Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Beëdiging raadslid, lijstopvolger en fractieondersteuner
5. Insprekers
6. Lijst met ingekomen stukken
7. Inlichtingen college
8. Vragenuur
9. Interpellaties
10. Rondvraag
11. Algemene Beschouwingen 2018
12. Voorjaarsnota 2018
13. Perspectiefnota 2019-2022
14. Sluiting
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Gesproken tekst
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ik wil graag de vergadering openen. Ook de mensen op de tribune van harte welkom. Misschien
dat er vanavond nog wat meer mensen aanwezig zullen zijn. Dit zijn de eerste algemene
beschouwingen in de nieuwe raadsperiode, we zullen zien hoe het allemaal gaat. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ik heb een mededeling dat mevrouw, wethouder Veenstra, waarschijnlijk om 18.00 uur de
vergadering verlaat mits de vergadering dat toelaat. Ze heeft vanavond een bijeenkomst over de
Zorgtafel, waar de minister ook aanwezig is dus dat is ook zeer belangrijk voor ons als gemeente.
Vandaar. Dat waren ook direct de mededelingen."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Komen we bij het vaststellen van de agenda. Er is een gewijzigde agenda met een agendapunt
3a. Beëdiging raadslid, lijstopvolger en fractieondersteuner. Kunnen we verder ons vinden in de
agenda zoals die voorligt. Dan is hij daarbij vastgesteld. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dan kom ik bij agendapunt 3a. Mevrouw Kost heeft haar werkzaamheden als fractieondersteuner
van de PvdA beëindigd en met ingang van 1 juni worden die werkzaamheden verricht door
mevrouw Vijfhuizen. Verder was de heer Van Calker lijstopvolger van de VVD, maar op 23 en 28
mei jl. was hij verhinderd om beëdigd te worden. Inmiddels heeft mevrouw Huizing van de VVD in
verband met zwangerschap op 2 juli tijdelijk ontslag aangevraagd. Dat ontslag heb ik als 1e
ondervoorzitter van uw raad haar op 7 juli verleent. Het tijdelijk ontslag zal op verzoek van
mevrouw Huizing ingaan op 15 juni en duurt op grond van de wet 16 weken. Tijdens die periode
zal mevrouw Huizing worden vervangen door de heer Van Calker. Die is namelijk de eerste
lijstopvolger bij de VVD. Dat betekend dat de heer Van Calker door de voorzitter van het centraal
stembureau per 15 juni is benoemd tot lid van deze raad. Ik wil zo dadelijk graag tot beëdiging van
mevrouw Vijfhuizen en de heer Van Calker overgaan. De heer Van Calker zal ik om praktische
redenen dubbel beëdigen zowel als lijstopvolger en als raadslid per 18 juni aanstaande, sorry 15
juni. Voordat daartoe kan worden overgegaan moeten eerst de geloofsbrieven worden
onderzocht. Dat wordt gedaan door een commissie bestaande uit 3 leden. En ik zal willen vragen
aan meneer Pals, mevrouw Ham en de heer Idema om deze te benoemen tot onderzoek voor de
geloofsbrieven. Is dat akkoord? ja. De heer Pals wijs ik aan als voorzitter van de commissie. Dan
schors ik nu de vergadering voor een korte periode zodat de geloofsbrieven onderzocht kunnen
worden. "
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schorsing ():
""
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ik wil het woord geven aan meneer Pals. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Leden van de raad. Allereerst wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft
door ons te benoemen in de commissie tot onderzoek van de vandaag voorliggende
geloofsbrieven. We voelen ons daarmee onderdeel van een lange historie van commissies tot
onderzoek van geloofsbrieven in Nederland in het algemeen en in Stadskanaal in het bijzonder. U
bent vanzelfsprekend benieuwd naar onze bevindingen. Daarover kan ik u melden dat de
commissie ondersteund door onze griffier de stukken aan een nauwkeurig onderzoek heeft
onderworpen. Er zaten bijvoorbeeld twee uittreksels uit de basisregister persoonsgegevens bij,
daaruit blijkt waar de te beëdigen personen wonen. Ook andere stukken zijn onder onze aandacht
gebracht. Ik laat u niet langer in spanning. We hebben de geloofsbrieven van zowel de heer Jan
van Calker als mevrouw Annelot Vijfhuize in orde bevonden. We stellen daarom voor om de heer
Jan van Calker met ingang van 15 juni toe te laten als lid van de raad va Stadskanaal, onze
voorzitter kan hem straks dienovereenkomstig beëdigen. Als mevrouw Huizing zal zijn
teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof, en we wensen u daar een hele goede
zwangerschapsperiode toe en een prachtig gezond Knoalster kind in ieder geval, zal de heer Van
Calker vervolgens als lijstopvolger namens de VVD de werkzaamheden verrichten. Wij stellen u
voor hem daarvoor vandaag al te beëdigen, dan hebben we dat maar weer gehad. Ook de door
mevrouw Vijfhuize ingediende stukken, en ik zeg mevrouw Vijfhuize voor iedereen want het is
zonder n, ingediende stukken waren prima in orde. We stellen voor dat zij wordt beëdigd als
fractieondersteuner voor de PvdA, namens de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. Bij
deze. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Pals. Dan kunnen we nu overgaan tot de beëdiging en ik vraag meneer Van
Calker en mevrouw Vijfhuize hier voor mij te komen staan. En wilt u allen ook zoveel mogelijk
gaan staan indien mogelijk. Ik verklaar dat ik om lid van de raad en lijstopvolger of
fractieondersteuner benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk
voorwendsel ook enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in
dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb
aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten
zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid en lijstopvolger of fractieondersteuner naar eer en
geweten zal vervullen. (de voorzitter noemt de namen)
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Meneer Van Calker; dat verklaar en dat beloof ik.
Mevrouw Vijfhuize; dat verklaar en dat beloof ik.
Dank u wel. Alle felicitaties zijn inmiddels in ontvangst genomen.
"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dan komen we bij agendapunt 4, insprekers. Die hebben zich niet gemeld. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Agendapunt 5, lijst met ingekomen stukken. Is er iemand die daar iets over kwijt wil. Er staat 1
puntje op. Nee."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dan komen we bij inlichtingen van het college. Die zijn er niet vandaag. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Vragenuur, daarvoor zijn geen vragen aangekondigd."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Interpellatie, zijn ook niet aangevraagd."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Rondvraag, is er iemand die iets voor de rondvraag heeft. Meneer Van der Heide, meneer Van
Beek, meneer Tamsma, mevrouw Van der Heide, meneer Klopstra, mevrouw Huizing, mevrouw
Schipper. Ja, ga uw gang. "
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Dank u wel. Ik wou even vragen of er inmiddels al gesprekken zijn geweest met de
kanovereniging, de KVSO, en de duikersvereniging, want het nieuwe seizoen gaat zo weer
beginnen en we hebben meegekregen dat er nog geen gesprekken zijn geweest en zo ja is er wat
uitgekomen en zo nee staat er een datum gepland. Dat was even een vraag, dank u wel."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dank u wel voorzitter, ja we komen binnenkort ook nog wel weer te spreken over het
veiligheidsbeleid, maar we wouden toch even aankaarten gezien de ontwikkeling in Blijham en
even iets eerder in Foxhol, rondom ondermijnende criminaliteit, daar hier even extra aandacht
voor vragen dat wij daar goed op alert zijn. Ik neem aan dat is bij jullie ook bij het college ook wel
bekend is maar bij dezen nog even extra vernoemd. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. Meneer Klinkhamer, meneer Mellies, meneer Lesman, mevrouw Luijken, meneer
Idema, mevrouw Ham, mevrouw Bieze, meneer Bieze, meneer Pals. "
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K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, voorzitter ik las vanmorgen in de krant over de nieuwe aanbesteding van het OV vervoer, het
openbaar vervoer, voor 2019, en ik weet niet precies hoe dat zit, maar misschien dat het college
dat eens uit kan zoeken. Wat mij met name triggerde was dat als de aanbesteding niet loopt zoals
die loopt en er wordt geen geld bespaart zeg maar bij deze nieuwe aanbesteding, dat de door ons
bepleite lijnen, rechtstreekse lijnen, naar het Zernike et cetera weer eventueel in gevaar kunnen
komen bij deze nieuwe aanbesteding. En ik zou het college toch willen vragen om daar nog eens
aandacht aan te besteden en ons daarover te informeren. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. Meneer Wiersema, meneer Maarsingh, mevrouw Berndt, mevrouw Schrör, meneer
Remmerts. Wie van het college kan hier antwoord op geven, op deze vragen. Mevrouw Veenstra,
wethouder. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Dank u wel voorzitter. Ik kan heel kort zijn dit is tegen de fractie van de PvdA, ik weet niet of de
gesprekken al plaatsgevonden hebben, ik weet ook niet of er een datum geprikt is, ik ben alleen
op de hoogte van dat er een datum geprikt zou worden. En het enige wat ik u kan zeggen is wat ik
de vorige keer ook tegen u gezegd heb van op het moment dat mij daar meer helderheid over is,
de uitkomsten, want daarvan zouden wij op de hoogte gesteld worden, ja dat ik dat met u deel
voor zover dat mogelijk is. Dus ook voor mij nog eventjes boven de markt."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Schipper, PvdA."
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Ja, het zou wel prettig zijn als er toch een beetje haast achter zou kunnen worden gezet want wat
ik dus net al zei het seizoen gaat zo weer beginnen en ze hebben nog helemaal niks gehoord en
het zal wel prettig zijn als dat toch een beetje misschien wat druk achter gezet kan worden. Dank
u wel. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Veenstra beaamt dit met haar lichaamstaal. Wethouder Hamster. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ja voorzitter, de vraag over de ondermijnende criminaliteit. U weet dat is een van de prioriteiten
die we hier aan de politie meegegeven hebben, die u als prioriteit heeft meegegeven. Maar het is
een vast thema in het driehoeksoverleg en een terugkerend thema in het politieoverleg en uit de
verslagen die ik krijg zie ik dat er inderdaad aandacht voor is. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. Dan de vraag over het openbaar vervoer, mevrouw Brongers, wethouder Brongers. "

5

G. Brongers (Gemeenteraad):
"Ja, dank u wel voorzitter. De aanbesteding OV is inderdaad in volle gang en loopt nu. In het
bestuurlijk overleg is dit uiteraard aan de orde geweest en er loopt op dit moment een pilot voor
een snellere lijn vanuit Ter Apel, ook van Musselkanaal, via Stadskanaal naar Groningen, dat is
inderdaad een pilot en daarvoor wordt ook bekeken van in hoeverre wordt die gebruikt en wat zijn
de kosten daarvan. Maar voor die snellere lijn hebben wij uiteraard gepleit dus wij zitten hier aan
tafel en spreken daarover om zo goed mogelijke uitkomsten voor onze gemeente te
bewerkstelligen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Maar voordat u de beslissing neemt krijgen we daar dan nog een inzage in, worden we daar over
geïnformeerd, hoe. Want kijk wat ik las vanmorgen, ik vond het best heel teleurstellend dat met
name we hebben nogal gepleit voor die lijnen rechtstreeks naar Zernike voor onze studenten en
mensen die daar naartoe gaan vanuit deze streek, dat dat een soortement inzet gaat worden als
de aanbesteding enigszins uit de pas gaat lopen en men geen geld genoeg heeft. Dus dat vind ik
dan wel weer heel jammer om dat te moeten lezen. Maar nogmaals ik heb het uit de krant, dus"
G. Brongers (Gemeenteraad):
"De aanbesteding in die zin wordt u verder als raad nier over geïnformeerd, dat is aan het OV
bureau. En zoals ik al zei die lijnen houden wij inderdaad nauwlettend ter bespreking en daar
pleiten wij ook voor om die wel te blijven, in stand te houden zeg maar. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Zijn de vragen daarmee voldoende beantwoord voor zover. Dat blijkt het geval te zijn. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dan komen we bij agendapunt 10, die zal het meeste tijd in beslag nemen vandaag ga ik vanuit,
de algemene beschouwingen. Hier worden de voortgang van de lopende begroting besproken en
net als de financiële positie van de gemeente Stadskanaal voor nu en de komende jaren. We
hebben afgesproken dat iedere fractie in de gemeenteraad eerst de highlights van hun algemene
beschouwing naar voren brengen en daarvoor heeft iedere fractie 10 minuten. Interrupties en
andere onderbrekingen tellen daar niet bij. Na een korte schorsing zullen alle leden van het
college daar op reageren. En uiterlijk 18.30 uur zullen we deze vergadering schorsen voor de
maaltijd en om 19.30 uur zullen we daarna weer beginnen. En daarmee wil ik het woord geven
aan fractievoorzitter van de CU, de heer Van Beek. "
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Voorzitter dank u wel. Onze mondelinge toelichting is uiteraard een beknopte weergave van onze
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geschreven versie die natuurlijk leidend blijft. Wij hebben deze algemene beschouwingen de titel
“Goed Voor Elkaar” meegegeven. En dat betreft natuurlijk niet alleen wij als raad en college
onderling maar ook alle inwoners van Stadskanaal. Wij vinden het belangrijk om in Stadskanaal
goed voor elkaar te zijn. Dit is ook één van de geboden waar wij al vaker over gesproken hebben
namelijk “Heb uw naaste lief zoals uzelf”. Dat is wat de Bijbel ons voorhoudt en dat is voor de
ChristenUnie waardevol. Dat is ook de wijze waarop de ChristenUnie de politiek in Stadskanaal
handen en voeten wil geven. In maart jongstleden hebben de gemeenteraadsverkiezingen
plaatsgevonden. De uitslag, toch wel verrassend, de ChristenUnie is de grootste partij geworden,
waar wij onze God en Vader dankbaar voor zijn. De coalitieonderhandelingen zijn geweest; een
nieuw coalitieakkoord is twee weken terug aangeboden. Een nieuwe raad en nieuwe wethouders,
afscheid genomen van raadsleden, wethouders en burgemeester Galama. Nu nog een nieuwe
burgemeester en we kunnen er weer tegenaan. Al met al was het een roerige periode die achter
ons ligt. Als vanzelf dient onze blik naar de toekomst gericht te zijn. Daarom vinden wij het ook
belangrijk dat de gemeente Stadskanaal haar zaken goed voor elkaar heeft. Een aantal
uitgangspunten staat volgens de fractie van de ChristenUnie centraal, ik zal er een paar noemen
en verder kunt u het in onze schriftelijke bijdrage natuurlijk lezen. Behoud van normen en
waarden, Handhaving van de basisvoorzieningen o.a. bijvoorbeeld het Refaja ziekenhuis, Zorg
op maat, tekorten primair oplossen middels begrotingen, stimuleren van werkgelegenheid en zo
kunnen wij natuurlijk wel doorgaan. Maar we hebben natuurlijk ruim 2 weken geleden wel het
bestuursakkoord hier besproken, waarin veel van onze wensen zijn verwerkt. Wij willen dan ook
niet al te uitgebreid zijn bij deze Algemene Beschouwingen. Het bestuursakkoord is voor ons de
komende jaren leidend. Zoals u weet is dit akkoord gebaseerd op het koersdocument
"Stadskanaal Koersvast". Laten wij met elkaar als raad en college gaan voor Stadskanaal.
Financiën, zoals u schrijft blijft voorzichtigheid geboden met betrekking tot de financiën, niet veel
bestedingsruimte, veel onzekerheden, structureel in 2022 een miljoen tekort. Gelukkig lopen de
verwachte netto reële accressen voor de komende jaren fors op. Zodat we vanaf 2021 toch een
overschot hebben en in 2022 uitkomen op een plus van 1.900.000 euro. De vraag is alleen hoe
zeker zijn deze accressen? De nota roept bij ons toch een beeld op dat een aantal zaken niet
definitief zijn, en dat de accressen toch nog wat lager kunnen uitpakken. Even buiten de tijd om,
we kregen afgelopen weekend, dus de meicirculaire, maar dat is volgens mij wat te kort dag om
dat nu hier allemaal in mee te nemen dus dat wachten wij maar af, dus ik laat het even hierbij
zoals ik net gezegd heb. De tekorten komen ten laste van de Algemene reserve en de ondergrens
van 8 miljoen kan onder druk komen te staan. Het college stelt voor deze grens van 8 miljoen wel
vast te houden door eventueel bestemmingsreserve ‘Verkoop aandelen Essent’, daar zijn wij het
mee eens. Maar we willen wel zoals ook in het bestuursakkoord is geschreven, dat 8 miljoen de
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ondergrens is in de Algemene Reserve. Kortom een aantal tegenvallers en gelukkig toch een
hoger accres en per saldo valt het dus mee, lijkt het. Een lastig onderwerp is natuurlijk het IBP,
het Interbestuurlijk Programma. Het doel hier van is dat overheidslagen voor verschillende grote
fysieke en sociale opgaven optimaal gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Maar
onduidelijk is welke mate dit beslag gaat leggen op de extra accresmiddelen. En dit moet
onderzocht worden wat ons betreft in hoeverre er overlap ontstaat tussen de opgaven van het
IBP en de uitvoering van de projecten uit Stadskanaal Koersvast. Wij zijn tevreden over de
resultaten van het Ombuigingsplan want onze ombuiging van 1 miljoen is gehaald. Onze
reservepositie is goed en onze weerstandcapaciteit is ruim voldoende, al blijft terughoudendheid
geboden. Welzijn en Zorg. De Ombudsman, de heer Van Zutphen, noemt in een recent rapport;
"Zorgen voor burgers" verschillende knelpunten waardoor de toegang tot de zorg wordt
belemmerd. Onze fractie vraagt van het college om gebruik te maken van de door hem
voorgestelde oplossingen, waardoor mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vrijwilligers.
Het was vanmorgen ook al weer op RTV Noord, het blijkt dat er steeds meer van de vrijwilligers
gevraagd gaat worden, maar helaas is deze groep ook steeds kleiner en de druk wordt wel eens
te groot op deze mensen. Als we om ons heen kijken bij sport, scholen, kerken en verenigingen
ontstaat het beeld dat minder mensen zich lenen voor vrijwilligerswerk. Dan wel voor de
mantelzorg. Wordt er ook vanuit het college gekeken naar de enorme druk die op deze mensen
komt te liggen. De spoorlijn Stadskanaal-Veendam en wat ons betreft ook richting Emmen, staat
wat ons betreft nog steeds hoog op de prioriteitenlijst. Zoals ook beschreven in het
bestuursakkoord. Onderzoek naar een museumspoorlijn op het traject richting Gieten zou een
goede bijdrage kunnen leveren wat ons betreft. En we zien uit naar het besluit van de Provincie in
2019 over het realisatiebesluit en we verwachten van het college een actieve houding richting de
Provincie hierin. De dierenweiden. We hebben hier een vraag over gesteld, het is ons nog niet
geheel duidelijk. En ik zal graag nog even van het college horen hoe het nou precies gelezen
moet worden m.b.t. die €40.000,- die daar genoemd wordt. Zoals het nu lijkt gaan wij als
gemeente meer geld ontvangen vanuit het Rijk voor onderwijsachterstanden. Een stijging van€
440.000,- naar 1.1 miljoen. Hier moeten wij van profiteren zegt de CU zodat ieder kind de kans
krijgt zijn gaven en talenten tot bloei te laten komen. Is dit bij u bekend en hoe denkt u gebruik te
gaan maken van deze extra gelden. Jeugdhulp. Met betrekking tot de jeugdhulp stevenen we af
op een flink tekort. 1miljoen euro extra bijdrage aan het RIGG zullen we moeten ramen. Het lijkt
ons duidelijk dat wij moeten blijven gaan voor kwaliteit. Er dient wat ons betreft wel goed gekeken
te worden naar de oorzaak van de uitgaven in de jeugdhulp en eventueel waar nodig bijgesteld
moet worden. Eén ding staat vast: de jeugdige mag niet de dupe worden wat ons betreft en we
zien uit naar de commissievergadering op 18juni waarin het RIGG wordt besproken. Wij hebben
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de visie Stadskanaal op Zon vastgesteld. De laatste tijd wordt er veel gesproken over de
mogelijkheden om opgewekte stroom af te voeren via het net. En het net zou hierop in onze
omgeving niet zijn berekend. Is dit u bekend? Wij willen nog benadrukken dat er na het vergunnen
van 200 hectare voor zonneweides, wij als raad in gesprek gaan of de visie bijgesteld moet
worden. Ook wordt er steeds meer gesproken, en dan heb ik het over persberichten, maar ik hoor
het links en rechts ook in overheidslagen, over het verdwijnen van goede landbouwgrond. Als wij
met u in gesprek gaan is dit een van de onderwerpen of de vastgestelde 600 hectare niet zou
moeten worden losgelaten of dat we meer nadruk moeten gaan leggen op de zogenaamde
zonneladder of andere mogelijkheden. Voorzitter wij wachten de reactie van het college in eerste
termijn af en zullen waar nodig in tweede termijn reageren. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, meneer Van Beek even een vraag over de zonne-energie. Begrijp ik dan goed dat u, we
hebben dat plan aangenomen, over hoe we het gaan doen, weides aanleggen et cetera, begrijp ik
goed dat u nu met alternatieven komt voor dat plan?"
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Nee, dat zeg ik niet. In datgeen wat wij afgesproken hebben, hebben wij eigenlijk ook
afgesproken dat we na 200 hectare, dat dan het college terugkomt naar de raad. En het enigste
wat ik aangeef is dat er meer gekeken moet gaan worden of de stroom die eventueel afgeleverd
moet worden op het net of dat hier voldoende is of dat we andere maatregelen moeten gaan
nemen, want als we alles vol leggen met zulke grote parken is het de vraag of we die stroom kwijt
moeten. Landelijke wordt er binnen de politiek Nederland gesproken over de zonneladder, dus het
eerst volleggen van de daken, daar hebben wij het ook over gehad tijdens die besprekingen en ik
leg alleen de nadruk op dat we misschien dan op dat moment als die 200 hectare vol ligt dat we
misschien eerst daar naar moeten gaan kijken. Dus het is niet zo dat ik het genomen besluit op de
schop neem. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ok, maar u draagt wel, u maakt wel zorgen over waar blijft die stroom eigenlijk. "
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja, want als we niet kunnen afleveren wat moeten we er dan mee. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, daar heeft u ook gelijk aan meneer Van Beek."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Dank u. Ik sluit af, een paar regels nog. Veel plannen, voornemens en wensen vragen om een
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invulling. En we willen als CU fractie de zaken praktisch, realistisch benaderen en we hopen dat
de verdeling in ons verkiezingsprogramma die we hadden, waardevol leven, wonen en werken de
komende vier jaar hier in Stadskanaal tot zijn recht komt. Dit uiteraard in het besef dat wij
afhankelijk zijn van onze God en Vader in de hemel. De Heere wijst ons de weg om tot Hem te
gaan in Zijn zoon Jezus Christus, die heeft getuigd: “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven”.
Dat wij langs deze weg mogen gaan. Tot slot willen wij u als college, ambtenaren, raad en
inwoners Gods onmisbare zegen toe wensen. Voorzitter dank u wel. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Van Beek. Wil ik het woord geven aan de fractievoorzitter van het CDA,
mevrouw Berndt. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Met de uitwerking van de voorjaars- en perspectief nota zijn we toegekomen aan de Algemene
beschouwingen voor dit jaar. Voor het CDA betekent dat koersvast blijven en de menselijke maat
als uitgangspunt nemen. Wij zoeken naar oplossingen maken wij iedere keer zorgvuldige
afwegingen op grond van onze kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide
verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Voorzitter, in de eerste plaats een compliment aan
iedereen die een bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van deze beide nota's. Ze geven
alvast een doorkijk naar 2022 en ook van de zaken die we nog op ons pad tegen zullen komen.
Natuurlijk is het een geweldige uitdaging, zoals Bert ook al eerder noemde, om de ambities die in
het bestuursakkoord staan te realiseren. Maar het CDA denkt daarbij in kansen en niet in
negatieve scenario’s. Over de integrale zorg willen we het volgende zeggen. Wij vinden goede
ouderenzorg een kwestie van beschaving. De ouderen in onze gemeente moeten kunnen
vertrouwen op goede zorg. Voorzitter de nieuwe opzet voor integrale zorg voor ouderen via de
geriatrische netwerken vanuit de huisartsenpraktijken in samenwerking met Welstad wordt
vervolgens twee jaar lang gemonitord, wij vinden de periode van twee jaar erg lang zeker nu ook
nog maar een aantal huisartsenpraktijken mee doet. Kunt u ons daarover tussentijds informeren
wat betreft de ontwikkelingen rond dit project. In het verlengde van deze opzet is er onderzoek
‘Effectief ontschotten’ in gang gezet. Daarbij wordt vooruitgelopen op de stijgende kosten door
een extra instroom onder Wmo. Dat zou dan ontstaan door maatwerk of door onvoldoende
maatwerk of door taken die niet door de juiste professionals worden uitgevoerd. Wij hebben het
dan over de cliënten die gebruik maken van de ZIN of met een PGB. Kunt u aangeven wanneer
wij die resultaten van het onderzoek kunnen verwachten? Het project "goede start" vanuit de kant
van de Veenkoloniën gericht op de gezondheid van de toekomstige generatie haakt daar goed op
in. Gezinnen met kinderen worden vanaf de geboorte tot hun 18e jaar gevolgd, waardoor
zorgvraag en maatwerk beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Kunt u al aangeven wanneer
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wij het raadsvoorstel van deze integrale beleidsnota Wmo-gezondheid kunnen verwachten.
Programma 2, wonen en voorzieningen, hebben we het over de gemeentelijke accommodaties.
Voorzitter we zijn zeer content met de berichten dat er voor een aantal beeldbepalende
gebouwen, waaronder o.a. de ULO, de Parkwijkschool en de watertoren die in tussentijd al best
lang leeg gestaan hebben, een nieuwe bestemming is gevonden. En bij een nieuwe bestemming
van deze panden gaat het vaak om forse opknapbeurten en een veel beter aanzicht. Neem
bijvoorbeeld de school aan de Brugstraat die recent door Lefier is aangekocht en verbouwd voor
eigen huisvesting. Lefier heeft daarvan nu al gezegd dat hun huisvestingkosten daarmee
gehalveerd zijn. Voorzitter wij vinden het fijn voor die actieve mensen van de Stobbe dat
wijkcentrum Cereswijk er na al die jaren komt. Bij de nieuwbouw van gemeenschappelijke
accommodaties hebben wij als raad ingestemd met duurzaam bouwen. Het is jammer dat de
kosten niet gelijk zijn meegenomen, maar als je later moet aandringen wordt het nog duurder. We
kunnen dan ook van harte instemmen met het extra bedrag van €115.000,-. Voorzitter dan willen
we ook nog even iets zeggen over de feestelijk vrijwilligersavond van onze gemeente Stadskanaal
in afgelopen maart. Dat biedt ons als college en raad een prachtige gelegenheid om onze
onmisbare vrijwilligers te vertroetelen, want dat verdienen ze. Deze avond werd een groot succes,
werd bijzonder gewaardeerd, we hebben er heel veel reacties op gehad, we moeten zorgen dat
we dat er inhouden. Positieve berichten over een financiële meevaller."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik vind het een hele mooie bijdragen van mevrouw Berndt over de vrijwilligersavond, maar pleit u
ook niet een beetje dat ze een beetje meer ruimer financieel in het jasje komen te staan dat vind ik
dan wel weer een beetje jammer eerlijk gezegd want het wordt jaarlijks met een hele krappe
begroting wordt dat in elkaar geknoopt en het zou een mooie geste van u geweest zijn om ook
daar nog even een motie over meer geld te ?????????"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Berndt."
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Nou u heeft gelijk als u zegt van misschien moeten we daar meer voor uittrekken om zo zeggen,
maar ik denk dat we dat is ook een punt wat wat mijn betreft ook zeker aan de orden kan komen.
Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is, die vrijwilligers zijn gewoon onmisbaar die moeten
we gewoon vertroetelen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
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E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dus we kunnen ongeveer tussen nu en de begrotingsvergadering, wanneer we de voorstellen
hier in uitwerken, in de tussentijd kunnen we mooi besteden aan hoe het dan gaat met de
vrijwilligers of er inderdaad geld bij moet. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Nou dat heb ik niet gezegd volgens mij, maar dat maak jij er van."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nee, maar dat vraag ik nu aan u, zou dat een goed idee zijn."
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Ja dat zou een goed idee zijn, moeten we dan kunnen wij kijken, maar dat is natuurlijk geen
garantie. We moeten verder nog meer, we hebben gezegd, we hebben al gezien zijn nog meer
plekken waar we geld op tekort komen. ik wil niet zeggen dat tekorten, mag niet voorkomen bij de
vrijwilligers en die zin we moeten daar goed over nadenken maar ik heb het expliciet genoemd
omdat ik vind hier moet aandacht aan worden besteed, tijd voor uitgetrokken worden, dat doen we
allemaal met elkaar en ik denk ook als blijkt dat het nodig is denk ik niet dat het hier op bezwaren
stuit om daar een beetje extra bij te doen. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dus het komende half jaar gaan we daar wat u betreft onderzoek naar doen."
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Wat mij betreft mag dat, onderzoek mag. De uitkomst gaan we dan later over hebben. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"mevrouw Berndt"
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Even zien waar was ik. Jeugd en educatie. Positieve berichten over de financiële meevaller van
€65.000,- voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Dat is toch mooi zo'n positief bericht.
Wij vragen ons wel af hoe gaat specifiek dit extra geld besteed worden, kunt u daarover iets meer
zeggen. Het CDA is een gezins- en familie partij. Als ouders en verzorgers ondersteuning nodig
hebben bij de opvoeding en zorg voor hun kinderen dan verdienen ze professionele hulp. Inzetten
op een preventieve aanpak om erger te voorkomen. Uitgaande van de filosofie; één gezin, één
plan en één regisseur blijkt te werken. We maken ons wel grote zorgen over de forste
overschrijdingen
"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
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"U noemt één gezin, één plan, één regisseur een filosofie, nou dan ben ik wel benieuwd naar wat
de filosofische stuk hierachter is, maar ten tweede u weet dat het al jaren bestaat, die één plan,
één regisseur, bent u tevreden over het hoe het nu werkt. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Ik denk dat mensen allemaal, laten ik het zo zeggen, of je tevreden kunt zijn dat weet je pas als je
de resultaten hebt daarvan. Hoe dat verloopt dat kan ik ook geen antwoord op geven op dit
moment. Wat wel zo is, zoals nu blijkt volgens deskundigen, lijkt dit op dit moment de juiste
aanpak te zijn. "
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Jawel maar goed dat geldt voor de hele raad hoor, iedereen noemt een plan, een regisseur en
een gezin, maar ik ben wel heel benieuwd, kijk de deskundigen zeggen dit, maar het bestaat al
jaren en heeft u dat ook als onderbouwing onderzocht van wat het effect is, want u roept het een
plan, een gezin een regisseur, maar wat is het effect nou geweest. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Ik heb dat niet onderzocht meneer Klinkhamer. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar net als u al
noemt, dit is al zo'n bekende zin in die zin, als het niet gewerkt had was men vast wel al met een
andere oplossing gekomen of was men al begonnen met evalueren en in een andere richting
zoeken. Zolang is die regel of is die instelling er wel al."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, ik twijfel even over uw bijdrage over stichting Jeugd en Gezin ook meneer Klinkhamer zijn
bedrage daarin. Deelt u nu complimenten uit of deelt u een zorg uit, dat is me nou eigenlijk niet
duidelijk."
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Ik weet even niet nu wat je bedoelt, over welk stukje."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Over jeugd en gezin, ik bedoel u weet hoe het werkt, we hebben, u weet hoe het werkt, maar
deelt u nu een zorg of deelt u nu een compliment uit, dat is even mijn vraag, heeft u bedenkingen
over het functioneren van jeugd en gezin. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Nee, laat ik het zo zeggen, ik heb geen bedenkingen over jeugd en gezin, omdat ik denk dat de
insteek dat we zijn van mening dat deze insteek het beste is voor de ondersteuning van de
gezinnen"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
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"Dus vandaar dat is dan uw compliment."
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Dat is mijn compliment daarin, ja, zo heb ik dat bedoelt. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Gaat u verder."
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Uitgaande van de filosofie; één gezin, één plan en één regisseur blijkt dus te werken. We maken
ons wel grote zorgen over de forste overschrijdingen en de nog steeds stijgende kosten voor de
jeugdhulp die die toenemende zorgvraag met zich meebrengt. Wij hopen dat het lukt om het
jaarlijks budget met €250.000,- te verlagen. Zeker nu de provinciale financiële solidariteitsregeling
begint af te brokkelen omdat er al enkele gemeentes zijn uitgestapt. Hoe kijkt het college hier
tegenaan. Voorzitter bij het CDA vinden we dat ieder mens binnen zijn of haar mogelijkheden een
werkplek zou moeten krijgen waarmee een eerlijk inkomen verdient kan worden. Het
Ontwikkelprogramma TDC Stadskanaal/Veendam speelt daar op in. We zien de resultaten dan
ook met belangstelling tegemoet. Verder lezen we ook dat Wedeka in lijn met het TDC programma
bezig is met het ontwikkelen van de koers tot leerwerkbedrijf. Onder anderen door het niet
doorgaan van de reorganisatie, het aantrekken van nieuw personeel met daarbij een lage
rijksbijdrage hebben we nu te maken met aanzienlijke tekorten bij Wedeka en wij zien dit als een
zorgelijke ontwikkeling. Inmiddels hebben we in de wekelijkse mail het concept Koersdocument
ontvangen en weten dat dat op 18 juli in het Algemeen Bestuur wordt besproken. Kunt u ons zo
snel mogelijk informeren over de uitkomst en het resultaat hiervan. Het werkeloosheidspercentage
in onze gemeente blijft een punt van zorg. De landelijke tendens is echter dat de
werkeloosheidscijfers aan het teruglopen zijn. Op dit moment zien wij ook in onze gemeente veel
bedrijvigheid, dat is goed, want er wordt gewerkt. Wat kunt u melden over de lokale cijfers. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, ik vind eigenlijk over die werkgelegenheid cijfers vind ik wel een beetje een opmerkelijke
bijdrage van het CDA eerlijk gezegd want u bent juist in deze coalitie gaan zitten om die cijfers
haargenau naar beneden te krijgen en u rust ook niet eerder dan dat die cijfers het landelijk niveau
hebben en nou vraagt u twee weken na die tijd vraagt u het college om cijfers aan te leveren hoe
is het nu gesteld met de werkgelegenheid, eigenlijk komt het daar op neer. Ik denk u heeft 6
weken hiernaast gezeten om een coalitie in elkaar te smeden en ik neem aan dat dat uitgebreid
aan de orde is geweest, dus eigenlijk uw bijdrage zou ik zeggen van vertelt u ons eens hoe u daar
nou exact wilt verlagen in plaats van dat u ook met een vraag komt. Want ik bedoel wij hadden
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ook dezelfde vraag, maar ik verwacht meer van de coalitie"
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Had u ook een antwoord, dan weet ik dat alvast."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nee, geen antwoord. Wij krijgen totaal geen antwoord, maar ik vraag met name coalitie partijen
die het in zijn akkoord heeft staan juist een antwoord hoe ze dit willen oplossen. En niet een
vraag. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Hoe we dit willen oplossen. Nou ik heb het geschreven inderdaad, ik heb het toen gezien en ik
heb het ook, ik zag in het nieuws dat de landelijke tendens is dat die werkeloosheidscijfers
terugliepen, onlangs, vorige week nog, en vandaar ook mijn vraag van kunnen we dat nu al zien.
De insteek lage werkeloosheid waar we naartoe willen, kunnen we daar nu al resultaten van zien.
dat is eigenlijk mijn vraag. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Bieze, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Misschien een tip voor de fractievoorzitter van het CDA, er is een website "waar staat je
gemeente.nl" en daar staan heel veel van dit soort prachtige gegevens in vermeld. Dat wilde ik
even kwijt, dank u wel. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Ik was bekend met de website, maar dank je wel dat je het nog even aangeeft. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Gaat u verder mevrouw Berndt. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Overigens maakt de CDA-fractie zich wel zorgen over de actuele ontwikkelingen bij onze grootste
werkgever, het Refaja ziekenhuis. We zien het voor onze en de omliggende gemeenten als een
plicht, om ons gezamenlijk tot het uiterste in te spannen voor het behoud van banen en
hoogwaardige ziekenhuiszorg! Volgend jaar 50 jaar gemeente Stadskanaal. Een mijlpaal die we
niet ongemerkt voorbij moeten laten gaan. dat gaan we vieren met een feest in Stadskanaal en
onze dorpen. Mooi initiatief, dat we als CDA van harte ondersteunen. We zijn er trots op dat
Stadskanaal volgend jaar gastgemeente is voor de viering van 5 mei 2019. Het CDA is voor
continuering en doorontwikkeling van duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsmaatregelen. Een
revolverend fonds zoals deze duurzaamheidslening draagt daar aan bij. Een initiatief dat wij ook in
ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen en waar wij dan ook van harte mee instemmen.
Wij gaan akkoord met het door u gevraagde extra krediet van €300.000,-. Voorzitter het is goed
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dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de juridische status van de spoorlijn VeendamStadskanaal, het wordt hoofdspoor. Dat geldt ook voor het realisatie besluit dat uiterlijk 2019 wordt
genomen. We gaan ervan uit dat hiermee de vervolgstappen gemaakt kunnen worden en de
spoorlijn er komt. We vinden het een goed plan om alvast te anticiperen op de komst van de
spoorlijn door de gronden in de spoorzone daarvoor aan te kopen. Wij kunnen instemmen met uw
aanvraag om hiervoor €35.000,- beschikbaar te stellen. De paragraaf weerstandsvermogen; een
compliment van het CDA aan alle betrokken ambtenaren en het vorige college. Er is hard gewerkt
zoals wij in de paragraaf weerstandsvermogen terugzien. De taakstelling voor het ombuigingsplan
2016-2019 is dit jaar al gerealiseerd, dus een jaar eerder dan gepland. Met daarbovenop nog
eens €40.000,- extra, een terecht compliment vinden wij. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik begrijp van mevrouw Berndt dat ze de ambtelijke organisatie compliment geeft dat
ombuigingsplan eigenlijk zijn gelukt, dat wilt u eigenlijk met uw bijdrage zeggen."
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Ook, ja."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Wat me dan een beetje tegenvalt van een partij van die samenwerking en die gemeenschapszin
et cetera in het vaandel heeft is dat deze ombuigingsplannen zijn niet opgebracht door de
ambtenaren, maar die ombuigingscijfers zijn opgebracht door de bevolking. Dat zijn door de
bezuinigingen die men heeft opgelegd gekregen et cetera. Dus het zou ook u sieren dat u ook de
mensen die daar mee het gevolg van waren dat u die ook een compliment uitdeelt. Anders gaat
uw bijdragen alleen over het ambtenaar is me een beetje te kort door de bocht. "
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Nou ik denk het komt natuurlijk niet vanzelf en het is ook logisch dat iedereen daar een bijdrage,
had ik misschien even moeten noemen, had ik kunnen doen, heb ik in ieder geval niet bewust niet
gedaan. laat ik het zo zeggen. De CDA fractie is positief over de voorbereiding van de invoering
van de omgevingswet. Een enorm operatie die de regelgeving rond ruimtelijke ordening en
leefomgeving flink moet vereenvoudigen. Met als doel; minder regels en sneller afgeven van
vergunningen. Met de insteek; ja tenzij. De CDA fractie is zich bewust van het belang van de
doorontwikkeling van de organisatie en dat voor de uitvoering van de taken het aantrekken van
nieuwe medewerkers noodzakelijk is om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Het
betreft echter forse uitgaven en we zien dan ook het uitvoeringsplan met belangstelling tegemoet.
Wel vragen wij ons af waarom voor 2019 met een bedrag van 350.000 volstaan kan worden en dit
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vanaf 2020 met een forse stap naar 500.000 gaat. Wij stellen dan ook voor om dit eind 2019 te
evalueren en vervolgens een besluit te nemen of deze verhoging daadwerkelijk nodig is. Verder
zijn wij blij met de actualisering van de OZB op de tot dusver gerealiseerde zonneparken. Voor
2019 zal dat een meeropbrengst betekenen van €100.000,- op de zonneparken die tot en met
2018 zijn aangelegd. Dat is een mooi bericht, positief. Voorzitter ik ga afronden. In deze algemene
beschouwingen hebben wij als CDA fractie onze visie gegeven op een deel van de opgenomen
programmaonderdelen. Wij zijn ons er van bewust dat er nog grote uitdagingen aan zitten te
komen. Kortom er is nog veel te doen voor onze gemeente. Wij wensen dan ook iedereen Gods
onmisbare zegen toe bij de uitoefening van zijn of haar taak en verantwoordelijkheid bij de verdere
uitwerking en planvorming. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel mevrouw Berndt. Meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Ja ik heb even laten uitpraten, maar ik had nog even één vraag over het Refaja. U zegt op een
gegeven moment we gaan tot het uiterste. Tot het uiterste, we zetten ons in tot het uiterste. Wat is
bij u het uiterste?"
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Nou daar beginnen we mee denk ik volgende week want dan hebben we de gesprekken hier, met
mevrouw Van der Wiel. Dan horen wij haar visie. Wij kunnen onze inbreng daar leveren en ik denk
aan het einde van die bijeenkomst weten we waar we staan en welke kant dat we opgaan. "
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Dat is het uiterste."
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Voorzitter maar dat heeft mevrouw, dat heeft de voorzitter niet gezegd, wij spannen ons tot het
uiterste in. Dank u wel. Dat is gezegd en daar hoort bij dat de wethouder die het in portefeuille
heeft o.a. vanavond, ja ik zou bijna zeggen zonder enige twijfel daar bij moet zijn om te
voorkomen dat er overhaaste en ondoordachte besluiten worden genomen, u was ook op de
bijeenkomst vorige week, maar tot het uiterste inspannen dat is iets anders we gaan tot het
uiterste want dan zou je kunnen zeggen wij nemen ons geweer mee en wij beginnen eerst te
schieten, nou ik denk dat we dat als CDA niet doen, maar wij moeten wel alle middelen inzetten
en daar zouden wij als raad één stem moeten hebben denk ik om te voorkomen dat andere
belangen een grotere rol spelen dan de belangen die voor ons en de burger spelen in het
ziekenhuis. Ja het zit me een beetje hoog sinds vorige week wat ik daar allemaal hoorde. Maar u
ook dacht ik en daarom zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken als het dan nodig is om
de agenda te wijzigen, onze wethouder moet daar bij zijn vanavond. "
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I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Wat dat betreft heeft meneer Maarsingh gelijk hoor, wij kunnen elkaar de hand geven op dat stuk.
Sterker nog, u bent nog verder gegaan, ik ben opgestapt, dat is het verschil, vorige week. Maar
het gaat mij even over het uiterste van de oproepen zijn ook gedaan, zoals volgende week hebben
wij dan ook voordat mevrouw Van der Wiel hier komt hebben wij nog een bijeenkomst hier met zijn
allen met de raad. En dat we dan ook even onze stem laten horen, dat is al een klein stapje. Maar
ik denk dat we wel collectief even heel behoorlijk moeten inzetten en ook stevig moeten inzetten
en dat is voor mij het uiterste en het uiterste kun je ook nog wel af en toe de grenzen over binnen
de kaders die daar gesteld worden. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel mevrouw Berndt. Wil ik het woord geven aan mevrouw Luijken, fractievoorzitter van
de SP."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Voorzitter, een nieuwe raad, een nieuw college, bieden nieuwe kansen. Kansen voor verbetering
wel te verstaan, want de crisis- en de transitiejaren liggen achter ons. De afgelopen jaren is er niet
alleen door de gemeente hard gewerkt, maar we zagen ook mooie burgerinitiatieven
voorbijkomen. Zoals het initiatief van stichting Dorpsbelangen uit Musselkanaal. Zij kregen de
exploitatie van hun zwembad om uit alle macht te proberen het zo rendabel te maken zodat de
toekomst open kan blijven. Ook het idee van de dierweides open te stellen voor publiek door
stichting Wijkbelang Maarsveld is in onze ogen een mooi initiatief. Toch is het niet alleen maar
rozengeur en maneschijn in de gemeente Stadskanaal. Op het gebied van zorg en welzijn speelt
er nog wel wat. Door de zorg aan de gemeente over te laten zijn onze inwoners afhankelijker van
de gemeente geworden. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid, de regels zijn de afgelopen
jaren zo sterk veranderd waardoor sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien. Een
goede communicatie is meer dan belangrijk, vooral in begrijpelijke taal en duidelijke regels. Zo zijn
bepaalde regels niet altijd even scherp. Wanneer is iemand bijvoorbeeld een medisch begeleider
in het taxivervoer? Waarom krijgt niet iedereen die er om vraagt maatwerk voor de huishoudelijke
hulp? Nu de regering van plan is de eigen bijdrage aan het CAK voor iedereen gelijk te trekken
naar € 17,50 per 4 weken, lijkt de solidariteit in de zorg langzaam te verdwijnen. De SP is hier niet
blij mee. Heeft het college al een idee hoe we de minder ontvangen inkomsten aan eigen bijdrage
gaan opvangen? "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
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K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, voorzitter u brengt mij toch ontzettend in een spagaat eerlijk gezegd want ik dacht dat u een
coalitiepartij geworden bent en geen oppositie partij. En ik vind het hoogst, maar ook zelden
hoogst merkwaardig, dat u het college vraagt hoe zij dat, die €17,50 per vier weken, want daar
heeft u moeite mee blijkbaar, hoe dat opgelost wordt want in mijn weten hebben we dat vorige
week ook nog behandeld in de raad, en dat u uw eigen college bevraagd hoe ze dat willen doen.
Dan staat u"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Waarom is dat zo raar, zo staat dat toch ook gewoon in de voorjaarsnota. Dat ze gaan kijken hoe
ze dat nog moeten doen en hoe dat uitpakt. Dat mag ik toch gewoon als fractie vragen?"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik vind dat heel raar, ik vind het heel raar "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou u mag dat van mij heel raar vinden meneer Pals. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nee tuurlijk, maar ik wil het toch even toelichten waarom ik het zo raar vindt. Want kijk het is
vorige week al in de raad behandeld die 17,50, we waren er blij mee, want ik bedoel dat bedrag is
gekozen om in ieder geval aan de norm te voldoen van wat het kost moet de bijdrage zijn
ongeveer daar komt het op neer. En dan denk ik van dat u dan het college hierover bevraagd dan
denk ik van doet u wel mee aan overleg binnen het college over deze vraag."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Meneer Pals, wij zijn gewoon een fractie van de SP. Wij lezen een voorjaarsnota en een
perspectiefnota. Ik kan een nota schrijven helemaal naar de mond van het college want dan is
meneer Pals tevreden schijnbaar, maar ik kan ook gewoon fractie blijven en me zorgen uiten en
me vragen stellen. en ik hoop dat u dat goed vindt, we leven in een democratie, lijkt me geen
probleem. En ik val zeker niet mijn college aan en we hebben ook gewoon overleg. Maakt u zich
geen zorgen. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ok, nou dan heeft u wat dat betreft heeft u mijn zorgen weggenomen, maar ik blijf het
merkwaardig vinden."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Gaat u verder mevrouw Luijken."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"De inwoners blijven langer thuis wonen, dat betekent dat de behoefte aan hulp toeneemt.
Preventie en maatwerk zijn hierop het antwoord. Dit voorkomt uiteindelijk duurzame zorg in de
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toekomst. Om goede kwalitatieve zorg in de omgeving, zoals een ziekenhuis, is belangrijk.
Gelukkig zijn we het hier raadbreed over eens, ook meneer Pals hoop ik, en staan wij gezamenlijk
voor een volwaardig ziekenhuis in onze regio. De jeugdzorg baart ons grote zorgen, niet alleen
het tekort op financiële middelen, maar ook de verwijzingen naar duurdere en complexe zorg. Eén
regisseur, één gezin, één plan en één contactpersoon is ons uitgangspunt. Vroegsignalering en
voorkomen van erger, preventief te werk gaan is ook hier cruciaal belang. Participatiewet. De
ambitie van ons college"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Bieze, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Mag ik mevrouw Machteld de vraag stellen "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Mevrouw Luijken, ja dat mag."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ja, voornamen worden hier ook constant genoemd, dus ik vergis mij ook wel eens, sorry. Ik lees
dat jeugdzorg u zorgen baat. Dan neem ik aan dat u die 23,5 miljoen euro bedoelt provinciaal en
de tekorten die er de komende jaren nog gaan ontstaan. Of maakt u zich ook zorgen over de hele
bedrijfsvoering in die tak. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Als de tekorten ontstaan inderdaad nu al, als dat betekend dat gemeenten zich in allerlei bochten
moeten wringen om inderdaad bezuinigingen te opleggen om die tekorten op te vullen in plaats
van meer geld krijgen vanuit Den Haag dan maak ik me grote zorgen. En als we lezen dat steeds
meer kinderen naar duurdere en complexere zorg nodig hebben dan kost dat ook nog eens een
keertje extra geld. Maar zo zeg ik het volgens mij ook gewoon. En ik maak me niet alleen zorgen
om het een, ook om het ander. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Bieze"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Nou meneer Klinkhamer was eerder volgens mij dan ik, maar ik had nog niet gereageerd, maar ik
wil wel even reageren als het mag van u. Kijk mijn vraag was; gaat het u nu om de tekorten of
gaat het u ook om de bedrijfsvoering die volgens mij ook wel een stuk verbeterd kan worden, dat
is altijd zo, en zeker in de zorg waar we met veel regels te maken hebben, waar we met veel
organisaties te maken hebben, langs elkaar heen wordt gewerkt op sommige momenten. Maakt u
zich daar ook zorgen over?"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
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"Ook"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ok, dan weet ik voldoende."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Ja goed het is mijn vakgebied, dus ik wil de andere kant even belichten. Dat er natuurlijk heel
veel dingen ook goed gaan en dat er ook met heel veel zaken minder bureaucratie en goede
richtlijnen zijn en heldere afspraken, dus die kant wil ik ook belicht hebben. Ik had dat ook een
beetje van u verwacht mevrouw Luijken, dat u dat ook even zou noemen, want u hebt de vorige
periode heel actief juist binnen de jeugdzorg ook op de kritische noden, maar ook op dingen die
goed zijn gegaan, heeft u ook benoemd. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou volgens mij zeg ik nergens, ik vind gewoon in de voorjaarsnota staat duidelijk dat er een
tekort is en daar hebben we het vandaag over. En zoals mijn plaatsgenoot Johan Cruijff zegt;
ieder nadeel heeft ook zijn voordeel, dus ook in dit geval is dat natuurlijk zo. Maar ik wil het nog
wel even benoemen; gelukkig gaan er ook dingen goed. De ambitie van ons college om zich te
laten inzetten voor werkgelegenheid klinkt als muziek in onze oren. Er is niets zo goed voor een
mens als volwaardig meedoen in de maatschappij. Niet meer je hand ophouden, maar zelf
bepalen waar je je geld aan uitgeeft. Een sociaal leven en meer inkomen betekent minder
armoede. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Volgens de SP in Stadskanaal zijn mensen die gebruik maken van de voorziening van de
participatiewet mensen die hun hand ophouden."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nee, niet volgens ons, maar dat wordt wel heel vaak gezegd inderdaad. En dan vooral door deze
regering. We hebben dat pas nog met meneer Dijkhoff meegemaakt in de pers."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nee, dan is het goed dat u dat bij dezen even rechtzet, want het kwam uit uw mond. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Oh, nou ja, u kent mij beter dacht ik. Werken moet lonen voor iedereen dus ook voor mensen die
iedere dag met behoud van uitkering aan het werk zijn. De beloning die daar nu tegenover komt te
staan is een stap in de goede richting. De communicatie richting bijstandsgerechtigden vanuit de
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gemeente Stadskanaal gaat "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, ik ben het helemaal met u eens hoor dat mensen die werken werk moet lonen, dat zegt u en
ook voor de mensen die iedere dag met een behoud van uitkering, de beloning die daar tegenover
komt te staan is een stap in de goede richting zegt u. Eigenlijk zegt u impliciet dat de beloningen
die er nu tegenover staat is geen goede beloning. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nee, dat zeg ik niet"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nou, dat zegt u wel."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Ik zeg het is een stap in de goede richting. Maar van mij, van onze fractie zou het best meer
mogen zijn, ja. Voor ons is dit een stap in de goede richting. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, dus eigenlijk is"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Maar dat wil niet zeggen dat we dit afkeuren of dat het niet goed is."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nee, maar een stap in de goede richting betekend in mijn optie"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Zolang het beleid vanuit Den Haag ons opgelegd wordt lossen wij dit in Stadskanaal gewoon niet
op. De participatiewet is niet uitgevonden in Stadskanaal, die is uitgevonden in Den Haag."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Dan denk ik dat uw bijdrage wat duidelijker had moeten wezen, dat u "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Ik zal hem voortaan eerst met u bespreken en dan kijken als ik goedkeuring heb van meneer Pals
zal ik mij voordrag voorlezen. Word ik een beetje moe van eerlijk gezegd."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik vind het een merkwaardige uitspraak voor een voorzitter, fractievoorzitter, van een serieuze
partij, om mij een beetje weg te zetten van dat het eerst met mij besproken moet worden, het zou
heel mooi zijn"
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M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou u eist het bijna"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nou ja goed ik bedoel de ere die mij toekomt dan blijkbaar, maar ik had het liever gehad dat u
met uw eigen coalitiegenoten zou overleggen dat lijkt mij wat verstandiger."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nu zegt u mij weer wat ik moet doen."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"U zegt ook wat ik moet doen, dus"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Luijken, gaat u verder."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"De communicatie richting bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente Stadskanaal gaat vaak uit
van wantrouwen, dit kan anders. Iemand uitnodigen voor een gesprek en daar standaard een
bedreiging aan vastplakken is niet erg motiverend en uitnodigend. De zin"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Moment mevrouw Luijken. Meneer Bieze, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Daar zegt u nogal wat. U zegt dus; de communicatie richting bijstandsgerechtigden vanuit de
gemeente Stadskanaal gaat vaak uit van wantrouwen. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Ja, dat zeg ik."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Waar baseert u dat op?"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Als u mij had laten uitpraten, dan had ik u een voorbeeld gegeven, dan had u begrepen wat ik
bedoel. De zin “bij niet verschijnen op een afspraak dan kunt u een boete krijgen of kunt u uw
uitkering in gevaar brengen”. Dat expliceert dus meteen bij de eerste de beste uitnodiging die je
krijgt dat daar consequenties aan kunnen hangen. Als iemand iedere keer gewoon netjes op zijn
afspraak komt waarom moet altijd die bedreiging daarbij. Of dreiging, zo mag u het ook zien. Ik
weet gewoon dat heel veel mensen dat heel erg vervelend vinden."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Bieze"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ja, voorzitter dat kan best zo zijn, maar volgens mij moet je in communicatie naar cliënten, dus
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ook bijstandsgerechtigden, duidelijk zijn. En dat heeft niks te maken in mijn ogen met wantrouwen.
En het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat het wettelijk zo opgeschreven moet worden dat
mensen daar gewoon op gewezen moeten worden. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Dan krijg ik dat antwoord wel"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"En als u dat dan transformeert, nee u schrijft het ook op, als u dat transformeert naar wantrouwen
vanuit de gemeente, nou dan zet ik daar, en dan zetten wij daar, in ieder geval grote vraagtekens
bij. Dank u wel."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"dat mag"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, voorzitter. U heeft het over bedreiging. En dat is wat anders dan een dreiging. Als ik niet op
een afspraak kom in het ziekenhuis bij wijze van spreken en ik laat de arts en iedereen zitten
omdat ik niet kom, krijg ik ook een boete van €250,-"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"hangt er vanaf"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik bedoel en in die zin, maar dat gaat niet, dat staat ook in een briefje als u niet komt krijgt u een "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"heeft dat consequenties"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik vat dat niet op als een bedreiging en ook niet als een dreiging. Ik vat dat op gewoon als een
fatsoenlijk burgerschap dat als je een afspraak maakt met iemand dat je gewoon komt netjes op
de afgesproken tijd en dat je je houdt aan de regels."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Ik ga er ook vanuit dat de meeste mensen gewoon komen op hun afspraak. U vergeet dat er
natuurlijk ook wel tussen de werkcoach en cliënt een persoonlijke band is, dat is met het
ziekenhuis toch wel vaak ook iets anders. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nee, maar ik sla echt aan op het woord; bedreiging. En u zet verdikkeme in uw algemene
beschouwing"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
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"Wordt door heel veel mensen wordt dat zo ervaren."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Dat kan wel zijn, maar ik vind u als voorzitter van de SP, vind ik in een serieuze bijdrage bij
algemene beschouwingen, zou ik, maar u ziet mij al als een soort adviseur, dus ik zou u dat
advies dan ook geven, ik zou u dat advies dan ook geven, ik zou u mogen verzoeken om dit soort
woorden niet in een bijdrage te doen aan de raad. Want ik vind ook, hier zitten ik weet niet
hoeveel ambtenaren bovenop de tribune, namens hun gaan die brieven er uit en als onze geachte
collega's die altijd, als die dat dan hoort dat u het als een bedreiging ervaart gaat het mij te ver. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Mellies, LB."
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Dank u wel voorzitter. Ja als ik de verhalen zo hoor en de SP zit er natuurlijk wel bovenop op dit
dossier, maar gaat er wat u betreft nog wel wat goed aan de participatiewet, uitvoering
participatiewet hier in Stadskanaal. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou zoals u weet is de SP fel tegenstander van de participatiewet dus in die zin zijn we niet
overal even blij mee. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Niet overal? dus u bent wel ergens blij mee."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"er zijn altijd dingen"
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"kunt u wat opnoemen?"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Wordt wel heel moeilijk hoor meneer Klinkhamer. Nou ja waar je op zich blij kan zijn, dingen die
dichter bij de gemeente zijn gesteld, dichter bij de burger, de gemeente kent zijn burgers dat is
misschien prettiger dan dat er vanuit een centrale overheid gedaan wordt. Dus wat dat betreft is
het kan het een stuk persoonlijker zijn geworden. Dat zie ik dan als een voordeel. Sommige
dingen kunnen daardoor ook goedkoper. Kan je ook als een voorbeeld zien. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dank u wel voorzitter. Ja mevrouw Luijken uw partij en uzelf ook en uw fractiegenoten hebben in
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het verleden bijzonder zwaar op de trom geslagen over dit onderwerp, het woord tewerkstelling is
wel eens gevallen, ik ben blij dat dat nu niet meer valt. Toch u constateert wat in uw algemene
beschouwingen, maar u zegt er niet bij wat u dan eist van het college dat er gaat veranderen in de
uitvoering van de participatiewet. Want de uitvoering van de participatiewet die ligt wel degelijk
hier en niet in Den Haag. En wij hebben daar wel enige vrijheid in. Bijvoorbeeld geval wat een
poosje geleden bekend werd gemaakt over het opnemen van gesprekken met een cliënt, of de
cliënt dat mag doen. Wat vindt u daarvan. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Waarvan. Dat dat mag of dat dat niet mag."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dat dat mag, dat dat zou moeten mogen. Wij horen dat dat vaak hier niet mag. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Dat de client een gesprek opneemt met een werkcoach."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nee, dat een cliënt hun eigen gesprek met de werkcoach opneemt en met de betreffende
ambtenaar en dat daar dan voor eigen gebruik een opname van gemaakt kan worden. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Ja, als dat mag, mag dat. Vindt u het heel belangrijk dat ik daar iets van vind."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Eigenlijk wel, want wij vinden dat de cliënt goed aangeeft hoe het de afspraken zijn gemaakt, dan
heeft de cliënt een eigen opname voor zichzelf. Kijk als ik naar, er word ook vaak aangeraden als
iemand naar de dokter gaat, een patiënt gaat naar de dokter maak een opname of neem iemand
mee want dan kun je er nog eens rustig naluisteren want op de bespreking zelf ben je toch vaak,
het gaat over jou, je zit in ongelijke machtspositie en dat is met een klantmanager ook zo. Dus als
je dan je overdondert voelt door het gesprek dan kun je dat nog eens rustig naluisteren en er gaat
ook een stukje rechtszekerheid van uit. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Ja, u zet mij nu op de spot, ik heb daar helemaal nog verder niet over nagedacht en dat wil ik
voor nu ook even niet doen. Als u het niet erg vindt. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Gaat u verder mevrouw Luijken. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
" Volgens de SP niet nodig om iemand al, nou ja wat ik net eigenlijk al zei, als iemand keurig op
zijn afspraken verschijnt om dat iedere keer er in te zetten. Wat we van de ondernemers vaak
horen in dit gebied is dat er een tekort is aan geschoold personeel. De juiste opleiding voor de
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juiste baan. Opleidingen en omscholen moeten dan ook centraal staan om de hoge werkloosheid
op te lossen in onze gemeente. De plannen om het TDC onder de noemer WEDEKA door te
ontwikkelen naar een leerwerkbedrijf kunnen wij steunen. Ook hier is maatwerk van belang. Maar
laten we niet vergeten wat de eigenlijke functie van WEDEKA is; namelijk het aanbieden van werk
aan mensen met een arbeidsbeperking. Laten wij in onze gemeente dan ook voor zorgen dat alle
beschutte werkplaatsen benut zullen worden. De armoede in onze gemeente is erg hoog, de SP
is van mening dat er meer hulp nodig is om vooral kinderen niet de dupe te laten worden van hun
financiële gezinssituatie. Wij denken bijvoorbeeld aan een kledingregeling, een 12- badenkaart
voor het zwembad, een jaarabonnement op de speel-o-theek of fietsonderhoud. Op dit moment
lopen er 60 gezinnen uit Stadskanaal bij de voedselbank en dit aantal loopt weer op. Laten we
hierop verdacht zijn. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, ik vind de oplossing die u aandraagt"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Het zijn ideen meneer Pals. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik vind de oplossing die u aandraagt om die gezinnen wat te ontlasten, een 12-baden kaart vind ik
heel mooi, maar gaat u daar een motie voor indienen hoe gaat u dat nu doen. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nee, ik ga daar geen motie over indienen, het zijn ideeën, ik geef ideeën mee aan het college en
aan iedereen. Om er over na te denken. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
""
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou ik denk dat er meer dingen kunnen gebeuren dan er nu gebeurd en ik denk dat we er
allemaal over na moeten denken. Misschien heeft u wel betere ideeën dan ik nog. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Dat weet ik niet mevrouw Luijken, u staat bovenaan"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Gaat u verder mevrouw Luijken."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Zowel in de Voorjaarsnota als in de Perspectiefnota kunnen we iets lezen over beschermd
bewindvoering. In de Voorjaarnota gaat het vooral om stijgende kosten en in de Perspectiefnota
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over het contract dat in 2023 met het GKB gaat aflopen. De SP zou het een goed idee vinden om
te laten onderzoeken om als gemeente het beschermingsbewind terug te halen naar de
gemeente. We zien dit steeds vaker in gemeenten gebeuren. Is het college bereid dit te
onderzoeken en of te overwegen? Moet ik er wel bij vertellen dat Deventer is in principe door de
rechterbank afgewezen, dat idee wat ze daar hadden was niet goed, maar Groningen niet, dus
misschien kunnen we Groningen, stad Groningen als voorbeeld gebruiken of als idee. Economie
en duurzaamheid, economisch sterker worden en zo duurzaam mogelijk. Dat is een flinke
uitdaging voor Stadskanaal, werk is een van de antwoorden hierop. Leerprojecten zijn mooi maar
moeten dan ook leiden tot echte banen en niet een half jaar contractje en vervolgens weer
terugstromen de bijstand in. De SP is voorstander van een duurzame ecologische ontwikkeling.
We leven in een ruim gebied waar bijvoorbeeld zonneparken goed inpasbaar zijn. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja, mevrouw Luijken die onder het mom van het dossier duurzaamheid haalt ze de uitvoering van
de participatiewet er toch weer bij. En nogmaals concreet, wat verwacht u van het college hiervan.
U noemt dat er na een half jaar geen terugstroom daar meer mag zijn als iemand zo'n traject heeft
gevolgd, maar wat eist u dan van het college. Is dat een harde eis?"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nee, dat is gewoon zoals wij zien wat er moet gebeuren. Het college is geen werkgever toch? Het
zijn de werkgevers die de half jaar contractjes doen, dat ligt niet bij het college, dat ligt aan de
werkgevers. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Maar de gemeente voert de participatiewet uit. Daar zijn we het toch over eens. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"ja"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"En via de gemeentelijke instanties komen mensen bijvoorbeeld in een werkleertraject, daar zijn
we het ook over eens."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"ja"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dan is de gemeente verantwoordelijk en niet de werkgever. Daar zijn we het ook over eens. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Gedeeltelijk. Op een gegeven moment is je leerwerktraject gewoon afgelopen en dan natuurlijk
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zou het voor ons beter zijn als het college onderhandelingen doet met werkgevers en daar in ieder
geval een half jaar contract aanplakken, zou het beter zijn als dat op een gegeven moment vaste
contracten worden, maar dat zit verder bij de werkgever, dat zit niet perse bij het college of bij de
gemeente. De werkgevers die moeten gewoon mensen aan gaan nemen. En dat wil ik de
ondernemers meegeven vandaag in de gemeente Stadskanaal, als ze meeluisteren. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou ja vraag aan de wethouder of ze dan bereid zijn om inderdaad met werkgevers in
onderhandeling te treden over zo'n half jaar contract. Als u hem niet stelt, dan stellen we hem
maar."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou zal ik hem stellen? Bent u dan tevreden, zal ik dat doen. Misschien zou het college kunnen
onderhandelen om geen half jaar contractjes te doen, maar iets langer dan een half jaar zodat de
instroom terug naar de bijstand dat daar een eind aan komt. Waar was ik gebleven .We leven in
een ruim gebied waar bijvoorbeeld zonneparken goed inpasbaar zijn. Draagvlak vanuit de
bevolking is hier wel voor nodig en dat is er niet altijd. We zagen het verzet in het mondengebied
tegen de windmolens en horen nu al de eerste tegengeluiden over de zonneparken. De optie om
zoveel mogelijk daken te gebruiken om zonnepanelen op te plaatsen biedt minder weerstand en is
een goed alternatief. Ook hier is goede en tijdige communicatie de tool om er samen met de
inwoners van de buitengebieden uit te komen, zodat ook zij het belang van een duurzame
samenleving gaan inzien. De zware regenval en overstromingen zijn onder andere het gevolg van
klimaatveranderingen. Het belang van een beter milieu is in het belang van ons allemaal. Zo zien
we de aardbevingen in Groningen ieder jaar toenemen. Het energie neutraal maken van de huizen
is niet alleen milieuvriendelijk maar ook van groot belang voor de inwoners van onze provincie,
zodat de gaskraan dicht kan. Zo lezen we op pagina 13 van de Voorjaarsnota, dat de cv-ketels in
de Veenhorst sporthal in Musselkanaal aan vervanging toe zijn. Hoe zit dat met de
duurzaamheid? Komen er zonnepanelen op het dak of warmtepompen? Zo nee, wat is hier de
reden van? Tot slot; wij onderstrepen de ambities van dit college. De SP wil daar nog een paar
ambities, of suggesties, aan toevoegen. Zoals: geen verhogingen van kosten voor de minima;
uitbreiding van het armoede pakket; beperking sloop sociale huurwoningen en bij sloop, sociale
huurwoningen terugbouwen; algemene "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, ik vind het interessant deze van de SP, beperking sloop sociale huurwoningen en bij sloop
sociale huurwoningen terugbouwen. Wilt u zeggen dat u de woonvisie niet langer omarmt. "
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M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou wij waren daar al voorstander van, ook toen we de woonvisie hebben omarmt meneer Pals
en zoals u gemerkt hebt hebben we in, heb ik dat ook hier in de raad al eerder benoemd, waarop
Lefier toen heeft toegezegd om bijvoorbeeld ook in Musselkanaal waar de woningen nu gesloopt
worden, sociale huurwoningen teruggebouwd gaan worden. en wij zijn daar gewoon grote
voorstander van. En er is natuurlijk een grote toekomst en we weten allemaal niet wat er allemaal
precies gaat gebeuren, we hebben veel hele oude huizen hier in de sociale woningbouw, we zijn
bezig met energie neutraal maken van oude woningen, is niet voor alle woningen weggelegd, ik
weet niet wat de toekomst biedt, ik heb geen glazen bol, maar wij zouden dus in ieder geval willen
blijven zien dat de sociale huurwoningen toch redelijk op peil blijven. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, ik onderschrijf wel wat u zegt hoor, want ik ben ook inmiddels niet zo blij meer met de
woonvisie, maar ik wou eigenlijk van u horen de vastgestelde woonvisie die wij in deze provincie
hebben afgesproken ik wou eigenlijk van u horen, want u stelt nog meerdere vragen aan het
college die toch ook een beetje"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Dit zijn geen vragen, dit zijn gewoon suggesties, dat zijn ideeën, ambities hoe je het noemen wilt"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nou ja goed, laten we dan nu wat woorden in de mond, kan ik dan van de SP horen dat u niet
meer blij bent met onze afgesproken woonvisieplan in deze provincie."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nee, dat kan u niet van mij horen"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Oh, dat is jammer want ik had u daar graag ??????????"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Algemenen voorzieningen voor onze inwoners op peil houden, zwemles voor volwassenen voor
statushouders, meer steun voor mantelzorgers eventueel financieel, vinger aan de pols bij het
openbaar onderwijs. Dan rest mij"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Mevrouw Luijken doet deze suggesties, dat snap ik, ik vind er een paar ook heel goed van, maar
het nieuwe college zit er nog geen maand en de onderhandelingen zijn ook nog geen maand
afgelopen en dit zijn belangrijke punten voor u. Heeft u deze punten ook bij de coalitie
onderhandeling ingebracht en wat was de reactie van uw coalitiepartners daarop."
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M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou ik moet eerlijk bekennen ik heb niet bij de onderhandelingen gezeten, dus ik weet niet wat er
precies, u hebt de ambities in het bestuursakkoord kunnen lezen wat daar uitgekomen is en ik "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Meneer Idema mag wat mij betreft de vraag ook beantwoorden."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou meneer Idema ga uw gang. Dank u wel."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Idema, SP."
E. Idema (raadslid - SP):
"Dank u wel. Ja we hebben een heleboel onderhandeld en we hebben er een heleboel uitgehaald
vinden wij zelf en dit zijn ook wel punten die aan de orde zijn geweest, maar dit vinden we nog
extra aandacht heeft voor vanavond of voor vanmiddag is het nu, dus we horen graag het college
dat gaat vinden. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel, meneer Hofstra"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Voorzitter als het goed is weet meneer Idema toch al wat het college daar van vindt, dat hebben
we toch afgekaderd bij die coalitie onderhandelingen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Idema"
E. Idema (raadslid - SP):
"Meneer Hofstra je weet als je onderhandeld dan moet je soms ook wel eens wat toegeven en wat
weggeven en dit zijn een aantal punten, ik ga niet de hele onderhandeling hier op tafel leggen,
maar wat belangrijk is dat we, (iemand zegt iets wat niet te verstaan is) hier zijn een aantal van
die we niet helemaal direct binnengehaald hebben, misschien een deel er van, misschien een
fractie er van, maar in ieder geval een aantal zaken hebben we wel benoemd en die hebben we
niet binnengehaald. Nou dat is heel normaal bij een onderhandeling denk ik. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dat klopt, maar het is dan bijzonder dat u ze weer noemt, vooral omdat u weet dat CU, CDA en
VVD samen 12 zetels halen dus waar wilt u de raadsmeerderheid vandaan halen als u deze
plannen wilt verwezenlijken. U krijgt ons wel mee, maar ik denk uw coalitiepartners niet. "
E. Idema (raadslid - SP):
"Dat is goed een beetje in een glazen bol kijken of we ze meekrijgen of niet. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
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"precies"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dan had het wel in het coalitieakkoord gestaan."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Luijken gaat u verder. Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja ik wil toch even graag even een opmerking maken wat meneer Idema zegt want u die ambities
die u nu noemt heeft zei u in een ?????????????, maar dat zijn ook vragen aan het college. Dus
kunnen we nu vertellen dat de wat u hier zet dat rijtje, best waardevol, dat dat een bijdrage, dat
dat een vraag is aan het college nu waar we dan misschien in de nazit antwoord op gaan krijgen."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Van Beek u wou ook graag aan het woord? Klopt dat? Meneer Van Beek, CU."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja ik vind het een beetje, ik begrijp wel wat u zegt hoor meneer Hofstra dat u de SP al oproept
om te gaan samenwerken binnen deze coalitie, volgens mij moet je dat niet willen, maar goed. Kijk
we hebben natuurlijk de onderhandelingen gehad, we hebben de verkiezingen gehad, het
bestuursakkoord is gesloten, we zijn twee weken verder en in die twee weken is er natuurlijk door
het college al het nodige in gang gezet, vanuit de onderhandeling is ook het nodige ingebracht
door de diverse partijen, het lijkt mij niet meer als normaal dat de SP een aantal dingen gewoon
vraagt en als suggestie meegeeft. Kijk u moet natuurlijk niet vergeten, en ik spreek niet alleen u
aan meneer Hofstra hoor maar ook de andere oppositiepartijen die nu af en toe wat reageren
waarvan ik denk van ach ja ik begrijp het wel maar is het nou nodig. de voorjaarsnota is natuurlijk
al enige tijd geleden geschreven en we hebben het hier vandaag over de voorjaarsnota en over de
perspectiefnota, we hebben het niet over het bestuursakkoord en over de onderhandelingen die
geweest zijn. En ik denk dat we dat wel even in ons achterhoofd moeten houden en daar wil ik het
eerst even bij laten. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"voorzitter"
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Maar ik hoor graag uw commentaar. Uw spreektijd is trouwens denk ik al wel voorbij meneer
Pals. U heeft en geen algemene beschouwingen ingeleverd en u heeft al zoveel tijd hier nu
doorgebracht met uw spreekvaardigheid, waarvoor mijn complimenten, begrijp mij goed, maar het
kan wel aan tandje minder."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"mevrouw Schipper, PvdA."
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G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Ja ik wil toch graag even reageren op meneer Van Beek, ik denk dat dit toch al een normale zaak
is. we hebben een coalitie en we hebben oppositie en we krijgen nou de op de algemene
beschouwingen van een coalitie partij en dat je daar op reageert als oppositie vind ik vrij normaal.
Ik bedoel je zit niet voor niks in het college en wij zitten niet voor niks in de oppositie dus daar heb
je een wisselwerking in en ik vind dus een beetje flauw om te zeggen van nou het is nou eigenlijk
wel genoeg geweest. Ik vind dat is nou eenmaal politiek en dat is de keuzes die gemaakt zijn en ik
vind daar mag je kritiek op hebben of niet. "
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Dat mag u ook vinden, ik bedoel ik heb ook niet gezegd dat u dat niet mag vinden, ik heb alleen
gezegd u moet begrijpen, of moet, u zou kunnen begrijpen laat ik het dan zo zeggen, dat er enige
overlap zit in het zowel het schrijven van de voorjaarsnota/perspectiefnota bestuursakkoord en de
behandeling hier nu in de raad. En ik snap best de SP een aantal dingen noemt en ik bedoel het is
gewoon een vraag aan het college en ik begrijp ook dat u als partij mevrouw Schipper zelfs nog
wel medestander van deze vragen bent dus ik zou zeggen juich het toe wat de SP vraagt. "
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Jazeker juichen we dat toe en heel veel mening ben ik echt dezelfde mening als mevrouw
Luijken. Ik vraag me alleen af dan kom ik weer terug wat Arjan Lubach ook heeft gezegd; hoe
dan. Daar wil ik graag wel antwoord op te zijner tijd. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Klopstra, VVD."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Dank u wel voorzitter ja voor de VVD was het nou juist zo leuk om tot deze coalitie toe te treden
omdat, dat ziet u ook in het bestuursakkoord, dat ??????????? onze partijopvattingen,
ideologieën zo mooi respecteerde en dat maakte het voor ons als VVD en ik denk ook voor de SP,
maar dat moet mevrouw Luijken zelf maar uitspreken, nou juist zo gemakkelijk om deze coalitie
die heel breed is te vormen en daar ook inhoud aan te geven. En ik respecteer de individuele
opvattingen van de SP en ik vind het prima dat de wethouder deze vragen beantwoord. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals. Houdt u het kort?"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja ik houd het kort want meneer Van Beek die kan het niet meer aan. Ik wil even vragen, even
helder hoor want dat vind ik toch wel even belangrijk, die ambities die u zet in uw bijdrage zijn dat
nu vragen of zijn dat nu gewoon opmerkingen die u meegeeft aan het ?????????"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
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"Als ik vragen heb heer Pals dan zeg ik gewoon ik heb een vraag, als ik suggesties heb dan zijn
het suggesties. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Maar meneer Idema komt er zelf mee door te zeggen het zijn vragen, dus ik ben een beetje in de
war."
E. Idema (raadslid - SP):
"Dat is dan misschien van mij, ik heb, ik spreek even wat mevrouw Luijken zegt, het zijn
suggesties, noemt het maar wat je er van vindt, ambities wat je kan voorleggen bij het college, om
dat mee te nemen in hun overwegingen. Nee, als ik vragen heb gezegd, sorry daarvoor. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Helder. Meneer Bieze heeft nog een vraag, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ja, ik wil toch even mijn steun uitspreken richting de SP met de gedachtegang zoals die hier zijn
neergelegd. Want armoede die is er en armoede moeten wij bestrijden en dat moeten we volgens
mij met zijn allen doen want daar staan we met zijn allen achter, de hele gemeenteraad, dus ik
denk ook, en meneer Van Beek zegt van ik denk liever niet in coalitie en oppositie, u denkt meer
in samen, ik denk dat de punten die u noemt om die armoede te bestrijden dat die punten goed
zijn. maar dat is één. En dan zegt de heer Hofstra terecht; maar hoe gaan we dat dan doen. Want
ik kijk maar even naar het verleden, wij hebben"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou die suggesties dat heb ik net genoemd, bijvoorbeeld uitbreiding van het armoedepakket. We
kunnen, werkgelegenheid moet aantrekken, hoe doen we dat, nou dat doet het college eigenlijk al.
Door leerwerktrajecten, mensen omscholen, dat is ook wat onze ondernemers natuurlijk roepen.
Er zijn wel mensen maar ze hebben niet de juiste opleiding, dus moet je mensen gaan opleiden.
Dat zijn verschillenden dingen, we zijn bezig met duurzaamheid, ecologische ontwikkeling is ook
een economische ontwikkeling voor ons. Er zijn meerdere mogelijkheden, er is niet één oplossing.
En als er één oplossing was dan hadden we die volgens mij jaren geleden al gewoon uit ons
mouw geschut en dan was die er al geweest. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Bieze"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ja, u maakt het nu even wat meer macroniveau, wat ik bedoel dat wij als raad en als college de
afgelopen jaren al heel veel extra geld in armoede bestrijding hebben gestopt, stichting Leergeld,
jaar op jaar de budgetten verhoogd, kindpakket gerealiseerd, dus wij hebben de instrumenten om
mensen te helpen. "
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M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou maar dat kan nog meer, vinden wij."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Maar daar vinden wij elkaar in, als dat realistisch is dan vinden wij denk ik elkaar daar gewoon in.
En dan zegt u van er moeten dingen gebeuren, ben ik voorstander van, dat gaat natuurlijk extra
geld kosten, die maatregelen, en het is belangrijk dat we daar een goede dekking voor vinden en
of dat nu uit Den Haag komt, Den Haag zegt ook constant die armoede die moeten we te vuur en
te zwaard bestrijden, daar staan wij ook voor, maar het moet wel betaald worden. Dus wat u hier
neerlegt daarvan moet u wel kunnen zeggen van dat gaan we zo betalen met elkaar. en als dat op
een goede manier gedekt wordt dan is iedereen denk ik in deze raad daar een groot voorstander
van om die maatregelen uit te gaan voeren. Dank u. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Maarsingh, CDA."
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Voorzitter eigenlijk heeft iedereen een beetje gelijk hier denk ik, want iedereen geeft mekaar nu
ook een beetje gelijk, dit zal wel het dualisme zijn waar we nu mee bezig zijn, vindt u dat ook
voorzitter, maar misschien is het, het is wel een beetje jammer vind ik dat nu het college gewoon
achterover kan blijven liggen, om het maar eens een beetje onparlementair uit te drukken, laat het
college maar eens reageren wat zij vindt van al die vragen, want anders blijven ze wel mooi, laat
het college maar eens antwoord geven. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Zij komen straks wel naar voren meneer Maarsingh, komt goed."
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"als u dat zegt dan geloof ik dat graag"
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"geloof me maar en anders vraag ik het gewoon nog een keer meneer Maarsingh net zo lang tot
ik antwoord heb"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"gaat u verder mevrouw Luijken."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Dan rest ons nog enkele vragen. In de voorjaarsnota lezen we op pagina 7 over de
herbestemming van de Parkwijkschool. Wij missen in de herbestemming de stichting Veur Noppes
en de voedselbank. Waar gaan deze zo belangrijke stichtingen naartoe? De gemeente heeft op
korte termijn twee panden verkocht, de Watertoren en de oude MULO aan de Schoolstraat 100 in
Musselkanaal. Wij zouden graag willen weten hoe het staat met de verkoop van de oude slachterij
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aan de Oosterstraat. Het monumentale pand is aan het verpauperen en wij zijn bang dat het
straks bijna voor niets verkocht gaat worden. Kan het college aangeven hoe het met de verkoop
staat? Tot zover."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel mevrouw Luijken. Dat was de bijdrage van de SP, krijgen we nu de bijdrage van de
PvdA. Fractievoorzitter Hofstra aan u het woord. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dank u wel voorzitter. Voorzitter het zijn bijzondere algemene beschouwingen vandaag, het zijn
namelijk de eerste in de nieuwe collegeperiode. We hebben al eerder bij de presentatie van het
bestuursakkoord enige opmerkingen gemaakt, maar nu kunnen we wat dieper op sommige zaken
ingaan. Zoals gebruikelijk zullen we de voorjaarsnota en perspectiefnota gezamenlijk behandelen.
We beginnen als inleiding met een soort van helicopterview over de staat van onze gemeente, en
zullen later inzoomen op de programma’s van de begroting. Voorzitter de PvdA heeft de indruk
dat dit jaar en volgend jaar bepalende jaren zijn, of worden, voor de toekomst van onze gemeente.
Een soort kanteljaar zeg maar. En dan bedoelen we niet een eventuele herstart van de
herindelingen door de provincie, maar de ontwikkelingen voor de leefbaarheid in en rond onze
gemeente. Vaak zijn dat ontwikkelingen waarop de gemeente weinig invloed heeft, maar die wel
diep ingrijpen in de lokale samenleving. Het is hier al eerder genoemd, we noemen hier de sluiting
van verloskunde en kindergeneeskunde van Refaja. Een voorbode, wat wij zien en wat wij vrezen,
een voorbode van sluiting van het gehele ziekenhuis. Dat er windmolens van 200m hoog vlak over
de Drentse grens worden gebouwd is inmiddels praktisch zeker. Het COA sluit het AZC in
Musselkanaal. Er is nog geen groen sein voor de heractivering van de spoorlijn GroningenVeendam-Stadskanaal. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Iets positiefs willen we hier wel
vermelden, het is heel mooi dat de aanleg van glasvezel in ons buitengebied doorgaat. Er is,
zeker kijkend naar de rest van de provincie, een goede keuze gemaakt door voor deze bedrijven
te kiezen en de lokale bevolking heeft zich er natuurlijk enorm voor ingespannen. Dat de aanleg
begint in Vledderveen is dan ook vast geen toeval. Voorzitter, kortom grote negatieve
ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, en grote positieve ontwikkelingen blijven
grotendeels uit. Het keren van dit tij is een zaak die ons allen in deze raad aangaat. Het ontstijgt
ook de partijbelangen van de lokale politiek. Dat Refaja blijft bijvoorbeeld, dat willen we allemaal.
Het college heeft in het keren van dit tij een bijzondere positie. Als dagelijks bestuur heeft het
college de middelen en de ambtelijke ondersteuning. Maar heeft het college genoeg invloed?
Invloed bij de externe partijen die verantwoordelijk zijn voor de negatieve ontwikkelingen in onze
gemeente. De helft en straks 3/5 van het college is nieuw. Het college toont ambitie, dat hebben
we in het bestuursakkoord ook kunnen lezen. U heeft de lat hoog gelegd. Maar toon ook durf en
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lef om die ambities te verwezenlijken, we zullen haast zeggen “wees activistisch”. En dat moet ook
wel want anders kan de SP over vier jaar niet meer meedoen. De uitvoer van ‘Koersvast’ is een
goed uitgangspunt, maar niet voldoende. Sla op de trom, maak optimaal gebruik van uw netwerk.
Ageer ook, als dat nodig is, tegen Gedeputeerde Staten en de regering in Den Haag. Het doel
moet zijn dat er voor deze regio een integrale aanpak komt. Regie voor de regio is nodig, en aan
regie ontbreekt het nu vaak. Graag een reactie van het college hoe zij dit zien. Tot zover onze
inleiding. Nu volgt de bespreking van de verschillende programma’s. Het college maakt zich
zorgen over de financiële positie van de gemeente. Dat kunnen we ons goed voorstellen. Alleen
de laatste twee jaren van de meerjarenraming eindigen positief. Het is onze ervaring dat een
positief saldo in de meerjarenraming vaak wensdenken is. Zijn we eenmaal bij dat jaar aanbeland,
zijn de cijfers toch vaak weer slechter. De tekorten worden uit de slinkende algemene reserve
gehaald en uit de reserve Essent. Wedeka laat een groter wordend tekort zien en het tekort van
de Jeugdzorg is ook fors. Daar komt nog bij dat de mogelijkheden om te bezuinigen ons klein
lijken. Bij de eigen organisatie moet groot geld bij voor formatie en IT. Bezuinigingsposten uit het
oude ombuigingsplan die op p.m. stonden, worden geschrapt. Bijvoorbeeld digitalisering en in de
schuldhulpverlening. Bevreemdend is het dan des te meer dat de bezuiniging op de Pauw van
welgeteld €7000,- per se volledig moet doorgaan. Daarover later meer. In het licht van deze
ontwikkelingen vindt de PvdA het ook onbegrijpelijk dat in het bestuursakkoord is afgesproken de
OZB niet meer boventrendmatig te verhogen. Vindt de wethouder van financiën dit verstandig? "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Tamsma, CU."
A. Tamsma (raadslid - ChristenUnie):
"Begrijp ik goed dat de PvdA eigenlijk ervanuit gaat de OZB altijd maar boventrendmatig te
verhogen en is dat eigenlijk niet gewoon een vrijbrief om niet kritisch te kijken naar je eigen
uitgaven."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dat laatste daarop is het antwoord; nee. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen vier jaar ook
beleid gehad waarbij boventrendmatig werd verhoogd. Een beleid waar ook u verantwoordelijk
voor was, niet u persoonlijk, maar uw partij wel. Dus dat is niet zo gek, vooral gezien de financiële
situatie van de gemeente, we schieten meteen al een gat in de begroting door het achterwege te
laten. En mag ik hier in herinnering brengen dat wij nog steeds de laagste lokale lasten hebben
van de hele provincie, dus het is volgens mij niet verkeerd dat hier dat die trendmatige verhoging
weer terug wordt gebracht. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Van Beek, CU."
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B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Als u het bestuursakkoord goed heeft gelezen dan ziet u er nog een regeltje er achteraan staan
waar wij het hebben over trendmatige verhoging van de OZB, als dat extra zou moeten zijn dan
zou er een link gelegd moeten worden met de voorzieningen die we hebben en het in stand
houden van de voorzieningen. En dan denk ik dat je er iets anders tegenaan kijkt als wat u nu
zegt. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja voorzitter ik ben natuurlijk heel blij met die zin, die is mij natuurlijk ook opgevallen. Maar die
hadden we de afgelopen vier jaar ook net zo goed op kunnen schrijven. En die boventrendmatige
verhoging is er toch van af gegaan. Dus mijn mening is dat de financiële situatie wel die
boventrendmatige verhoging wel nodig maakt. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Klopstra, VVD."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Dank u wel voorzitter. Moet ik daaruit afleiden dat de PvdA consequent voor meer dan
trendmatige verhoging van de OZB is om elk gat in de begroting maar te dichten. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nee, zoals ik ook al in het antwoord op meneer Van Beek aangaf is het, sorry meneer Tamsma
aangaf, is het geen vrijbrief om kritisch te kijken naar de eigen begroting. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Klopstra."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Het zal ook niet verbazen dat het wel zo klinkt, althans bij mij in de oren."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou ja goed daarvoor bent u ook van de VVD."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Toen ik nog van uw partij was had ik het net zo gevonden hoor. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Laten we het openbaar niet hebben over welke partijen u wel of niet, ja dat is een beetje glad ijs,
laten we dat niet doen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Luijken, SP."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"De heer Hofstra heeft het over de afgelopen jaren, u was zelf verantwoordelijk voor de afgelopen
jaren."
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E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dat klopt en toen hadden we dus een boventrendmatige verhoging van de OZB en ik wil dat
graag zo laten. Voorzitter in het vorige bestuursakkoord was afgesproken dat het sociaal domein"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Moment graag Hofstra, meneer Klopstra. "
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Daarmee zegt u precies wat ik aanvoelde. U wilt het graag zo laten dus u wilt wel degelijk
structureel meer dan trendmatig verhogen. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dat klopt, maar niet om elk gat van de begroting te dichten. "
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"waarom dan wel?"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Omdat het soms ook nodig is meneer Klopstra om aan de inkomsten kant ook wat te doen en aan
de uitgaven kant wat te doen. Die beide kanten kunnen de begroting in evenwicht brengen en u en
het college die gaat wat ons betreft nu aan die inkomsten kant te weinig doen. "
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"En daarmee mag elke huizenbezitter, onroerend goed bezitter de rekening weer gaan betalen
begrijp ik. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou u weet zelf ook, dat de gemiddelde huizenbezitter toen wij 12% verhoogd hebben, de OZB,
wat geen sinecure was, de gemiddelde huizenbezitter juist in netto goedkoper uit was. Dus dat
hoeft het niet perse te betekenen meneer Klopstra. Maar inderdaad voor bezitters van een leuke
villa in de Borgenbuurt gaat het inderdaad duurder worden. "
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Waar woont u ook al weer?"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Vlak bij u meneer Klopstra, maar niet in een villa. En ik ben ook graag bereid om daar aan bij te
dragen overigens, dus dat is dan ook in dat punt geen probleem. Voorzitter met permissie ga ik
verder. Voorzitter wij vroegen ons af wat de coalitiepartijen hebben afgesproken over de tekorten
op het sociaal domein. In het vorige bestuursakkoord was afgesproken dat het sociaal domein het
moest doen met het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar had gesteld. Geldt dit uitgangspunt ook
voor het nieuwe college? Het college wil investeren in het CJGV. Wat is hiervan de reden? Is er in
de afgelopen jaren gewerkt met een onderbezetting en wat zijn hiervan de gevolgen geweest? Er
komen nu nog signalen binnen dat er veel wisselingen onder het personeel zijn geweest.
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Medewerkers zijn moeilijk telefonisch te bereiken. En ondanks de inzet van medewerkers van het
CJGV wordt door het CJGV door enkele ouders en enkele hulpverleners ervaren als afstandelijk
en moeilijk benaderbaar. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het imago van het CJGV weer wordt
opgekrikt, zodat ouders en kinderen het CJGV weer als laagdrempelig ervaren? We hebben een
vraag gesteld, in onze technische vragen, over de duurzaamheid van het pand van de voormalige
Parkwijkschool. Het college antwoordt dat in 2023 het label verbeterd moet zijn. Zijn hier ook
kosten mee gemoeid en zijn deze al verwerkt in de genoemde €121.000,-aanpassingskosten? We
willen namelijk voorkomen dat we hier later nog weer geld bij moeten leggen, zoals bij
Wijkcentrum Cereswijk waar nog €115.000,- bij moet. Voorzitter we zijn blij dat het streven naar
een rookvrije generatie is opgenomen in het bestuursakkoord en we zijn ook heel blij dat wij van
tevoren onze algemenen beschouwingen hadden ingeleverd want twee dagen na het inleveren
hiervan lazen wij in de wekelijkse mail dat er direct al naar ons geluisterd werd en dat het rookhok
per 1 juli aanstaande dicht gaat. Het is heel goed dat we als gemeente het goede voorbeeld geven
en dat dus op korte termijn sluiten. Het college noemt een aantal vervolgstappen die moeten
gebeuren voor de her-activering van de spoorlijn, we hebben hem in de inleiding ook al genoemd.
Wat gaat het college doen om deze vervolgstappen te versnellen? Regie voor de regio is ook hier
uitermate belangrijk. We zijn dan ook behoorlijk geschrokken dat het college van Veendam in zijn
nieuwe bestuursakkoord de her-activering van de lijn naar Stadskanaal niet eens noemt. Wat het
college wel noemt is de aanleg van een spoorlijn van Veendam naar Assen om aan te sluiten op
het landelijke net! Was ons college hiervan op de hoogte? Graag een toezegging van ons college
om zo snel mogelijk met het college van Veendam om tafel te gaan om tekst en uitleg te vragen
en dit terug te koppelen naar onze raad. In samenhang hiermee stelt het college voor om
€10.000,- te investeren in een onderzoek naar een museumlijn naar Gieten. Een nieuwe
museumlijn, paradoxaler moet het niet worden. Hoe realistisch is dit? Het college schrijft: ”De
STAR ziet dit ook als mogelijk alternatief in verband met de ontwikkelingen rond de her-activering
van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal”. Is de aanleg van deze museumlijn een voorwaarde voor
de STAR om in te kunnen stemmen met de her-activering? De her-activering moet uitgevoerd
worden door de provincie Groningen. We vinden het dan ook vreemd dat deze provincie niet
bijdraagt aan dit onderzoek. Wat vindt het college hiervan? Is de provincie wel om een bijdrage
gevraagd? Wederom geldt: regie in de regio ontbreekt. Voorzitter het college is in gesprek, of
gaat in gesprek, met De Pauw over de taakstelling van 20%. In een raadsbreed amendement dat
is ingediend op 13 juni 2016 is deze taakstelling op p.m. gezet. Afgelopen behandeling van de
najaarsnota is daar weer verandering in gekomen. Maar de notulen teruglezend zien wij dat na
interventie van mevrouw Meertens van GBS destijds werd geantwoord dat de taakstelling pas per
1 januari 2019 in zou gaan. Terwijl in de voorjaarsnota wel de taakstelling met 1 januari 2018
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wordt vernoemd. Graag een uitleg hierover en graag willen we ook weten of er inmiddels al
verdere gesprekken met De Pauw zijn geweest. De Pauw die voorstelt om de cursusgelden met
10% te verhogen, dat lijkt ons al behoorlijk fors. En afhankelijk van het antwoord van het college
en toelichting zullen we een motie c.q. amendement indienen omtrent de taakstelling voor de
Pauw. Voorzitter, we vinden het een mooi plan dat de groene As langs de Gooilandlaan en
Utrechtselaan wordt aangepakt. We willen echter dat de lege plekken rond de Gelderselaan en de
Frankrijklaan ook worden aangepakt. Hoe staat het met de planvorming rond de invulling van deze
gebieden? Het is toch niet wenselijk dat dit grasland blijft, stel ik ook aan het college. Vooral
omdat het hier een belangrijke toegangsroute naar het centrum betreft, is het belangrijk deze aan
te pakken zodat de entree naar het centrum weer mooi wordt. De financiële solidariteit onder de
gemeenten bij de uitvoering van de jeugdhulp staat onder druk. Het college spreekt de zorg uit dat
lokale hulp zou kunnen worden doorgeschoven naar het solidaire deel. De complexere en
specialistische vormen van de jeugdzorg zijn immers nog op basis van solidariteit. Wij denken
dan: of we zijn volledig solidair of niet. Een beetje solidair komt ons vreemd over. We zijn
benieuwd naar het besluit dat hier verder over wordt genomen in de loop van het jaar. Niet alleen
de solidariteit tussen de gemeenten staat onder druk, ook zijn er grote tekorten. €23,5 miljoen
tekort wordt verwacht over dit jaar, vorig jaar zelfs. Dat betekent dat onze gemeente volgend jaar
een miljoen extra bijdraagt, die elk opvolgend jaar wordt verminderd met een kwart miljoen. We
begrijpen dat het college grip probeert te krijgen op de situatie, maar een zin als: “Wel zijn alle
inspanningen er op gericht om de tekorten in de jeugdhulp terug te dringen.” triggert ons toch wel.
Is het college het met ons eens dat het belangrijkste doel is onze jeugd de zorg te bieden die
nodig is zodat ze gezonde, evenwichtige en zelfstandige volwassenen worden? De betaalbaarheid
is natuurlijk belangrijk, maar in dat opzicht van secundair belang. Ook vinden we, en volgens mij
werd dat door vorige sprekers ook al genoemd, dat een gang naar de regering hier ook kan
helpen."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"denkt u aan de tijd?"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ik ben bijna bij een afronding voorzitter. Voorzitter economie en arbeidsmarkt staat in het teken
van de TDC’s en Wedeka. De tekorten op Wedeka nemen toe. 5 ton in 2019 en in 2020 8 ton.
Het college vermeldt nog niet wat het hieraan gaat doen. We hebben hier ook in de wekelijkse
mail net een nieuwe stand van zaken gezien, maar we zijn benieuwd hoe het Koersplan dan wordt
omgezet naar beleid vanuit onze gemeente en dat zien we dan wel bij de begroting tegemoet.
Voorzitter we zijn verheugd dat onze gemeente gastgemeente is voor de viering van 5 mei
volgend jaar. Dit mede omdat onze gemeente 50 jaar bestaat. We trekken hier graag het
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gevraagde bedrag voor uit. Vooral de educatieve component spreekt ons erg aan. Het is goed om
het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, door te laten dringen bij de nieuwe generaties.
Onze gemeente doet mee aan een pilot voor de omgevingswet. Dat wordt een groot project. In
een recente raadscommissie is hierover al gesproken en de komende periode zullen college en
raad hiermee aan de slag gaan. Wanneer dit onderwerp weer op de agenda staat, zullen we hier
uitvoeriger op ingaan. Voorzitter mijn laatste alinea. We zeiden het al eerder, onze gemeente
Stadskanaal bestaat 1 januari 2019 50 jaar. Dat is reden voor een feest. Daar verheugen we ons
zeer op. We hebben wel een paar kanttekeningen: Onze gemeente is niet alleen de kern
Stadskanaal. Vergeet dus ook vooral de andere dorpen niet en bij de besteding van het budget
hiervoor vinden we dat inkoop van goederen en diensten wat ons betreft zoveel mogelijk bij lokale
ondernemers moet gebeuren. Voorzitter, de 2 ton, laatste vraag, de 2 ton extra van de OZB van
de zonnepanelen die heeft u al ingeboet, maar is dit niet wensdenken. Dat vragen wij ons af. Kan
het college dit toelichten. Voorzitter dank u wel. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Hofstra. We hebben nu vier bijdrages gehad, er volgen er nog vier, is stel
voor dat we even een korte schorsing hebben tot 16.00 uur. Vijf minuten, dat is toch voldoende. "
schorsing ():
""
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ik heropen de vergadering. Ik zie dat iedereen weer aanwezig is. En dan zijn we toegekomen aan
de bijdrage van GBS, meneer Bieze fractievoorzitter aan u het woord. "
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ja voorzitter ik dacht dat de VVD groter was dan wij, maar dat is dus niet zo. Voorzitter, de
economische en financiële crisis hebben we ver achter ons gelaten. Het gaat Nederland inmiddels
voor de wind. Over het jaar 2017 bedroeg de groei 3,1%. Dit betekende het hoogste
groeipercentage sinds tien jaar. In februari van dit jaar meldde Business Insider dat de
economische groei van Nederland in de turbostand staat. Tegelijkertijd kwam met de mededeling
dat we in 2018 bijna de piek van de groei gaan bereiken, het eerste waarschuwende signaal naar
voren. De groei is helaas niet gelijkmatig over ons land verdeeld. Er bestaan dus grote regionale
verschillen. In het rapport Regionaal-economische groei in Nederland van het Planbureau voor de
Leefomgeving werd vorig jaar aangegeven dat de afgelopen decennia in Nederland een patroon is
ontstaan van een krachtig groeiende Randstad en van Zuidelijk Nederland en een gemiddeld
groeiend Oosten en Noorden. Als gevolg hiervan worden de economische verschillen tussen
regio’s dus groter. Dat geldt ook voor het Noorden en dus ook voor ons mooie Oost-Groningen.
Als we bijvoorbeeld naar de werkgelegenheidsindex kijken dan bezetten wij binnen de in het
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rapport genoemde veertig werkgelegenheidsregio’s de zevenendertigste plaats, er is dus werk
aan de winkel. Voorzitter, gemeenteraden en colleges gaan en komen. Sinds 1994 heb ik al veel
politici en wethouders langs zien komen. Er is in die tijd veel veranderd. Het gemeenteraadswerk
is veel drukker en complexer geworden. Inwoners zijn mondiger en dus ook kritischer geworden.
Er is en wordt gedigitaliseerd en de I-Pad en de smartphone zijn niet meer uit ons leven weg te
denken. Ik heb er ook een gekocht een paar weken geleden, je moet er gewoon aan geloven. Ja.
Maar één zeer belangrijk ding is in ieder geval nog niet veel veranderd en dat zijn de verkiezingen.
In maart kozen onze inwoners wederom een nieuwe gemeenteraad. De ChristenUnie werd de
grootste partij en kreeg daardoor de leiding tijdens de coalitieonderhandelingen tussen de CU, het
CDA, de SP en de VVD. Na enkele weken werd het bestuursakkoord gepresenteerd en werd het
nieuwe college ook gepresenteerd en geïnstalleerd. Alle fracties hebben tijdens de openbare
vergadering hun mening over dit bestuursakkoord geventileerd. We spreken de Algemene
beschouwingen uit en besluiten over de Voorjaarsnota 2018 en de Perspectiefnota 2019-2022.
Voor dit college is het de eerste keer en daardoor is dit een bijzondere vergadering. Bijzonder zijn
ook de omstandigheden waarin deze vergadering plaatsvindt. Daar waar andere gemeenten in de
provincie Groningen zijn of worden heringedeeld slagen wij er in ons gebied nog steeds niet in om
tot een herindeling te komen. Wij waren en blijven, en daarmee bedoel ik de hele raad, groot
voorstander van een herindeling. Mijn fractie is wel teleurgesteld dat de coalitiepartijen en het
college hebben besloten om op dit gebied initiatieven van anderen af te wachten. Onze vraag is of
u hiermee alleen de andere gemeenten bedoelt of ziet u ook nog een belangrijke rol voor de
provincie weggelegd? Verder zijn bereikbaarheid en werkgelegenheid in onze gemeente
belangrijke onderwerpen. Het verlies van werkgelegenheid raakt ons dan ook altijd hard. De
sluiting door het COA van het AZC in Musselkanaal is daar een voorbeeld van. De conclusie van
het COA dat er in de provincie Groningen gemiddeld meer asielzoekers worden opgevangen dan
landelijk het geval is vinden wij een magere besluitvormingsgrond. Het COA zou in onze ogen veel
meer moeten kijken naar de ondersteuning van de zwakke economische regio’s. Ook rond de
toekomst van ons Refaja ziekenhuis is er van alles aan de hand. Bijna elke dag is eigenaar de
Treant groep in het nieuws en op z’n zachtst gezegd niet altijd in positieve zin. De onzekerheid
onder personeel, medische staf, patiënten en inwoners van onze regio is troef. Hier moet in onze
ogen op korte termijn een einde aan komen. Voor wat betreft de verdubbeling en aanpassing van
de N366 zien wij weinig voortgang. De verdubbeling tussen Nieuwe Pekela en Veendam zou dit
voorjaar starten. Wij vragen ons af wanneer dat nu gaat gebeuren en wanneer ook de
aangekondigde verbreding richting Stadskanaal opgepakt gaat worden. Zeer belangrijk voor een
betere bereikbaarheid is de realisatie van de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal. Het spoor
heeft gelukkig de status “Hoofdspoor” gekregen maar we zijn er nog lang niet. En er komen

43

verkiezingen aan voorzitter voor de Provinciale Staten in 2019, dat duurt niet zo lang meer. De
provincie heeft beloofd om tijdens deze bestuursperiode een realisatiebesluit te nemen. Wij blijven
zeer benieuwd of dit gaat lukken. Ook dit jaar bevatten de voor ons liggende Voorjaarsnota 2018
en de Perspectiefnota 2019-2022 geen aanzienlijke beleidswijzigingen en ook weinig nieuw
beleid. Net als in andere jaren is dit naar de mening van de GBS fractie gezien de financiële
situatie een terechte keuze. Er blijft zorg over de financiële positie van de gemeente. De
meerjarenraming van 2019-2022 laat in de jaren 2019 en 2020 tekorten zien. In 2021 en 2022
worden positieve resultaten verwacht. Die negatieve en positieve saldi blijken echter niet keihard
te zijn. Ook de risico’s die we als gemeente lopen bij bijvoorbeeld Jeugdzorg en Wedeka zijn
moeilijk in te schatten. We zullen dus een voorzichtig en degelijk financieel beleid moeten blijven
voeren. Welzijn en Zorg. Het college heeft vorig jaar besloten de voormalige Parkwijkschool een
nieuwe invulling te geven. Novo, Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Rode Kruis, Stichting
Welstad en Zorggroep Meander gaan het pand gezamenlijk gebruiken. Dat collegebesluit hebben
wij niet in de openbare besluitenlijsten kunnen vinden. Onze vraag is of dit besluit ooit openbaar is
gemaakt en zo niet, waarom niet? Het gemeentelijk accommodatieplan van ICS adviseurs uit juli
2013 adviseerde ons om de Parkwijkschool op termijn af te stoten. Renovatie op middellange
termijn werd geacht niet gewenst te zijn. Zowel college als raad waren het eens met de adviezen
die in dit rapport staan. Ruim vier jaar later, dus nu, besluit u echter die adviezen niet te volgen. U
raamt € 121.000,- aan totale (renovatie)kosten. Hiervan hebben € 34.000,- een bouwkundig
karakter. De overige aanpassingen bedragen € 87.000,-. Verder is er door de PvdA een
technische vraag gesteld over de duurzaamheidseisen waaraan dit gebouw moet voldoen en welk
energielabel het heeft. Uw antwoord dat het gebouw door bijvoorbeeld een niet geïsoleerde vloer
en dak nu energielabel G maar uiterlijk in 2023 energielabel C moet hebben impliceert dat wij
naast de geraamde kosten van € 121.000,- nog meer kosten op ons bordje zullen krijgen. Er
bestaat dus onzekerheid over de feitelijke kosten van dit project. Verder wordt er in de
Voorjaarsnota op geen enkele wijze over de duurzaamheid en de kosten die daarvoor gemaakt
moeten worden gerept. Zoals u weet heeft zich vorig jaar een serieuze koper voor dit gebouw bij u
gemeld. Deze koper heeft in uw opdracht een goed plan ingediend. Waarom heeft u kijkend naar
de leeftijd en de specifieke eigenschappen van dit gebouw en op basis van de adviezen van ICS
adviseurs dit gebouw niet verkocht? Graag uw reactie. Aanhakend aan het vorige punt zijn wij
verbaasd over het feit dat u geen rekening hebt gehouden met de duurzaamheidsmaatregelen
voor het nieuwe MFA Cereswijk. U vraagt hiervoor € 115.000,- aan investering van ons . Het
antwoord op onze technische vraag hierover vinden wij wat algemeen. Al in 2015 werden de
akkoorden van Parijs gesloten. Toen was al bekend wat er op het gebied van ons klimaat aan de
hand was en wat we eraan zouden kunnen en moeten gaan doen. Maar eerlijk is eerlijk voorzitter,
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ook de raad is in de aanloop naar het besluit rond de bouw van dat MFA hierin niet scherp
geweest. Laten we hiervan met z’n allen leren dat we bij plannen van bouw en renovatie
duurzaamheidsmaatregelen standaard meenemen. Wonen & Voorzieningen. In de inleiding
hebben wij aangegeven dat bereikbaarheid voor en van onze gemeente een belangrijk punt is. De
reactivering van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal is daarvan een speerpunt. Of het er ooit van
gaat komen is volgens ons nog maar zeer de vraag. Doordat de spoorlijn inmiddels de status
“Hoofdspoor” heeft gekregen is het gelukkig één van de eerste schapen over de dam. Dat was
een voorwaarde om ProRail aan de reactivering mee te laten werken. Maar er zijn nog grote
hobbels te nemen. Hobbels op het gebied van de hoogte van de jaarlijkse exploitatie, de beheeren onderhoudskosten en hoeveel de provincie hiervan zelf moet gaan financieren. Ook moet er
overeenstemming met eigenaar STAR worden bereikt. Ook moeten er afspraken met het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden gemaakt. Om nog maar even te refereren wat
directeur Hettinga van Arriva enkele jaren geleden opgetogen tegen de media zei. De trein naar
Stadskanaal zou in 2017 kunnen rijden. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Denkt u aan de tijd meneer Bieze."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Is het alweer zo laat. Ja ik zal voortgaan voorzitter. Het kan inmiddels verkeren. U vraagt de raad
om € 10.000,- beschikbaar te stellen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een
museumspoorlijn van Stadskanaal naar Gieten, wij zijn hier voorstander van. Voorzitter, dan naar
de verkoop van de watertoren. Zoals bij u bekend"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"U heeft nog een halve minuut."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Een halve minuut nog, nou dan ga ik dit gewoon afmaken en dan stap ik opzij. En ik ga nog even
een afsluiting doen als u het goed vindt. Voorzitter dan naar de verkoop van de watertoren. Zoals
bij u bekend hebben de fracties van D'66 en wijzelf hierover schriftelijke vragen gesteld. Daarvan
hebben wij de antwoorden van u nog niet binnen. Er ligt hier nu wel een besluit voor. We
behouden ons in ieder geval het recht voor om na uw beantwoording van onze vragen in zijn
geheel op dit onderwerp terug te komen. Nou voorzitter dan ga ik er even snel doorheen. Wij zijn
van menig dat de bezuinigingen op de Pauw moeten worden geschrapt, ook omdat vanuit de brief
van de Pauw blijkt dat er al ongeveer twee jaar ambtelijke en andere uren in zijn gestoken en
omdat er ook andere PM posten vanuit de voorjaarsnota zijn geschrapt. Jeugdzorg daar hebben
anderen ook al over gesproken. Bewindvoering hebben anderen ook over gesproken. Dan ga ik
even naar de duurzaamheidslening. "
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I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Uw tijd is om."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ja, ik moet nog even afsluiten voorzitter. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"5 seconden"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Vijf seconden afsluiten. Voorzitter de gemeente Stadskanaal viert in 2019 haar vijftigjarig
jubileum, dat is een reden om feest te vieren en dat mag wat ons betreft ook best wat kosten. Dus
die €100.000,- vinden wij geen probleem. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. Ik wil u allen er op wijzen dat de bijdrage van GBS op uw i-pad staat als het goed is.
Dank u wel meneer Bieze. Meneer Klopstra, fractievoorzitter van de VVD aan u het woord. "
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Voorzitter, dank u wel. Vandaag behandelen we de Voorjaarsnota 2018 en de Perspectiefnota
2019-2022. In de Voorjaarsnota geeft het college ons tussentijds gerapporteerd over de realisatie
en de uitvoering van de begroting en geeft het college de stand van zaken weer met betrekking tot
de financiële consequenties voor zowel dit begrotingsjaar als in de perspectiefnota de jaren die
daarop volgen. Diezelfde perspectiefnota geeft ons inzicht in de ontwikkelingen van de financiële
positie van de gemeente vanaf nu tot 2022. We hebben er kennis van genomen en zeggen dank
aan de medewerkers van onze gemeente voor de ambtelijke inbreng en dank aan het college voor
het heldere karakter daarvan. Veel van die onderwerpen laat de VVD hier onbesproken. We
hebben immers recentelijk aan de hand van de coalitie vorming en op basis daarvan het koersplan
“Nait soezen moar doun” het een en ander in deze raad besproken en dat behoeft denk ik geen
herhaling.
Een paar punten willen we echter niet onbenoemd laten. Het zijn de punten waarover de VVD
enthousiasme of zorg wil uitspreken. En een enkele informerende vraag van onze kant ligt
daarmee ook voor de hand. Ik begin met het programma Welzijn en Zorg. Iedereen verdient
goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat dan helpen we elkaar. We vinden het normaal
dat de familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt dan staan professionele
medewerkers, zorgmedewerkers, klaar voor de ondersteuning, de juiste ondersteuning, die je op
dat moment nodig bent. Wij willen dat iedereen die zorg krijgt die bij hem of haar past. Zo verleen
je zorg op maat. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen
leefomgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom vindt de VVD
het zo belangrijk dat de gemeente de zorg dichtbij de mensen aanbiedt en blijft aanbieden. De
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VVD staat positief tegenover de nieuwe opzet voor de integrale zorg voor ouderen, waarin de
huisartsenzorg, wijkverpleging en de verzorging en het gemeentelijk domein samenwerken. Wij
verwachten dat veel mensen hierdoor in de gelegenheid worden gesteld om zo lang mogelijk
zelfstandig te wonen en te leven. Op dit moment wordt enkel nog gestart met een
huisartsenpraktijk die de module ‘Geïntegreerde Zorg voor Ouderen’ van de zorgverzekeraar
afnemen. Wij hebben begrepen dat een aantal huisartsenpraktijken deze module op dit moment
nog niet afneemt en dat dat in de toekomst ook nog niet exact valt te bepalen wie dat wel gaan
doen. Wellicht dat in de najaarsnota hierover wat meer duidelijkheid kan worden gegeven. In het
verlengde van dit project is onlangs het onderzoek ‘Effectief ontschotten’ gestart. Daarin wordt bij
een aantal regionale aanbieders en de gemeenten onderzocht of er in de dienstverlening aan
cliënten met zorg uit de Zorgverzekeringswet en Wmo sprake is van ongewenste dubbelingen,
onvoldoende maatwerk of taken die niet door de juiste professional zou worden uitgevoerd. Wij
kijken vol verwachting uit naar de uitkomsten van dit onderzoek zodat de verantwoordelijkheden
daar belegd kunnen gaan worden waar zij horen. Doordat uit dit onderzoek kan blijken dat er
taken worden uitgevoerd door wijkverpleging of verzorging die eigenlijk bij de Wmo thuishoren zal
dit mogelijk leiden tot extra Wmo instroom. Gezien dat verhoogde risico op extra toestroom in
cliënten en de stijging van de gemiddelde zorgkosten per cliënt ten opzichte van de begroting
willen we expliciet onze zorg hierover uitspreken. De VVD zou graag van het college vernemen
hoe het college sturing van deze instroom en beheersing van de kosten gaat inrichten. Daarnaast
heeft het nieuwe kabinet het voornemen om de eigen bijdrage Wmo aan te passen naar een vaste
eigen bijdrage per 1-1-2019. Het is nog niet duidelijk of die termijn wordt gehaald. Gemeenten
verwachten hierdoor minder inkomsten uit eigen bijdragen en extra instroom in de Wmo. En ook in
dat licht zou de VVD graag vernemen hoe overtuigd het college is van deze meeropbrengst zoals
dat nu wordt gepresenteerd. De VVD vindt betreurt het om te lezen dat is besloten dat elke
gemeente de taken voor zichzelf gaat organiseren als het op de rechtmatigheid van de Wmo en
de Jeugd en kwaliteit van de Wmo aankomt. Gelden die aan andere prangende zaken binnen het
sociaal domein zouden kunnen worden uitgegeven worden nu kennelijk nog niet op die manier
besteed. Wonen en Voorzieningen. We hechten grote waarde aan het zijn en blijven van een
aantrekkelijke gemeente om in te wonen ook op het gebied van voorzieningen. De reactivering
van de spoorlijn Veendam- Stadskanaal vinden we belangrijk. We zien daarin een belangrijke
voorziening voor onze gemeente. Wij zijn dan ook verheugd dat er duidelijkheid is gekomen over
de juridische status van de spoorlijn. De VVD kijkt met positieve verwachtingen uit naar het
realisatiebesluit van de provincie ten aanzien van de reactivering van deze spoorlijn. Als gevolg
van deze ontwikkeling hebben de provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze en de STAR het
initiatief genomen om de haalbaarheid van een museumspoorlijn via het oude NOLS tracé naar
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Gieten te onderzoeken. De VVD stimuleert graag dergelijke proactieve initiatieven den we
stemmen dan ook in met de gevraagde bijdrage van
€ 10.000. Ook meneer Hofstra als dat voor een nieuw museum voor oudheden zou gaan. Laat ik
het maar zo formuleren. Woonrijp maken van de Baken in Waterland. Het is treurig te moeten
lezen dat de bedrijven die verantwoordelijk waren voor het woonrijp maken van de Baken failliet
zijn verklaard en dat we deze kosten niet kunnen verhalen. De bewoners wachten nu al jaren op
het woonrijp maken van deze omgeving. De VVD hoopt dat dit op korte termijn kan gaan
plaatsvinden in het kader van veiligheidsoverwegingen en uiteraard in het kader van de
leefbaarheid. Wat de VVD ook graag wil meegeven aan het college is dat er zou moeten worden
nagedacht over maatregelen ter voorkoming van dit soort financiële debacles bij faillissementen.
Daar zij juridisch gezien best mogelijkheden voor. De zwembaden. Ten aanzien van de
zwembaden en het aangekondigde haalbaarheidsonderzoek ten bedrage van € 25.000,- vraagt de
VVD het college aan te geven of niet reeds nu die informatie over haalbaarheid voldoende
voorhanden is. Immers, het aantal abonnementen, het aantal individueel betalende bezoekers en
daarmee dus het werkelijke aantal inwoners uit onze gemeente wat daarvan van de zwembaden,
van elk individueel zwembad, gebruik maakt zou nu voorhanden moeten zijn. Daarnaast kunnen
de cijfers van de jaarlijkse exploitatie en de te verwachten kosten van onder meer groot
onderhoud voor de komende 10 jaren per zwembad wat ons betreft eveneens in kaart gebracht
worden. De Raad kan met die uitgangspunten vervolgens in 2020 een weloverwogen keuze
maken welke kosten per inwoner van onze gemeente verantwoord zijn om te besteden aan één of
meerdere zwembaden. De VVD hoort het college daar graag over.
"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja even een vraag over de zwembaden. In uw bijdrage, ik vind het heel sympathiek dat u, ik ben
dat helemaal met u eens cijfers die je hebt ga die nou verstrekken en ik denk dat je dan dat een
goede leidraad is voor de rest, alleen ik dacht dat er was afgesproken dat we eigenlijk de
uitkomsten zouden afwachten van ontwikkelingen in Musselkanaal en die leidend laten zijn voor
de rest van de zwembaden. En dat helaas zie ik dit niet in uw bijdrage terug, dus bent u"
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Betekend dat dat u daarmee zegt dat het voortbestaan van de andere twee zwembaden
afhankelijk is van het voortbestaan van het zwembad in Musselkanaal. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de resultaten en de manier van aanpak en de duurzaamheid zoals
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die zwembad dat opgepakt heeft, een mooi voorbeeld van een dorpsinitiatief, dat we dat de
resultaten daarvan zouden afwachten en dat eigenlijk als blauwdruk ook voor Stadskanaal Noord
en voor Onstwedde gaan gebruiken. "
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ok, maar dat betekend dat u zegt als dat daar in Musselkanaal gaat lukken dan moeten de twee
andere zwembaden ook de gelegenheid krijgen na 2020 om op dat niveau verder te ontwikkelen.
Terwijl volgens mij de mensen, de bevolking in Onstwedde al heeft gezegd; dat model gaan wij
niet volgen. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, maar goed het is wel een voorwaarde o.a. geweest om dat toch mee te nemen, de resultaten
van dat in Musselkanaal. Als ze het niet willen ja dan hebben ze denk ik, het dorp Onstwedde
heeft dan ook de consequenties te aanvaarden dat die dicht gaat. Maar goed ik vraag me even af,
u omarmt toch wel even het pad die wordt bewandelt ten aanzien van de initiatieven in
Musselkanaal."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja, nou ja u hoort aan mijn vraag aan u al hoe ik daar in zit. En ik ben ook benieuwd naar het
antwoord van het college. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Schipper, PvdA."
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Ja, dank u wel. Het verbaasd me een beetje dat u daar een beetje weifelend over doet want het
standpunt van de VVD was de afgelopen jaren toch echt gaan voor die drie zwembaden en ik
hoop toch dat dat niet zoveel veranderd is en ik wil toch nog wel even toevoegen dat met iedere
keer het voorbeeld van en dat gaat ook naar meneer Pals toe de SP had het er ook al over dacht
ik, dat het idee van Musselkanaal zo dat je daar allemaal in mee moet gaan maar we weten ook
dat het in Noord al jaren zo gaat dat ze dat allemaal en dat ze daar altijd goede plannen hebben
en ik hoop toch dat dat ook beloond wordt en ik hoop echt dat de VVD toch gaat strijden voor drie
open baden. Want daar waren tot nu toe hebben ze dat altijd gedaan. "
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Bij onze eerste verkiezingsbijeenkomst in Musselkanaal heb ik daar het nodige over gezegd, daar
was u bij, maar ik wil het nog wel even herhalen. Eén van de fractievoorzitters heeft destijds
gezegd drie zwembaden luchtkastelen, daarvan heb ik destijds als lijsttrekker van de VVD gezegd,
en dat wil ik hier ook wel herhalen, als een zwembad zichzelf kan bedruipen tot op zekere hoogte
en voldoende maatschappelijk draagvlak in de eigen leefomgeving weet te creëren zal de VVD
zich daarachter scharen. Zo is eigenlijk ook de kern van het betoog, dat het ik destijds bij de
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verkiezingen gezegd en dat is ook wat ik hier wil herhalen dus daar weifel ik niet over. En ik wil
wel een voorschot nemen op Onstwedde, als men daar zegt ja dat gaan we niet doen dan is denk
ik wat meneer Pals zegt een juiste conclusie. "
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Nou blijft natuurlijk altijd de vraag van wat vindt u voldoende draagvlak en wanneer en wat mag
dat kosten om het toch te bedruipen."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja, die vraag moet u zich straks ook stellen als het zover is, dat klopt. "
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Wij hadden hem niet in onze algemene beschouwingen, u wel, dus vandaar dat ik de vraag nou
bij u stel."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja, maar ik denk dat u dan gaat voorstellen om de OZB te verhogen ofzo. "
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Nou ja als dat nodig is dan zal dat voor mij een heel goed plan zijn. Want zoals u weet zijn bij ons
altijd de sterkste schouders enz. enz. enz. "
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja, laat ik daar nu niks op zeggen, maar ik was er wel al een beetje bang voor, laat ik het zo maar
zeggen. Ik ga naar jeugd en educatie. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de
Jeugdzorg. Als coalitiepartij heeft de VVD aangegeven zich te kunnen vinden in de ambitie één
gezin, één plan, één regisseur. Er moet meer persoonlijke aandacht en maatwerk in contacten
met onze inwoners komen. Wij verwachten een betere kwaliteit tegen lagere kosten. Gedurende
2018-2020 blijven de Groninger gemeenten samenwerken bij de inkoop van de jeugdhulp. De
VVD gelooft dat samenwerking ertoe zal leiden dat lagere kosten aan de orde zijn. Helaas is de
verwachting over 2017 een provinciaal tekort van € 23,5 miljoen en dat is een heleboel geld.
Althans zoals nu uit de voorjaarsnota blijkt. Dit resulteert voor onze gemeente in een extra
structurele last van € 1.000.000, dat jaarlijks met € 250.000 wordt verlaagd. Een gang naar de
landelijke overheid waar het aanvullende financiering van de jeugdzorg betreft ligt voor de hand,
dit neemt echter wat de VVD betreft niet weg dat ook in eigen jeugdzorghuis blijvend zeer alert
moet worden gekeken naar de inrichting en efficiëntie van de organisatie van de jeugdzorg in onze
gemeente, al dan niet samen met andere gemeentes. De VVD wil expliciet haar zorgen uitten
over zowel deze extra last als de jaarlijkse verlaging van deze structurele last met € 250.000. Het
college heeft aangegeven dat deze jaarlijkse verlaging de structurele last taakstellend is. Daar
tegenover staat het gegeven dat we jeugdhulp/jeugdzorg verlenen met een “open eindefinanciering”. Wij willen graag dat de raad tijdig wordt betrokken bij het nemen van maatregelen
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om de “taakstellende” bezuiniging in te vullen en de VVD hoort dan ook graag van het college hoe
daar invulling aan wordt gegeven. Onderwijsachterstandenbeleid. Aandacht voor
laaggeletterdheid is belangrijk, zowel bij jongeren, als bij niet werkenden en bij ouderen, en
uiteraard ook bij werkenden. Een taalhuis kan laaggeletterden helpen bij het verbeteren van hun
taalvaardigheid. Het vergroot de persoonlijke ontwikkeling en daarmee de individuele
zelfstandigheid van onze inwoners. De VVD is dan ook verheugd dat het door het Rijk verleende
specifieke uitkering voor de bestrijding van die achterstanden, € 64.000,- hoger uit valt. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Denkt u aan de tijd meneer Klopstra?"
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja, ik zal afronden. Ik heb nog een aantal onderwerpen waar ik in één à twee zinnen wel iets over
kan zeggen. Communicatie met kleinere ondernemers. De VVD bereiken geluiden dat de
communicatie nog steeds zodanig is dat de kleine ondernemers, kleine zelfstandigen, dat ervaren
als "nee tenzij". En het verheugd de VVD dat hier in dit huis het adagium "ja, tenzij niet" inmiddels
plan heeft gevat en ook is ingezet. Het zou mooi zijn dat de communicatie vanuit dit huis het ook
maakt dat die kleine ondernemers die gedachtenomslag ook feitelijk als zodanig ervaren. En wij
willen graag van het college weten hoe daar invulling aan te geven. De zorg over Wedeka is een
grote, en wij willen, en daar houd ik het heel kort, graag weten in hoeverre noodzakelijke
verbeteringen hebben geleid tot betere efficiënte leidinggeving binnen Wedeka en hoe die
reorganisatie verder vorm gaat krijgen. Wij maken ons uiteraard net als andere partijen daar
ernstig zorgen over de tekorten. Wat wij opvallend vonden, en dan heb ik het over bestuur en
dienstverlening, de reisdocumenten. Die mogen tegen kostprijs verstrekt worden, dat zijn fictieve
bedragen aan de hand van zo gemiddelde kosten, dat begrijpen wij, maar nu ineens uit de
begroting blijkt dat als het een twee keer zo lang duurt voordat je een nieuw document behoeft
aan te vragen dat je dan ineens een halvering van je inkomsten gaat krijgen terwijl ook toch je
kosten naar beneden zouden moeten gaan. Daar hebben we een vraag over; hoe kan dat. Is er
dan toch niet teveel in rekening gebracht in het verleden."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Komt u tot een afronding?"
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja. De belangrijkste vraag die wij stellen is over het accres. Goed boekhoudkundig principe is;
winsten pak je pas als je ze werkelijk hebt of zeker weet dat je ze krijgt, kostenboekje zodra je
denkt die komen er aan. De accressen zijn nu opgenomen, maar de meicirculaire is inmiddels ook
uit en de VVD wil graag van het college weten hoe daarmee om te gaan. Dank u wel voorzitter. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
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"Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Ja het valt mij op, van eigenlijk alle coalitie partijen hoor, dat eigenlijk heel veel vragen worden
gesteld, dingen gevraagd worden om gerealiseerd te worden, inhoudelijke vragen, ik denk van u
was toch allen hier met de coalitie bespreking en de onderhandeling toch aanwezig want ook
meneer Klopstra u vraagt ook een aantal keren hoe het opgelost moet worden. Nou u bent dan de
enige die nog een beetje de hoe vraag er neerzet, maar er zijn wat mij betreft heel veel vragen
vanuit de coalitie die bij mij weer heel veel vraagtekens oproepen en denk ik jullie waren er
allemaal bij. Denk van heel gedetailleerd had het niet gehoeven, op deze manier. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Klinkhamer. Wou u daar op reageren, of."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ik weet niet of meneer Klinkhamer mij een vraag stelt."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Nou volgens mij niet echt."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Ik heb u wel genoemd."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja, dat is niet voor het eerst in uw leven meneer Klinkhamer."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Als u niet wilt reageren dan doet u dat niet."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Goed gaan we verder met de bijdrage van LB, meneer Mellies. Aan u het woord fractievoorzitter.
"
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Dank u wel voorzitter. Goed, vandaag bespreken we de plannen van het college voor het
volgende jaar, met een doorkijkje naar de 3 jaren daaropvolgend. We reflecteren op het huidige
beleid, en de fracties hier aanwezig mogen hun zegje doen over hoe het volgens hen beter moet
of kan, in de hoop natuurlijk dat er vervolgens iets mee gedaan wordt in de uiteindelijke begroting
die ergens in november van dit jaar gepresenteerd gaat worden. Wat in algemene zin opvalt
voorzitter en in de afgelopen jaren was het niet anders, is dat voor wat betreft de financiën de
saldi in de begroting steevast behoorlijk afwijken van de saldi in de tussenrapportages en de
jaarrekening. Eigenlijk is dit al zo sinds de gemeente verantwoordelijk is voor het Sociaal Domein.
Het zijn dan ook de ontwikkelingen in dit Sociaal Domein die grosso modo verantwoordelijk zijn
voor deze jaarlijkse schommelingen. Dat en de fluctuaties in de hoogte van het Gemeentefonds.
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Voor wat betreft het te voeren beleid voor de nabije toekomst, we hebben als gemeente gekozen
voor een stevige eigen koers. Het koersdocument “Nait soezen moar doun” was de eerste aanzet,
en de lijn zien we voortgezet in het huidige bestuursakkoord. We kunnen hiermee de komende
jaren mee uit de voeten. Dan nu onze speerpunten per programma. Welzijn & Zorg, belangrijk is
dat onze inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke manier zorg kunnen bereiken. Uit
recentelijk onderzoek van de nationale ombudsman blijkt dat veel mensen toch nog knelpunten
ervaren als zij voor zorg aankloppen bij de overheid. Zo is hen bijvoorbeeld niet duidelijk bij welke
instantie zij hun zorgaanvraag moeten indienen en worden zij van het kastje naar de muur
gestuurd. Binnen onze gemeente vragen wij aandacht voor dit probleem. Het kabinet heeft het
voornemen om per 1 januari 2019 een abonnementstarief voor de Wmo in te voeren.
Huishoudens die gebruik maken van een Wmo voorziening betalen dan per vier weken een
maximumtarief van € 17,50 per 4 weken. Hierbij wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het
inkomen, het vermogen en het gebruik. We zijn benieuwd hoe dit uitpakt voor onze inwoners en
wat de financiële consequenties zijn voor ons als gemeente. Toegankelijkheid, we streven nog
steeds naar een inclusieve samenleving. Maar we zijn nog lang niet toegankelijk voor iedereen,
waardoor een aantal mensen niet kan meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten.
Eind 2016 is een startnotitie Toegankelijkheid geschreven en er is een kernteam Toegankelijkheid
gevormd. We zijn benieuwd naar de tussenresultaten. Ook vragen we ons af of het kernteam
voldoende ondersteund wordt in haar taak. Laaggeletterdheid, is een probleem in onze
gemeente, in onze regio. We doen al best veel op dit vlak, maar wij zijn blij met het besluit om na
de zomer twee Taalhuizen op te starten in onze gemeente. Wonen & Voorzieningen. Openbare
ruimte, we hebben onlangs de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte 2018-2021 vastgesteld. Er is
een achterstand in vervanging van groen en in het groot onderhoud/vervanging van bruggen,
damwanden en beschoeiingen. De achterstand voor wat betreft het groen wordt in vier jaar tijd
weggewerkt, daar wordt extra geld voor uit getrokken. Dat juichen wij toe. Immers een goede
kwaliteit van wegen, bruggen, waterwerken en het groen draagt bij aan de beleving van prettig
wonen. Een aantal jaren geleden zijn in onze gemeente langs diverse landwegen betonnen
bermverhardingen geplaatst. Die zien er stevig en robuust uit, we horen daar goede berichten
over. Zijn er plannen om deze betonnen bermverhardingen nog langs meerdere wegen in het
buitengebied te plaatsen. Het zal de meesten niet ontgaan zijn, maar het rommelt binnen ons
Refaja. Treant heeft voorgenomen afdelingen te sluiten. Niet alleen de nabijheid van
specialistische zorg voor onze inwoners staat op de tocht, maar ook hoogwaardige
werkgelegenheid. We zullen in gezamenlijkheid alles op alles moeten zetten een volwaardig
ziekenhuis te behouden. Volgende week hebben we in deze raadzaal een bijeenkomst met
Treant. Laten we hopen dat we het bestuur op andere gedachten kunnen brengen. Circulaire
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Economie. In het bestuursakkoord is de ambitie uitgesproken voor extra werkgelegenheid bij
voorkeur in de circulaire economie. Het bestuur wil daar actief aan bijdragen door niet alleen van
afval nieuwe grondstoffen te maken, maar vooral ook door in de regio waarde aan deze
grondstoffen toe te voegen en er eindproducten mee te realiseren. Lokaal Betrokken onderschrijft
deze ambitie maar is ook zeer benieuwd naar de concrete plannen. Ruimte & Milieu. Zwerfafval
is een probleem en niet alleen in onze gemeente. Jaarlijks gaan er in Nederland 1,5 miljard PETflessen en 1,8 miljard blikjes als drankverpakking over de toonbank. Hiervan belandt jammer
genoeg een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment
verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Uit onderzoek blijkt dat 3 op de 4
Nederlanders zich mateloos stoort aan vervuilde straten, bermen en blikjes en flesjes. Het ziet er
niet alleen vies uit het veroorzaakt ook dierenleed. Op land worden koeien en andere landdieren
ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terechtkomen. Op het water brengt het op
grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren. De totale kosten van het
zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar. Deze kosten worden voor
90 procent door lokale besturen gemaakt. Wij dus als gemeente. Ook worden miljoenen euro’s
door overheden en bedrijven in bewustwordingscampagnes en opruimacties gepompt. Dit alles
zonder structureel resultaat, onze straten, stranden en natuurgebieden blijven vervuild. Burgers en
organisaties vragen om oplossingen voor het zwerfafval en om meer bescherming van het milieu
en beter hergebruik van materialen. Statiegeld op flesjes en blikjes is een essentieel onderdeel
van deze oplossing. In november is de ‘Statiegeldalliantie’ opgericht en inmiddels (update 17 mei)
hebben al meer dan 645 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden(
waaronder het merendeel van de Nederlandse gemeenten) en bedrijven zich aangesloten bij de
Statiegeldalliantie. De gemeente Stadskanaal heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, en
wij vinden dat we dit initiatief moeten ondersteunen. Ik wil hiertoe graag een motie indienen
voorzitter. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 11 juni 2018.
Constaterende dat zwerfafval een hardnekkig probleem is en een bedreiging vormt voor het
milieu, dieren en mensen. Niet alleen in onze gemeente maar ook landelijk en wereldwijd.
Constaterende dat PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval,
constaterende dat op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport kosten en
effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes aan de Tweede Kamer heeft gestuurd en dat dit
rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van
de plasticsoep en zwerfafval. Constaterende dat op 25 november 2017 een statiegeldalliantie is
opgericht waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineen hebben geslagen voor
uitbreiding van statiegeld. Het gaat om consumenten en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven
en burgerinitiatieven. Door zich aan te sluiten bij deze alliantie vragen zij hun regering om
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statiegeld op alle PET flessen en blikjes in te voeren. Overwegende dat landen als Duitsland,
Noorwegen en Denemarken al een statiegeld systeem hebben voor kleine flesjes en blikjes met
als gevolg dat het aandeel daarvan in het zwerfafval sterk is verminderd. Overwegende dat meer
recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van circulaire economie beter mogelijk
maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval
wordt verbrand. Overwegende dat vermindering van zwerfafval voor de gemeente leidt tot lagere
kosten in opruimen. Roept het college op de gemeente Stadskanaal aan te sluiten bij de
statiegeldalliantie en gaat over tot de orde van de dag. Deze is ingediend door de heer Bieze van
GBS, heer Pals van D'66, de heer Hofstra van de PvdA en ondergetekende. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. "
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Ik vervolg mijn teksten. De laatste twee alinea's. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De
gemeentelijke organisatie; gemeentelijke herindeling is van de baan. Omliggende gemeenten
hebben andere keuzes gemaakt en dat hebben we te respecteren. We hebben daarom gekozen
voor een stevige eigen koers; we hebben het al eerder genoemd. Het één en ander is vastgelegd
in het koersdocument “Stadskanaal Koersvast” met bijbehorende projectenboek. Voorgesteld
wordt om de organisatie uit te breiden naar 220 fte waarbij we nog steeds 4% onder de landelijke
benchmark blijven. We willen een professionele, dienstverlenende en duurzame organisatie. Een
organisatie die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Wij kunnen hier dan ook mee in
stemmen. Wel hebben wij nog een vraag. We constateren dat er recentelijk veel vacatures zijn. Is
het op dit moment moeilijk voor onze gemeente om goed personeel aan te trekken. En zo ja; hoe
komt dat. Dan vervolgens het laatste onderwerp voorzitter, onroerendzaakbelasting, de OZB op
zonneparken. We hebben sinds juli vorig jaar een zonnepark binnen onze gemeentegrenzen. Dit
jaar wordt een tweede in gebruik genomen en wellicht volgen er de komende jaren nog meer.
Over deze parken wordt onroerendzaakbelasting geheven. Het zijn meeropbrengsten voor de
gemeente. We hebben ook behoorlijke ambities op het gebied van energie. Ons voorstel
voorzitter, zou zijn de extra inkomsten, de meeropbrengsten uit OZB van de zonneparken, te
reserveren voor toekomstige investeringen. We stellen voor de opbrengsten toe te voegen aan de
reserve ‘duurzame energie’. En we willen hiervoor ook nog een motie indienen. De raad van de
gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 11 juni 2018, overwegende dat in het akkoord van
Parijs uit 2015 met meer dan 190 landen afgesproken is de globale temperatuur stijging tot een
maximum van 2 graden boven de pre-industriële niveau te beperken met het streven dit niet
boven de 1,5 graad Celsius uit te laten komen. voor Nederland betekend dit een reductie van de
uitstort van broeikasgassen met 80% of meer in 2050. Overwegende dat in Nederland in 2013 een
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energieakkoord afgesloten is gericht op het terugdringen van het energieverbruik en een toename
van hernieuwbare energiebronnen. Hierin is afgesproken dat er in 2020 en 2023 sprake moet zijn
van respectievelijk 14% en 16% duurzame energie in Nederland. Overwegende dat de gemeente
Stadskanaal de ambitie heeft in 2050 100% energieneutraal te zijn, overwegende dat hiervoor
aanzienlijke investeringen nodig zijn. constaterende dat er een reserve duurzame energie is, waar
sinds 2020 niets meer aan is toegevoegd. Constaterende dat er vanaf 2019 OZB op zonneparken
wordt geheven en dit als meeropbrengst mag worden gezien. Constaterende dat deze
meeropbrengst kan worden toegevoegd aan de reserve duurzame energie zodat daaruit
toekomstige investeringen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden gefinancierd.
Verzoekt het college om in het conceptbegroting 2019 op te nemen dat de jaarlijkse
meeropbrengst OZB op zonneparken vanaf 2019 wordt toegevoegd aan de reserve duurzame
energie. En gaat over tot de orde van dag. Deze motie is mede ondertekend door de heer Pals
van D'66 en mijzelf. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"U las 2020, maar dat zal 2012 zijn denk ik. Dat er niets meer aan toegevoegd is. "
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"sorry"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"U las voor sinds 2020 is daar niets meer aan toegevoegd, maar dat zal 2012 moeten zijn. "
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Sorry, nee, het is 2012 inderdaad. Klopt. Correct opgemerkt. Dat was mijn bijdrage voorzitter. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Goed, dank u wel. De beide moties staan op uw i-pad. Punt 10.9 en 10.10. Meneer Van Beek,
CU. "
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja dank u wel voorzitter. Ja meneer Mellies u heeft nu twee moties ingediend, ik heb dat
vanmorgen pas langs zien komen, op zich jammer dat we dat niet eerder gehad hadden, dat we
daar eens rustig over konden nadenken, het lijkt mij, althans ik denk dat het handig is, dat wij even
de beantwoording van het college afwachten voordat wij dan reageren op uw motie want ja ik
bedoel ik mag aannemen dat u een reactie van ons verwacht of roept u helemaal niet op tot enige
steun van deze moties. want dan zijn we natuurlijk helemaal gauw klaar. Maar ik zeg alleen maar;
u dient ze in en verder vraagt u niks, zegt u niks en"
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Nee, zo gaat dat met moties. U mag daar een oordeel straks over vormen en we gaan nog even
schorsen straks dus we kunnen er nog even over nadenken. En we zullen de reactie van het
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college straks afwachten. "
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja, nee, is prima."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Goed, dank u wel voor uw bijdragen meneer Mellies. Komen we bij de fractie van D'66.
Fractievoorzitter meneer Pals, aan u het woord. Ga uw gang, ik heb u het woord gegeven. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik denk ik wacht even op een startschot of zo dus dan. Ok, gaat allemaal van mijn tijd af.
Voorzitter, de tijd is voorbijgevlogen en we zijn alweer aanbeland bij de algemene beschouwingen
2018. Bijzondere algemene beschouwingen want met een nieuw college en een nieuwe coalitie,
D'66 zal de komende periode het college en het coalitieakkoord blijven volgen en bovenal kritisch
controleren. Ook willen wij duidelijk aangeven dat we dit toch echt zien als een coalitieakkoord en
zeker niet als een raadsakkoord. Wij wensen in ieder geval de komende periode de coalitie heel
veel succes want het doel van alle partijen in deze raad is hetzelfde; zorgdragen voor
Stadskanaal. Voorzitter, D'66 is een groot voorstander van transparante politiek, geen stukjes
voor de bühne maar een goed open debat met elkaar, dat is volgens D'66 dan ook wat onze
burgers verdienen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Luijken, SP."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Ik vind de opmerking van de heer Pals over transparant zijn als je niet bereid bent je
beschouwingen te delen met je collega's ,ik vraag me toch een beetje af waar die transparantie
precies zit."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, maar u moet even, de zin is aangevuld mevrouw Luijken met; geen stukjes voor de bühne. Ik
heb al 8 jaar zeg ik dat dit een toneelstuk is, dus vandaar. En ik heb mijn mening daarover dus
vandaar die transparantie heeft u nu op uw i-pad en u dient alleen maar goed te luisteren. Dat is
de transparantie. Hierom hebben we net als voorgaande jaren niet van tevoren onze
beschouwingen eerst naar de andere partijen en het college gestuurd. Wel hebben we van
tevoren ons technische vragen gesteld en beantwoord gekregen. Dank hiervoor. Hier zullen wij
dan als het goed is ook veel meer van hebben. Voorzitter, fan nu over naar het belangrijkste deel
van deze dag; de inhoud. Wij zullen het proberen kort te houden en zullen de eerste
beschouwingen op de voorjaarsnota en dan op de perspectiefnota met u delen. De voorjaarsnota
geeft helaas geen positief beeld, de komende jaren zijn er nog forse tekorten te verwachten, een
groot deel van deze tekorten komt door zaken die voor een deel buiten onze macht liggen en waar
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veel gemeenten dezelfde problemen mee ondervinden. Het zijn vooral de jeugdhulp en Wedeka
die opvallen. Hoewel de landelijke overheid hierin volgens onze lokale D'66 fractie een grote taak
heeft houdt dit wel in dat de bestedingsruimte binnen onze gemeente hierdoor beperkt is, en de
gemeente zal dus ook creatief zal moeten blijven. Wel is de grote vraag: Hoe kunnen we deze
oplopende tekorten zonder hulp van de landelijke overheid een halt toeroepen. Voorzitter, dan
de programma’s. Bij programma 1, Welzijn en Zorg vallen ons de volgende taken op: De kosten
van de Wmo maatwerkvoorzieningen lopen verder op, wat betreft de eigen bijdrage wordt er in de
voorjaarsnota gezegd dat er hierover in de mei of septembercirculaire meer duidelijkheid zal
komen. Kan de wethouder ons vertellen of er met de meicirculaire al enige duidelijkheid gegeven
is en hoe dit eventueel voor onze gemeente zal uitpakken. Zijn er nog mogelijkheden om goede
zorg te blijven bieden maar wel de tekorten terug te dringen. Wij hebben ons erg verbaast over de
investering die gevraagd wordt voor wijkcentrum Cereswijk. In 2017 heeft onze raad ingestemd
met een voorstel van meer dan een miljoen euro waarin geen duurzaamheidsmaatregelen waren
opgenomen. Hiervan hebben wij zelf een les geleerd. we zullen hierop scherper moeten zijn. Maar
D'66 vraagt zich ook af of de wethouder in gevolg met voorstellen zal komen waarin de
duurzaamheidsmaatregelen direct zijn opgenomen. Voorzitter, het volgende programma is
wonen en voorzieningen. Wat betreft stichting kunstzinnige vorming de Pauw hebben wij vol
verwondering kennisgenomen van de tekst. Wij vragen ons af hoeveel ambtelijke uren er
inmiddels zijn besteed aan het proberen te bereiken van deze ombuiging van €7000,- en hoeveel
uren inmiddels gekost hebben. Verder hebben wij van stichting de Pauw begrepen dat er in de
tekst iets mist. In de tekst staat dat het bezwaarschrift van de Pauw op advies van de commissie
rechtsbescherming ongegrond is verklaard. Alleen schijnt de uitspraak geweest te zijn dat er
geadviseerd is het bezwaarschrift ongegrond te verklaren mits er aanvullende deugdelijke
onderbouwing komt. Wij hebben begrepen dat de Pauw nog steeds wacht op deze aanvullende
onderbouwing. Wij hebben vernomen dat er bijvoorbeeld is geadviseerd om 10% te korten op de
personeelskosten, dit houdt in de praktijk in dat er 1,5 uur in personeel per week wordt bespaard.
Voorzitter, D'66 is benieuwd of dit college inmiddels niet meer om een principekwestie gaat dan
om een structurele bezuiniging. D'66 is van mening dat dit soort voorzieningen meer dan
noodzakelijk zijn voor onze gemeente. Over het plan voor de watertoren hebben wij nog steeds
erg veel zorgen en vrezen wij voor hetzelfde scenario als het oude postkantoor. Verder zullen we
hiervoor de beantwoording van de schriftelijke vragen die we samen met GBS hebben gesteld
afwachten. Voorzitter, wat betreft jeugd en educatie vragen wij ons af wat de meest actuele
situatie is betreffende de jeugdhulp. Ook zien we dat de raming voor de jeugdhulp-budgetten
jaarlijks met €250.000,- worden verlaagd. Is dit gezien de tekorten niet extreem wishful thinking?
Bij economie en arbeidsmarkt verwonderen we ons vooral over het uitblijven van investeringen.
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De nieuwe coalitie heeft erg ambitieuze doelstellingen uitgesproken voor het terugdringen van de
werkloosheid. Kan dit budgetneutraal behaald worden of kunnen we hier later nog voorstellen en
investeringen voor verwachten? Voorzitter, zoals bekend is D'66 voor voor duurzaamheid. Wij
zijn dan ook erg trots dat de duurzaamheidslening in onze gemeente een daverend succes is en
alweer aangevuld zal worden. Wij juichen dit dan ook van harte toe. Wij zullen verder gaan met
onze beschouwingen op de perspectiefnota. Het meest verontrustende in deze perspectiefnota is
dat we kunnen lezen dat de ondergrens van de algemene reserve onder druk komt te staan. Na
jaren van bezuinigingen is dit zuur, maar misschien ook de nieuwe werkelijkheid waarin we leven.
In praktijk ziet D'66 dat er de komende periode grote uitdagingen zijn voor de gemeente om een
goed perspectief te houden en we zullen misschien ook de hand op de knip moeten houden.
Verder zien wij ook dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de bijdragen vanuit de overheid, wij
hopen in ieder geval dat het college zo spoedig mogelijk duidelijkheid kan geven zodat we een
goed toekomstbestendig beleid kunnen maken. Het andere punt dat we willen inbrengen betreft
het wijkbeheer en het punt van het beheerprogramma van het groen. Wij willen graag een
voorstel van het college waarin het college met groenbeheer ruimte en aandacht komt voor de
bijen, waarvan de populatie in toenemende mate afneemt. Daarvoor zijn er al ernstige
waarschuwingen richting de bevolking geuit, en we kunnen dit niet langer negeren. Vooral niet
omdat wij als Stadskanaal meedoen met het zogenaamde ‘bijenconvenant’. Wellicht kan een
andere aanpak onze bermen en groen beheer zelfs een win win situatie opleveren voor deze
perspectiefnota. Wij leggen daarvoor eerst de motie bij u neer zodat u hem kunt bestuderen en
wellicht meenemen in uw antwoord waarin we de tweede termijn wel of niet gaan indienen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"U kunt geen motie neerleggen en hem nog niet indienen. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ok dan wacht ik nog, ja dat is een lastig onderwerp."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"U heeft het nu neergelegd als vraag voor het college."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ok dan let ik het neer als vraag voor het college."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Prima, gaat u verder."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik neem aan dat hij op de i-pads komt, want meneer Van Beek wil ook alles bestuderen en
terecht."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
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"Hij komt niet op de i-pad want u dient hem niet in."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Dan zal ik hem indienen, want als dat beetje de vraag, ik heb hem gisteravond doorgestuurd."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Hij is wel bekend bij de raadsleden waarschijnlijk, maar dient u hem in of dient u hem niet in.
Meneer Van Beek, CU."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja meneer Pals ik begrijp uw dilemma nu hoor, kijk u stelt nu de vraag aan het college wat bij
betreft geeft het college eerst antwoord en bent u niet tevreden met het antwoord kunt u in tweede
termijn alsnog de motie indienen."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, dat is de"
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Maar dat is een oplossing mijnerzijds, ik weet of u zich daarin kunt vinden."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik ga helemaal mee met uw oplossing, want dat is ook de meest praktische weg, alleen ik zie hier
ernstige mensen ernstig kijken. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ik neem aan dat u dan het college in kennis stelt van de inhoud van de motie. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"precies"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Duidelijk, gaat u verder. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Er komt nog een dus dan heeft u er twee. Goed. Voorzitter, voor de begroting 2019 zullen we
door de sluiting van het AZC in Musselkanaal in een klap 300 inwoners minder in onze gemeente
hebben, D66 wil nogmaals aangeven dat het dieptreurig is dat een AZC die geworteld is in onze
samenleving gesloten wordt. Ook in de perspectiefnota wordt erg optimistisch uitgegaan van het
jaarlijks verlagen van de jeugdhulp-budgetten met €250.000,-. D'66 vraagt zich nogmaals af of dit
een realistisch perspectief is. D'66 vraagt zich af wat de gevolgen zullen zijn als andere
gemeenten te besluiten om niet verder te gaan met Wedeka, wij begrepen dat de financiële
gevolgen hiervan niet aan te geven zijn. Lijkt het de wethouder niet verstandig om deze gevolgen
toch in beeld te brengen."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals u vraagt nu iets aan de wethouder, maar ik neem aan, aan het voltallige college."
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K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Het college, ja, ja. Wie het aangaat trekke het aan, het college ja. D'66 heeft zich verwonderd dat
in de perspectiefnota al wordt gesproken over het in 2019 beschikbaar stellen van € 100.000,voor de viering van 50 jaar Stadskanaal. Dit terwijl in hetzelfde stukje staat "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Houdt u de tijd in de gaten meneer Pals."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik ben zo klaar voorzitter. Dit terwijl in hetzelfde stukje staat dat er geen uitgewerkt plan is maar
de eerste ideeën zich vormen. Onze vraag aan het college is; Zijn er al burgers betrokken bij deze
ideeën en worden er de burgers al gevraagd om deze ideeën aan te leveren. Voorzitter, wij zijn
hiermee al vrijwel aan het einde van onze beschouwingen, wel nog een laatste vraag. Onze
burgers verdienen een meer dan uitstekende voorlichting, D'66 heeft gehoord dat er vraag is naar
een persuurtje zoals in andere gemeenten al aanwezig. D'66 pleit dan ook voor de invoering van
een persuurtje in Stadskanaal zodat er betere voorlichting gegeven kan worden. Na enige tijd kan
het succes van dit pers uur altijd geëvalueerd worden. Hiervoor zullen wij een motie bij u
neerleggen ter kennisgeving. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Gaat u een motie indienen of "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nee, hetzelfde als de vorige keer. Had u al gezegd dat ik "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Bedankt voor uw bijdragen meneer Pals. Goed we hebben alle bijdragen gehad van alle fracties
en daarvoor dank. Ik verwacht dat het college een schorsing nodig heeft. Kunt u ongeveer
aangegeven hoelang dat is. Dan gaan we om 17.20 uur verder. Ja, dan schors ik nu de
vergadering. "
schorsing ():
""
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ik geef het woord aan wethouder Hamster. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Dank u wel voorzitter. Dank ook voor alle inbreng van alle fracties. U heeft afgelopen drie uur
heel veel ingebracht en als college zullen we ons best doen om daar zo goed mogelijk op in te
gaan. U begrijpt dat de fracties die van tevoren hebben aangeleverd daarop een steviger, een
zekerder beantwoording zullen krijgen dan de fracties die gemeend hebben dat niet te moeten
doen. Zeker met collega's die portefeuilles nu net twee weken beheren, kunt u met alle respect
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niet van verwachten dat ze de diepte hebben die ??????? om binnen no time daar op te
reageren."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Voorzitter, ondanks dat wij onze algemene beschouwingen wel hebben ingeleverd kan ik de
wethouder meegeven dat hij ook gebruik mag maken van de pauze die straks ongetwijfeld komt
om in de tweede termijn vragen die zijn blijven liggen te beantwoorden. Dus het gemak waarmee
hij van tevoren al zegt dat er dieper wordt ingegaan op de vragen die ze gesteld zijn door de
fracties die hun algemenen beschouwingen hebben aangeleverd dan van de vragen waarvan ze
niet van tevoren gesteld zijn, vind ik niet verstandig. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Mag ik het aanvullen,kan de wethouder alvast aangeven waar hij mee zit, want dan inderdaad
dan ga ik mijn collega Hofstra sta ik bij"
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ik zit helemaal nergens mee voorzitter, ik wacht op uw oordeel of u vindt dat er acceptabel
geantwoord is of niet en dat horen we dan graag in uw tweede termijn, inderdaad als u vragen
gemist heeft. Ik kondig dit aan de voorkant aan om ook gewoon als eerste spreker mijn collega's
en mijzelf enigszins in bescherming te nemen. Als u aan het eind van al onze betogen opmerkt
van ik heb zaken gemist of ik vind dat dit antwoord niet adequaat is, dan horen wij dat graag en
dan is er de kans dat we dat in tweede termijn op weten te lossen. Er is ook de kans dat we daar
meer tijd voor nodig hebben. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals"
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Uw laatste zinnetje dat is een beetje beter antwoord dan waar u me begon, daarvoor mijn
complimenten. Want ik denk u neemt zichzelf, even weer gas terug in uw beantwoording, want
waar u mee begon was volstrekt niet aanvaardbaar eerlijk gezegd. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Nou gebruikt u ook hele stevige woorden, maar dat constaterende zullen we gaan beginnen. En
als u mij toestaat dan wil ik beginnen met een financiële hoofdlijn zoals we dat gewend zijn. En
daarna per portefeuille onderdeel, bestuur en integrale veiligheid, jeugd en onderwijs, werk en
inkomen. Daarbij moet ik opmerken dat 10 minuten voor mij ambitieus is en de tweede opmerking;
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mocht ik nou na 20 voor zelfs nog aan de gang zijn dan hoop ik dat u ons toestaat onze
gebruikelijke volgorde om te gooien zodat collega Veenstra eerder gaat zodat zij ook op tijd weer
terug kan zijn, nee weg kan zijn richting haar afspraak. Terug zijn is ook ambitieus. Als we kijken
naar onze financiële hoofdlijnen dan kan ik die in vier boodschappen doen volgens mij. Allereerst;
voorjaarsnota duidt dat wij grote extra uitgaven moeten maken op Wmo, Jeugd en Wedeka. En
daarmee schieten we 2 miljoen in de min. De perspectiefnota schetst een investering in de
organisatie en verder niet zoveel nieuwe beleidswensen en dat is goed te duiden gezien het feit
dat wij in een overgangssituatie hebben gezeten van het vorig college naar dit college.
Perspectiefnota schetst ook dat wij grote extra inkomsten verwachten vanuit een accres die nog
niet helemaal zeker is. Daardoor lijken we wel structureel dik in de plus te komen. De komende
twee jaren, de jaren daar naartoe, zullen we nog wel interen op onze reserve. En dat laatste
boodschap is dan de onzekerheid over dat accres wat het interbestuurlijk programma inhoudt, een
aantal van de raadsleden was bij de uitleg van mevrouw Kriens, bij de VVG vorige week, die heeft
ook gehoord wat dat wel of niet zou kunnen betekenen, er ligt nog heel veel vermogen bij uw raad
om te zeggen hoe dat geld besteed moet worden. Aan de andere kant moeten we ook realistisch
zijn over hoeveel we sowieso al kwijt zijn aan de opgaven die er liggen en de tekorten die we nu al
hebben. Er zijn behoorlijke risico's in de jeugdzorg, in de Wmo tarieven een openeinde karakter
van alle zorg en jeugdzorg zaken en daar wordt op dit moment al onderzoek naar gedaan. De
WSW korting en de opschalingskorting zijn voor het huidige Kabinet een gegeven en daar wordt
eigenlijk niet meer aan getornd. Instemmen met IBP is feitelijk ook instemmen met alle zaken die
ons nu heel veel geld kosten. Dus de conclusie is dan; op dit moment met de kennis van nu dat
we gewoon behoedzaam om moeten blijven gaan met de middelen zoals we die hebben. Zoals u
inmiddels de afgelopen jaren gewend bent. Wat wel nieuw is, is dat we daar geen ombuigingsplan
bij hebben op dit moment. Eigenlijk het hele afgelopen decennium zijn we bezig geweest met het
terugbrengen van de uitgaven en het vermeerderen van de inkomsten en daarmee kom ik bij het
eerste antwoord. Want de PvdA vraagt; beste portefeuillehouder, u spreekt het college aan, maar
ik wel best als portefeuillehouder reageren, is het wel slim om niet alvast extra inkomsten vanuit
de OZB te realiseren. Collega Van Beek vulde u goed aan, want wij hebben in ons
bestuursakkoord een zin toegevoegd aan dat we dat niet trendmatig willen doen, namelijk een
extra verhoging doen we alleen dan wanneer dat nodig is voor het realiseren of het in stand
houden van voorzieningen. Onze totale lastendruk willen we zo laag mogelijk houden. dat is een
duidelijk uitgangspunt denk ik en op het moment dat wij nu eenzijdig aan de inkomstenkant aan
het werk zouden gaan en ondertussen niet aan onze uitkomsten kant ook zouden willen kijken
naar besparingen. Volgens mij gaat dat in tegen de bestendige lijn die we de afgelopen 10 jaar
hebben proberen neer te leggen. "
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I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Inderdaad staat die zin in het bestuursakkoord, maar ik vraag me af of de wethouder kan
specificeren voor welke voorzieningen hij dat vindt gelden. Is dat bijvoorbeeld ook een zwembad?"
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Nee, dat kan ik op dit moment niet specificeren. Op het moment dat het college of uw raad zegt
van wij willen investeren in een bepaalde voorziening en wij zien dat de middelen zoals we die op
dat moment beschikbaar hebben daarvoor tekort schieten, maar we vinden het dusdanig
belangrijk dat we op een andere manier daar dekking moeten gaan zoeken dan kan weer die
tweeslag gemaakt worden, kijken waar we de uitgaven elders kunnen beperken en wellicht kijken
waar we inkomsten kunnen vermeerderen. Dus op dat moment zal ook een breder voorstel aan u
gedaan worden en zoals we dat gewend zijn in een perspectiefnota kunnen we dat volledige beeld
schetsten, hoe wij kunnen komen tot een goed sluitende begroting op alle projecten die we
hebben. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou voorzitter wij hebben natuurlijk in het verleden perspectiefnota gehad waarin wij niet
bevroeden dat een half jaar later de OZB met 12% werd verhoogd, dus in die zin is het dan een
interessante, maar dan zien wij de begroting tegemoet wat daar dan in staat. en ja ik vraag me wel
af ook gezien wat u zegt over de onzekerheid van het accres of het wel stand houdt dat het
verstandig is dat dit niet besloten wordt. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ik ga verder. U vroeg ook namelijk wat wij afgesproken hebben over de middelen rond het sociaal
domein. U bracht ons in herinnering dat het vorige coalitieakkoord stond dat we die binnen de
rijksuitkeringen wilden uit gaan voeren en daar was een hele nadrukkelijke gedachte bij, we
krijgen middelen en die willen we besteden aan de taken die we erbij hebben. Maar er is wel wat
gebeurd de afgelopen jaren. Ik knip ze even in drieën. Binnen de Wmo zitten we nog goed binnen
het budget, zelfs om de extra lasten uit te geven. Binnen jeugd overschrijden we op dit moment,
zeggen we ook meteen wij willen over vier jaar weer terug zijn binnen de rijksmiddelen. Daar komt
ook die afname van het kwart miljoen, ik kom zo even terug op de realiteitsgehalte ervan want
daar hebben meerdere van u vragen over gesteld. Waar we bij werk tegenaan lopen is de SW
korting. Hoe hard wij ook ons best zullen doen, kan ik bijna garanderen, de komende periode gaan
wij niet uitkomen met de middelen die wij voor het deel werk krijgen, omdat het vorige kabinet, ik
hoef geen partijnamen te noemen, in al haar wijsheid besloten heeft per SW'er heel veel tekorten
en dat missen wij nu, dat kunnen wij niet inbrengen in het totaal van het sociaal domein, dat is
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reden één. Reden twee is dat de verwachting is dat vanaf volgend jaar er geen specifieke
integratie uitkering voor het sociaal domein meer zal zijn, dat het opgaat in de algemene uitkering.
En dan zijn die middelen ook lastiger te volgen. Dus dat is de reden dat wij niet de expliciete de
uitspraak hebben gedaan; het sociale domein met uitgevoerd worden binnen de daarvoor
beschikbare middelen. U hoort wel mij ook, zeker aan het begin van mijn betoog, zeggen; we
proberen dat nog steeds reëel te doen voor Wmo en Jeugd en voor alle andere zaken naast de
SW. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja ik vraag me toch even af hoelang deze wethouder blijft refereren aan besluiten die door het
vorige kabinet genomen zijn terwijl het huidige er toch alweer een behoorlijke poos zit, dus
misschien kunt u ook aan uw partijgenoten in Den Haag meegeven dat zij toch misschien wat op
kunnen plussen. Graag een reactie. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Zolang we last van die afspraken hebben blijf ik er nog wel even op terugkomen denk ik. En
geloof mij, ik weet niet of, ja nu ga ik bijna namens een partij praten, u heeft wellicht vernomen wat
partij, congres van de CU afgelopen zaterdag besloten heeft en ingebracht heeft als inbreng
richting het kabinet en ik weet dat mijn collega's ook via hun partijlijn hun uiterste best willen doen
om het maximale voor Stadskanaal ook te gaan realiseren, hierbij ook de oproep aan alle anderen
hier om dat te blijven doen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Maarsingh, CDA."
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Kijk het is zo dat wat de heer Hofstra zegt dat is natuurlijk dat zijn toch wel hele goeie uitspraken,
maar volgens mij in dat, zeg maar in dit regeerakkoord, bestuursakkoord, staat nu juist daarom die
zin. Want de portefeuillehouder die sloot niet uit dat er ook maar enige voorziening bij voorbaat
uitgesloten wordt als zeg maar de meerderheid in deze raad vindt dat zo'n voorziening er moet
blijven. En dat geldt mijns inziens al, maar ik weet niet of hij dat wil bevestigen, in principe voor
alle voorzieningen. Als de meerderheid van de raad zegt wij willen dit gewoon behouden, maar het
moet wel betaald worden en als het ons dan, dan moet het ons ook wat waard zijn en anders
moeten we even terughoudend zijn met wij willen dit behouden. Maar dit zijn toch allemaal
voorzieningen. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ik probeer even, u refereert nu aan de vorige discussie rondom bijvoorbeeld zwembaden en
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wanneer al dan niet OZB verhoogt zou moeten worden. Volgens mij leven wij in de goede
gewoonte te prioriteren met zaken die wij belangrijk vinden in de perspectief nota en overzicht te
geven van investeringswensen en noodzaken die wij zien om ook u en ons in de gelegenheid te
stellen daar juiste keuzes in te maken. Dus als inderdaad een meerderheid van uw raad zegt van
wij gaan voor deze voorziening dan zullen wij met alles wat in ons is proberen daar de middelen
voor bij elkaar te organiseren. Ik ga verder naar de portefeuilles bestuur en veiligheid, die ik op dit
moment even waarneem. En er is even kort gesproken over de herindeling. Met name GBS vroeg
als in het bestuursakkoord lezen wij dat het initiatief bij anderen ligt. Ja volgens mij zijn er drie
bestuurslagen in dit land, van onderop, zoals dat zo mooi heet, van gemeenten verwacht ik op dit
moment weinig initiatieven, het rijk heb ik ook niet van gehoord en ook in het regeerakkoord niet
gelezen omdat die grootschalige wensen tot opschaling hebben, dus als er nog enig initiatief zal
moeten gebeuren zal dat vanuit de provincie kunnen komen. Dus uiteraard staan wij daarvoor
open en het gesprek met de provincie loopt nog over de afronding van het hele traject zoals de
afgelopen jaren op dit moment in de provincie aan de gang is. De PvdA erkent in haar inleiding dat
het college ambitieus is, nou dat is goed om te zien, dat zijn we zeker, met de spoorverbinding,
verdubbeling N366, ik kan het hele bestuursakkoord voor gaan dragen. U doet nu een oproep om
ons activistisch op te gaan stellen, als de leefbaarheid, de brede leefbaarheid onder druk gaat
komen te staan. En dat erkennen wij ook wel, dat er een aantal zaken spelen die die leefbaarheid
onder druk zou kunnen brengen en uiteraard doen wij alles wat in onze macht ligt om die
leefbaarheid te gaan versterken. Via de geëigende paden en wellicht ook via de minder
gebruikelijke wegen. Een bijzonder voorbeeld is natuurlijk de wijze waarop de gemeente
Stadskanaal in de vorige periode de inwoners oproept tot het indienen van bezwaren tegen het
windpark. Dat is redelijk ongebruikelijk voor een overheid. Recenter, hoe wij de petitie op onze
communicatiewegen onder de aanbracht brachten van onze inwoners om te gaan tekenen voor
het behoud van Refaja. En wellicht dat u vandaag ook RTV Noord heeft gelezen hoe collega
Veenstra en ik betrokken zijn bij een ondernemers initiatief om ook voor het Refaja op te komen.
Wij proberen ons inderdaad op alle mogelijke manieren in te spannen om de leefbaarheid in de
brede zin zo goed mogelijk overeind te houden. En wat ik altijd sterk vind vooral is als het een
gedeeld geluid is, als dat niet iets is van een wethouder, een college, een gemeente, maar dat het
van overheden is. Als dat van ondernemers, als dat van inwoners gezamenlijk gekanaliseerd of
versterkt kan worden door ons. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja voorzitter, dat laatste ben ik het van harte mee eens. Onze opmerkingen waren ook niet
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zozeer gericht tegen de inspanningen van het college, maar meer welke invloed het college heeft
bij externe partijen. U refereerde bijvoorbeeld aan de handteken actie voor de windmolens. Nou
we hebben gezien dat dat eigenlijk geen effect heeft gehad, helaas. Dus daar is de invloed
onvoldoende gebleken. En vandaar ook dat wij in onze algemene beschouwingen hebben gezegd;
de regio heeft regie nodig. Ziet u dat ook, dat de regio meer regie nodig heeft. en wat kunt u er
aan doen, niet om die regie te pakken, maar om te zorgen dat andere overheden die
waarschijnlijk, bijvoorbeeld provincie, bijvoorbeeld rijk, dat die regie er wel komt. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Dat is een mooie manier inderdaad waarop u nu duidt wat u probeerde te zeggen. Dat begint
natuurlijk met het contact te leggen met die andere overheden en collega Veenstra heeft in de
eerste weken dat ze hier was die contacten al proberen te leggen. Vanuit jeugdzorg, om maar
heel concreet te zijn, zullen we ook richting Den Haag gaan trekken. En misschien moeten we dat
in bredere zin gaan proberen om de belangen van deze regio te gaan behartigen. Voorzitter ik ga
verder. 50 jarig bestaan. Ik hoor instemming met dat bedrag en er werd een oproep gedaan om
ook de inwoners en de lokale, de bredere kernen te gaan betrekken en uiteraard gaan we dat
doen. Er wordt een werkgroep gevormd die gaat proberen daar een zo breed mogelijk "Knoals",
gemeente Stadskanaal feest van te maken, inderdaad niet alleen even de kern zelf. Kom ik bij het
loven van de niet ingediende motie waar wel een reactie op gevraagd wordt, het pers uur. Ja ik wil
eigenlijk reageren, laat alstublieft het communicatiebeleid van het college aan het college. Hoe u
als raad wilt communiceren uiteraard is dat aan u. Als ik voorzichtig zie wat er geconstateerd
wordt, de constateringen ben ik met u eens, hoe wij inderdaad onze inwoners proberen te
bereiken. En er zijn verschillende modie voor. Tegenwoordig gaat dat veel directer, we hebben
onze eigen kanalen en inderdaad af en toe moeten we ook via de pers communiceren en als dat
nodig is wordt daar een moment voor georganiseerd. We hebben een actief persbeleid. Ik, ja uw
overwegingen zijn juist, u constateert iets wat wij niet kunnen constateren. Als ik u nu dan nog een
volgend novum mag doen, ik wil u ontraden om deze motie in te dienen."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, ik begrijp de opstelling van de portefeuillehouder ten aanzien van het pers uur, maar ik vind
als je van plan bent om alle communicatie middelen te gebruiken en open te houden naar de
bevolking, dan denk ik dat het pers uur een wezenlijk onderdeel is binnen een gemeenschap waar
mensen, ik neem aan als journalisten en college, elkaar kunnen sparren over wat leefbaar is en
wat er gaande is binnen gemeenschap. En ik vind het een beetje jammer dat u zegt van het
college, want het college zit er ook namens de raad, en de raad wil graag dat het college zich wat
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welwillender opstelt ten aanzien van een pers uur. En dit is niet de eerste oproep, het is al de
zoveelste oproep en u bent daar heel halsstarrig in en u blijft er ook halsstarrig in deze houding,
maar ik mag u toch verzoeken om in ieder geval, we zeggen ook niet dat het eeuwig durend is, we
zeggen gewoon ga dat experiment aan, nodig de pers uit eens in de zoveel tijd, we hebben een
afdeling communicatie die het allemaal voor u regelt, het wordt alleen in uw agenda gezet en u
hoeft alleen nog maar even met de pers te praten. Ik denk dat dat initiatief denk ik dat zult u toch
echt moeten omarmen. En des te meer omdat het in uw coalitie akkoord staat. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Wij hebben in ons coalitieakkoord staan dat wij direct en duidelijk met onze inwoners willen
communiceren. En via de pers is daar één methode voor. en wij hebben een actief persbeleid
beste heer Pals, zeg ik via de voorzitter, waarin wij op een brede wijze proberen inderdaad de
juiste dingen te doen richting die pers en met die pers. Om heel praktisch te zijn, ik heb hier een
telefoon liggen, iedere verslaggever volgens mij die hier over deze regio bericht heeft dat nummer.
En voor zover dat nog niet het geval is en geldt dat ook voor mijn collega's binnenkort, wij zijn
bereikbaar, ga graag het gesprek aan, ik vind het wel interessant dat u dan, nee ik ga dit niet
zeggen. Hoofdoproep is; laat alstublieft het communicatie beleid van het college, in de brede zin,
aan het college. Ik heb u gehoord, wellicht dat ik u nog tegemoet kan gaan dat ik echt nu expliciet
uit ga spreken dat we wel een behoefte peiling willen gaan doen onder de geaccrediteerde onder
de erkende pers of dit inderdaad een middel is waar om gevraagd wordt en als dat zo is dan
kunnen we kijken hoe we dat praktisch mogelijk gaan maken, ik ga u niet toezeggen dat we het
doen, zit ook nog bij op dit moment neem ik dit waar, ik verwacht dat wij een nieuwe burgemeester
krijgen, ons team communicatie is ????????????????? ontwikkeling, ik zou bijna zeggen plaats
het in die context, doe die behoefte peiling. Ik durf u nou wel al bijna te voorspellen wat de
uitkomst gaat zijn. maar als u zo aandringt dan wil ik u daar nog in tegemoet komen. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Goed mijn dank daarvoor, want ik wil u toch nog meegeven dat de pers schrijft natuurlijk niet voor
zichzelf, de pers schrijft voor het informeren van onze inwoners. en dat zou geweldig zijn dat u
met de pers praat, zoals bijvoorbeeld in Bellingwedde, Vlagtwedde want er zijn veel meer
gemeenten"
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Er is de enige gemeente in de regio, in de provincie die een pers uur heeft en dat is de gemeente
Westerwolde. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Maar wees de uitzondering zou ik zo zeggen, wees de uitzondering, stel daad bij het woord en ga
het pers uur aan, maar ik neem, volgens mij hebben we al een kleine toezegging nu, maak uw, en
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ik roep ook want de pers is aanwezig, dus ik roep ook de pers op nu, even tot de pers praten via u
en via de voorzitter, van laat de pers gebruik maken van dit initiatief"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Helder meneer Pals. Meneer Hofstra, PvdA. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou meneer Pals ik heb inderdaad ook een toezegging gehoord, maar niet voor de invoering van
het pers uur perse, maar voor het uitvoeren van een behoefte onderzoek. Mijn tweede vraag is;
wat is er nou eigenlijk op tegen."
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ik vind dat we nu heel groot maken want eigenlijk heel klein is, laat ik dat eerst zeggen. Volgens
mij is ons grootste doel; goed informeren. Daar zijn verschillende modi voor en als college
proberen we daar de juiste manieren in te vinden om onze inwoners, en een van de middelen is
de pers, om dat te gaan organiseren. Ja ik vind dat we veel te veel tijd aan dit onderwerp kwijt
gaan zijn. We hebben het een jaar of tien geleden afgeschaft omdat de opkomst laag was, omdat
het in onze agenda's best lastig is om twee, drie of vier wethouders op hetzelfde moment op
dezelfde plek te krijgen. Wij hebben de gewoonte om als wij collegebesluiten nemen daar de
betrokkenen zo goed en zo tijdig mogelijk op te informeren, daar hebben wij onszelf even de tijd
voor gegeven daarom krijgt u ook maandag krijgt u de stukken nadat wij op dinsdag de besluiten
genomen hebben zodat als wij een, ???????????????, zodat wij de betrokkenen goed kunnen
informeren. Het zijn allemaal overwegingen die meegelden plus de overweging dat wij tot op
heden geen noodzaak hebben ervaren om dit te doen, omdat wij gewoon goed bereikbaar zijn
voor de pers en dat ook terug krijgen. Of via de afdeling communicatie of rechtstreeks via alle
mogelijke sociale media en andere media die maar te vinden zijn. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nee, maar voorzitter het college moet ook niet een noodzaak zien om dit te doen, maar moet het
zien dat het de gelegenheid biedt om dit te doen. U moet niet vanuit uzelf redeneren maar vanuit
de informatie behoefte. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Volgens mij heb ik een toezegging gedaan en volgens mij heb ik daar mijn collega's straks nog
wat op uit te leggen. Dus als ik u was zou ik deze zegeningen tellen en ik ga met uw goedvinden,
ook gezien de tijd, door met het volgende onderwerp."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Moment, moment, meneer Mellies wilt u hier iets aan toevoegen. "
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Nou ja goed ik wil even de wethouder iets meegeven, want volgens mij heeft hij standaard in zijn

69

agenda staan, tussen 9 en 11 dinsdagmorgen, dat hij een spreekuurtje heeft en ik weet niet in
hoeverre daar gebruik van gemaakt wordt, maar misschien dat je daar wel iets in kan betekenen,
persuurtje, spreekuurtje. Trek het wat breder zou ik zeggen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"nog over dit onderwerp meneer Bieze?"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"ja voorzitter over dit onderwerp"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"kort graag"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Als vier partijen in deze gemeenteraad dit voorstellen en de wethouder zegt dan van ja u maakt
het groter dan het is, dan vind ik dat een behoorlijke uitspraak van de wethouder. Het gaat, wat
mij, mijn gevoel zegt van wij hebben dat tien jaar geleden met elkaar afgeschaft, ik ken de reden
niet meer, maar mijn gevoel zegt dat u ook een beetje bang bent om het weer opnieuw in te
voeren. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Nee, ik weet welke belasting dat legt op mijn collega's en op de organisatie om daar de
processen op aan te passen, maar ik heb volgens mij een toezegging gedaan en ik ga omdat dit
zozeer een uitvoeringszaak van het college is ga ik ook niet verder op dit moment. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Goed, mag ik even een punt van orde. Wethouder Veenstra moet zo meteen weg, even wissel
zodat zij ook de beantwoording van haar portefeuille kan doen. Ander is het zo meteen 18.00 uur.
Ja. Ik geef het woord aan wethouder Veenstra. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Dank voorzitter voor de lenigheid van geest zal ik maar zeggen om mogelijk te maken dat ik hier
zo meteen op tijd weg kan komen in ons aller belang en ik zal straks ook eindigen met Refaja
waar het gaat om beantwoording. Ik ben gewend om niet elke vraag zelfstandig te benaderen, ik
koppel ze aan elkaar en ik hoop dan aan het van ??????????? dat ik de overgrote lading van uw
vragen te pakken heb gehad. Mocht dat niet zo zijn, trek in de tweede termijn aan de bel en dan
zal een van mijn collega's zeer zeker de beantwoording daarvan waarnemen namens mij. Er is
door CU en LB is gerefereerd aan het rapport van de Ombudsman, dat is bekend en ik deel met u
beiden de zeer waardevolle, maar soms ook pijnlijke constateringen die de Ombudsman doet en
ik denk dat zeker de aanbevelingen die gedaan worden dat die van grote waarde zijn. En die
nemen wij ons zeker ter harte, wij gaan deze zomer toewerken naar de nieuwe nota Wmo
gezondheidsbeleid, nou ik denk dat dat een mooie kapstok en een mooi moment is om ook die
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aanbevelingen en opmerkingen van de nationale Ombudsman daarbij te betrekken. Datzelfde
geldt waar het gaat waar meerdere fracties over gesproken hebben over de integrale ouderen
zorg. Een proef van twee jaar. Waarom zo lang? Omdat het gewoon, het is iets heel groots, het is
iets breeds en het is ook een groeimodel, wordt aan gerefereerd, nog maar enkele huisartsen, we
willen meer huisartsen. Nou geef ons de tijd daarvoor in die twee jaar en natuurlijk zullen wij u
lopende het proces op de hoogte houden van de voortgang en de mogelijke al zichtbare effecten
daarvan. Effectief ontschotten is ook al technisch beantwoord, maar die uitkomsten hopen wij u
een vierde kwartaal van dit jaar nog te kunnen meedelen. Die extra instroom vanuit de Wmo als
gevolg hiervan, van is dat nou begroot, heeft u dat goed begroot, zitten daar onzekerheden in, ja
daar zitten onzekerheden in, maar we hebben ook met elkaar in dit huis gezegd we gaan die
onzekerheden die we zelf ook erkennen, die gaan we monitoren en zo snel mogelijk ook boven
water halen indien ze zich voordoen. En ook dan zullen wij u gewoon weer netjes informeren zoals
dat hoort in dit land. Eigen bijdrage Wmo. Nog zo'n onzekere factor die op ons afkomt. Het
Kabinet heeft iets bedacht, gaat het bij ons brengen per 1 januari 2019 zoals het nu lijkt. Wat zijn
de effecten, komt er compensatie voor, nou ik ga op dit moment niet uit van compensatie vanuit
het rijk is dat wel zo dan valt dat mee, de gevolgen gaan we ook de komende periode de komende
weken, maanden, in kaart brengen van ja wat zijn nou de risico's wat kost ons dat misschien extra,
wat levert het misschien extra op, nogmaals ook daar zitten gewoon risico's in, moet ik eerlijk in
zijn. Al genoemd de nota Wmo gezondheidsbeleid. Die komt eerder dan volgens mij in sommige
antwoorden voorkwam, want die komen wij al na de zomer mee, september/oktober, gaan we
hem eerste met elkaar in de commissie behandelen en daarna gaan we hem vaststellen via de
raad. Dus krijgt u hem nog op de deurmat, digitaal. Vrijwilligers mantelzorg, terecht, en ik
onderstreep hem vanuit het CDA, onderstreep absoluut de zorg die uitgesproken werd ten
aanzien van mantelzorgers zowel groot als klein, want we hebben ze in gradaties mantelzorgers,
vanuit Welstad, vanuit Steunpunt Mantelzorg is daar aandacht voor en wat mij betreft, wat het
college betreft, maar ook wat u betreft moet daar gewoon continue aandacht voor zijn. De druk die
op schouders van mantelzorgers ligt. Vrijwilligersavond, ja mevrouw Berndt, ja dan vindt u mij aan
uw zijde, in een vorig leven vier vrijwilligersavonden mogen meemaken, er is niks mooiers dan
zo'n moment dankjewel zeggen tegen mensen die dag in dag uit voor onze gemeenschap bezig
zijn dus ook volgend jaar gaan we netjes weer dankjewel zeggen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Nou komt mijn volgende vraag. Bent u bereid om de komende tijd ook eens te kijken van kan er
niet een ietsje duizend meer bij de vrijwilligersavond. Want ik weet vanuit het bestuur en vanuit de

71

organisatie dat het ieder jaar schrapen is met de financiën, dat u daar eens wat naar kijkt, naar de
begroting en dan zegt van nou nodig de mensen uit en ik doe er eens een beetje meer bij. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Meneer Pals ik ga geen toezeggingen doen van financiële aard, dat zult u begrijpen, u zult ook
begrijpen dat na een kleine drie weken dat ik in dit huis ben waarbij we echt de actualiteit van
sommige dossiers direct hebben moeten vastpakken, dat ik niet weet op dit moment hoe het met
de budgetten voor de vrijwilligersavond zit. Ergens in de komende weken zal mij dat helder
worden en dan hebben we het er misschien weer over, misschien niet, ik ga daar nu geen
toezegging over doen meneer Pals. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Schipper, PvdA."
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Ja ik wilde wel graag, want ik was even iets te laat, even terug naar het vorige punt, dat u zei van
de mantelzorgers hebben we het over groot en klein, wat bedoelt u daarmee. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Daar bedoel ik wel mee zowel de volwassen mantelzorgers als de niet volwassen mantelzorgers,
ook kinderen zijn mantelzorger, heel vaak."
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Precies en daar was mijn vraag ook voor van we hebben dat ook allemaal in de pers kunnen
lezen dat er dus daar toch wel hele grote zorgen zijn dat die kinderen dus te grote zorgen hebben.
Dus ik wil toch wel graag dat u daar wel extra alerter op bent als dat daar nu op het moment
misschien gaat. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Wat mij betreft zijn we daar extra alert op, maar ook daar moet ik even het antwoord geven wat ik
net richting de heer Pals gaf, ten aanzien van de afgelopen drie weken, de komende weken zal ik
ook op al die dossiers zal ik tot achter de komma bijgepraat worden, maar gun mij daar nog even
de tijd voor. Maar wij delen de zorg voor klein en grote mantelzorgers, absoluut. Armoede
bestrijding, o.a. door de SP aangedragen"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja, ik ben even nieuwsgierig wat mevrouw Veenstra vindt van de gedeelde vraag van de PvdA en
het CDA naar de behoefte om eventueel meer geld uit te trekken voor vrijwilligerswerk. En of dat
bij de begroting gerapporteerd kan worden. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
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"Volgens mij krijgt u dan exact hetzelfde antwoord als ik net aan de heer Pals heb gegeven ten
aanzien van de vrijwilligersavond, ik ga u hier geen toezeggingen doen over extra gelden of wat
dan ook. Daar waar wij als gemeente, als overheid, kunnen meedenken met besturen van
vrijwilligers organisaties en we gaan denke over creatieve oplossingen, mogelijkheden,
uitdagingen dan staat mijn deur te allen tijde open en ga ik ook zelf naar buiten als het nodig is.
Nogmaals ik ga geen toezeggingen over gelden op dit moment doen. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Voorzitter ik heb ook geen ik heb ook niet om geld gevraagd. Ik heb gezegd doe daar een
onderzoek naar en volgens mij heeft mevrouw Berndt dat ook gevraagd. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Volgens mij ligt, dat noemen we dan geen officieel onderzoek waar u een dikke rapportage van
krijgt, maar is mijn zoektocht de komende weken, over de zomermaanden heen, van hoe ligt
Stadskanaal erbij. Op die dossier die ik op dit moment nog niet 100% beheers zit daar mijn privé
onderzoek in en wie weet wat daar dan uit voort komt. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou dan zien we dat wel tegemoet bij de volgende P&C cyclus publicatie, dat zal de begroting
zijn denk ik. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Armoede bestrijding ingebracht is ook volgens mij heeft het een hele mooie plek gekregen in het
bestuursakkoord en met specifieke aandacht voor het bestrijden van de generationele armoede,
van generatie op generatie armoede. Wat mij betreft gaan we ook de komende tijd gewoon kijken
van waar zitten de zwakke plekken in ons huidige armoede beleid, waar kunnen we het
versterken, waar kunnen we het kindpakket nog beter neerzetten voor die kinderen waar het echt
toe doet, ook daarvoor zeg ik van volle bak aandacht, maar op dit moment geen concrete
antwoorden we gaan er gewoon vol mee aan de slag. En ik kan me voorstellen dat de heer
Klinkhamer zoiets heeft van die mevrouw Veenstra gaat het heel druk krijgen de komende weken.
"
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Nou u praat al heel druk dus ik denk dat ik even de streep even, kijk u zegt van we gaan kijken
naar de zwakke kanten van het armoedebeleid. Kijk ook even naar de sterke kanten want die zijn
er ook. En ik weet als SP die dan, als u misschien, ja ik ken u niet zo goed hoor, maar vaak even
vanuit het negatieve, maar kijk nou ook eens naar de positieve kant. Dat geef ik u wel mee, dat er
ook sterke kanten zijn binnen de armoede. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Eens meneer Klinkhamer, dat wat goed is gaan we niet afbreken, dat gaan we hooguit nog
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versterken en gaan we ook benoemen als het goed is, absoluut. Helemaal eens. GKB,
beschermingsbewind, staat ook in het bestuursakkoord gaan we onderzoek doen naar hoe we dat
beter maar ook financieel beter beheersbaar in de toekomst kunnen neerzetten. Toegankelijkheid,
een terechte vraag van LB, meneer Mellies. Klopt, heel lang zit dat in de pipeline zeg maar, maar
het heeft lang stil gelegen door langdurige ziekte, maar er is goed nieuws meneer Mellies, wij
pakken dat op dit moment weer op want wij delen met u, en ik denk met de gehele raad, dat
Stadskanaal een samenleving moet zijn waarin iedereen op alle manieren kan meedoen, dus
toegankelijkheid zal ook ergens in de komende maanden ook weer op uw agenda's verschijnen.
Dan het AZC en daarna nog één punt voorzitter. Het AZC, ja ik kan niks doen aan de motivatie
van het COA. Het is en spreidingsbeleid en achterstallig onderhoud van de locatie die de COA dit
besluit heeft doen nemen. En ja ik kan dat besluit niet mooier maken dan dat het in werkelijkheid
lelijk is. Zo simpel is het, voor het Musselkanaal. Wat er wel op dit moment aan de hand is, is dat
het COA een sluitingsplan aan het opstellen is en in dat sluitingsplan zal duidelijk worden hoe de
afhandeling van de verschillende onderdelen waar er rondom het COA opgelost gaan worden en
afgerond gaan worden. Dus ook dat dossier loopt langzaam naar het eind"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Ik vind het jammer dat u uzelf een beetje in een positie zet wat een zwakke positie is. want ik
denk juist uw partij in Den Haag, die zich daar wel altijd 100%, misschien wel 200% voor inzet,
ook op het openhouden van juist een AZC in laten we zeggen regionale economische nou niet al
te sterke gebieden, uw partij gaat zelfs de aardbevings, al die dingen meer"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Klinkhamer mag ik u erop wijzen dat het college aanspreekt en niet de partij SP en zeker
niet landelijk in Den Haag. Dus u kunt het college oproepen om iets te gaan doen, maar niet de
SP landelijk. Gaat u verder. "
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Dan zal ik het woordje SP niet meer noemen, ja ik heb het alweer genoemd, maar goed dan zal ik
het op het college gooien. Ik vind het jammer dat het college in dit geval deze positie neemt, ik
zou, ik had wel meer het activistische stuk van het college verwacht. Want je kunt alles slikken,
maar dat betekend nog niet dat je alles, dat je gaat stikken. En dus ik geef u toch mee probeer ook
via de landelijke politiek deze economische kwetsbare regio's wat in stand te houden, want dit is
niet niks wat hier gebeurd. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Helemaal eens meneer Klinkhamer, helemaal eens, maar op een gegeven moment moet je ook
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weten op welk bot je nog wel kunt kauwen en op welk botje je niet meer hoeft te kauwen omdat
het gewoon niet meer te kauwen valt. En dat is in het geval van het AZC in Musselkanaal is dat
gewoon het geval. en dan kun je daar heel veel energie in steken, maar dan steek ik namens het
college liever de energie op dit moment in het volgende punt wat ik wilde aanpakken, is het Refaja
discussie. Waar we nog niet voor voldongen feiten staan wat ons betreft in elk geval, dan dat ik
echt te hoop ga lopen tegen het COA of tegen landelijke politiek namens dit college en uiteindelijk
niks binnen haal. Soms is nogmaals is die werkelijkheid is niet mooier dan die lelijk is in dit geval. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"mevrouw Schipper, PvdA."
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Voorzitter ik hoop toch dat het college het nog niet vergeten is om die motie te behandelen die we
vorige keer hebben ingediend. De motie over het AZC."
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Ja, ik weet welke motie u bedoelt mevrouw Schipper. Maar ik kan mij voorstellen als die motie
hier aangenomen is dat hij automatisch zijn weg vindt naar waar hij naar toe moet. "
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Vandaar en daar hebben wij dus ook al aangegeven van wees niet te mak op dat gebied want
daarom hebben we de motie ook ingediend en niet om te denken nou we zetten maar een motie
op papier en ????????????????? toch niet"
L. Veenstra (Gemeenteraad):
" Mevrouw Schipper ik heb tijdens het indienen van de motie heb ik ook gezegd, en die woorden
heb ik net ook in andere vorm gebruikt van, weet ook welke strijd je gaat voeren en voer alsjeblieft
in dit geval een strijd die je misschien nog kunt winnen want als u oproept tot een activistische
houding waar het gaat om het Refaja, ja dan vindt u mij namens dit college gelijk aan uw zijde en
gelukkig niet alleen dit college vindt u aan uw zijde, u vindt daarin ook inderdaad, waar collega
Hamster ook al aan refereerde, ondernemers aan uw zijde, u vindt daar artsen en oud-artsen aan
uw zijde die met ons mee de strijd voeren voor het behoud van een volwaardig en een
toegankelijk en een bereikbaar Refaja voor Stadskanaal en voor de omgeving want dan kom ik
aan de andere vorm van steun die er inmiddels is, inmiddels heb ik met de provincie met de
Gedeputeerde aan tafel gezeten die staat vierkant achter Stadskanaal waar het gaat belang van
het Refaja, niet alleen voor de zorg, maar ook voor de werkgelegenheid. Vanmorgen had ik de
collega uit Westerwolde op bezoek, over hetzelfde onderwerp, zelfde rugdekking, zelfde steun, u
mag ook namens mij praten mevrouw Veenstra. Dank meneer Potze daarvoor. Hetzelfde zal, we
hebben een motie gehad vanuit de gemeenteraad van Pekela, nou die was ook helder, dus de
raad van Pekela staat achter ons. En ook de komende dagen zal ik ook het contact zoeken met
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bestuurlijke collega's, van Pekela, van Veendam om zo breeduit van Zuidoost Groningen dezelfde
strijd te kunnen gaan voeren. "
G. Schipper (raadslid - PvdA):
"Daar zijn we heel blij mee, zeker. Maar het is ook groter, het Refaja is groter, maar de hele
dorpsbelangen van Musselkanaal staat ook achter het AZC en dat is ook belangrijk. En er is mag
misschien wel minder impact hebben, maar het is wel degelijk zo belangrijk. "
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"En wij zullen in de afwikkeling rondom dat sluitingsplan waar ik aan refereerde van het AZC
Musselkanaal, zullen wij ook zeer zeker aandacht besteden, heb ik ook het COA toe opgeroepen,
om aandacht te besteden voor het verbond wat er ligt tussen het AZC en de bevolking van
Musselkanaal. en die zal er zijn die aandacht. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
""
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Ja, de steun die ik net benoemd heb die er ligt vanuit het Refaja vanuit de regio voor de strijd die
we met elkaar voeren voor het behoud van het Refaja die is er, ik zal zo meteen zal ik afreizen
naar die zogenaamde zorgtafel waar we in gesprek gaan met de verantwoordelijk minister, ook
daar zal ik weer het belang van de locatie Refaja voor Stadskanaal en haar regio zal ik weer onder
de aandacht brengen van de minister ook en zo proberen we op alle mogelijke podia Stadskanaal
Refaja, in elk geval in beeld te houden, en dat is echt cruciaal hierin denk ik. Daarnaast heb ik er
weet van dat er aanstaande woensdag volgens mij een plenair debat gevoerd wordt in de
Tweede Kamer waar het gaat over regionale kleine ziekenhuiszorg. Dus ja dan denk ik bij mezelf
als Noordoost Groninger vorige week met bussen naar Den Haag kan afreizen om de strijd te
voeren rondom de gaswinning, dan denk ik van ja kan Zuidoost Groningen dat dan ook. Maar
goed dat laat ik aan uw ieder verantwoording over en "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Idema, SP."
E. Idema (raadslid - SP):
"Laat ik aan het college en de raad voorstellen dat we met elkaar naar Den Haag gaan.
Woensdag. Dan laten we zien dat we er zijn. Nee, deze week."
L. Veenstra (Gemeenteraad):
"Volgens mij is dit een mooi onderwerp waar u het straks tijdens het buffet over kunt hebben en
als dat het geval is dan ontvang ik graag van een van u al een Appje van we gaan wel of we gaan
niet. Nee, afrondend mevrouw de voorzitter, echt afrondend, waar het gaat om het Refaja was de
oproep volgens mij van de PvdA, ga tot het uiterste. Meneer Maarsingh maakte daar nog iets
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anders van, maar dit college, meneer Maarsingh, dit college wil echt tot het uiterste gaan. Maar
dat doen we stap voor stap en dat doen we schouder aan schouder met elkaar. Dank u wel. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel mevrouw Veenstra. Ik wens u een goede constructieve bijeenkomst zo meteen
waarin u de belangen van Stadskanaal kunt behartigen. Dan gaan we terug naar meneer
Hamster, naar wethouder Hamster. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Voorzitter, dank u wel. Succes Lian. Wij waren aangekomen wat mij betreft bij de portefeuille
jeugd en onderwijs. En belangrijke hoofdlijn in dit debat is natuurlijk het tekort, de tekorten die in
uw voorjaarsnota nog beschreven werden als 23,5 miljoen met een aantal stevige risico's. er werd
mij al gevraagd van misschien kan er een geüpdatet stand gegeven worden. U krijgt deze week
de finale stand tegelijk met alle andere gemeenteraden in de provincie na accountantscontrole.
Dus dan is het cijfer voor de 2017 definitief, op dit moment gaan we nog uit van 23.5 miljoen met
een aantal risico's en waar het met name om gaat in dit debat is of de begrootte afname realistisch
is, een kwart miljoen per jaar. Volgend jaar boeken we nog een miljoen in en dan telkens een
kwart miljoen minder. VVD benoemt terecht de schijnbare spagaat tussen enerzijds taakstelling en
de andere kant open einde regelingen. En de PvdA merkt ook terecht op dat de zorg voorop moet
blijven staan. En volgens mij heb ik u ook zo gehoord bij de behandeling van het jeugdbeleid. Als
college hebben wij gemeend dat het niet houdbaar is om jarenlang extra middelen uit te geven,
dat heb ik u bij de inleiding over de financiën al gezegd, dus wij hebben onszelf gezegd wij moeten
terug naar de rijksuitgaven. En dat hadden we niet gedaan als we ook niet de, nou de hoop is te
licht, daaraan zouden gaan werken, dat is het woord wat ik moet gebruiken. Op het moment dat
we ook daar de stappen niet voor zouden zetten om dat tekort terug te gaan brengen. We hebben
u geïnformeerd over de taskforce die vorig jaar in het leven is geroepen, dat werkt altijd beter als
je een Engelse naam geeft, om de knoppen in beeld te gaan brengen waarop we zouden kunnen
gaan sturen om die tekorten terug te brengen en dat heeft ook opbrengsten gehad. En komende
maandag zult u daarover uitgebreid geïnformeerd worden door de RIGG hoe we dat en bij de
toegang en bij de RIGG en bij de jeugdhulpaanbieders met de jeugdhulpaanbieders zowel de zorg
kunnen gaan verbeteren als de tekorten terug kunnen gaan brengen. Wat daarnaast speelt, ook al
kort over gehad, is het onderzoek naar het aantal jeugdigen dat geholpen wordt. Hoezeer dat
cijfer, het aantal, afwijkt van de aanname van eigenlijk wel vanaf 2012/2013, en ook de groei die
er in zit. Op dit moment vindt er landelijk onderzoek naar plaats daar is helaas geen resultaat
verplichting van het kabinet opgegeven dat ze er ook zouden acteren, het onderzoek loopt wel. En
we hebben ook bij de VNG meteen geregeld dat de input van Groningen daarop geleverd zou
worden want wij hebben meer jeugdigen, we hebben meer groei in het aantal jeugdigen en ook
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nog langer gebruik van jeugdzorg dat zijn gewoon objectieve zaken die we dankzij al die data
steeds helderder zien. Volgende week krijgt u dus het jeugdzorg RIGG verhaal, resultaat van de
taskforce en ons regionale en ons lokale implementatieplan gepresenteerd. Solidariteit moet ik het
nog wel even over hebben, we waren in 2015 volledig financieel solidair, in 2016 en 17 waren wij
gedeeltelijk financieel solidair op de flexibele, de lichtere en de intensieve hulp voor dit jaar zijn we
alleen nog solidair op drie zwaardere jeugdhulp delen. De discussie loopt alweer voor volgend
jaar. En dan moeten we vooral voorkomen dat we de financiële solidariteit met de inhoudelijke
solidariteit gaan vermengen. Financiële solidariteit is heel kort gezegd simpelweg de vraag van
wie betaald de rekening uiteindelijk. Doen we dat met zijn allen of doen we dat separaat per
gemeente en de inhoudelijke solidariteit gaat over de vraag; kopen we het samen in en onder
welke voorwaarden. En eigenlijk hebben we het hoofduitgangspunt, blijven benoemen dat iedere
jongere, iedere jeugdige in deze provincie op eenzelfde gelijkelijke wijze tot zorg zal moeten
kunnen komen. Het mag niet uitmaken of je in Leek of in Onstwedde woont voor de wijze waarop
jij recht en toegang hebt tot jeugdzorg. En inhoudelijke solidariteit staat volledig buiten kijf. Daar
ben ik erg blij om, we zijn ook nog samen aan het transformeren, binnenkort zal in het college de
transformatie agenda besproken worden. Wat gaan we de komende drie jaar doen om die zorg
nog beter weer te maken. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Ik heb het de vorige periode nog eens aan u geadviseerd van ga eens in die gemeentes kijken
die uit de solidariteit zijn gestapt en wat nu de meerwaarde daarvan is. Dat is natuurlijk ook wel
handig om te weten van de gemeentes die eruit zijn gestapt wat voor effect heeft dat gehad. Want
u gaat nu kiezen van gaan wij financieel solidair of niet, maar er zijn al een aantal gemeentes die
er al uit gestapt zijn. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Nee, zoals ik u verteld heb, die verschillende jaren, dat is regio-breed. Dus in 2015 waren we met
zijn allen volledig financieel solidair. En 16 en 17 waren we dus voor 2/3, grof gezegd, financieel
solidair met zijn allen. Op dit moment zijn we met zijn allen nog financieel solidair op de zwaardere
zorg. Er zijn gemeenten die hebben wensen uitgegeven en daardoor is ook die versmalling
gekomen dat ze minder solidair financieel zouden willen zijn. Voor het komend jaar, kan misschien
de voorspelling wel doen, zijn nog weer gemeenten die zeggen van ja wat ons betreft kan die
solidariteit er vanaf, maar we moeten dat dus verder doorspreken wat houden we daar aan over,
hoeveel, eigenlijk is ook de vraag van hoeveel invloed hebt u überhaupt op de besteding van die
middelen als de verwijzingen via rechters komen en je dan per ongeluk de pech hebt dat er een
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aantal van die kinderen die in jou gemeente wonen, je moet die zorg gegarandeerd leveren en we
hebben met zijn allen bepaalde instandhouding van organisaties te realiseren dan kun je dat beter
met zijn allen doen en dan blijf je daar op wellicht financieel solidair. Maar die discussie wordt
verder gevoerd. "
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Maar laat ik de vraag eens anders, heeft u de andere gemeentes die dan kort geleden er
uitgestapt zijn of eigenlijk niet meer financieel in die solidariteit, gevraagd van wat de reden is dat
er uit gestapt zijn en wat zij denken over een half jaar, jaar te verwachten. Wat het effect zal zijn. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"De belangrijkste reden die gemeenten aangeven waarom zij uit de financiële solidariteit willen
stappen is dat ze zich niet druk willen maken over de wijze waarop de hulp in andere gemeenten
wordt uitgevoerd. Stel nu wij hebben er last van dat een andere gemeente zijn zaken slecht op
orde heeft, dat kan, maar je daar vooral niet druk over willen maken, je niet de hele tijd anderen
aan moeten willen spreken op de wijze waarop zij hun toegang tot hulp georganiseerd hebben.
Dat is de reden die ze aangeven. "
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Dus dat is wat u zegt is het inhoudelijke stuk, ik hoor u niet over het financiële stuk want die u
zegt van inhoudelijk hebben we zijn allen hebben we daar afspraken over, maar het financieel
stuk. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Nee, dit gaat over het financiële deel, laat ik, stel nu wij in Stadskanaal zouden het zo slecht doen
dat de hele regio over een miljoen bij moet gaan betalen. ja dan gaan die gemeenten naar ons
wijzen van Stadskanaal breng je zaken op orde. Die discussie zeggen een aantal gemeenten
moet je niet met elkaar willen voeren, want we zijn allemaal lokaal verantwoordelijk voor onze
eigen kinderen. En dat is dus een inhoudelijke reden die financiële gevolgen heeft. Ik hoop dat ik
hem zo duidelijk maak en anders voorzitter ook vanwege de tijd stel ik voor dat we er de volgende
week dieper en langer op ingaan, dan hebben we er ook meer tijd voor. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ja, denkt u aan de tijd. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ik heb nog wel een concreet uitvoeringsvraag ook van de PvdA en dat ging over de
bereikbaarheid en er lag een toezegging van mevrouw Luijken al deze krijgt u een brief over hoe
we de bereikbaarheid verbeterd hebben, verbeteren gaan, het is en en, en volgens mij hebben we
daar bij de nota jeugdbeleid ook uitgebreid over gehad hoe het kan dat bepaalde zaken in het
CJGV nog niet zo soepel liepen als wij allemaal graag zouden willen denk ik. "
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I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Klinkhamer, PvdA."
T. Klinkhamer (raadslid - PvdA):
"Dit speelt natuurlijk al een tijdje, we hebben in de vorige periode al enkele keren aangegeven om
die bereikbaarheid te verbeteren, om te zorgen dat er niet teveel roulatie is, daar kwamen
klachten nou bijvoorbeeld mevrouw Luijken die was ook geregeld bij u aan het bureau om deze
dingen met u te bespreken. Dat zijn, we praten eigenlijk over een jaar, twee jaar geleden dat dit al,
waarschijnlijk is het nog niet verbeterd, dus het verbaasd mij dat er nu nog weer een verbeterplan
gaat komen. ik heb ook de vraag gesteld van de Fte's die worden nu opeens verhoogd, dat
betekend dat er een onderbezetting is geweest, dus het roept bij mij wel wat vragen op en ik denk
van degene die het meeste last van hebben dat zijn die ouders met die gezinnen. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Voor nu een hoofdlijn, voor volgende week de diepere uitleg, de hoofdlijn is zoals we bij het
jeugdbeleid hebben vastgesteld hebben een aantal nieuwe doelstellingen gezet en daar willen op
investeren en daar is ook die extra formatie uitgekomen, volgens mij heb ik u in februari ook
verteld dat er inderdaad veel verloop is geweest, dat heb ik in een uitgebreide uitleg gegeven hoe
dat kon ontstaan en hoe dat na de transitie ook gebeurd is, we zijn op dit moment stappen aan het
maken en over in ieder geval de telefonische bereikbaarheid en de digitale bereikbaarheid krijgt u
van mij eind deze week, na de reformatie, kunnen we het maandag wel weer verder over hebben.
"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Even een punt van orde. We hebben straks van 18.30 uur tot 19.30 sowieso een schorsing, we
kunnen nu met interrupties doorgaan, maar we kunnen ook zeggen laat de portefeuillehouders
even hun betoog afmaken en dan straks in tweede termijn daar, of na de schorsing in ieder geval
daar op terug te komen. Dat is aan u. Interrupties en met het risico dat we straks nog een of twee
wethouders hebben of, nee sorry dat zeg ik verkeerd, mijn excuus, dat we nog twee bijdrages
hebben van de wethouders of dat we zeggen van we willen ze graag voor 18.30 uur alle vier aan
het woord gehad hebben. Ik hoor niks."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou voorzitter het gaat ons er vooral om dat wij zeg maar aan het eind van de eerste termijn van
het college al onze vragen beantwoord hebben gehad dus wij zullen ook na de eerste termijn van
het college kijken of dat inderdaad het geval is. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ok, met het risico dat we tussen de eerste termijn van de beantwoording van de
portefeuillehouders een schorsing hebben van een uur. Maar dat maakt mij niet uit hoor, ik leg het
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gewoon aan u voor, ik vind het prima. Goed gaat u rustig verder meneer. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"voorzitter"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja het is met nog niet helemaal duidelijk, maar ik bedoel ik ga liever gewoon door met interrupties
dan "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Nee, dat is helder, dat hebben we nu ook afgesproken. Maakt mij niet uit, maar het is even dat er
voor u. Meneer Hamster, wethouder. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Dank u wel. Ik was aangekomen bij het onderwijs achterstanden beleid. CU constateert terecht
dat er meer geld naar de onderwijs achterstanden beleid gaat de komende vier jaar, opgeteld 7
ton. Daar gaan we drie dingen voor doen. Allereerst komen met die middelen ook extra
verplichtingen, wij moeten geen 10 uur, maar straks 16 uur peuterwerk aanbieden aan al die
kinderen, extra preventie, we hopen binnenkort een gezonde gezinnen aanpak te gaan
presenteren, dat hangt ook samen met de goede start waar collega Veenstra het over had en als
wij middelen over mochten hebben, wij hebben de afgelopen jaren, decennia, al veel meer
middelen in peuterwerk gestopt dan onze rijksbijdrage. Omdat wij gewoon al vonden dat wij meer
moesten investeren en op dit moment is eigenlijk het rijk, of Nederland, breed
??????????????????? aan het bijtrekken, dus als wij na deze twee noodzakelijk zaken en die
extra preventie nog middelen over houden dan zullen we die waarschijnlijk weg gaan strepen
tegen de middelen die we nu al investeren, extra. En over dit jaar, wat gebeurd er nou met die
64.000, die we per ongeluk over hebben, wij hebben een aantal trajecten, VVE thuis waarbij we
ouders voor doelgroep kinderen extra begeleiden, voorlezen en taalspelletjes door een wekelijks
thuisbezoek en extra inzet voor ons consultatiebureau. Is die ook weer helder. En daarmee kom ik
aan, wat mij betreft, bij de portefeuille Werk en Inkomen. Ja en het is even gegaan over het
landelijk gemiddelde. Dat is wel een hele interessante want inderdaad die komt terug in ons
bestuursakkoord. En dan de vraag eerst van; wat is dat dan. En dan de hoe dan vraag. Wat is dat
dan, Stadskanaal 2017 5,5% en Nederland 4,9% en dat is het landelijk brede cijfer, dat is niet
alleen de gemeentelijke dienstverlening, dat is ook UWV en alles wat erbij komt. Dus 0,6% zouden
wij moeten zakken op dit moment om op Nederlands niveau te komen. Doordat het het brede
verhaal is hebben we dus ook niet op alles helemaal invloed. Wat wij gaan doen, de hoe dan
vraag, staat volgens mij heel duidelijk in een aantal projecten in het projectenboek. Namelijk de

81

doorontwikkeling van het TDC langs vier lijnen en door ontwikkelen van Wedeka tot een leerwerkbedrijf. Ik kan wel al die lijnen gaan doen, maar dan komen we nooit aan het eten. In de
jaarrekening kunt u volgen hoe de lokale ontwikkelingen op dit terrein is, aan de hand van een
aantal indicatoren en ik wilde eigenlijk naar de rekeningcommissie toe met een voorstel van een
aantal nieuwe indicatoren vanaf 2019 die beter passen bij de uitvoering ???????? participatiewet
zoals we die op dit moment doen. Daar kom ik dus in juli bij uw rekeningcommissie op terug. De
contracten langer dan een half jaar kwam voorbij. Mag ik zeggen dat ik iemand die vanuit de
bijstand een halfjaarscontract krijgt dat ik dat gewoon een gigantisch succes vindt. Tuurlijk willen
we iedereen een vaste baan aanbieden voor de rest van zijn leven, maar iemand die van een
bijstandsuitkering leeft en dan wel de kans krijgt om bij een werkgever aan de slag te gaan en
daar gewoon een contract voor tekent is geweldig. Sterker nog, ik vind het ook een succes als
mensen dat in een werk- leertraject doen. als er inderdaad een duidelijk doelstelling in zit en als
we die mensen verder helpen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Mevrouw Luijken, SP."
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Ik snap dat de portefeuillehouder dat mooi vindt dat mensen een half jaar contract krijgen, waar
het de SP vooral om gaat is dat het geen draaideur constructie moet worden. Half jaar contractje,
terug in de bijstand, weer een opleidinkje, hup half jaar contractje, want dat gebeurd gewoon, laten
we eerlijk zijn. Ik kan u een verhaal vertellen van iemand die laatst vanuit een werkende positie
gesolliciteerd heeft in Stadskanaal, in principe aangenomen was door de werkgever, maar daar
meteen bij zei; weet je jij werkt nu in een vast contract, ik neem liever een werkeloze want die kan
ik na twee maanden als ik minder werk heb weer terugsturen de bijstand in. Dit gebeurd gewoon
en daar zijn wij gewoon niet blij mee. Dat zou gewoon niet zo moeten. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ik hoor de SP, ik stel nu even vast, om ook op de hoofdlijn te blijven, dat ons beleid zal blijven dat
wij alles in het werk stellen om mensen uit de bijstand te krijgen. Naar een werk- leercontract, naar
een opleiding of inderdaad naar een contract, en dat kan een half jaar zijn natuurlijk liefst een jaar
of structureel, wij geloven echt dat als mensen een half jaar ergens aan het werk zijn daarmee
werkritme opdoen en zichzelf ontwikkelen, dat ze daarmee ook makkelijker de volgende stap
zouden kunnen maken en ongetwijfeld zijn er zowel aan werknemerskant als werkgeverskant
mensen die dat niet helemaal goed doen. Ik zie wel dat er ook successen zijn en die ik graag wil,
u noemt een voorbeeld, ik noem het voorbeeld van het schildersproject en waarbij mensen eerst
met behoud van uitkering met een kleine bonus als ze het volbracht aan het werk gingen een
opleiding betaald kregen, niet alleen van ons maar ook door die werkgevers en die nu allemaal
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nog gewoon aan het werk zijn een jaar later. Dat zijn successen waar ik graag mee aan de gang
ga. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja, aan anekdotisch bewijs hebben we met alle respect niet zoveel, is er in het algemeen sprake
zoals mevrouw Luijken zegt dat er vaak sprake is van een draaideur constructie. En is het dan een
wijd verbreid fenomeen of is het incidenteel. Want daar gaat het me wel om in de controlerende
taak die wij hebben als raad. Want het beleid wat wij gesteld hebben ziet er op papier heel goed
uit, mevrouw Luijken die stelt die ziet een paar problemen dus ik ben wel benieuwd hoe
wijdverbreid dat dan is. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Een van de zaken die wij in ons TDC doorontwikkelplan hebben geconstateerd is dat we de
monitoring scherper willen hebben. Structurele uitstroom, hoe lang inderdaad blijven mensen uit
de bijstand op het moment dat zij een stap gemaakt hebben en dat is één van de indicatoren
waarvan ik met u wil gaan overleggen dat we die scherper terug laten komen in de verslaglegging
naar u als raad. Dus de eerlijkheid gebied te zeggen dat we over de afgelopen jaren niet scherp
genoeg gecontroleerd hebben hoe vaak we mensen terug zagen, dat is een van de zaken die we
vorig jaar geconstateerd hebben, en waar we nu mee aan de gang gaan. Ook inderdaad om die
verslaglegging en dat soort controles beter te kunnen doen. Dus ik hoop dat ik u daarmee een
acceptabel antwoord geef. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja, gedeeltelijk wel. We zien natuurlijk ook in het coalitie akkoord staan; onderzoek naar een
ombudsfunctie. Nou dit lijkt me nou bij uitstek iets wat daarbij zou kunnen passen. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ik ga wat mij betreft verder naar Wedeka en dat is mijn laatste onderwerp, ik zal u geruststellen.
En dan gaat ook hier over de zorgen, over de financiën. Het tekort bij Wedeka, laat ik dat scherp
stellen, is nog steeds eigenlijk volledig te wijten aan de subsidiekorting. De bedrijfsvoering van
Wedeka is nog altijd een van de beste van Nederland en dat is recent ook weer vastgesteld. Niet
alleen de opbrengsten, maar ook in de wijze waarop zij dat georganiseerd hebben. Het is ook niet
heel ingewikkeld, we zijn inmiddels €3.500,- per plek dat wij gekort zijn we hebben 1700
werknemers, zie daar een tekort van 6 miljoen. En ons aandeel van Stadskanaal is daarin nog
steeds een dikke 40%. We hebben eigenlijk gewoon geluk dat de bedrijfsvoering van Wedeka, of
geluk, nou ja het is gewoon een compliment waard dat de bedrijfsvoering van Wedeka nog steeds
zo goed is en dat is ook iets om voort te blijven zetten. Eind deze maand krijgt u daar overigens de
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jaarrekening en de begrotingswijziging en in september gaan we het met u hebben over de koers.
Er werd gezegd van in juni moet die koers vastgesteld zijn, nee we hebben speciaal om de raad
om de kans te geven, uitgebreid op die koers te reflecteren, die besluitvorming ?????? over de
zomer heen getild zodat we ook uw inbreng daarin mee kunnen nemen. Er werd nog gevraagd
naar de reorganisatie. We hebben onderzocht van stel nu we zouden gaan reorganiseren, wat
moet erbij en wat moet eruit, en we hebben geconstateerd, dat leest u ook in de koers terug, dat
er een aantal zaken bij Wedeka de afgelopen jaren gewoon niet op geïnvesteerd is zoals dat zou
moeten. We hebben de opbouw gezien van het personeelsbestand van Wedeka en hebben
eigenlijk moeten constateren dat wij over niet al te lange termijn gewoon personeelstekort hebben,
omdat oudere samenstelling is van het ambtelijk personeel ook, en als we nu mensen versneld
eruit zouden laten gaan kost dat meer geld dan dat wij überhaupt als voordeel binnen zouden
kunnen gaan behalen. Dus we hebben de overweging gemaakt niet versneld mensen uit te laten
stromen, maar gewoon het natuurlijk verloop zijn gang te laten gaan en te investeren op de rollen
waar dat nodig is. Dat heeft het DB besloten moet ik zeggen en dat voorstel leest u straks terug in
begroting en het koersdocument. Dus daar gaan we het nog over hebben. Ik moet nog een ding
zeggen, Veendam en Stadskanaal "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Tamsma, CU."
A. Tamsma (raadslid - ChristenUnie):
"Ene kant een reorganisatie die niet doorgaat en aan de andere kant wel al nieuwe mensen
aannemen, dat klinkt voor mij nog steeds tegenstrijdig. "
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Ja, ik begrijp dat u dat zegt. Wij hebben als DB het afgelopen jaar eigenlijk, half jaar, gesprekken
gevoerd over de koers. Welke kant willen wij op met Wedeka, wat is de toekomst van het bedrijf.
En over 10 jaar werken er nog steeds 1000 mensen vanuit de oude SW. Dus daar is gewoon nog
steeds een beste populatie waar wij werk voor zullen moeten organiseren. Mevrouw Luijken zegt
dat is de primaire taak van Wedeka en het is nog steeds een belangrijke taak. Veendam en
Stadskanaal hebben gezegd; wij willen Wedeka door ontwikkelen als bedrijf naar een werkleerbedrijf. Moet ook voor bredere populatie vanuit de participatiewet aan het werk gezet kunnen
worden. Het bedrijf dat dan ontstaat dat zal een aantal werksoorten in stand moeten blijven
houden. Daar zullen wij inderdaad moeten kiezen van welke zaken inderdaad zal Wedeka in de
toekomst moeten blijven doen en de zaken waarvan wij hebben gezegd van dat is in ieder geval
de komende 10-15 jaar nog relevant voor Wedeka, die moet je dan ook op appèl willen brengen,
we hebben dat het fundament genoemd, die moet je op appèl willen brengen om ook gewoon de
bedrijven op een goede manier voort te kunnen laten bestaan. De reorganisatie was bedacht van
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wij krimpen de ambtelijke omvang met een bepaald percentage dat gelijk loopt aan de afname van
een aantal mensen in de SW en de nieuwe directeur heeft geconstateerd dat er nog steeds de
populatie kan teruglopen, maar dan een aantal vitale functies, ik heb ze opgeschreven voor u;
kwaliteit, veiligheid, milieu, P&O en werkleiding. Dat daar wel investeringen plaats moeten blijven
vinden om het bedrijf ook goed de komende tien jaar door te laten komen. Dat is het antwoord
daarop. Het uittreden van gemeentes, het laatste. De gemeente Westerwolde en MiddenGroningen die moeten vanuit de wet arhi bepalen hoe zij omgaan met hun GR. De gemeente
Westerwolde heeft daar de ambitie bij uitgesproken van als het enigszins kan willen wij zoveel
mogelijk bij werk en uitvoering, het werkbedrijf rondom Synergon plaatsvindt, op dit moment zijn zij
daarover zich aan het beraden wat dat doet. En daar zal ook ongetwijfeld een kostenberekening
achterweg komen die niet mals zal zijn op het moment dat zij een dergelijke beslissing zouden
nemen. Het is natuurlijk, laat ik ook eerlijk zijn, ik zou het als voorzitter van het
werkvoorzieningsschap erg jammer vinden als daar een versmalling in plaats zou vinden. Aan de
andere kant, beide gemeenten hebben gelukkig ook aangegeven dat de oude SW doelgroep voor
zover ze hier nu zitten dat ze geen enkele intentie hebben om die mensen te gaan verplaatsen,
maar dat ze wellicht wel in een andere constructie komen, dat Westerwolde geen lid meer is van
de GR, maar een soort dienstverleningscontract gaat afsluiten met Wedeka. En hoe dat verder
allemaal vorm krijgt dat is het komende half jaar een"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"En Borger Odoorn?"
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Borger Odoorn die zit al als volwaardig lid en twee GR'en en heeft op dit moment nog niet vanuit
zichzelf de ambitie om daar iets te gaan doen, ze zien wel de doorontwikkeling die wij willen
maken naar leer- werkbedrijf en Borger Odoorn is tot op heden altijd heel pragmatisch geweest,
als er goede dienstverlening is dan doen we daar aan mee. Ze zullen niet de kartrekkers zijn in het
werk/leer deel, maar wellicht daar ook contracten afsluiten voor met name hun inwoners van
Nieuw Buinen. Ik ja ze hebben, als we breed gaan kijken naar hoe de GR er in de toekomst uitziet,
wat doet Westerwolde, wat doet Midden Groningen, wat doen Veendam en Stadskanaal aan de
andere kant, dat zou dan kunnen betekenen dat Borger Odoorn parallel aan Veendam of Midden
Groningen ook positie kiest en zegt van nou dan gaan we of voor een dienstverlening
overeenkomst of inderdaad we willen volwaardig lid van die GR blijven. Dat is het gesprek voor de
komende jaren, ook met u. Voorzitter en daarmee ben ik volgens mij aan het einde van de vragen
die op mijn terrein en aan het college gesteld zijn. "
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I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. Het is bijna half zeven. We hebben nu twee portefeuillehouders gehad in
beantwoording eerste termijn. Vanaf 19.30 uur gaan we weer verder dan verwacht ik u allen terug
in deze raadszaal en dan zullen de overige twee portefeuillehouders ook reageren op onze eerste
termijn. Voor zo eet smakelijk. "
schorsing ():
""
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Als het goed is dan kunnen de luisteraars via RTV1 nu ook meeluisteren en op dit moment wordt
daar een taart bezorgt van de vrijwilligers van RTV1 middels de taart te bedanken voor hun inzet
zodat het ook voor inwoners van onze gemeente dat die de raadsvergadering kunnen volgen. Als
dank. We hebben de eerste termijn gehad voor de luisteraars, we hebben de eerste termijn gehad
van de raadsleden. Iedereen heeft een bijdrage geleverd, wethouder Hamster en wethouder
Veenstra hebben ook de beantwoording in de eerste termijn gehad. Straks zullen wethouder
Brongers en wethouder Borgesius ook hun beantwoording doen in eerste termijn. Ik moet u
melden dan mevrouw Huizing de vergadering heeft verlaten, dus die is de rest van de avond deze
vergadering niet aanwezig. Mevrouw Veenstra is ook afwezig nu, die is naar de zorgtafel van
Treant, waar ook de minister aanwezig is en wat voor ons als gemeente heel belangrijk is. Ik stel
voor dat we dus verder gaan met de beantwoording in eerste termijn van de wethouders. Mevrouw
Brongers aan u het woord. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Ja dank u wel voorzitter en laat ik beginnen met ook mijn dank uitspreken aan de fracties voor
hun inbreng en ik zal in onwillekeurige volgorde de diverse vragen die bij mijn portefeuille horen
beantwoorden. Te beginnen bij de Parkwijkschool, de SP heeft o.a. een vraag gesteld over de
andere bestemming van de "stichting veur noppes" en de voedselbank. Voor beide organisaties
hebben wij nog geen andere bestemming gevonden, wij zoeken nog naar een oplossing en wij
hebben in principe tot het eind van het jaar dus dat geeft ons nog een beetje de ruimte in tijd laat
ik zeggen. Gemeentebelangen vraagt zich af van hoe zit het nou met die exacte invulling en hoe is
de communicatie hierover nu verlopen. En er zou ook sprake zijn van een eventueel potentiele
koper. Nou ik kan u zeggen dat er ook vanuit het bestuur zijn kant gesprekken zijn gevoerd met de
potentiele koper en dat is naar behoren opgelost, laat ik maar zeggen. er wordt nog even gekeken
hoe de exacte invulling van de diverse partners nu verder vorm en inhoud krijgen en derhalve
hebben wij u via de voorjaarsnota over dit voornemen geïnformeerd. In principe is de bestemming
niet gewijzigd want het had al een maatschappelijke bestemming en dat is ook zo gebleven.
Kijkende naar de duurzaamheid"
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I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Bieze, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Voorzitter dank voor uw antwoord, alleen het is mij nog niet duidelijk. A. heb ik gevraagd waarom
wij als raad dat college besluit nooit hebben gezien, althans ik heb hem niet kunnen vinden op de
openbare besluitenlijsten en B. heb ik een opmerking gemaakt over het ICS rapport waarin dus
duidelijk staat aangegeven op termijn afstoten. En er staat in hetzelfde rapport dus ook dat er
geacht wordt om geen renovatie meer toe te passen. Dus mijn vraag was van waarom verbouwd u
dus voor dit bedrag, en er komt waarschijnlijk nog een bedrag bij voor het nemen van
duurzaamheidsmaatregelen want volgens mij zit dat niet in die €121.000,-, dus mijn vraag is
waarom houdt u dit gebouw aan terwijl er een advies ligt van ICS adviseurs om het af te stoten op
termijn. En dat rapport is van 2013, we leven nu in 2018, en u hebt het erover dat in 2023 uiterlijk
er moet worden gegaan naar energielabel C, dus waarschijnlijk houdt u het gebouw aan. En daar
wil ik dus graag duidelijkheid over. A. het advies van ICS adviseurs, waarom volgt u dat niet en B.
wanneer denkt u dat gebouw dan af te gaan stoten. Dank u."
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Helder meneer Bieze. Ik zal trachten dat zo concreet mogelijk te beantwoorden met mijn kennis
van dit moment. Het ICS rapport dateert inderdaad van 2013, gaandeweg dit traject, ondanks de
oorspronkelijke inzet om het gebouw op termijn af te stoten, hebben zich ontwikkelingen
voorgedaan en die ontwikkelingen bespreken wij dan ook naar alle realiteit van zou dit een
mogelijk alternatief kunnen zijn. En die hebben wij met dit voorstel gevonden, zo hebben wij
gemeend, waarom is er geen persbesluit zeg maar het besluit van het college niet in de
persagenda verschenen, want dat is ook uw vraag, daarvan heb ik gezegd op het moment dat het
college dit besluit genomen heeft was er nog sprake van verder en overleg met de diverse partijen
over de nadere invulling en derhalve hebben wij gemeend om op dat moment niet specifieke
informatie te kunnen geven want dat zou een half besluit dan wel een half antwoord geweest zijn.
En wij doen dat graag zo volledig mogelijk vandaar de informatie nu in de voorjaarsnota. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja ik laat even de woorden van de wethouder zinken over de Parkwijkschool. Wat ik niet snap is
dus je bent in overleg met de partij, dus dan ga je niet informeren, dan ga je niet informeren van
wij stoten de school of wij houden de school. En wat meneer Bieze dan ook zegt en het ICS
rapport dat u zou afstoten en ik denk daarin bent u niet helder, waarom u het dan gewoon
aanhoudt. "
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I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"mevrouw Brongers."
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Ik heb dacht ik uitgelegd dat het voorkomt dat er ontwikkelingen zijn op een ten aanzien van een
locatie, in dit geval de Parkwijkschool, die ondanks het feit dat wij eerder hebben gemeend dit af
te moeten stoten, maar dat er toch ontwikkelingen zijn die wij dan serieus bespreken en dat dat
een goed alternatief voor ons is gebleken. Ik kan daar in tweede termijn nog iets concreter op
terugkomen als u wilt. Kijk ik even naar de overige vragen. Hoe staat het met de eventuele
verkoop van het slachthuis. Ook daar hebben we gezien dat zich met bepaalde regelmaat
belangstellenden zich hebben gemeld, maar tot op heden heeft dat nog niet tot resultaat geleid
dan wel tot onderhandelingen over de verkoop. Binnenkort spreken wij met het Groninger
monumentenfonds om de mogelijkheid voor verkoop en eventueel restauratie te bespreken. En
ook zijn er studenten van de Hanzehogeschool bezig met het opstellen van een
herbestemmingsplan en mogelijk kunnen deze documenten ons helpen om potentiele klanten
beter op weg te helpen of potentiele kopers. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Bieze, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Dank u wel. Volgens mij hebben wij tijdens de vorige raadsvergadering, of de raadsvergadering
daarvoor, de vraag gesteld van wij horen, en wij hebben informatie dat er een serieuze koper is
om het slachthuis te kopen, want dat wilt u afstoten. Ik hoor nu dat er wel belangstelling is, maar
dat er geen resultaat is geboekt. Ik heb het nog even gecheckt en er schijnt een serieuze koper te
zijn die zich ook gemeld heeft bij het gemeentehuis en die niks meer van de gemeente terug
hoort. Dat is de informatie die ik krijg. Dus dan lopen er twee beelden, er is belangstelling, u zegt
van wij kunnen hem niet kwijt, en wij horen informatie dat er een serieuze koper is, die het graag
wil overnemen en die het ook wil restaureren, en die hoort niks van de gemeente terug. Dus graag
duidelijkheid, dank u."
G. Brongers (Gemeenteraad):
"In het eerste geval, ik zal hier geen namen noemen, maar recentelijk is er een serieuze koper dan
wel potentiele koper belangstellende geweest, dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
Recentelijk is er een nieuwe belangstellende potentiele koper die heeft zich bij ons gemeld en
daar gaan wij nog mee in gesprek. En dat is het meest actuele wat ik u kan melden. "
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ok, dank u."
G. Brongers (Gemeenteraad):
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"De CU vraagt zich af hoe zit dat nu toch met die dierenweides. Wat is de stand van zaken, u
heeft daar een technische vraag over gesteld. Het gaat over de bezuiniging die wij daarover
hebben gemeld en ja het zal u bekend zijn dat het voeren en verzorgen van dieren in de
dierenweides een belangrijke kostenpost is. Momenteel is de buurtvereniging Maarsstee zijn we
druk doende mee om te kijken wat zij over kunnen nemen, dat ziet er goed uit. Wij zijn bezig met
de uitwerkingen en onze insteek in totaliteit voor de dierenweides is om het beheer van de dieren
en het onderhoud uit handen te geven. En de rest van de zorg voor de dierenweides neer te
leggen bij Wedeka en dat zou het gewenste resultaat op moeten leveren alhoewel op dit moment
nog niet alle exacte cijfers bekend zijn. De zwembaden. Een onderwerp dat ook door een aantal
fracties is genoemd en de VVD met name zegt van is er nu eigenlijk nog niet voldoende informatie
voorhanden om besluit te kunnen nemen. Nog even terugkijkend naar waar u als raad mee
ingestemd heeft in 2017, dat is het plan van aanpak om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren
en daarin is afgesproken dat er vier scenario's worden uitgewerkt. En één daarvan is alle drie de
baden sluiten, de bestaande situatie handhaven , één of meerdere baden instandhouden en
nieuwbouw van één bad en het sluiten van de overige. En bij scenario's 2,3 en 4 zoals ik net
genoemd heb kan een dorpsbedrijf een rol spelen. Nou daarvan is inmiddels bekend dat
Musselkanaal dat is opgestart zeg maar en die ervaringen en uitkomsten die nemen wij mee in
onze besluitvorming dan wel uw besluitvorming. Op die manier worden vrijwilligers ook rond de
baden voldoende tijd en ook ondersteuning van ons uit de gemeente geboden om de uitgewerkte
plannen aan ons voor te leggen. Voor het nemen van het uiteindelijke besluit is dus iets meer
nodig dan alleen een inventarisatie van de huidige cijfers en aantallen zoals nu bekend zijn. De
stichting kunstzinnige vorming De Pauw. PvdA en met name GBS hebben daar opmerkingen over
gemaakt en die vragen een toelichting over de taakstelling van 20%. Uiteindelijk was ook de vraag
van gaat het hier nu om een principekwestie vanuit het college. Nou misschien moet het antwoord
daarop wel simpelweg ja zijn, maar laat ik nog even de geschiedenis schetsen. Alle culturele
organisaties in onze gemeente hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een
taakstelling in het kader van de noodzakelijke ombuigingsplannen zoals ook door uw raad is
vastgesteld. De taakstelling van een ton, van €100.000,-, in het plan 2014-2017, is destijds
bepaald voor de kunstenschool en De Pauw, maar toentertijd helemaal opgevangen door de
kunstenschool en ook door de kunstenschool gedragen. Wij hebben steeds bedoelt, en nu nog,
over een gemeentebrede ombuiging. Waarbij elke gesubsidieerde instelling haar steentje bij moet
dragen. En wat ons als college betreft hebben wij het dan niet over een precedentwerking voor de
ene of de andere instelling. U hebt toen indertijd een amendement ingediend, de taakstelling is op
PM gezet, daarna zijn wij in gesprek gegaan met het bestuur van de stichting en een van u, ik
dacht de heer Pals zei ook al van ja die gesprekken duren maar en duren maar leidt dit nu nog wel
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tot gewenste resultaat. Wij hebben toentertijd vorig jaar De Pauw gevraagd om met een voorstel
te komen en dat voorstel is bij ons ingediend met een ombuigingspercentage van 3,7%. Dat
hebben wij toch ontoereikend gevonden. Het gaat er vooral om dat ook instellingen met ons als
college en met u als raad mee willen bewegen om de gewenste taakstelling te bereiken, maar ook
om voor de toekomst stabiel te blijven. Daarna heeft De Pauw van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om bezwaar in te dienen en dat is behandelt in de commissie rechtsbescherming en de
commissie heeft het college geadviseerd het besluit ongegrond te verklaren mits er een
aanvullende motivering komt. Dat werd ook genoemd door een van u. Die aanvullende motivering
is gekomen, want wij hebben als college dat besluit over genomen. Ook met deze taakstelling blijft
het wat ons betreft mogelijk de laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor De Pauw te realiseren.
Ook voor mensen met een smalle beurs. En de taakstelling blijft wat ons betreft aanleiding in
gesprek te blijven met De Pauw en daar uit te komen. En dan heb ik het over de datum van 1
januari 2019 en momenteel kijken wij ook naar een eventuele getrapte taakstelling. Dus in die zin
kan ik ook uit de grond van mijn hart zeggen dat wij de Pauw best tegemoet komen.
Bespreekpunten zijn toch, dat hebben ook andere organisaties gedaan, samenwerking met
bijvoorbeeld de kunstenschool, onderwijs, Welstad, maar ook geacht bestuur, geef ook zelf aan
hoe u uw toekomst ziet van uw stichting. Wij blijven dus inzetten op het voortbestaan van De
Pauw en laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Ik heb uw roep om wellicht iets te doen met
die €7.000,- of dan wel af te schaffen gehoord. Het mag duidelijk zijn dat wij als college daar niet
voor zijn. Enerzijds om ook andere instellingen niet tekort te doen, bovendien zou het ook heel
lastig te verkopen zijn naar andere culturele instellingen waar zij wel hebben moeten bezuinigen
en één instelling niet. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja dank u voor beantwoording portefeuillehouder. Ja er komt nu een beeld van De Pauw bij mij
naar boven dat, volgens mij hebben we te maken met een heel bekwaam bestuur, laten we daar
even van uitgaan, ik bedoel ik denk dat we een heel bekwaam bestuur hebben die hartstikke die
zich inzet en die vecht voor de belangen van De Pauw. En die tot het uiterste gaat, maar het beeld
wat u ook weer bevestigd is van ze hebben een bezuiniging opgelegd gekregen en die zullen ze
verdikkeme ook halen ook. en dan denk ik toch wel van gaat dit niet een beetje te ver. Want kijk u
bent het wel met me eens denk ik in uw hele coalitieakkoord staat ook bijna helemaal niets in voor
kunst en cultuur, dus in die zin denk ik van pak ze aan bij wijze van spreken, maar aan de andere
kant denk ik van als een instelling die gaat tot aan het gaatje, ik bedoel als je naar een commissie
gaat, commissie rechtsbescherming gaat dan ga je toch echt dan ben je het echt wezenlijk niet
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met elkaar eens, dan denk ik van dan vind ik het te gemakkelijk van de overheid eerlijk gezegd om
te zeggen van jullie trekken toch aan het kortste end want wij gaan over het geld. En omdat wij
over het geld gaan gaan we niet mee met jullie bezwaren. Is dat een beetje de analyse die ik kan
geven zo?"
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Nou die teneur heb ik niet neer willen zetten, geenszins. U spreekt over een bekwaam bestuur als
ik dat even zo mag samenvatten, wij hebben uiteraard niets tegen het bestuur van de Pauw, ik kijk
ook vooral als college naar onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een stichting als deze in
stand te houden. Niet alleen voor nu, maar ook op langere termijn en dat is een argument wat ik
genoemd heb, daarom hebben wij ook gezegd tegen het bestuur van we zouden ook getrapt
kunnen kijken. Maar gezien ook wat wij met andere instellingen hebben afgesproken als college
en raad, moeten wij wel naar kijken van wat doen we met de ene organisatie en wat doen we met
de andere organisatie. De Pauw heeft een breed bereik als het gaat om doelgroepen, niet alleen
voor onze gemeente, maar ook binnen andere gemeentes en wellicht liggen daar ook
mogelijkheden om te kijken van kunnen andere gemeentes eventueel ook een bijdrage leveren. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Dus begrijp ik dan goed in uw bijdrage dat als De Pauw u heeft over de duurzaamheid van de
Pauw, dus dat wil zeggen over de toekomst van De Pauw, daar heeft u het over, dus met andere
woorden u zegt van als De Pauw niet doet wat wij willen dan gaat het verkeerd met de
duurzaamheid, dat gaat het verkeerd met hun in de toekomst? Iets, wilt u daarmee zeggen wij
weten toch wel beter dan de Pauw en als u dat niet dan gaat over een jaar of twee jaar gaat de
deur alsnog dicht omdat u het niet goed doet. Is dat ongeveer de conclussie?"
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Nee, die conclusie kan ik niet onderschrijven zoals u hem formuleert meneer Pals. Ik blijf positief,
ik heb dacht ik uitgelegd en heel veel anders kan ik het niet verwoorden, maar wat onze
argumenten zijn als college om deze taakstelling toch op te leggen, een ander woord kan je
eigenlijk niet voor een taakstelling formuleren, dat hebben wij bij andere culturele instellingen ook
gedaan, we hebben dat bij andere organisaties ook moeten doen. U kent, de meesten van u
althans, onze ombuigingsplannen van korte tijd maar ook van iets langer geleden, wij hebben niet
de intentie om precedenten neer te leggen, dat kan ik in ieder geval als college ook heel lastig
uitleggen en ik hoop u als raad ook, wij kijken naar realiteitszin. Wij hebben ook van andere
instellingen mogen leren, evenzogoed als wij zelf als college, dat wij mee moeten wegen met de
zaken die op ons pad komen. En in dit geval was het vanuit het college waar u als raad mee
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ingestemd heeft, de ombuigingsplannen. En die positieve insteek hebben wij nog steeds met de
Pauw en die blijven we ook hebben. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Verduidelijkende vraag, en die vraag hadden wij ook al naar aanleiding van het besturen van
transcripties van november toen de najaarsnota werd besproken. In dit stuk in de voorjaarsnota
staat in de tabel opgenomen van 2018 al een bedrag van 7.000. U noemt nu hier 1 januari 2019
en dat werd ook door, ik geloof dat dat destijds door de burgemeester werd genoemd, dat dat ook
per 1 januari 2019 inging, dus volgens mij klopt er dan iets niet in de voorjaarsnota. Dan moet u
dat denk ik nog even amenderen. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Daar moet ik dan even naar kijken. Inderdaad bent u over de taakstelling van 7.000 geïnformeerd
via de najaarsnota 2017. Dat was ook in de tijd dat de bezwarencommissie speelde zeg maar,
maar als dat een technisch punt is dan moet ik daar even naar kijken. Ik kijk nu even naar mijn
collega ook hoe wij daar in tweede termijn even antwoord op geven. Is dat akkoord?"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dat is akkoord. Ik heb nog een aanvullend punt, dat is meer van aard dat wij graag willen zien wat
de uitkomst van die gesprekken is, u zegt ook nou misschien doen we het getrapt. Ik hoor u ook
zeggen van we willen die 7.000 wel in stand laten, maar het zou mij een lief ding waard zijn als wij
dan bij de begroting behandeling kunnen zien hoe het er werkelijk voor staat en dat wij dat er in de
tussentijd terug wordt gerapporteerd naar de raad en dat wij er dan ook nog wat kunnen van
vinden tijdens de behandeling van de begroting. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Klopstra, VVD."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Mijn vraag is eigenlijk, met deze voorstellen van het college krijgt daarmee De Pauw evenveel
minder als alle andere vergelijkbare instellingen?"
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Dat is een evenredig bedrag inderdaad."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Dus dat betekend dat als je de bestuursrechtelijke aspecten daarvan neemt dat als je dit niet doet
bij De Pauw je daarmee dus een precedent schept voor alle andere cultuurinstellingen om ook
meer te willen. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
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"Nou die precedentwerking heb ik dacht ik uitgelegd dat dat ook een van de redenen is dat wij
daar niet op voorhand voor kiezen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Bieze, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Even, die €100.000,- die indertijd is opgelegd, is opgebracht door de muziekschool, die haar hele
organisatie over de kop heeft gegooid. In die tijd heb ik niemand gehoord over die €7.000,- die De
Pauw eventueel zou moeten gaan bijdragen of welk bedrag dan ook. Er is nooit richting De Pauw
gecommuniceerd en nu moet u ook in de benen komen. En er is veel ambtelijke tijd in dit project
gestoken, dat kost ook geld. En in diezelfde voorjaarsnota die nu voorligt schrapt u zelfstandig
gewoon twee PM posten die bij de digitalisering en bij de bewindvoering . En dan denk ik van het
is te prijzen dat u principes hanteert, dat vind ik ook eerlijk van uw kant, maar ik vind wel dat u als
college toch moet gaan bewegen op basis van wat ik u net gezegd heb. Dank u. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Ik hoor daar niet echt een vraag meer uit, maar ik heb u gehoord. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ik heb een voorstel gedaan geloof ik richting de begrotingsvergadering, daar heb ik nog niet een
concrete reactie van u op gehoord. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Tijdens de begrotingsvergadering kunt u uiteraard zoals regulier gebruikelijk reageren op de
voorstellen die daar gedaan worden. Zodra er duidelijkheid is over deze situatie en de uitkomsten
helder zijn met de gesprekken uit de gesprekken met De Pauw zal ik u in de raadsvergadering
informeren. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ok, dat is helder. Nou ja er zit straks nog wel een schorsing tussen de termijnen dus dan wellicht
dat we nog even af moeten stemmen."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Maarsingh, CDA."
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Ja voorzitter, ja ik vind toch dat wij nu dreigen naar een tweesporenbeleid te gaan. De wethouder
die zegt, het gaat hier natuurlijk al veel langer over en dit is dan bijna het laatste, de heer Klopstra
had het er ook al even over, wat gebeurd er nu als je het terugdraait. Wat heeft dat dan voor
consequenties, juridisch, nou ja nou ben ik geen jurist zeg maar dus daar maak ik mij niet zo druk
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om, maar het heeft natuurlijk wel consequenties. en ik vind eigenlijk als de wethouder zegt wij
willen de stichting behouden, als de wethouder zegt wij willen wij praten over hoe kunnen we het
realiseren, want we gaan echt geen tweesporenbeleid voeren, daar is ze dacht ik helder in,
volgens mij mag iedereen zich dan in de handen wrijven. Want dan laat je je gevoel nog
meewegen in de uitwerking van een besluit wat eerder genomen is. Nou dat zijn er niet zoveel
juristen die dat doen. Ja, u uitgezonderd dan, maar goed. Dus ik denk niet, ik weet niet wat het
probleem dan nog is voorzitter. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja ik wil toch even het CDA, en ik denk ook de VVD, CU, SP, in herinnering roepen dat er in juni
2016 bij het ombuigingsplan, 13 juni 2016, een unanieme amendement is aangenomen,
raadsbreed, om die €7.000,- waarvan toen ook al sprake was te veranderen in PM. Met andere
woorden als hier nu geklaagd wordt over een tweesporenbeleid omdat er één cultuurinstelling uit
wordt gehaald, dames en heren daar heeft u 13 juni 2016 al voor gekozen. Dus dan wil ik wel dat
u dat hier even verduidelijkt waarom u daar nu op terugkomt en waarom dat nu ineens zo'n
probleem is. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Maarsingh"
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Nou mevrouw de voorzitter dat is helemaal geen probleem bij het CDA of zo, het wordt gewoon
even, we zijn bezig met de uitwerking van het ombuigingsbeleid, daar zijn vanmiddag al wat
complimenten over gemaakt in de richting van iedereen die daaraan heeft meegewerkt niet in het
minst aan die partijen die het ook moesten realiseren. Maar je moet het ook nog even uitvoeren
dus dat is goed. Nou ligt hier mijns inziens nog een punt en de wethouder die zei toch zelf ook
toen hebben wij dat veranderd in PM, wat u ook zegt meneer Hofstra, maar als zei ook nog haar
hart en gevoel laat spreken dan moeten wij die wethouder denk ik even gewoon gunnen, het
college moet ik zeggen, even gunnen om hier zo goed mogelijk proberen uit te komen, daar
moeten we ons niet al teveel mee bemoeien, ja goed ik denk een beetje aan diplomatie en zo,
maar dan, nou ik weet ook niet wat ik verder over moet zeggen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Klopstra, VVD."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja mevrouw de voorzitter. Ik deel de mening van de heer Maarsingh, want het juridische is
natuurlijk datgene waar we in een democratie mee werken, dat is nou eenmaal niet anders, wij
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werken met wetten gelukkig want anders dan wordt het een bananen republiek, maar het effect
ervan is dat als we nu tegen het college gaan zeggen van maak deze uitzondering maar voor
deze groep ja dat we voor de toekomst in deze raad nog een heleboel discussie gaan krijgen over
allerlei andere onderwerpen waar mensen heel terecht gaan zeggen ja maar als hij of zij wel
waarom ik dan niet. Dat is natuurlijk een politiek maar ook juridisch principe waar je wel heel
voorzichtig mee moet omgaan. Dus ik ben met meneer Maarsingh van mening geef het college de
ruimte dan komt het vast goed. Ik hoor dat er veel meer ruimte is dan eigenlijk objectief gezien al
zou moeten dus volgens mij gaat dat prima. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Dan ga ik maar verder voorzitter."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja, even heel kort. Tweede termijn van onze kant dan komen wij hier wel op terug."
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Kom ik bij het woonrijk maken van Het Baken, de VVD doet eigenlijk nog een oproep om het
college in overweging mee te geven maatregelen te treffen om te voorkomen dat faillissementen
van opdrachtgevers zeg maar leiden tot financiële tegenvallers voor ons. Wij kijken dan ook bij
opdrachten en maken afwegingen of wij geschikte middelen daartoe hebben. Dat even vanuit
bijvoorbeeld het afgeven van een bankgarantie wat zou kunnen dat de risico's voor ons zo klein
mogelijk zijn. De PvdA gaat nog even in op de groene as aan de Utrechtselaan en vraagt ook nog
hoe de stand van zaken is over het groen aan de Frankrijklaan. Nou wij delen de visie dat dit een
goede invulling moet krijgen uiteraard. Het gebied rond de Gelderselaan is eigendom van Lefier
en wij zijn in bespreking over mogelijke ontwikkelingen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Kunt u ook helderheid verschaffen wethouder over termijn waarop daar misschien uitkomst van
is. En wordt bij die gesprekken naast Lefier ook wijkvereniging Maarsstee betrokken. Dat is een
hele actieve vereniging dus ik denk dat die ook wel veel positieve input kan leveren hier in dit
proces. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"De invulling en de ontwikkeling zeg maar dat doen wij zeker ook in overleg met wijken en buurten
waar van toepassing en in dit geval gaat het om de club die u noemt. Termijn kan ik nog niet exact
geven op dit moment."
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I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou dan zullen we weer bij de richting de begrotingsvergadering kijken hoe het daarmee staat. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Dan nog een vraag van LB over de bermverhardingen of die specifiek zijn opgenomen omdat er
in de uitvoeringsplannen zeg maar van de kadernota. Nou we hebben ze niet exact opgenomen,
maar de ervaringen ook van onze kant en van de gebruikers zijn in ieder geval goed dus waar aan
de orde zullen wij deze bij de uitvoeringsplannen uiteraard betrekken. De PvdA en LB vraagt ook
hoe zit het nou eigenlijk met het personeel, wij lezen of horen wel dat het lastig is om vacatures te
vervullen, maar ook kijkende naar de vele vacatures die hier in de organisatie voorhanden zijn. De
laatste tijd lijkt het iets eenvoudiger om kandidaten te vinden, de mobiliteit is enigszins
toegenomen. Dit kan te maken hebben met de afgenomen belang zeg maar wat gehecht wordt
aan baanzekerheid, mensen gaan eerder weg, maar ja de werkt dan ook weer twee kanten op,
dat zult u begrijpen zodat het ook weer iets sneller lukt om mensen weer te vinden. In bepaalde
sectoren waar de vraag groot is, en dan noem ik maar even het sociaal domein als voorbeeld, lijkt
de vraag toch groter dan het aanbod en zijn wij genoodzaakt tussentijds een functie in te vullen
met een inhuurkracht. Volgens mij heb ik dan de vragen in eerste termijn gehad voorzitter en dan
rest mij nog een reactie op de motie die nog niet ingediend is. En dat gaat over het, ik noem het
maar even; bijen vriendelijk bermen beheerplan. Momenteel zijn de bijen flink in het nieuws, de
motie in ieder geval nog niet getekend, maar mogelijk ingediend door d'66, PvdA, GBS en LB. U
constateert een en ander, ik zal de motie niet voorlezen, maar wij kunnen ons als college vinden in
de constateringen, het is ook een belangrijk en goed onderwerp. U refereert ook nog aan het
convenant 2014. Die is inmiddels eigenlijk al een beetje achterhaald zo gaat dat in de natuur, de
natuur haalt ons in, en wij gebruiken al lang geen bestrijdingsmiddelen meer zoals die toen al
genoemd waren in het convenant 2014, wij maaien nog jaren een keer per jaar onze bermen, met
uitzondering van 1 meter strook langs de rijbaan en wij maken ook onderscheidt tussen wilde bijen
en bijenvolken van imkers. Wij hebben inmiddels grond in het Pagedal beschikbaar gesteld aan de
bijenvereniging daar wordt ingezaaid met een speciaal bloemmengsel want dat is precies wat wij
moeten doen. Wij hebben gesproken met landbouwers, die zijn op de hoogte van de mogelijkheid
om een bloemenstrook toe te passen aan de rand van hun land, dus dat levert ook al de nodige
winst op. als u dan ten slot vraagt; maar inwoners bewust. Dat zal ik graag doen namens het
college en ook namens u als raad als u vraagt om schrijf een beheerplan dan ben ik geneigd om
te zeggen van nou liever niet, wij gaan liever pragmatisch en actief aan de slag met actuele
situatie en de natuur. Vandaag hebben wij de bijen, volgende week hebben de groen
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glazenwasser ik noem maar iets, maar zo gaat dat in de natuur en, nee maar dus ik wil u graag
van u vragen van vraag ons niet om plannen te schrijven voor heel veel jaren vooruit dat kost
ambtelijke tijd, dat kost inzet, dat levert ons niet zoveel op. actueel inspelen op de situatie wel en
ik ben prima geneigd om met u af te spreken van wij maken onze burgers bewust van deze
situatie, wij doen een bericht uit via onze reguliere kanalen en dan pakken wij deze problematiek
aan want die is zeker belangrijk. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, bedankt voor de beantwoording portefeuillehouder over de bijenplan. Heel mooi dat we
eigenlijk al zover zijn, maar het voordeel van een bermenbeheerplan, want u heeft nu over het
inzaaien bij het Pagecentrum met bloemmengsels, prima initiatief, maar we hebben het echt over
de, ook over een bermenbeheerplan zoals in heel veel gemeentes tegenwoordig wordt
gehanteerd. En ik denk altijd van als je dan een beheerplan maakt kun je dat ook makkelijker
infietsen in je totale groenbeheer in onze gemeente en raken wij ook een beetje betrokken en op
de hoogte van hoe werkt dat in een beheerplan, hoe werkt dat nou, hebben we krijgen we heeft
het resultaat, heeft het geen resultaat, want ik ga al die bijen niet tellen bij wijze van spreken, maar
heeft dat resultaat ook voor de toekomst, heeft het ook effect gehad. En ik denk als je dat in een
plan zet dan kun je dat misschien monitoren. Zoals u het nu brengt, hartstikke sympathiek, alleen
ik denk dat het dat je het niet kunt monitoren. Tenminste op de manier zoals u het doet. Maar
daarvoor is ook onze vraag om dat plan en mensen aan het woord te laten die verstand hebben
van een bijen, van een hoe heet dat, bijenbeheerplan."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Van Beek, CU."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja dank u wel voorzitter. Ik denk meneer Pals dat het vragen om een bermenplan beheerplan wat
ver gaat. We hebben volgens mij net pas geleden afgesproken hier dat er meer aandacht gaat
naar onderhoud van groen en dergelijke in Stadskanaal. Laten we dat dan eerst maar eens doen
en ik denk dat de uitleg van de portefeuillehouder met betrekking tot de bijen zoals u dat zo mooi
omschreef, ik denk dat het verder is dan wij met zijn allen gedacht hebben. en ik denk dat het
eigenlijk meer een compliment is naar de portefeuillehouder hoever of ze al zijn en ik denk dat in
goed overleg met al die partijen waar ze al mee bezig zijn dat dat meer als voldoende is. Tot zover
voorzitter. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals."
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K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, meneer Van Beek. Mooi, ik heb de wethouder, portefeuillehouder ook een compliment
gegeven dat we al verder zijn dan het is. alleen ik wel graag, ik denk het zou mooi zijn, en de
inwoners en de raad, betrokken wordt van hoe dat gaat met die bijenbeheerplan. Want ik zeg, ik
heb u al gezegd, ik ga ze niet tellen, ik bedoel als ik die kom aan zie vliegen"
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Maar u heeft toch ook de portefeuillehouder horen zeggen dat zij de informatiekanalen die de
portefeuillehouder ter beschikking staat zal gebruiken om onze inwoners in te lichten omtrent het
bijenbeheer. Laat ik het dan maar zo zeggen. "
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ik maak daar niet zo'n punt van, maar ik heb de wethouder ook horen zeggen van wij gaan ons
ambtelijk apparaat daar niet voor inzetten. En dan denk ik van dat heeft de wethouder ook
geantwoord, en dan denk ik van dan komt de wethouder toch een beetje onwillig over om denk ik
even proactief ten aanzien van aan dit plan te gaan werken omdat ze haar ambtelijke apparaat
daar niet voor wil inzetten. Dus dan komt dat nooit tot een plan en tot een ?????????????"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Idema, SP."
E. Idema (raadslid - SP):
"Meneer Pals er is ook een nationale bijenteldag, en dat geldt ook voor de wethouder, misschien
kun je daar ook gebruik van maken van dat soort overzichten, dat je daar, ja die, nee maar die
zijn, die wordt echt gehouden de nationale bijendag, een bijenteldag, en het is mooi voor het CDA
dat die de overgebleven zaatjes kunnen zaaien in de bermen, van de verkiezingen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Maarsingh"
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Nou voorzitter wij willen eigenlijk niet over de bijen praten, we weten er namelijk heel veel van.
wij volgen al die onderzoeken zeg maar die je, niet alleen nationaal maar ook Europees en
wereldwijd zijn uitgevoerd en daar is natuurlijk heel veel discussie over bijen, wat is nou de
oorzaak van de sterfte. Nou kan ik u dat hele riedeltje opnoemen, maar dan gaat het niet over een
bijengbeheersplan en ik vind het ook ver gaan dat de wethouder al zegt, wij willen daar rekening
mee houden, wij willen daar rekening mee houden"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Meneer Maarsingh, ik heb het niet over een bijenbeheerplan, ik heb een bijen vriendelijke
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bermenbeheerplan, nou ja dat is een heel groot verschil."
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Ja, maar goed, niemand weet precies op dit moment hoe dat zit. Er wordt veel aan gedaan
landelijk, maar als u nou zegt u bent niet bereid om uw ambtenaren daarvoor in te zetten, dan
denk ik ja die ambtenaren hebben ook wel even wat anders te doen, doe maar gewoon je werk en
doe het zo goed mogelijk en vernieuw je inzichten en pas je aan aan de omstandigheden
enzovoort enzovoort, praat ook eens een keer met die mensen die er ook echt verstand van
hebben en nou wees blij dat het zo gaat. ik sluit mij helemaal aan bij Van Beek want de wethouder
gaat eigenlijk wel heer erg ver in haar toezegging vind ik. Maar goed wij hebben niks tegen bijen,
wij houden van bijen, behalve als je gestoken wordt maar verder houden wij ervan. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Kloptstra, VVD."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja voorzitter, ik zit met vergenoegen dit debat te volgen en stel vast dat de senioriteit van meneer
Pals ?????????? om een uitgebreide discussie over de bloemetjes en de bijtjes te gaan voeren.
En dat hij tot op dit moment nog niet bevredigd is begrijp ik. de wethouder heeft wat ons betreft
namens het college voldoende geantwoord en dat gaat volgens mij helemaal goed. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Mag ik dan nog een afsluitende opmerking maken voorzitter, vooral ook richting de heer Pals. Ik
heb dacht ik nadrukkelijk uitgelegd dat mijn voorkeur er naar uitgaat dat wij adequaat handelen op
dit soort natuurlijke situaties die op ons pad komen. Ambtenaren werken hard en het is niet zo dat
wij als college ons ambtelijk apparaat niet aan het werk willen zetten, het is ook niet zo dat het
ambtelijk apparaat niet wil werken. laat ik daar volstrekt duidelijk over zijn, dat is de discussie hier
niet. het gaat om wat is de zin van het schrijven van plannen voor langere termijn als de natuur
grilliger is dan wij soms wensen. Wij zijn in overleg met IVN, met het natuur netwerk Noord
Nederland over dit soort situaties. En die doen wij dan gewoon. Omdat het op ons pad komt en
omdat de natuur op dat moment dat van ons vraagt. Kijkende naar het convenant, en daar sluit ik
dan mee af, dat was ook aan de orde het maaien van bermen. Wij maaien dat al jaren langs de
rijstrook, één keer per jaar, de andere kant laten we staan, juist om de bijen en dieren hun gang te
kunnen laten gaan. dus de veiligheid komt niet in het geding. We houden rekening met de natuur.
En dat is de wijze waarop wij werken samen met ons ambtelijk apparaat die deze ontwikkelingen
allemaal bijhoudt en dat is voor mij, voor ons als college afdoende en daarom zou ik er niet voor
kiezen om een bermenbeheerplan bijenvriendelijk te gaan schrijven, maar wel onze inwoners
bewuster maken van deze situatie en dat gaan wij doen. ik dank u wel. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
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"Dank u wel mevrouw Brongers. Rest ons nog een portefeuillehouder vanavonde in eerster termijn
als beantwoording op de eerste termijn, wethouder Borgesius aan u het woord."
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ja, dank u wel voorzitter. Met uw instemming wou ik toch maar even proberen om per partij in die
volgorde de vragen die dan betrekking hebben op de portefeuille van ondergetekende om die bij
langs te lopen, dus in dit geval begin ik bij de CU. U sprak specifiek dacht ik over de visie die hier
in dit gebouw al is vastgesteld van Stadskanaal op Zon. Daarin inderdaad is er over gesproken tot
een oppervlakte van, wat u dacht ik ook zei, 200 hectare. En mochten wij die grens van 200
hectare bereiken of misschien in lichte mate overschrijden, dat wij dan als college terugkomen bij
u en de raad. Er is dus ook een uitloop in die visie genoemd van 600 hectare, laat dat ook duidelijk
zijn. Maar mochten wij die grens, c.q. iets overschrijden dan zullen wij ongetwijfeld richting u
terugkomen. U vroeg ook naar de zonneladder. Ja de zonneladder, inderdaad daar heb je dus drie
gradaties, als u dat zo wilt, gebouwgebonden, dus panelen op het dak binnen de stedelijke gebied
grondgebonden en dan heb je grondgebonden buiten het stedelijk gebied met, en dat is denk ik
ook zeer belangrijk, met draagvlak. En wanneer wij dan een inventarisatie gaan maken en we
zouden in staat zijn om die 200 hectare te bereiken en we willen de slag maken naar die 600
hectare dan is dan zou je kunnen ja waarom doen we dat niet in het buitengebied op daken. Maar
als u dat gat van 400 hectare, en u weet net zo goed dan ik dat een hectare is 10.000 vierkante
meter, dan praat je dus over 4miljoen vierkante meter. En ik denk niet dat wij die 4 miljoen
vierkante meter in het buitengebied op onze daken zullen vinden. een ander alternatief zou
natuurlijk kunnen zijn; windenergie. Maar goed dat is hier al meermalen in de raad geweest en dat
is denk ik niet bespreekbaar. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Van Beek, CU."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Nou dat laatste verschil ik wel wat van mening met u, ik bedoel er is best te spreken over
windenergie, dit gaat alleen even om de grote van bepaalde dingen. De zonneladder heb ik
eigenlijk genoemd in samenspraak met het feit dat rondom ons heen eigenlijk sinds dat wij die
visie vastgesteld hebben er steeds meer naar voren komt dat de afzet van stroom niet voldoende
zou kunnen zijn hier. Kijk en daardoor kwamen wij er op om te zeggen na 200 hectare dan komt u
bij ons als raad, dan moeten we zulk soort zaken eens eventjes met zijn allen in ogenschouw
gaan nemen van is dit nou goed geregeld, kunnen wij dit nu, moeten wij misschien wat extra doen
op de daken en ga zo maar door, ook in verband met de landbouwgronden die vol gelegd zouden
kunnen worden dus het is meer een losse opmerking van ons, laat ik het dan zo zeggen, met een
vraag eraan gekoppeld van heeft u enig idee of het inderdaad zo is dat wij de stroom niet af
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kunnen voeren op dat net. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Nou u noemde de naam daar ook van Tennet, dacht ik, en wanneer wij als Nederland B.V. denk
ik datgene willen bereiken wat wij dus ook in de visienota van Stadskanaal hebben gezegd; 2015
energieneutraal. En we zouden dat allemaal willen bereiken met uitsluitend het opwekken van
elektrische energie dan denk ik is het inderdaad niet uit te sluiten dat we problemen krijgen met de
transsport van de elektriciteit. Maar daar snijdt u in feite ook een algemeen punt aan natuurlijk,
van wanneer is de vraag naar het energie het grootst, dat is wanneer het bijvoorbeeld, en ik noem
hem heel simpel, donker is. Maar dan wekken die panelen geen stroom op. dus wij zullen een
wegen moeten gaan zoeken, en dat kan denk ik niet uitsluitend op lokaal niveau, maar dat zal op
landelijk niveau moeten, hoe vangen wij de discrepantie tussen vraag en aanbod van elektriciteit
op. Daar zit een bottleneck of daar komt ongetwijfeld een bottleneck. Nou u heeft de krant
misschien afgelopen zaterdag ook gelezen, stond een heel mooi verhaal in over auto's op
waterstof. En als je die dan uitzet moet je nog op een knopje drukken en dan komt er nog een
straaltje water uit je uitlaat. zo is. Maar ik ben het met u eens dat daar mogelijkerwijze
knooppunten gaan optreden maar dan overstijgt dat de provincie en dat zullen wij op landelijk
niveau denk ik dan moeten oplossen. "
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Het was ook meer een opmerking van ons dat u er rekening mee houdt en dat er ook naar
gekeken gaat worden op het moment dat we die 200 hectare gaan benaderen en met elkaar in
gesprek gaan. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Nou ik hoop dat ik u naar behoren daarop een antwoord heb kunnen geven. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja, ik deel de zorgen van meneer Van Beek, maar aan de andere kant meneer Van Beek denk ik
dat we ook een beetje vertrouwen moeten hebben in degene die een zonnepark aanlegt want als
je een zonnepark aanlegt en je raakt je stroom niet kwijt dan ben je ook op het verkeerde pad
bezig. Dus in die zin komt het vanzelf op ons af. "
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Dat ben ik op zich ook wel met u eens, maar het was ook meer een oproep naar de
portefeuillehouder om de vinger aan de pols te houden wat dit betreft. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
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E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja op zich wel eens met de opmerking van meneer Van Beek, misschien ook goed om te weten
dat Tennet, dat is degene die die leiding aanlegt en dat is niet de investeerder in een zonnepark.
Wat ook interessant is, en dat is voor de maatschappelijke kosten en baten wel heel interessant,
de afschrijvingstermijn van een zonnepark is ongeveer 15 jaar, maar de afschrijving van een
gemiddelde hoogspanningsleiding loopt al rond de 40 jaar. En die wordt door de gemeenschap
afgeschreven. Dus daar zit al een discrepantie tussen ,tussen de kosten en baten. Waar ik ook
wel benieuwd naar ben portefeuillehouder, misschien komt u er nog op, is 2 ton ingeboekt vanaf
2021 dacht ik en volgend jaar en het jaar daarop 1 ton, zitten we dan aan die 200 hectare of
moeten we dan eerst die stroomcapaciteit, stroomafvoercapaciteit uit gaan breiden. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Wilt u daar gelijk antwoord op heer Hofstra of straks als ik ook bij andere punten van uw partij
aankom of "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou ik kan me voorstelllen dat het een vrij ingewikkelde technische vraag is, dus dat mag ook op
later moment"
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Als u spreekt over die €100.000,- die in de nota staat vermeld dan heeft die uitsluitend betrekking
op het zonnepark gelegen aan de Dwarsweg, dus zeg maar achter de RodeLooper als u dat zo
wil, en op het plan wat denk ik tussen nu en binnenkort ook ontwikkeld gaat worden, dat is het
plan op het Mercurius park. Daar heeft die €100.000,- betrekking op."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja u heeft het over een ton, maar ook die twee ton daar geldt dat ook voor? dus dan komen we
niet al aan de grens van de netcapaciteit zeg maar. Ik stel die vraag omdat ik de vraag in
algemene beschouwing heb gezegd is het realistisch om die twee ton in te boeken. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ik denk dat op basis van datgene wat, kijk als u in 2019 de ton dat die uitbreiding tot die 200
hectare dan verwacht ik eerlijk gezegd geen problemen met het leveren van dat stroom op het net.
Maar, ik dacht dat dat daar ook al werd gezegd, het is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van
de initiatiefnemers. Met uw goedkeuring voorzitter wil ik even naar het CDA gaan. Nou wat mij
betreft was daar aan de orde de werkeloosheidscijfers waar u naar vroeg. Ik kan u ze hier
opnoemen, maar tussen nu en twee weken krijgt u ook de jaarrekening 2017 en daar staan ze ook
allemaal in vermeld. Dat is dus een, dat kan ik u, tenzij u het concreter wilt horen, dan ga ik dat nu
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doen, maar dat zijn cijfertjes en ik weet niet of u daar zoveel aan hebt. Maar gewoon een
voorbeeld, landelijk gezien zien we een daling, maar die zien wij dus ook duidelijk terug in onze
gemeente, maar die cijfers ziet u terug in de jaarrekening 2017 die tussen nu en ik denk twee
week zal die u ongetwijfeld bereikt hebben. Ja dan komt ik even bij de SP. De SP die begon over
met name de duurzaamheid bij de Veenhorst. U sprak daar over zonneboilers, warmtepompen,
zonnepanelen nou in mijn beleving liggen daar al zonnepanelen op het dak, dus wat dan resteert
is zonneboilers en warmtepompen. Maar dat is natuurlijk een heel andere vraag. Want voor het
kunnen installeren van warmtepompen, zonneboilers moet je het gebouw waar je dat op toe gaat
passen, en of dat nou een sporthal is of een woning of wat dan ook, die moet heel, heel goed
geïsoleerd zijn. Waarom? Want wanneer u thuis uw cv ketel, ik schets dat maar even heel
eenvoudig, aandoet dan ziet u de watertemperatuur oplopen van ik noem maar iets tussen de 60
en 70 graden, die temperatuur bruikt u nooit op dit moment met de huidige technologie met de
warmtepomp. Dan komt u eens een keer op ik denk 35, dus dan is de temperatuur verschil, in het
moment, in de tijdsduur dat het duurt voordat hetzij uw woning hetzij een vertrek de
ruimtetemperatuur van 20 graden heeft bereikt wordt dan heel lang als je maar een delta T hebt,
zoals ze dat noemen, van 15 graden Celsius. Dus dat vereist aan het gebouw heel andere eisen
om dat te kunnen installeren. Dus dat in reactie voor wat betreft de Veenhorst. Ja dan kom ik bij u
meneer Hofstra, PvdA. Ja u sprak daar over regie in de regio, u sprak ook over paradoxaal
gedrag, en toen u dat zei toen dacht ik tja wie is dat hier nu. is dat het college of bent u dat zelf. U
sprak over regie in de regio, we hebben het over de spoorlijn, want daar sprak u over, Veendam
naar Stadskanaal, ik heb ook kennis genomen van de nota van Veendam, die heet; ondernemend
met menselijk maat. En inderdaad op pagina 27 van dat akkoord wordt een opmerking gemaakt
door Veendam over vervoer per rail naar Assen, dat is correct. Maar het paradoxale hier aan vind
ik eigenlijk dat u dat koppelde aan de museumlijn van Stadskanaal-Gieten, wanneer wij die
hoofdspoorlijn Veendam-Stadskanaal willen gaan gebruiken ja dan zullen wij denk ik in overleg
vanzelfsprekend met de STAR daar moeten bekijken of ver mogelijkerwijze alternatieven zijn, dus
vandaar ook dat die €10.000,- , doen wij, doet Aa en Hunze en doet de provincie Drenthe om zo
spoedig mogelijk die lijn Veendam-Stadskanaal tot stand te kunnen brengen. Verder had u dacht
ik wat mij betreft, mijn portefeuille betreft, niet."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja het spijt me te zeggen voorzitter, maar ik heb eigenlijk geen antwoorden gehoord van de
portefeuillehouder. Wij hadden gevraagd of de aanleg van een nieuwe museumlijn van
Stadskanaal naar Gieten of dat een voorwaarde is voor de STAR om tot akkoord met de provincie
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Groningen te komen. Wat gaat de gemeente Stadskanaal doen om, zoals u als college zelf
schrijft, vervolgstappen snel te zetten en heeft u, we vinden het raar dat de provincie Groningen
niet bijdraagt aan deze onderzoek naar die nieuwe museumlijn, heeft u dat met de provincie
overlegt. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ik vermoed, laat ik het zo zeggen heer Hofstra, want dat overleg in persoon zult u begrijpen, heb
ik niet gevoerd, maar ik ga ervan uit dat er zonder meer met de provincie Groningen is over
gesproken. En wanneer, dat heb ik dacht ik ook zojuist naar u toe uitgesproken, wanneer ProRail
eisen zou gaan stellen ten aanzien van het gebruik van de museumspoorlijn nu StadskanaalVeendam, dat ze zullen zeggen ja maar dat is moeilijk te handhaven, c.q. wanneer de STAR aan
zou geven ja daar kunnen wij moeilijk op anticiperen, vandaar ook dus dat we richting u zeggen
van dan is het misschien toch niet onverstandig, waar denk ik ook de STAR zich mogelijkerwijze
zich in zou kunnen vinden, om te onderzoeken of wij dan in dat geval een museumspoorlijn
zouden kunnen ontwikkelen; Stadskanaal-Gieten. En zo ligt het gewoon. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja ik vind het antwoord nog niet heel verduidelijkend, maar dat nou ja misschien dat we daar in
tweede termijn even op terug komen. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ok. Ja GBS die had het dacht ik over de met name de verbreding N366 Veendam-Pekela en van
Pekela richting Stadskanaal Noord. Ja dat daar vertraging is opgetreden moet ik u zeggen heb ik
ook vastgesteld, maar ik kan me niet voorstellen meneer Bieze dat al die voorbereidingen die daar
al gemaakt zijn dat dat zal gaan leiden dat het niet gaat gebeuren, dat lijkt me wel heel stug, want
er zijn al heel veel voorbereidingen daar gemaakt. Eer verleden jaar zijn ze al met het verplanten
van bomen begonnen van Pekela naar Veendam. Nou dat was denk ik wat mij betreft richting u
als GBS. De VVD, ja u stelde nog een vraag over de communicatie. Kleine bedrijven, dat werd net
hier ook al gesteld, over de bankgaranties, dat kan natuurlijk met name voor kleine bedrijven soms
een probleem zijn, want dat gaat natuurlijk wel ten koste van je eigen vermogen als je
bankgaranties gaat afnemen, dan zal de bank zeggen; ho ho kijk uit. Anderzijds voor wat betreft
nee tenzij, ja tenzij. Dan zou ik u het advies willen geven dat dit een, dacht ik afgelopen week
vrijdag, door een hier aanwezige journalist op TV Noord zijn cijfers gepubliceerd waarin de
tevredenheid van de ondernemers staan vermeld voor wat betreft de beantwoording per telefoon
alsook per mail. En ik kan u zeggen dat bij de mail Stadskanaal komt daar uit met 7,07 en
telefonisch, schrikt u niet, 8,69. En dat is een gemiddelde van 7,47 en dan ziet u dat wij als
Stadskanaal in positieve zin uitsteken ten opzichte van andere gemeentes die daar ook op staan
vermeld. Ja LB, u komt in concreto voor ondergetekende met twee moties. De statiegeld alliantie.
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Nou daar wisten wij het bestaan ook wel van. Ja kijk wat voegt het toe. het zijn inderdaad 645
organisaties in Vlaanderen, in Nederland, bedrijven en noem maar op, ik dacht dat vanuit de
regering in overleg met het bedrijfsleven ze nu nog twee jaar de tijd hebben om met een plan te
komen om dat statiegeld fenomeen te ontwikkelen. Dus dat staat volgens mij al vast, maar
wanneer u als raad van mening bent dat we ons toch moeten aansluiten bij die statiegeld alliantie
dan zullen wij als college natuurlijk absoluut niet zeggen dat gaan we niet doen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Mellies, LB."
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Als we het even hebben over het statiegeld op de flesjes, het is natuurlijk niet alleen maar het
statiegeld op de plasticflesjes het gaat ook om statiegeld op de blikjes en inderdaad is het zo dat,
ik geloof in maart, mevrouw Van Veldhoven aangegeven heeft daar vanaf 2021 iets aan te gaan
doen, aan de flesjes, en ze laten dus aan het bedrijfsleven over om dus in die korte tijd zelf met
een oplossing te komen, ikzelf denk dat dat niet gaat lukken want het zwerfafval zal gewoon
blijven want ik verwacht niet dat Albert Heijn of de Lidle opeens de berm gaat schoonmaken hier
in de gemeente, maar inderdaad het is aan de raad om die motie te ondersteunen of niet. dank u
wel. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Maar volgens mij had ik dat richting u ook aangegeven dat wanneer u als raad besluit dat wij daar
ons aan moeten melden als zijnde lid, dan zullen wij dat vanzelfsprekend gaan uitvoeren. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Van Beek, CU."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja ik wil toch even namens de CU dan reageren op uw motie meneer Mellies. U zegt het net zelf
dat de staatssecretaris Van Veldhoven"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Zou u weer iets luider willen spreken meneer Van Beek."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja, natuurlijk mevrouw. Meneer Mellies ik kom namens de CU nog even terug op uw motie. Gaat
ie zo goed voorzitter? Ja ik denk dat het komt dat ik tegenwoordig zelf speakers in de oren heb
vandaar dat ik denk ik wat zachter spreek, misschien dat het daardoor komt. misschien dat ik daar
wat aan moet wennen of dat jullie aan mij moeten wennen maar dat kan ook, dat terzijde.
Statiegeld, ja ik vind het een hele sympathieke motie hoor, begrijp mij goed, alleen ik ben eigenlijk
een beetje, ja het is een klein beetje achterhaald natuurlijk omdat het al geregeld is, kijk en u zei
van 2021 moet het geregeld zijn voor de flesjes, maar volgens is dat 2020 en 2021 voor de blikjes.
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Ja ik heb op zich persoonlijk heb ik helemaal geen bezwaar om een briefje te sturen dat wij ons
achter die alliantie scharen, alleen het veranderd allemaal niets aan het feit, maar ik weet niet hoe
u daarover denkt of daar in zit. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Mellies"
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Nou inderdaad de blikjes worden niet genoemd door de staatssecretaris, dat staat er ook
helemaal los van, maar even daarbuiten kijk ik bedoel moet ook niet vergeten zwerfafval is één,
waar we ook mee te maken hebben is bijvoorbeeld met ons restafval en ook het gescheiden
inzamelen van plastic, ja dat is heel veel plasticsoorten bij elkaar en dat is verschillende kleuren
en er valt weinig uit te maken, het schijnt nogal behoorlijk moeilijk te zijn om daar weer
gerecyclede grondstoffen van te maken, het mooie aan het statiegeld is dat het weer terugkomt bij
de winkel en die heeft daar alles op soort staan en wordt als soort afgevoerd weer terug de kring
in. dus ik denk dat het goed is dat wij daar een goed signaal voor afgeven dat we zo gauw
mogelijk zowel op de flesjes alsook op de blikjes dus die statiegeld gaan invoeren. Het is een
signaal en we hebben duurzaamheid hoog in ons vaandel staan. "
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Daarom zei ik ook dat het zeer sympathiek is wat u voorstelt en ik heb daar ook helemaal geen
bezwaar tegen en de CU heeft daar ook geen bezwaar tegen om dit mede te ondertekenen en te
ondersteunen om die alliantie en dergelijke in kennis te stellen dat Stadskanaal er ook zo over
denkt. Duurzaamheid hebben we zeker hoog in het vaandel, maar we moeten niet de illusie
hebben dat we nu in één keer doordat wij deze motie indienen in één keer een verandering krijgen
op regeringsbeleid. En dat we in een keer alle blikjes terug ingeleverd gaan worden omdat er een
stuiver statiegeld op zit, die illusie moeten we niet hebben. dat is het enigste wat ik er eigenlijk op
zeg en verder vinden wij het akkoord. "
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Nou ik denk dat dat ook de bedoeling is, het is gewoon een duidelijk signaal dat wij achter het
initiatief staan. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Wij wachten de stemming af, waarbij nog, opgemerkt voorzitter dat, dat eigenlijk een motie met
deze strekking hadden wij als college, laat ik het zo dan maar even formuleren, eigenlijk eerder
verwacht bij de vaststelling van de nota van afval naar grondstof. De zogenaamde VANG. Ik denk
dat die daar meer op zijn plaats zou zijn geweest dan nu, maar dat even ter zijde. Dan komen we
bij die andere motie, die in feite in de kern van de zaak er op neer komt dat u van mening bent dat
wij de opbrengsten OZB van de zonneparken in een bestemmingsreserve moeten stoppen. Ja
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volgens mij heer Mellies hebben wij de nota duurzaamheid recentelijk vastgesteld en daarin ook
aangegeven, en ik dacht ook dat dat door de raad is goedgekeurd, dat wij gedurende een periode
van 4 jaar jaarlijks €50.000,- in die pot stoppen, dat als punt 1. Punt 2, is natuurlijk datgene wat u
hier stelt, de heer Hofstra vroeg net naar die OZB gelden, die meeropbrengst van die OZB gelden
van de zonneparken, want daar doelt u denk ik ook op, is natuurlijk al in de begroting verwerkt.
Dus op het moment wanneer u deze motie gaat steunen gaat u voorbij aan wat ik zojuist als
eerste punt aan u heb genoemd, die 4 keer 50.000 euri en u schiet ook een gat in de begroting.
Omdat die opeens meeropbrengst al is meegenomen, dus, u kunt het wel raden, wij raden deze
motie af. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Mellies"
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Nou ik denk dat u het, ik zie het toch even genuanceerder, kijk deze opbrengsten OZB dat zijn
meer opbrengsten, u zegt dat goed; wij boeken hem bij in de begroting. Maar we hebben natuurlijk
ook gewoon over alle programma's wel behoorlijk wat investeringen, ook die ???????, waarom
zou dat niet gewoon vanuit die reserve kunnen omdat we ook weten waar het heengaat. Kijk o.a.
die 50.000 per jaar mag daar van mij ook best van betaald worden, houden we nog 50.000 over, ik
bedoel we hebben wel natuurlijk gigantische opgave om in 2015 energieneutraal te worden. Daar
gaan we niet aan voorbij, dat kost gigantisch veel geld en waar gaan we dat anders van betalen.
Gaan we hopen dat er ooit nog eens een keer een beetje geld vanuit Den Haag deze kant op
komt? dit is extra hier kunnen wij dingen mee doen en hier kunnen we ook dingen mee laten zien
dat we er iets mee gaan doen op het gebied van duurzaamheid. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ja, dat zal zo zijn wat u zegt meneer Mellies, maar wat ik, ik denk dat wij over en weer in
herhaling gaan vallen hoor trouwens, maar wij hebben bij die nota duurzaamheid gezegd we gaan
die 4 keer 50.000 vier jaar lang, per jaar 50.000, in de pot stoppen. Wat ik u zei voor wat betreft de
begroting, nou dat is overduidelijk denk ik. En wanneer we dit gaan doen dan bij iedere onderwerp
ja dan wordt het wel heel moeilijk en lastig discussiëren. En mocht blijken, mocht blijken, dat de
ontwikkelingen van de zonneparken op een zeer voorspoedige manier zou gaan verlopen en we
kunnen, en dan kijk ik ook even in de richting van de heer Van Beek, we kunnen de stroom wel
kwijt aan het net en mochten daar toch onverwachts hele grotere opbrengsten komen dan wij op
dit moment zouden kunnen voorzien dan denk ik dat we dat op dat moment aan de orde tellen,
maar om de huid te verkopen voordat de beer geschoten is daar voel ik eigenlijk niks voor. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Van Beek, CU."
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B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja voorzitter dank u wel. Ik denk wat de portefeuillehouder net opmerkte over dat er al vier jaar
keer 50.000 euro naartoe geboekt wordt, dat klopt. Kijk wat u voorstelt is volgens mij alleen
boekhoudkundig geschuif, van de ene pot naar de andere pot. En ik bedoel als er toch plannen
zijn die volgens u formidabel zijn op basis van de duurzaamheid en dergelijke, en daar zou geld
voor nodig zijn, dan komt het college toch gewoon regulier bij de raad terug met een voorstel en
dan kunnen wij daar toch gewoon over beslissen, dan hoeven wij toch op voorhand geen gelden
daarvoor te reserveren terwijl dat gewoon zeg maar de OZB opbrengsten gewoon naar de
algemene reserve gaan. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Klopstra, VVD."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Ja ik kan me wel achter dat standpunt scharen want voordat je het weet moeten we weer
€100.000,- gaan reserveren om in een zwembad te steken en dan moeten we dat weer
daarvandaan halen omdat we anders de OZB weer moeten gaan verhogen meer dan trendmatig,
dus ik vind inderdaad dat je de huid niet moet gaan verkopen voordat je de beer hebt geschoten.
Wat dat betreft vind ik de motie gewoon niet reel denk ik. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Mellies."
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Nou laat ik eens een poging wagen, kijk het is natuurlijk je kunt nu dat geld gebruiken om een
begroting te dichten, maar dan ben ik toch benieuwd met onze doelstelling die 2050 energie
neutraal, waar gaan wij straks dat geld vandaan halen om dat te redden. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ja, wat geld doelt u dan op."
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Nou dat behoorlijk grote bedrag wat wij nodig hebben om te gaan verduurzamen, want dat hoor ik
u niet zeggen. En vergeet niet dat is een investering om onze gemeente al in 2030, tussentijds,
duurzamer te maken. Waar gaat u dat geld dan straks vandaan halen. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Maar wij hebben toch als college richting u dat uitgesproken met de doelstellingen die ik ook aan
u heb genoemd met als eindpunt 2050, energie neutraal, dus dan zou ik haast richting u willen
zeggen geef het college dan ook de kans om dat waar te gaan maken. en nu niet op voorhand al
vragen te gaan stellen waarop u waarschijnlijk het antwoord ook niet weet en wij waarschijnlijk op
dit moment ook nog niet. U zult toch met mij eens zijn, en we spraken daar al even over, die hele
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energietransitie is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van zonneparken, die is veel
omrijkender, daar komen nog veel andere dingen aan de orde die we denk ik op dit moment, noch
u noch ondergetekende, op dit moment kunnen overzien. En wij zullen denk ik ook als raad c.q.
college moeten anticiperen op nieuwe ontwikkelingen die zich mogelijkerwijze voor kunnen doen.
en dan op voorhand die reserve te gaan claimen daarvan zeggen wij als college; nee daar voelen
wij op dit moment niets voor. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Maarsingh, CDA."
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Ja voorzitter, op zich lijkt het natuurlijk een hele sympathieke motie en wij wisten ook niet meer
precies wat we zelf hadden besloten en de vorige keer toen wij over die €50.000,- en die energie
pot stopten, maar daar is al vier jaar lang 50.000 euro, we hebben dat nou even nagekeken, dat
klopt inderdaad dus dank voor die informatie dat u ons nog even weer aangescherpt hebt, maar
kijk de heer Van Beek die zei dus op zich sympathiek, maar wij moeten ons, beste voorzitter,
aanwezigen, ons goed realiseren dat de hele energietransitie niet betaald wordt door de overheid,
maar dat de energie transitie betaald moet worden door alle burgers in dit land die daar geld voor
hebben. Wat kan de overheid doen? stimuleren, misschien wel de rente verlagend kapitaal
verschaffen voor burgers die dat nodig zijn en zo voort, maar dit wordt een geweldige operatie
waar Nederland natuurlijk voor staat. En Van Beek zei terecht als het nou zover is dat wij zeg
maar die 200 hectare of een beetje meer dan die 200 hectare zo die wethouder zei als wij nou dan
hebben wij dus al een behoorlijk bedrag. Want eigenlijk zouden we moeten schrikken van die OZB
wat altijd in de algemene middelen verdwijnt. Dat is altijd voor algemene middelen, dat kan toch
niet zo zijn dat OZB de boeren betaald door aan boeren wordt besteed, aan bedrijven wordt
betaald en fietsenmakers en fietsenmakers, zo werkt dat niet. OZB komt in de algemene
middelen. En tot nu toe hebben wij alle energiegelden in het fonds ook besteed uit de algemene
middelen, maar laten we nou even voorzichtig zijn want zodra wij op een bepaald hectare
hoeveelheid komen, oppervlakte komen kun je beter zeggen, en er zou een miljoen aan OZB
binnen komen op de benutting van zon via zonnepanelen, dan ga ik ervan uit dat wij hier al best
een discussie hebben hoe gaan we het allemaal doen en zo voort en dat is ook allemaal al
afgesproken, maar laten wij even heel duidelijk zeggen voorzitter, wij liggen nu gelukkig een
beetje voor op in dit hele gedoe en wij doen tenminste nog wat in deze gemeente. hier gebeurd
wat, ook op dit punt. Kijk even daar en daar, en de rest praat er veelal over en het wordt maar niet
gerealiseerd en de wethouder is ook een beetje jonger als ik, maar die wil ook eerst schieten en
dan verdelen. Nou en ik denk dat wij hele goeie besluiten hebben genomen. Dus wij vinden dat wij
dit nu gewoon niet moeten afspreken. "
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G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Dat was volgens mij datgene wat ik richting de raad verschuldigd was voorzitter."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. Ik heb begrepen van diverse raadsleden dat er wel behoefte is aan een tweede
termijn, ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Heeft u voldoende tijd als we om 21.10 uur weer
verder gaan? Dat moet kunnen lijkt mij. Ja. Dan schors ik de vergadering tot 21.10 uur. "
schorsing ():
""
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de heer Van Beek van de CU. Ga uw gang
meneer Van Beek."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Dank u voorzitter. een aantal dingen, er zijn wat moties zijn er ingediend door meneer Mellies,
daar wil ik dan even bij aanhaken. Vanaf het statiegeld had ik al opgemerkt dat de CU dat wel wil
ondersteunen. De motie met betrekking tot OZB zonneparken, daar ben ik volgens mij net voor de
schorsing duidelijk over geweest dat wij daar niet achter staan zoals die hier nu voorligt. Ik had
nog een vraag aan het college met betrekking tot de zonneparken van 200 hectare. Kijk ik had het
volgens mij over dat er 200 hectare vergunt was of zou zijn en dat dan het college terugkomt bij de
raad, naar mijn idee gaf de portefeuillehouder als antwoord op het moment dat er 200 hectare
gerealiseerd is, en toen zaten wij net eventjes zo daar over te brainstormen en dan denk je van ja
als er nu in één keer iemand komt en die wil 300 hectare vol gaan leggen dan hebben we dus een
probleem. kijk en dan zou ik wel graag een toezegging van de portefeuillehouder willen hebben op
het moment dat dat mogelijk er aan zit te komen kom dan even bij de raad. dat we gewoon
zeggen van nou bij die 200 hectare dan komen wij als college naar de raad en hebben het er even
over. Dat is wat mij betreft voldoende. Dan m.b.t. de heer Pals met zijn niet ingediende moties,
maar vragen die hij gesteld heeft aan het college. Het persuur is wat betreft de CU voldoende
beantwoord door de portefeuillehouder, de behoefte peiling is naar ons idee meer als voldoende.
ik denk dat de pers ook best in staat is om met de afdeling communicatie en met het college
bepaalde dingen te delen. Dus ook met die eventuele motie die u zou indienen, maar dat hoor ik
dan wel, gaan wij niet in mee. Even kijken wat had u nog meer, de bloemetjes en de bijtjes.
Volgens mij heb ik daar ook duidelijk antwoord op gegeven zoals mevrouw de portefeuillehouder
dat zei. En dan heb ik eigenlijk nog één ding en dat is eigenlijk, ja ik bedoel er is al lang over
gesproken, er is al veel over gesproken, dat is dan De Pauw. En als ik goed naar de
portefeuillehouder luister dan zegt ze het niet, maar het lijkt wel of er gezegd wordt; De Pauw
werkt niet helemaal mee in het bezuinigingsplan zoals dat gevraagd is aan De Pauw. En ik vind
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dat elke instantie door ons als raad eigenlijk uitgenodigd is toen tot een taakstelling en een
bezuiniging en dan lijkt het wel dat als je dus gewoon niks doet je ook nog door de raad van
Stadskanaal beloont wordt. en dat er dan gezegd wordt van ja het is toch eigenlijk wel heel zielig.
Terwijl de andere partijen zich uit de naad gewerkt hebben om te bezuinigen, om hun taakstelling
te halen. En volgens mij heeft de portefeuillehouder een toezegging gedaan dat er gezegd wordt
van wij gaan in gesprek, we zijn met hun in gesprek, en dan denk ik van ja en de toezegging
daarbij van we willen dat eventueel nog op termijn zetten dan denk ik van jongens dan mag je als
organisatie toch blij zijn met een wethouder die zo meedenkt. Daar wil ik het even bij laten. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Berndt, CDA. Moment nog even. Voor het verslag en
voor de mensen die thuis meeluisteren, wethouder Veenstra is inmiddels weer terug gekomen hier
dus ze is weer bij de vergadering aanwezig. Welkom. Ga uw gang mevrouw Berndt."
M. Berndt-Becker (fractievoorzitter - CDA):
"Ik ga een poging doen, maar ik heb geen stem meer. Ik probeer even dicht bij de microfoon, ik ga
er niet zo heel veel over zeggen. Het is eigenlijk al gezegd door de heer Van Beek. Wat De Pauw
betreft, het college kan wat ons betreft verder gaan met het gesprek, wij steunen de motie niet.
Voor het persvragenuurtje, daarvoor is wat ons betreft ook genoeg voldoende gezegd waardoor
wij het vertrouwen hebben dat die informatie er tot dusver komt. Die motie steunen we ook niet.
Wat het statiegeld alliantie betreft, daar kunnen wij van harte mee instemmen, vinden we prima.
Wat hadden we nog meer, even kijken. De bloemetjes en de bijtjes, zoals het genoemd wordt hier,
de motie gaan wij ook niet in mee. Heb ik ze dan allemaal gehad, even zien. En de OZB voor de
zonneparken, daarin gaan wij niet mee, stemmen we niet mee in. Tot zover. Volgens mij heb ik ze
allemaal gehad, toch? volgende keer met meer geluid iets beter en langer verhaal. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Tot zover de bijdrage van het CDA in tweede termijn. Mevrouw Luijken, SP, heeft u iets voor de
tweede termijn. "
M. Luijken (fractievoorzitter - SP):
"Nou ja alles is inderdaad al gezegd door de heer Van Beek en wij gaan in ieder geval wel mee
met de motie over het statiegeld. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Kom ik bij meneer Hofstra van de PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja voorzitter alles is al gezegd door, oh nee andere rol, vorig jaar, nee wij hadden nog een paar
dingetjes die zijn blijven liggen. Ik had de portefeuillehouder belooft dat ik nog even in tweede
termijn terug zou komen op de spoorlijn en op de Pauw. Eerst even de spoorlijn. Ja er staat dat
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als voorwaarde de aanleg van een nieuwe museumlaan spoorlijn, Stadskanaal-Gieten, stelt heb ik
niet duidelijk antwoord op gekregen, of het de wethouder bekend is of dat het niet bekend is. En
of hij, het college, in overleg gaat treden met Veendam. Daar heeft hij wel wat over gezegd, over
wat in het coalitie akkoord stond, maar goed dat wisten we zelf ook al wel. Dat voor de spoorlijn"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Meneer Borgesius, wethouder."
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ja, niet dat ik gelijk ga reageren hoor, maar de eerste vraag wilt u die nog even herhalen."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja, dat voor de STAR, voor de het instemmen van de STAR met de her-activering over hun spoor
van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal, of dat een noodzakelijke voorwaarde is dat de nieuwe
museumspoorlijn van Stadskanaal naar Gieten wordt aangelegd. Dus met andere woorden die
nieuwe museumlijn moet er komen anders werken ze niet mee, is dat het geval. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dat was uw bijdrage?"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nee, over De Pauw dan. Daar is ook al wat over gezegd. Ik had in eerste termijn gezegd let er op
dat in de voorjaarsnota staat het bedrag van €7.000,- ook genoemd voor 2018, ik heb nog even de
transscriptie nagekeken van november, daarin wordt ook 1 januari 2019 genoemd en de
portefeuillehouder noemde dat ook in haar bijdrage, dus volgens ons moet daar een amendement
op komen dat dat voor 2018 wordt geschrapt en verder kan ik wel instemmen met hetgeen wat
meneer Van Beek ook zei over de toezegging, wil ik wel graag een termijn aan stellen, lijkt me
verstandig dat we dat bij de begrotingsvergadering nader bespreken. Dan nog de moties die
voorliggen. Even denken, de statiegeld die hebben wij mede ondertekend en dat zullen wij
natuurlijk ook blijven ondersteunen. Voor wat betreft de invoering van het persuurtje, nou dan
verwijs ik even naar de hoofdindiener meneer Pals, wat hij met die motie wil doen. de motie van
meneer Mellies over het aanwijzen van een zeg maar soort reserve, soort oormerking van die
extra OZB opbrengst van de zonnepanelen, daar zullen wij niet in mee stemmen omdat vanuit de
algemene middelen ook zaken worden bekostigd die de duurzaamheid ten goede komen.
Bijvoorbeeld 3 ton wat aan de duurzaamheidslening wordt besteed, ook een bedrag van ik dacht
ongeveer 1,5 ton, aan de duurzaamheidseis van MFA in Cereswijk. Dus volgens ons is het beter
om dat zo te doen en het is inderdaad goed wat de portefeuillehouder ook zei dat wij heel alert
blijven op ontwikkelingen hieromtrent want nou ja als die opbrengst toch nog behoorlijk hoog blijkt
te zijn nou ja dan kan er misschien nog wel een buitenzwembad bijkomen. Dan heb ik ze volgens
mij gehad, zal even kijken. Volgens mij heb ik nog een motie gemist, de bloemetjes en de bijtjes.
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Ja dat laat ik ook even aan de hoofdindiener van de motie over wat hij met die motie wil. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ja dank u wel voorzitter. Even kort, dank voor de beantwoording en de discussie. Voor wat betreft
de herindeling heeft de wethouder natuurlijk helemaal gelijk. De enige actor die daarin nog wat
aan druk kan uitoefenen is de provincie en wat ons betreft mag de provincie best die druk gaan
opvoeren om die herindeling weer in gang te zetten. Ik wacht nog even op de nadere uitleg
rondom de Parkwijkschool die mevrouw Brongers heeft toegezegd. Dan nog even naar de STAR,
ik denk ik heb toch eens een keer gelezen dat de STAR eigenlijk op een ander soort spoor dan
het hoofdspoor wilde gaan rijden. En de journalist, hij zit hier achter mij, heeft een jaar geleden
daar een stukje over geschreven en gesproken met de hoorzitter, de heer Hofstra van de STAR,
en de STAR heeft toen aangegeven dat het niet mogelijk is, en dat bent u niet, dat is de andere
heer Hofstra, dat het niet mogelijk is voor de STAR om op een hoofdspoor te rijden. A omdat
medewerkers daarvoor zwaar moeten worden opgeleid en B materiaal moet worden aangepast et
cetera en dat zou de STAR dus te veel geld kosten. Dus het alternatief van Stadskanaal naar
Gieten is in onze ogen dan ook een goed alternatief om te onderzoeken. Dan even naar de moties
voorzitter. Statiegeld, de motie van de heer Mellies, akkoord. Ondersteunen wij, datzelfde geldt
voor de reserve OZB gelden. En wat de heer Hofstra ook zei, deze meneer Hofstra de andere
twee moties schuif ik graag even door naar de heer Pals. Dank u. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Bieze. Kom ik bij meneer Klopstra van de VVD."
H. Klopstra (fractievoorzitter - VVD):
"Dank u wel voorzitter. Ook ik begin bij de STAR, wat meneer Bieze zojuist al aanhaalde heb ik
ook in mijn herinnering staan. Daar komt bij dat dit in cultureel opzicht en in recreatief opzicht de
route Stadskanaal-Gieten mijns inziens meer potentie heeft dan de route Stadskanaal-Veendam.
Volgens mij vindt er meer recreatie en ontspanning plaats op de Hondsrug dan dat er in Veendam
überhaupt mogelijk is, dus vandaar dat dat het onderzoek meer dan waard is denk ik. Dan De
Pauw, ik heb het al een beetje aangegeven in de eerdere termijn, gelijke monniken gelijke kappen,
dat is een heel principieel uitgangspunt, ik denk niet alleen juridisch, sterker nog ik denk dat dat
ook gewoon politiek een goed uitgangspunt is en ik denk dat we het niet kunnen verkopen om
tegen de andere partijen die uitstekend hun best hebben gedaan om zich te conformeren aan de
bezuinigingsronde, om nu te zeggen dat de Pauw door niks te doen gezegend gaat worden. Dat
lijkt me niet goed. De moties, statiegeld. Ja dat is een hele sympathieke, daar kunnen we wel in
meegaan denk ik dus wat dat betreft heeft dat wel onze steun. De motie over de zonneparken,
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daar denken wij wezenlijk anders over. Om de principiële reden ook dat de algemene middelen
zijn bestemd om algemeen te worden benut. En dus op het moment dat dat opportuun is kunnen
daar inderdaad ook de onderwerpen zoals in de motie zijn verwoord onderdeel van gaan vormen,
maar om op voorhand nu daar al de opbrengst aan te gaan koppelen vinden we te voorbarig.
Mogelijke moties zijn die van het persuur. Ik zal de eerste zijn die zegt dat pers en college goed
moeten communiceren, maar ik heb dat de wethouder ook horen zeggen. en wat ik ook vind dat
wij als raad heel erg terughoudend moeten zijn om dit soort uitvoeringsopdrachten op dit niveau
aan een college mee te geven. Ik vind dat niet onze rol, niet onze taak, pas op het moment dat
objectief gezien helder wordt dat pers en college niet meer met elkaar communiceren of daar geen
gelegenheid voor creëren is er voor ons weer een rol weggelegd denk ik, daarnaast weet ik als
geen ander dat de pers, en zeker de pers die hier regelmatig aanwezig is, voldoende assertief is
en voldoende kwaliteit in zich heeft om het college te kunnen vinden. dus een dergelijke motie zal
niet op onze steun kunnen rekenen. Ja meneer Pals en de motie over de bijtjes en de bloemetjes.
Ik vrees dat u ook wat de VVD betreft vandaag onbevredigd blijft op dat punt. Dank u wel. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Mellies, LB."
J. Mellies (fractievoorzitter - Lokaal Betrokken):
"Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik zag dat er nog een vraag openstond van onze kant over de
circulaire economie, in het bestuursakkoord is de ambitie uitgesproken dat er extra
werkgelegenheid bij voorkeur in de circulaire economie gezocht moest worden en dat het bestuur
daar actief aan bij wil dragen, door niet alleen van afval nieuwe grondstoffen te maken, maar
vooral ook door in de regio waarde aan deze grondstoffen toe te voegen en een eindproduct
ermee te realiseren en wij waren toch wel benieuwd zijn daar concrete plannen voor. voor wat
betreft de moties, nou ik merk voor wat betreft het statiegeld dat we daar wel een meerderheid
voor hebben. OZB wat minder schat ik zo in. Voor wat betreft de moties van de heer Pals, de
bloemetjes en de bijtjes en het persuur, dat laat ik even over aan hem zo meteen wat hij zegt. En
voor wat betreft De Pauw wacht ik nog even het antwoord van de wethouder af, dank u wel. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Mellies. Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja voorzitter dank. Om te beginnen bij de statiegeldenalliantie nou dat is wat ons betreft ook
akkoord, hebben we mede ondertekend. Zelfde als het oormerken van de OZB gaan we mee
akkoord. Wat betreft de bijen, ja de wethouder heeft ons wat dat betreft eens een keer geen
geïnformeerd eerlijk gezegd hoe het gaat echt met de bijen in deze gemeente wat we ermee gaan
doen, dus vooreerst dienen we de motie niet in en we laten het eerst maar eens aan het college of
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aan de uitvoerende partijen over hoe om te gaan met de problematiek van bijen. En we zullen dit
de komende maanden nauwgezet volgen ook bij de groepen die erg betrokken zijn bij de
bijenstand in Nederland. Het volgende, wat het persuur betreft ja de persuur betreft in die zin dat
gaan wij niet indienen, we hadden hem ook nog niet ingediend dus in die zin hij blijft liggen waar
hij ligt, alleen we zijn erg content met de toezegging van het wethouder dat hij toch wel een
onderzoek voor de pers, het is een klein onderzoekje, maar goed het is een openingetje
wethouder want u geeft wel heel dun aan, maar goed wij pakken alle lijntjes eerlijk gezegd die u
uitwerpt, dus in die zin zouden we laten we de motie zoals die is, we dienen hem niet in. maar wat
we wel willen is dat u in, en die toezegging zou ik heel graag van u willen, dat er in ieder geval dat
het op het onderzoek naar persuur dat dat op de toezeggingenlijst komt en dat dat geoormerkt
wordt dat dat per 1 september dat we daar een berichtje van u over krijgen wat uw bevindingen
zijn over het persuur. Wat betreft De Pauw, nou ja laten we nog even aan meneer Hofstra over,
over de beantwoording van mevrouw Brongers. En tot zover onze bijdrage. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel, dat was van de kant van de raad dank de tweede termijn. Het woord is aan het
college. Even schorsen? Prima. Vijf minuten schorsen. Dan is het 21.35 uur. 21.35 uur verwacht ik
u allen op uw plaats terug."
schorsing ():
""
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Hamster."
J. Hamster (Gemeenteraad):
"Dank u wel voorzitter. Dank voor de inbreng van de raad in tweede termijn, overzichtelijk, in mijn
richting nog één vraag naar aanleiding van de inbreng van de heer Pals. Die vraagt om een
toezegging. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik met name heel blij was over dit onderwerp met
de inbreng van de VVD. Die heel nadrukkelijk aangeeft waar wat hem betreft de grenzen liggen
tussen hoofdlijnen en kaderstelling in de ene kant en de uitvoering aan de andere kant. dus ja ik
wil best een toezegging doen zoals ik die eerder uitgesproken heb. Dat wij een behoefte peiling
gaan doen onder de media om te kijken hoe zij denken over een persuur, zonder enige resultaat
verplichting uiteraard. En ik wil zelfs wel toezeggen dat ik de opbrengst daarvan in uw richting zal
sturen en nu noemen we daar een datum na de zomer. Volgens mij is dat niet ingewikkeld, dat
zou ik moeten kunnen doen. En volgens mij was dat mijn ???????????? tweede termijn voorzitter.
"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. Mevrouw Brongers."
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G. Brongers (Gemeenteraad):
"Ja dank u wel voorzitter. Voor mij nog een tweetal vragen die open stonden. Te beginnen bij de
Parkwijkschool. In het ICS rapport, daar werd even naar verwezen door de heer Bieze, is vooral
de Brummelkant aangewezen als sloop en bij zeg maar de herplaatsing van Rode Kruis
vluchtelingen werk, maar ook de ontwikkeling binnen NOVO is nadrukkelijk gekozen voor de
overgang naar de Parkwijkschool omdat die in een veel betere staat verkeerd dan de
Brummelkant. Voor zover mij bekend, maar ik zou iets beter, moet ik even nageven, in het ICS
rapport moeten duiken, maar is daar niet specifiek in opgenomen dat de Parkwijkschool gesloopt
zou worden. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Bieze, GBS."
G. Brongers (Gemeenteraad):
"afgestoten"
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Nee, voorzitter dat klopt in het ICS rapport staat inderdaad niet dat de Parkwijkschool gesloopt
zou worden, maar dat die afgestoten zou gaan worden op termijn. Dat heb ik ook in mijn bijdrage
gezegd en dat advies komt niet zomaar. En wat opvalt is dat u de adviezen bijvoorbeeld die bij de
watertoren zijn gegeven en bij de Schoolstraat in Musselkanaal dat u die adviezen volgt en in dit
geval dus niet volgt. En daar hebt u redenen voor, u zegt van de Brummelkant, maar het rapport
sprak ook over het laten dalen van lasten voor de gemeente. Nou en ik zie dus nu in de stukken
dat de kosten geraamd worden op €121.000,-, raming, u weet het dus nog niet zeker, en daar
komen dus nog kosten bij voor de duurzaamheidsmaatregelen. Nou dat zal ook niet om €10,gaan verwacht ik, dus ja wij hebben toch wel grote moeite met het feit dat dit dus op deze wijze is
gebeurd. Dank u. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Maarsingh, CDA."
A. Maarsingh (raadslid - CDA):
"Kijk er is heel wat veranderd natuurlijk in die periode, vroeger dan kreeg je nog een paar procent
rente voor geld, maar nu krijg je dus niks of je moet zelfs betalen. het kan natuurlijk ook best zo
zijn dat de gemeente zegt wij kunnen beter dat gebouw zelf houden en verhuren want het brengt
heel veel meer op dan het verkopen want geld levert helemaal niks op. Dus misschien is het wel
een economische kwestie. Misschien zou je dat nog even na kunnen vragen want er zijn zoveel
huizenkopers op dit moment die verhuren dat doen ze alleen vanwege het rendement, het levert
veel meer op. Maar goed. En het is een mooie school, karakteristiek, streekeigen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
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"Mevrouw Brongers. Sorry, meneer Bieze u mag."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Het laatste hoor. Kijk wat de heer Maarsingh vraagt vind ik prima, maar laten we wel wezen die
school die heeft een bepaalde uitstraling, heeft een bepaalde leeftijd en die school, ook de
potentiele koper, had dus de buitenkant van de school gewoon zo gelaten zoals die nu is. dank u.
"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"mevrouw Brongers."
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Ja nog een korte reactie dan voorzitter. Inderdaad wordt er nu gebruik gemaakt van commerciële
partners dus in die zin levert ons het ook iets op. Wij hebben het inderdaad, zoals u zei, over een
karakteristiek pand. Gaandeweg het proces heeft ook de Parkwijkraad gevraagd om dit gebouw te
behouden in de wijk, dus zo zijn er inderdaad ontwikkelingen heb ik in de eerste termijn ook
gezegd, die ons doen hebben besluiten om dit zo te realiseren. En wij hebben inderdaad ook een
verplichting naar de bepaalde partners zoals het Rode Kruis en VluchtelingenWerk NoordNederland. Dan nog de vraag van De Pauw. De heer Hofstra, u noemt nog de datum van ingang
voor de taakstelling van De Pauw, 1 januari 2019, ik heb dat in eerste termijn ook gezegd, het blijft
1 januari 2019 en wij passen dat aan in de volgende financiële stukken en de overzichten dus wat
dat betreft zou deze toezegging volstaan en is een amendement daarvoor niet nodig. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Blij met de toezegging hoor, maar volgens mij is het wel, het betreft wel een wijziging in de
begroting dus volgens mij moet er dan wel een amendement worden ingediend. Die hebben wij op
zich klaar, dus dat zou dan een schorsing van een minuutje of tien betekenen. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Dat zouden we bij de najaarsnota kunnen opnemen. Dat gaan wij doen."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Ja precies, dus dan komt er een begrotingswijziging dat het niet in 2018 is geeffectueerd. "
G. Brongers (Gemeenteraad):
"precies"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dan geloof ik u op uw blauwe ogen. En ik heb nog, die zijn bruin, oh jee, daar ga je al. Dat kan ik
niet zien vanaf hier. Dan had ik nog gevraagd over"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
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"U heeft elkaar nog nooit diep in de ogen gekeken"
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dan had ik nog een vraag over of er de terugkoppeling van de gesprekken bij de
begrotingsvergadering kan, ik aanvulling op de toezegging die meneer Van Beek noemde."
G. Brongers (Gemeenteraad):
"De opbrengst van de gesprekken en de uitkomst van de gesprekken komt daar aan de orde."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"ja, prima"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dat was het mevrouw Brongers. Wethouder Borgesius. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ja dank u wel voorzitter. De CU die begon nog even weer over de notitie van Stadskanaal op
Zon, nou ik heb dacht ik in de eerste termijn richting u ook duidelijk aangegeven richting de raad
dat wanneer wij een lichte overschrijding van die 200 hectare zullen hebben dat we misschien niet
gelijk aan de bel zullen gaan trekken, maar wanneer het in die hoeveelheden gaat worden zoals u
erover sprak dan kunt u daar vanzelfsprekend vanuit gaan dat alvorens wij daar toezeggingen
over gaan doen dat wij dat op zijn minst terugkoppelen met de fractievoorzitters en wanneer die
van mening is in samenwerking met het college dat het raadsbreed moet geschieden dan zullen
we dat zeer beslist ook doen, want zo staat het ook in die notitie. Voor wat betreft de heer Hofstra
van de PvdA, is van de STAR, en laten we daar geen misverstanden over bestaan, geen
voorwaarde. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk anderzijds ook datgene wat de heer Bieze
namens GBS inbracht, dat wel een aspect is die op de achtergrond meespeelt. En wanneer wij
dan de snelheid toch, en wat u als raad ook wilt, en wij als college zeer beslist, wanneer we dan
de snelheid in de trein willen houden van Veendam naar Stadskanaal is het denk ik wel makkelijk
dat wij op dat moment een alternatief zouden kunnen bieden aan de STAR. Dus vandaar ook het
voorstel voor die €10.000,-, dat nog maar even ter verduidelijking. "
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Het is kort samengevat voorzitter, komt het er op neer het vergroot de kans dat het doorgaat.
Daar komt het op neer. "
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Laat ik het zo zeggen heer Hofstra; het is dus niet uit te sluiten dat wanneer ProRail eigenaar zou
zijn, zou worden van het spoor, dat er misschien wel eisen worden gesteld aan een
medegebruiker op dat spoor waarop de STAR met de vrijwilligers waarover ze kan beschikken,
misschien niet aan die eisen kan voldoen die ProRail op dat moment stelt. En wanneer je dan
eventueel een uitwijkmogelijkheid hebt zoals in nota staat aangegeven dan kun je in ieder geval
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de snelheid er in houden. Dan rest mij denk ik nog één vraag voor wat betreft LB, de heer Mellies.
U vroeg naar die circulaire economie. Ja ik denk dat wij hier voor wat betreft de circulaire
economie niet alleen moeten gaan kijken naar onze eigen gemeentegrenzen maar ook een klein
beetje over de grenzen heen kijken en dan in de regio en dan denk ik dat met name een bedrijf
gelegen in Winschoten, Virol, hoofdvestiging zelfs dacht ik in Scheemda, maar goed dat even
temidden, daar kunt u een voorbeeld zien waar op een goede manier wordt geanticipeerd op de
circulaire economie c.q. het verwerking wat staat beschreven in onze nota VANG."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"De afgelopen raadsperiode hebben wij een raadsexcursie ook naar Virol in Scheemda gehad
dus"
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"toen zat ik niet in de raad, dat weet u."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Nee, daarom vertel ik u dat, dat wij, de meeste raadsleden daarvan op de hoogte zijn."
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Maar het bedrijf Virol ken ik wel. Dus tot zover voorzitter."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel. Wie wil er nog reageren? Meneer Van Beek, CU."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Ja voorzitter dank u wel. Ik weet even niet welke portefeuillehouder of ik hier op moet bevragen.
Kijk wij hebben in onze algemene beschouwingen in de geschreven versie iets geschreven over
de verbindingszone Pagediep. Daar is 7 jaar geleden is daar ook een project over geweest en we
willen eigenlijk alleen een opmerking maken dat er misschien toen wat uitkomsten waren tijdens
het project die nu meegenomen kan gaan worden dat het project niet wederom mislukt. Tot zover.
En ik weet niet wie, mevrouw Brongers."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Idema"
E. Idema (raadslid - SP):
"Mag ik iets meer uitleg van meneer Van Beek want ik weet niet waar het over gaat."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Heeft u de bijdrage niet gelezen van de CU? Meneer Van Beek ga uw gang."
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Nou er staat iets in over de verbindingszone Pagediep. En zeven jaar geleden is daar ook een
onderzoek geweest, ik moet eventjes kijken waar ik dat nou vandaan heb, maar misschien dat de
portefeuillehouder gelijk antwoord kan geven dat kom ik daar zo wel op terug. Dan zoek ik het
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ondertussen even op."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"mevrouw Brongers."
G. Brongers (Gemeenteraad):
"Ik zal een poging ondernemen meneer Van Beek. Inderdaad is het alweer enige jaren geleden
gesproken om over de verbindingszone Pagediep, wat kunnen wij doen in dat natuurgebied om
dat verder te ontwikkelen. Daar zijn vele miljoenen mee gemoeid. Dat plan zeg maar is toentertijd
op de plan blijven liggen omdat vanuit de provincie niet echt meer de prioriteit had. recentelijk
hebben wij met provincie Groningen, Staatsbosbeheer en Waterschap om tafel gezeten en wij als
gemeente om te kijken of wij daar toch nog op een bepaalde manier invulling aan kunnen geven.
Die vraag komt ook vanuit de gebiedscommissie Westerwolde, waar al deze partijen aan tafel
zitten. Wij hebben gelden beschikbaar gevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek, ik noemde u
al er zijn vele miljoenen mee gemoeid, maar nu is eigenlijk het moment, de natuurlijke aanleiding,
om dit weer op te starten, vanuit de gebiedscommissie gekomen omdat de gebiedscommissie
gezegd heeft van nou onze taak ten aanzien van de wensen en ambities die wij hadden die zijn
bijna voltooid in het Westerwolde gebied, dit is er nog één van, wij nemen, als alle partners, dit
serieus en kijken vooral naar de opgave voor de bos compensatie en de waterberging in dit
gebied. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Van Beek"
B. van Beek (fractievoorzitter - ChristenUnie):
"Dank u wel portefeuillehouder. En even naar de linkerzijde, bladzijde 21 van de voorjaarsnota.
Programma 5. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Hofstra, PvdA."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Dank u wel voorzitter. Wij hadden nog een vraag gesteld over of het college nog in contact zou
willen treden met het college van Veendam over hun voornemen om vooral aanleg te doen naar
Assen. En dat dat toch niet echt op elkaar aansluit letterlijk en figuurlijk. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"wethouder Borgesius"
G. Borgesius (fractievoorzitter - Gemeenteraad):
"Ik ben blij dat u die vraag stelt, inderdaad ik was hem even vergeten, maar u heeft 100% gelijk
dat de portefeuillehouder die het rail vervoer in Veendam onder zijn beheer heeft, dat dat een
partijgenoot van ondergetekende is, maar ik denk dat daar niet ook alleen maar een taak rust voor

120

het college, maar volgens mij meneer Hofstra zit er ook een partijgenoot van u in het college te
Veendam, dus ik wou het daar maar even bij laten voorzitter. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Hofstra."
E. Hofstra (fractievoorzitter - PvdA):
"Nou dan gaat het via de bestuurlijke en de volksvertegenwoordige weg, dan komt de spoorlijn er
wel."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Goed, is mijn conclusie juist dat hier vanavond genoeg over gesproken is, over alle onderwerpen,
dat de vragen beantwoord zijn. Als ik goed heb opgelet zijn er twee toezeggingen gedaan, 1 over
het persuur en 1 over de Pauw. Klopt ook als ik zo rondkijk. Dan stel ik voor dat we de moties in
stemming brengen. Er liggen twee moties; een over statiegeld en een over zonnepanelen. De
motie 10.9, over statiegeld wil ik graag in stemming brengen. Wie is er voor deze motie. Unaniem.
Deze motie is dus met 22 stemmen voor aangenomen. Dan kom ik bij de motie over de
zonneparken, 10.10. Wie is er voor deze motie. 4 stemmen voor, 18 stemmen tegen. Daarmee is
deze motie niet aangenomen. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dan kom ik bij het vaststellen van de voorjaarsnota. U wordt voorgesteld om de begroting 2018 te
wijzigen volgens de bijlagen1 en 2 van de voorjaarsnota 2018, om de kredieten voor de
investeringen genoemd in hoofdstuk D van de voorjaarsnota beschikbaar te stellen en de
voorjaarsnota 2018 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen. Kan iedereen met dit
voorstel instemmen? U wilt een stemverklaring afgeven? Meneer Pals, D'66."
K. Pals (fractievoorzitter - D66):
"Ja voorzitter wij willen een stemverklaring afgeven dat wij de voorjaarsnota wel voor kennisgeving
aannemen, behalve het punt herbestemming Parkwijkschool, waar we toch wel willen weten wat
dat nou uiteindelijk gaat kosten de hele heroperatie en herorientatie van de Parkwijkschool. En de
tweede is, wij wachten, dat gaat over de gemeentelijke accommodatie voor de watertoren, zoals u
weet er zijn schriftelijke vragen onderweg die nog niet zijn beantwoord en we willen eerst de
schriftelijke beantwoording van die vragen afwachten. En als het goed is zal dat bij de komende
raadsvergadering kunnen worden behandeld. "
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"meneer Bieze, GBS."
E. Bieze (fractievoorzitter - GBS):
"Ja, dank u wel voorzitter. Daar heb ik niets aan toe te voegen."
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
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"U bedoelt dat u in feite dezelfde stemverklaring aflegt, uw partij. Prima. Dank u wel, daarmee is
de voorjaarsnota vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Kom ik bij het vaststellen van de perspectiefnota. U wordt voorgesteld om de perspectiefnota
2019-2022 vast te stellen, kan een ieder daarmee instemmen. Dat blijkt het geval te zijn en
daarmee is ook de perspectiefnota vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]"
I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie):
"Dan kom ik bij agendapunt 13, de sluiting. Ik wens een ieder wel thuis. Bedankt. [voorzitter klopt
met hamer]"
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