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Bestuur 

Beste partijgenoten, 

In deze nieuwsbrief zo vlak voor de zomerperiode, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om 

een ieder alvast een goede vakantie toe te wensen of tenminste een fijne periode van rust.  En dit in 

een jaar waarin het vieren van vakantie nog nooit zo niet vanzelfsprekend is geworden. Op vele 

vakantielanden rust immers nog een negatief reisadvies, op anderen kan een code zomaar van kleur 

verschieten wat het vakantiegevoel ook niet te goede komt. Daarbij komt dat thuisblijven voor velen 

onder ons ook al voldoende is beproefd. Werkplekken thuis, videobellen met collega’s, het is 

allemaal het nieuwe normaal geworden voor een zekere groep. Voor een andere groep is juist de 

nieuwe werkelijkheid een veel rauwere geworden. Sommigen verloren hun baan of een deel van hun 

urencontract of hun opdrachten en inkomsten als zelfstandige. Bittere tijden waarbij een fijn, relaxt 

vakantiegevoel helemaal niet past. En dan de anderhalve-meter-samenleving die we 

noodzakelijkerwijs zijn geworden met social-distancing als de nieuwe norm.  Ook als partijgenoten 

hebben we door alle maatregelen elkaar niet meer kunnen treffen. Onze Algemene ledenvergadering 

hebben we moeten cancelen en ook andere ontmoetingsmomenten zijn geskipt. Gelukkig is er weer 

wat meer ruimte gekomen om elkaar weer te ontmoeten en met elkaar af te spreken. Ruimte met 

behoedzaamheid, dat wel. Ondanks alle bijzondere en gewijzigde omstandigheden wens ik , ook 

namens alle andere bestuursleden, een ieder alle rust en vrijheid toe in de komende periode. Graag 

zie ik u weer na de zomer in goede gezondheid! Pas op uzelf en op anderen! 

 

Rob Haye 

Voorzitter afdeling PvdA Wildervank-Veendam 

 

WOORDVOERINGEN  

Juni 2020:  

In de commissies en de gemeenteraadsvergaderingen van juni 2020 hebben onze raadsleden 

ondermeer het woord gevoerd over de volgende zaken:  

 
 



Beëindiging gemeenschappelijke regeling De Kompanjie  
Woordvoering: Vladimier Slor  

Nu over de voorgestelde verbeteringen in de aansturen van de Kompanjie geen overeenstemming 
kon worden bereikt en ook een bestuurlijke fusie met Pekela niet mogelijk is gebleken, stelt het 
college voor om uit de Kompanjie te treden en daarmee de Gemeenschappelijke Regeling van 
Kompanjie te beëindigen.   
 
Hoewel de PvdA voorstander is van 
schaalvergroting - en het liefst 
herindeling - om de sociale uitdagingen 
zoals werkloosheid, 
werkvoorzieningsschap en de jeugdzorg uit te voeren zien wij dat er in het Dagelijks Bestuur van de 
Kompanjie onvoldoende gemeenschappelijk belang is en er te veel verschillen bestaan over de te 
varen koers. Meerdere kapiteins op een schip blijkt toch niet te werken. Dan blijft er ieder voor zich 
over met als consequentie dat de Kompanjie ophoudt te bestaan.  
 
De PvdA is blij met de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de beëindiging.  

• De inwoners van Pekela en Veendam moeten geen hinder ondervinden van de opheffing van 
de gemeenschappelijke regeling. 

• De kwaliteit van dienstverlening aan zowel de inwoners van Pekela als Veendam moet 
worden geborgd.  

• De opheffing van De Kompanjie gaat gepaard met behoud van zoveel mogelijk 
werkgelegenheid van de medewerkers in dienst van De Kompanjie. 
 

De PvdA ziet liever dat het uitgangspunt is om alle medewerkers aan het werk te houden binnen de 

nieuwe organisaties en niet “zoveel mogelijk”. De PvdA staat immers voor de zekerheid van werk. 

Werk is de sleutel om ook mee te doen in de samenleving en geeft zoveel meer dan enkel inkomen. 

Wij vertrouwen er daarom op dat de vakbonden ervoor zullen zorgen dat er voor iedereen weer een 

passende plek in de organisatie zal worden gevonden en dat de werknemer niet het kind van de 

rekening wordt.   

Het belangrijkste blijft dat deze scheiding geen vechtscheiding gaat worden, want daar wordt 

iedereen alleen maar slechter van. Daarom stellen we als PvdA voor een door beide partijen 

aanvaarde voorzitter te benoemen, met of zonder hulp van de Commissaris der Koning. Wij hopen 

dat de gesprekken tussen beide colleges met voldoende begrip voor elkaars situatie en met 

wederzijds respect gevoerd gaan worden en dat er snel overeenstemming wordt gevonden. 

 
 
Vaststellen jaarrekening 2019 en begroting 2020  

Woordvoering: Vladimier Slor 

De financiële toestand van onze gemeente is op dit moment nog redelijk te noemen. De PvdA vindt 

dat de titel van sociale gemeente zoals die ons door de FNV een aantal jaren geleden is toegekend 

ons moet blijven inspireren. Van groot belang is dat we met zijn allen blijven knokken voor die groep 

die het al moeilijk had en het nu door de Coronacrisis nog moeilijker dreigt te krijgen. Behoud van 

werkgelegenheid is hierin van groot belang. Maar ook het verkleinen van achterstanden in 

startpositie is voor de PvdA altijd uitgangspunt geweest. Gelukkig levert Acantus momenteel 

maatwerk, zodat mensen die op dit moment in de financiële problemen komen niet op straat 

worden gezet als ze de huur niet kunnen betalen*.   

Wij complimenteren de wethouder Jeugdzorg hoe ze met haar team en zorgverleners omgaat met de 

bezuinigingen van het rijk. Door slimmer en efficiënter te werken gaan we steeds meer naar het 



voorliggend veld, waardoor mensen eerder worden gezien en de duurdere zorg vaak niet nodig blijkt 

te zijn. Hierdoor hoeven we geen zorg te weigeren. Gezamenlijk blijven lobbyen voor een fatsoenlijke 

compensatie blijft echter van groot belang, dus hiermee moeten we vooral doorgaan. Het voordeel 

dat we als landelijke partijen hebben qua korte lijntjes moeten we blijven gebruiken. Daarom moeten 

we blijven aankloppen bij onze eigen landelijke partij, om dit probleem op de agenda te houden. 

Ook is het van belang goede relaties te blijven houden met onze buurgemeenten, zeker nu we het 

besluit hebben genomen eerst als zelfstandige gemeente door te gaan. De problematiek is immers in 

de regio veelal dezelfde. En samen werken aan een sterk Oost-Groningen blijft voor ons een 

uitgangspunt. Voor de Partij van de Arbeid blijven ook milieu en klimaat belangrijke onderwerpen, 

ook daarvoor houden we aandacht.   

*op de vraag van de PvdA ten aanzien van particuliere huurders geeft het college aan de onderzoeken 

van minister Ollongren te volgen. 

 
 
Begroting 2021 Wedeka bedrijven 

Woordvoering: Pieta Loots   

De PvdA is akkoord met de begroting 2020 en het meerjarenplan 2022-2014 van Wedeka bedrijven. 

Wij zijn ervan overtuigd dat Wedeka een uitstekende werkplek is en moet blijven voor onze 

medeburgers die een beschutte plek nodig hebben. Het blijft belangrijk dat het schap blijft 

samenwerken met het TDC (Trainings- en Diagnose Centrum), met leermogelijkheden voor een goed 

vak, waar we ook als gemeente een taak in hebben. Ook vinden we het belangrijk te investeren in de 

C-stroom (de groep medeburgers met een grote afstand naar de arbeidsmarkt), waar 

Welzijnsinstelling Compaen een grote rol in heeft. En verder in de Wajongers, de jonge mensen die 

van school komen en duidelijk een beschutte werkplek nodig hebben! In Veendam moeten we dit 

schap in de benen houden en misschien op een nog slimmere manier meer geld proberen te 

genereren, want er blijven altijd inwoners die deze beschutte werkplek nodig hebben. 

 
 
Gewijzigd winningsplan Nedmag 
Woordvoering: Tahsin Mete 
Ondanks de uitkomsten van een risicobeoordeling door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) – die 
op onderdelen een zekere geruststelling geeft – blijft er ten aanzien van de effecten van de 
zoutwinning in ons gebied ongerustheid bij een deel van onze inwoners. Dit schuilt vooral in de 
cumulatie van effecten, de zgn. gestapelde mijnbouw. De PvdA is van mening dat we deze 
ongerustheid serieus moeten nemen. De veiligheid van 
onze inwoners moet voorop blijven staan.  
In de ontwerp-zienswijze roept het college tot ‘uiterste 
zorgvuldigheid in het vergunnen’. Dit vinden wij een 
goed begin, maar het zou wel steviger mogen. 
Uiteindelijk gaat het om uiterste zorgvuldigheid en 
veiligheid in de feitelijke winning. De verplichting tot 
monitoring is dan ook een onmisbare schakel in het 
voorkomen van ongelukken.  
De PvdA is niet voor het zondermeer stoppen van de zoutwinning, die immers ook duidelijk 
opbrengsten voor de werkgelegenheid en de economie heeft. Wat wij van belang vinden is dat 
schade vlekkeloos en zonder veel moeite wordt vergoed. Een landelijk loket schadeafhandeling, 
zonder dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd binnen afzonderlijke 
schaderegelingen, vinden we dan ook van groot belang. De opmerkingen die het college daarin 
maakt, steunen wij dan ook van harte. Daarnaast willen we graag zien dat het college ook een 



pleidooi houdt voor het beginsel van de omgekeerde bewijslast, zoals die voor de aardbevingsschade 
geldt. Dit moet in een dergelijk landelijk loket ook een plek krijgen.   
 
 

MOTIES  
 
We hebben de volgende moties ingediend:  
 
Verbod voor het oplaten van ballonnen en wensballonnen  
De plastic soep op onze aardbol is een wezenlijk probleem. Daarom heeft de PvdA een motie 
ingediend voor een verbod van het oplaten van ballonnen en wensballonnen. Omdat dit ons milieu 
vervuilt en dit natuurlijk heel schadelijk is voor al onze dieren op deze aardbol.  100 gemeenten 
gingen ons voor.   De motie is zonder stemming aangenomen.  
 

Verhogen minimumloon naar € 14,-- per uur 
We leven in het mooiste en rijkste land van de wereld. We leven in het land waar de meeste mensen 
het gelukkigst zijn. Maar we zijn ook wereldkampioen in het minst eerlijk verdelen van de welvaart. 
68% van het Nederlandse vermogen zit bij de 10% rijksten, dat is niet goed en zeker niet eerlijk. 
Daarom heeft de PvdA de motie “14 euro” ingediend. 
Deze motie pleit ervoor om het minimumloon te verhogen naar 14 euro. Hiervoor wordt het college 
opgeroepen namens de gemeenteraad een brief naar de regering te sturen, waarin het kabinet 
wordt opgeroepen om dit over te nemen en dit in wetgeving om te zetten. Hierdoor kunnen hier 2,3 
miljoen Nederlanders van profiteren. 
Helaas stemden 11 van de 21 raadsleden tegen onze motie voor een eerlijker verdeling van de 
welvaart. Maar we zullen doorgaan: nooit zullen sociaaldemocraten weglopen als de wereld nog niet 
eerlijk is.  
Stemming:  
Voor  : PvdA, SP, GL en VUK 
Tegen  : GB, CDA, D66, CU, VVD 
 
Eerlijke verdeling gemeentefonds 
De Herverdeling van het gemeentefonds lijkt ten koste te gaan van de kleinere gemeenten (onder de 
100.000 inwoners) zoals Veendam. Hier willen we als PvdA en Raad meer ruchtbaarheid aan geven. 
Daarom het verzoek aan het college om gezamenlijk met andere gemeente te blijven lobbyen om de 
bijdrage aan de plattelandsgemeenten te vergroten i.p.v. te verkleinen. Er is onlangs een brief 
namens de VGG gestuurd en dat is reeds een goed initiatief t.b.v. deze lobby.   
 
De motie is zonder stemming aangenomen.  

Mei 2020 

In de commissies en de gemeenteraadsvergaderingen van mei 2020 hebben onze raadsleden 

ondermeer het woord gevoerd over de volgende zaken:  

Beschermd Wonen en Opvang  

Woordvoering: Pieta Loots. 

Onze wethouder Ans Grimbergen heeft samen met de andere Groninger gemeenten een goed 

werkende Gemeenschappelijke Regeling “Beschermd Wonen en Opvang” met een Groninger 

financieel verdeelmodel neergezet, waarvoor complimenten!  

 

 



 

Publieke Gezondheid en Zorg 

Woordvoering: Pieta Loots 

De Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting 2021 Publieke Gezondheid en Zorg zijn goedgekeurd.  

 

Gezondheidsbeleid 

Woordvoering: Josh Tepper 

De PvdA vindt de gezondheidsbeleid een goede, ambitieuze nota en onderschrijft de uitgangspunten. 

De nota betreft niet alleen welzijn en zorg, maar ook de portefeuilles van andere collegeleden, 

waaronder sport en groen. Een schone omgeving is belangrijk voor de gezondheid.  

Wel maken we ons zorgen om een aantal zaken. Zo 

roken er in onze gemeente twee keer zoveel vrouwen 

tijdens de zwangerschap, dit vinden wij een belangrijk 

speerpunt. De PvdA pleit voor meer rookvrije zones. Niet 

alleen bij scholen zoals nu al het geval is, maar ook bij 

sportverenigingen en in bijvoorbeeld het centrum.  

Verder hebben we het college meegegeven ook te kijken 

bij andere gemeenten, die misschien al ervaring hebben 

opgedaan met zaken als het tegengaan van roken en het 

bevorderen van een gezonder gewicht.  

 

 

Verlenging Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 

Woordvoering: Pieta Loots 

Het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening wordt met vier jaar verlengd. De PvdA pleit ervoor om 

inwoners die dat nodig hebben goed door te verwijzen naar de juiste hulp. De hulp moet 

laagdrempelig blijven. Gelukkig kan men al bij onze eigen balie terecht en hoeft men niet meer naar 

Appingedam. Wethouder Annelies Kleve (D66) heeft beloofd de raad mee te nemen bij de uitvoering 

van het beleidsplan. We wensen haar veel succes.  

 

Beleidsplan Volkskredietbank 2021-2024 

Woordvoering: Pieta Loots 

De PvdA vindt dat wij ons moeten blijven inzetten voor de Volkskredietbank. Veel cliënten hebben na 

4 jaar nog iemand nodig die over hun schouder blijft meekijken om herhaling te voorkomen. Dit 

vereist extra inzet, maar op het eind brengt het wat op! Het Schuldhulploket heeft een mooi 

maatschappelijk rendement, net als het Beschermd Budgetbeheer en het Geldloket. Verder is een 

groot compliment op zijn plaats: recidive, herhaling van het weer maken van schulden, staat in ons 

gebied op 2,9 % terwijl dat landelijk van 9 tot 16 % is. 

 

Vaststellen van het krediet voor het realiseren van de Veendammer poort 

Woordvoering: Vladimier Slor 
In 2010 zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat om € 3,9 miljoen mee te betalen aan de Knik in 
de N33 en de gronden voor de Veendammer poort beschikbaar te stellen aan de gemeente 
Veendam. Daardoor krijgen wij als gemeente een nieuwe, goed bereikbare A-locatie.  Er zijn al 
bedrijven die grond willen kopen. Als Partij van de Arbeid vinden we het positief, dat deze grond nu 
ook van de gemeente Veendam wordt en er direct een nieuwe invulling aan wordt gegeven. Naast 
dat deze verwilderde grond netter wordt gemaakt, levert dit ook direct werkgelegenheid op. We zijn 



daarom akkoord met het vaststellen van het krediet, waarvan een deel wordt gebruikt om de grond 
bouwrijp te maken.  
In veel aanbestedingsvoorwaarden en inkoopprocedures is tegenwoordig social return – het 
uitvoeren van een deel van het werk door werkzoekenden om werkervaring op te doen – 
meegenomen. Hoewel de PvdA hier voorstander van is ziet wethouder Schmaal er geen voordeel in. 
Volgens hem kost dit vaak alleen maar geld. De PvdA is het daar niet mee eens. We gaan daarom in 
de commissie voordragen dat dit meegenomen moet worden in de aanbestedingsverordening.  
Daarnaast blijven we natuurlijk kritisch op meerkosten.  
 
Ontwerp Begroting Omgevingsdienst Groningen (ODG) 

Woordvoering: Vladimier Slor  

De laatste jaren is het vertrouwen in de ODG toegenomen. Ook dit jaar is het vertrouwen er nog, al 

hebben we nog steeds vragen over de outputfinanciering die er zou komen. De wethouder gaf op 

onze vragen aan dat dit in 2021 getest wordt en de verwachting is dat dit in 2022 op orde is.  Het 

gevolg voor Veendam is nog niet bekend, maar het hoeft niet persé positief te zijn.  

 

 

Wethouder in actie maart tm juni 2020 

De start van een andere manier van leven en werken. Vanuit huis, vanachter de beeldschermen en 

dat is wennen. Maar alles went en t werk vindt al snel zijn weg weer, maar de Corona maatregelen 

heeft de dagelijkse prioriteit. 

Anders dan anders extra werk  

Elke dag vergadert het college mbt de coronamaatregelen, uitvoering, handhaving, wat wel en wat 

niet en hoe. 

Zorg en welzijn 

Corona 

Vanuit mijn portefeuille heb ik in de eerste weken geregeld contact met aanbieders van zorg in onze 

gemeente. Vragen hoe het gaat, of ze het redden, en als ze me nodig hebben we elkaar weten te 

vinden. In onze eigen organisatie is het snel en goed geregeld. De telefoons zijn bemand voor de 

consulenten jeugdzorg en WMO. Er is veelvuldig telefonisch en digitaal contact met de gezinnen. Het 

gaat met veel gezinnen goed. Er is rust omdat de kinderen niet naar school gaan maar dat geldt 

natuurlijk niet voor iedereen. Sommige kinderen zijn juist gebaat bij een dergelijke structuur. Er is 

goede opvang voor kinderen van ouders met een vitaal/cruciaal beroep en ook al snel voor kinderen 

in het Speciaal Onderwijs want zij hebben de structuur hard nodig.  

Het is prachtig om te zien welke initiatieven en creativiteit er ontstaat om de dienstverlening overal 

zo goed mogelijk door te laten gaan. Daar neem ik echt mijn petje voor af. 

Vanuit t Rijk krijgen we de opdracht om coulance regelingen af te spreken met de aanbieders. 

Gewoon doorbetalen alsof de reguliere zorg geleverd wordt en nadien kunnen de extra coronakosten 

gedeclareerd worden bij t Rijk.  Dit vergt t nodige werk maar t is goed geregeld. Belangrijkste is dat 

de zorg doorloopt en dat er zo min mogelijk zorgen zijn om de administratie en de vergoedingen. 

Ook de nachtopvang voor dak- en thuislozen is goed geregeld in samenwerking met een aantal 

hotels.  



Naast dit dagelijkse coronawerk ging gelukkig het reguliere werk ook door. We hebben hard gewerkt 

aan een financieel verdeelmodel Beschermd Wonen voor alle gemeenten in de provincie. Vanaf 2022 

worden de gemeenten zelf verantwoordelijk voor deze opvang , nu regelt de stad Groningen het voor 

de hele provincie. Het was een hele klus waar we geregeld over vergaderd hebben maar we zijn eruit 

en de raad is akkoord gegaan met de herziene Gemeenschappelijke regeling waarin 

beheersmaatregelen en een financieel verdeelmodel goed geregeld zijn. 

Voor de Voedselbank en Kledingbank is er 1 locatie geregeld aan t Oosterdiep. Een mooie ruime 

toegankelijke plek. De gemeente Veendam betaalt de verbouwing en de huur van het pand.  

Voor de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zijn we gestart met de multifocus aanpak 

waarbij t motto is van Denken naar Doen om het HG en KM te stoppen en duurzaam op te lossen en 

generationele overdracht van geweld voorkomen wordt via een lokale integrale multidisciplinaire 

ketenaanpak obv multifocus aanpak. Een hele mond vol maar t komt er op neer dat we breed kijken 

en samenwerken en ons richten op t stoppen en voorkomen ook voor de toekomstige generaties. 

We hebben een Dienstverleningen overeenkomst gesloten met de op 1 januari verzelfstandigde 

GGD. Welke taken nemen we af en wat doet de GGD daarvoor en wat gaat ons dat kosten. 

De inrichting van het Kindcentrum in het Speciaal 

Onderwijs hebben we in 2019 vorm gegeven door een 

onderwijszorgklas in te richten met 7 kinderen die 

eerder naar de dagbesteding gingen en nu naar school 

gaan. Na een jaar laat het een prachtige evaluatie zien 

waarin de kinderen mooie ontwikkelingen doormaken, 

de ouders tevreden zijn en de zorgaanbieder en de 

school ook. Wel zijn er mogelijkheden voor een 

doorontwikkeling. We hebben de pilot verlengd met 2 

jaar opdat wij vinden dat alle kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en zo veilig en thuis mogelijk 

opgroeien. We willen mn kijken of er ook een koppeling gemaakt kan worden met andere zorg die 

aan hen geleverd wordt. Hiermee ontwikkelen de kinderen zich, zetten we de zorg beter in en kost t 

minder geld. Een mooie vorm van transformatie van de jeugdzorg. De inzet van de Ondersteuner 

Jeugd en Gezin (OJG) bij de huisartsen wordt verder uitgebreid. Ons doel is om aan het einde van dit 

jaar bij iedere huisarts voor een aantal uren per week een OJG-er beschikbaar te hebben. Ook dit is 

een mooie vorm van vroegtijdig bieden van hulp. In t najaar gaan we in gesprek over een dergelijke 

vorm van ondersteuning bij scholen. 

We zijn in de provincie geregeld in gesprek over de inkoop Jeugdzorg waarbij we kijken hoe we meer 

regie en contact kunnen krijgen met de aanbieders die werkzaam zijn in onze gemeente zodat we de 

transformatie naar zorg zo vroeg en dichtbij mogelijk te kunnen organiseren. En meer grip te krijgen 

op de kosten, waarbij de professional echt kan doen wat nodig is. Samenwerken obv van vertrouwen 

met aanbieders die vanuit hun intrinsieke motivatie meewerken aan de juiste jeugdhulp inzet. 

De Voorzieningen wijzer is herzien en verspreidt in Veendam zodat inwoners van Veendam makkelijk 

kunnen nagaan welke voorzieningen voor hen beschikbaar zijn. Zo helpen we de mensen die het het 

hardst nodig hebben samen met de mensen van Werk & Inkomen en onze welzijnsinstelling 

Compaen met name het formulierenteam. Maar ook de scholen en de woningcorporatie zijn op de 

hoogte van onze voorzieningen en kunnen mensen daarop wijzen. 

Met Compaen zijn we geregeld in gesprek om de hulp aan mensen zo vroeg mogelijk en zo 

toegankelijk mogelijk te bieden via de Algemene Voorziening. Hier kunnen mensen zonder indicatie 



terecht met een hulpvraag. Dit willen we verder ontwikkelen samen met ook de andere partners van 

de Algemene Voorziening Begeleiding.  

Verder maken we afspraken over wat we willen bereiken in Veendam en welke speciale thema’s er 

spelen. Compaen geeft bij ons aan hoe zij dit gaan uitvoeren. Voor 2020 is het thema Eenzaamheid 

opgepakt middels interviews op straat en aan de deur en via diepte-interviews. Binnenkort komt de 

evaluatie en het plan van aanpak. 

Het nieuwe Gezondheidsbeleid is vastgesteld voor de komende 6 jaar.  Op basis van het landelijk 

gezondheidsbeleid en op de gegevens van de GGD is de prioriteit bepaald voor onze doelstelling voor 

de komende jaren. Onze speerpunten zijn een rookvrije omgeving, bewegen en gezond eten en 

gezond gewicht en mentale veerkracht voor oud en jong. Ons doel is dat Veendammers zich gezond 

voelen en naar vermogen mee doen in de samenleving. Het motto is:positieve gezond is niet de 

afwezigheid van ziekte maar een goed gevoel over je gezondheid. De uitvoering gaat na de zomer 

van start en zal samen met inwoners, zorgpartijen, sportclubs en scholen vorm gegeven gaan 

worden.  

Een extra WMO voorziening is de beschikbaarheid van de Zonnebloemauto. Dit is onlangs weer voor 

3 jaar verlengd. Deze auto is aangepast en kan gehuurd worden door bv mensen met een rolstoel 

wanneer zij bv een dagje weg willen. 

Wonen 

Voor de bouw van sociale huurwoningen zijn wethouder Schmaal en ik in gesprek geweest met 

Acantus over ontwikkellocaties en de bijbehorende onderlinge afspraken. We hopen dit 1 september 

af te ronden. 

Voor Veendam Noord hebben we het visiedocument en t concept ontwikkelplan en t 

communicatieplan besproken met de mooie titel: Noord West op zijn best”. De start van een enorm 

traject in de grote wijk waar verbetering nodig is. Samen met de commissie huurzaken en de 

bewoners willen we dat het een toekomstbestendige wijk wordt waar het fijn wonen blijft en wordt. 

Partners in t veld 

Samen met de participatieraad hebben we gewerkt aan een visie en een routeplanner hoe het werk 

van de raad vorm gegeven kan worden. Hiermee kan de Praad de input vanuit de samenleving 

verwerken in de adviezen aan t college.  Er is een aantal onderwerpen gekozen waar de Praad zich 

mee bezig houdt en wij ondersteunen hen met de input van de desbetreffende ambtenaar die dit in 

beheer heeft.   

Regionaal – Regiodeal van leefbaarheid naar toekomstkracht; hand erop en schouders eronder! 

De gemeenten in Oost Groningen hebben met het Rijk een Regiodeal gesloten waarbij we met geld 

van het Rijk, de Provincie en de Oost Groningen gemeenten een boost kunnen geven op een aantal 

terreinen in deze regio.  We gaan vooruitgang boeken op het gebied van Gezondheid, Werken & 

Inkomen, Leren en Wonen . Tal van projecten gaan we gezamenlijk uitvoeren om mooie stappen 

voor onze regio te kunnen maken.  De deal is rond en we kunnen samen de schouders eronder 

zetten.  Trots dat we dit samen voor Oost Groningen bereikt hebben. Nu aan de slag! 

#ilovemyjob 
Ans Grimbergen 
Wethouder Sociaal Domein en Wonen 


