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Van de voorzitter 
 
 
 

 
 
 

 
 
De herfst wordt dit jaar gekenmerkt door veel 
maatschappelijke onrust. Ziekenhuis-
personeel en leraren staken en protesteren. 
Boeren en bouwers ondervinden veel last 
van de milieuregelgeving en gaan met hun 
voertuigen de straat op. Het was een komen 
en gaan van demonstranten op het Malieveld 
in Den Haag. Bij de leraren en de 
gezondheidszorg gaat het vooral om de 
werkdruk. In de agrarische sector en in de 
bouw voelen de ondernemers zich in hun 
bestaan bedreigd door de gevolgen van de 
stikstofproblematiek en de PFAS-normen. Al  
die onrust is het CDA niet voorbij gegaan. 
Vooral de acties van de boeren hebben tot 
veel ophef geleid binnen de partij. Voor een 
leek als ik is de problematiek erg inge- 
wikkeld. Het lijkt mij dan ook niet gemakke- 
lijk om hier uit te komen. Vandaar dat ik hoop 
dat er over niet al te lange tijd een voor alle 
partijen aanvaardbare oplossing wordt 
gevonden. 
Het CDA in de provincie Groningen zoekt 
nieuwe leden voor de CDA Senioren. Ze 
zoeken gemotiveerde senioren uit de 
provincie, die willen meepraten over 
huisvesting, zorg en inkomen, en willen 
meedenken hoe het beleid voor senioren 
optimaal vormgegeven kan worden. Als u 
belangstelling heeft, kunt u contact opnemen 
met de provincie via het emailadres: 
cdaprovinciegroningen@gmail.com. 
De ledenvergadering van onze afdeling in 
november is prima verlopen.  Zoals u weet 

hebben wij u in september gevraagd, vragen 
te formuleren over de gemeentelijke politiek. 
Onze gemeenteraadsfractie heeft de 
ingediende vragen tijdens de 
ledenvergadering beantwoord en dit leidde tot 
een geanimeerde discussie. Je merkt dat dit 
goed is voor het begrip voor de politieke 
keuzes die gemaakt worden. Het is ook goed 
voor de band tussen de fractie en de leden. 
De vergadering duurde wat langer dan 
verwacht maar na afloop waren er vele 
positieve reacties. Een thema dat zeker voor 
herhaling vatbaar is.  
Het duurt niet lang meer en dan is het jaar 
2019 verleden tijd. Ik wil u fijne feestdagen, 
een goede jaarwisseling en een voorspoedig 
2020 toewensen. 
Vriendelijke groeten 
Jan Frankema.  
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Van uw wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geachte CDA leden, 
 
Ook deze keer in deze CDAchtergronden 
informeer ik u graag weer over enige 
actuele ontwikkelingen in onze gemeente. 

 
Financiële situatie 
De financiële situatie van onze gemeente 
is zorgelijk. 
Steeds maar weer zoeken wij naar 
creatieve oplossingen om de begroting 
sluitend te maken. 
We willen blijven investeren in 
voorzieningen, dan wel het behouden 
daarvan. 
We hebben te maken met (te) hoge 
kosten in het sociale domein, die niet 
volledig gedekt kunnen worden. 
De bijdragen van het Rijk, zijn niet 
toereikend, voor de zorg die wij willen en 
moeten bieden, vanuit de Participatiewet.  
Samen met andere Groninger gemeenten 
en het Rijk, zijn en blijven wij hierover in 
gesprek. 
Zo schreven ten aanzien van de 
Jeugdhulp meerdere brandbrieven aan 
minister Hugo de Jonge 
Er is nog geen concrete oplossing 
gevonden. 
De begroting 2020 en de najaarsnota zijn 
in de raadsvergadering besproken . 
Met de begroting werd unaniem door de 
raad ingestemd. 
Elders in deze CDAchtergronden meer 
inhoudelijk over de begroting en 
najaarsnota vanuit de fractie. 

 
Werkbezoek college Maarswold en 
Welstad, en Musselkanaal 
Afgelopen tijd waren we als college op 
bezoek in Maarswold. 
We maakten een wandelronde door de 
wijk en spraken met bewoners van een 
NOM (Nul Op de Meter) woning. We 
bezochten een ondernemer aan de 
Hollandselaan. Bij de dierenweide hadden 
we een gesprek over het verzorgen van 
de dieren en de weide door mensen met 
een beperking. 
In het buurtcentrum ontmoetten we een 
groot aantal inwoners van de wijk. Zij 
vertelden graag hun positieve kanten en 
hadden de gelegenheid om vragen te 
stellen. 
 
Bij Welstad hoorden we achtergronden 
van de werkzaamheden, professionele 
inzet, individueel of in de wijken. Voor oud 
en jong, de inzet en resultaten van de 
buurtsportcoaches, om maar paar 
voorbeelden te noemen. 
 
In Musselkanaal deden we de ronde, 
beginnend bij het zwembad de Horsten, 
met een delegatie van Dorpsbelangen 
Musselkanaal. De brandlocatie werd 
bezocht en de ideeën over de 
ontwikkelingen in het centrum werden 
toegelicht. Daarna gingen we naar de 
Anjerstraat. Ook daar kwamen inwoners 
een praatje maken. 
 
Nieuwe inwonersochtend 
Ieder jaar organiseren wij als college een 
ochtend voor nieuwe inwoners. Ook op 21 
september jl. mochten wij weer vele 
nieuwe inwoners ontmoeten. 
Er werd een rondleiding verzorgd in het 
gemeentehuis en inwoners konden in 
gesprek gaan met burgemeester en 
wethouders. Velen hebben laten weten 
deze ochtend erg te waarderen. 
 
Wonen 
Eens in de vier jaar doen wij een 
‘onderzoek’ naar de situatie in de wijken. 
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Wat is de stand van zaken rondom de 
sociale situatie, het wonen? 
De uitkomsten geven ons als college de 
mogelijkheid in te spelen op de actuele 
situatie. 
Wij gebruiken deze uitkomsten bij het 
bepalen van nieuw beleid. 
Daarnaast biedt het de wijken en dorpen 
zelf de mogelijkheid de gegevens te 
gebruiken voor de ontwikkeling van een 
nieuwe dorpsvisie. 
Momenteel wordt gewerkt aan een 
geactualiseerde woonvisie. In overleg met 
diverse partners proberen wij een beeld te 
schetsen van behoeften en noodzaak van 
het wonen in onze gemeente. Waar is 
behoefte aan? Voor jongeren, voor 
senioren, voor een combinatie wonen en 
zorg? Hoe zit het met kamerverhuur? Ook 
de gemeenteraad word betrokken in dit 
proces. 
 
Treant 
De berichtgevingen in de media zijn u vast 
niet ontgaan. 
De keuzes die Treant gemaakt heeft, en 
dan met name voor het  Refaja, hebben 
gevolgen. 
Zowel voor de locatie van het zorgaanbod, 
alsook voor de werkgelegenheid in onze 
regio. 
Het is in ieder geval goed te vernemen, 
dat er geen sprake zal zijn van 
gedwongen ontslagen. 
Wij blijven als college gebruik maken van 
onze (beperkte) invloed, door te spreken 
met belanghebbende en betrokken 
partners op bestuurlijk niveau. 
Belangrijk is dat er kwalitatief goede zorg, 
hier in Stadskanaal, of elders in de regio, 
geboden kan blijven worden. 
 
Stikstof 
De maatschappij lijkt wel ontwricht: de 
aanpak van het Rijk om de 
stikstofproblemen het hoofd te bieden. In 
ieder geval bij onze boeren, is er groot 
protest tegen de aanpak van de 
stikstofproblematiek geweest. Ook laten 
inmiddels aannemers van zich horen. 
Uiteraard zitten ook wij niet stil. Samen 
met andere gemeenten en de provincie 

inventariseren wij knelpunten en 
formuleren wij adviezen om deze op 29 
november met de minister te bespreken. 
 
Dan nog weer enige ‘alledaagse’ 
onderwerpen: 
 
Wist u dat? 
- Er herbestemming is gevonden voor het 

karakteristieke pand aan de 
Drouwenerstraat 4 en de eigenaren zich 
er voor inzetten om de woning open te 
stellen voor de buurt?  
 

- De Aldi in Musselkanaal is verbouwd en 
geheel voldoet aan de eisen van deze 
tijd? 
 

- Bouw appartementencomplex 
Luxemburglaan: er aandacht is besteed 
aan de start van de bouw, alle 
appartementen, op 1 na (op het 
moment van dit schrijven), verkocht 
zijn? 
 

- Alle drie de zwembaden in onze 
gemeente een cheque van € 500,- van 
Kiwanis hebben ontvangen om naar 
eigen invulling te besteden voor het 
zwembad?  
 

- Er een kinderexpositie is geweest in het 
gemeentehuis, die ook te zien was in de 
bibliotheek, met schilderijen en 3D 
werken, waarin kinderen hebben 
gewerkt aan hun idee over het 
Stadskanaal van de Toekomst? 

- We een convenant hebben gesloten, 
LHTBI, om aandacht te besteden aan 
het zgn. Regenboogconvenant. Er in 
samenwerking met een aantal 
raadsleden hier uitwerking aan is 
gegeven. Onze gemeente daartoe, 
symbolisch met andere gemeente in de 
provincie op 11 oktober de 
regenboogvlag heeft gehesen?  
 

- Wij bezig zijn uitvoering te geven aan 
nieuwe aanplant groen in onze hele 
gemeente, omdat grote groendelen niet 
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meer vitaal zijn? 
 

- Eikenprocessierupsen, Japanse 
duizendknoop en berenklauwen ons  
erg plagen en wij bedenken hoe wij 
deze plagen kunnen bestrijden? 
 

- we veel positieve reacties krijgen over 
de Verkeersinfrastructuur in het  
centrum en de ontwikkelingen in het 
centrum? 

 
 

We naderen alweer de feestdagen. Altijd 
weer een bijzondere tijd. De kerstdagen, 
waarbij we stil staan bij de geboorte van 
Jezus. Samenzijn met familie. Laten we, 
vooral ook in deze tijd, aandacht 
schenken aan diegenen om ons heen, die 
eenzaam zijn of verdriet hebben. We 
kennen ze allemaal, dichtbij of ver weg. 
 
 
 
 

Ik wens u Gezegende Kerstdagen en 
voor 2020 alle goeds en Gods zegen! 
 

Een hartelijke CDA groet, 
 
Goziena Brongers- Roffel 
 

N.b. Heeft u iets gemist of wilt u iets 
kwijt? 
Laat het mij dan weten: 
G.Brongers@stadskanaal.nl 
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Van de fractie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Van de fractievoorzitter 
We zijn als fractie, samen met onze 
wethouder Goziena Brongers en onze 
fractieondersteuner Debora Brouwer, het 
nieuwe gemeentelijk seizoen begonnen 
op zaterdag 31 augustus met een 
‘heimorgen’ in de ‘Gasterij’ in Smeerling. 
We hebben daar op een ongedwongen 
manier het afgelopen jaar geëvalueerd.  
Verder hebben we met elkaar nagedacht 
over onze werkzaamheden in het nieuwe 
seizoen.  
Maandag 23 september hadden we de 
eerste raadsvergadering na de vakantie. 
We hebben in deze vergadering 
gesproken over het te realiseren 
zonnepark in Alteveer en de Regionale 
Energietransitie Groningen. 
De vergadering van maandag 14 oktober 
was vrijwel geheel gewijd aan het 
interpellatiedebat wat door de 
oppositiepartijen was aangevraagd met 
betrekking tot de korfbalvereniging. Deze 
vereniging pleit al jaren voor een eigen 
(tijdelijk) onderkomen. Na veel wikken en 
wegen en vele schorsingen verder, heeft 
de voltallige gemeenteraad via een, 
daartoe ingediende, motie besloten dit 
(onder strikte voorwaarden) toe te staan. 
De raadsvergadering van 11 november 
stond in het teken van de bespreking van 
de Najaarsnota 2019 en de 
Programmabegroting 2020. 
In de najaarsnota hebben we kunnen 
lezen we dat er veel geld wordt 
uitgetrokken voor de voorzieningen 
binnen het Sociaal Domein. Dit blijft voor 
ons als fractie van het CDA een 
voortdurende bron van zorg. Het is nog 

steeds zo dat gemeenten meer uit 
(moeten) geven aan deze voorzieningen 
dan door de overheid gecompenseerd 
wordt.  
Van dit beleid dreigen de meest 
kwetsbaren in onze samenleving de 
dupe te worden. Wij zijn het hier niet 
mee eens. Voor ons als CDA fractie is 
het duidelijk: de zwaksten in de 
samenleving verdienen blijvend onze 
steun!! 
 
De begroting voor 2020 heeft een 
nadelig saldo heeft van  € 4.116.000,00  
De tekorten worden in de komende jaren 
kleiner, met uiteindelijk een klein positief 
saldo in 2023 van € 440.000,-. Het mag 
duidelijk zijn dat dit een voorzichtige 
raming is, want hoe de wereld er in 2023 
uitziet, weet niemand. 
 
De noodzaak om, opnieuw, onze 
tekorten te dekken uit de 
bestemmingsreserve Verkoop aandelen 
Essent, is voor ons een bron van zorg. 
We kunnen dit, wanneer we financiële 
tegenvallers blijven houden, nog een 
jaar, misschien twee jaar volhouden en 
dan zijn we door onze reserves heen.  
 
De vernieuwing van het centrum van 
Stadskanaal is in volle gang. We zijn 
daar blij mee en vinden dit een 
waardevolle investering, want we 
bouwen daarmee aan onze toekomst. 
Met name de omvorming van de 
viertondes tot rotondes en de aanleg van 
fietspaden tot in het hart het centrum van 
Stadskanaal is een goede zaak. 
 
De invoering van het abonnementstarief 
voor de huishoudelijke hulp kost veel 
geld, nl. € 335.000,-  
Dit komt omdat veel meer mensen 
gebruik maken van deze regeling. Naar 
onze mening is het wel zo eerlijk dat 
gebruikers die de huishoudelijke hulp zelf 
goed kunnen betalen, dit ook doen, 
zodat deze voorziening behouden blijft 
voor diegenen die het echt nodig 
hebben!!                                           
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Het gaat de goede kant op m.b.t. het 
scheiden van afval in onze gemeente. 
Met de verwerking van het restafval zal 
echter nog veel moeten gebeuren. 
Goede voorlichting blijft in dezen van 
belang, want wij voorzien dat het nog 
moeilijk zal worden om de doelstelling 
van 100 kg per inwoner in 2020 te halen.  
 
In september deelde ons fractielid José 
Schrör ons mee dat ze een ingrijpende 
operatie moest ondergaan. Een moeilijke 
periode voor José en haar gezin brak 
aan. De operatie is inmiddels achter de 
rug en gelukkig zijn de vooruitzichten 
goed. 
Omdat niet duidelijk was hoelang het 
ziekteproces van José zou duren, 
hebben we besloten dat ons eerst 
opvolgend fractielid Peter Gelling, de 
taken van José tijdelijk overneemt. Hij is 
daartoe in de raadsvergadering van 11 
november beëdigd en werkt inmiddels 
volop mee.  
 
Nu gaan we langzaam maar zeker naar 
het kerstreces. We mogen dan even 
uitrusten van het vele werk wat we de 
afgelopen maanden in opdracht van u en 
onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur mochten doen. 
We gaan de adventstijd in en leven toe 
naar het Kerstfeest. Het feest van de 
geboorte van Christus. In deze tijd zie je 
overal sterren hangen. In de huizen, 
maar ook buiten op straat. Mensen 
hebben kennelijk in deze donkere dagen 
behoefte aan licht. Het is goed dat we 
ons de komende tijd weer nadrukkelijk 
bewust worden van het feit dat het Licht 
van de Wereld reddend is verschenen. 
Die zekerheid neemt niemand ons af en 
het is dan ook vanuit de liefde van 
Christus dat we in het nieuwe jaar met 
enthousiasme het werk binnen de fractie 
van het Christen Democratisch Appèl 
weer ter hand zullen nemen. 
 
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest 
en een voorspoedig 2020! 
 
Met een hartelijke CDA groet, 

 
Klaas Remmerts 
K.Remmerts@stadskanaal.nl  

 
 
  

mailto:K.Remmerts@stadskanaal.nl


8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is maatschappelijk en ook politiek 
een spannende en voor veel burgers, 
ondernemers en boeren, ook een 
onzekere tijd. Velen vragen zich af hoe 
het afloopt met de discussie over stikstof 
en de PFas normen en of wij nog we op 
een normale, zeg maar uitvoerbare 
manier ons werk kunnen doen. Velen 
hebben het gevoel dat we de economie 
en een deel van onze welvaart opofferen 
voor de natuur. We zien dan ook met 
spanning uit welke maatregelen er 
genomen worden en hoe een 
verantwoorde, werkbare PFas norm er 
uit ziet.  
 
Steeds vaker horen we de signalen dat 
wij de in Brussel vastgestelde normen in 
ons land verder aanscherpen en 
vervolgens Brussel de schuld geven! Alle 
onzekerheden leiden tot onrust en 
ontevredenheid in veel geledingen van 
onze samenleving. Wij volgen de 
ontwikkelingen scherp en als CDA'ers 
zullen we iedere dag weer ons best 
moeten doen om ons werk nog weer 
beter te doen waar dat kan, maar we 
willen wel blijven werken!! 
Wij doen ook vanuit onze fractie ons best 
om erbij te zijn waar deze 
discussies gevoerd worden, zowel 
landelijk als regionaal en met name ook 
binnen onze partij. Dat vraagt veel inzet 
maar geeft ook voldoening om onze 
stem te laten horen waar dat kan! 
Ook in onze gemeente hebben we de 
nota duurzaamheid met daarin een 

aantal afspraken hoe om te gaan met 
energie. Die afspraken sluiten aan bij het 
akkoord van Parijs. We geven 
voorlichting hoe we energie kunnen 
besparen door isolatie en wat een 
graadje minder warm aan energie 
bespaart.  Als gemeente hebben we 
€600.000,-  beschikbaar voor 
duurzaamheidsleningen en daar wordt 
ook echt gebruik van gemaakt. 
De nadruk ligt echter op energietransitie: 
het gebruik van duurzame energie. 
We hebben 3 doelstellingen 
afgesproken:  

- 28% energieproductie in 2022 

- 60% in 2035 

- 100% in 2050 

Op dit moment produceren we ongeveer 
14% van het energiegebruik in onze 
gemeente. Er moet dus nog heel wat 
gebeuren! 
Wij hebben gekozen voor zon. En het 
liefst door toepassing van de z.g. 
zonneladder. 
Dat betekent zoveel mogelijk de daken 
benutten en daarnaast ruimte voor 
Zonneparken. Op dit moment worden er 
veel zonnepanelen op daken gelegd. 
Zouden alle geschikte daken benut 
worden (bij burgers vooral voor eigen 
gebruik) dan gaat het voor onze 
gemeente over ongeveer 100 ha. We 
kunnen uiteraard burgers niet dwingen 
om zonnepanelen te leggen, maar we 
kunnen het wel promoten door te wijzen 
op het rendement en de voordelen. 
 
Op basis van de huidige technieken 
hebben we ongeveer 600ha nodig om in 
eigen behoefte te voorzien. Zelf denk ik 
dat via voortdurende 
rendementsverbeteringen over een 
aantal jaren misschien 500ha. voldoende 
is. 
In maart 2018 hebben we als raad 
unaniem de Gebiedsvisie Stadskanaal 
op Zon vastgesteld. 
Hierin zijn de kaders vastgesteld om 
Zonneparken te kunnen ontwikkelen. Al 
snel waren er initiatieven voor de 
ontwikkelingen om Zonneparken te 
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realiseren, maar ontstond er ook direct 
een discussie of het niet te snel ging! Om 
vervolgens meer grip te krijgen op de 
landschappelijke inpassing en draagvlak 
bij de burgers en de omwonenden zijn er 
criteria vastgelegd voor landschap, 
omvang, draagvlak en inpassing. We 
noemen dit: de ruimtelijke visie 
oplaadzone Stadskanaal. Daarin is ook 
de wenselijkheid van lokaal 
eigenaarschap opgenomen. Met andere 
woorden, hoe kunnen wij (een deel van) 
de opbrengsten in de regio houden?  
Op de raad van 25 november is deze 
visie besproken en er zijn een aantal 
ingrijpende aanpassingen vastgesteld. 
De oplaadzone is drastisch ingeperkt. 
Met name inwoners uit Vledderveen 
hadden grote moeite met aanleg van 
Zonneparken ten z.w. van de 
Waterschapsweg. En dat kan iedereen 
begrijpen! Daar stelde het college voor 
om dat gebied uit de oplaadzone te 
halen en er een landschappelijke zone 
van te maken. Dat was al het geval voor 
b.v. Onstwedde. En dat betekent dat er 
alleen ruimte is voor kleinschalige 
initiatieven en het college voor 
goedkeuring van een initiatief vooraf een 
verklaring van geen bezwaar moet 
hebben van de raad. Dus de raad beslist! 
Als CDA vonden we dit een goed 
voorstel maar een meerderheid van de 
raad besloot via een amendement een 
verbod voor zonnepanelen in dat gebied! 
Daarnaast was er meerderheid in de 
raad om een pauze van een jaar in te 
lassen voor de behandeling van nieuwe 
initiatieven omdat er op dit moment 
ongeveer 250- 300ha. aan aanvragen ligt 
waarvan een deel operationeel is 
(30ha)en 90 ha vergund. Deze 90ha 
wordt pas aangelegd als er een 
stroomaansluiting is en dat kan nog even 
duren! 
Daarnaast loopt er nog initiatief van 
140ha aan de 2e Boerendiep op 
Musselkanaal. Nogmaals: er moet nog 
heel wat gebeuren! Het college wil het 
komende jaar benutten om het thema 
lokaal eigenaarschap verder uit te 
werken. Dat laatste is wat ons betreft 

prima maar een pauze van 1 jaar zijn wij 
niet voor. De tijd die nodig is voor een 
initiatief tot realisatie duurt minstens 
3jaar! We hebben gezien onze afspraken 
geen tijd te verliezen. Ook al om te 
voorkomen dat via de regionale 
energiestrategie(de RES) ons de keuzes 
worden opgelegd. Dus zelf de regie 
houden!  
 
We moeten leren veranderingen niet te 
zien als bedreigingen maar als 
uitdagingen! En bouwen aan onze 
gemeente! Dus aan het werk blijven! 
Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen 
en een gezond en voorspoedig 2020. 
Vriendelijke groet, 
 
Aike Maarsingh 
A.Maarsingh@stadskanaal.nl  
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Het jaar nadert alweer het einde. De 
dagen worden korter. Toch is dat in de 
raad nog niet aan de orde. Verschillende 
activiteiten hebben we naast de 
raadsvergaderingen bezocht. Zoals naar 
Loppersum voor een bijeenkomst van de 
BSV, daar is gesproken over de 
afwikkelingen van de 
aardbevingsschade, dat gaat moeizaam 
en hoe zij als raad met de burgers en 
met Den Haag in contact staan. 
  
We waren op werkbezoek bij RTV1, 
boeiend hoe vele vrijwilligers daar helpen 
om uitzendingen te maken en het steeds 
meer uit te kunnen breiden.  
  
Soms is het zo dat we ons als fractie 
splitsen, we willen graag zoveel mogelijk 
onze bijdrage leveren. Zo zijn een aantal 
van de fractie naar onze 
partnergemeente ‘Lilienthal’ geweest en 
een aantal fractieleden waren aanwezig 
op de markt in Musselkanaal. Helaas 
werd deze door de harde wind afgelast, 
echter hebben we nog wel met een 
aantal mensen kunnen spreken. Ook 
hebben we een bezoek gebracht aan 
een ondernemer die zijn pand verloren 
had bij de brand. Een mooi bedrijf heeft 
hij gelukkig weer op kunnen bouwen. 
  
Aike en ik zijn op 9 november 2019 naar 
het CDA congres: Appèl XL in Utrecht 
geweest. We zijn deze dag in de 

gelegenheid geweest om met 
verschillende mensen in gesprek te 
gaan, we hebben gesproken met Fred 
Grapperhaus, partijvoorzitter Pieter 
Heerma, Jacco Geurts, Anne Kuik en 
Annie Schreijer. Verschillende mensen 
hebben we de hand geschud zoals Hugo 
de Jonge, Wopke Hoekstra en Agnes 
Mulder. Ook hebben we gesproken met 
de directeur van het partijbureau, Eppy 
Boschma, we zijn door haar uitgenodigd 
om bij haar terecht te kunnen met 
vragen, opmerkingen en problemen. 
Daar willen we zeker gebruik van maken, 
om onze landelijke partijlijn te 
verstevigen. 
  
Een dag vol interactieve sessies over het 
Nederland van 2030. Het programma 
was ‘zij aan zij’, we leven in een mooi 
land. Waarden als vrijheid, 
gelijkwaardigheid en burgerschap 
worden in het leven van alledag beleefd. 
Onze cultuur van samenwerken en van 
bevordering van talenten geldt als het 
kenmerk van ‘Nederland deltaland’, niet 
of jij en ik, maar zij aan zij.   
Er was een zeer gemoedelijke sfeer op 
het congres, saamhorigheid en 
ontmoeting stonden centraal. Er is zeker 
gediscussieerd over de stikstof 
problematiek en de PFAS-normen. Er is 
toegezegd dat de paragraaf  over 
landbouw van het Wetenschappelijk 
Instituut rapport; Zij aan Zij aangepast 
zal worden. Het rapport zal ook nog in de 
landelijke bijeenkomsten besproken 
worden, o.a. op 27 januari in Zwolle. 
  
Tweede kamer-fractievoorzitter Pieter 
Heerma sprak over het doorgeslagen 
individualisme en een negatief 
mensbeeld hebben ervoor gezorgd dat 
we de grip op elkaar verloren zijn. Dat 
leidt tot een kille markt, waar van alles de 
prijs bekend is maar van niets de 
waarde. En tot een verstikkende 
bureaucratie van de overheid waar er 
voor iedere uitzondering een nieuwe 
regel wordt bedacht. We zijn te lang 
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gaan denken over markt of overheid als 
twee zijden van dezelfde medaille.  
En daarbij wordt iets heel belangrijks 
over het hoofd gezien: ‘de kracht van de 
samenleving zelf.’ Het is tijd voor meer 
vertrouwen in mensen, in elkaar. Waar 
wij ‘zij aan zij’ samenwerken aan een 
mooiere samenleving. En onze ogen 
openhouden voor alle mooie dingen die 
er al zijn. 
Al met al een mooie dag en goed om 
kennis te maken met bewindslieden. 
  
Op 20 november hadden we de 
ledenvergadering. Verschillende vragen 
waren er voor de fractie. 

Een vraag over wat er gedaan kan 
worden voor mensen die het moeilijk 
hebben (uitkeringsgerechtigden, mensen 
met Wajong, werklozen: De kloof tussen 
arm en rijk wordt steeds groter. 

Als CDA vinden wij het belangrijk dat 
iedereen mee moet kunnen doen. In de 
gemeente doen wij hier al verschillende 
dingen voor: Armoedebeleid, 
participatiefonds, schuldhulpverlening, 
stichting leergeld, jeugdsport, 
cultuurfonds, Work-out projecten om een 
paar voorbeelden te noemen.  
 
Uitkeringsgerechtigden actief helpen, via 
TDC , naar werk etc. En de kloof? De 
kloof komt vooral ook door het rijk. In de 
MFA’s, dan wel buurtcentra worden 
activiteiten enz. georganiseerd.... 
Eigenlijk doen we wel heel veel!  
Niet alleen op financieel gebied! Zoals de 
jeugdzorg, schuldhulpverlening kost veel 
geld. Maar ook kent onze gemeente dit 
jaar meer mensen die gebruik maken 
van een uitkering. Onze gemeente heeft 
gelukkig wel voorzieningen voor de 
doelgroep die het iets minder hebben, 
zoals het schoolpakket, daar kunnen 
bijvoorbeeld kosten van gefinancierd 
worden voor aanschaf van een laptop of 
fiets, dit is een eenmalige 
tegemoetkoming, voor kinderen die voor 
het eerst naar het voortgezet onderwijs 
gaan.  

 
Ook is er het schoolpakket, verschillende 
instanties bieden vergoedingen aan voor 
ouders met een laag inkomen, om 
kinderen mee te kunnen laten doen met 
dezelfde activiteiten als hun vrienden.  
Bijzonder bijstand, hier zitten wel 
ondergrenzen aan. Ook is er het sociale 
participatiefonds. Uit dit fonds is het 
mogelijk om vergoeding van kosten van 
abonnementen, contributies voor 
zwemles, of sport, ouderbijdragen van 
school, contributie bibliotheek. Binnen 
onze gemeente wordt hier echt naar 
gekeken. Het is natuurlijk heel moeilijk 
om de kloof tussen arm en rijk niet groter 
te doen worden, maar ons standpunt is 
dat iedereen mee moeten kunnen doen. 
Maar we moeten ook goed blijven kijken 
om de mensen te helpen. Alleen met 
financiën tegemoet komen is niet alleen 
de oplossing, het is ook belangrijk hulp te 
bieden, om deel te blijven uitmaken van 
de maatschappij. Als fractie blijven we 
ons daarvoor inzetten! 
 
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen 
en een voorspoedig nieuwjaar! 

Agnes Wubs-Kramer 
A.Wubs-Kramer@stadskanaal.nl  

  

mailto:A.Wubs-Kramer@stadskanaal.nl
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Het was weer een leerzaam en druk jaar 
als raadslid van de gemeente 
Stadskanaal. Er valt genoeg te zeggen 
over de afgelopen periode, maar toch wil 
ik het bij deze CDA-achtergronden 
hebben over de mogelijke komst van een 
nieuwe sporthal in onze gemeente en de 
voordelen daarvan. 
 
De begroting van de gemeente 
Stadskanaal is vastgesteld voor het jaar 
2020. De ambitie voor een nieuwe 
sporthal speelt nog steeds een rol binnen 
de nieuwe begroting. Het is alleen wel 
jammer dat de gemeente Stadskanaal 
(en alle andere gemeentes) onder 
financiële druk staan, waardoor de 
ambities niet de prioriteit hebben van de 
gemeente. Natuurlijk is dit begrijpelijk, 
maar we willen als CDA ook graag naar 
de toekomst blijven kijken. Er komt nu 
eerst een onderzoek naar de 
bezettingsgraden van de gemeentelijke 
sporthallen, waarna hier verder gekeken 
kan worden naar afstoting en/of 
nieuwbouw.  
 
Wij als CDA vinden het belangrijk dat er 
goede kwalitatieve faciliteiten zijn om het 
sporten in de gemeente Stadskanaal 
leefbaar te houden. Dit vooral als we 
kijken naar het behoud van jongeren en 
het lage sportgehalte van de gemeente. 
Jongeren vinden het belangrijk om een 
sport uit te kunnen oefenen en zien dit 
als een reden om in de gemeente te 
blijven wonen. Als we kijken naar het 
percentage van de inwoners dat sport in 

onze gemeente, dan horen wij tot de 
laagste van Nederland. Natuurlijk zijn wij 
een gemeente met een hoge vergrijzing, 
maar dat is nog geen reden om ons als 
CDA hier niet hard voor te maken. Een 
goede gezonde inwoner draagt 
gemiddeld minder bij aan de lasten van 
een gemeente. Een inwoner die een 
sport beoefent kan het gebruiken als 
uitlaatklep en het verengingsgevoel 
levert een bijdrage aan het terugdringen 
van de eenzaamheid onder onze 
inwoners. Sporten levert hiermee niet 
alleen een positieve bijdrage voor het 
individu maar zorgt ook voor lichtere 
lasten voor de gemeente. Wij als CDA 
maken ons dus hard voor een kwalitatief 
sportbeleid, om de gemeente leefbaar en 
gezond te houden.  
 
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen 
en een voorspoedig nieuwjaar! 
 
Merlijn Wiersema 
Raadslid en campagnevoorzitter CDA 
Stadskanaal 
06-41931123 
m.wiersema@stadskanaal.nl 
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Het bestuur wenst u gezegende kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar 

 
 
 
De fractie wenst u gezegende kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar. 
 

 
 

. 
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Bestuur: Fractie: Wethouder: 
Jan Frankema (voorzitter) 

Onstaborg 3 

9502 VE Stadskanaal 

0599-616238 
frankemajs@gmail.com 

Klaas Remmerts 
Heusdenlaan 23 
9501 AD Stadskanaal 
Tel. O599 - 612191 
k.remmerts@stadskanaal..nl 

Goziena Brongers 
Barkhoornweg 19 
9591 TR Onstwedde 
0599 – 33 25 80 
g.brongers@stadskanaal.nl 

Henk Wakker (penningmeester)  
Roessinghlaan 9  
9591 BM Onstwedde 
0599-332847  / 06-10002633 
henk.wakker@planet.nl 

Aike Maarsingh  
Oosterstraat 63A 
9502 EE  STADSKANAAL 
0599 – 61 31 37 / 06 – 53 90 28 60 
mrsngh@xs4all.nl 

Fractieondersteuning:  
Debora Brouwer 

Holte 28 
9591 VP Onstwedde 
cdafractiestadskanaal@gmail.com 

Huib de Leede (secretaris) 
Veenhuizerweg 2  
9591 TB Onstwedde 
0599-331132  06 44092289 
huibdeleede@hotmail.com 

José Schrör       Horsten 10 
9581 TD  MUSSELKANAAL 
0599 – 41 27 97 
j.a.schror@hetnet.nl 

Vervangend raadslid voor José Schrör,  
Peter Gelling, Verbindingsweg 4 
5981 TH  Musselkanaal  06 13 37 01 52 
p.d. gelling@stadskanaal.nl 

Maria Sanders  Verbindingsweg 4a 
9581 TG Musselkanaal 
 06-54960545 
m.sanders@stadskanaal.nl 

Merlijn Wiersema  
Essenhage 3 
9501 TN Stadskanaal 
m.wiersema@stadskanaal.nl 

 

Henk de Muinck 
Boeg 2 
9501 JW Stadskanaal 
0599 653065  henkorg@planet.nl  

Agnes Wubs  
Dorpsstraat 15 
9591 AR Onstwedde 
a.wubs@stadskanaal.nl 

Ledenadministratie: 
Henk Wakker 
 

 

Piet Brinks 
Rozenstraat 9a 
9581 CN Musselkanaal 
0599 416547 
pgbrinks@ziggo.nl  

CDA afd. Stadskanaal:                  
CDA Statenfractie Groningen:       
CDA Den Haag:     

www.cdastadskanaal.nl 
www.cdag.nl 
www.cda.nl 

bankrekening: NL77RABO0184892309 t.n.v. CDA afd. Stadskanaal, Roessinghlaan 9, Onstwedde.  

 

Plaats hier uw 
advertentie voor 
ondersteuning van 
het CDA.  
 
Voor nadere informatie  
H. Wakker  
Henk.wakker@planet.nl  
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