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Voorzitter, 
 
6 miljoen bezuinigen, het is natuurlijk kloten maar dit college heeft wel ballen! De 
sleutel van deze gemeente wordt niet ingeleverd bij de provincie. We nemen de 
verantwoordelijkheid voor ons eigen huishoudboekje.  
 
We hebben waardering voor het college dat ze een evenwichtige begroting 
presenteert. De ambities uit het coalitieakkoord zijn bijgesteld , maar de 
achterliggende visie is niet in de container gegooid. Gerekend naar de 
omstandigheden vinden we de maatregelen en bezuinigingen verdedigbaar.  
-------- 
Voorzitter, noem eens een åndere gemeente die in de begroting al 3,5 miljoen moet 
bijdragen aan haar werkvoorzieningsschap. Voorzitter, het gaat u niet lukken! We 
zitten in een uitzonderlijke positie die het uiterste van bestuurders en inwoners 
vraagt. Over solidariteit gesproken! 
 
We willen volgend jaar niet meer voor hetzelfde staan. Daarvoor is het goed dat er 
onderzocht wordt hoe de efficiency bij Synergon verbeterd kan worden en hoe we de 
participatiewet  in Oost Groningen vorm kunnen geven. Wat dit betreft zijn we nog 
niet tevreden met de wijze waarop Den Haag en zeker onze tweede kamerfractie met 
deze uitzonderingspositie omgaat. Vol verwachting kijken we uit naar de 
aanbevelingen van de Commissie van Zijl.  
---------- 
De PvdA Oldambt ziet dat het college zijn uiterste best heeft gedaan om sociaal en 
eerlijk overeind te houden. We zien dat de sterkste schouders nog steeds de 
zwaarste lasten dragen. De minst draagkrachtigen in onze gemeente worden nog 
steeds ontzien.  
 
Verbinding, perspectief en solidariteit zijn belangrijke waarden voor ons en dat zien 
wij bijvoorbeeld terug in de aanpak van het dorps- en wijkgericht werken,  maar ook 
in de voorstellen voor de zorg.  
 
In ons betoog gaan we in het licht van deze waarden in op de thema’s werk en 
inkomen, leefbaarheid en zorg.  
 
---------- 
 

Werk en Inkomen 
 
Om met werkgelegenheid te beginnen, eerst iets over het voorstel Vrij parkeren.  
---- 
We denken dat het voorstel een belangrijke impuls kan geven aan het behoud van 
werkgelegenheid binnen de detailhandel in de binnenstad.  
Het vitaal houden van het centrum is een gezamenlijke opgave. Het is daarom goed 
dat de direct betrokkenen om tafel zijn gegaan en de neuzen in dezelfde richting 
hebben gekregen. Daarvoor alle lof.  
Het is wel belangrijk dat supermarkten nu ook het convenant tekenen waarin hun 
bijdrage wordt verzilverd. Verder willen we dat het college kijkt naar een eerlijke 
verdeling van lasten voor ALLE ondernemers die gaan meeprofiteren. 



 

 
 
Het is goed om te horen dat ondernemers en de gemeentelijke organisatie er alles 
aan doen om eigen personeel op te voeden en de plekken beschikbaar te houden 
voor het publiek.  
Het college heeft inmiddels toegezegd dat de parkeerwachters niet zondermeer op 
straat komen te staan en dat er gekeken wordt naar een goede en passende 
invulling van de arbeidsuren. Deze mensen behouden werk en inkomen 
 
-------------- 
Dit college doet er veel aan om Bestaanszekerheid te behouden.  
 
Speerpunt van deze coalitie blijft: werk, werk werk. Alle kansen die er liggen moeten 
we benutten. Bijvoorbeeld werkgelegenheid over de grens. Er is ons alles aan 
gelegen dat mensen deze kansen grijpen dus willen we ook andere mogelijke 
belemmeringen wegnemen. Als mensen wel willen, maar niet weten hoe het 
bijvoorbeeld met hun pensioen, betaling bij ziekte of belasting uitpakt, zullen ze het 
avontuur over de grens mogelijk toch niet aangaan.  
Door deze praktische informatie eenvoudig beschikbaar en toegankelijk te maken 
denken wij de drempels nog verder te kunnen verlagen. Daarom onze motie “ 
informatieloket werken over de grens”.   
 
-------MOTIE------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
We zien dat de potjes en regelingen die er zijn om ook de minst daadkrachtigen mee 
te laten doen in de samenleving, grotendeels gehandhaafd blijven.  Daar waar dit 
niet meer gebeurt, wordt deze groep zoveel mogelijk gecompenseerd. We hebben 
het hier natuurlijk ook over de regeling chronisch zieken,. We vinden het een goede 
zaak om de compensatie voor de kosten die chronisch zieken moeten maken, te 
laten verlopen via de bijzondere bijstand.  We denken ook dat de inkomensgrens van 
115% een reele grens is en dat we daarmee de grootste groep tegemoetkomen bij 
hun zorgkosten. We verzoeken het college wel om te  monitoren wat de uitwerking is 
van deze uitvoeringsregel en om schrijnende situaties te voorkomen.  
 

Leefbaarheid 
 
Leefbaarheid behouden in een krimpregio. Ga er maar aan staan. De demografische 
verandering is een gegeven waarmee we om moeten gaan en die gepaard gaat met 
investeringen, bijvoorbeeld in voorzieningen.  
Wat dit betreft zijn we blij dat de provincie ons helpt bij het realiseren van een 
levendige binnenstad en een veiliger onderkomen voor reizigers van bus en trein.  
Voorzieningen vormen een belangrijk ingredient voor het behoud van leefbaarheid. 
Maar an sich nog smakeloos, zonder die andere ingredienten zoals verbinding en 
solidariteit onder inwoners, en een soepele samenwerking met de gemeente.  
Binnen het dorps-en wijkgericht werken willen we samen met burgers onze eigen rol 
opnieuw definieren. Dit zal misschien nog meer iets betekenen voor de 
gemeentelijke organisatie dan voor burgers. In de Blauwestad zijn we op de goede 
weg en kunnen we over een jaar al letterlijk de vruchten  plukken van het wijkproject. 
Maar we hebben nog heel veel te leren, bijvoorbeeld van de situatie in Finsterwolde. 



 

We hoeven ook niet perse overal een initierende rol in te spelen. Kijk naar bad 
Nieuweschans, waar inwoners en ondernemers een praktische invulling geven aan 
de bibliotheekfunctie in de plaatselijke supermarkt.  
 
Sport en cultuur zijn verbindende elementen. Er moet bezuinigd worden, maar op het 
gebied van sport zien we ook een aantal positieve ontwikkelingen Zo wordt 
onderzocht of het mogelijk is om een fatsoenlijk buitensportcomplex in Winschoten te 
realiseren. Dan hebben we het over voorzieningen maar er moet meer gebeuren. Het 
is goed om te zien dat WVV de handschoen oppakt om te peilen hoe breed het 
draagvlak hiervoor is bij andere sportverenigingen.  
Ook zijn we blij dat de OZB compensatie voor de sportverenigingen weer wordt 
ingevoerd.  
 
Het cultuurhuis opent binnenkort haar deuren. Voorzitter, heeft prinses Beatrix haar 
komst al toegezegd? Het cultuurhuis zal in onze ogen straks het bruisende 
middelpunt zijn van cultureel oldambt. Edoch andermaal gaat het er om: hoe wordt 
deze mooie voorziening gebruikt? We willen dat het een podium biedt voor alle 
verenigingen,dus ook amateurkunst. Laagdrempelig en toegankelijk, waar je ook 
gewoon even naar binnen loopt  om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
betaalbaar kopje koffie.  
 
Voorzitter, nog even terugkomend op het dorps- en wijkgericht werken, maar dan in 
relatie tot de herindeling. Voor ons blijft dit een belangrijke voorwaarde richting 
bestuurlijke vernieuwing. We zien een herindeling nog steeds als noodzakelijk en 
wenselijk, maar we willen onze ogen niet sluiten voor de politieke realiteit en de 
ontwikkelingen in de provincie.  
 
 

Zorg 
 
In de zorg nemen de decentralisaties een belangrijke plek in. We hebben nu de 
belangrijkste randvoorwaarden geregeld. In 2015 geven we vorm aan de 
transformatie die echt moet leiden naar zorg op maat en dichtbij de mensen. Op het 
gebied van jeugdzorg heeft de PvdA al een aantal toezeggingen gekregen die het 
toekomstige jeugdzorgsysteem direct verbeteren. De oprichting van een Jimmy’s 
afdeling in de gemeente maakt de jeugdzorg toegankelijker voor jongeren. Dit is een 
plek waar ze hun problemen delen met ervaringsdeskundigen en leeftijdsgenoten. 
Door financiele en werkgerelateerde expertise toe te voegen aan de sociale 
wijkteams zorgen we ervoor dat meer problemen in de kern kunnen worden 
aangepakt. Er is ons alles aan gelegen dat bij deze decentralisaties niemand tussen 
wal en t schip gaat vallen. We hebben in dit kader nog een paar vragen:  
We hebben gelezen dat er een programma “ Gezond in de Stad” wordt opgezet. Wat 
houdt dit in? En hoe moeten we de relatie met zorg zien? Voorzitter, de PvdA heeft 
gepleit voor een ombudsman Zorg die vinger aan de pols houdt. Hoe staat het 
hiermee?  
Ook heeft de pvda sterk ingezet op  het tegengaan van alcohol- en drugsmisbruik, 
vooral onder jongeren. Hoe pakt het college dit nu concreet aan?  
 



 

Voorzitter, om naar een afronding te gaan. We realiseren ons dat het onmogelijk is 
om, gezien de omstandigheden, alle ballen in de lucht te houden. Dan heb je dus 
vangnetten nodig. We zien dat het college ervoor zorgt dat deze er zijn. We laten 

niemand vallen.  


