
Afdeling Vlagtwedde

Beste Partijgenoten,
Voor u ligt het derde nummer van de PvdA NIEUWSflits in 2013 voor onze afdeling Vlagtwedde. 
Fractie en bestuur willen u op de hoogte houden van standpunten en activiteiten. Wilt u als lid of 
belangstellende iets kwijt, laat het weten en mail of schrijf naar de redactie.
De redactie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING: VOOR HERINDELING EN TEGEN 
MEGASTALLEN
Op 10 juni 2013 was er in Zaal 12 in Vlagtwedde een Algemene Ledenvergaderingen van de PvdA-
afdelingen Vlagtwedde en Bellingwedde. Er waren ruim dertig leden aanwezig. Er stonden twee 
thema’s op de agenda. De discussie was gericht op het bepalen van een voorlopig standpunt in het licht 
van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
De leden ontvingen twee maal een uitnodiging en kort voor de vergadering nog enkele stukken ter 
informatie.
Bij de discussie over de megastallen was ons statenlid Bert Dieters als gastspreker aanwezig. Bij de 
discussie werd het landelijk partijstandpunt en de voorzet van de werkgroep verkiezingsprogramma 
PvdA Oost-Groningen betrokken. De discussie spitst zich toe op de grootte van de bouwblokken voor 
stal en boerderij. Omdat de intensieve veehouderij van kippen en varkens al sterk aan banden is gelegd 
gaat het vooral over het melkvee. De provincie wil bouwblokken tot 4 ha toestaan en zal daar 
voorwaarden aan gaan verbinden op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Het staat 
gemeenten echter vrij om binnen de gemeente een lager maximum te hanteren. Een enkel lid pleit voor 
het toestaan van grote stallen, onder andere omdat die innovatie ten goede zal komen. Anderen wijzen 
op de gevaren voor de volksgezondheid, de aantasting van de omgeving, het dierenwelzijn met grote 
aantallen en zonder weidegang en de geringe werkgelegenheid. Een peiling wijst uit dat de overgrote 
meerderheid voorstander is van de beperking van de bouwblokken voor vee tot 1,5 en in sommige 
gevallen wellicht 2 ha. Dat betekent dat dit standpunt in de conceptverkiezingsprogramma’s nader 
uitgewerkt zal worden.

Over de toekomst van onze gemeenten werd meegesproken door onze fractievoorzitter in Provinciale 
Staten, Romke Visser. Ook onze fractievoorzitters uit Vlagtwedde en Bellingwedde waren zeer actief 
in de discussie. Een belangrijke bron van informatie is het rapport van de commissie Jansen: 
Grenzeloos Gunnen. Hierin gaat het zowel over het heden als over de toekomst. Er komen veel taken 
op ons af, onder andere op het gebied van de Jeugdzorg en de AWBZ. Kleinere gemeenten hebben niet 
de expertise in huis om die op zich te nemen. Dat betekent dat er weer samenwerkingsverbanden 
moeten worden opgezet. En evaluatie leert dat die een warboel aan netwerken en 
verantwoordelijkheden tussen gemeenten opleveren. Bovendien ontbreekt het dan aan democratische 
controle. Maar we zien ook dat er bij de bevolking vrees bestaat voor een grotere afstand tot het 
bestuur en hogere kosten. Dat moeten we serieus nemen en we moeten vooral inzetten op een goede 
per dorp opgezette burgerparticipatie. Maar we moeten wel duidelijk zijn. 
Er wordt primair ingezet op een herindeling waarbij Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal zijn 
betrokken. Van daar uit kan eventueel verder worden gekeken. Bellingwedde kijkt daarbij 
nadrukkelijk ook naar Oldambt. 
Aan het slot van de discussie wordt gevraagd wie er geen heil ziet in een gemeentelijke 
schaalvergroting. Niemand deelt dat standpunt. Dat betekent dat wat onze ledenvergadering betreft er 
nader gedacht en gesproken kan worden over een gemeentelijke schaalvergroting in onze regio. 
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Inzetten op werk!
Belangrijk punt voor de PvdA tijdens de algemene beschouwingen was de workfirst aanpak. Bij de 
fractie zijn twijfels over deze aanpak waarbij mensen iets terug moeten doen voor hun uitkering. Dat 
principe heeft de fractie altijd gesteund, echter moet er voor mensen wel zicht zijn op regulier werk. 
Dat is nu niet altijd het geval.
De fractie heeft daarom ingezet op meer mensen voor de techniek. Binnen de techniek ontstaan in de 
komende jaren vacatures. Daar moet de gemeente reeds nu op inspelen door mensen op te leiden voor 
deze sector. De wethouder gaat aan de slag met onze ideeën. 

Niet bezuinigen op minima!
Het college van B&W stelde de raad voor om € 65.000,-- te bezuinigingen op allerlei regelingen voor 
chronisch zieken en minima. Gezinnen met een inkomen van 110 % van het minimumloon komen nu 
bijvoorbeeld in aanmerking voor de participatieregeling. Dit houdt in dat kinderen kunnen deelnemen 
aan sociaal cultureel activiteiten of lid kunnen worden van een sportvereniging. Hiervoor ontvangen zij 
een bedrag van de gemeente. Het college wilde nadenken of dit niet teruggedraaid moest worden. Voor 
de PvdA fractie was dit een onbespreekbaar voorstel. Het college wilde echter de ruimte houden. 
Vervolgens heeft de PvdA een motie ingediend om alle regelingen overeind te houden en dus niet te 
bezuinigen op minima. Deze motie werd raadsbreed aangenomen. 

Ton extra voor sport. 
De fractie van de PvdA heeft in de afgelopen periode gesproken met veel sportverenigingen. Uit de 
gesprekken bleek dat er behoefte is aan nieuw sportmateriaal. Veel verenigingen kampen met dalende 
ledenaantallen en hebben onvoldoende geld om nieuw materiaal aan te schaffen.
De PvdA heeft daarom voorgesteld een lokaal sportfonds op te richten waarin € 100.000,-- gestort 
wordt. Aan dit fonds worden door het college criteria verbonden. Één van de criteria zal zijn het aantal 
jeugdleden, omdat we het van groot belang vinden dat jeugd aan het sporten is en blijft. Verenigingen 
kunnen een beroep om dit fonds doen. De raad was positief over ons voorstel en de wethouder nam het 
over. Bij de vaststelling van de begroting in het najaar zal definitief blijken of het fonds er komt. 

Project verharden puinwegen stopgezet. 
Het liep tijdens de algemene beschouwingen al na twaalven toen er gestemd moest worden over het 
project ‘verharden puinwegen’. Voor de PvdA is het altijd een overbodig project geweest. Maar het is 
een belangrijk punt voor GemeenteBelangen. Het staat ook duidelijk omschreven in het 
collegeprogramma. 
Groot was dan ook de verrassing dat de coalitiepartijen VVD en ChristenUnie zich ineens tegen het 
verharden van puinwegen keerden. Samen met GroenLinks hadden we dus een ruime meerderheid die 
het project heeft stopgezet. 

FRACTIE

Tijdelijke vervanging in onze fractie
Ons gemeenteraadslid Willem Hoftijzer is al enkele weken ziek. Het gaat de goede kant op, maar het 
kan nog even duren voor hij weer helemaal de oude is. Daarom is besloten om zijn plaats in de raad 
tijdelijk te laten innemen door Richart Joling, de eerste opvolger op de lijst. Op 25 juni is hij formeel 
geïnstalleerd. Als Willem weer helemaal fit is, zal hij zijn plaats weer innemen.



Fractievergaderingen zijn in de regel op donderdag voor de raadsvergaderingen. Aanvang 20.00 uur 
in de B&W kamer van het gemeentehuis. Leden zijn welkom om aan te schuiven. Het gemeentehuis is 
op donderdagavond niet vrij toegankelijk, meld daarom even bij een fractielid dat u komt! De agenda 
van de fractie wordt gepubliceerd op de site de afdeling.

AGENDA
Zoals u gewend bent van ons, hierbij de agenda met de activiteiten van de afdeling.
Wij stellen uw aanwezigheid hierbij en/of deelname aan de activiteiten bijzonder op prijs.
U kunt zich aanmelden bij Marga Kieffer telefoonnummer 0599-587969 of margakieffer@hccnet.nl

Vrijdag 9 augustus 2013 Week der Besten Vlagtwedde
Zaterdag 31 augustus 2013       Monnikentocht (wandel en hardlooptocht door Westerwolde)
Zondag 1 september 2013             Opruimactie aan de Waddenzee
Zaterdag 28 september 2013      Boeskoolmarkt Ter Apel

VAN HET BESTUUR

Ledenlijst
Sinds de vorige NIEUWSflits verwelkomen wij de heer Ruben Neehoff uit Ter Apel als nieuw lid van 
onze afdeling. Onze afdeling telt op dit moment 105 leden en 28 belangstellenden.

Website
Sinds kort is onze vernieuwde afdelingswebsite in de lucht: www.vlagtwedde.pvda.nl
Bezoek de site eens als u meer wilt weten over activiteiten van fractie & bestuur, of specifieke thema’s 
uit het lokale bestuur van Vlagtwedde. 

OMBUDSTEAM
Heeft u een probleem met een (overheids)instantie waar u niet uitkomt. Kent u iemand uit uw 
omgeving die een probleem heeft waar hij/zij niet uitkomt, neem contact op met ons PvdA-
Ombudsteam. Het team is bereikbaar op een nieuw telefoonnummer: 06-26118669.


