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1. VAN DE VOORZITTER 

Beste leden, 

Het is weer zomer en de politici doen het even rustig aan, maar wij zijn bezig met de 

voorbereiding voor een volgende ledenbijeenkomst met als thema zorg. We willen 

deze graag in september houden maar de definitieve datum is nu nog onzeker daar 

wij het liefst een kamerlid of bewindspersoon er bij willen hebben en wij daarop 

onze datum af moeten stemmen. U hoort nog van ons. 

U hebt ook allen de mededeling van het gewest ontvangen over de kandidaatstelling 

voor de verkiezing van de Provinciale Staten, ook deze campagne komt er aan.  

Leden kunnen zich nog kandidaat stellen voor 15 augustus.  

Voor de politiek en de situatie waarin wij nu zitten is het volgende  interview van 

toepassing dat ik in een krant las. Het betreft  Janka Stoker, hoogleraar leiderschap ( 

PvdA–stemmer) met Gertjan Verbeek, bekend voetbaltrainer,  iemand met zeer 

uitgesproken meningen. Ik geeft hieronder een fragment weer dat over stemmen gaat. 

GV: Stemmen doe ik niet,  nooit.  

JS: Stem jij niet, waarom niet?  

GB: Omdat ik stemmen het meest ondemocratische vind dat er bestaat. Het leidt tot niets. Ik vind dat een 

regering op lange termijn productief moet zijn, niet op korte termijn. 

JS: Kies een partij die dat naar jouw idee het beste doet 

GV: Welke dan? Ik heb jarenlang  een grijs kenteken gereden. Iedere keer kwam er een nieuwe maatregel…Om 

gek van te worden. 

JS: Als iedereen nou niet zou stemmen? 

GV: Dat zou enorm helpen. 

JS: Wie regeert er dan? 

                                                           
1
 De PvdA is erkend als een algemeen nut beogende instelling. Daarom kunt u ons fiscaal voordelig steunen: giften boven 

een bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar en over nalatenschappen betaalt de PvdA geen belasting. 



GV: Waarom roepen we niet mensen bij elkaar die heel kundig zijn op een bepaald gebied(….)En die 

beoordelen we dan (….) 

JS: Wie bepaalt wie er kundig is ? Wie bepaalt of ze het goed doen? Stem op een partij wiens idealen je deelt. 

GV: Een partij vindt iets , komt aan de macht en draait zijn kont. Daar kan ik niet tegen. 

JS: Dat heet compromissen sluiten 

GV: Nee, jezelf verloochenen. Je kunt veel van Wilders zeggen, maar dat doet hij niet. Zijn stemmers krijgen 

altijd hetzelfde geluid. 

JS: Stem je op Wilders? 

GV: : Nee, die man spreekt mij totaal niet aan… 

JS: Ben je wel eens in de verleiding geweest toch te gaan stemmen? 

GV: Nooit.   

 

Het lijkt veel op de reacties die je van mensen krijgt, ‘ze beloven je dit en doen het andere’. Deze man heeft 

teleurgesteld  zijn keuze gemaakt en steeds meer kiezers doen dat. Zij verdiepen zich niet meer in de manier 

waarop in een democratie de besluitvorming plaatsvindt en begrijpen de gevolgen  daarvan ook niet of willen 

het niet meer begrijpen.  Want wie kan alles nog overzien en de gevolgen voor jezelf en je naasten nu en in de 

toekomst  duidelijk uittekenen? We willen zekerheid maar onzekerheid is troef. Ook de laatste toevlucht, de 

populistische partijen, daarvan onderkent onze voetbaltrainer de aantrekkingskracht ook wel maar stemt er 

gelukkig niet op. Helaas doen anderen dat wel. Het compromis, wat altijd inhoud het hier en daar ’ verdraaien’ 

van onze uitgangspunten wordt ons op dit moment zwaar aangerekend en ik vind zelf ook steeds meer dat 

onze idealen niet meer voldoende herkenbaar zijn in dit beleid. Toch blijf je stemmen en PvdA stemmen omdat 

we weten dat onze maatschappijvisie de juiste is. Er zullen tijden komen dat de onvermijdelijke compromissen 

wel tot nieuwe zekerheden zullen resulteren, de thuisblijvers zoals Gertjan ten spijt. 

Partijgenoten, het is zomer en de politiek is op dit moment in reces en de partij zit in een recessie maar ook dat 

gaat weer voorbij. Ik wens u nog een prettige vakantie en tot ziens. 

 

Uw voorzitter, 

Hans Bellers 

 

2. NIEUW BANKREKENINGNUMMER AFDELING 

De PvdA afdeling Stadskanaal heeft een nieuw bankrekeningnummer.  

Het nieuwe nummer is NL96 RABO 0119 4992 23. De tenaamstelling is PvdA afdeling Stadskanaal. 

Het bestuur 

 

3. JONGERENACTIVITEITENCOMMISSIE (JAC) PVDA afd. STADSKANAAL 

Een tijdje geleden is een groepje jonge leden van onze afdeling aan de slag gegaan een 

activiteitencommissie op te zetten met als doel de jongere leden van onze afdeling (op dit moment 

rond de 40 leden) te mobiliseren en vooral te motiveren deel te nemen aan diverse activiteiten 

binnen de partij en binnen de afdeling. Door middel van het invullen van een vragenlijst wil de JAC 

uitzoeken wat deze leden aanspreekt in de politiek en wat zij graag zouden willen ondernemen. Zo is 

er geopperd politici uit te nodigen (o.a. Henk Nijboer heeft reeds toegezegd een keer langs te willen 

komen om over zijn werkzaamheden in Den Haag te vertellen), een bezoek te brengen aan de Eerste 

en Tweede Kamer en hopen we dat de afdeling wederom een succesvolle cursus/reeks 

informatieavonden over de lokale politiek kan organiseren. De vragenlijst is inmiddels door velen 

ingevuld en ook is er een datum geprikt om kennis te maken en ideeën uit te wisselen, waarvoor 

reeds grote belangstelling is. 

Wil je contact opnemen met de JAC? Mail dan naar jac@pvda-stadskanaal.nl  

 

Jan Schuil, Renata Scholtens en Patricia Timmerman,  

 

4 WINKELLEEGSTAND IN DE DORPSKERNEN 

In het voorjaar van 2013 heeft de fractie van de PvdA het college gevraagd met een visie te komen: 
‘hoe om te gaan met lege winkelpanden in onze dorpskernen en hoe kunnen deze beter inpasbaar 
gemaakt kunnen worden in het geheel’. Een leegstaand winkelpand geeft een verloederde indruk die 
afstraalt op de omgeving. Door mogelijk eenvoudige ingrepen kan de uitstraling worden verbeterd. Nu, 



maart 2014, is de gevraagde visie nog niet gereed. Wel ligt er een notitie van het college en een 
inventarisatie die gebruikt gaat worden als input voor een regionale visie, die gezamenlijk met 
Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt en Stadskanaal zal worden opgesteld. Wij hopen dat 
eind 2014 de visie gereed is.  
 
Ondertussen kunnen er natuurlijk ook tijdelijke oplossingen gevonden worden. Wij zullen de 
Winkeliersverenigingen binnenkort benaderen en hen vragen creatieve oplossingen te zoeken om de 
leegstaande etalages en winkelruimte in te kleuren.  
Monique Kroom 
 

5. AFSCHEID VAN DE GEMEENTERAAD OP 23 APRIL 2014 

Woensdag 23 april was de dag dat ik afscheid nam van de raad. Ik heb mij 8 jaar 

ingezet voor de inwoners van de gemeente  Stadskanaal en met veel plezier. Het is 

nu wel stil, geen berichten, geen vergaderingen en niet meer weg hoeven, het is 

even omschakelen. Veel avonden thuis Wessel mijn man moet  daar ook aan 

wennen de tv is er niet alleen voor hem (voetbal). 

Ik heb mij die 8 jaren in de raad ingezet voor Welzijn, de WMO, gehandicapten en de 

minima, dat waren wel mijn  speerpunten. Maar de rest had ook mijn  interesse, alle 

stukken werden gelezen en er werden aantekeningen gemaakt. Ik wilde overal over 

mijn mening over geven maar  de inwoners stonden centraal. 

Je overal laten zien, tussen en onder de mensen zijn en een luisterend oor hebben 

dat is heel belangrijk. Ze noemden mij het vrouwtje van de straat, ik hoorde veel van 

de mensen en wist veel van de minima en Wmo ook door mijn eigen ervaring. 

We hebben met vier fractieleden van de PvdA afscheid genomen Mark Kanter, 16 jaar in de raad en Erik v. d 

Vlag 12 jaar kregen een koninklijke onderscheiding. Kevin Christians 4 jaar in de raad en ondergetekende 8 jaar. 

Egbert Hofstra nam ook afscheid, maar komt waarschijnlijk weer terug in de Raad. We kregen allen een 

toespraak van onze burgemeester, een mooi bord en een boeket bloemen. Er waren veel mensen om afscheid 

van alle raadsleden te nemen. 

Het was een prettige tijd in de raad. Allen bedankt voor de fijne samenwerking en de onderlinge contacten. De 

8 jaren zijn om gevlogen.  

Ik wil mijn partijgenoten en inwoners van de gemeente Stadskanaal bedanken voor het vertrouwen dat ik 8 

jaar in de raad mocht zitten.  

Al met al een mooie tijd en ik wil onze fractieleden en de nieuwe raad veel succes toewensen.      

Verder blijf ik actief voor de PvdA, de minima, de gehandicapten daar blijf ik mij  voor inzetten o.a. als 

intermediair voor Stichting Leergeld, Stichting Armslag (voorzitter) en Boetiek Armslag (medewerkster), 

Stichting DWS sport, spel en recreatie voor mensen met een beperking (penningmeester) en Wijkbelang 

Maarsveld (lid). 

Allen bedankt. 

Catharina Woortman 

 

6. ‘DANKBAAR DAT IK RAADSLID VOOR JULLIE MOCHT ZIJN' 

In maart 2002 werd ik gekozen met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van 

Stadskanaal. En nu in maart 2014 heb ik van deze gemeenteraad weer afscheid 

genomen en heb ik dus in totaal drie periodes mogen meemaken, waarvan de 

laatste twee als vicefractievoorzitter. 

 

Ik ben alle inwoners en uiteraard alle leden van de PvdA intens dankbaar dat ik mij 

mocht inzetten voor deze mooie gemeente en voor deze mooie partij. 

Al als kleine jongen van 9 (!) was ik geïnteresseerd in de politiek en met name in de 

PvdA. Ik kon uren luisteren naar de prachtige verhalen van mijn opa over de SDAP 

(Troelstra) en later de PvdA (Drees/Den Uyl). Hierdoor raakte ik zo gefascineerd dat 

ik op deze leeftijd er een spreekbeurt over ging houden op de Parkwijkschool. Ook 

wilde ik toen al lid worden van deze mooie partij. Uiteraard kon dit niet, maar kreeg ik wel een persoonlijke 

brief en fijne hebbedingetjes van toenmalig partijvoorzitter Ien van den Heuvel. 

Op 14-jarige leeftijd heb ik samen met Janna Hulshof en Bert Hulshof en onder aanvoering van Geertje Roosjen 

een afdeling van de Jonge Socialisten opgericht. Deze JS-afdeling heeft hoogtijdagen gekend en had op een 



gegeven moment bijna 40 leden en dat in Stadskanaal. Ook had ik toen als JS-voorzitter, zitting in het bestuur 

van de PvdA afdeling Stadskanaal. 

 

Na een tijdje uit de politiek te zijn weggeweest, werd ik in 2001 door Jan Chris de Boer benaderd om mij 

kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap. Hierop heb ik volmondig “ja” gezegd en werd ik vervolgens als 

nr. 7 op de lijst met voorkeurstemmen gekozen. De PvdA haalde destijds 6 raadszetels. In deze eerste 

raadsperiode werd ik enorm gesteund door vooral Roel van der Molen, Roelf Schoenmaker en Jaap Duit. Zij 

brachten mij de fijne kneepjes van het raadslid zijn bij en daarvoor ben ik hun nog steeds zeer dankbaar. In 

2006 behaalden wij een grote overwinning en behaalden wij maar liefst 10 raadszetels en werd ik in deze 

fractie vicefractievoorzitter. Vier jaar later, in 2010, verloren wij er 3 en kwamen uit op 7 raadszetels. Ook in 

deze fractie werd ik vicefractievoorzitter. 

 

In de drie fracties waarin ik zitting had, hield ik mij voornamelijk bezig met de “zachte” portefeuilles, zoals 

Armoedebeleid, Zorg & Welzijn, Sport en Volksgezondheid. Vanaf 2010 heb ik ook de functie bekleed van 

voorzitter van de Rekeningcommissie van de gemeente Stadskanaal. 

 

Ik heb mijn raadswerk altijd met veel beleving en motivatie uitgeoefend. In de eerste plaats, omdat ik volledig 

achter de idealen van de PvdA stond (en nog sta) en ik mij hiervoor sterk wilde maken in onze gemeente. Ten 

tweede wilde ik mij inzetten voor de inwoners en de gemeente zelf. De gemeente Stadskanaal heb ik leren 

kennen als een financieel solide en zeer ambitieuze gemeente en dat is het nog steeds en dat is, niet in de 

laatste plaats, te danken geweest aan de PvdA. 

 

Na drie perioden zit het er voor mij dus op. Het is weer tijd voor doorstroming en nieuwe gezichten in de 

fractie. 

Uiteraard blijf ik mij inzetten voor de PvdA en voor de afdeling Stadskanaal in het bijzonder, maar zal het iets 

rustiger aan gaan doen. 

Ik wil hierbij iedereen, dus alle inwoners en alle leden van de PvdA, maar ook alle andere raadsfracties, hartelijk 

danken voor hun medewerking en vertrouwen en ik wens hierbij de nieuwe fractie en ook de nieuwe 

gemeenteraad heel veel succes toe! 

Erik van der Vlag 

 

7. EEN NIEUWE START, EEN NIEUWE FRACTIE 

Ondanks de, op zijn zachtst gezegd, teleurstellende uitslag van de verkiezingen van 

19 maart, maakt de PvdA deel uit van het nieuwe college. Het college werd op 12 

mei beëdigd. Doordat Francis Boen wethouder werd, kwam er in de fractie een 

plaats vrij. Daarom werd op dezelfde avond,  direct na de beëdiging van het nieuwe 

college, ondergetekende opnieuw lid van de raad van de gemeente Stadskanaal.  

Door de fractie werd ik ook gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. De fractie is nu 

compleet voor de volgende periode en bestaat naast ondergetekende uit Theo 

Klinkhamer, Monique Kroom en Grietje Schipper. De nieuwe fractie gaat met nieuwe 

moed, een constructieve opstelling en een kritische blik de komende vier jaar 

tegemoet. 

 

De komende periode staan er weer belangrijke zaken op stapel, bijvoorbeeld de drie decentralisaties. De 

jeugdzorg, AWBZ/WMO en de participatiewet worden door het Rijk namelijk per 1 januari 2015 overgeheveld 

naar de gemeenten. Het grote probleem hierbij zijn niet de decentralisaties op zich, maar de bezuinigingen die 

de overheid op deze taken legt. De gemeenten krijgen namelijk minder geld dan het Rijk tot nu toe besteed aan 

deze taken. Ook is nog niet duidelijk hoeveel minder de gemeenten precies gaan krijgen en wat ze voor dat 

geld precies moeten doen. Dit brengt grote financiële risico’s voor onze gemeente met zich mee. Vooral het 

stoppen van de instroom in de sociale werkplaatsen (Wedeka) en de daarmee gepaard gaande korting op de 

loonkostensubsidie die Wedeka ontvangt van het Rijk, vormen een groot risico. Wedeka heeft door goed 

beheer een aardige reserve opgebouwd, maar die slinkt behoorlijk in.  

Pas in het najaar wordt duidelijker hoe een en ander in de praktijk en financieel gaat uitpakken. 

Door de financiële risico’s zal er niet veel nieuw beleid mogelijk zijn, waar dit leidt tot extra uitgaven.  

 

Algemene Beschouwingen 

De fractie kon meteen aan de bak, want maandag 2 juni waren er namelijk Algemene Beschouwingen. 



Vanwege het kersverse bestuursakkoord en de krapte op de begroting werd er niet veel nieuw beleid 

besproken. Ook hier was de onzekerheid over de decentralisaties een rode draad in het betoog van de 

verschillende fracties. Wel heeft onze fractie een aantal concrete zaken weten te bereiken. Zo pleitten wij 

ervoor om, in tegenstelling tot de plannen van het college, de peuterspeelzaal in de Cereswijk open te houden. 

Nadat we hiertoe een amendement hadden ingediend kwam de wethouder met een oplossing om de speelzaal 

in ieder geval tot eind 2015 open te houden en dan opnieuw te bepalen wat de behoefte is in de wijk  voor 

deze en andere onderwijsvoorzieningen. Misschien dat de speelzaal kan worden gecombineerd met andere 

zaken. Ook hebben we de onveilige situatie ronde de Ontsluitingsweg aangekaart. Het resultaat is inmiddels 

dat er aan de Ontsluitingsweg gewerkt wordt en dat er fietsstroken worden aangelegd. Daarnaast hebben we 

ook nog samen met het CDA een motie ingediend om de camperstandplaats aan het Spoordok in Musselkanaal 

te gaan voorzien van witgoed en een Wi-Fi-verbinding. Dit om het toerisme te stimuleren. 

Egbert Hofstra 

 

8. RAAD 23 JUNI: INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN  2015-2018. 

In 2009 is door de raad van de gemeente Stadskanaal het “Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair en 

Voortgezet onderwijs gemeente Stadskanaal 2010-2013” vastgesteld. Dit betekent dat in 2014 een 

nieuw IHP opgesteld moet worden. Met een nieuw IHP voor de periode 2015-2018 is beoogd om 

samen met de schoolbesturen een totaal beeld te krijgen van de kwaliteit en het gebruik van de 

schoolgebouwen in de gemeente Stadskanaal. 

In het bestuursakkoord 2014-2018 is o.a. aangegeven, dat de gemeente Stadskanaal streeft naar het 

behoud en het versterken van de leefbaarheid in onze dorpen en wijken met kwalitatief goede 

voorzieningen die bereikbaar zijn voor iedereen. 

De belangrijkste thema’s in onderwijshuisvesting in de gemeente Stadskanaal in de voorliggende 

planperiode 2015-2018 zijn de verandering in verantwoordelijkheden en de daling van het aantal 

leerlingen. De verandering in verantwoordelijkheden vindt plaats per 1 januari 2015, als de 

budgetten voor onderhoud en aanpassing van het Primair onderwijs worden overgeheveld van de 

gemeenten naar de schoolbesturen. 

Tijdens de raadsvergadering van 23 juni worden de zorgen rondom de dalende populatie kinderen in 

het basisonderwijs en de leegstand van gebouwen binnen een krimpgebied door de fractie van de 

PvdA extra benadrukt.  Om te kunnen overleven zijn een aantal scholen gefuseerd tot een school. De 

fractie van de Pvda heeft het college gevraagd waarom overdekte fietsenstallingen niet meer worden 

vervangen maar indien nodig worden gesloopt. Het college antwoorde dat de gemeente hier niet 

meer verantwoordelijk voor is maar dat de verantwoordelijkheid ligt bij de scholen.  De fractie van de 

Pvda vindt dat overdekte fietsenstallingen niet gesloopt dienen te worden. De kans is groot dat 

kinderen niet meer op de fiets komen maar door ouders gebracht worden en dat de fietsen dan her 

en der op school gestald worden, wat niet ten goede komt voor het aanzien van de school in de 

buurt.  Als fractie zullen we de ontwikkelingen binnen het primair en voortgezet onderwijs 

nauwlettend blijven volgen. 

Theo Klinkhamer 

 

9. BEZOEK BENEFIET EVENT ALTEVEER 28 JUNI 2014 

Op 28 juni jl.  heb ik  ’s morgens het Benefiet Event Alteveer bezocht.  Het 

idee rondom het Event is ontstaan door Stichting Plaatselijk Belang 

Alteveer.  De stichting komt regelmatig in contact met organisaties die zich 

inzetten voor mensen die leven in armoede. Vanuit Plaatselijk Belang 

Alteveer kwam het idee om iets te willen betekenen voor de minima in onze 

gemeente. Samen met SMEA (Stichting Evenemententerrein Alteveer) en 

ijsvereniging “de toekomst” wordt voor en tijdens het event geld 

ingezameld voor een aantal stichtingen die zich inzetten voor mensen die in 

armoede leven.  

 

De 4 stichtingen die meedoen zijn: 

- De voedselbank 



- Stichting Leergeld 

- Stichting Veur Noppes 

- Stichting Dierenpiramide 

 

Tijdens mijn bezoek heb ik gesproken met een vrijwilligster van stichting Veur Noppes. Zij vertelde 

me over de doelstelling van de stichting. Veur Noppes voorziet minima in de gemeente Stadskanaal  

van kleding en huisraad. De stichting biedt minima een helpende hand voor een menswaardig 

bestaan. De stichting wordt gerund door vrijwilligers en zijn afhankelijk van donaties en sponsors.  De 

stichting heeft een samenwerking met de voedselbank en hanteren dezelfde voorwaarden. 

Elke woensdag kunnen inwoners gratis kleding  en huisraad ophalen. Als kleine tegenprestatie wordt 

verwacht dat men de stichting meehelpt met o.a. sorteren van de ingekomen kleding en huisraad. Zo 

blijven mensen  actief betrokken bij de stichting en wordt voorkomen dat men achter de geraniums 

gaan zitten, aldus de vrijwilligster.  

 

Daarnaast heb ik gesproken met Anne van Lith. Zij is sinds 1993 voorzitter van de stichting 

Dierenpiramide. De stichting bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten in opvang en verzorging van 

beschadigde of thuisloze huisdieren. En groot gedeelte van deze dieren kon na intensieve 

begeleiding, waaronder gedragstherapie, medische begeleiding en voeding weer verantwoord 

herplaatst worden. De overige dieren kregen een vaste plaats bij de stichting. Anne vertelde dat 

momenteel veel mensen die leven van een bijstandsuitkering niet of nauwelijks voor hun huisdier 

meer kunnen zorgen.  De kosten voor een huisdier wat ziek is kunnen niet meer betaald worden, 

aldus Anne.  Met behulp van giften en sponsors worden o.a. sterilisaties van poezen ( voorkomen van 

teveel katten)gedaan , opvangen van gedumpte  huisdieren en het betalen van de medische kosten 

van huisdieren van alleenstaanden en gezinnen die niet in staat zijn om de kosten te kunnen betalen 

en hun huisdier graag willen behouden.  

 

Tenslotte heb ik kort gesproken met een medewerker van de voedselbank en met Catharina 

Woortman, zij vertegenwoordigde Stichting Leergeld. 

 

“Wij proberen met het event bewustwording te creëren en de maatschappelijke betrokkenheid te 

vergroten. “, aldus de organisatie.  Deze boodschap heeft mij, en ik denk velen met mij, bereikt.  De 

wijze hoe de organisatie in een klein dorpje als Alteveer, een en ander heeft georganiseerd en 

gerealiseerd voor stichtingen die zich inzetten voor de minima  verdient een groot compliment.  Dit 

maakt Alteveer groot.  

Theo Klinkhamer 

 

10. BEZOEK TUINDERSVERENIGING EN IVN IN STADSKANAAL 28 JUNI 2014 

Na mijn bezoek aan het Benefiet event heb ik ‘s middags een bezoek gebracht  aan Amateur 

Tuindersvereniging ‘Het Pagedal’ en de afdeling Stadskanaal van het IVN ( instituut voor 

natuureducatie en duurzaamheid) . 

Tijdens deze open tuinmiddag word ik rondgeleid door Mevr. Drenth.  Zij verteld dat inwoners voor 

een paar tientjes per jaar een tuintje kunnen huren.  Daarnaast zijn er 10 percelen die gratis 

verhuurd worden aan mensen die leven van een uitkering.   Op dit moment zijn alle tuintjes 

verhuurd.  

Nadien een rondleiding, gegeven door onze partijvoorzitter en tevens voorzitter van het IVN, Hans 

Bellers.  Het heemtuin wordt jaarlijks door vele schoolkinderen bezocht.  Milieu en natuureducatie 

staan tijdens deze bezoeken centraal. Zo worden er lezingen gegeven en is er een gebouw ter 

beschikking waar lessen worden gegeven.  De tuin is voor een ieder toegankelijk.  Samengaan mens 

en natuur staat hierin centraal. 

Theo Klinkhamer 

 

 



 

11. EEN NIEUW BEGIN 

Sinds twee maanden vervul ik de functie van wethouder in de gemeente 

Stadskanaal. Na een zorgvuldige (in)formatieperiode kon op 12 mei het 

bestuursakkoord - "Sociaal, stabiel en toekomstgericht" - worden gepresenteerd 

door CDA, Christen Unie, PvdA en GBS. Mijn portefeuille omvat Werk en Inkomen, 

Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid. Onder Werk en Inkomen valt ook de 

invoering van de participatiewet. Op dit moment is dit één van de hoofdthema's in 

mijn portefeuille. Het gaat dan met name over de toekomst van Wedeka. Met ingang 

van 1 januari 2015 is er geen instroom meer in ons sw bedrijf. Op dit moment wordt 

er hard gewerkt aan de voorbereiding van de begroting van Wedeka voor 2015; een 

stevige klus dankzij de invoering van de participatiewet. 

Op het gebied van maatschappelijk werk worden voorbereidingen getroffen voor het 

nieuwe subsidiecontract met Welstad. De twee andere decentralisaties - jeugdzorg en AWBZ/WMO - hebben 

ook betrekking op het werk van Welstad. Zojuist is door de raad het "toegangsmodel sociaal domein" 

vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe we met de veranderingen ten gevolge van de drie decentralisaties 

willen omgaan en hoe we de begeleiding van onze inwoners op genoemde drie gebieden willen vormgeven. 

 

Terugkijkend op de afgelopen periode vallen mij een paar dingen op. 

Er is een uitstekende samenwerking met het ambtelijk apparaat, om het zo maar even oneerbiedig te noemen, 

als het gaat om de forse opgaven waar wij als gemeente voor staan. Beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers 

zijn goed toegerust op het gebied van kennis en kunde om het beleid mede vorm te geven.  

Vanaf 13 mei draaien we als nieuwe leden van het college volledig mee in alle facetten van het 

gemeentebestuur. Er is geen gelegenheid geweest om eens even rustig om ons heen te kijken om te bezien hoe 

het allemaal loopt: het is " on the job training". 

 

In het kader van de overdracht heb ik nog steeds contact met mijn voorganger Jan Willem van de Kolk. Ook 

spreken wij elkaar regelmatig binnen de VGG(Vereniging Groninger Gemeenten) en andere bestuurlijke 

organen. Daarnaast is hij als inwoner van Stadskanaal natuurlijk geïnteresseerd in hoe het gaat in Oost-

Groningen. 

 

Als ik de afgelopen twee maanden moet karakteriseren komen twee woorden in mij op: intensief en 

inspirerend. 

Francis Boen 

 

12. ONTSLUITINGSWEG VLEDDERVEEN WORDT AANGEPAST 

Op 15 oktober 2013 bezochten twee leden van Plaatselijk 

Belang Vledderveen onze fractie. Zij maakten zich zorgen over 

de onveilige situatie voor fietsers op de Ontsluitingsweg. 

Plaatselijk Belang Vledderveen deed een beroep op ons omdat 

zij zich al vanaf 2010 sterk maken voor een fietspad langs deze 

3 kilometer lange rechte weg, maar in dat opzicht nog niets 

bereikt hebben. Niet alleen de dorpsbewoners willen graag een 

fietspad, ook de leden van de motorcrossbaan en de Vliegclub 

Stadskanaal zouden graag een velligere oplossing zien voor hun 

leden en bezoekers. 

 

Onze fractie vroeg tijdens de raadsvergadering van 16 

december 2013 de mogelijkheden te onderzoeken tot het 

realiseren van een fietspad. Wij krijgen nul op het rekest. Maar tijdens de raadsvergadering van 23 juni zegde 

het college alsnog toe de Ontsluitingsweg dusdanig aan te passen dat er een veiliger situatie ontstaat voor de 

fietsers. Geen apart fietspad zoals wij tijdens een eerdere raadsvergadering hebben gevraagd, maar de weg 

wordt aan beide zijden voorzien van een fietssuggestiestrook. Volgens het college is Plaatselijk Belang 

Vledderveen tevreden met de oplossing. De weg zal op korte termijn worden aangepakt. 

Monique Kroom 

 

 



 

13. STADSKANAAL WIL ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN TERUGDRINGEN 

Als gevolg van de nieuwe Drank- en Horecawet is door de gemeente Stadskanaal een 

Preventie- en Handhavingsplan opgesteld. Met dit plan wordt beoogd het 

alcoholgebruik, met name onder jongeren, terug te dringen. Dit plan kwam tijdens 

de raadsvergadering van 23 juni aan de orde. Behalve dat hiermee wordt voldaan 

aan de wettelijke eisen, onderschrijven wij ook de noodzaak hiervan. 

In samenwerking met verschillende externe partners, zoals ondernemers, onderwijs, 

politie en gezondheids- en maatschappelijke organisaties, zal de doelstelling ‘het 

terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren’ moeten worden gehaald. 

Dit is de eerste keer dat de gemeente zelf de regels opstelt. Regels die bedoeld zijn 

voor de horeca, maar die ook gelden voor bijvoorbeeld de sportkantine. Op scholen 

zal aandacht worden besteed aan de negatieve effecten van gebruik van alcohol op 

jonge leeftijd. Er kunnen echter wel regels en plannen worden opgesteld, maar in de eerste instantie ligt de 

verantwoordelijkheid bij de ouders om hun kinderen te stimuleren geen alcohol te gebruiken. 

 

In het kader van de nieuwe regelgeving heeft de fractie van de PvdA gevraagd de regels voor het plaatsen van 

terrassen met de plaatselijke horeca tijdig te evalueren. En samen met hen te onderzoeken of er voldoende 

mogelijkheden worden geboden om bijvoorbeeld in de zomermaanden Stadskanaal levendig te maken. 

Monique Kroom  

 

14. PVDA MAAKT ZICH ZORGEN OVER SUBSIDIE VOOR DOORTREKKEN SPOORLIJN VEENDAM-

STADSKANAAL 

De fractie van de PvdA in Stadskanaal wil weten hoe het 

staat met de plannen voor doortrekking van de 

spoorverbinding voor personenvervoer van Veendam 

naar Stadskanaal. Aanleiding zijn opmerkingen van de 

Groninger gedeputeerde William Moorlag in het Dagblad 

van het Noorden van donderdag 22 mei, die dreigt de 

toegezegde subsidie voor dit project in te trekken. Reden: 

er wordt volgens Moorlag alleen maar gepraat zonder dat 

er sprake is van enige vooruitgang. 

 

De PvdA wil nu van het Stadskanaalster college weten wat de stand van zaken is. Daartoe zijn 22 mei 

schriftelijke vragen ingediend. In die vragen wordt het college opgeroepen om, als de uitspraken van 

Moorlag kloppen, de betrokken partijen rond de tafel te roepen en spijkers met koppen te slaan. 

 

Fractievoorzitter Egbert Hofstra: ,,Wij schrokken van de uitspraken van gedeputeerde Moorlag. Het 

doortrekken van de verbinding van Veendam naar Stadskanaal is voor onze gemeente van groot 

belang. Daarom willen we weten hoe het op dit moment staat met dit project.’’ 

 

15. PEUTERSPEELZAAL CERSWIJK BLIJFT VOORLOPIG OPEN 

In de perspectiefnota wordt voorgesteld de peuterspeelzaal ‘De Stobbe’ in 

Cereswijk te sluiten om op deze manier de opgelegde bezuinigingen van 

Welstad te realiseren. De fractie van de PvdA Stadskanaal heeft er echter 

voor gepleit deze voorziening, om verschillende redenen, te behouden. 

Tijdens de algemene beschouwingen op 2 juni is van de kant van 

wethouder Hamster een handreiking gedaan: De peuterspeelzaal ‘De 

Stobbe’ zal minstens tot eind 2015 open blijven. Tot die tijd zal er een 

onderzoek worden gedaan welke voorzieningen in de wijk noodzakelijk zijn 

en daar is de peuterspeelzaal een onderdeel van. Er zal ook gekeken 

worden of de peuterspeelzaal op een andere manier kan worden ingepast. 

Op dit moment maken negen peuters gebruik van de peuterspeelzaal. De 

meeste kinderen zijn hier geplaatst met een zogenoemde VVE indicatie (voorschoolse vroegtijdige educatie). 

De ouders van deze peuters worden door het consultatiebureau aangedrongen hun kind naar de 



peuterspeelzaal te brengen omdat in de thuissituatie de kinderen niet voldoende worden voorbereid op het 

basisonderwijs. Ook wil de fractie van de Partij van de Arbeid niet dat deze kinderen meteen al een achterstand 

oplopen in algemene ontwikkeling en taal- en rekenvaardigheden. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

Deze achterstand lopen ze namelijk later moeilijk weer in en de kans bestaat dat we deze kinderen weer terug 

zien in de jeugdzorg. Graag plaats ik hierbij nog een kanttekening: ‘De peuterspeelzaal is meer dan een 

speelplaats voor 2- tot 4-jarigen. Natuurlijk wordt er gespeeld, maar ze leren er ook om te gaan met 

leeftijdgenootjes, samenwerken, tellen en spreekvaardigheid’. Onze fractie is blij dat er naar onze zorgen zijn 

geluisterd en er oog is voor Cereswijk. 

Monique Kroom 

 

16. HET KINDERPARDON 

Regeling voor langdurig verblijvende kinderen - is een regeling die is ingesteld voor 
kinderen die zonder verblijfsvergunning langer dan 5 jaar in Nederland wonen. 
Tussen 1 februari 2013 en 1 mei 2013 hebben 3280 kinderen zich aangemeld voor het 
Kinderpardon. Het Kinderpardon is ingesteld onder leiding van Staatssecretaris Fred 
Teeven. Hij beloofde de regeling loyaal en zonder te beknibbelen uit te voeren. Nu 
blijkt dat er toch kinderen buiten deze regeling gaan vallen en alsnog ons land uit 
zouden moeten. 
 

Waar gaat het eigenlijk over? 

De discussie gaat vooral om de term 'onttrekken aan toezicht.' Als je langer dan 3 
maanden buiten beeld bent geweest van de Rijksoverheid zou je niet in aanmerking komen voor het 
kinderpardon, ook al stond je ingeschreven bij de gemeente. 
Om deze reden zijn er door verschillende burgemeesters petities getekend om te voorkomen dat deze kinderen 
buiten het pardon zouden vallen. Ook burgemeester Galama heeft dit gedaan. 

Toch vonden diverse gemeenten dat dit nog meer onder de aandacht van de staatssecretaris zou moeten komen, 
en hebben moties ingediend. Onze fractie was van mening dat we dit moesten steunen. Nadat we contact hadden 
gezocht met alle fractie konden we in de raad aangeven dat we deze moties om een versoepeling van regeling 
unaniem als raad van Stadskanaal steunen. 

Grietje Schipper 

17. OUDEREN BIJEENKOMST 

Het bestuur van de afdeling Stadskanaal heeft besloten 
voor haar leden die geboren zijn in 1944 of eerder een 
middag te organiseren in het Streekhistorisch Centrum in 
Stadskanaal. Dit gaat gebeuren op 9 oktober a.s. van 14.00 
tot 17.00 uur. 

We hebben het programma nog niet helemaal rond, maar u 
kunt de datum alvast in uw agenda zetten.  
U hoort nog van ons! 

Het bestuur. 

  

 

 

 


