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Samen werkt beter
Word lid van de PvdA. Dit kan al vanaf € 1,- per maand. Meld je aan via http://wordlidpvda.nl.
Wil je meer weten over PvdA, maar nog geen lid worden, meld je dan aan als belangstellende via doemee@pvda.nl of 
ga naar: https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/belangstellende.
Help als vrijwilliger. Dit kan van alles zijn: nieuwsbrief bezorgen, meehelpen bij campagneactiviteiten als marktacties,  
politieke cafés etc. Meld je aan via campagneteam@pvda-stadskanaal.nl.
Donaties1: rekeningnummer NL96 RABO 0119 4992 23 t.n.v. PVDA AFD STADSKANAAL te Stadskanaal
Contact
Voorzitter bestuur: voorzitter@pvda-stadskanaal.nl / 06 - 5539 2799
Secretaris bestuur: secretaris@pvda-stadskanaal.nl   / 06 – 5254 7794
Ledenadministratie: ledenadministratie@pvda-stadskanaal.nl 
Voorzitter fractie: egberthofstra@pvda-stadskanaal.nl / 06 – 1010 0185
Secretaris fractie: grietjeschipper@pvda-stadskanaal.nl / 06 – 4224 4667
Ombudsteam: ombudsteam@pvda-stadskanaal.nl / 06 – 1183 9166
Campagneteam: campagneteam@pvda-stadskanaal.nl
Twitter: www.twitter.com/pvdastadskanaal

Thermometer
# leden: 142
# belangstellenden: 153

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen, bijdragen of reageren? 
Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl

Voorwoord
Beste partijgenoten,
Het jaar 2015 is alweer bijna ten einde en ik kan wel zeggen dat het een zeer 
bevlogen jaar is geweest en dan bedoel ik niet alleen binnen de PvdA, zowel 
landelijk als op gemeentelijk niveau, maar uiteraard wijs ik ook op de 
gebeurtenissen in de wereld.
Zo hebben we kortgeleden stilgestaan bij de vreselijke aanslagen in Parijs (2x dit 
jaar), de wandaden van IS in Irak en Syrië, het neerhalen van een Russisch 
passagiersvliegtuig, de schietpartij in de VS en natuurlijk de gruwelijke beelden 
van de slachtoffers die zijn gevallen tijdens hun hopeloze vlucht per boot vanuit 
Noord-Afrika. En zeker trekken wij ons dat aan hier in Nederland.
Ook wij als overheid en burgers hebben direct met deze gebeurtenissen te maken. 
Wat denkt u van de opvang van politieke vluchtelingen die met hele gezinnen het 
terreur in eigen land ontvluchten met alle risico’s van dien? Wij kunnen dit niet in 

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.
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onze koude kleren laten zitten. Ook wij, als Nederland, hebben hierin een taak. 
Gelukkig tonen de meeste mensen en de meeste politieke partijen hun solidariteit 
met deze onschuldige mensen en ik beschouw het ook als onze plicht in ons 
welvarend land. 
Maar natuurlijk hebben wij ook onze interne problemen. Problemen die ook 
mensen hier hard raken. In onze gemeente doet onze fractie haar stinkende best 
om op talloze beleidsterreinen het beste eruit te halen en zeker voor de meest 
kwetsbare groepen. Deze groepen mogen zeker niet buiten de boot vallen als het 
gaat om arbeidsmarktbeleid en zorg. In deze nieuwsbrief kunt u wederom lezen 
waarmee onze fractie zoal bezig is.
Het campagneteam van de PvdA afdeling Stadskanaal is momenteel ook weer druk 
bezig. Zo gaan we in het 1e kwartaal 2016 diverse acties organiseren t.b.v. ons 
eigen Ombudsteam en staat er een actie gepland, in samenwerking met de meeste 
politieke partijen in onze gemeente, om diverse spullen in te zamelen voor de 
politieke vluchtelingen in onze gemeente en regio. De eerste activiteit in 2016 is 
echter onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze zal worden gehouden op 
maandag 11 januari 2016 in het Best Western Hotel Stadskanaal! En dit zal een 
heel bijzondere receptie worden, want we hebben als speciale hoofdgast niemand 
minder dan Jeroen Dijsselbloem, onze Minister van Financiën en voorzitter van de 
Eurogroep! Ik roep u dan ook op om deze datum alvast in uw agenda te noteren om
zodoende allerlei vragen te kunnen stellen.

Met vriendelijke, rode, groet,
Erik van der Vlag,
Voorzitter PvdA Stadskanaal 

(Let op! Bezoeken van bewindslieden zijn altijd onder voorbehoud!)
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Bijdragen in deze nieuwsbrief zijn van:

Erik van der Vlag, Patricia Timmerman, Egbert Hofstra, Monique Kroom en Grietje Schipper

1. Partijcongres 13 februari 2016 in Amersfoort
De Rijtuigenloods in Amersfoort vormt zaterdag 13 februari het decor van een 
eendaags congres. Namens de afdeling Stadskanaal, zal ik als afgevaardigde, het 
congres gaan bezoeken.
Het Congres kiest een deel van het partijbestuur en presidium en worden de 
wijzigingen in de statuten en reglementen naar aanleiding van de resolutie 
ledendemocratie die het Congres heeft aangenomen in januari van dit jaar in 
Utrecht vastgesteld.

Het afgelopen jaar zijn tijdens verschillende Politieke Ledenraden het rapport Van 
Waarde besproken, gewogen en aangescherpt. De uitkomsten hiervan worden 
meegegeven aan de verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2017. Er zal dan ook tijdens het komende congres stil worden
gestaan bij de aanscherping van het rapport Van Waarde. Het partijbestuur dient 
daartoe drie moties in. 

Vanwege een proef met de nieuwe processen van ledendemocratie kunnen ook alle 
leden moties over Van Waarde indienen, steun verwerven (en betuigen), 
commentaar leveren en daarmee invloed uitoefenen op hetgeen besproken en in 
stemming gebracht wordt op het congres.
Dat kan door via een nieuw online platform je moties over Van Waarde in te dienen
voor het komende congres. Als jouw idee voldoende steun krijgt, wordt erover 
gestemd op het congres. Alle leden van wie we een e-mailadres hebben, ontvingen 
eind november een mail van Hans Spekman met daarin een persoonlijke link naar 
het online platform. Nog vragen en/of behoefte aan meer informatie? Stuur dan 
een mail naar ledendemocratie@pvda.nl of kijk op www.pvda.nl/ledendemocratie.
Moties met voldoende draagvlak (>100 steunbetuigingen) worden aan alle leden 
voorgelegd in een ledenpanel met de vraag of men voor of tegen de motie is. 
Daarin worden ook de eventuele moties meegenomen uit twee gewestelijke 
voorcongressen die bij wijze van pilot worden georganiseerd. Op basis daarvan doet
het Presidium een afhandelingsvoorstel aan het Congres.
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Wil je dus meepraten over in te dienen amendementen en moties? Bezoek dan het 
online platform om je mening te geven over de diverse ingediende moties over Van 
Waarde in het kader van de pilot ledendemocratie. Naast het bezoeken van de site,
kunnen de leden ook contact opnemen met mij als congresafgevaardigde van de 
afdeling Stadskanaal en daar je mening en/of inbreng door te geven. Stuur dan een
mail naar voorzitter@pvda-stadskanaal.nl
Erik van der Vlag

2. Ledenvergadering en ledenadministratie
Als afdeling proberen wij op diverse momenten in het jaar iets voor de leden te 
organiseren. Zo zijn er de statutair verplichte jaarvergadering en 
themavergaderingen. De thematische ledenvergaderingen zijn bedacht om onze 
leden te informeren over de huidige stand van zaken in de gemeenteraad of om 
hen te raadplegen over komende zaken. 
Zo werd tijdens de ledenvergadering van 26 november jl. de herziening op het 
armoedebeleid en de stand van zaken met betrekking tot het Akkoord van 
Westerlee besproken. Wij waren in de veronderstelling dat deze onderwerpen voor 
onze achterban zeer interessant zouden zijn, aangezien wij in ons 
verkiezingsprogramma hierover een aantal uitspraken hebben gedaan. Helaas was 
van een grote opkomst geen sprake. 
Een week na de vergadering kwamen wij er achter, dat de gegevens van de leden in
de ledenadministratie niet meer volledig kloppen en dat daardoor niet bij iedereen
de nieuwsbrief of de uitnodiging voor de ledenvergadering is binnengekomen. 
Vanzelfsprekend betreurt ons dit zeer. Echter, wij kunnen niet voor iedereen 
bepalen wat hij/zij aan informatie van de partij ontvangt. 
Zou u daarom uw gegevens op mijn.pvda.nl willen controleren en eventueel willen 
aanpassen? 

Alvast bedankt voor de genomen moeite, 
Met vriendelijke groet, 
Patricia Timmerman
Secretaris / Ledenadministrateur

4

mailto:voorzitter@pvda-stadskanaal.nl


Voorbeeld ledenadministratie (gegevens): 
Voor het verspreiden van de post zijn de geelgearceerde gegevens van belang.
De lichtblauw gearceerde tabbladen moeten worden ingevuld. 

Klik bij 'emailinstellingen' je voorkeuren aan. Let op! Als je 'nee' invoert, krijg je 
géén post van deze afdeling. 
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3. BIZ in Centrum Stadskanaal
Enige jaren geleden is de ‘Verordening BI-Zone Centrum Stadskanaal’ in werking 
getreden. 
BI-Zone staat voor Bedrijven Investerings-Zone, kortweg BIZ. Ondernemers 
gevestigd in het centrum van Stadskanaal betalen middels deze verordening allen 
jaarlijks een vast bedrag. Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten die in het 
centrum worden georganiseerd. Deze activiteiten zorgen voor levendigheid en ook 
voor extra klandizie. De bijdrage wordt geïnd door de gemeente en in de vorm van 
subsidie aan de ‘Stichting BIZ’ uitbetaald. Deze verordening wordt dit jaar herzien.
‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, is een van de belangrijkste 
pijlers van de Partij van de Arbeid. Dit principe gaat echter bij deze BIZ 
verordening niet op. Kleine of grote ondernemer? Ze betalen allen eenzelfde 
bedrag. Toch stemden wij op 26 oktober met het voorstel in, om de BIZ weer voor 
vijf jaar voort te zetten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Algemene 
Handelsvereniging Stadskanaal zelf voor een vast bedrag heeft gekozen. Een andere
belangrijke overweging is dat ook de ‘grote jongens’ zoals de Lidl, Hema en C&A, 
die hier gevestigd zijn, maar geen binding hebben met onze gemeente, ook mee 
betalen aan de gezelligheid en activiteiten in Stadskanaal. Iedereen is binnen deze 
verordening gelijk.

Dit raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. Wanneer er ook onder de 
ondernemers zelf voldoende draagvlak is voor voortzetting van de BIZ, zal deze 
Verordening op 1 januari 2016 in werking treden.
Monique Kroom

4.   ‘Pv  dA Stadskanaal volgt mensen in de zorg’ 
In de maanden augustus en september 2015 hebben Grietje Schipper en ik 
wederom een bezoek gebracht aan de groep NOVO cliënten die aan ons project 
‘PvdA Stadskanaal volgt mensen in de zorg’ meedoen. We zijn nu ruim een jaar 
bezig en hebben met elk van de geselecteerde NOVO cliënten in de thuissituatie 
vier gesprekken gevoerd. De cliënten ondervinden, ondanks de 
bezuinigingsmaatregelen in de zorg, nog geen grote verschillen. Dat gevoel wordt 
wel anders wanneer wij in september ook de begeleiders en het management van 
NOVO interviewen. Wij zetten onze bevindingen op een rijtje en bespreken die op 
27 oktober met wethouders Boen en Hamster.
Zij herkennen zich gedeeltelijk in ons verhaal en vinden het goed om te horen dat 
de meeste cliënten nog niet veel merken van de bezuinigingsmaatregelen. Hamster
vindt het ook logisch dat de bezuinigingsmaatregelen eerst landen bij de 
bedrijfsorganisatie. Er volgen echter de komende jaren nog meer 
bezuinigingsronden en hij hoopt dat ook dan in gezamenlijkheid de problemen 
kunnen worden opgelost. Aan de hand van voorbeelden schetsen Grietje en ik hoe 
kwetsbaar deze cliënten groep is en dat kleine veranderingen al grote impact 
kunnen hebben. Wij houden in ieder geval de vinger aan de pols.
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Grietje en ik hebben besloten de komende zes maanden onze bezoeken aan de 
NOVO cliënten op te schorten. Daarentegen willen wij ons project verlengen met 
een half jaar. Op die manier kunnen we ook de veranderingen in heel 2016 goed in 
beeld krijgen. Begin 2016 kunt u dus ons volgend verslag tegemoet zien. Voor het 
hele verslag verwijs ik graag naar de website van de PvdA Stadskanaal.
Monique Kroom 

5. Column:  ‘Het sein moet nu op groen!’
De afgelopen weken kwamen er verschillende berichten in de media voorbij dat er 
groen licht is gegeven voor verschillende infrastructuurprojecten in onze provincie.
Zo wordt de verdubbeling van de N33 voortgezet tot aan Appingedam en wordt de 
spoorlijn van Roodeschool naar de Eemshaven aangepakt.
Daarom vinden we het des te vreemder dat het groene licht voor de treinverbinding
Groningen-Veendam-Stadskanaal uitblijft. We beginnen ons zorgen te maken 
hierover. Ook in de raadsvergaderingen hebben we dit al aangegeven. Wordt de 
regio Zuidoost-Groningen vergeten?
De zorgen die we hebben, worden nog verder gevoed door berichten in de media 
waaruit blijkt dat staatssecretaris Mansveld geen geld uittrekt voor het regionale 
spoor. Wij vinden dit onbegrijpelijk, juist in de regio is met relatief kleine 
investeringen aan het spoor veel resultaat te behalen. Gelukkig is het wel zo dat er
€68 miljoen gereserveerd is voor de verbinding Veendam-Stadskanaal. Het moet 
niet zo zijn dat hierop beknibbeld gaat worden. Tegenvallers bij projecten als de 
verbouw van de zuidelijke ring van Groningen moeten er niet toe leiden dat er geld
af moet van die reservering die bestemd is voor onze regio.
Besluitvorming over het spoor naar Stadskanaal moet nu niet langer uitgesteld 
worden. Het geld voor beheer en onderhoud zou nog niet rond zijn. De lijn 
Groningen-Veendam is een groot succes. Dus volgens ons is het doortrekken zeker 
rendabel. Het wordt dus tijd dat de spoorlijn wordt doorgetrokken naar 
Stadskanaal en later ook naar Musselkanaal, Ter Apel en Emmen. Dit zou een 
geweldige oppepper betekenen in ons gebied. Daarom moet het sein nu op groen, 
onze regio verdient het!
Egbert Hofstra
Deze column verscheen 21 oktober in De Nieuwsbode

6. Begroting 2016 
Op maandag 9 november werden in de raad de begroting en de najaarsnota 
behandeld. Hieronder een beknopte weergave van onze bijdrage. U kunt de 
volledige uitgesproken tekst ook op onze site vinden.

Inleiding
Helaas moeten we constateren dat deze begroting een groter tekort laat zien dan 
in de meerjarenraming van vorig jaar werd voorspeld. Volgend jaar wordt er een 
tekort van meer dan 8 ton ingeboekt.
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In de afgelopen jaren hebben wij als gemeente onze verantwoordelijkheid 
genomen en al meer dan €10.000.000 bezuinigd. Dit was voorwaar geen makkelijke 
opgave. Om dan nu te constateren dat het college nieuwe bezuinigingen 
aankondigt, is een pijnlijke en wrange constatering. Een begroting maken wordt 
voor onze gemeente een steeds moeilijkere opgave, dit komt volgens ons vooral 
door de grillige bijdragen vanuit het Rijk. Onze fractie denkt telkens: “Wat zullen 
de mei- en septembercirculaires nu weer brengen?” Deze documenten lijken soms 
van groter belang dan onze eigen begroting. Ook het Rijksbeleid aangaande de 
WMO en de participatiewet heeft voor onze gemeente verregaande gevolgen. Het is
van belang dat deze onzekerheid vermindert. Gelukkig zit ook de VNG niet stil, om 
de regering ertoe te bewegen dat dit echt anders moet.
Het college heeft aangegeven uiterlijk bij de Algemene Beschouwingen met nieuwe
bezuinigingsvoorstellen te komen. Structurele tekorten dienen te worden vermeden
om niet onder preventief toezicht te worden geplaatst. Gemeenten mogen immers,
in tegenstelling tot het Rijk geen structureel tekort hebben. Voorstellen die het 
college doet, zullen wij op de eigen merites beoordelen. Hierbij moeten wij ons 
goed realiseren dat voor veel voorzieningen geldt: ”Weg is weg”. Als een 
voorziening eenmaal weg is bezuinigd, dan komt deze ook niet meer terug. 

Enkele punten uit de begroting en de najaarsnota:
We stelden een vraag over de herindicaties in het kader van het PGB-beleid. We 
dachten hierbij aan mensen die een handicap hebben die permanent is. We kunnen 
deze mensen en onze ambtelijke organisatie een hoop gedoe besparen als deze 
niet meer opnieuw of in ieder geval minder vaak geherindiceerd moeten worden. 
We hebben aangegeven dat we graag de periode dat mensen €5,- eigen bijdrage 
betalen voor huishoudelijke hulp wordt verlengd. Hierdoor wordt nog niet €10,- 
gevraagd per 1 januari. In de raad van 23 november hebben we hiervoor een motie 
ingediend die unaniem werd ondersteund. 
Wij juichen het experiment met snel internet in Vledderveen toe. Snel internet is 
inmiddels een onontbeerlijke voorziening geworden. De snelheden via glasvezel en 
coaxkabel nemen steeds verder toe, de adsl-snelheden blijven hier ver bij achter. 
We zien hier dat de markt faalt. De buitengebieden zijn niet rendabel en worden 
dus door commerciële partijen niet aangesloten. Heel goed dus dat we dit 
oppakken. 
We hebben nog steeds zorgen over het doorgaan van de spoorlijn Veendam-
Stadskanaal. Het is van groot belang dat dit doorgaat. Het beslismoment wordt 
steeds verder opgeschoven. Ik las een stuk uit 2014 waarin stond dat in 2015 de 
beslissing zou vallen. Het wordt nu ‘medio 2016’. Het college gaat de druk op de 
ketel houden. 
Op het gebied van infrastructuur: Veel bermen in onze gemeente zijn inmiddels 
verstevigd en verhard. In de najaarsnota lezen we dat we ook nog extra hebben 
kunnen doen door scherp aan te besteden. Dat vinden we natuurlijk prima. Wel 
valt ons de situatie van de Telefoonweg in Musselkanaal op. Ook deze weg is smal 
en de bermen zijn in slechte staat. Weliswaar hebben we besloten de bermen in 
het buitengebied te verstevigen en de Telefoonweg geldt niet als buitengebied, 
maar eigenlijk maakt dat de situatie des te belangrijker. We hebben het college 
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gevraagd op korte termijn de staat van de Telefoonweg onder de loep te nemen. 
Dit gaat het college doen.
We vinden het jammer dat de herijking van het armoedebeleid later uitvalt. Wel 
snappen we de reden, namelijk dat het college heel veel input heeft gekregen. Het
armoedebeleid in Stadskanaal leeft dus blijkbaar.  Maar we vinden het jammer dat 
hierdoor het kindpakket niet per 1 januari kan ingaan.
Bij de algemene beschouwingen hebben wij een opmerking gemaakt over het 
afvalbeleid. We hebben toen gezegd dat het aantal ledigingen nog eens tegen het 
licht zou moeten worden gehouden. Doordat mensen hun plastic afval nu vaak in de
plastic hero gooien en niet meer in de grijze container, hoeft deze laatste minder 
vaak te worden geleegd. Ook hoeft de groene container in de winterperiode minder
vaak te worden opgehaald. Wij hadden  onder andere hiervoor een motie opgesteld
samen met de CU. Door toezeggingen van de wethouder was het indienen hiervan 
uiteindelijk niet nodig.
De begroting werd aangenomen. Alleen de SP stemde tegen. De rest van de raad 
kon niet de vinger erachter krijgen waarom dit nu zo was. Het antwoord van de 
heer Idema (SP) op de vraag: “Waar denkt u uw plannen van te kunnen betalen?” 
bleef beperkt tot: “Waar we nu het geld aan uitgeven.”
Egbert Hofstra

7. Column na de aanslagen in Parijs op 13 november
Als fractie schrijven we iedere maand een column in De Nieuwsbode. Ook deze 
keer was ik bezig met het schrijven van een column. Alleen, deze keer moest het 
iets anders zijn.

Hoezo column over wat er speelt binnen onze gemeente?
Hoezo bezig zijn met politiek op gemeentelijk niveau?
Hoezo wat?
Niets lijkt meer belangrijk als je beseft wat er gebeurd is.
Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt?
Is het wanhoop?
Is het een schreeuw om aandacht? 
Of is het gewoon een wil opleggen?
Het laatste is het makkelijkste om te denken.
Maar dat gaat er bij mij niet in.
Ergens is het begonnen. Haat tegen het Westen.
Haat tegen de arrogantie van onze maatschappij misschien.
Ergens moet het zijn begonnen toch?
Ergens is er niet goed geluisterd naar elkaar.
Hoever ga je om jezelf op te blazen en tientallen mensen mee te nemen in je 
dood?
Dat is voor niemand te begrijpen.
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Wij mensen in Nederland die altijd overleggen en overal een mening over hebben 
zullen dit nooit kunnen begrijpen.
Wij willen praten en discussies voeren over geloof, politiek en over het weer.
Praten over alle problemen die er in de wereld zijn.
Maar over aanslagen in Parijs kunnen we niet praten.
Hierdoor ben je alleen maar stil en probeer je te beseffen wat er is gebeurd.
Wat we wel kunnen? Doorleven zonder angst!
Grietje Schipper

Deze column verscheen 18 november in de Nieuwsbode 

8.   Raad Stadskanaal tegen TTIP
De raad heeft  zich in een motie met een ruime meerderheid uitgesproken tegen 
het invoeren van TTIP-verdrag.
TTIP is een handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten.
De  Europese unie is bezig om tot dit verdrag over te gaan.
De PvdA  en SP maakten zich in eerste instantie ernstig zorgen over het doorgaan 
van een verdrag waar aan zoveel negatieve kanten zitten.
Grootste pijnpunt in het verdrag is de ISDS-clausule. Dit maakt het mogelijk voor 
Amerikaanse bedrijven buiten de rechter om te eisen dat gemeenten hun eigen 
regels moeten loslaten. In plaats van de rechter komt er een zogenaamde 
arbitragecommissie. 
Dit wil dus zeggen dat er een gevaar is dat gemeenten zelf niet meer kunnen 
bepalen wat voor eisen ze stellen aan bijvoorbeeld voedsel en arbeidsloon.
Beide partijen willen dit voorkomen en konden ook een ruime meerderheid van de 
raad overtuigen. CDA, CU en GBS hebben de motie namelijk mede-ondertekend. De
drie éénmansfracties van VVD, D66 en Mellies zijn voor TTIP en stemden dus tegen 
de motie.
Grietje Schipper

9. Kijktip: De Strijd 
Wie heeft er de afgelopen weken niet naar gekeken? Gerdi Verbeet en Erik Dijkstra 
maakten een prachtige documentairereeks over de strijd die de afgelopen eeuw in 
Nederland is gevoerd voor de sociaaldemocratie. Strijd voor eerlijk en gelijk werk, 
voor kiesrecht, voor zorg en nog veel meer. Op destrijd.vara.nl staan de 
afleveringen, het boek en de Rode Vlaggenroute (met een aantal vlaggen in onze 
omgeving). 

Deze en andere zaken kunt u lezen op onze website: http://stadskanaal.pvda.nl 
De deadline voor de volgende nieuwsbrief is 29 februari a.s.. 
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief en reacties op artikelen uit deze nieuwsbrief kunnen 
worden gemaild naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl.
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