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Woord vooraf 

Wij hebben dit jaar onze Algemene Beschouwingen de titel “Voor en met elkaar” gegeven. Als 
u onze Beschouwingen leest zal u de titel duidelijk zijn.  

Vorig jaar vroegen wij ons af: Wat gaat de komende periode ons brengen? Nu terugkijkend is 
er nogal wat gebeurd in de wereld. Ik noem u een afschuwelijke raketaanval op de MH-17, de 
strijd van en tegen IS, live beelden op de televisie van onthoofdingen, oorlogen en geruchten 
van oorlogen in het Midden-Oosten, terroristische aanslagen in Nigeria, vervolging van Chris-
tenen wereldwijd en opkomend openlijk antisemitisme. Op 7 januari van dit jaar de aanslag in 
Parijs, de dag erna een politieagente vermoord in dezelfde stad. Weer een dag erna twee 
gijzelingen in Parijs. Een aanslag van El-Shabaab in Kenia waarbij 149 studenten werden ver-
moord en ga zo maar door. Helaas zijn er voorbeelden te over. We leven in een onrustige 
wereld en mensen zijn bang. Democratie en normen en waarden worden bedreigd. 

Het raakt ook ons land. Het bepaalt dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Er is ook in ons 
land grote zorg voor het opkomend jihadisme en snelle radicalisering van jongeren. Wij merken 
dat ook bij ons zelf als wij geconfronteerd worden met bepaalde uitingen van religiekritiek die 
ons diep kunnen raken in onze overtuiging en liefde voor wat heilig is. Evenzo dat in ons land 
30.000 kinderen elk jaar het levenslicht niet mogen zien (abortus) is een bedreiging voor de 
werkelijke vrede. Wat hierboven geschreven staat maakt ook nog iets anders los namelijk een 
grote eensgezindheid, een omzien naar elkaar, in het veroordelen van terrorisme en het op-
komen voor vrijheden. Niets rechtvaardigt aanslagen op vrijheden. Al kan de wijze waarop 
vrijheden worden ingevuld soms ongemakkelijk voelen en zelfs als pijnlijk worden ervaren.  

Wij begrijpen de angst en onrust, maar toch willen wij u wijzen op Onze God. Onze hulp en 
onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw 
houdt en eeuwig leeft en nooit los laat wat zijn hand begon.  

In het wereldgebeuren lijkt de Stadskanaalster politiek niet veel te betekenen. Maar plaatselijk 
speelt er nogal wat in de politiek. Ik noem u de Jeugdzorg, de Participatiewet, de WMO en de 
herindeling die afgelopen jaar gespeeld hebben. Dit is voor Stadskanaalster begrippen heel 
wat. De ChristenUnie Stadskanaal zet zich in voor het werk wat hier gedaan moet worden. 
Gelukkig kunnen wij in de Stadskanaalster raad met elkaar en voor elkaar in alle rust en vrede 
de belangen vertegenwoordigen en behartigen van en voor al onze inwoners. 

Wij willen dit doen vanuit de opdracht van onze Heere Jezus, die zegt: “heb uw naaste lief als 
u zelf”. Dit betekent voor ons dat we moeten omzien naar elkaar. We moeten elkaar helpen 
en bijstaan als we het moeilijk hebben.  

 

***** 

Op de volgende pagina’s geven wij onze reactie op een aantal punten uit de voorjaarsnota 
2015 en uit de perspectiefnota 2016 - 2019. 
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Programma 1  Welzijn en Zorg 

Vanaf 1 januari 2015 is er ook voor onze gemeente veel veranderd. Verwacht wordt dat wij 
meer doen met minder geld. Het probleem wat u zelf ook schetst, is dat de omslag in denken 
en de wijze van werken nog maar aan het begin staat. De komende jaren moeten worden 
gezien als ontwikkel- en implementatiefase binnen het sociale domein. Onze opdracht aan u 
als college is, dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Bij problemen dient u maatwerk 
te leveren. Veel zal draaien om samenwerking met andere gemeenten, Provincie, en andere 
ketenpartners. In aansluiting op onze titel zullen we dit voor en met elkaar moeten doen. 

Onze fractie staat voluit achter het door het college geformuleerde beleid. Wij vinden het 
belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid weer meer terug krijgen en dat de 
‘samen’leving zelf weer dingen oppakt. Dat moet ook samen, zoals het woord al zegt. Daarbij 
moet volgens de ChristenUnie het gezin als centrale basis en hoeksteen fungeren, waarin 
geïnvesteerd moet worden. 

Maar wij proberen ook de vinger te leggen bij de risico’s: de omslag in denken bij burgers 
(namelijk veel meer aangesproken worden op eigen verantwoordelijkheid en niet meer auto-
matisch aankloppen bij de overheid) is niet op 1 januari 2015 geregeld. 

Prangende vragen die blijven: “hoe pakt de nieuwe structuur uit?” en nog belangrijker: “kun-
nen we met behoud van de nodige zorg de bezuinigingen die door het Rijk worden opgelegd 
realiseren?” 

Refaja ziekenhuis (Treantgroep) 

Nu het Refaja ziekenhuis is gefuseerd met de andere twee ziekenhuizen, het Scheperzieken-
huis te Emmen en het Bethesda ziekenhuis te Hoogeveen, is het zaak dat we de vinger aan 
de pols houden. Een afdeling spoedeisende hulp, een afdeling IC, een kinderafdeling en een 
Moeder-Kind zorg afdeling dient er toch minimaal te blijven. Zoals het nu lijkt zal dit ook zo 
zijn. We moeten er voor waken dat het Refaja een volwaardig ziekenhuis blijft. 

Zorg dichtbij is van groot belang. Dus niet alleen voor spoedeisende hulp, maar ook om te 
voorkomen dat basiszorg wegvalt. Kleine ziekenhuizen in de regio krijgen zo vaker recht op 
een beschikbaarheidstoelage. 

Mantelzorgers/Vrijwilligers 

In de voorjaarsnota zien we achter geregistreerde mantelzorgers een percentage van 9,3 %. 
Hier is nog wel een slag te maken. In antwoord op onze vraag hoe u denkt de vrijwilligers en 
mantelzorgers in kaart te brengen en hen bij te staan waar nodig geeft u aan dat u wil inzetten 
op uitvoering binnen de kadernota 0e lijn. Hoe denkt u dit te gaan doen? 

U heeft onze vraag of u al een invulling heeft voor de gelden van het mantelzorg compliment 
beantwoord met dat u hierover verwacht in juni dit jaar een besluit te nemen. Wij zien het 
voorstel met belangstelling tegemoet. 
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De wijkverpleegkundige 

De inzet van de wijkverpleegkundige kan voorkomen dat mensen te snel doorgestuurd worden 
naar het ziekenhuis of huisartsen. Op die manier kan doelmatiger met de geldstromen omge-
gaan worden. Het is goed om in uw antwoord op onze vraag, hoe de samenwerking binnen 
de sociale teams loopt, te lezen dat de onderlinge samenwerking steeds meer versterkt wordt.  
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Programma 2  Wonen en Voorzieningen 

Zwembaden 

We roepen de portefeuillehouder op om in beeld te brengen wat de kosten zijn met betrekking 
tot de zwembaden de komende tijd. U geeft in uw antwoord op onze vraag aan dit in november 
dit jaar te agenderen, wij wachten dit af.  

Snel internet 

In het akkoord van Westerlee staat dat de provincie op korte termijn gaat voor snel internet 
dat voor iedereen toegankelijk is. Dit kunnen wij van harte onderschrijven en wij vragen u zich 
hier ook voor in te zetten. Juist in verband met het langer thuiswonen van ouderen en de 
nieuwe toepassingen in de zorg (domotica) is het belangrijk. Ook in de buitengebieden waar 
nu het internet zeer traag is, is het van belang dat er snel internet komt. Dit mede daar ook 
veel bedrijven in het buitengebied gevestigd zijn, waarvoor snel internet noodzakelijk is. Een 
bijkomend voordeel is dat het platteland leefbaar blijft als de voorzieningen goed zijn. 

Woonvisie 

Wij zullen de nieuwe (gewijzigde) versie van de woonvisie in de loop van dit jaar van u krijgen 
evenals de welstandsnota. Wij hopen dat u de opmerkingen van de raad heeft meegenomen 
in deze nieuwe versie. Wij vinden het als ChristenUnie belangrijk dat er betaalbare en duur-
zame sociale huurwoningen zijn dan wel komen, ook in de diverse dorpen van onze gemeente, 
zodat leegloop tegengegaan wordt. 

Bij het huisvestingsstelsel voor asielzoekers is de gemeente verplicht om een percentage ver-
gunninghouders te huisvesten. Wij willen weten of wij hier in Stadskanaal aan kunnen voldoen. 
Uit uw antwoord hierop blijkt dat het geregeld is in Stadskanaal.  

Ook dient de woonvisie aan te sluiten bij het regionaal woon- en leefbaarheidsplan (RWLP). 
Voor wat betreft dit RWLP willen wij opmerken dat er geregeld gemonitord wordt hoe het staat 
met de krimp. Op grond hiervan dient het beleid te worden aangepast.  

Bent u op de hoogte van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten dat 
een zogeheten blijverslening in de maak heeft waarmee ouderen hun huis levensloop besten-
dig kunnen maken? Op onze vraag hoe u hier tegenover staat geeft u aan dat het nog te vroeg 
is om hier een standpunt over in te nemen. Op het moment dat de regeling verduidelijkt is 
verwachten wij een standpunt van u. 

Overname N974 

Wij vragen ons af of u, voordat u begint met groot onderhoud van de N974, een informatie-
ronde onder de bewoners kunt beleggen. Wat vind u hiervan? Tevens zijn wij van mening dat 
het in het buitengebied wel een 80 km/h weg moet blijven. 
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Onderuitputting 

Bij de najaarsnota 2014 en ook al bij de najaarsnota 2013 hebben wij u gewezen op het feit 
van onderuitputting. Wij zijn en blijven van mening dat de gelden in het betreffende jaar 
moeten worden besteed. Dit betekent dat de werken worden uitgevoerd. Temeer omdat door 
een eventueel uitstel de kosten kunnen oplopen. Tevens is dit goed voor de bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. Dit heeft u ook beaamd. Nu zien wij dat de onderuitputting in 2014 wel heel 
groot is. Wij vragen u erop toe te zien dat dit zoveel mogelijk wordt voorkomen. Kunt u ons 
dit toezeggen? 
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Programma 3  Jeugd en Educatie 

Jeugdzorg 

Met ingang van 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de Jeugdhulp bij de gemeente. De 
ChristenUnie Stadskanaal staat achter het principe van één regisseur, één gezin, één plan. Er 
zal de komende jaren nog heel wat moeten gebeuren maar we zijn op de goede weg. De 
kanteling die binnen de WMO heeft plaatsgevonden moet worden doorgezet binnen de Jeugd-
hulp. 

Educatie 

Vanaf 1 januari jl. wordt de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking door 
gemeenten uitgekeerd (voorheen gebeurde dat door het UWV). De gedachte bij deze regeling, 
welke is afgeleid uit de ‘Nieuwe Wajong’, is dat deze studenten door hun beperking niet of 
moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. De hoogte van deze toeslag wordt door 
de gemeente bepaald. Vrijwel iedere gemeente keert aanzienlijk minder uit dan het UWV onder 
deze regeling deed voor 1 januari jl., het scheelt soms een factor tien. Wij willen graag weten 
hoe de individuele studietoeslag regeling binnen onze gemeente is ingericht en wat uw argu-
mentatie daarbij is. Uit uw antwoord blijkt dat onder voorwaarden een toelage van 100,00 
euro per maand uitgekeerd kan worden. Hoe hebt u dit bedrag bepaald en is dit in lijn met 
hetgeen het UWV voorheen uitbetaalde? 
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Programma 4  Economie en Arbeidsmarkt 

Langzaam maar heel zeker blijkt er sprake te zijn van een klein economisch herstel. Dat is 
mooi en iets om dankbaar voor te zijn. Intussen is het economische klimaat door de crisis wel 
grondig veranderd. Ruilverkeer, duurzaamheid, burgerinitiatief, participatie zijn woorden die 
in ons politiek en bestuurlijk denken en onze omgang met de burgers niet meer weg te denken 
zijn. En dat betekent dat we, hoe dan ook anders met elkaar, anders met burgers en anders 
met middelen om zullen, moeten en blijven gaan.  

In onze regio is sprake van hoge werkloosheid, terwijl er over de grens vraag naar arbeids-
krachten is. We willen de grensoverschrijdende arbeidsmarkt samen met de regio, het UWV, 
het onderwijs en andere organisaties versterken. 

De grootste problemen, waar het gaat om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, worden er-
varen op de thema’s; informatievoorziening, arbeidsbemiddeling, erkenning van kwalificaties, 
grenseffecten gemeenten en aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt. Met betrekking tot laatst 
genoemde; onze constatering is dat het leren van de Duitse taal en het leren kennen van de 
Duitse cultuur en gewoonten onvoldoende is geïntegreerd in het huidige reguliere onderwijs 
binnen onze gemeente. Vorig jaar hebben wij u gevraagd om dit punt bij de scholen op de 
agenda te zetten. Uit uw antwoord op de vraag over het behaalde resultaat blijkt dat de scho-
len op dit moment andere prioriteiten stellen. Wij dringen er desondanks bij u op aan om dit 
onderwerp nogmaals bij de scholen onder de aandacht te brengen. 

De ChristenUnie is van mening dat er gekeken moet worden naar de omslag van denken van 
ons ambtelijke apparaat, juist voornamelijk de acquisitie naar andersoortige economie biedt 
kansen. Er dienen nieuwe innovatieve ideeën ontwikkeld te worden want er zijn veel werkzoe-
kenden in onze gemeente. Gedegen en gedurfd beleid kan werkgelegenheid creëren. Regeren 
is vooruitzien! Een mooi voorbeeld daarvan is het Mercurius Business Park Stadskanaal. 

Ook wordt er veel gesproken over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Landbouw. 
Ook hier dient volop te worden ingezet en verdient ondersteuning vanuit de gemeente. Laten 
we aansluiten bij de nieuwe Agri Business en Innovatie voor de Veenkoloniën. 

Spoorlijn Veendam-Stadskanaal 

Al jaren hebben we het nu over de spoorlijn. Nu blijkt dat dit spoor Veendam Stadskanaal geen 
onderdeel kan worden van de beheersconcessie tussen Ministerie van Infrastructuur & Milieu 
en ProRail. De variant Lokaal Spoor zal nu verder onderzocht worden. De planuitwerking kan 
inhoudelijk pas gestart worden als alle betrokkenen het eens zijn daar er nu een bijzondere 
situatie ontstaat dat de Provincie eigenaar wordt van een stuk spoor. Bent u het met ons eens 
dat u nu stappen dient te ondernemen?  

Tevens lijkt het ons als ChristenUnie nu ook de tijd om in contact te treden met Drenthe 
(Provincie en gemeente Emmen). We konden namelijk lezen dat men het spoor vanuit Emmen 
naar Coevorden wil doortrekken naar Duitsland. In datzelfde stuk in het Dagblad van het 
Noorden stond dat men nu ook wel inzag dat de lijn Stadskanaal Emmen zou kunnen bijdragen 
aan een sterker spoornet. De ChristenUnie in Gedeputeerde Staten van Groningen heeft in 
samenwerking met de andere coalitiepartijen in het collegeprogramma opgenomen dat ze de 
mogelijkheid naar Emmen wil onderzoeken.  
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Akkoord Westerlee 

Het akkoord Westerlee is mede door u ondertekend. De raad kon hierover van te voren niet 
geraadpleegd worden. Dit vinden wij jammer, maar het zij zo. Op papier lijkt het een goed 
plan maar er zitten nog veel haken en ogen aan.  

Afbouw van Wedeka dient plaats te vinden, werkgelegenheid dient te worden gecreëerd, men-
sen dienen te worden gedetacheerd. Plannen te over maar de uitvoering zien we nog niet. We 
moeten nog wachten op een verdere uitwerking van de plannen. Een interim bestuurder voor 
de te vormen uitvoeringsinstelling dient te worden benoemd, de regisseursfunctie wordt tijde-
lijk door de Commissie van Zijl gedaan. Als alles goed gaat komt er geld uit Den Haag. Zeker-
heden hebben we echter niet met betrekking tot de financiën. Het is een groot risico. Zeker 
gezien het feit dat de reserves van Wedeka zijn uitgeput. Wij zijn het eens met de gedachte 
mensen te helpen aan passend werk, ook bij reguliere werkgevers, maar het zal moeilijk zijn 
in deze regio. Creatieve denkwijzen zullen moeten plaatsvinden om dit op te lossen. Een feit 
voor de ChristenUnie is wel dat wij betrokken willen blijven bij het proces. Niet zomaar een 
mededeling, maar samen in overleg het goede zoeken voor onze inwoners. Kunt u ons al iets 
mededelen over de nieuwe interim bestuurder? Voordat er verdere stappen worden onderno-
men door onder andere u als deelnemende partij, willen wij als ChristenUnie dat de raad 
betrokken wordt. Kunt u instemmen met het idee bijvoorbeeld halfjaarlijks een update te ge-
ven aan de raad hoe e.e.a. ervoor staat? Dit niet alleen voor wat betreft Wedeka/Westerlee, 
maar op het hele Sociale Domein (zoals in het begin van de raadsperiode een voorlichtings-
avond over 3D’s heeft plaatsgevonden).  

Betrokkenheid 

Hierbij aansluitend zien wij in de voorjaarsnota en de perspectiefnota dat er de komende tijd 
verschillende zaken/beleidsnota’s op ons af komen. Zoals eerder gezegd de woonvisie, maar 
ook een nieuw economisch actieprogramma, herijking armoedebeleid Zo zijn er meer zaken. 
Ook hier zouden wij, voordat er een kant-en-klaar raadsvoorstel ligt, actief betrokken willen 
worden. Het voor op de bok zitten bedoelen wij hier niet, maar samen werken en elkaar be-
trekken als college en als raad bedoelen wij hier wel. Wij willen niet achteraf bijgepraat wor-
den. Bent u dit met ons eens?  

Armoedebeleid 

De kinderombudsman heeft een handreiking geschreven voor de Nederlandse gemeenten ge-
richt op effectief kindgericht armoedebeleid (kindpakket). Wil het college onderzoeken op 
welke manier het kindpakket in Stadskanaal ingepast kan worden bij de herijking van ons 
armoedebeleid dit jaar? 

Recreatie en Toerisme 

Er zal een onderzoek naar een passantenhaven in Stadskanaal gaan plaatsvinden. Uit uw ant-
woord op onze vraag wat de voorstudie gaat kosten, maken wij op dat er nog geen beeld is 
van de kosten. Kunnen wij uit uw beantwoording op de vraag of omwonenden geraadpleegd 
worden opmaken dat zij ook in de voorstudie geraadpleegd worden?  
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Mercurius Business Park 

23 maart 2015 hebben wij als raad ingestemd financiën ter beschikking te stellen in verband 
met de sanering van het voormalige Philipsterrein. Wij realiseren ons dat er een risico bestaat 
dat de kosten van milieusanering hoger zullen kunnen uitvallen dan nu geraamd. Wij willen 
als raad hiervan wel op de hoogte blijven, en niet achteraf hiermee worden geconfronteerd. 
Kunt u ons dit toezeggen?  

Wel willen wij de opmerking maken dat het MBP, zoals het er nu ligt, met de plannen die men 
voor ogen heeft dit wel een knap staaltje van samenwerken van de gemeente, provincie en 
particuliere bedrijven is. Een mooi voorbeeld van buiten de kaders denken ligt er nu. Laten we 
met elkaar hopen dat e.e.a. uitgevoerd kan worden. Mooi te zien dat er gedacht wordt aan de 
inzet van medewerkers van Wedeka in dit plan.  

Laten we met elkaar hopen dat e.e.a. uitgevoerd kan worden. We zouden graag zien dat het 
educatieve belang en de kennis van onze geschiedenis van industrieel Stadskanaal niet ver-
loren gaat.  
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Programma 5  Ruimte en Milieu 

We moeten zorgvuldig omgaan met Gods goede schepping. Een schoon milieu, waaronder ook 
het openbaar groen en water valt, moet onze aandacht hebben. Dat noemen wij goed rent-
meesterschap. Hierbij denken wij ook aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met 
eerlijke handel en eerlijke producten. Omzien naar onze naasten is onze taak, dat houdt ook 
in dat zij een eerlijke vergoeding krijgen voor het werk wat ze verrichten. Helaas zijn er voor-
beelden te over van hoe schrijnend de praktijk vaak is. De ChristenUnie vindt dat ook voor de 
gemeente een taak ligt om goed rentmeesterschap over de schepping uit te dragen naar haar 
burgers en ondernemers waar zij kan, in de eerste plaats door zelf het goede voorbeeld te 
geven.  

Baggeren Watergangen 

Bij het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan willen we bezien of kosten voor baggeren uit de 
rioolheffing moet komen. Wij vinden dit namelijk hier niet thuishoren.  

Van afval naar grondstof 

De ambitie 75 % afvalscheiding is een uitdaging. Misschien moeten we meer containers ver-
strekken voor bv. plastic/drankkarton/flessen etc., zodat het restafval percentage kleiner 
wordt. Hierdoor is het mogelijk om de grijze (restafval)inzameling minder frequent te laten 
uitvoeren. Dit dient uitgezocht te worden. Bent u dit met ons eens? Dit is niet alleen financieel 
interessant, maar ook in het kader van duurzaamheid. 

Op onze vraag met betrekking tot de ondergrondse afvalcontainers bij de voormalige Philips-
flats geeft u aan dat deze blijven staan in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Wij maken 
hier uit op dat er plannen liggen; kunt u ons hierover informeren? 

Windmolenpark  

Zoals het er nu naar uit ziet zal op Drents grondgebied een windpark worden ontwikkeld. Kunt 
u de stand van zaken hieromtrent aangeven? Nu zijn wij niet tegen windmolens, maar we 
vinden wel dat de betrokken inwoners geraadpleegd dienen te worden en moet kunnen parti-
ciperen in de opbrengst. Dit is een voorwaarde om draagvlak te creëren. Afgelopen najaar 
heeft de raad een motie aangenomen om de mogelijkheid te onderzoeken naar een alternatief 
van zonnepanelen (mits geen grote aanslag op het landbouwgrond). Nu in het plan Mercurius 
wordt gekeken naar velden met zonnepanelen, begrijpen wij uit uw antwoord op onze vraag 
of er daarmee minder windmolens geplaatst hoeven te worden dat dit slechts een aanvulling 
en niet een alternatief is voor windenergie.  

Voor wat betreft duurzaamheid; er zijn natuurlijk ook andere bronnen van energie, we moeten 
ons niet blind staren op wind- en zonne-energie. Er zijn namelijk veel innovatieve ontwikkelin-
gen. 
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Van bestemmingsplan naar omgevingsplan 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan lijkt ons, zoals omschreven, een hele goede stap. 
Het verminderen van het aantal plannen en regelingen en zorgen voor een consistent beleid 
in de hele gemeente is een hele uitdaging, maar wel een hele mooie uitdaging! Het moet 
uiteindelijk de burger en bedrijven voordeel bieden. 

Vorig jaar hebben we bij u de suggestie gedaan om niet gebruikte gronden te verkopen. Kunt 
ons hier iets over mededelen?  
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Programma 6  Bestuur en Dienstverlening 

Communicatie 

Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. Voor 
Stadskanaal betekent dit dat de ChristenUnie streeft naar een gemeentebestuur dat functio-
neert dicht bij de burger. Dat vraagt om een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens een 
actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving. Door inwoners en organisaties erbij 
te betrekken creëer je als gemeente begrip voor wat je wilt en doet. 

Het doet ons dan ook goed wanneer wij kunnen constateren dat het college samen met het 
ambtelijke apparaat dit in de praktijk brengt. Niet alleen, maar juist met andere partijen. Dus 
“voor en met elkaar”. 

Maar we zijn er nog niet. Juist de komende jaren zal de gemeente in de communicatie naar 
de burgers toe alert moeten zijn! Wij begrijpen dat communicatie vandaag de dag veel digitaal 
gebeurt, maar willen het college erop wijzen dat juist onze oudere mensen en mensen met 
een beperking niet zo digitaal-vaardig zijn en zij zijn een doelgroep die zeker niet vergeten 
mag worden in onze samenleving. Hier dient u rekening mee te houden. Ook in het bijzonder 
bij het Klant Contact Centrum.  

Het lijkt of wij in Stadskanaal langzaam maar zeker met minder personeel onze doelstellingen 
halen. Dat is knap en kan de instemming van de ChristenUnie wegdragen. Intussen wordt er 
in dit overgangsjaar uitvoering gegeven aan de decentralisaties. Echter de komende jaren 
staan ons nog belangrijke maatschappelijke en economische opgaven te wachten. U vraagt 
om op concernniveau de formatie met 2 fte te mogen uit breiden. Onze vraag is; kan het 
personeel alles nog aan of dient er nog meer als 2 fte uitbreiding te komen? 
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Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 

De komende jaren zijn voor onze gemeente zeker niet gemakkelijk te noemen. Veel is er nog 
onzeker. Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken. Vele zaken dienen nog verder geregeld 
te worden, bijvoorbeeld de transformatie van het sociale domein. Nieuwe kortingen door het 
Rijk worden al weer verwacht. 

Het is wel goed te zien dat, tot nu toe, de door ons opgelegde bezuinigingen op schema liggen. 
We zien bijvoorbeeld dat de bibliotheek de bezuinigingen haalt. De laatste loodjes met betrek-
king tot de bezuinigingen dienen nog plaats te vinden. Deze wegen vaak het zwaarst.  

Financiën  

Als we de meerjarenraming bekijken zien we in 2018 een plus van 125.000 euro en in 2019 
een plus van 163.000 euro. U stelt voor dit beschikbaar te houden voor financiële risico’s. De 
risico’s benoemt u in hoofdstuk C van de perspectiefnota. U noemt de vennootschapsbelasting, 
het sociale domein en het gemeentefonds als risico’s. Alleen al het sociale domein levert vol-
gens ons al een zodanig risico op dat de buffer naar de mening van de ChristenUnie niet 
toereikend zal zijn.  

Volgens de wet moeten overheden hun rekeningen binnen 30 dagen betalen. Uit een onlangs 
gehouden steekproef blijkt dat de helft van het aantal gemeenten erin slaagt om 90 % van de 
rekeningen op tijd te betalen. Dat houdt dus in dat de andere helft van de gemeenten het niet 
lukt om de rekeningen op tijd te betalen. Het is voor de financiële positie van ondernemingen 
van wezenlijk belang dat rekeningen op tijd betaald worden. De overheid heeft hier een voor-
beeldfunctie in. Op onze vraag in hoeverre het Stadskanaal lukt om de rekeningen op tijd te 
betalen geeft u aan dat dit in 75 % van de gevallen lukt. In de andere gevallen overtreed u 
dus de wet. Kunt u ons toezeggen hier aandacht aan te besteden?  

U heeft de weerstandscapaciteit geactualiseerd. We zien dat deze dalende is. U geeft aan dat 
er mogelijk een inzet van de algemene reserve gaat plaatsvinden voor structurele risico’s. Dit 
baart ons zorgen. Denkt u dat binnen het Sociale Domein nog e.e.a. op te lossen is middels 
de door het Rijk ter beschikking gestelde middelen?  
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Paragraaf Sociaal Domein 

U heeft ons een financiële rapportage met betrekking tot het Sociaal Domein toe doen komen. 
Wij betreuren het dat er nog geen volledig duidelijk beeld is van de financiën. Wij verwachten 
bij de najaarsnota een duidelijker beeld. 
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Slotwoord 

Toch mogen wij weten en geloven dat de HEERE alles bestuurt naar Zijn wil en raad. Dat is 
voor ons mensen wel eens moeilijk, maar tegelijk is het een geruststelling en bemoediging dat 
God alles in Zijn hand heeft en dat, ook wanneer het soms moeilijk gaat, Hij degene is die van 
ons en onze moeilijkheden weet en op ons gebed uitkomst wil schenken. 

Daarom bidden en danken wij, om het goede voor elkaar in de raad en gemeente te zoeken 
tot eer van Zijn grote Naam. 

 

Ten slotte 

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. We mogen het ‘Voor en met elkaar’ doen! 

 

***** 


