
Verslag Jaarvergadering 23 maart 2016 

Aanwezig: Volgens presentielijst 14 personen.  

Afmeldingen van: Marga Kieffer, Andries Kieffer, Wessel Woortman, Piet  

Oosterhuis, Huib Groenendijk, Monique Kroom 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Erik van der Vlag opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Hij geeft aan dat het bestuur heeft gekozen de jaarvergadering in twee delen te  

houden, aangezien we deze combineren met andere activiteiten, zoals vandaag het  

bezoek van Kirsten Meijer.  

Er zijn geen aanvullingen op de reeds verzonden agenda. De agenda wordt  

vastgesteld.  

 

De voorzitter staat stil bij de terroristische aanslagen in Brussel van gisteren en  

betuigt, namens de partij, zijn medeleven.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Zaterdag 26 maart a.s. komt Hans Spekman in Stadskanaal. Wij delen  

Hartenwenskaarten uit in het centrum en inwoners kunnen hun ideeën voor de  

samenleving/het komende verkiezingsprogramma daarop uiten.  

Zaterdag 2 april is er een landelijke PvdA-in-de-buurt-actie waarop eveneens  

hartenwenskaarten worden uitgedeeld.  

In september komt er een themaavond over de zorg met Martin van Rijn.  

 

3. Financiën 

Jaap Duit doet, namens de kascommissie, verslag van de kascontrole.  

De jaarrekening is door het partijbureau nog niet goedgekeurd, want er ontbreekt een  



specificatie van de inkomsten uit bijdragen van wethouder en raadsleden. Qua  

bedragen klopt de jaarrekening echter wel. De kascommissie kan zich niet vinden in  

deze aanbeveling, maar heeft met de penningmeester afgesproken dat de  

ontbrekende gegevens voor 31 maart aan de penningmeester worden aangeboden en  

aan het partijbureau worden verstuurd.  

Verkiezing van de nieuwe kascommissie: Jaap Duit (2e keer) en Nicolette Jansingh  

(1e keer). Egbert Hofstra is reserve.  

 

 

4. Rondvraag 

19 sept. komt Martin van Rijn voor een themavergadering. Valt samen met  

raadsvergadering.  

Erik en Patricia geven toelichting op de ledenadministratie, waarin een aantal  

problemen is.  

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit het formele gedeelte van de vergadering en biedt iedereen een kop  

koffie met een plak cake aan tijdens de pauze.  



Verslag Jaarvergadering 12 mei 2016 

Aanwezig: Volgens presentielijst 14 personen.  

Afmeldingen van: Jaap Duit, Piet Oosterhuis, Roelf Schoenmaker, Jan Schuil 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Erik van der Vlag opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Aan de agenda worden punten 5a Actualiteiten, 5b Campagneteam en daarna een  

pauze toegevoegd.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Roelf Koning geeft aan dat er binnenkort een nieuw bankierprogramma wordt  

gebruikt, waardoor het werk voor de penningmeester vergemakkelijkt zal worden.  

Egbert voegt toe dat fracties als rechtspersoon worden gezien. Dat krijgt nog een  

vervolg.  

 

3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2015 

Geen opmerkingen m.b.t. inhoud. Vastgesteld. Erik blikt nog even terug op een  

aantal punten.  

 

4. Notulen ledenvergadering 11 februari 2016 

Geen opmerkingen m.b.t. inhoud. Vastgesteld.  

Erik vertelt iets over het congres op 13 februari 2016.  

Er is nog geen definitief besluit genomen over de herindeling. Over terugkoppeling  

naar de leden kan nog geen tijdpad worden gegeven. Egbert komt hier bij de  

politieke actualiteiten op terug.  

 



5. Jaarverslagen 

Jaarverslag bestuur: Erik licht toe.  

Jaarverslag fractie: Egbert loopt met de leden het verslag door.  

Geertje vraagt hoe het zit met de centrumregeling beschermd wonen.  

Theo legt uit dat er een combinatie van vrouwenopvang en maatschappelijke opvang 

komt.  

Nicolette vraagt of de fractie op koers ligt voor wat betreft het  

verkiezingsprogramma.  

Egbert geeft aan dat het verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd, veel punten zijn  

aan de orde gekomen en we spelen in op de actualiteiten.  

Marga vraagt wat de fractie zelf behaald heeft.  

Grietje licht toe dat er veel sociale aspecten zijn behaald. PvdA heeft hierin zeker  

een voortrekkersrol gespeeld. Marga wil graag voor het campagneteam een  

overzicht, om mee te flyeren op de markt.  

Jaarverslag wethouder: Francis geeft toelichting.  

Geertje vraagt naar de keuzes die gemaakt zijn over studiekosten voor MBO'ers.  

Francis legt uit dat dit voor het komende schooljaar wordt geregeld. Er worden  

flyers gemaakt over de gang van zaken. MBF en Stichting Leergeld zouden graag  

een stapeltje flyers willen. Deze kunnen zij bij de gemeente opvragen.  

Monique haakt in op de behaalde punten van onze partij voor het minimabeleid.  

 

5a. Actualiteiten  

Onlangs is er een overleg geweest tussen de fractie en de statenleden van de PvdA.  

Herindeling, Akkoord van Westerlee. Gemeenteraad Stadskanaal heeft zich altijd  

positief uitgesproken over de herindeling richting Pekela, Veendam, Vlagtwedde en  

Bellingwedde. De laatste twee zijn inmiddels samen gegaan, waardoor een  

samenwerking met Pekela en Veendam op handen lijkt. Er wordt nu een onderzoek  



gedaan naar deze vorm van herindeling. Bij de statenleden is aangedrongen op voort  

maken.  

Er komt een 3e bezuinigingsronde aan voor €1 miljoen. Over het algemeen gaat het 

hier om bedragen die te hoog zijn begroot en lager zijn uitgevallen.  

Centrumplan Stadskanaal komt binnenkort aan de orde.  

Ook vanuit de Staten wordt dit opgepakt. 

Er ligt een voorstel om het centrum compacter te maken. 

Men richt zich op minder leegstand. Monique roemt het traject dat wordt gevolgd.  

De betrokkenheid van veel partijen om tot een mooi plan te kunnen komen.  

MFA Cereswijk wordt binnenkort besproken.  

Wij zijn voor het behoud van voorzieningen in deze wijk.  

Spoorverbinding Veendam-Stadskanaal. Reservering vanuit de Provincie voor €68  

miljoen, maar is nog onzeker.  

Knelpunt is de exploitatie. Spoor is in handen van de STAR en wil graag blijven 

rijden over hetzelfde spoor. 

Wij hopen op het doortrekken van de lijn via Stadskanaal en Ter Apel naar Emmen.  

Er is geen zicht op een verbinding Stadskanaal-Assen.  

Openhouden van de buitenbaden komt binnenkort aan de orde.  

Decentralisaties hebben aantal effecten. We houden de vinger aan de pols.  

Onlangs stond in de media dat gemeenten geld overhouden uit de zorggelden.  

Hoe zit dat in Stadskanaal? Wij hebben beleid gemaakt op de komende jaren.  

Veel bezuinigingen. Er is vastgesteld dat geld dat overblijft uit het sociaal domein 

geoormerkt blijft voor het sociaal domein.  

Veiligheid van gemeente Stadskanaal zou niet in orde zijn. 

Egbert heeft met Johan Hamster contact gehad.  

Er is geen direct gevaar. 

De vraag naar bepaalde gegevens als BSN wordt niet gebruikt.  



Misstanden in de schuldhulpverlening worden aangepakt in het 

nieuwe minimabeleid.  

 

5b. Campagneteam 

Marga heeft het stokje van Erik overgenomen als campagnecoordinator.  

Zij somt de acties van het campagneteam van de afgelopen maanden op. 

Er volgt een discussie over de resultaten van de acties.  

Bij de laatste acties was de opkomst van hulp op de markt hoog. 

Het campagneteam kreeg complimenten van Hans Spekman over het campagneplan 

en over de opkomst van het aantal leden dat met de actie kwam helpen.  

26 mei a.s. komt er een actie om het ombudsteam te promoten.  

We gaan flyeren in de wijken.  

Er wordt een voorstel gedaan om te adverteren in huis-aan-huisbladen.  

In juni wordt een seniorenactiviteit georganiseerd.  

Ledenbinding door middel van een nieuwjaarskaart,  

verjaardagskaart en een zomerkaart.  

19 september komt Martin van Rijn in Stadskanaal. 

Er wordt een ledenvergadering georganiseerd.  

Er is dan ook een raadsvergadering.  

Wij doen een poging om de raadsvergadering te verzetten.  

 

6. Bestuursverkiezing 

Het bestuur stelt Huib Groenendijk als bestuurslid voor.  

De jaarvergadering is akkoord.  

Nicolette Jansingh is afgetreden als penningmeester en bestuurslid.  

Haar taak als penningmeester is overgenomen door Roelf Koning.  

De jaarvergadering is akkoord.  



 

7. Verkiezing afgevaardigden 

Grietje Schipper wordt congresafgevaardigde.  

Erik van der Vlag wordt plaatsverganger.  

Erik van der Vlag is afgevaardigde voor de gewestelijke vergadering.  

Egbert Hofstra wordt plaatsvervanger.  

 

8. Rondvraag 

Patricia roept de aanwezigen op naar de politieke ledenraad te gaan.  

Marga vraagt waarom er geen nieuwsbrief meer uitkomt.  

De afspraak is dat er na de raadsvergaderingen nieuwsbrieven uitkomen  

(of 1x per 2 maanden). Daarvoor dient wel kopij te zijn.  

Er wordt geopperd een nieuwsflits te maken of een zondagsbrief-idee.  

We stellen voor 5 à 6 keer per jaar een nieuwsbrief te maken.  

Jan Schuil meldt zich aan voor de redactie van de nieuwsbrief.  

 

9. Sluiting 

Erik sluit de vergadering en heet allen wel thuis.  

 


