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Woord vooraf 

Wij hebben dit jaar onze Algemene Beschouwingen de titel “Perspectief voor Stadskanaal” 
gegeven. Als u onze Beschouwingen leest zal u de titel duidelijk zijn. 

Als we nu achteromkijken wat er sinds de vorige algemene beschouwingen allemaal is gebeurd 
dan schrikken we. De wereld schudt op zijn grondvesten. Aanslagen door terroristen in Brussel, 
Istanbul, Parijs, oorlog in Irak en Syrie en de vluchtelingenproblematiek en zo kunnen we 
doorgaan. In Nederland kunnen we gelukkig nog gewoon over straat, al weten we nooit waar 
het gevaar schuilt en moeten ook wij allert blijven. 

Economisch gezien kruipt Nederland weer uit de recessie; de eerste stijgende lijnen zijn weer 
te zien. Al is het uiteraard van belang om die stijgende lijn vast te houden, laten we toch vooral 
ook met de beide benen op de grond blijven staan. De afgelopen jaren heeft Stadskanaal al 
zo’n 10 miljoen bezuinigd en nog zijn wij er als gemeente nog niet. Een nieuwe bezuinigings-
ronde komt eraan. Het college stelt voor minimaal 1 miljoen te bezuinigen. Maar wij vragen 
ons af of dit voldoende is. Naast dit feit heeft de raad en het college ook wel de behoefte 
plannen en wensen te realiseren zoals blijkt uit 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 is een Christelijke partij die er is voor iedere inwoner in Stadskanaal. Wij 
wensen u dit geloof in Jezus, de Zoon van God toe.  

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. 

 

 

***** 

Op de volgende pagina’s geven wij onze reactie op een aantal punten uit de voorjaarsnota 
2016, de perspectiefnota 2017 - 2020, het ombuigingsplan 2016-2019 en het bijgevoegde 
raadsvoorstel. 
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Inleiding 

Voorzitter, vanavond behandelen we de Voorjaarsnota, de perspectiefnota 2017-2020 en het 
ombuigingsplan 2016 -2019. Maar ook zullen wij uitspraken doen naar aanleiding van het 
bijgevoegde raadsvoorstel.  

In de perspectiefnota maken wij de balans op: hoe staan wij er voor in Stadskanaal? Liggen 
we op koers? Houden wij onze inkomsten en uitgaven in evenwicht? Waar moet er een tandje 
bij of kan er een tandje af qua beleid en uitvoering? U legt in de nota nieuwe beleidswensen 
en de uitgangspunten voor de begroting 2017 voor. Wat zijn de speerpunten voor de komende 
jaren? Wat de ChristenUnie betreft zijn er voor het jaar 2016/2017 een aantal zaken waar wij 
ons onder andere voor inzetten: 

 Het opkomen voor de kwetsbare mensen in onze samenleving 
 Goede zorg voor jong en oud 
 Goed en duurzaam gebruik van en op deze aarde 
 Goed financieel beleid 
 Leefbaar Stadskanaal 
 Werkgelegenheid 

Zoals door u gezegd in het begeleidende raadsvoorstel, zijn er beleidswensen en ontwikkelin-
gen die nog niet blijken uit de aangeboden documenten. Dit omdat die óf binnenkort op andere 
wijze aan ons voorgelegd worden (via raadsbesluiten) óf nog niet concreet genoeg zijn om nu 
al als beleidsvoornemen uit te werken. Deze ontwikkelingen kunnen echter wel van invloed 
zijn op de financiële positie.  

Nu niet opgenomen wensen en ontwikkelingen zijn:  

 gebiedsontwikkeling Musselkanaal;  
 centrumontwikkeling Stadskanaal;  
 spoorlijn Veendam-Stadskanaal;  
 wijkontwikkeling (w.o. Maarswold);  
 bouw MFA Cereswijk;  
 openluchtzwembaden. 

Op een aantal hiervan komen wij in onze beschouwingen terug. Met betrekking tot het finan-
ciële gedeelte van de drie documenten, te weten de voorjaarsnota, het ombuigingsplan en de 
perspectiefnota inclusief het begeleidende raadsvoorstel komen wij terug onder het hoofdstuk 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het college blikt terug en kijkt vooruit met het 
bestuursakkoord in de hand, er zijn nog wensen en plannen die we ook graag willen ontwik-
kelen, dat biedt perspectief! We zien het nut van het ombuigingsplan in, we willen hier graag 
in mee blijven denken en beslissen. Al deze bij elkaar komende documenten vragen van ons 
als fractie een grote inspanning.  
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Nieuw beleid 

In de perspectiefnota staan als nieuw beleid een aantal zaken genoemd.  

Blijverslening 

U onderzoekt de mogelijkheid van een blijverslening en of dit interessant is voor onze ge-

meente. Wellicht komt u met een voorstel hieromtrent? Wij zijn hier benieuwd naar en wachten 

uw voorstel af. 

Informatievoorzieningen en automatisering 

Informatievoorziening en automatisering blijkt een grote kostenpost, maar het is ook noodza-

kelijk om niet achter te geraken in snel ontwikkelende technieken en methoden. Wij willen u 

vragen om dat actief te blijven bewaken. Daarnaast ondersteunen wij uw voorstel, om te 

onderzoeken of er schaalvoordelen te behalen zijn in samenwerking met meerdere gemeenten.  

Betrokkenheid inwoners 

De ChristenUnie wil de betrokkenheid tussen burgers en de lokale politiek vergroten. Een mid-
del om dit te doen is door een nieuw impuls te geven aan de eerder door de raad ingevoerde 
regeling van "Gast van de raad". 

Toegankelijke gemeente 

De startnotitie ‘toegankelijkheid is de norm’ zal voor 1 november worden besproken. De Chris-
tenUnie kijkt hier met belangstelling naar uit. 
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Programma 1  Welzijn en Zorg 

Met de start van de drie decentralisaties vorig jaar is een beweging ingezet waarbij inwoners 
in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor zorg en welzijn. Dit is een hele verandering. 
Waar in voorliggende jaren de overheid nog weleens verantwoordelijkheden overnam, heeft 
dat de zelfredzaamheid over het algemeen niet bevorderd. Nu de beweging de andere kant 
op wordt gemaakt vraagt dat een stevige omschakeling van zowel burgers als overheid. Dit 
betekent allereerst dat inwoners weer zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen en dat de 
overheid bepaalde zaken los moet laten, hetgeen overigens onverlet laat dat de overheid een 
schild voor de zwakkeren moet blijven.  

Omzien naar elkaar 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit de overheid aandacht is voor de kwetsbaren 
in onze samenleving. De Bijbel geeft ons op diverse plaatsen aan dat we oog moeten hebben 
voor de zwakkere medemens in onze samenleving. De ChristenUnie ziet daarbij een belangrijke 
rol voor vrijwilligersorganisaties en kerken. Het is goed als de gemeente deze organisaties 
voorziet van informatie hoe zij hun rol kunnen oppakken en wat de gemeente kan bieden en 
betekenen voor deze organisaties. Aandacht voor het thema ‘eenzaamheid’ is wat dat betreft 
ook van belang. Zeker nu het netwerk weer belangrijker gaat worden, zullen we ons ervan 
moeten verzekeren dat iedereen wel een netwerk heeft. Het komende jaar zal er ook vanuit 
de wijkteams en vrijwilligersorganisaties en de kerken meer aandacht moeten komen voor dit 
thema eenzaamheid.  

Eigen bijdragen 

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 op dit onderwerp?  
 
De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat huishoudelijke hulp wel degelijk onderdeel 
is van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar gemeenten verantwoordelijk 
voor zijn. We kijken met belangstelling uit naar de informatieavond over het Sociaal Domein 
op 29 juni, waarin ons naar verwachting duidelijk wordt gemaakt, wat de uitspraak van de 
Centrale Raad voor Beroep tot gevolg heeft voor ons beleid op Huishoudelijke Hulp. 

Mantelzorgers/vrijwilligers 

In de voorjaarsnota zien we achter geregistreerde mantelzorgers een percentage van 11% 
staan. Een lichte stijging van 1,7%. Toch is er na de eerste uitvoering van de het uitdelen van 
de waardering sprake van een forse onderbesteding. We zijn benieuwd hoe u het afgelopen 
jaar deze doelgroep hebt benaderd en hoe u de groep, die gebruik van maakt van de mantel-
zorgwaardering wilt vergroten. Dat u hierdoor een besparing van 25.000 euro mogelijk maakt 
is te begrijpen, maar we hebben toch liever dat deze doelgroep de waardering krijgt, die ze 
verdient met hun taak als mantelzorger. We verwachten dat dit bedrag ten goede komt aan 
de doelgroep. 
 
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 
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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? 
 

Integratie statushouders 

De ChristenUnie is blij dat het kabinet en de VNG een akkoord hebben gesloten over de extra 
financiële steun aan gemeenten zodat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met 
taalles, onderwijs, vrijwilligerswerk en andere vormen van integratie. We hopen en verwach-
ten, dat dit ook in Stadskanaal voor de statushouders wordt opgepakt, waardoor een snellere 
integratie mogelijk wordt gemaakt.   



 

 
Algemene beschouwingen 2015-2016  Pagina 7 van 14 

Programma 2  Wonen en Voorzieningen 

Internet 

We hebben het er al vaker over gehad; snel internet, op o.a. het platteland, is een levensbe-
hoefte geworden en wordt door sommigen in één adem genoemd met gas, elektriciteit en 
stromend water. 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?  

Bereikbaarheid 

Een goede bereikbaarheid van Stadskanaal is belangrijk. Dit betreft alle vormen van vervoer; 
met de auto, het openbaar vervoer (zowel over de weg als over het spoor), de fiets en met 
het pleziervaartuig. Zoals u weet ziet de ChristenUnie uit naar de spoorverbinding Veendam-
Stadskanaal, en wat ons betreft voegen we hier “-Emmen” aan toe. Nu is de Spoorwegenwet 
weer aan wijzigingen onderhevig. De Provincie heeft ProRail nu gevraagd de planuitwerking 
en het beheer en onderhoud op zich te nemen. Ook met de STAR worden onderhandelingen 
gevoerd. De Provincie houdt de vinger aan de pols; Gedeputeerde Staten wil een realisatiebe-
sluit in de huidige bestuursperiode. Dit duurt ons allemaal veel te lang. Met zoveel ‘dwarslig-
gers’ 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 stationslocatie op het 
Mercuriuspark. Wij stellen ons daar tevens bij voor dat het busstation eveneens daar gevestigd 
wordt. Het is van essentieel belang dat er een goede busverbinding blijft tussen het centrum 
van Stadskanaal en de andere kernen.  

U oppert dat door afsluiting van buitenwegen voor normaal verkeer bespaard kan worden op 
het onderhoud. Hier zijn wij het als ChristenUnie niet mee eens. Immers, ook bij geen verkeer 
zal onderhoud moeten plaatsvinden en de overige wegen zullen in meerdere mate worden 
belast.  

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 de huisvesting van statushouders en kwetsbare 
doelgroepen? 

Nederlandlaan 

Er is 241.000 euro gespendeerd aan het doortrekken van de Nederlandlaan. Wij hebben u 
gevraagd om een specificering van de kostenopbouw, deze hebben wij niet van u ontvangen. 
Enkel een opsomming van wat er gebeurd is. Het blijft veel geld voor weinig laan.  
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Programma 4  Economie en Arbeidsmarkt 

Akkoord van Westerlee 

Veel is er de laatste tijd al gesproken en geschreven over het Akkoord van Westerlee. Wij 
willen hier nu niet te veel over zeggen. De contourennota is binnen. Een business-case zal nu 
worden opgesteld. Wij zijn hier benieuwd naar. Wij willen opmerken dat Wedeka een compli-
ment verdient. Door een bijdrage te vragen van 558.000 euro in plaats van 991.000 euro heeft 
Wedeka ons een voordeel van 433.000 euro bezorgd.  

Bedrijvigheid 

Veel van de bestaande werkgelegenheid in Stadskanaal wordt gecreëerd door locale onderne-
mers. Alleen al vanuit dat oogpunt zijn zij van grote waarde voor Stadskanaal. Maar hun bij-
drage aan de Stadskanaalster samenleving beperkt zich zeker niet tot werkgelegenheid alleen. 
De ChristenUnie heeft grote waardering voor de bijdrage die de vele ondernemers in de ge-
meente Stadskanaal leveren aan de Stadskanaalster samenleving. Het is goed om te consta-
teren dat de verhoudingen tussen ondernemers en gemeente goed zijn. Deze lijn dient vast-
gehouden en waar mogelijk verder verbeterd te worden, waarbij het ook duidelijk dient te zijn 
dat de rol van de gemeente in dezen met name faciliterend is.  

Het is mooi dat bedrijven als HarvestaGG en HPF belangstelling hebben getoond om zich hier 
te vestigen. Het is spijtig dat de plannen niet doorgaan. Wij menen dat de gemeente alles in 
het werk moet stellen om meer ondernemers, met dergelijke initiatieven, aan te trekken.  

Centrumvisie Stadskanaal 

Het centrum van Stadskanaal kent wat gebreken. Zo is er momenteel een leegstand van 17%, 
is er geen duidelijke looproute en is het centrum te lang gerekt waardoor bezoekers niet het 
gehele centrum bezoeken. Door de vorengenoemde gebreken kan het centrum momenteel 
niet meer aan zijn regiofunctie voldoen. Naast deze gebreken heeft het centrum ook een aantal 
sterke punten, zoals: de zaterdag markt, de diversiteit aan winkelaanbod en de werkgelegen-
heid. Wij zijn verheugd over uw plannen om het centrum compacter te maken en op deze 
manier het centrum leefbaar te houden. 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. Dit project 
is naar ons idee nooit goed van de grond gekomen. Door de garantstelling moet u jaarlijks 
€50.000,- betalen wanneer alle units leeg staan. Laten we in de toekomst niet weer dergelijke 
overeenkomsten aangaan die alleen voordelen hebben voor derden. Het lijkt alsof de tegen-
over 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 Cinq BV. op kun-
nen wijzen? 
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Programma 5  Ruimte en Milieu 

Wij geloven dat God de mens heeft aangesteld als beheerder van de schepping. Hij gaf ons 
de opdracht mee als een goede rentmeester respectvol om te gaan met het mondiale huis-
houden en met elkaar. Het is daarom onze roeping om zorgvuldig om te gaan met de aarde 
en de natuurlijke hulpbronnen die de aarde ons biedt. Die roeping stelt ons in deze tijd voor 
grote uitdagingen. Het principe van de schepping gaat voor ons heel duidelijk samen met het 
principe van gerechtigheid. Het gaat er niet alleen om dat de toekomstige generaties kunnen 
voorzien in hun basisbehoeften maar dat ook in het heden iedereen, dichtbij of ver weg, kan 
ontvangen wat hem of haar van Godswege gegeven is. De gemeentelijke overheid moet duur-
zame initiatieven ondersteunen en ruimte geven. 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; zonnepanelen, aardwarmte, 
biomassa, windmolens kunnen daar een middel voor zijn. We lezen dat er lobby tegen het 
grootse windmolenpark gepland Drents grondgebied inmiddels 64.000 euro heeft gekost, kun-
nen wij deze kosten te zijner tijd nog ergens declareren? 

Naast zorg voor het milieu is er eveneens zorg voor het geestelijke milieu. Hierbij denkend aan 
gedrag op scholen en sportvelden maar ook hoe gaat men met elkaar om in dit huis. 

Buitenruimte 

De afgelopen jaren is stevig bezuinigd op de buitenruimte. Dit is merkbaar. Wij maken ons 
hier zorgen over, juist omdat het in verhouding staat met de veiligheid. Het zal geen verrassing 
zijn; wat ons betreft heeft dit prioriteit A. Gelukkig wordt naast stevige bezuinigingen ook 
verstandig geïnvesteerd, bijvoorbeeld de verharding van de bermen wat wij als ChristenUnie 
regelmatig hebben bepleit. 

Van afval naar grondstof 

Wij kijken met belangstelling uit naar uw raadsvoorstel over Van Afval Naar Grondstof welke 
wij 19 september a.s. hopen te bespreken. 
 

ODG 

Wij hebben u gevraagd wat het risico is van het handhaven van de 10% taakstelling op de 
ODG. Het verhogen van het risico mag niet ten koste gaan van de veiligheid.  
 

Bodem 

Wij hebben u gevraagd naar de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in de saneringskosten 
voor de A-weg. U heeft aangegeven dat de saneringskosten nog niet bekend zijn. In het ver-
leden is gebleken dat het risico aanzienlijk is. Wij wachten het saneringsplan met belang-
stelling af.  
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Programma 6 Bestuur en Dienstverlening 

Wat de ChristenUnie betreft is veiligheid een van de onderwerpen dat zich beslist niet leent 
voor een terugtrekkende beweging van de overheid. Veiligheid is en blijft immers een kerntaak 
van de overheid. Het gaat dan niet alleen om de objectieve veiligheid, maar de subjectieve 
veiligheid is minstens zo belangrijk. De constatering dat veiligheid een gezamenlijke verant-
woordelijkheid betreft is juist, maar kan nooit als verontschuldiging voor tekortkomingen op 
dit terrein worden gebruikt. Zonder aan het bovenstaande afbreuk te willen doen is het na-
tuurlijk wel zo dat ook burgers zelf een belangrijke rol hebben in de eigen subjectieve en 
objectieve veiligheid. 

De ChristenUnie hecht eraan ook hier haar waardering uit te spreken voor de vele vrijwilligers 
c.q. semi professionals die zich inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in Stadskanaal, 
zoals de brandweer- en politievrijwilligers. Het is goed dat de gemeente haar zorgplicht op zich 
heeft genomen door de BOA-medewerkers van Veiligheidszorg Noord onder te brengen in haar 
organisatie. Daarbij is het goed om te vernemen dat deze medewerkers goed zijn uitgerust 
om hun taak uit te voeren. 

De komst van de nieuwe Omgevingswet wordt na de 3 decentralisaties een volgende grote 
operatie voor ambtelijk Stadskanaal. Een eerste presentatie hebben wij inmiddels gehad, waar-
voor onze dank. We worden in de komende periode graag op de hoogte gehouden van de 
vorderingen rond dit proces. 

Wij erkennen dat er zaken opgepakt moeten worden in regioverband (WMO). We kunnen niet 
meer alleen handelen. We zijn onderdeel van een regionaal netwerk waarin we moeten acteren 
voor onze eigen burger.  

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. Wij willen het college 
erop wijzen dat juist onze oudere mensen en mensen met een beperking niet zo digitaal-
vaardig zijn, maar dat zij een doelgroep zijn die zeker niet vergeten mag worden in onze 
samenleving. Als gemeente heeft u de taak om in het Klant Contact Centrum hier zeker reke-
ning mee te houden. 

Herindeling 

Op regionaal niveau gaan de ontwikkelingen ook door. Voor wat betreft samenwerking is er 
meer duidelijkheid gekomen. Een fusie met Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela zit 
er niet meer in, maar een fusie met Veendam en Pekela wordt nader onderzocht. De drie raden 
hebben hiermee ingestemd en voor dit onderzoek financien beschikbaar gesteld. Overigens 
kijken we 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.  
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Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 

Financiën en economie 

De afgelopen jaren hebben op financieel gebied bezuinigingen de boventoon gevoerd. Was 
het niet om de eigen begroting sluitend de krijgen en te houden, dan wel omdat vanuit de 
Rijksoverheid de broekriem fors werd aangehaald. 

Onze fractie staat een beleid voor waarin het financiële kader niet bepaald wordt door wensen, 
maar door noodzaak. We mogen de gemeentelijke financiën niet naar willekeur besteden. Alle 
financiën van de gemeente zijn wel gemeenschapsgeld. De huidige financiële positie is solide 
hetgeen uit de reserveposities blijkt en door de accountant ook jaarlijks wordt bevestigd. Wat 
de ChristenUnie betreft moeten we zorgen dat dit zo blijft, want een solide financiële positie 
maakt dat we voor onze burgers datgene kunnen blijven doen wat nodig is.  

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verruimen van de heffingsmoge-
lijkheden van gemeenten. Als daar duidelijkheid over is, kunt u onderzoeken wat de mogelijk-
heden zijn voor een heffing op vakantiewoningen?  

Bezuinigingen 

De meerjarenraming laat in 2020 een positief resultaat zien van 651.000 euro. Een sluitende 
begroting zou men dus kunnen stellen. Maar als we het begeleidende raadsvoorstel bekijken 
moet er nog wel een en ander op financieel gebied gebeuren. Er wordt gesproken over inves-
teringen, wensen en plannen waarbij naar schatting een bedrag van 8 tot 12 miljoen euro 
gemoeid is. Er wordt een jaarlijkse kapitaallast van 500.000 euro genoemd. Dit alles is echter 
nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Wij leggen ons op voorhand nog niet vast op 
investeringen. Er zijn namelijk, zoals u zelf ook aangeeft, nog vele risico’s om rekening mee te 
houden. Wij zijn wel akkoord met de prioriteitenstelling die u hanteert in het raadsvoorstel. De 
financiële consequenties kunnen wij nu nog niet allemaal overzien, omdat plannen uitgesteld 
of zelfs niet gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de besluitvor-
ming die nog moet plaatsvinden naar aanleiding van de diverse raadsvoorstellen en de finan-
ciële mogelijkheden van dat moment. Ook de financiële bijdragen van externe partijen speelt 
hier een rol.  

De ChristenUnie-fractie staat vooralsnog niet afwijzend tegenover het voorstel om de alge-
mene reserve en de bestemmingsreserve aan te spreken voor een bedrag van respectievelijk 
3 miljoen euro en 2 miljoen euro. Wel merken wij hierbij op dat goed gekeken dient te worden 
bij de verschillende projecten of er wellicht tegen geringer kosten toch een goed resultaat kan 
worden behaald, zonder afbreuk te doen aan de plannen. We moeten kritisch blijven op be-
leidswensen. Hier kunnen wij nu geen uitspraak over doen daar wij nog niet alle raadsvoor-
stellen hebben gezien.  

Met het realiseren van alle plannen vindt er een forse teruggang plaats van onze weerstands-
capaciteit, namelijk een daling van 2,32 naar 1,74. Ondanks deze daling blijft onze weerstands-
capaciteit nog voldoende. Er komt een heleboel op ons af als wij al de plannen willen uitvoeren. 
Wij wachten de diverse raadsbesluiten, plannen en ontwikkelingen af, wetende dat het de 
nodige financiële consequenties heeft. Kortom, vooralsnog staan wij nog niet afwijzend tegen-
over de voorgestelde financiering van de stedelijke vernieuwing, met dien verstande dat de 
besluitvorming en financiering door derden ons standpunt nog kan doen wijzigen. 
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Ombuigingsplan 2016-2019  

Allereerst wil de ChristenUnie-fractie u danken voor de wijze waarop een en ander georgani-
seerd is met betrekking tot het ombuigingsplan waarover in verschillende bijeenkomsten uit-
voerig is gesproken. Een compliment is zeker op zijn plaats aan de ambtelijke organisatie die 
dit heeft mogelijk gemaakt.  

Wij willen nu ingaan op de door u gedane voorstellen in het ombuigingsplan 2016-2019. 

De 3D’s moeten wat de ChristenUnie betreft worden ontzien, omdat er een al een opgave ligt 
om de korting op de integrale uitkering sociaal domein budgettair neutraal op te vangen (4,4 
miljoen euro van 2015 tot en met 2019). In het begeleidende raadsvoorstel stelt u dat vanuit 
het meevallende resultaat over 2015 er 1 miljoen euro wordt gereserveerd voor het Sociale 
Domein. Er komt dus een reserve Sociaal Domein. Bij de behandeling van de jaarrekening 
zullen wij hierop terugkomen, maar vooralsnog staan wij positief tegenover uw voorstel. 

Gesubsidieerde instellingen die nog een taakstelling hebben te realiseren in 2016 en 2017 
worden niet eerder dan in 2018 geconfronteerd met een (niet -taak gebonden) nieuwe taak-
stelling. Het zou niet gepast zijn om op korte termijn een taakstelling te stapelen. 

In 2018 zullen gesubsidieerde instellingen gekort worden met 1,5%. De indexatie blijft ge-
handhaafd waardoor er nominaal geringe, of mogelijk zelfs geen, teruggang is. Een taakstel-
ling van 1,5% lijkt niet fors, maar er moet wel gekeken worden naar de draagkracht van de 
instellingen. 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. Maar allicht kan een en ander effici-
enter en dus voordeliger uitgevoerd worden, uiteraard zonder dat de veiligheid in het geding 
komt. 

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 bestuursak-
koord, 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, niet alle voorzieningen kunnen 
namelijk in stand gehouden worden (ICS-rapport). Als bezuinigingsoptie hebben wij voorge-
dragen om mogelijkerwijs (sport)accommodaties samen te voegen. Hier dient naar onze me-
ning onderzoek naar te worden gedaan. Bijvoorbeeld: wij hebben op diverse plaatsen kunst-
grasvelden gerealiseerd. Wij zouden willen dat voordat deze aan vervanging toe zijn er een 
visie wordt vastgesteld of deze investering op alle locaties gedaan moet worden. Een andere 
mogelijkheid om te bezuinigen is de zwembaden, hierover moet zo snel mogelijk duidelijkheid 
komen.  

Daarnaast heeft de ChristenUnie voorgesteld om geen hard-copy gemeentegids meer te ver-
sturen. Dit kan wat ons betreft direct ingevoerd worden en heeft direct resultaat. Deze bespa-
ring vinden wij in het plan niet expliciet terug. Wat is hiervan de reden? 
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Verder heeft de ChristenUnie aangegeven dat het privatiseren van Geert Teis het onderzoeken 
waard is. Onze mening hierover is bij u bekend en het kan een flinke besparing opleveren. 

De ChristenUnie staat niet achter het voorstel met betrekking tot de dierenweiden. Hier worden 
ook de mensen die hier nu werkzaam zijn of dagbesteding hebben mee getroffen. Natuurlijk 
kan wat ons betreft onderzocht worden of er taken anders kunnen worden ingericht, dan wel 
overgeheveld kunnen worden, bijvoorbeeld naar de wijkraden. We moeten echter niemand te 
kort doen. Wellicht kunnen er zelfs wel taken overgeheveld worden naar Wedeka zodat het 
mes aan twee kanten snijdt. Afstoten van de dierenweiden is bespreekbaar, maar het eventu-
eel verdwijnen van alle dierenweiden, waaraan zowel medewerkers als bezoekende mensen 
plezier beleven, is wat ons betreft een stap te ver. 

Wij kunnen ons tevens niet scharen achter het voorstel om het presentje bij huwelijken en 
geboorten af te schaffen. Het geringe bedrag aan besparing weegt niet op tegenover de good-
will die dit oplevert. 

Van een aantal opties heeft u aangegeven dat het onderzocht kan worden en deze staan nu 
in het ombuigingsplan geboekt als pro memorie. Wat ons betreft begint u vast met het onder-
zoeken van deze opties. Wij begrijpen dat nu nog niet het gestelde bezuinigingsdoel van mi-
nimaal 1 miljoen euro geboekt staat vanwege de diverse pro memorie posten. Wat de Chris-
tenUnie betreft is 1 miljoen euro echter wel het minimumpakket aan bezuinigingen. Zoals u 
zelf ook aangeeft, kunt u met nadere voorstellen komen. Wij wachten deze af en zullen dan 
een afgewogen mening geven.  

Een bezuiniging van 1 miljoen euro is een grote opgave en zal niet zonder merkbare gevolgen 
zijn voor diverse instellingen, wijken, verenigingen en groepen mensen. Wij roepen u op om 
naar hen te luisteren en hen te betrekken bij nieuwe voorstellen (vanuit de praktijk komen 
immers niet zelden verrassende voorstellen). Praat niet over hen maar met hen en overval ze 
niet met een taakstelling.  
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Slotwoord 

Politiek bedrijven is onder andere afwegingen en keuzes maken. Dat geldt niet alleen voor de 
ChristenUnie maar voor alle politieke partijen. Keuzes op basis van eigen inzichten en overtui-
gingen. Dat vraagt om de broodnodige wijsheid en inzicht. Niet voor niets zegt de wijze koning 
Salomo: “Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt” (Spreuken 3:13). 
Die wijsheid en dat inzicht wensen wij van harte toe aan College, ambtenaren en raad bij de 
uitwerking en uitvoering van de voorjaarsnota, de perspectiefnota, het ombuigingsplan en de 
wensen en plannen uit het bijgevoegde raadsvoorstel. 

Laten we met z’n allen, wij als politiek en de inwoners van Stadskanaal perspectief voor Stads-
kanaal blijven zien. Tot slot willen wij u Gods Zegen toe wensen voor de komende tijd. 

 

***** 


