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Het bestuur van de PvdA Stadskanaal wenst u allen een heel goed 2015! 
 

1. Erik van der Vlag nieuwe voorzitter PvdA Stadskanaal 

Erik van der Vlag (47) is gekozen tot nieuwe voorzitter van onze PvdA-

afdeling. Hij is de opvolger van Hans Bellers, die in september wegens 

privéomstandigheden opstapte. 

Erik (,,Ik ben geboren als sociaaldemocraat’’) is al van jongs af aan actief 

binnen de afdeling. ,,Op mijn 14
de

 heb ik samen met Bert Hulshof, Gerwin 

van Wattum en Janna Hulshof de afdeling Jonge Socialisten afdeling 

Stadskanaal opgericht. In die tijd werd het een afdeling met bijna veertig 

actieve leden die ook waren vertegenwoordigd in landelijke werkgroepen 

van de JS. Ik zat toen als JS-voorzitter ook in het afdelingsbestuur van de 

PvdA in Stadskanaal. Ook nu heeft de afdeling weer een Werkgroep Jongeren 

en ik wil er alles aan doen om hier in de gemeente weer actieve jongeren te vinden die zich willen 

aansluiten bij de JS en later dus bij de PvdA.’’ 

Verder was Erik in de periode 2002-2014 raadslid en is hij al jaren congresafgevaardigde. ,,Vroeger 

ben ik dat ook geweest. Op mijn eerste landelijk congres volgde Wim Kok Joop den Uyl op als politiek 

leider.’’ 

Tot één van zijn belangrijkste taken als voorzitter noemt Erik ,,het herkennen en erkennen van 

signalen uit de samenleving op het gebied van leefbaarheid en welzijn. Daarover moeten we in 

gesprek met de inwoners en samen met de fractie zoeken naar mogelijke oplossingen.’’ 

                                                           
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. 



Verder is voor Erik ,,het ontwikkelen van een duidelijke visie waar de afdeling voor staat in de 

sociaaldemocratie’’ een prioriteit. ,,Daarnaast nog het activeren van onze leden om met passie en 

enthousiasme mee te doen aan de activiteiten binnen onze afdeling en het volgen van onze fractie. 

Vooral als het gaat om de uitvoering van ons verkiezingsprogramma.’’ 

Jan Chris de Boer 

 

2. Nieuwjaarsbijeenkomst op 23 januari 

Hierbij nodigen we alle leden uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 23 januari 2015. U bent 

van harte welkom in De Gelegenheid, Kruisstraat 1 in Musselkanaal. De zaal gaat open om 19.30 uur. 

Wij zorgen voor een interessante spreken, hapjes en twee consumpties. Overige versnaperingen zijn 

voor eigen rekening. Opgave graag vooraf via secretaris@pvda-stadskanaal.nl. 

Het bestuur 

 

3. Jaarvergadering op 26 februari 

Om alvast te noteren: op donderdag 26 februari 2015 (aanvang 19.30 uur) vindt de jaarvergadering 

van onze afdeling plaats. Nadere informatie volgt. 

Het bestuur 

 

4. Roelf Schoenmaker van 22 naar plaats 11 

Wij als PvdA Stadskanaal hadden afgesproken dat wij zouden proberen om 

onze kandidaat Roelf Schoenmaker, die op de conceptlijst voor de 

provinciale verkiezingen op plaats 22 was gezet, hoger op de lijst te krijgen. 

Ik heb als gewestelijk afgevaardigde vervolgens een pleidooi voor Roelf 

geschreven (uiteraard in overleg met Roelf zelf) om hem in te zetten op 

plaats 10. Een gewaagde sprong, maar goed. Doordat ik door lobbywerk een 

aantal grote afdelingen meekreeg, waaronder Groningen, leek de kans toch 

reëel aanwezig dat dit ook inderdaad zou gaan lukken. Omdat de praktijk 

anders uitpakte, heb ik in overleg met Roelf hem ingezet op plaats 11. Hierbij 

had Roelf twee tegenkandidaten, maar na de eerste stemronde kreeg Roelf 

al de absolute meerderheid. Een zeer geslaagde actie dus vanuit onze afdeling. 

Wij zullen Roelf nu in de komende maanden gaan steunen in de campagne op allerlei mogelijke 

manieren, zodat èn de PvdA èn Roelf zelf een goed verkiezingsresultaat zullen gaan behalen. 

Erik van der Vlag 

 

5. Herindeling, aardbevingen, krimp en veel meer 

In de Staten hebben we ons het afgelopen jaar vooral beziggehouden met de thema's herindeling, 

aardbevingen en gaswinning, waterveiligheid, krimp, transitie jeugdzorg, sociale werkvoorziening, 

werkgelegenheid en energietransitie. Deze thema's zullen ook de komende periode nog in alle 

hevigheid spelen. Op gebied van werkgelegenheid is op initiatief van de PvdA fractie de commissie-

Van Zijl (Ruim Baan voor Oost-Groningen) ingesteld. Opvallend was dat VVD, D66 en SP tegen 

hebben gestemd. Hiermee hebben ze de inwoners van Oost-Groningen keihard laten vallen. 

Ook werden er de afgelopen periode door mij weer veel werkbezoeken afgelegd. Onder andere naar 

de Waddenvereniging, Oude Groninger Kerken, Museumland, Freylemaborg, Nedmag in Veendam, 

Boer en Milieu, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, Agenda voor de Veenkoloniën, de 

gemeenten Oldambt en Delfzijl. Ik vergeet er ook nog een paar. 

Zwaar teleurgesteld was ik toen mij op de conceptkandidatenlijst de 22ste plaats werd toebedeeld. 

Door de inzet van het afdelingsbestuur, en in het bijzonder de voorzitter, ben ik toch nog op plaats 

11 terechtgekomen, waarvoor dank!! Dat zal geen rechtstreeks verkiesbare plaats zijn, maar mogelijk 

wel een opvolgersplaats. 

De thema's die ik noemde spelen natuurlijk ook in Stadskanaal. Het belang van een goede 

verkiezingsuitslag is niet alleen voor een sterke Statenfractie, maar zeker ook voor de Eerste Kamer. 

Immers de leden van de Eerste Kamer worden door de leden van Provinciale Staten gekozen. 



Ik hoop en reken op de inzet van iedereen om de campagne tot een succes te maken. Op naar 18 

maart! 

Roelf Schoenmaker 

 

6. Egbert Hofstra derde op lijst waterschapsverkiezingen  

Fractievoorzitter Egbert Hofstra is op plaats 3 terechtgekomen (stond hij al op de conceptlijst) van de 

kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen voor Hunze en Aa's. Ook Egbert zullen we volop 

gaan steunen in zijn campagne. 

Erik van der Vlag 

 

7. College past procedure huishoudelijke hulp aan 

Het college van de gemeente Stadskanaal heeft besloten de procedure met betrekking tot de 

huishoudelijke hulp aan te passen. Dit naar aanleiding van de recente uitspraak van de rechtbank 

Noord-Nederland en ingewonnen adviezen. 

De besluiten om vanaf 1 januari schoonmaak (HH1) aan de reguliere markt over te laten en te 

verwijzen naar algemene voorzieningen wat betreft wassen, vouwen en boodschappen, worden 

gehandhaafd. Wel heeft het college besloten in het kader van zorgvuldigheid een extra stap in het 

proces in te bouwen. 

De gemeente zal met alle cliënten huishoudelijke hulp (1 en 2) een keukentafelgesprek gaan voeren 

om ieders individuele situatie te beoordelen. Pas na dat gesprek volgt de beschikking, waarna de 

overgangstermijn aanvangt. Het spreken van alle cliënten zal deze maand beginnen en naar 

verwachting enkele maanden in beslag nemen. 

Alle cliënten ontvangen nog deze week een informatieve brief over deze procedurewijziging. De 

financiële consequenties van dit besluit zal het college in januari aan de gemeenteraad voorleggen. 

Team Communicatie gemeente Stadskanaal 

 

8. Ontwikkelingen huishoudelijke hulp 

Op 23 april 2014 is in Den Haag  door de regeringspartijen en D66, 

ChristenUnie en SGP het zorgakkoord gesloten. Daarin wordt onder meer 40 

procent bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Ook wordt in de nieuwe WMO 

schoonmaak geen taak meer van de overheid genoemd.  

Deze en andere rijksbezuinigingen, bijvoorbeeld die op de sociale 

werkvoorziening, maken dat we voor volgend jaar een tekort hebben van 

anderhalf miljoen euro en deze bezuinigingen leiden ertoe dat we als 

gemeente gedwongen zijn om moeilijke keuzes te maken. 

In de raad kwam het voorstel aan de orde om de huishoudelijke hulp 1 (HH1) 

af te schaffen en dit over te laten aan de particuliere markt. Voor de bestaande klanten geldt een 

overgangsperiode. Ook wordt er een vangnetregeling ingesteld van een miljoen per jaar voor 

mensen zonder mantelzorgers en onvoldoende geld. Het voorstel heeft vergaande gevolgen voor de 

mensen die er nu gebruik van maken en natuurlijk ook voor de mensen die nu werkzaam zijn in de 

thuiszorg en misschien hun baan verliezen. Daar zijn we ons goed van bewust en dit was dan ook 

geen gemakkelijke beslissing voor onze fractie.  

Het is heel belangrijk dat bij zo’n gevoelig onderwerp de communicatie tussen de gemeente en de 

doelgroep goed verloopt. Hierin heeft het college volgens ons steken laten vallen. Vooral de brief 

over de wasservice die naar de thuiszorgklanten ging, heeft behoorlijk voor onrust gezorgd. De brief 



had dan ook niet verzonden mogen worden. Ook de omgang met de participatieraad is niet optimaal 

geweest. De wethouder erkende deze twee kritiekpunten en bood voor het verzenden van de brief 

over de wasservice zijn excuses aan. 

Voor ons is het belangrijk dat er zorgvuldig met de bestaande groep klanten wordt omgesprongen. 

Kwetsbare mensen moeten de zorg krijgen die ze ook echt nodig hebben. De vangnetregeling van 

een miljoen euro is daarbij een goed hulpmiddel. De gemeente ontvangt ook 350.000 euro van het 

rijk in het kader van de Huishoudelijke Hulptoelage. Ook deze toelage kan erbij helpen om ervoor te 

zorgen dat kwetsbare mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Omdat we willen dat niemand 

tussen wal en schip valt, hebben we samen met de coalitiepartijen een motie opgesteld die daartoe 

onder meer opdracht geeft. We riepen in deze motie het college ook op om voor de bestaande 

klanten actief te onderzoeken voor welke nieuwe regeling zij in aanmerking zouden komen en dit ook 

aan hen terug te koppelen. Dit kon wat ons betreft ook in de vorm van het zogenaamde 

keukentafelgesprek. In dit gesprek komt er iemand van de gemeente bij de mensen thuis langs om in 

een persoonlijk gesprek de thuissituatie in kaart te brengen en zo nodig een voorziening te 

verstrekken. Hier komt het door ons gewenste maatwerk duidelijk in naar voren. Inmiddels heeft het 

college naar aanleiding van de rechtszaak tegen Dantumadeel besloten om daadwerkelijk met 

iedereen een keukentafelgesprek te gaan voeren.  

Egbert Hofstra 

 

9. Gratis parkeren leidt niet tot extra winkelomzet 

Praten over de invoering van betaald parkeren in het centrum van Stadskanaal is als vloeken in de 

kerk. En als de winkeliers zeven extra parkeerplaatsen willen, gebeurt dat zonder debat. Zelfs als daar 

vier bomen voor moeten wijken. Alles voor de omzet. Maar gratis parkeren of de hoogte van het 

betaald parkeren en de nabijheid van voldoende parkeerplaatsen blijken helemaal niet van invloed te 

zijn op de omzet. Dat komt naar voren uit een grootschalige studie van Erasmus Universiteit 

Rotterdam (EUR). 

Onderzoeker Giuliano Mingardo in Trouw: ,,Gemeenten hebben de neiging om mee te gaan in de 

wens voor meer, goedkoop en dichtbij parkeren, maar het slaat eigenlijk nergens op. Het is een 

hardnekkig Hollands misverstand.’’ 

De onderzoekers van EUR koppelden de gegevens over het winkelgedrag van 70.000 mensen, 

verspreid over Nederland, aan informatie over parkeren in de gebieden. Resultaat: er bleek geen 

enkel verband tussen hoeveel de mensen kochten en de hoogte van het parkeertarief. ,,Ik snap wel 

dat winkeliers alles aangrijpen, want het zijn zware tijden voor de detailhandel. Mensen hebben 

minder te besteden en internet zet de wereld op zijn kop. Maar ze kunnen hun energie beter 

stoppen in een goed winkelaanbod, in het bruisend maken van hun winkelgebied, en het 

parkeerbeleid overlaten aan de ambtenaren’’, aldus Mingardo. 

Jan Chris de Boer 

  

10. Weer een cursus lokale politiek 

We starten in januari weer met een cursus over de lokale politiek. In zeven bijeenkomsten komt 

vrijwel alles aan de orde waarmee lokale politici te maken krijgen. De cursus is bedoeld voor 

belangstellenden uit Stadskanaal en omliggende gemeenten en is ook toegankelijk voor mensen met 

een andere politieke voorkeur. 

In de cursus staat het werk van raadsleden, wethouders en de burgemeester centraal. Ook maken de 

cursisten kennis met andere overheden waar de gemeenten mee te maken hebben. Zo staan er 

bezoeken gepland aan Provinciale Staten van Groningen en de Tweede Kamer in Den Haag. De cursus 

duurt tot aan de zomervakantie. 

Net als de vorige twee keren zal ook deze cursus geleid worden door Jan-Willem van de Kolk (oud-

wethouder in Stadskanaal en nu wethouder in Bedum). Hij wordt hierbij ondersteund door ons 



raadslid Monique Kroom en kandidaat-bestuurslid Jan Schuil. De cursus is inmiddels volgeboekt, 

maar u kunt zich nog opgeven voor de wachtlijst. 

De vorige keren dat deze cursus werd gegeven, waren de reacties zeer positief. Oud-cursisten zijn in 

een aantal gevallen trouwe bezoekers geworden van de raadsvergaderingen in Stadskanaal en een 

deel was kandidaat bij de raadsverkiezingen van maart 2014. 

Deelname aan de cursus is gratis; wel moet rekening worden gehouden met een bijdrage aan de 

reiskosten naar Groningen en Den Haag. Opgave kan via lokpol@pvda-stadskanaal.nl. Daarna 

ontvangen de deelnemers nadere informatie. 

Jan Schuil 

 

11. Miljoenen voor opslag kernafval 

Als het college van B en W en de gemeenteraad van Stadskanaal hun verzet tegen opslag van 

atoomafval in de zoutkoepel onder Onstwedde vol willen houden, moeten ze sterk in hun schoenen 

staan. Minister Kamp van Economische Zaken heeft er namelijk miljoenen euro’s voor over om 

ondergrondse opslag van kernafval voor gemeenten aantrekkelijk te maken. Dit staat in ‘Eindberging 

radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland?’, dat recent is verschenen. 

Andere West-Europese landen kennen al het principe dat gemeenten een tegemoetkoming krijgen 

voor de opslag van kernafval. Zo krijgt de regio Bure (Frankrijk) jaarlijks 30 miljoen euro voor de 

opslag van atoomafval in kleilagen en in Engeland krijgen gemeenten die meewerken aan 

proefboringen omgerekend 50 miljoen euro uitgekeerd. ,,Men heeft daar een model om andere 

overheden in een zodanige positie te brengen dat medewerking voor hen interessant wordt’’, aldus 

Kamp. Hij wil dit ‘tegemoetkomingsmodel’ ook in Nederland gebruiken. 

Van de kleilagen in Nederland zijn volgens een TNO-rapport van juli 2014 die in het in zuidwesten van 

Friesland het meest geschikt voor opslag van atoomafval. Verder komen de zoutkoepels onder 

Onstwedde, Pieterburen en Ternaard (tussen Dokkum en de Waddenzee) in aanmerking. 

Jan Chris de Boer 

 

12. Gelezen 

Mijn favoriete boek laat zien hoe simpel het is het menselijk brein te manipuleren zonder dat de 

eigenaar dat in de gaten heeft. Influence heet het, in 1984 geschreven door de Amerikaanse 

hoogleraar Robert Cialdini. Het is een lange opsomming van trucjes waarmee andere mensen je laten 

doen wat zij willen – en die je vanaf het moment dat je er over leest overal om je heen begint te zien. 

Zo blijkt uit onderzoek dat mensen zo geprogrammeerd zijn dat ze voor elke gunst die ze krijgen iets 

terug willen doen. Elke. Zodra iemand je iets geeft, moet je dus oppassen. Zelfs wanneer je je er van 

bewust bent, wil ‘iets’ in je hoofd de schuld inlossen. Denk aan de rozen en de PvdA – niemand zal 

zeggen dat het krijgen van een roos doorslaggevend was voor iemands keuze in het stemhok, maar 

een effect is er zeker. 

Schrijver, journalist en Blendle-oprichter Marten Blankesteijn in de Volkskrant, 28 december 2014 

 

Onze tocht in 1906 naar Veendam, Stadskanaal en Winschoten zal ons beiden zeker nooit uit de 

herinnering gaan. (…) Het was mooi weer en ’t zou nog een paar uur aanhouden voor het 

paardetrammetje ons naar Stadskanaal zou brengen waar we dien avond eveneens een afdeeling 

hoopten op te richten. We besloten niet op de tram te wachten, maar liever zoo lang te wandelen tot 

zij ons inhaalde. Eerst volgden we een straatweg, maar buiten de kom der gemeente Veendam 

kwamen we al gauw in het mulle zand. Het was tot dusver mooi weer geweest, maar nu begon het 

stevig te regenen. Daarop waren we niet ingericht, zoodat we spoedig doornat waren en met onze 

stadsschoenen door de modder moesten baggeren. In het eerste het beste huisje aan den weg 

gingen we schuilen. Het was zoo’n winkeltje van alles en nog wat. Toen we binnen stapten rinkelde 

de schel geweldig, maar er kwam geen levende ziel voor den dag. We keken overal, maar er was 

blijkbaar niemand thuis. Daar het ons een beetje gevaarlijk leek om langer te blijven, zetten we den 

tocht door de modder en plasregen maar weer voort. Na een paar kilometer loopen bereikten we 



weer een huisje, waarin we drie vrouwen zagen zitten. De jongste kwam naar buiten en noodigde 

ons uit om binnen te komen. Voorstellen was niet nodig, zij kenden ons al. Wij waren immers de 

eenige vreemde vrouwen die hier voorbij konden komen en uit de krant wisten ze dat we den 

vorigen avond in Veendam over vrouwenkiesrecht hadden gesproken en dat wij dat dien avond in 

Stadskanaal weer zouden doen. Bij een vlammend houtvuur konden we onze natte kleren drogen en 

men vergastte ons op kaneelkoffie, een echte tractatie in deze streek, maar voor ons ongenietbaar. 

Ondertusschen babbelden deze vrouwen op haar eenvoudige manier en in haar dialect over 

vrouwenkiesrecht, waarbij wij merkten dat zij geestverwanten van ons waren. Meer dan dat, wij 

konden van haar nog zelfs een paar nieuwe argumenten opdoen voor ons goed recht. 

Uit: Herinneringen van dr. Aletta H. Jacobs, 1924 – het restant volgt in de Nieuwsbrief van februari  

 

13. Stadskanaal onderdeel nieuwe gemeente Emmen 

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) maakte vrij vlot na zijn aantreden bekend dat hij 

gemeentelijke herindelingen wil waardoor er gemeenten ontstaan met minimaal honderdduizend 

inwoners. 

Onderzoekers van Atlas voor Gemeenten zijn zich nu ook gaan bemoeien met deze kwestie. Zij 

komen tot een Nederland met 57 gemeenten. Doordat het noorden van het land dunbevolkt is, zie je 

qua oppervlakte enorm grote gemeenten ontstaan. Zo gaat vrijwel de gehele provincie Groningen de 

nieuwe gemeente Groningen vormen. De gemeenten Stadskanaal en (een deel van) Vlagtwedde 

behoren daar niet toe. Die gaan wat betreft de onderzoekers deel uit maken van de nieuwe 

gemeente Emmen. ,,De nieuwe gemeenten zullen gemakkelijker competente bestuurders en 

ambtenaren kunnen leveren, die goed toegerust zijn om slagvaardig om te gaan met de vele 

problemen en taken waarvoor zij staan’’, zei Gerard Marlet van de Atlas voor Gemeenten in 

december in dagblad Trouw. 

De nieuwe herindeling zorgt er volgens hem voor dat zorgvuldiger wordt omgegaan met 

belastinggeld. Geld zal zo gericht en effectief geïnvesteerd worden in de aantrekkings- en 

concurrentiekracht van de regio’s. Dat vergroot ook de verscheidenheid. Daarvan profiteren volgens 

Marlet niet alleen de mensen en bedrijven in die regio’s zelf, ,,maar ook het land als geheel.’’ 

Jan Chris de Boer 

14. Tijdelijke contracten Wedeka worden toch vaste 

De emoties liepen hoog op tijdens de raadsvergadering van 15 december. Veel werknemers van 

Wedeka zaten op de publieke tribune om te zien of de raad het voorstel van het college zou 

goedkeuren om de tijdelijke contracten van de Wedeka om te zetten in vaste. In Stadskanaal gaat het 

om 143 mensen. De raad keurde het voorstel tot onze vreugde unaniem goed. Alleen D66’er Klaas 

Pals sputterde tegen, maar maakte het wel erg bont toen hij zei dat de werknemers bij Wedeka in 

een gouden kooi werkten. Gejoel vanaf de tribune was zijn deel. Na de schorsing draaide hij bij en 

bood hij zijn excuses hiervoor aan en ging de raad dus unaniem akkoord.  

In 2012 is besloten met het oog op het eindigen van instroom in de Sociale Werkvoorziening (SW) om 

de tijdelijke contracten bij Wedeka niet om te zetten in vaste contracten. Er kwam in de loop van de 

tijd steeds meer onzekerheid of het verstandig was dit besluit te handhaven of te herzien; vlak na de 

zomer kwam deze discussie in een stroomversnelling. In de vergadering van 17 november hebben we 

dan ook aangegeven dat we te maken hebben met onzekerheden en onduidelijkheden vanuit het 

Rijk. Wij als fractie hebben in meerdere bijeenkomsten met bijvoorbeeld onze Kamerleden, in het 

bijzonder John Kerstens, en de partijtop steeds om opheldering gevraagd over hoe het nu precies zit 

en dat het ministerie hom of kuit moet geven. Vooral met betrekking tot de rekensystematiek was 



onduidelijkheid. Het is een technisch en ingewikkeld verhaal, maar dit was wel bepalend voor de 

vraag of de tijdelijke contracten konden worden omgezet in vaste. 

Ook hebben we in september een motie ingediend waarin nogmaals aandacht werd gevraagd voor 

de financiële situatie bij Wedeka. We concluderen dat het in ieder geval onze zaak niet heeft 

geschaad, want inmiddels is 30 miljoen toegezegd voor de problematiek  in regio’s met veel SW’ers 

en weinig arbeidsplaatsen en zijn de tijdelijke contracten inmiddels omgezet in vaste. 

Maar er bleef onduidelijkheid bestaan over welke systematiek het ministerie zou toepassen. Na 

uitstekend en vasthoudend politiek handwerk kwam ondubbelzinnig vast te staan welke methode  

moet worden gehanteerd. Donderdag 4 december adviseerde het DB van Wedeka, waarvan Francis 

Boen de voorzitter is, dan ook om de tijdelijke contracten om te zetten in vaste. Eenmalig moet 

hiervoor -relatief weinig- geld op tafel worden gelegd. Wij zijn hier heel blij mee. 

Wij zien veel voordelen. Allereerst houden 143 mensen in onze eigen gemeente hun baan, en komen 

dus niet in de WW of de bijstand. Daarnaast gaat vanaf 2017 het tekort bij Wedeka 1 miljoen omlaag 

ten opzichte van de situatie waarin de tijdelijke contracten zouden zijn stopgezet. En hoewel niet in 

de berekening van het college is meegenomen, gaat er op de bijstand minder beroep worden 

gedaan, ook dit bespaart geld. Ten slotte is het zo dat als deze mensen waren ontslagen, voor hen 

nog steeds een beschutte werkplek of garantiebaan nodig was geweest, immers betreft het mensen 

met een SW-indicatie. 

Er wordt wel van de mensen verwacht dat ze zich inzetten om op de reguliere arbeidsmarkt aan de 

slag te gaan. Een omslag is wel nodig en alles kan niet volledig bij het oude blijven.  

Egbert Hofstra 

15. Nieuws van de Jongeren Activiteiten Commissie 

Sinds kort bestaat binnen onze afdeling de Jongeren Activiteiten Commissie (JAC). Deze club bestaat 

uit PvdA-leden die in en na 1970 zijn geboren. Tijd om even bij te praten. 

Eerste jongerenavond 

Op vrijdag 26 september vond de eerste jongerenavond plaats. We kwamen bij elkaar in de 

huiskamer van ons raadslid Grietje Schipper. Roel van der Molen, Francis Boen en Egbert Hofstra 

spraken met de aanwezigen over de afdeling en met name over de rol van het bestuur, het college 

en de raad en fractie. Het doel van de JAC is de jongere leden te activeren hun betrokkenheid te 

tonen binnen de lokale politiek. 

Landelijk congres (18 januari 2015) 

Op 17 en 18 januari wordt het landelijk congres van de PvdA gehouden. Wij willen graag met een 

aantal leden de tweede congresdag (zondag 18 januari) bezoeken. Lijkt het je interessant om het 

congres een keer bij te wonen? Geef je dan op via jac@pvda-stadskanaal.nl en wij regelen 

gezamenlijk vervoer. Eventuele reiskosten verdelen we over de deelnemers. Onderwerpen die voor 

die zondag op de agenda staan, zijn onder andere het rapport en resolutie Politiek van Waarde, 

toespraak Hans Spekman, afscheid van Mariëtte Hamer en Frans Timmermans, vaststelling 

kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, toespraak van Marleen Barth, aftrap van de Waterschaps- en 

Statenverkiezingen en een toespraak van Diederik Samsom. Naast het plenaire programma is er een 

uitgebreid wandelgangenprogramma met onder andere debatten, entertainment en muziek. 

Volgende JAC-bijeenkomst: 13 februari 2015 

Omdat in maart 2015 de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschapsbestuur op het 

programma staan, hebben we Roelf Schoenmaker (lid van onze afdeling en Statenlid) gevraagd met 

name in te gaan op het belang van de Statenverkiezingen (de nieuwe Statenleden kiezen de nieuwe 



Eerste Kamer) en de Staten zelf. Ook de rol van het waterschap en de relatie met de politiek worden 

besproken. Dit en nog veel meer op 13 februari tijdens de volgende JAC-bijeenkomst. 

Interesse in de activiteiten van de JAC? Meld je dan aan via jac@pvda-stadskanaal.nl 

Jan Schuil 

16. PvdA: Kinderen niet de dupe van gedrag ouders 

Op 1 januari is de participatiewet ingegaan. Het gaat hier om een belangrijke verandering van de 

sociale zekerheid. Het gaat hier ook om één van de drie decentralisaties. Op maandag 17 november 

was de uitwerking van de participatiewet voor zeven gemeenten in Oost-Groningen aan de orde. 

Twee speerpunten worden er in het raadsvoorstel gemeld om deze opgave te vervullen. Het eerste is 

het opstellen van een economisch programma en het vergroten van de werkgelegenheid. Dit moet 

opgepakt worden met de drie O's van Ondernemers, Overheid en Onderwijs. Ook de commissie-Van 

Zijl werkt hier aan. 

Daarnaast gaat het om een activerende sociale zekerheid die integraal wordt uitgevoerd. De nadruk 

ligt hierbij op het in beeld brengen van alle werkzoekenden, het formuleren van ontwikkel- en 

prestatiedoelen door de werkzoekenden, scholing en training, het opdoen van werkervaring, een 

gezamenlijke werkgeversbenadering, zelfredzaamheid en mobiliteit. Voor wat betreft dat laatste 

vinden we dat er nog veel obstakels zijn die overwonnen moeten worden bij het werken in Duitsland. 

Denk bijvoorbeeld aan verschillende pensioenregels. Zolang die niet uit de weg zijn geruimd, zijn 

mensen wat ons betreft niet verplicht vacatures in Duitsland te accepteren. 

Bij werkervaringstrajecten moet er perspectief zijn op doorstroming naar een reguliere baan. Ook 

moet zo’n traject niet meer dan een bepaalde tijd lopen. In het voorstel  kan dit voor een half jaar 

met eventuele verlenging. 

We vinden het goed dat er terughoudend wordt omgegaan met tegenprestatie. Veel mensen doen al 

vrijwilligerswerk, wat ons betreft is dat heel waardevol en ook een voldoende tegenprestatie. 

Bij de toepassing van bovenstaande willen we geen verdringing en het is goed dat dit in de 

verordeningen staat. We verwachten een vriendelijke maar besliste bejegening van mensen die een 

beroep willen doen op een uitkering. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn en wat van ze verwacht 

wordt, maar moeten ook niet bij hun eerste intakegesprek worden bedolven onder een stortvloed 

van ge- en verboden. Dan zakt de moed meteen weer in de schoenen. 

Er zijn verschillende sancties mogelijk als mensen niet doen wat van ze verwacht wordt. Wij hebben  

het college meegegeven hierbij extra op het belang van kinderen in gezinnen te letten. We willen 

niet dat zij de dupe worden van het gedrag van hun ouders. Als zo'n gezin door de sancties in de 

geldproblemen komt, kunnen die later weer op het bordje van de jeugdzorg terechtkomen. Ook 

willen we niet dat armoede en achterstand zo van generatie op generatie gaat. 

We gaan nu in de praktijk zien wat de decentralisaties in de praktijk betekenen. Het is niet 

waarschijnlijk dat alles meteen van een leien dakje zal gaan. We moeten aan de ene kant geen 

incidentenpolitiek bedrijven, maar aan de andere kant moeten we er op letten dat er geen dingen 

structureel misgaan. Ook op dit dossier horen we soms geluiden over dingen die niet goed zouden 

gaan. Natuurlijk zijn er in individuele gevallen altijd twee kanten aan een verhaal. Voor de raad is het 

dan ook soms lastig om te achterhalen wat er nu precies aan de hand is. Wat dat betreft is het heel 

goed dat de wethouder in gesprek is geweest en blijft met bijvoorbeeld de vakbonden.  

Op dit moment is er geen concrete aanleiding toe, maar mocht er in de toekomst gezien de aard en 

omvang van problemen in de uitvoer van de decentralisaties aanleiding toe zijn, dan denken we dat 

het goed is na te denken over een instrument als een ombudsman in de regio in te voeren, om zo de 



raad en college te voorzien van neutrale gegevens en aanbevelingen en zodat mensen die met de 

participatiewet te maken krijgen, op een laagdrempelige manier ergens hun klachten kunnen 

neerleggen. 

Egbert Hofstra 

17. Grote meerderheid bevolking tegen windmolens 

In opdracht van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal is er door bureau Enneüs 

onderzoek gedaan naar het draagvlak onder direct en indirect omwonenden voor de plaatsing van 

windmolens. Van alle respondenten is 77 procent tegen of sterk tegen de huidige plannen voor het 

windmolenpark. In onze gemeente is dat zelfs 80 procent. De respons was 41 procent, voor dit soort 

onderzoeken is dat zeer hoog. De uitkomsten van het onderzoek zijn dan ook ‘absoluut 

representatief voor het gebied’, aldus de onderzoekers. 

Voor ons was dit onderzoek heel belangrijk, omdat wij altijd 

hebben gezegd voor windenergie te zijn, mits daar draagvlak 

voor is. Ons sterke vermoeden dat dit draagvlak er niet zou 

zijn, is door dit onderzoek bevestigd.  

In de raad van 17 november hebben we nog een motie 

ingediend waarin de raad zich tegen de huidige plannen 

uitsprak. Vooral het feit dat minister Kamp een besluit zou 

kunnen nemen voordat de uitkomsten van het onderzoek 

bekend waren, stuitte ons tegen de borst. Op één stem na 

werd deze motie unaniem aangenomen. De huidige plannen 

zijn nog weer groter geworden ten opzichte van de 

Gebiedsvisie die vorig jaar door de provincie Drenthe is 

opgesteld. Ook tegen die gebiedsvisie hebben we in juni 2013 

een motie ingediend. Die haalde het toen nipt. We zijn blij dat 

het CDA en de ChristenUnie inmiddels ook tegen de plannen 

zijn.  

Minister Kamp besluit over windmolenplannen van groter dan 100 megawatt, zoals hier het geval is. 

De drie gemeenten gaan dan ook met de uitkomsten van het draagvlakonderzoek bij minister Kamp 

pleiten om de plannen op te schorten en met de inwoners van ons gebied in gesprek te gaan. Wordt 

vervolgd dus. 

Egbert Hofstra 

18. We hebben om die windmolens gevraagd 

Tja, die windmolens. Een discussie daarover lijkt zinloos, want zowel de tegenstanders als de 

voorstanders zullen hun geharnaste stellingen niet verlaten. 

Hierboven schrijft Egbert over het ontbreken van draagvlak voor de windmolenparken. Hij  geeft aan 

dat 77 procent van de inwoners in het Mondengebied tegen is en in Stadskanaal zelfs 80. Dat vind ik 

nogal arbitrair. Je kunt de cijfers namelijk ook anders uitleggen: 10.610 mensen zijn naar hun mening 

gevraagd en daarvan hebben 3.265 aangegeven ‘tegen’ te zijn. Dan kom je uit op een percentage van 

34,6. Toegegeven, het percentage voorstanders ligt nog lager, maar je zou dus ook kunnen zeggen 

dat de meeste inwoners nogal onverschillig tegenover de plannen staan. 

Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd duidelijk dat we wat betreft onze energievoorziening 

niet op de ingeslagen weg door konden gaan. Voor de olie waren we veel te afhankelijk van landen 

met regimes waar je op z’n zachtst gezegd vraagtekens bij kon plaatsen en ook werd er toen op 

gewezen dat olie en aardgas geen oneindige bronnen zijn. Bovendien verdween er jaarlijks een 



kapitaal aan guldens naar die dubieuze regimes; geld dat we beter in Nederland konden houden. De 

nadruk moest komen te liggen op energiebesparing en nieuwe vormen van energie. Maar daar 

hebben de politiek én wij zelf over het algemeen niets aan gedaan. Daarom: we hebben om die 

windmolens gevraagd. 

Toen de gevolgen van de gaswinning in Groningen eindelijk de aandacht van de landelijke politiek 

kreeg en minister Kamp daar ook beleid op maakte, dacht ik dat de politiek daar een vervolg aan zou 

geven. Bijvoorbeeld door een programma voor spouwmuurisolatie op te stellen, al was het alleen 

maar uit solidariteit met het door aardbevingen getroffen gebied. Het kan heel simpel: over de 

investering hoef je je geen zorgen te maken, want die is binnen vijf of (bij één strenge winter) vier 

jaar terugverdiend. Het gasverbruik daalt aanzienlijk en bovendien schep je (weliswaar tijdelijk, maar 

toch) nieuwe banen waardoor je bijstandsuitgaven als gemeente dalen. Maar er gebeurde niets, ook 

niet in Stadskanaal. 

In plaats daarvan lijken we de laatste tijd steeds meer energie te verspillen. De ondernemers in 

Stadskanaal, die zich ineens ook tegen de windmolens hebben uitgesproken, doen daar ook aan mee. 

Met neonreclame die 24 uur per dag brandt. Met stroomvretende halogeen lampen in de etalages 

die zoveel warmte geven dat de airco aan moet. Met permanent openstaande winkeldeuren, zelfs als 

het vriest. 

Op een zonnige zondagochtend zag ik alle buitenverlichting (en er staan nogal wat lantaarnpalen!) 

branden bij het nieuwe schoolgebouw in het sportpark in Stadskanaal. En toen de PvdA-fractie een 

jaar of acht geleden vroeg om een kunststofijsbaan (een heel bewuste keuze), kreeg Stadskanaal, 

mede op sterk aandringen van de winkeliers, een kunstijsbaan die er in die paar weken voor 10 

duizend euro aan stroom doorjoeg. Maar, zei het college, het is wel groene stroom! Alsof je groene 

energie wel mag verjubelen. 

Nog eentje: uit onderzoek van Wecycle komt naar voren dat wij in Nederland maar liefst 175.000 

kilometer (meer dan vier keer rond de wereld) aan kerstverlichting in huis hebben. Nogal kwetsbaar 

spul en daarvan verdwijnt volgens Wecycle de helft in de grijze container, terwijl het prima te 

recyclen is. Pure verspilling. 

Het kabinet wil dat in 2020 van alle gebruikte energie 14 procent duurzaam is geproduceerd. Nu is 

dat nog slechts 5 procent, terwijl bijvoorbeeld Duitsland nu al op ruim 23 procent zit. Omdat er 

jarenlang niet is geïnvesteerd in innovaties, nauwelijks aandacht is besteed aan energiebesparing en 

de verspilling alleen maar toenam, hebben we om die (schamele) 14 procent te halen windmolens 

nodig. Veel windmolens. 

En die windmolens komen er, dat is duidelijk. Verzet ertegen heeft geen zin. Die energie kun je beter 

steken in een isolatieprogramma voor oudere woningen en maatregelen om energieverspilling tegen 

te gaan. Ik roep onze lokale politici op hier serieus werk van de maken. Dan heb je ook meer recht 

straks ‘nee’ te zeggen als de regering in deze regio schaliegas wil winnen. 

Jan Chris de Boer  

 

Bijdragen voor de Nieuwsbrief van februari kunnen tot en met vrijdag 30 januari worden gestuurd 

naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl. 

 

 



  

 

 


