
Voorzitter, 

Wij schrijven Anno Domini (het jaar van onze Heer) 2017. Dat doen we heel bewust. Want ondanks alle 
onrust in de wereld, in Europa en in ons vaderland is er Eén die ons zal helpen en die de geschiedenis 
schrijft. Natuurlijk hebben we het dan over de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God waarin wij als 
ChristenUnie Stadskanaal en velen in onze gemeente geloven. 

In vertrouwen op datgene wat David zegt in psalm 121, wil de ChristenUnie zich inzetten voor iedere 
inwoner in Stadskanaal. Wij wensen een ieder het geloof en vertrouwen in die God toe.  

Economisch gezien gaan we weer vooruit in Nederland. Er liggen moeilijke jaren achter ons, maar er 
zullen voor onze gemeente ook nog moeilijke jaren in het verschiet liggen. 

Grote projecten, verdere decentralisatie, omgevingswet, wellicht nog meer bezuinigingen, de broekriem 
nog verder aangetrokken, wie zal het zeggen. Natuurlijk komen volgend jaar de verkiezingen er weer 
aan en zijn dit alweer de laatste Algemene Beschouwingen van deze periode.  

Voorzitter, vanavond behandelen we de Voorjaarsnota 2017 en de Perspectiefnota 2018-2021 Wat de 
ChristenUnie betreft zijn er voor het jaar 2017/2018 een aantal zaken waar wij ons onder andere voor 
blijven inzetten: 

 Behoud van normen en waarden  
 Het opkomen voor de kwetsbare mensen in onze samenleving 
 Goede zorg voor jong en oud 
 Goed en duurzaam gebruik van onze aarde 
 Goed financieel beleid 
 Werkgelegenheid 
 Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 

 
Het ligt gezien de financiële situatie voor de hand dat niet alle in de vorige perspectiefnota uitgesproken 
ambities in de nabije toekomst gerealiseerd worden.. Wij hebben evenals de SP hier een vraag over 
gesteld. Het antwoord is ons duidelijk: lastige keuzes zullen gemaakt moeten gaan worden. 

Zijn (een aantal van) die uitgesproken ambities nog sneller te realiseren met de financiering via de 
Menukaart Oost-Groningen is nog wel iets wat wij ons afvragen.  

In september verwachten we van het College het voorstel voor de MFA Cereswijk. Ook krijgen wij nog 
de stukken met betrekking tot de zwembaden voor tot en met 2019. Hier kijken we met belangstelling 
naar uit, wij vragen ons namelijk af of het bedrag van € 10.000 per zwembad per jaar wel realistisch is. 
Over de spoorlijn Veendam Stadskanaal, waar wij al jaren om vragen is nog steeds geen duidelijkheid. 
Kunt u hierover iets meedelen? Ik heb ook nog geen antwoord op de vragen die onze collega’s aan de 
provinciale staten hebben gesteld. 

 
Toegankelijksheidagenda gemeente Stadskanaal 

De ChristenUnie zou eind 2017 bijgepraat willen worden over de evaluaties waarin de toegankelijkheid 
een onderdeel vormt van de verschillende beleidsterreinen.  

De druk op vrijwilligers neemt toe. We moeten met elkaar meer werken, maar ook meer zorgen, langer 
thuis blijven wonen, méér statushouders ondersteunen, en ga zo maar door. Scholen, kerken, 
sportverenigingen en zelfs de bibliotheek draaien tegenwoordig voornamelijk op vrijwilligers. Wij roepen 
u op om vrijwilligers niet in te zetten om bezuinigingen op te vangen en te blijven monitoren of intussen 
de druk op vrijwilligers niet te veel wordt. 



VOG voor vrijwilligers 

Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geeft een signaal hoe serieus de verschillende 
organisaties veiligheid en goed gedrag vinden. Dat weert ongewenst gedrag.  

We zullen vanavond een motie indienen met als strekking dat het College de opdracht krijgt: 
een VOG per 1 januari 2018 gratis ter beschikking te stellen wanneer dit voor het vrijwilligers werk 
wenselijk is, en niet al in aanmerking komt voor een gratis VOG. Denk daarbij aan vrijwilligers die zich 
inzetten bij ouderen, laaggeletterden, vluchtelingen en bij mensen met een chronische ziekte of 
lichamelijke beperkingen. Die motie ga ik straks voorlezen. Natuurlijk is het zo, dat er een VOG is, die 
je gratis kunt krijgen, maar dat is niet voor elke vrijwilliger. Wij willen eigenlijk. Dat elke vrijwilliger 
daarvoor in aanmerking komt. Wij willen dat er onderzocht wordt in die motie of er hier vrijwilligers zijn, 
die nog geen gratis VOG hebben kunnen krijgen. 

Eenzaamheid 

In de GGD monitor 2016 (Gezondheidsprofiel volwassenen 2016) zagen wij dat het op meerdere 
terreinen qua gezondheid niet goed gaat in Stadskanaal. Een aantal voorbeelden; overgewicht/obesitas, 
roken, ervaren van gezondheid, psychische gezondheid, chronische ziekten en beperkingen. Ook 
eenzaamheid is een van de snelst groeiende sociale problemen van deze tijd en raakt veel mensen. Wij 
zagen in de monitor dat Stadskanaal qua eenzaamheid het slechtst scoort in de provincie. Het betreft 
hier niet alleen ouderen maar ook jongeren die eenzaam zijn. Wij hebben het thema eenzaamheid al 
vaker onder uw aandacht gebracht. Onder andere bij de Algemene Beschouwingen van vorig jaar 
verwezen wij al hiernaar. Nu dit gelezen hebbende in de monitor dienen wij met betrekking tot 
eenzaamheid een motie in.  

Verdwalen in de zorg 

Uit een onderzoek van de Patiënte federatie Nederland blijkt dat mensen moeite hebben de juiste weg 
en toegang te vinden voor hun zorgvraag, vinden ze niet altijd alle informatie en hebben last van 
onlogische overgangen tussen WLZ, ZVW, Wmo en jeugdzorg. 

Het zorgkantoor en de gemeente moeten samenwerken en investeren in ondersteuners die met de 
mensen meedenken, het stelsel kennen, mensen volledig informeren en die te vinden zijn voor mensen 
op de juiste momenten. 

Wmo 

Het budget van de WMO is structureel op € 725.000 vastgezet. Het is echter een groot risico dat we 
meer geld aan de Huishoudelijke Hulp kwijt zullen zijn. Wij roepen u op om hier scherp op te zijn. Hoe 
gaat u erop toezien dat het ook zo blijft? Wij gaan er namelijk van uit dat de kosten verder zullen stijgen 
dan het begrootte bedrag. Wij willen als raad tijdig worden betrokken bij te nemen maatregelen om de 
taakstellende bezuiniging in te vullen. Heeft u hier al ideeën over? Sinds 2015 is de gemeente wettelijk 
verplicht om een toezichthouder Wmo te benoemen. Hoe heeft de gemeente dit georganiseerd? 

Centrumplan 

Het is in onze ogen goed dat er is ingegaan op het initiatief van de ondernemers, die met het voorstel 
zijn gekomen om het Menistenplein in het centrum van Stadskanaal een ‘facelift’ te geven. Dit voorstel 
past goed in de Centrumvisie die vorig jaar is vastgesteld, de ChristenUnie hoopt dat de vernieuwing 
van het Menistenplein een voorbeeld is voor de andere ondernemers in de gemeente.  

Een belangrijk onderdeel van onze lokale samenleving zijn de gezinnen en de daarin opgroeiende 
kinderen. Gezinnen waarin ouders moeilijkheden ondervinden in de opvoeding van hun kinderen of 
waar zorgen zijn omtrent de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen, dienen zo snel mogelijk 
geholpen te worden. De ChristenUnie Stadskanaal ziet gezinnen als de meest veilige plek om op te 
groeien en onderschrijft in dat verband de essentie van preventie en vroeghulp, met zorg op maat en 
niet van de plank en bovendien dicht bij huis georganiseerd. Wij zijn zeer content met het opgestelde 



actieplan over preventie en aanpak problematiek rondom echtscheidingen. Dit gezien de mede door 
ons ingediende motie in 2014  

Peuterspeelzalen  

Er gaat in 2017 heel wat veranderen in het peuterspeelzaalwerk. Het betreft vooral een organisatorische 
wijziging van de gang van zaken. De ChristenUnie heeft kennisgenomen van de stelselwijziging per 1 
september 2017. Wij hebben begrepen dat meerdere aanbieders een beroep kunnen doen op het 
beschikbare budget, mits zij met gekwalificeerd personeel kunnen werken. Wat vooral moet worden 
benadrukt volgens de ChristenUnie is de communicatie richting de ouders Heeft het College inzichtelijk 
welke consequenties dit voor Stadskanaal heeft? 

Nota Duurzaamheid 

Wij zien de Nota Duurzaamheid met belangstelling tegemoet, wij verwachten ook een ambitieus plan. 
Maar om op voorhand hier nu gelden voor beschikbaar te stellen is ons te gortig, we willen geen blanco 
cheque geven.  

Omgevingsdienst Groningen 

Zijn wij wel op de goede weg met de ODG?  

De ChristenUnie is niet geheel gerust geworden na de presentatie van de ODG. Wil het College 
inzichtelijk maken of de samenwerking met de ODG op de huidige wijze toekomstbestendig is of dat er 
(een deel van de) uitbesteedde diensten teruggenomen moeten worden dan wel dat ze door de ODG 
teruggegeven worden? Wat zijn de eventuele consequenties als de ODG-taken terugbrengt naar de 
gemeente? 

Brandweer 

De ChristenUnie volgt de ontwikkelingen bij de brandweer nauwgezet. Bij het werkbezoek aan de 
brandweer hebben we gehoord dat enkele knelpunten extra aandacht verdienen. Wij bedoelen hierbij 
de aanrijtijden, beschikbaarheid van bluswater en beschikbaarheid van vrijwilligers. In het kader van 
onze veiligheid zijn dit wat ons betreft speerpunten. 

Wij willen onze waardering uitspreken voor de jeugdbrandweer. Het is een goede zaak om de jeugd op 
deze wijze bewust te maken van brandpreventie en bestrijding en zo ambassadeurs voor de brandweer 
te vormen.  

Wij vragen u onze dank, over te brengen aan de politie, brandweer (de vrijwilligers bij beide korpsen) 
en ambulancepersoneel, voor hun inzet het afgelopen jaar. 

Financiën 

De ontwikkeling van onze financiële positie baart de ChristenUnie zorgen. Zoals al eerder genoemd is 
er nauwelijks ruimte voor de uitgesproken ambities, laat staan voor nieuwe ambities. Ook moeten nog 
bestaande en nieuwe ombuigingen gerealiseerd worden. De algemene reserve zal worden aangetast 
en de ondergrens komt in gevaar.  

Dat wij voorzichtig moeten blijven daar zijn wij het als ChristenUnie Stadskanaal het mee eens. Een 
goed financieel beleid vinden wij erg belangrijk. De financiële risico's zijn ons duidelijk. Gelukkig is de 
beschikbare weerstandscapaciteit ruim voldoende Het overschot op de jaarrekening 2016 lijkt zoals het 
nu lijkt ruim € 1 miljoen te bedragen. U stelt voor dit toe te voegen aan de algemene reserve daar u de 
komende jaren de kosten van Huishoudelijke Hulp en de sociale werkvoorziening verwacht te zien 
oplopen. We zullen hierop terugkomen bij de behandeling van de jaarrekening. Houdt u maar vast 
rekening met een motie van de CU en SP.  



U stelt voor om binnen het sociaal domein vanaf 2021 structureel € 300.000 om te buigen. Hier gaan 
wij mee akkoord. Wij blijven van mening dat we het moeten blijven proberen te doen met de door het 
Rijk beschikbaar gestelde middelen. We zullen hierop terugkomen bij de behandeling van de 
jaarrekening. 

Ten slotte 

Veel plannen, voornemens en wensen vragen om hun invulling. Laten we in dit alles de woorden Deo 
Volente, dat betekent: “Zo God het wil”, in acht nemen en besef hebben van onze afhankelijkheid.  

Tot slot willen wij u als College, ambtenaren, raad en onze inwoners Gods Zegen toe wensen. 


