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Contact met onze leden
In dit digitale tijdperk wil het CDA voor het contact met haar leden graag beschikken over uw
e-mailadres. Bij de afdeling Stadskanaal is van ca. 50% van de leden geen e/mailadres
bekend.
We denken dat dit beter kan. We vragen een ieder die zijn / haar e-mailadres, nog niet heeft
doorgegeven dit alsnog te doen. Dit kan naar:
1. ledendesk@cda.nl
2. henk.wakker@planet.nl
Bedankt voor jullie medewerking,
Henk Wakker
Penningmeester CDA afdeling Stadskanaal.
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Van de voorzitter
aangedragen zaken willen wij samen met de
fractieleden tijdens de vergadering bespreken.
In september nemen wij hierover contact met
u op. Ook willen wij u vragen, voor zover u het
nog niet gedaan hebt, uw emailadres ter
beschikking te stellen. Want via de email
kunnen wij u gemakkelijker en sneller
bereiken dan met de post.
Tot slot is het goed te melden dat we terug
mogen zien op een geslaagde
voorjaarsledenvergadering met Europees
lijsttrekker Esther de Lange. Esther heeft zich
In de afgelopen maanden hebben we twee
verkiezingen gehad. Beide verkiezingen zijn uitstekend gepresenteerd met enthousiasme
en kennis van zaken. Een goed voorbeeld van
voor het CDA niet erg succesvol verlopen.
Hoewel het eigenlijk niet zo zou moeten zijn, een goed contact tussen vertegenwoordiger
en achterban.
bepaalt de landelijke politieke situatie voor
een belangrijk deel de uitslag van deze
Mocht u deze zomer met vakantie gaan,
provinciale en Europese verkiezingen. Hoe
wens
ik u een goede vakantie.
kun je anders het succes van partijen als bv
Forum voor democratie bij deze verkiezingen
verklaren. Maar de invloed van het landelijke Vriendelijke groeten
politieke gebeuren bij andere dan landelijke Jan Frankema.
verkiezingen is altijd al zo geweest en zal ook
altijd wel zo blijven. Het CDA heeft de pech
dat de partij, politiek gezien, op dit moment
niet de wind in de zeilen heeft.
Kun je regionaal of plaatselijk dan niets doen
en alleen maar hopen op een goed landelijk
verkiezingsklimaat? Ook dat is gelukkig niet
zo. Het landelijk beeld kan regionaal
doorbroken worden als een partij en
vertegenwoordigers van die partij goed werk
leveren met als essentiële voorwaarde dat dit
ook in voldoende mate bekend is bij de
regionale kiezers. Voor ons als bestuur van de
gemeentelijke afdeling ligt hierin een taak.
Samen met de fractieleden moeten wij de
contacten met de achterban verbeteren om te
weten te komen wat er leeft. Daarna bouwen
aan een goed beleid uitgevoerd door goede
vertegenwoordigers. Ook moeten we
investeren in contacten met potentiële kiezers.
Dit alles onlosmakelijk verbonden met
voldoende aandacht in de media. Immers
kiezers moeten weten wat we doen.
In de komende najaarsledenvergadering
willen wij u, de leden, vragen met
onderwerpen en vragen te komen over de
actuele gemeentelijke politiek. De door u
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Van uw wethouder

Dan ook nog enige overige actualiteiten, want
er gebeurde nog wel meer....
Verkeersstructuur Centrum
De eerste rotonde (Hemenweg), waar fietsers
voorrang hebben, is voltooid.
In samenwerking met vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland en kinderen van groep 8
van de Willibrordschool is hier op een mooie
manier aandacht aan geschonken.
De kinderen deelden fietslampjes uit en
kaartjes om aandacht te vragen voor de
nieuwe situatie en vooral de fietsveiligheid.

Het is alweer even geleden dat u een
CDAchtergronden heeft ontvangen.
En inmiddels gaan wij richting het
zomerreces, zoals wij dat zo mooi noemen.
Ik praat u graag bij over de, wellicht meest
belangrijke, volgende onderwerpen.

“Alstublieft , mevrouw of meneer
Komt u ook op de fiets de volgende keer?
Fietsers hebben voorrang op deze rotonde
zoals u ziet,
Dus fietsen is zo gek nog niet!
Je hebt voorrang en bent deze rotonde zo
rond
En het is ook nog eens heel duurzaam en
gezond!”

De Ambitie Nota
Het meest actuele op het moment van dit
schrijven, is de Ambitie Nota. Op 8 juli
aanstaande beslist de gemeenteraad
Door bebording en het aanbrengen van
daarover.
haaientanden op de rotonde is duidelijk dat de
Wij stellen voor, om te investeren in
fietsers voorrang hebben.
leefbaarheid en voorzieningen in onze
gemeente.
Zonneparken
Daarvoor is het verhogen van de OZB
Met de raad hebben we afgesproken een
noodzakelijk. Met 16%. Dat is een forse
onderzoek uit te voeren naar de effecten van
verhoging!
grootschalige zonneparken in het landelijk
Met deze investering, dat vraagt het nodige gebied. Wat betekent eventuele realisatie van
van vele van ons, kunnen wij voorzieningen in zonneparken voor de landbouw gronden en
stand houden, nieuwe voorzieningen
de landschappelijke inpassing?
realiseren, en blijven wij financieel op koers. Dit onderzoek is bijna afgerond en over de
Wij hebben hiermee ook als doelstelling
uitkomsten gaan wij met de gemeenteraad in
financieel gezien onder repressief toezicht te gesprek.
blijven van de provincie. Een zogenaamde
Wij noemen dit een “Ruimtelijke visie voor
“artikel 12 gemeente” lokt ons niet.
oplaadzones”.
Ook met LTO zijn wij in gesprek over dit
Welke investeringen hebben wij voor ogen? onderwerp.
- Onderwijshuisvesting OBS
Neuteboomschool en CBS de Maarsborg Integraal Veiligheidsbeleid
Stadskanaal wil een gemeente zijn, waar
- Stationslocatie realiseren
mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar
- Zwembaden in Noord, Musselkanaal en
verbonden voelen. Daartoe hebben wij een
Onstwedde open houden
concept Veiligheidsplan (periode 2020-2024)
opgesteld met de verschillende partners.
Wat willen wij nog meer?
Onderzoek doen naar mogelijkheden om onze Ook is gekeken naar trends en
ontwikkelingen, zowel landelijk als in onze
financiële positie te verruimen.
Daarover elders in deze achtergronden, door gemeente.
de fractie meer.
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In het beleidsplan zijn de volgende
onderwerpen, op basis van prioriteit,
uitgewerkt:
1. Burenproblematiek
2. Middelengebruik
3. Kwetsbare en verwarde personen
4. Geweldszaken
5. Woninginbraken
6. Ondermijning
7. Jeugdproblematiek

- In september de afronding realisatie snel

-

Sociaal Domein
Zowel binnen de WMO, alsook de Jeugdzorg,
hebben wij te maken met financiële opgaven. Voor beide onderdelen is een plan van
aanpak gemaakt om meer grip te krijgen op de financiën, waarbij wij uiteraard de inhoud
na de voorzieningen en de zorg goed voor
ogen houden.

-

internet voor de buitengebieden gepland
staat en Anne Kuik daarvoor hiernaar toe
komt?
Het WMO cliëntenervaringsonderzoek weer
is uitgevoerd en dat de meeste cliënten erg
tevreden zijn?
In ons eigen gemeentehuis de
tentoonstelling 50 jaar Stadskanaal te zien
is?
Het gehandicaptenplatform is opgeheven
op eigen verzoek?
De accountant tevreden is over onze
jaarrekening?
Wij blijven overleggen en invloed uitoefenen
met betrekking tot de ontwikkelingen van
Treant, en het toekomstig zorgaanbod in
onze regio?
De plannen voor het Europaplein in het
Centrum Stadskanaal klaar zijn en
binnenkort gestart wordt met de uitvoering?

Integrale gebiedsontwikkeling
Musselkanaal
De laatste tijd heeft vooral de nazorg na de
brand aandacht gehad.
Heeft u iets gemist of vragen? Dan hoor ik dat
Vrijwel alle ondernemers hebben een
graag.
doorstart gemaakt op een nieuwe locatie.
Binnenkort is de visie op herontwikkeling van Ik wens ook u een goede zomerperiode, uit of
de brandlocatie afgerond en is de verwachting thuis!
dat we op niet al te lange termijn kunnen
Opdat wij allen na een periode van rust, weer
beginnen met de wederopbouw.
met enthousiasme, passie en in goede
In de Florawijk is het initiatief genomen om
gezondheid, de draad weer op mogen
een Pluktuin aan te leggen.
pakken.
Bewoners kunnen inmiddels genieten van
bloemen en planten en ook gebruik maken
“Goede God, dank voor alle taken en
van groenten uit de tuin. Vrijwilligers, samen verantwoordelijkheden die wij hebben. Help
met Welstad, geven op enthousiaste manier ons ze goed uit te voeren. Geef ons daarom
invulling aan dit geheel. De “Pluktuin Levendig de rust om steeds opnieuw Uw woorden te
Musselkanaal” is genomineerd voor “Kern met verstaan. Als we maar door razen, zet ons
Pit”.
dan stil voor U. Help ons het beste te kiezen.
En dan tot slot:
Dat bidden we U, omdat we dienstbare
mensen willen zijn. In Jezus’ naam”.
Wist u dat?
- De bouw van MFA Cereswijk nagenoeg Met hartelijke CDA groet,
afgerond is en alle gebruikers na de
zomervakantie gebruik kunnen maken van Goziena Brongers-Roffel
g.brongers@stadskanaal.nl
deze voorziening?
- De voormalig Parkwijkschool officieel is
geopend en een nieuwe naam heeft?
“Sevenhof”.
- Wij extra gelden krijgen van het Rijk voor de
financiële tekorten in de Jeugdzorg, en dat
deze extra gelden onvoldoende zijn om de
kosten te dekken?
- En dat we daarvoor blijven lobbyen in Den
Haag, ook via onze partijgenoten in de
Tweede Kamer?

Van de fractie
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Goziena Brongers was hierbij aanwezig.
Onder de bezielende leiding van CDA-politica
Annie Schreijer-Pierik, werden we
geïnformeerd over de werkwijze van het
Europees Parlement en alles wat ‘Europa’ ons
kan bieden.

Maandag 15 april heeft tweede kamerlid Anne
Kuik een werkbezoek gebracht aan de
gemeente Stadskanaal. Dit in verband met de
start van het Gronings Advies uur, waar
inwoners van harte uitgenodigd werden om
met haar in gesprek te gaan. Daarnaast heeft
Anne gesproken met een delegatie van
Welstad over initiatieven die gezondheid
De fractievoorzitter
stimuleren, het omgaan met geld en hoe
Als gemeente Stadskanaal staan we voor een
mensen langer thuis kunnen wonen.
aantal belangrijke keuzes. Aan de ene kant
Op uitnodiging van Anne Kuik heeft een
moet er, opnieuw, bezuinigd worden om de
delegatie van de fractie, samen met een
tekorten op te kunnen vangen die zijn
aantal bestuursleden, op donderdag 16 mei,
ontstaan door de voortdurend ontoereikende
een werkbezoek gebracht aan de Tweede
rijksbijdragen op het gebied van het Sociaal
Kamer.
Domein. Aan de andere kant zijn er ambities
waarvoor gelden gereserveerd moeten
Wat dichter bij huis: vrijdag 10 mei hebben we
worden zoals de invoering van de
als raad en college een zogenaamde ‘heidag’
Omgevingswet, de realisering van een P&R
beleefd in Borgerswold in Veendam. We zijn
locatie voor de spoorwegverbinding
daar op een ongedwongen manier met elkaar
Veendam-Stadskanaal en het oplossen van
in gesprek geweest en hebben gesproken
de huisvestingsproblematiek van de meester
over het functioneren van raad en college.
Neuteboomschool en de Maarsborg in
Hier wordt te zijner tijd een vervolg aan
Stadskanaal. Verder stelt het college voor om,
gegeven.
onder voorwaarden, alle drie de zwembaden
open te houden.
Vrijdag 28 juni hebben we onze jaarlijkse
Het college denkt de financiële ruimte hiervoor
raadsexcursie. Deze zal geheel in het teken
te kunnen creëren door de gemeentelijke
staan van de Omgevingswet.
organisatie door te lichten om te zien waar
Vrijdag 5 juli zal de Commissaris van de
efficiënter, en daardoor goedkoper, gewerkt
Koning een bezoek brengen aan onze
kan worden. Verder stelt het college voor om
gemeente. Tijdens de lunch hebben we
de OZB te verhogen met 16%. Dit komt dan
gelegenheid om een drietal onderwerpen met
nog eens boven de jaarlijkse trendmatige
de heer Paas te bespreken: 1.
verhoging van 1%.
(ziekenhuis)zorg, 2. leefbaarheid/
We hebben hier als fractie lang over
gebiedsfonds, 3. vestigingsklimaat Oostgesproken en we zijn van mening dat we de
Groningen t.o.v. de Randstad. Wij hebben er
verhoging van de OZB moeten accepteren.
voor gekozen om de leefbaarheid/
De gelden die daardoor vrijkomen, kunnen we
gebiedsfonds onder de aandacht van de
besteden voor onze ambities. We willen
Commissaris van de Koning te brengen.
blijven investeren in de kwaliteit van de
leefbaarheid en de voorzieningen van onze
Als fractievoorzitter mag ik leiding geven aan
gemeente. We kiezen ervoor om in dezen
de (vele) fractievergaderingen. Zowaar een
onze verantwoordelijkheid te nemen, ook
hele uitdaging, maar ook ontzettend leuk!
omdat we daarmee willen voorkomen dat we
Verder neem ik deel aan het
onder toezicht van de provincie komen te
fractievoorzittersoverleg en heb ik zitting in de
staan.
werkgeverscommissie. Deze commissie
vervult, namens de raad de werkgeversrol
Begin maart hebben we met een drietal leden
voor de griffier en de medewerkers van de
van onze fractie een bezoek gebracht aan het
griffie. Ook heb ik deel uitgemaakt van de
Europees Parlement. Ook onze wethouder
sollicitatiecommissie voor de ambtelijk
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secretaris en drie leden van de
rekenkamercommissie.
We gaan hierover graag met u in gesprek!
De rekenkamer is een onafhankelijke
commissie die de gemeenteraad ondersteunt Met een hartelijke CDA groet,
bij haar controlerende taak en die onderzoekt
of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd Klaas Remmerts.
en het gewenste effect heeft gehad.
k.remmerts@stadskanaal.nl
Zoals u wellicht weet functioneert de fractie
van het CDA onder verantwoordelijkheid van
het bestuur.
Het is belangrijk dat er over en weer een goed
contact is zodat de bestuursleden inzicht
hebben in datgene wat de fractie doet. De
voorzitter van het bestuur probeert daarom
zoveel mogelijk onze fractievergaderingen te
bezoeken en omgekeerd is er, tijdens de
bestuursvergaderingen, zo mogelijk een lid
van de fractie aanwezig.
Na de raadsvergadering van maandag 8 juli
begint het zomerreces. We mogen dan een
aantal weken wat gas terugnemen en
uitrusten van het vele werk wat we het
afgelopen jaar, namens u, in de
gemeenteraad hebben mogen doen.
Dat betekent echter niet dat we op onze
lauweren gaan rusten. We zullen de
zomerperiode gebruiken om het afgelopen
jaar te evalueren en vooruit te kijken naar het
nieuwe seizoen. Welke onderwerpen komen
op ons af, waar moeten prioriteiten gesteld
worden en hoe kunnen we het beste invulling
geven aan de verantwoordelijkheid die u, als
onze kiezers, op onze schouders hebt gelegd.
Daarbij kijken we ook alvast vooruit naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hoe
kunnen we ons daar op een goede manier op
voorbereiden en met wie gaan we dat doen?
Uiteraard doen we dat in nauw overleg met
onze leden. Het is echter van groot belang dat
er vanuit ons ledenbestand mensen opstaan
die vanuit de Christen Democratische
gedachte de handen uit de mouwen willen
steken. Dat kan op verlei gebied; als
bestuurslid, als lid van het campagneteam, als
‘ad hoc’ medewerker bij verschillende
activiteiten, maar ook als (aankomend)
raadslid.
Onze fractie bestaat uit actieve, gedreven
mensen. Dat willen we voor de toekomst ook
zo houden. Dus roepen we u op om de
komende tijd goed bij u zelf te rade te gaan
om te zien welke rol voor u bij de lokale
afdeling van het CDA in de gemeente
Stadskanaal is weggelegd.
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het geld wel moeten besteden en uitgeven.
We kunnen en mogen mensen met problemen
ook niet aan hun lot overlaten. Als fractie
zijn we het met elkaar eens dat de grote
verhoging van de OZB (overigens naar een
gemiddeld tarief in onze provincie) alleen
acceptabel is als we onze ambities kunnen
uitvoeren. Daarbij moet de kwaliteit van onze
openbare ruimte op niveau blijven. Onze
gemeente moet aantrekkelijk blijven om te
wonen, we willen onze voorzieningen zoals de
Aike Maarsingh
zwembaden houden (tenminste als ze ook
gebruikt worden).
Het zijn spannende tijden, maar vooral ook
Wij willen Musselkanaal opknappen (na de
uitdagend!
De laatste maanden en weken hebben we als brand in 2018 zo zwaar getroffen) en het
raadsleden een zeer intensieve periode met centrumplan in Stadskanaal zoals eerder
besloten eveneens. Er moet ruimte zijn om te
veel raadscommissies (opiniërende
sporten en de onderwijs accommodaties
vergaderingen), en fractievergaderingen
gehad om onze standpunten voor te bereiden moeten bij de tijd zijn.
en niet te vergeten onze inbreng in de
Wij blijven voorop lopen om via de nieuwe
raadsvergaderingen.
Hierbij kijken we uiteraard altijd eerst naar ons Omgevingswet initiatieven van burgers en
verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. ondernemers zo goed en zo snel mogelijk te
faciliteren. Met minder regels en meer
mogelijkheden, mits het geen afbreuk doet
Het overleg in onze fractie loopt goed. Ook
aan de kwaliteit van onze gemeente. Dit alles
onze "nieuwe" fractieleden inclusief onze
met een positieve blik naar de toekomst. Want
fractiemedewerkster hebben hun plek
uitstekend gevonden en zijn inmiddels goed als we om ons heen kijken wat we hebben,
zien we ook veel goede dingen en
ingewerkt in de vele dossiers en niet te
ontwikkelingen in onze gemeente!
vergeten: de politieke aanpak en de
Wie zou hier nog weg willen? Als we dat goed
verhoudingen.
uitstralen naar onze "contacten" zullen er vast
Hele belangrijke zaken, want het gaat
uiteindelijk of de besluiten in de Raad zoveel meer mensen in onze gemeente willen
wonen!
als mogelijk in overeenstemming zijn met
onze CDA visie! Vooral ook in het belang van
onze inwoners waarbij we de sociale gevolgen Wat vooral ook belangrijk is dat we uit de
vingers blijven van het preventief toezicht van
van aanpak en resultaat absoluut moeten
de provincie en we zelf de keuze maken om
laten meewegen.
Hierbij moet ik altijd denken aan de uitspraak onze boontjes te blijven doppen.
Dit betekent dat we scherp moeten letten op
van onze Here Jezus Christus: "Wat u aan
onze kosten en uitgaven.
een van de minste van uw broeders (en
zusters) gedaan hebt, hebt u aan Mij gedaan!
Op 24 juni 2019 hadden we in de
Daarnaast hebben we onze voorbereiding op raadsvergadering onder andere de cijfers van
2018 en de begrotingen voor de komende
de behandeling van de Jaarstukken 2018
(met een negatief saldo van 2,3 miljoen euro) jaren van Wedeka ter besluitvorming voor
liggen.
met ook de Voorjaarsnota voor 2019 en de
Als gemeente zijn we voor 42,5% van de
Ambitienota voor de jaren 2020-2023! Dat
tekorten van Wedeka verantwoordelijk.
wordt een hele lange maar ook belangrijke
Wedeka biedt werk aan ongeveer 1700
vergadering op 8 juli aanstaande.
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Ongetwijfeld heeft u in de krant gelezen dat er door diverse beperkingen. Het is goed en ook
ingrijpende voorstellen van uit het college voor onze plicht dat er voor deze mensen werk is,
liggen. Er moeten miljoenen bezuinigt worden, dat ze in hun eigen onderhoud kunnen
omdat de Rijksmiddelen de kosten waarvoor voorzien en vooral ook arbeidsvreugde
ze bedoeld zijn niet meer dekken. Hoewel we hebben. En niet te vergeten: sociale
contacten.
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Gelukkig was het resultaat in 2018 minder
negatief dan begroot.
Het werkelijke verlies was € 2.863.000,- terwijl
er € 3.457.000,- was begroot!
De begrotingen voor de komende jaren zien
er veel slechter uit met als voornaamste
oorzaak: dalende Rijkssubsidie, stijgende
loonlasten en meer regels en controle om
gecertificeerd en veilig te werken. Ook de
ombouw naar een leer-werk bedrijf vragen de
nodige investeringen.
Op een eerder moment hebben we de
begrotingen voor de jaren 2019 tot en met
2023 vastgesteld. Wegens genoemde
redenen verdubbelen de tekorten en dus ook
onze bijdrage. Hoewel het Rijksbeleid op dit
beleid veel te hard en ingrijpend is laten wij de
mensen van Wedeka niet in de steek.
Wat echter op 24 juni 2019 voor lag ter
besluitvorming was nog hogere verliescijfers
voor de komende jaren. Voor onze gemeente
zo'n € 100.000,- per jaar extra. En daarvan
heeft het college aan ons voorgesteld dat daar
geen geld voor is en we ons vast moeten
houden aan eerder gemaakte afspraken. Dat
werd door ons en de hele Raad ondersteund.
Ook Wedeka moet scherp zijn en op de
kleintjes letten evenals alle andere
organisaties waarvoor wij
medeverantwoordelijkheid dragen b.v. in het
kader van gemeenschappelijke regelingen.
We zullen streng en rechtvaardig moeten zijn
en scherp moeten zijn op onze bestedingen.
Met behoud van de kwaliteit.
En late ook vooral onze Zegeningen tellen.
Vriendelijke groet,
Aike Maarsingh
a.maarsingh@stadskanaal.nl
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patiënten terecht met een ingewikkelde
zorgvraag, zoals spoedopnames, acute
operaties en voor diagnoses met een hoog
risico, bijvoorbeeld bloedvergiftiging, pijn op
de borst, neurotrauma of ernstige COPD/
astma.
De basiszorg en planbare zorg
De basiszorg en planbare zorg komen in
Stadskanaal en Hoogeveen. Hierbij kunt u
denken aan dagbehandeling en doordeweeks
verblijf, poliklinieken, spoedpost overdag en ’s
avonds en huisartsenpost, uitbreiding van
José Schrör- de Lange
planbare zorg en expertise centra. 80% van
de huidige zorg blijft.
Op 17 april j.l. heb ik als lid van de
Verbetering van de zorg
rekeningcommissie deel mogen nemen aan
- Door concentratie kunnen specialisten
de sollicitatieprocedure van de nieuwe
zich steeds verder specialiseren
accountant voor de gemeente, die belast is
- Ze zien immers meer patiënten met
met de controle van de jaarrekening.
een specifieke aandoening en kunnen
Twee accountantskantoren hebben een
hierdoor hun kennis en kunde voor
offerte ingediend en op basis van een
deze specifieke aandoening vergroten
zorgvuldige aanbestedingsbeoordeling heeft
- De zorg wordt dus niet alleen anders
de rekeningcommissie besloten één van de
accountantskantoren aan te nemen. De
ingericht, ook de kwaliteit stijgt
benoeming van de accountant is voor de
gehele raadsperiode van 2019 t/m 2022.
Netwerkzorg
Dan is er nog een derde groep, genaamd de
Tijdens de raadsvergadering van 27 mei is
BDO Audit & Assurance B.V. aangewezen als netwerkzorg. Met name de ouderenzorg wordt
door een werkgroep van de 5 ziekenhuizen
accountant.
6 Juni hebben we als raden van de gemeente met de zorgverzekeringen Menzis,
Zilverenkruis, Zorgbelang Drenthe en
Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Pekela,
Stadskanaal, Veendam en Westerwolde een Groningen en de gemeentes Stadskanaal,
bijzondere bijeenkomst van het kernteam Zorg Hoogeveen en Emmen nog verder uitgewerkt.
Dialoog en gesprekken over de uitwerking en
voor de Regio Drenthe en Zuid-Oost
invulling van het plan met medewerkers,
Groningen gehad, over de plannen voor de
ziekenhuizen in onze regio. Aangezien Treant patiënten, zorgaanbieders,
ambulancediensten overheden en inwoners
onder mijn portefeuille valt heb ik deel
vinden momenteel plaats.
genomen namens onze fractie aan deze
Na de zomer volgen opnieuw inwoners
bijeenkomst.
bijeenkomsten om de uitgewerkte plannen toe
Het kernteam overleg vindt plaats met de
ziekenhuizen van Assen, Emmen, Scheemda, te lichten. Als u geïnteresseerd bent, houd
dan uw regionale krant in de gaten!
Hoogeveen en Stadskanaal.
De uitvoering van de plannen gaat nog enkele
De reden van deze nieuwe plannen zijn:
- De toenemende kwaliteitseisen voor jaren duren. Sluiting van de SEH in
Stadskanaal en Hoogeveen is na verwachting
artsen
- Een hoge dienstendruk en personele tussen januari en september 2020.
Mocht u nog vragen hebben over de
schaarste
informatie die ik u heb gegeven, kunt u mij
- De ziekenhuis zorgvraag neemt af
mailen op het volgende mailadres:
Met vriendelijke groet,
Daarom komt er een andere functie voor de
verschillende ziekenhuizen.
José Schrör
j.schroer@stadskanaal.nl
De ingewikkelde zorg
De ingewikkelde zorg wordt uitgevoerd in
Assen, Emmen en Scheemda. Hier kunnen
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Zoals het bestuursakkoord beschrijft willen we
krachtige preventie om schuldenproblematiek
te voorkomen en waar bewindvoering
noodzakelijk is, sturen op kwaliteit en kosten.
Belangrijk is dat er goed gekeken wordt naar
de oorzaken en wat hieraan gedaan kan
worden, waarbij kwaliteit en vroegtijdige
signalering van de problemen voor het CDA
van belang zijn. Het gaat om een groot aantal
huishoudens in onze gemeente en dat is niet
niks.
Agnes Wubs-Kramer

Binnen de gemeente Stadskanaal hebben we
helaas met maar liefst 565 huishoudens of te
Een bijzonder jaar, dit jaar voor mij een plek in wel gezinnen te maken, die gebruik maken
de raad. Ik wil mij graag inzetten voor de
van de schuldhulpverlening. Als gemeente
samenleving. De komende jaren hoop ik mij hebben we geen zorgtaak, maar een
hier goed voor in te zetten, zodat we in de
zorgplicht! Daarom is dit een belangrijk
gemeente Stadskanaal datgene wat in het
dossier, waar we met grote zorg naar moeten
CDA verkiezingsprogramma staat te kunnen blijven kijken. Niet alleen vanwege de
bereiken, om samen een leefbare
problematiek van de mensen waar het om
samenleving te behouden. Waarbij we omzien gaat, maar ook vanwege de kosten voor de
naar elkaar.
gemeente Van het Rijk ontvangen we de
De portefeuille verdeling is gemaakt. Voor mij komende twee jaar slechts € 60.000 per jaar.
als beginnend raadslid heb ik een passende
portefeuille. Welzijn, toerisme en recreatie en Als CDA vinden we vroeg-signalering heel
cultuur.
belangrijk. Want voorkomen is beter dan
genezen. Hier zal continu aandacht voor
Werkbezoek kunstenschool
moeten blijven. In dat kader is een goede
In mei hebben we een werkbezoek gebracht samenwerking met nutsbedrijven,
samen met de raad naar de kunstenschool. woningcorporaties en zorgverzekeraars van
Heel bijzonder hoe zij zich met minder
groot belang. Hierbij zijn al goede afspraken
middelen, zo goed hebben ontwikkeld en dat gemaakt. Wij hebben het college voorgesteld
in onze gemeente muziekonderwijs, maar ook om met meer zorgverzekeraars contact te
zang en danslessen gevolgd kunnen worden. zoeken over betalingsachterstanden. Wij
Enthousiasme was duidelijk zichtbaar. De
vinden het belangrijk dat er tijdig door
hele raad werd aan het einde van het bezoek organisaties aan de bel getrokken wordt. Ook
nog uitgenodigd om muziek te maken op de zijn wij van mening dat inloopspreekuren voor
djembé. De raad in veel verschillende
onze inwoners in alle kernen georganiseerd
klanken, zoals we dat als raad natuurlijk ook moet worden zodat bereikbaarheid en
zijn. Maar toch samen een geheel vormen.
toegankelijkheid niet in de weg staat.
Op 27 mei 2019 zou ik mijn maidenspeech
houden, door de afwezigheid van de
portefeuillehouder, is dit uitgesteld naar 24
juni 2019. Mijn maidenspeech ging over de
schuldhulpverlening.

Het college heeft de doelstelling om het aantal
mensen die gebruik maakt van de
schuldhulpverlening met 20 per jaar te
verlagen. Wij hebben het college gevraagd
om de lat hoger te leggen. Dit is voor ons het
minimale. Met het oog op de huidige
economische situatie en de werkgelegenheid
hebben we de tijd mee.

Schuldhulpverlening
Wij willen benadrukken dat wij vinden dat
iedereen in onze samenleving volwaardig mee
moet kunnen doen. Als er sprake is van
Als CDA zijn we er voorstander van dat bij
schulden of tekortschietend budgetbeheer
schuldhulpverlening dit te laten uitvoeren door
moet er vroegtijdig hulp zijn. Recidive moet
de Gemeentelijke Kredietbank. Dit is
worden voorkomen.
goedkoper dan de commerciële
bewindvoering. Wij blijven wel de kwaliteit
belangrijk vinden.
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Bibliotheek
Wij hebben in het centrum van Stadskanaal
een prachtige bibliotheek, zoals ook in
Onstwedde in MFA de bast en in MFA Lint in
Musselkanaal.
Biblionet Groningen voert voor ons de
bibliotheek activiteiten uit, tot voor kort nog
met de Stichting Openbare Bibliotheken
Staskanaal (SBOS). Deze Stichting was
eigenaar van het ‘’bibliotheekwezen’’, het
pand “het Kofschip”.
Biblionet en SBOS gaan fuseren en wij
hebben gezegd dit een goede ontwikkeling te
vinden. In het kort houdt het in dat Biblionet
het pand overneemt en dat daarna de
Stichting wordt opgeheven. Daartoe zijn dan
de nodige financiële afspraken gemaakt.
Camping Wessinghuizen
Als fractie CDA zijn wij benaderd over de
vergunningsaanvraag door een initiatiefnemer
voor een camping (25 plaatsen) in
Wessinghuizen, op de “kleine Esch”.
Omwonende hebben ons laten weten hier
geen voorstander van te zijn. Enige tijd
geleden is er informatieavond geweest in het
gemeentehuis, met de omwonenden en de
initiatiefnemer. Binnenkort gaan wij met een
buurtbewoner in gesprek.
Agnes Wubs
A.Wubs-Kramer@stadskanaal.nl
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een boost te geven aan de website, om het zo
meer toegankelijk te maken voor zowel leden
als niet leden. Heeft u nog vragen of
opmerkingen over de website, wees dan niet
bang om mij hierover te benaderen.
Kanker is een vreselijke ziekte, waar iedereen
in zijn of haar omgeving wel last en/of verdriet
bij ondervindt. Dit jaar wordt er in Stadskanaal
een Samenloop Voor Hoop gehouden. Het is
hierbij de bedoeling dat de opgegeven teams
zoveel mogelijk geld inzamelen voor
kankeronderzoek. Hierna worden er ook nog
de hele dag van zaterdag 13 juli 16:00 tot
zondag 14 juli 16:00 rondjes gelopen door de
deelnemende teams, om stil te staan bij deze
Merlijn Wiersema
verschrikkelijke ziekte. Wij als CDA hebben
ons hiervoor opgegeven, om het onderzoek
Een jaar schiet snel voorbij. Dit waren de
naar kanker te kunnen steunen. Voor meer
woorden waar ik aan moest denken bij het
informatie verwijs ik u naar de website:
schrijven van mijn bijdrage aan de CDAwww.samenloopvoorhoop.nl.
achtergronden. Meestal was het hard werken,
Alle activiteiten die wij organiseren doen wij
maar wie zaait zal oogsten. Neem nu
via het campagneteam van het CDA. In dit
bijvoorbeeld de verandering van de
campagneteam ben ik de voorzitter en werk ik
verkeersstructuur in het centrumgebied van
samen met Agnes, Maria en Huib. Samen
Stadskanaal. De huidige kruispunten worden
proberen wij meer activiteiten voor het CDA
of zijn nu zo ingericht dat de zwakkeren in het
Stadskanaal te organiseren. Dus houdt de
verkeer (de fietser en de voetganger)
Agenda en de mail goed in de gaten, want er
voorrang hebben en er worden losliggende
gaan de komende tijd leuke activiteiten
fietspaden aangelegd. Hiermee maken de
gepland worden voor onze leden en
auto en de fietser niet meer gebruik maken
misschien wel toekomstige leden.
van dezelfde weg. Dit vinden wij als
christendemocraten en goede vooruitgang.
Merlijn Wiersema
Door het fietsgebruik meer te stimuleren en de
Raadslid en campagnevoorzitter CDA
fietsveiligheid beter te kunnen garanderen, zal
Stadskanaal
het centrum ook beter tot zijn recht komen. dit
06-41931123
kunnen wij als CDA alleen maar toejuichen.
m.wiersema@stadskanaal.nl
In de vorige editie van de CDA-achtergronden
had ik u verteld over de mogelijke komst van
de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. We
hebben allemaal kunnen lezen dat de
waarschijnlijke stationslocatie naast de STAR
komt te liggen. Hier is voor gekozen, omdat
het te duur is om het spoor verder door te
kunnen trekken richting bijvoorbeeld het oude
Phillipsterrein (12 miljoen extra). Nu hopen wij
als CDA dat er binnen niet al te lange tijd
duidelijkheid komt om de spoorverbinding
door te kunnen trekken naar Emmen. Hiermee
kunnen we niet alleen een geschikte locatie
vinden voor een station of OV-knooppunt,
maar zijn we als ‘’Knoalsters’’ ook
aangesloten op landelijk spoornetwerk. Ideaal
natuurlijk als u graag een keer een dagje uit
wil of ver moet reizen voor uw werk.
Naast de raadswerkzaamheden ben ik ook
één van de onderhouders van de website. We
hebben samen de afgelopen tijd geprobeerd

14
Aan mij de taak om daar een mooi verslag
van te maken, de notulen.
Aan het begin van dit jaar heb ik ook een
activiteitenschema gemaakt. Het
activiteitenschema is het hele jaar door goed
gevuld, vanaf januari hebben we al vele
fractievergaderingen gehad. We hebben
reguliere fractievergaderingen, maar er zijn al
vele extra fractievergaderingen bij gekomen.
Naast het bijwonen van de
fractievergaderingen maak ik ook andere
leuke dingen mee met onze fractie. We
hebben een werkbezoek gebracht aan de
De fractieondersteuner
Tweede Kamer, op uitnodiging van Anne Kuik.
We kregen een rondleiding door de Tweede
De zomer staat weer voor de deur. Dat
Kamer. Het was erg leuk om dit mee te
betekent dat we een rustige periode tegemoet maken!
gaan. We hebben als fractie een drukke
periode gehad. Voor mij, als beginnend
Debora Brouwer, fractieondersteuner
fractieondersteuner was het allemaal even
cdafractiestadskanaal@gmail.com
wennen. Nu ik ruim een halfjaar de fractie
ondersteun, ben ik al aardig gewend. Tijdens
de vergaderingen wordt er veel gesproken.
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Bestuur:

Fractie:

Wethouder:

Jan Frankema (voorzitter)

Klaas Remmerts
Heusdenlaan 23
9501 AD Stadskanaal
Tel. O599 - 612191
k.remmerts@stadskanaal..nl

Goziena Brongers-Roffel
Barkhoornweg 19
9591 TR Onstwedde
0599 – 33 25 80
g.brongers@stadskanaal.nl

Aike Maarsingh
Oosterstraat 63A
9502 EE STADSKANAAL
0599 – 61 31 37 / 06 – 53 90 28
60
mrsngh@xs4all.nl
José Schrör-de Lange
Horsten 10
9581 TD MUSSELKANAAL
0599 – 41 27 97
j.a.schror@hetnet.nl

Fractieondersteuning:

Onstaborg 3
9502 VE Stadskanaal
0599-616238
frankemajs@gmail.com
Henk Wakker (penningmeester)
Roessinghlaan 9
9591 BM Onstwedde
0599-332847 / 06-10002633
henk.wakker@planet.nl

Huib de Leede (secretaris)
Veenhuizerweg 2
9591 TB Onstwedde
0599-331132 06 44092289
huibdeleede@hotmail.com
Maria Sanders-Sanders
Verbindingsweg 4a
9581 TG Musselkanaal
06-54960545
m.sanders@stadskanaal.nl
Henk de Muinck
Boeg 2
9501 JW Stadskanaal
0599 653065 henkorg@planet.nl

Piet Brinks
Rozenstraat 9a
9581 CN Musselkanaal
0599 416547
pgbrinks@ziggo.nl

Debora Brouwer

Holte 28
9591 VP Onstwedde
cdafractiestadskanaal@gmail.com

Ledenadministratie:
Henk Wakker

Merlijn Wiersema
Essenhage 3
9501 TN Stadskanaal
m.wiersema@stadskanaal.nl
Agnes Wubs-Kramer
Dorpsstraat 15
9591 AR Onstwedde
a.wubs@stadskanaal.nl
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CDA Den Haag:

www.cdastadskanaal.nl
www.cdag.nl
www.cda.nl
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