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Van de voorzitter 
 

 
 

 
 
Van de voorzitter. 

De coronacrisis hebben we nog steeds niet 

achter de rug. Op het moment dat wij in het 

voorjaar het besluit namen onze 

voorjaarsledenvergadering niet door te laten 

gaan, waren wij er vast van overtuigd dat de 

najaarsledenvergadering op de vertrouwde 

manier zou plaatsvinden. Helaas ook deze 

vergadering verliep anders dan gehoopt. 

Vergaderen in een zaal was niet verantwoord. 

Voor het eerst hebben wij een 

ledenvergadering met behulp van video 

gehouden. Meer dan 20 leden hebben een 

toegangslink voor deze videovergadering 

aangevraagd. Daarnaast hebben enkele leden 

schriftelijke voorstellen ingediend. Hoewel het 

voor iedereen wennen is, is de vergadering 

goed verlopen. 

In de ledenvergadering zijn eerst de financiële 

zaken afgehandeld. Jaap Kramer en Peter 

Gelling hebben de kas gecontroleerd en in 

orde bevonden. Het jaarverslag en de 

begroting zijn goedgekeurd, waardoor de 

penningmeester is gedechargeerd. Jaap is 

aftredend lid van de kascontrolecommissie en 

het bestuur zoekt nog iemand die zijn plaats 

wil innemen. Wie van de leden dit samen met 

Peter Gelling wil gaan doen, kan zich melden 

bij één van de bestuursleden. Ook is in de 

ALV afscheid genomen van onze 

penningmeester, Henk Wakker. Henk treedt 

na een lange bestuursperiode reglementair af. 

In zijn bestuursperiode heeft hij een aantal 

jaren de functies van penningmeester en 

secretaris gecombineerd. Wij willen Henk 

hartelijk danken voor zijn grote betrokkenheid 

en inzet. Piet Brinks neemt zijn taak als 

penningmeester over. Dit alles houdt in dat 

het bestuur na enige jaren van 

“boventalligheid” weer bestaat uit de statutair 

vereiste vijf personen. In het tweede deel van 

de vergadering hebben wij uitvoerig 

gesproken over de kandidatenlijst Tweede 

Kamer en over het landelijk 

verkiezingsprogramma van het CDA. Er zijn 

maar liefst 19 amendementen op het 

verkiezingsprogramma aangenomen.  

Inmiddels zijn onze amendementen aan de 

orde geweest in de ledenvergadering van het 

CDA van de provincie Groningen. Van de 49 

ingediende amendementen kwamen er 19 van 

de afdeling Stadskanaal. Na een langdurige 

digitale vergadering zijn een deel van onze 

amendementen overgenomen. De door de 

provincie aangenomen amendementen gaan 

ter finale besluitvorming naar het CDA 

partijcongres op 11 en 12 december 2020. 

In onze gemeente gebeurt de laatste tijd veel. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de 

gemeente heeft onze fractie besloten in te 

stemmen met een niet sluitende begroting. De 

fractie vindt verder bezuinigen niet  

verantwoord. Ook komt er na twee 

waarnemers een door de Kroon benoemde 

burgemeester. Ik verwijs u graag naar de 

bijdragen van de fractieleden en de wethouder 

in deze achtergronden.  

Ik wil u fijne feestdagen, een goed uiteinde en 

een voorspoedig en coronavrij 2021 

toewensen. 

Vriendelijke groeten 

Jan Frankema.  
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Van uw wethouder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensen en Corona 
Niets lijkt meer gewoon of 
vanzelfsprekend, vertrouwd. 
Inmiddels verkeren we allemaal in een 
heel andere wereld. 
De wereld die Corona heet. Naast het 
volgen van de dagelijkse cijfers doen 
Persconferenties van onze premier en 
minister ons schrikken, mij wel in ieder 
geval. 
De een na de ander in onze omgeving 
wordt getest, een groot aantal gelukkig 
negatief, maar ook een aantal positief. 
Quarantaine....een veel gehoord woord. 
En als je dat overkomt, terwijl je zo je 
best hebt gedaan en je aan de 
voorschriften hebt gehouden, dan heeft 
dat enorme impact. Op je gezin, op je 
omgeving, zorgen over je gezondheid, in 
je werkrelatie. Soms is het niet te 
bevatten.... 
We zien om ons heen de mensen met 
mondkapjes, het is stil op straat en rustig 
in het openbaar vervoer. In de winkels 
wordt het rustiger, de horeca ligt plat, het 
theater is gesloten. Kerkdiensten kunnen 
we digitaal volgen, afscheid nemen van 
onze dierbaren na overlijden kunnen we 
niet fysiek. De geboorte van kinderen 
volgen we via fotootjes of achter het 
glas...Kinderen in deze tijd groeien op 
zonder knuffeltjes, alsof het ‘gewoon’ is. 
In de vorige CDAchtergronden heb ik 
hier ook al over geschreven. De 

pandemie blijft ons nog bezig houden, 
zowel in ons college als ook persoonlijk. 
De laatste tijd is het aantal besmettingen 
in onze gemeente toegenomen. 
Provinciaal stonden we qua dagelijkse 
aantallen op de tweede plaats. En dat is 
geen goede plaats. Binnen de 
gemeentelijke organisatie vraagt deze 
periode veel van ons als college en ook 
veel van onze medewerkers. 
 

Een aantal hoofdonderwerpen van de 
afgelopen periode: 
 

Financiën 
Uiteraard leest u ook vanuit de fractie 
over onze financiële situatie. Een 
begrotingstekort van ruim 7 miljoen. 
Als college hebben wij, na het 
voornemen van de raad, geen sluitende 
begroting in te willen dienen, een pakket 
aan maatregelen voorgesteld. De 
zogeheten Ambitienota, met voorstellen 
wel te komen tot een sluitende begroting, 
is hiermee eerst te komen vervallen. 
Op 9 november jl. heeft de raad het 
formele besluit genomen. Het signaal dat 
het zo niet langer kan, is hiermee 
afgegeven. Tot dusver zijn we de enige 
gemeente in de provincie waar dit besluit 
is genomen. Aan het verdere proces, te 
komen tot een herstelplan, dat is de 
opdracht vanuit de provincie, wordt nu, 
samen met de raad, gewerkt. 
 

College van B&W 
Inmiddels is, kort na de zomer, het 
college weer versterkt met een vierde 
wethouder: dhr. Marc Verschuren. Het 
zal u niet ontgaan zijn. Alhoewel Marc lid 
is van Groen Links, is hij op persoonlijke 
titel toegetreden en benoemd door de 
raad. 
Ook kunnen wij de komst van een 
nieuwe kroonbenoemde burgemeester 
tegemoet zien: dhr. Klaas Sloots. 
Momenteel wethouder in Zwolle. Elders 
in deze achtergronden daarover meer. 
Een van de eerste opmerkingen na het 
besluit van de raad die ik hoorde: ‘Da’s ja 
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aine van boer Sloots uut 
Gasselternijveen…’ 
 

Spoorlijn  
Er is nog veel onduidelijkheid over de 
toegezegde realisatie van de Spoorlijn 
Veendam Stadskanaal. Dit heeft te 
maken met de forse overschrijding van 
de kosten voor de aanleg van de 
Zuidelijk ringweg in de stad Groningen. 
Mogelijk heeft deze overschrijding 
gevolgen voor de aanleg van de spoorlijn 
en de verbreding van de N33. Lokaal 
bestuurlijk en ook regionaal bundelen wij 
krachten om de realisatie van beide 
doorgang te laten vinden. Dit doen wij 
ook via de partijlijn richting de Tweede 
Kamer. 
 

Woonvisie 
De geactualiseerde Woonvisie is 
vastgesteld. Momenteel zijn er veel 
ontwikkelingen in de woningmarkt. 
Verduurzaming, wonen en zorg, 
vernieuwing en alternatieve 
woonvormen, voldoende aanbod, zijn 
onderdelen uit de visie, waaraan nu 
gewerkt kan worden. Er is nu weer meer 
ruimte voor initiatieven. De meest 
recente bevolkingsprognoses 
(uitkomsten onderzoek oktober j.l.) laten 
minder ‘krimp’ zien, dan enige tijd 
geleden. 
 

Daarnaast gebeurde er nog wel meer..... 
 

Wist u dat: 

- wij weer een overeenkomst hebben 
afgesloten met de Zonnebloemauto 
voor een periode van drie jaar? 

- de voetbalvereniging SJS een nieuw 
kunstgrasveld heeft? 

- de Ruilwinkel in Alteveer het voormalig 
gebouw van het Zonnedal nog een 
jaar kan gebruiken? 

- de resultaten van het WMO 
cliëntervaringsonderzoek ook weer 
positief zijn? 

- een alternatief wordt gezocht voor de 
traditionele nieuwjaarsreceptie begin 
2021 in verband met Corona? 

- we een GGD teststraat kregen op het 
industrieterrein en dat mensen uit 
Veendam nu naar Stadskanaal komen 
omdat op dezelfde dag getest kan 
worden? 

- ‘kleine zaken’ soms meer tijd en 
aandacht vragen dan grote zaken: het 
museumlaantje aan de Postkade, twee 
keer in de raad besproken, nu 
zorgvuldig proces akkoord om via 
hoorcommissie (belanghebbenden 
kunnen zienswijze indienen) te komen 
tot uiteindelijk besluit, al of niet 
onttrekken aan openbaarheid? 

- Musselkanaal is gestart met het 
opfleuren van het kernwinkelgebied? 

- de gouden K (erespeld voor 
kunstenaars) is toegekend, na 
voordracht van college, aan Pascal 
Bunk, initiatiefnemer POP up galerie 
de Renne, door de Stichting 
Kunstraad? 

- Welstad in de halfjaarlijkse rapportage 
blijk heeft gegeven van creatieve inzet 
door welzijnsmedewerkers tijdens de 
Corona periode? 

- er een onderzoek plaatsvindt naar een 
mogelijk toekomstscenario van 
Wedeka? 

- de tweede fase van de renovatie van 
het groen is gestart? 

 

Tot slot: we naderen de kerstperiode. 
De tijd van het vieren van de geboorte 
van Jezus, het Licht en Vrede. 
Laten we hopen dat we zoveel als 
mogelijk dit samen kunnen vieren. 
Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen! 
 
Een hartelijke groet, 
 
Goziena Brongers-Roffel 
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Van de fractie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Van de fractievoorzitter 
In de diverse bijdragen in deze 
CDAchtergronden kunnen we lezen wat 
voor een impact het Corona virus op ons 
leven heeft. De anderhalve meter 
samenleving moet als het nieuwe 
‘normaal’ worden beschouwd. 
Mondkapjes worden verplicht in 
openbare ruimtes en we desinfecteren 
ons suf. 
De economische gevolgen zijn niet of 
nauwelijks te overzien en de impact op 
het sociale, maatschappelijke en 
culturele leven is groot. En dan heb ik 
het nog niet eens over de druk die deze 
pandemie, voor de tweede keer dit jaar, 
legt op onze gezondheidszorg. 
U weet misschien dat ik in het dagelijks 
leven werkzaam ben op de 
operatieafdeling van het Refaja 
Ziekenhuis. Deze afdeling is voor de 
tweede keer dit jaar gesloten omdat de 
medewerkers van ‘locatie Refaja’, 
vanwege de tweede golf Corona 
patiënten, bijna allemaal ondersteuning 
moeten bieden in het Scheper 
Ziekenhuis in Emmen. 
In deze roerige tijden gaat het 
bestuurlijke en politieke leven in 
Stadskanaal door. Dat kan en dat mag 
ook niet anders, want de gemeente moet 
bestuurd worden, zowel in goede- alsook 
in moeilijke tijden. 

In dat verband blijft Wedeka onze 
aandacht vragen. Het nadelig financieel 
resultaat blijft een bron van zorg en het is 
dan ook zaak om hier voortdurend stevig 
de vinger aan de pols te houden. 
In de raadsvergadering van 31 augustus 
heb ik geïnformeerd naar de stand van 
zaken rondom de Regio Deal Oost 
Groningen. In de CDAchtergronden van 
juli hebt u daarover kunnen lezen in de 
bijdrage van de wethouder. Er is een 
mooie deal (€ 30 miljoen) gesloten met 
het rijk om te investeren in 
regioversterkende maatregelen. In 
diezelfde vergadering heb ik 
geïnformeerd naar de stand van zaken 
rondom een gedeelte van de 
zogenaamde Vos-locatie aan de 
hoofdstraat in Stadskanaal. Een locatie 
die bestempeld kan worden als een van 
de ‘rotte kiezen’ in onze gemeente en 
die, in het kader van de verdere 
realisatie van het Centrumplan, zo snel 
mogelijk gesloopt en gesaneerd moet 
worden. De wethouder heeft toegezegd 
dat hier zo spoedig mogelijk mee wordt. 
Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden 
in volle gang. 
Een belangrijk punt van bespreking is het 
Concept Regionale Energiestrategie 
Groningen. De RES is een instrument 
om te komen tot regionaal gedragen 
keuzes voor de opwekking van 
duurzame elektriciteit. In de 
raadsvergadering van 21 september 
hebben we gezegd dat we in kunnen 
stemmen met het bod van 5,7 Twh voor 
onze provincie en dat we daaraan onze 
bijdrage willen leveren, binnen de 
afspraken die er nationaal en wereldwijd 
zijn gemaakt, zoals het akkoord van 
Parijs. Kernwoorden in dezen zijn- en 
blijven echter; goede voorlichting en 
communicatie! 
Op 3 november is dhr. Klaas Sloots 
voorgedragen als de nieuwe, 
kroonbenoemde, burgemeester van 
Stadskanaal. We zijn blij met zijn 
benoeming en wensen hem veel  sterkte 
en wijsheid voor de komende jaren. 

Op 9 november heeft de voltallige 
gemeenteraad besloten om een niet 
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sluitende begroting in te leveren bij de 
provincie. Voor de CDA fractie was dit 
een moeilijk besluit, aangezien 
rentmeesterschap en het nemen van 
 

bestuurlijke verantwoordelijkheid bij ons 
hoog in het vaandel staan.  
Een en ander betekent echter niet dat we 
nu maar achterover gaan leunen en 
wachten op de dingen die tot ons komen. 
We willen, ook- of misschien juist- in 
moeilijke tijden bestuurlijke 
verantwoordelijkheid dragen en, daar 
waar dat mogelijk is, de regie zoveel 
mogelijk in eigen hand houden. Daarom 
hebben we in de vergadering van 9 
november ingestemd met de 
maatregelen nota 2021 – 2024. In deze 
nota worden een aantal financieel 
verruimende maatregelen opgenomen. 
Het gaat om maatregelen waarvan het 
college heeft ingeschat dat  deze geen of 
slechts een beperkt negatief 
maatschappelijk effect hebben. Hiermee 
denken we in 2021 een eerste 
bezuiniging van ongeveer € 1 miljoen te 
kunnen realiseren. 
Het signaal wat Stadskanaal heeft 
afgegeven is duidelijk: ‘er moet nu iets 
gebeuren, zo kan het niet langer’! Een 
noodkreet, die inmiddels is 
doorgedrongen tot politiek den Haag, 
terwijl ook in de provincie de nodige 
alarmbellen zijn gaan rinkelen.  
 
Zo werken we langzaam maar zeker toe 
naar het Kerstreces. Voordat het zover is 
staan er nog een aantal belangrijke 
zaken op de agenda. We krijgen, als 
raadsleden, een workshop jaarrekening 
en begroting lezen aangeboden, iets 
waar we zeker gebruik van gaan maken.  
Verder is er op dinsdag 1 december een 
online vergadering met dhr. K. Schuiling, 
in zijn hoedanigheid als voorzitter van de 
Veiligheidsregio Groningen. Dit naar 
aanleiding van het plaatsen van 
asielzoekers, die besmet waren met het 
COVID-19 virus in het, nog te openen 
AZC Musselkanaal, op zaterdag 22 
augustus. We willen, samen met hem op 
deze gebeurtenissen terug kijken de 

gevoelens van de raad en van de 
inwoners van de gemeente met hem 
delen. 
 
In deze roerige tijden en donkere dagen 
spoeden we ons naar het Kerstfeest. Nu 
al worden kerstbomen in huis gehaald en 
buiten lichtjes aan de huizen en in de 
tuinen aangebracht. Dat zegt iets over 
ons menselijk gevoel. We hebben 
behoefte aan licht, warmte, liefde en 
vrede. Levensbehoeften die in 2020 
soms mijlenver weg lijken te zijn. Toch 
hoeven we niet somber te zijn en mag 
het negativisme niet de boventoon 
voeren. Met Kerst vieren we immers de 
geboorte van het Licht in de persoon van 
Jezus Christus. Hij is in de donkerheid 
van ons bestaan gekomen om daarin het 
licht en de liefde van God te brengen. 
Een liefde die stabiel is en niet 
afhankelijk van omstandigheden. Een 
liefde die vrede in ons hart brengt en ons 
uittilt boven de omstandigheden van 
alledag. 
 
Vanuit dat besef wens ik u allen een 
gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 
nieuwjaar. 
 
Met een hartelijke CDA groet, 
 
Klaas Remmerts. 
k.remmerts@stadskanaal.nl 
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Leven en besturen in spannende en 
onzekere tijden 
Het houdt ons allemaal bezig: De Corona 
pandemie. Wat zijn de gevolgen en hoe 
lang duurt het nog? Een echte 
confrontatie is er als mensen persoonlijk 
door het virus getroffen worden of in hun 
familie c.q. kennissenkring. Belangrijk is 
dat we zolang het nodig ons houden aan 
de regels en ook in onder deze 
omstandigheden fatsoenlijk leven. 
 
 
 
De economische gevolgen zullen groot 
zijn, en voor veel ondernemers en 
werkenden 
onzeker. Er wordt vaak gezegd: zet 
bedreigingen om in kansen en zorg dat 
je er beter uitkomt! Maar zo eenvoudig is 
dat niet! Wel mogen we ons gelukkig 
prijzen dat we in een land leven waar 
vele bedrijven en instellingen worden 
ondersteund. Met het doel om te 
overleven en door deze moeilijke periode 
heen te komen. 
 
Ook als gemeente hebben we uiteraard 
te maken met de gevolgen door Corona. 
Op dit moment is er een extra bedrag 
toegezegd van ruim €2 miljoen. 
Waarschijnlijk niet voldoende, maar er 
zijn signalen dat er nog een bijdrage van 
het Rijk komt. 
Als gemeente worden we niet alleen 
direct maar ook zijdelings getroffen door 
de huidige crisis. We hebben banden 
met veel instellingen en organisaties die 

nu veel minder inkomsten hebben maar 
wel kosten. Vaak ook voorzieningen die 
we in onze gemeente willen houden voor 
de kwaliteit en leefbaarheid van en in 
onze gemeente. Het zal nog wel even 
duren voor hier duidelijkheid over is. We 
houden het scherp in de gaten! 
Tegelijk hebben we te maken met een 
groot financieel tekort van meer van €7 
miljoen. Ondanks de vele bezuinigingen 
van de afgelopen jaren en forse 
verhogingen van de OZB nemen de 
tekorten sterk toe en zijn we op korte 
termijn door de reserves heen. 
Dus er moet wat gebeuren en er zullen 
keuzes gemaakt moeten worden.  
De eerste keuze is dat we raadsbreed 
een niet sluitende begroting zullen 
indienen. Daarmee kunnen we onder 
toezicht van de Provincie komen, en er 
zal een herstelplan moeten komen. Er 
zal dus ook gekeken worden wat we 
beter kunnen doen en of we geld over de 
balk smijten.  
 
Volgens ons is de echte oorzaak dat we 
nu al een groot aantal jaren met name in 
het sociale domein taken moeten 
uitvoeren waarvan de regels landelijk 
worden vastgesteld, maar de financiële 
middelen zeer onvoldoende zijn. 
Anders gezegd: We kunnen al onze 
voorzieningen weg bezuinigen, we 
kunnen stoppen met het bouwen aan en 
in onze gemeente of het 
groenonderhoud drastisch verminderen, 
we kunnen nog weer de OZB 
verhogen...... Het helpt allemaal niets als 
het probleem niet wordt aangepakt. 
De overheid zal boter bij de vis moeten 
leveren en daar werken we aan samen 
met veel andere gemeenten. Ook 
richting onze landelijke CDA. 
We dienen mede amendementen in voor 
het verkiezingsprogramma.  
Het moet en zal anders moeten en 
anders zullen we zelf keuzes moeten 
maken. We willen blijven bouwen aan de 
kwaliteit van onze gemeente, zoals we  
nu ook doen. En wat we hebben 
besloten willen we ook uitvoeren.  
We willen een aantrekkelijke woon en 
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‘koop’ gemeente zijn en blijven. En zullen 
daar dus ook ruimte voor moeten geven. 
Onze gemeente en het openbaar groen 
moet er goed onderhouden blijven 
uitzien.  
Als CDA hechten wij aan onze goede 
voorzieningen zoals voor onderwijs 
,sport en educatie, en voor jong en oud! 
Mocht het zo zijn dat we ook zelf moeten 
kiezen, dan zullen we een schild moeten 
zijn voor de allerzwaksten in onze 
samenleving en dat kan m.i. ook. Zij 
mogen nooit de dupe worden van welke 
keuzes dan ook! 
 
Is het in deze tijd allemaal kommer en 
kwel? Absoluut niet! Het geeft energie 
om in moeilijke tijden mee te mogen 
denken en mee te mogen werken aan 
oplossingen. We leven in een welvarend 
land waar niet alles maar wel heel veel 
kan. We wonen in een gemeente waar 
niet alles goed is maar wel heel veel. We 
zouden eens wat meer moeten praten 
over wat we wel hebben in plaats van 
(wat erg gestimuleerd wordt door de 
media) wat er allemaal niet goed is! 
Het is een uitdaging en voorrecht om in 
deze spannende tijd met alle 
onzekerheden 
mee te mogen werken aan oplossingen, 
en onze uiterste best te doen zelf als 
CDA en gemeentebestuurder het roer in 
handen te houden. Dat is ook onze 
opdracht vanuit onze principes en 
geloofsovertuiging. Dat betekent ook 
gewoon: de kop d’r veur! 
 
Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen 
en een gezond en voorspoedig 2021. 
Met vriendelijke groet, 
 
Aike Maarsingh 
a.maarsingh@stadskanaal.nl  
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Op het moment dat ik begin met schrijven 
voor een nieuwe CDA-achtergronden kijk ik 
altijd even terug naar de vorige uitgave. Dit 
jaar een hele bijzondere tijd. We hadden met 
elkaar van harte gehoopt dat na de zomer de 
Corona-crisis achter ons lag. Maar niets is 
minder waar. Het is voor ons juist dichterbij 
dan in het voorjaar. Ook in de gemeente 
Stadskanaal is het op het moment van dit 
schrijven nog zorgelijk. Wij denken dan ook 
aan iedereen die hiermee te maken heeft. 
Dat is op veel vlakken, mensen die ziek zijn, 
mensen die om hen heen staan. Maar ook 
de economie, horeca, theater, sporten en ga 
zo maar door. De zorgen zijn groot, nog 
niemand kan nu zeggen wat dit voor nasleep 
gaat krijgen.  
Ondanks alle zorgen, die wij allen hebben en 
waar 17 miljoen mensen denken te weten 
hoe we dit corona virus moeten leiden, zijn 
we er nog steeds niet. Dat we het samen 
moeten doen is duidelijk. Laten we dit dan 
ook samen doen, in hoop dat we het kunnen; 
ons aan de regels te houden, geloof om ons 
aan vast te houden. Vertrouwen om dit 
samen te doen! 

 
Fractie 
Vanaf het zomerreces is er binnen de fractie 
een verschuiving van functies geweest. Aike 
was vicevoorzitter vanaf maart 2018, deze 
taak heb ik van hem overgenomen. 
Het vergaderen is veelal digitaal, ieder vanuit 
zijn of haar eigen huis. We raken er steeds 
meer aan gewend, maar missen het fysieke 
vergaderen. Vanaf de zomer is er op politiek 
vlak nog veel gebeurt. De financiën zijn voor 
onze gemeente niet goed, dat baat ons 
zorgen. We hebben, na al 4 keer 

ombuigingsplannen te hebben gemaakt, nu 
de keuze gemaakt om dit nu niet te gaan 
doen. Het zal niet mogelijk zijn om te 
bezuinigen, zonder dat dit negatief zal 
uitpakken voor onze maatschappelijke 
voorzieningen. Dit is een reden dat we 
ingestemd hebben met het indienen van een 
niet sluitende begroting. Ook om signaal af 
te geven naar de provincie en het rijk. Dat de 
financiële middelen vanuit het rijk niet 
voldoende zijn om onze begroting op orde te 
krijgen.  
 
2e kamer verkiezingen steeds dichterbij 
Tijdens de ledenvergadering is het 
verkiezingsprogramma doorgenomen voor 
de 2e kamer verkiezingen. De 
amendementen worden door het bestuur 
ingediend, als fractie hebben wij hier 
uitgebreid over gesproken, opvallend vindt 
de fractie dat er veel in oplossingen gedacht 
wordt. Graag zien wij meer preventief 
werken. Ook zal het bestuur bij het 
drugsgebruik, specifiek toevoegen; gebruik 
lachgas tegengaan. Ook het spoor en de 
financiën, zullen onder aandacht gebracht 
worden in amendementen.  
 
Regio overleg 
Ongeveer 2 keer per jaar is er een overleg 
met de buurgemeenten. Ook dit keer was dit 
digitaal. We delen elkaars situaties, proberen 
elkaar te vinden, om ons samen sterk te 
maken voor onze regio. Dit keer stonden 
centraal het spoor en de gemeentelijke 
financiën.  
  
 
COA 
In augustus kwam de vraag vanuit het COA 
om het COA in Musselkanaal vervroegd te 
openen voor opvang van asielzoekers uit 
Delfzijl, die covid positief getest zijn. Dit was 
zorgelijk, de gemeente Stadskanaal die nog 
heel weinig besmettingen had. We hebben 
hier als fractie ook onze vragen over gesteld, 
vooral dat er geen risico’s op besmettingen 
voor de inwoners van Musselkanaal zouden 
zijn. Dat dit dus met goede veiligheidseisen 
goed op orde moest. De zorgen die er waren 
rondom de hekken, waren gelukkig snel 
opgelost. Het proces is gelukkig goed 
verlopen. De asielzoekers konden allemaal 
in goede gezondheid terug naar Delfzijl. 
Daarna is het COA klaargemaakt voor de 
opvang waarvoor het bedoeld zou zijn. Op 
dit moment zit het AZC nagenoeg vol. Er zijn 
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veel kinderen, de kinderen gaan naar school 
in een dependance van de 
Neuteboomschool. Er zijn teveel kinderen 
om in de school in Musselkanaal aan te 
sluiten.  
 
Welstad 
Door de corona is er ook nog steeds 
eenzaamheid. Welstad heeft hier oog voor, 
is voor onze inwoners beschikbaar om hen 
te helpen. Gelukkig zijn er ook weer 
activiteiten opgestart, vanaf deze kant 
wensen wij dan ook de vele vrijwilligers die 
dit mede mogelijk maken veel succes. Zij zijn 
heel belangrijk om de activiteiten te kunnen 
blijven uitvoeren.  
Ook voor kwetsbare mensen staat Welstad 
klaar. Juist in deze tijd zeer belangrijk.  
 
Mantelzorgwaardering 
Normaal wordt de waardering in november 
uitgereikt, dat kan niet doorgaan op de 
manier die anders door Welstad wordt 
georganiseerd, door verschillende “verwen” 
momenten in de wijken te organiseren. Dit 
jaar zal in december de blijk van waardering 
voor de Mantelzorgers worden uitgereikt. 
Mantelzorgers zijn een belangrijke positie in 
onze samenleving, maar er moet ook goed 
omgezien worden naar de mantelzorgers. 
Via Welstad is hier aandacht voor in de vorm 
van   aandacht voor de goede werk-
privébalans, gezonde leefstijl, overbelasting 
 van mantelzorger. Ook is er aandacht voor 
jonge mantelzorgers, helaas zijn dat meer 
dan we vaak weten.  
 
Kerst 2020  
Kerst 2020 zal de geschiedenisboeken 
ingaan, waar anders volle kerken zijn, zijn er 
nu waarschijnlijk kerken die gebruik maken 
van de techniek, om toch het feest van de 
geboorte van Jezus samen te kunnen vieren. 
We moeten ons verbonden blijven voelen, 
verbondenheid op afstand. 
Nu is het bijna kerst, voor velen van ons zal 
het dit jaar anders gevierd worden. Het met 
hele families bij elkaar komen zal nog niet 
mogelijk zijn, maar laten we toch om elkaar 
blijven denken, de mogelijkheden zoeken om 
het kerstevangelie te horen.  
 
Ik wil afsluiten met de woorden die ik op 
zondag 15 november in het gebed hoorde in 
de dienst van de gereformeerde kerk. 
‘We leven in een periode waarin alles ander 
is dan we gewend waren. Wat missen we de 

gewone sociale contacten, een knuffel of het 
samen zijn. Help ons te zoeken en te vinden 
thuis en in de kerk. Er is nog zoveel wat nog 
wel mogelijk is, geeft dat angst ons niet 
verlamd, maar maak ons creatief. Schenk 
ons vertrouwen in een goede toekomst!’ 
 
 Vanaf hier wens ik ieder gezegende 
kerstdagen en alvast een heel goed en 
gezond 2021. 
 
Agnes Wubs 
a.wubs-kramer@stadskanaal.nl 
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De afgelopen periode was een hectische 
periode. Na het zomerreces hebben we 
eventjes weer fysiek mogen vergaderen, 
maar al snel leek het niet meer 
verstandig om dit te doen. Er stonden 
een aantal pittige punten op de 
raadsagenda, waarbij het wel lastig en 
intensief vergaderen was via de 
computer.  
Op de raadsagenda van 21 september 
2020 stond de onttrekking uit de 
openbaarheid van het ‘’Museumlaantje’’ 
dit is een klein steegje van nog geen 
meter breed die de Postkade verbindt 
met de Museumlaan. Dit laantje is ooit in 
het leven geroepen door de twee 
aangrenzende woningen, waarbij het 
vroeger winkels waren. Hiermee konden 
winkeliers vanuit de spoorstraat en het 
Vrijdomstreekje makkelijker bij hun 
winkels komen. De winkelfunctie is al 
jaren van de twee panden af en sinds de 
Museumlaan verhard is geworden, 
maakt bijna niemand meer gebruik van 
het laantje. 
De aangrenzende bewoners ervaren 
veel overlast. Hierbij moet u denken aan, 
wildplassen, drugsgebruik en het bonken 
op de ramen van de bewoners.  
Het steegje is officieel in eigendom van 
de twee panden, maar mocht door 
regelgeving niet worden ontsloten. Door 
een besluit van de gemeenteraad kan nu 
het proces tot sluiting wel plaatsvinden. 
Hierbij hebben omwonenden nog de 
kans om een zienswijze in te dienen en 

zullen zij, mocht het nodig zijn, gehoord 
worden door de hoorcommissie. 
Wij als CDA zijn blij dat dit proces in 
gang is gezet. De bewoners hebben al 
jaren lang last van deze situatie, het 
eerste verzoek tot sluiting was afkomstig 
uit 1970. 
De gemeente had in die tijd beloofd dat 
wanneer de Museumlaan verhard zou 
worden, het laantje gesloten kon worden. 
De Museumlaan is in 2007 verhard 
geworden, maar het laantje ligt er nog 
steeds. 
De gemeente heeft beloftes gemaakt en 
de bewoners ervaren overlast heeft ons 
als CDA er toe doen besluiten dat het 
proces nu daadwerkelijk in gang moet 
worden gezet. 
 
Tevens hebben wij tijdens de 
raadsvergadering van 21 september 
2020 aandacht gevraagd voor de 
ontbrekende markeringslijnen langs de 
kanaalzijde van onze gemeente. Door 
werkzaamheden en slijtage waren veel 
van deze lijnen niet meer zichtbaar of 
ontbraken ze. Het college heeft ons 
beloofd er naar te kijken en zo mogelijk 
actie te ondernemen. Wij zijn blij te horen 
dat het college onze zorgen serieus heeft 
genomen en direct aan de slag is 
gegaan met het aanbrengen van de 
ontbrekende belijning. 
 
Wanneer u dit leest is waarschijnlijk de 
adventsperiode begonnen. Waarin we 
werken naar de kerstperiode en de 
geboorte van Jezus. Ik hoop dat u 
ondanks de moeilijke periode waarin wij 
ons begeven, toch een fijne en 
gezegende Kerst kunt hebben. 
 
Met een hartelijke CDA groet, 
 
Merlijn Wiersema 
 
 

 
 

 ‘ 
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Na de vakantieperiode is het voor ons 
als raadsleden wisselend vergaderen 
geweest, eerst zijn we begonnen met 
fysiek vergaderen in de pleinzaal van het 
Geert Teis, maar vanaf begin oktober 
vinden de raadsvergadering weer digitaal 
plaats. Voor ons als fractie raken we er 
wat aan gewend maar het werkt niet 
optimaal. 
Tijdens de vergadering van de 
rekeningcommissie op 1 september 2020 
zijn we uitgebreid geïnformeerd door de 
accountant over de financiële stand van 
zaken van onze gemeente over 2019. 
Door de coronacrisis was het lastig 
werken voor de accountant omdat alles 
op afstand moest gebeuren. De 
jaarrekening zag er zeker niet 
rooskleurig uit. Het tekort van 5,8 miljoen 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
sociaal domein m.n. de jeugdzorg, die 
onvoldoende gecompenseerd worden 
door het rijk. Wij hebben met een motie 
naar het rijk aangegeven dat dit zo niet 
langer kan. Met de bespreking van de 
begroting zijn we tot de conclusie 
gekomen dat deze niet meer sluitend te 
krijgen is zonder alle voorzieningen voor 
onze inwoners weg te bezuinigen. 
Daarom hebben wij als CDA fractie ook 
besloten om een niet sluitende begroting 
in te dienen om hiermee duidelijk aan te 
geven dat wij onze voorzieningen willen 
behouden. 
Met de nieuwe woonvisie 2020-2025 zijn 
wij akkoord gegaan om het college meer 
ruimte voor initiatiefnemers te geven om 

te kunnen bouwen binnen onze 
gemeentegrens.  
In deze periode zien we uit naar kerst en 
wens ik u alvast gezegende kerstdagen 
en een gezond en voorspoedig 2021. 
José Schrör 
j.schroer@stadskanaal. 
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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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Soms ontvangen wij leuke post van een burger, al of niet CDA leden. 
Dit voorbeeld willen wij graag met u delen  

 
Uiteraard hebben wij als fractie de indiener bedankt voor zijn brief! 

 
Namens de fractie, 

Debora Brouwer 
Fractieondersteuner 
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    CONTACTGEGEVENS: 
 

 

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 

Piet Brinks (penningmeester)  
Rozenstraat 9a  
9581 CN Musselkanaal 
0599-416547 
pgbrinks@ziggo.nl 

Aike Maarsingh  
Oosterstraat 63A 
9502 EE  Stadskanaal 
0599 – 613137 / 06 – 53902860 
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 – 412797 
j.schroer@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 
0599-331472 

Ledenadministratie: 
Jan Frankema 
 

 

Emailadres bestuur:  
cdabestuurstadskanaal@gmail.com 
 

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

www.cda.nl/stadskanaal 
www.cda.nl/groningen 
www.cda.nl 

bankrekening: NL77RABO0184892309 t.n.v. CDA afd. Stadskanaal, Rozenstraat 9, Musselkanaal  

Plaats hier uw 
advertentie voor 
ondersteuning van 
het CDA.  
 
Voor nadere informatie  
Henk de Muinck 
henkorg@planet.nl  
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