekwalificeerd personeel. 
 
14.3. De PvdA ondersteunt de verdere inrichting en realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Hulp- en dienstverleners rond het kind, de jongere en gezin werken nauw samen. Elk multi 
problem gezin krijgt een vaste gezinscoach. Het CJG legt verbindingen met voorzieningen in de 
wijken en kernen, bijvoorbeeld via de consultatiebureau’s en steunstees. 
 
14.4. Jongeren hebben recht op een dak boven hun hoofd. Daarom steunt de PvdA vormen van 
Begeleid Wonen. 
 
14.5. De PvdA hecht eraan dat de huidige spijbelopvang in stand wordt gehouden. De samenwerking 
van de spijbelopvang met de jeugdpolitie en jeugdzorg zijn bijzonder waardevol en dient te worden 
gehandhaafd. 
 
14.6. Als het gaat om jeugdzaken in het algemeen vinden wij het van belang dat zaken worden 
aangepakt op wijkniveau en zo integraal mogelijk. Afstemming met een koppeling van diverse 
instanties is een belangrijke voorwaarde. Het aanwezige CJG moet hierbij een belangrijke rol spelen. 
 
14.7. De PvdA zal zich de komende jaren sterk maken voor het realiseren van meerdere activiteiten 
bestemd voor jongeren: muziek, sport, dans en theater. 
 
14.8. Jongerencentra De Kwinne (Stadskanaal) en De Kameleon (Musselkanaal) zijn voor de jeugd 
een ontmoetingsplek en een voorziening waar diverse activiteiten worden georganiseerd. Naast de 
activiteiten van en deze centra is er behoefte aan een breder aanbod van activiteiten met een ander 
karakter. De PvdA wil jongeren ook dergelijke morgelijkheden bieden, in nauwe afstemming met 
deze doelgroep. 
 
14.9. De PvdA zal er op aandringen nog in 2010 een uitgebreid onderzoek te doen onder jongeren in 
de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Dit onderzoek moet een beeld geven van wat er leeft onder deze groep: 
welke voorzieningen of activiteiten missen ze in Stadskanaal? Wat moet er beter worden 
georganiseerd? Waar zijn ze echt tevreden over? Duidelijke uitkomsten van dit onderzoek moeten 
worden omgezet in beleid. 
 
15. Financiën 
15.1. De PvdA staat voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat de uitgaven van de gemeente 
niet hoger mogen zijn dan de inkomsten. Elke uitgegeven euro moet ook minstens een euro waard 
zijn. Dat betekent dat alle uitgaven en investeringen een zorgvuldige afweging vereisen. 
  
15.2. Stadskanaal behoort wat betreft gemeentelijke belastingen en heffingen tot de twee 
goedkoopste gemeenten in de provincie Groningen. De PvdA streeft er naar dit zo te houden. 
 
15.3. De PvdA is van mening dat algemene reserves alleen mogen worden aangesproken in tijden van 
financiële tegenvallers. Bovendien moet het beroep op deze reserve ook verantwoord zijn. 
 
15.4. De PvdA is en blijft een voorstander van een kostendekkende heffing wat betreft de werkelijke 
kosten voor riool en verwijdering afvalstoffen. 
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15.5. Vanwege de gevolgen van de wereldwijde economische crisis zal ook de gemeente Stadskanaal 
de komende jaren moeten bezuinigen. De PvdA is mordicus tegen bezuinigingen die de zwaksten in 
onze samenleving treffen. 
 
16. Toerisme en vrije tijd 
16.1. De PvdA zet in op een verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Toerisme biedt 
mogelijkheden voor nieuwe werkgelegenheid. Daarom moet er meer aandacht komen voor promotie 
van onze gemeente en omgeving. 
 
16.2. De landschappelijke verbinding tussen De Hondsrug en Westerwolde wordt versneld 
uitgevoerd. Daarbij past een meandering van het Pagediep, de uitvoering van Terra Mater en de 
aanleg van ruiterpaden. 
 
16.3. Het aantal wandel- en fietspaden moet worden uitgebreid. Langs de wandel- en fietspaden 
moeten meer bankjes en picknickplaatsen worden geplaatst. De productie en de plaatsing van de 
bankjes en picknicktafel kan plaatsvinden via werkleer projecten. Verder is het noodzakelijk, vindt de 
PvdA, dat bestaande wandel- en fietspaden flink worden opgeknapt. 
 
16.4. We scheppen goede voorwaarden om meer toeristen te trekken. Zo worden bruggen en 
sluizen ook op zondag bediend. We overleggen daartoe met betrokken gemeenten. Het gebruik van 
de jachthaven Spoordok in Musselkanaal wordt gestimuleerd. Historische schepen, geregistreerd bij 
het Nationaal Register Varende Monumenten, mogen gratis aanmeren in de gehele gemeente. 
 
16.5. Een andere maatregel is dat de camperstandplaats in Musselkanaal het gehele jaar geopend 
wordt. Daarnaast stimuleert de PvdA de aanleg van minicampings. 
 
16.6. Evenementen zoals de Klap-tot-Klaploop, Nelli Cooman Games, ArtXtra, Snikkeweek, 
Verrassend Stadskanaal en Lange Afstandszwemmen krijgen onze warme ondersteuning.  
 
16.7. In 2015 is het 250 jaar geleden dat begonnen is met het graven van het Stadskanaal. De 
komende jaren starten we de voorbereidingen voor een groot feest en een symposium. 
 
16.8. Elke week verschijnt in de huis-aan-huisbladen een activiteiten- en evenementenkalender. 
 
16.9. 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. 
 
16.10. De PvdA wil een onderzoek naar de meest geschikte locatie voor het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP). De naamsbekendheid moet worden vergroot. De VIP blijft de MADD-dagen organiseren. 
 
16.11. De PvdA streeft naar een gemeente waarin haar inwoners een goede invulling kunnen geven 
aan hun vrije tijd. De Stichting Welstad organiseert in afstemming met de buurtbewoners per wijk en 
kern activiteiten voor jong en oud. 
 
16.12. Het Stadsplein in Stadskanaal moet levendiger en aantrekkelijker worden. De PvdA zal er op 
aandringen dat zo snel mogelijk plannen worden gemaakt voor een betere inrichting van dit plein. In 
die plannen wordt ook het podium meegenomen. Ook wordt druk uitgeoefend op de ABN-AMRO aan 
het Stadsplein in Stadskanaal om te verhuizen naar een andere locatie. Er wordt bij de eigenaar van 
de horecagelegenheden onder het Best Western aangedrongen op invulling van deze locatie. 
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