“Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en u
die meeluistert. Als ChristenUnie hopen we een constructieve bijdrage te leveren
aan deze algemene beschouwingen. Wij herhalen niet alles wat wij in de geschreven
Algemene Beschouwingen genoemd hebben. Wij gaan uit van zowel de mondelingeals de schriftelijke-bijdrage. De titel luidt perspectief voor Stadskanaal.
De afgelopen jaren heeft Stadskanaal al zo’n 10 miljoen bezuinigd en nog zijn wij er
als gemeente nog niet. Een nieuwe bezuinigingsronde komt eraan. Het college stelt
voor minimaal 1 miljoen te bezuinigen. Maar wij vragen ons af of dit voldoende is.
Naast dit feit is er ook de behoefte plannen en wensen te realiseren blijkens het
bijgevoegde raadsvoorstel. Wij wezen u vorig jaar op onze God die nooit loslaat wat
zijn hand begon. Wij willen u dit jaar tijdens onze beschouwingen ook wijzen op de
Bijbel waar in Johannes 3 vers 16 staat: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
De ChristenUnie Stadskanaal zet zich in voor het werk wat hier gedaan moet
worden. Gelukkig kunnen wij in de Stadskanaalster raad in alle rust en vrede de
belangen vertegenwoordigen en behartigen van en voor al onze inwoners.
Stadskanaal met haar inwoners verdient het dat wij als gemeente, college en raad
onze best hiervoor doen.
Wij zien perspectief voor Stadskanaal.
Voorzitter, de ChristenUnie-fractie wil u danken voor de wijze waarop een en ander
georganiseerd is met betrekking tot het ombuigingsplan waarover in verschillende
bijeenkomsten uitvoerig is gesproken. Een compliment is zeker op zijn plaats aan de
ambtelijke organisatie die dit heeft mogelijk gemaakt, eveneens willen we u
bedanken voor de beantwoording van de technische vragen.
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Welzijn en Zorg

De ChristenUnie maakt zich zorgen over zorgmijding bij te hoge eigen bijdragen.
Zoals u weet hebben wij u hierover eerder om aandacht voor gevraagd. Kunt u ons
informeren over de stand van zaken bij dit onderwerp
De hervorming van het zorglandschap begint vorm te krijgen. We zien de vruchten
hiervan maar we zien ook nieuwe schotten ontstaan tussen de deelnemers.
Uiteindelijk komt dit ten nadele van de belastingbetaler. Wij horen bijvoorbeeld dat
de wijkverpleegkundige veel taken naar zich toegeschoven krijgen die ook gedaan
kunnen worden door de Wmo-medewerker, dit moeten we niet willen. Krijgt u
signalen dat dit ook speelt in onze gemeente? Indien zo, wat kan de gemeente
betekenen om dit te voorkomen?
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Wonen en Voorzieningen

Snel internet
We hebben het er al vaker over gehad; snel internet, op o.a. het platteland, is een
levensbehoefte geworden en wordt door menigeen geschaard onder de
nutsvoorzieningen. Wij willen u nogmaals wijzen op de Economic Board Groningen.
Snel internet is belangrijk voor onder andere domotica in de zorg en gaat zelfs krimp
naar onze mening tegen. Tevens is het voor de ondernemer in het buitengebied van
groot belang dat er snel internet komt. Wat kunt u hierin betekenen buiten het feit om
dat het wordt meegenomen in de Pilot Vledderveen? De pilot Vledderveen en het

onderzoek naar alternatieven door TNO zijn in de afrondende fase. Wij zijn zeer
benieuwd naar de uitkomsten hiervan, wanneer verwacht u dat wij deze gegevens
kunnen inzien?
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Economie en Arbeidsmarkt

Een goede bereikbaarheid van Stadskanaal is belangrijk via alle vormen van
vervoer. Zoals u weet ziet de ChristenUnie uit naar de spoorverbinding VeendamStadskanaal, en wat ons betreft voegen we hier “-Emmen” aan toe. Nu is de
Spoorwegenwet weer aan wijzigingen onderhevig en de Provincie houdt de vinger
aan de pols; Gedeputeerde Staten wil een realisatiebesluit in de huidige
bestuursperiode. Dit duurt ons allemaal veel te lang. Met zoveel ‘dwarsliggers’ zou je
kunnen zeggen dat het spoor nu snel gelegd kan worden. Wellicht kan het proces
versneld worden als u bij de onderhandelingen inbrengt dat Stadskanaal met
vergevorderde plannen komt. U kunt hier beginnen bij het concreet maken van de
trein- en busstationslocatie op het Mercuriuspark. Het is wel van essentieel belang
dat er een goede busverbinding blijft tussen het centrum van Stadskanaal en de
andere kernen.
Huisvesting statushouders.
Door de wetswijziging over het verlenen van voorrang aan statushouders bij
toewijzing van een huurwoning krijgt de gemeenteraad de maximale ruimte om de
woonruimteverdeling voor statushouders en andere woningzoekenden naar eigen
inzicht te regelen. Welke afspraken heeft u gemaakt met de wooncorporaties over e
huisvesting van statushouders en kwetsbare doelgroepen?
Bedrijvigheid
Het is goed om te constateren dat de verhoudingen tussen ondernemers en
gemeente goed zijn. Deze lijn dient vastgehouden en waar mogelijk verder verbeterd
te worden, waarbij het ook duidelijk dient te zijn dat de rol van de gemeente in dezen
vooral faciliterend is. Wij menen dat de gemeente alles in het werk moet stellen om
meer ondernemers, met kansrijke initiatieven, aan te trekken.
Centrumvisie Stadskanaal
Het centrum van Stadskanaal kent wat gebreken. Wij zijn verheugd over uw plannen
om het centrum compacter en leefbaar te houden, dit onderwerp zal deze maand
nog besproken worden in de raadszaal. Want het is duidelijk dat er iets moet
gebeuren, niets doen is wat ons betreft geen optie.
Tinnegieter
De bedrijfsunits aan de Tinnegieter zijn al een aantal jaren een doorn in het oog.
Door de garantstelling moet u jaarlijks €50.000,- betalen wanneer alle units leeg
staan. Het lijkt alsof de tegenover de garantstelling staande inspanningsverplichting
niet geleverd wordt. Wij vinden dat er actiever gezocht worden naar
huurders/ondernemers voor de leegstaande bedrijfsunits. Zijn hierover bepalingen
opgenomen in de overeenkomst waar we de exploitant Cink BV. op kunnen wijzen?
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Ruimte en Milieu

Daar waar de mens het verschil kan maken door slimme manieren te bedenken om
de aarde niet uit te putten doen wij goed aan wat ons is opgedragen. U weet, de
ChristenUnie is voor duurzame energie en windenergie kan daar een middel voor
zijn. We lezen dat er lobby tegen het grootste windmolenpark op Drents grondgebied

inmiddels 64.000 euro heeft gekost, kunnen wij deze kosten te zijner tijd nog ergens
declareren.
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Bestuur en Dienstverlening

Herindeling
Vorig jaar noemden we en ik citeer: ”De ChristenUnie Stadskanaal wil dan ook geen
energie meer steken in perspectiefloze samenwerking”. U heeft ons standpunt
kunnen lezen in onze schriftelijke versie. We kijken uit naar de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek. Welke kant het ook op gaat, het is belangrijk om hier snel
duidelijkheid over te hebben, zodat inefficiënt besturen vermeden kan worden.
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verruimen van de
heffingsmogelijkheden van gemeenten. Als daar duidelijkheid over is, kunt u
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een heffing op vakantiewoningen?
Ombuigingsplan 2016-2019
Wij willen nu ingaan op de door u gedane voorstellen in het ombuigingsplan 20162019.
De 3D’s moeten wat de ChristenUnie betreft worden ontzien,. Bij de behandeling van
de jaarrekening zullen wij hierop terugkomen, maar vooralsnog staan wij positief
tegenover uw voorstel.
In 2018 zullen gesubsidieerde instellingen gekort worden met 1,5%. Wij pleiten
daarom voor maatwerk. Het moet niet zo zijn dat instellingen met toegevoegde
waarde voor de maatschappij het niet meer kunnen opbrengen en vervolgens
verdwijnen.
Wij maken ons zorgen over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. We zijn
dus ook niet voor het verder verlagen van het onderhoudsniveau
Op basis van het vorige ombuigingsplan 2014-2017 is tot en met 2017 rekening
gehouden met 3% stijging van de OZB. U stelt nu voor, bovenop de 2% trendmatige
stijging vanaf 2018, de OZB te willen verhogen met 1%. Omdat de woonlasten ook
stijgen door andere oorzaken zult u begrijpen dat dit niet onze voorkeur heeft. Uw
voorstel is echter in lijn met het bestuursakkoord, daarom gaan wij hiermee akkoord.
De stijging van de woonlasten moet wat ons betreft beperkt blijven.
Volgens ons moet er kritisch gekeken naar de voorzieningen. Een andere
mogelijkheid om te bezuinigen is de zwembaden, hierover moet zo snel mogelijk
duidelijkheid komen. Wij hebben vernomen dat dit agendapunt wederom is
uitgesteld. Dit kan toch niet, in 2012 was reeds bekend dat de toekomst van de
buitenbaden in 2016 zou plaatsvinden. Wij vinden dat we de onzekerheid richting de
betrokkenen.

Tot slot
Voorzitter, we wachten de reactie van het college in de eerste termijn af en zullen
waar nodig in de tweede termijn nog reageren
We willen nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om College en ambtenaren,
de raad en inwoners van Stadskanaal Gods Zegen toe te wensen bij de uitwerking

en uitvoering van de voorjaarsnota en perspectiefnota. Zodat onze inwoners
perspectief hebben in Stadskanaal”

