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Agenda  
 

18 nov 2020  Algemene leden vergadering  ( onder voorbehoud ) 

 

Wethouder in actie  

Na het zomerreces zijn we weer volop verder gegaan met onze ambitie in de jeugdzorg, wmo, welzijn 

en op het gebied van wonen. 

Dit najaar staat bestuurlijk gezien ook in het teken van de coronamaatregelen en de financiële zorgen 

en uitdagingen. Het kabinet neemt zeker ook een financiële verantwoordelijkheid maar het zet nog 

onvoldoende zode aan de dijk voor veel mensen. Veel mensen ondervinden nadelige gevolgen van 

de corona.  

De gemeente weet nog steeds niet hoeveel geld er structureel bijkomt om de jeugdzorg te 

bekostigen en mn ook de transformatie van de zorg. 

Kwetsbare inwoners zijn vaak kwetsbaar op het gebied van armoede en gezondheid. Met beide 

thema’s zijn we al geruime tijd bezig. In onze aanpak voor de WMO en Jeugdhulp willen we deze 

thema’s nauw gaan vervlechten met de ontwikkelingen die we voor ogen hebben. Zo kunnen we 

daadwerkelijk komen tot de transformatie waar we al jaren over spreken. We maken al prachtige 

stappen. Ik zie het als mijn plicht om niet alleen minder uit te geven, maar vooral om de jeugdhulp en 

WMO te transformeren door een beter toegang tot de (jeugd)hulp VOO rietgras en gezinnen, alle 

jeugdigen krijgen de kans om zich positief te ontwikkelen, meer kinderen zo thuis mogelijk laten 

opgroeien, jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt en investeren in 

vakmanschap (leren en ontwikkelen). Daar hebben we plannen voor gemaakt en zijn we aan t 

uitvoeren. Een pracht van een ambitie en uitdaging! 

Enkele voorbeelden zijn: We hebben nu bv al bij 7 huisartsen een Ondersteuner Jeugd & Gezin (OJG). 

Dit is een professional waar ouders en/of t kind geholpen kan worden met opgroei- en 

opvoedvragen. Geen wachttijden, intakes en lange behandeltrajecten maar dichtbij in de wijk bij de 

huisartspraktijk een aantal gesprekken voeren. Dit verloopt naar ieders tevredenheid. Eind van het 

jaar hopen we dat we bij iedere huisarts dit kunnen bieden. Dichtbij, kort en voordeliger. Preventie 

aan de voorkant scheelt veel geld aan de achterkant.  

Een ander traject wat we al een tijd in Veendam hebben en nu uitbreiden is de Algemene 

Voorziening begeleiding ipv een beschikking via de WMO. 

Dit breiden we nu samen met de uitvoerders uit zodat er nog minder beschikkingen afgegeven 

hoeven te worden omdat nog meer mensen vrij toegankelijk hun hulpvraag kunnen stellen en 

geholpen worden. 



Nu we ook met het inkooptraject Jeugdzorg bezig zijn willen we ook daar meer lichte hulp naar voren 

halen ism scholen en meer zelf de uitvoering bespreken met onze jeugdhulpaanbieders die in 

Veendam veel werk verzetten. Zij kennen de wijken, de mensen en onze organisatie en zo kunnen we 

beter samenwerken in t belang van de gezinnen en kinderen en kunnen zij doen wat nodig is met 

minder administratieve lasten. 

Wijkontwikkelplan Noord West - Noord west op zijn Best. 

De start van het wijkontwikkelplan is onlangs geweest met de buurtcaravaan de wijk in voor een 

gesprek met de inwoners en het uitdelen van een enquête. De gemeente en Acantus , samen met de 

commissie huurzaken, willen erg graag weten wat de bewoners vinden van hun wijk en wat er nodig 

is voor de toekomst. Ook willen we graag dat bewoners meedenken bij de uitvoering van het vervolg 

op deze enquête. Deze ontwikkeling in de wijk moet er voor zorgen dat het voor de komende 

tientallen jaren fijn wonen is in de wijk, mensen omkijken naar elkaar en naar de buurt. Een wijk die 

toekomstbestendig is. 

De gemeente en Acantus zijn in gesprek over ontwikkellocaties nieuwbouw. Ook de commissie 

huurzaken kijkt hierin mee. Dit is nog een lopend proces en we hopen er binnenkort uit te zijn.  

Samen met de afd Communicatie en de afdeling sociaal domein maken we een plan voor de 

communicatie over het sociaal beleid en de uitvoering daarvan. Ik vind het een verplichting om aan 

de inwoners een paar keer per jaar melding te maken over ons beleid en hoe we ons geld besteden 

in het sociaal domein en dan mn de WMO, Jeugdzorg en Welzijn. 

In eerder nieuwsbrieven heb ik al een verteld over de overgang van Beschermd wonen van de 

centrumgemeente Groningen naar de eigen gemeente per 1 januari 2022. De weg die landelijke en 

lokaal wordt ingezet is gericht op meer extramuraal en ambulante zorg . Het is de bedoeling dat 

mensen de hulp zoveel mogelijk thuis krijgen en zo kort mogelijk in een instelling van Beschermd 

Wonen. We maken afspraken over dit proces met aanbieders, woningcoöperatie en de onze afdeling 

werk en inkomen om dit zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Vanaf 2022 worden wij 

verantwoordelijk voor de nieuwe instroom van cliënten. 

21 september was Wereld Alzheimer 

dag en heb ik samen met de vrijwilligers 

en Compaen op t Museumplein 

aandacht besteed aan de ziekte 

Alzheimer. Wat betekent deze ziekte 

voor diegene dit t treft en voor de 

mantelzorger en verdere omgeving. 

Herkennen we het? Weten we wat we 

kunnen doen? Hoe helpen we elkaar. 

Tevens heb ik de digitale stamtafel in t 

digitale alzheimer café bijgewoond. 

Deze uitzending stond in het teken van 

de mantelzorger. De ‘gast aan tafel’ 

vertelde een aangrijpend verhaal hoe de 

gezinsleden zorgden voor hun 

man/vader toen hij alzheimer kreeg, wat dat met hem en hen deed. 

 



De week van 1 tot met 8 oktober staat in het teken van Eenzaamheid. De gemeente Veendam heeft 

zich aangesloten bij Een tegen eenzaamheid en heeft een onderzoekopdracht bij Compaen 

neergelegd. Compaen heeft een uitgebreide enquête gehouden, nog net voor coronatijd, en op basis 

daarvan bedenken we gezamenlijk met div partijen een aantal acties . We starten in deze week van 

de eenzaamheid maar ook zeker na deze week verdient dit onderwerp blijvende aandacht. Dit geven 

we vorm met belangstellende organisaties en bedrijven in onze gemeente want samen kennen we 

iedereen en kunnen we eenzaamheid verminderen.  

#lovemyjob 

Ans Grimbergen 
Wethouder sociaal domein,  
 

 
In de commissies en de gemeenteraadsvergaderingen van augustus en september 2020 hebben onze 

raadsleden het woord gevoerd over de volgende zaken:  

Raad Augustus: 

Zoutwinning; Zienswijze ontwerpbesluit winningsplan Nedmag   

Woordvoering: Tahsin Mete 

Op 9 juli jl. heeft het college van burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend bij het 

ministerie van Economische zaken en klimaat ten aanzien van het winningsplan 2018 van Nedmag. 

Het college dringt in deze zienswijze aan op frequente monitoring van de risico’s, zoals het aan elkaar 

groeien van de cavernes, met name de Caverne TR-9. 

De Raad van Veendam heeft de mogelijkheid gekregen om in Augustus na gesprekken met inwoners 

nog de Zienswijze aan te scherpen. 

Tahsin Mete heeft in de raadsvergadering van augustus in zijn woordvoering opgemerkt dat de 

zoutwinning onmiddellijk moet stoppen als bij de monitoring blijkt dat deze onverantwoord is.  Het 

college heeft deze opmerking opgenomen in de aanvullende zienswijze. Daarnaast heeft hij nogmaals 

gepleit voor een centraal Schadeloket en Schadefonds. Ook dit Item is aangescherpt aangevuld. 

Als fractie vinden we het van belang te benadrukken dat het indienen van een zienswijze waarbij 
nadruk wordt gelegd op het realistisch beheersen van de risico's, effectiever zal zijn dan het 
uitspreken van volledige stopzetting van de winning in het gebied. Dit is namelijk niet onze 
bevoegdheid en bovendien gooi je daarmee het kind met het badwater weg. Van belang is om als 
serieuze overlegpartner en vertegenwoordiger van de belangen van onze inwoners gehoord te 
blijven worden, en dus ook in gesprek te blijven met het Ministerie en de Nedmag.  

Raad September: 

Vaststellen Concept Regionale Energie Transitie en motie 

Woordvoering: Vladimier Slor  

Bij de vaststelling van het startdocument voor de RES in September 2019 en tijdens het bespreken 

van het consulatie document in februari jl is door de gemeenteraad – waaronder ook de PvdA – 

aangegeven dat we ons willen houden aan wat haalbaar is in de energie transitie. Daarbij willen we 

ons niet laten leiden door ambities van andere gemeenten. Toch ligt er nu in het Concept RES een 

bod van 5,7 TWh met hoge ambities van andere gemeenten.   



 

We moeten onze ogen niet sluiten voor het 

klimaatprobleem. Maar moeten kijken wat 

haalbaar en betaalbaar is. We hoeven geen 

koploper te zijn. 

De PvdA vindt het opwekken van energie een 

belangrijk doel, maar het minder verbruiken van 

energie is net zo belangrijk of misschien nog e 

belangrijker. Dat geldt ook voor gemeentelijk 

gebouwen, waaronder schoolgebouwen. 

Daarom pleit de PvdA voor een door de 

bevolking gedragen energie- en warmtevisie. 

Daarnaast moet het reeds eerder vastgestelde 

Duurzaamheidsvisie ook uit de kast worden 

gehaald en worden bijgewerkt. 

Omdat de PvdA open staat voor discussie en graag hun bezwaren duidelijk maakt, hebben we een 

motie ingediend samen met Gemeentebelangen, VVD, D66, Groen Links en de Christen Unie.  

Welke werd ondersteund door de SP en VUK.  

Hierin geven we aan dat  

• Geen verplichtingen in de RES worden opgenomen groter dan 4 TWh 

• Invulling wordt verwacht van publiekelijke consultatie en draagvlak 

• Onderzoek moet worden gedaan naar alternatieve bronnen van energie 

• De technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen onvoldoende uitgewerkt is 
waardoor het maken van keuzes op dit moment onverantwoord is.  

Daarbij is de gemeente Veendam niet de eerste gemeente die niet akkoord gaat met de Concept RES 

diverse gemeenten Zoals Pekela en Oldambt hebben ook al tegengestemd.  

Wij als PvdA hopen dat er nog een aangepaste Concept RES gaat komen, waarbij onze regio ook een 

unaniem besluit kan nemen en een bod kan doen.  Want het risico is groot dat wanneer er geen bod 

komt dat er voor onze regio wordt beslist en we de regie kwijt zijn. 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg  

Woordvoering : Pieta Loots 

Sinds 1 januari 2020 is de GGD als 

zelfstandige uitvoeringsorganisatie 

geen onderdeel meer van de gemeente 

Groningen. Per 1 oktober zijn er 

belangrijke wijzigingen in de 

Gemeenschappelijke Regeling Publieke 

Gezondheid & Zorg Hartje leraar 

doorgevoerd. Deze hebben onbedoeld 

en ten onrechte geen plek gekregen in de gewijzigde regeling. Daarom zijn er - in overleg met het 

Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur -  aanvullingen in de regeling aangebracht. Dit is een 

technische aanvulling en heeft geen financiële gevolgen. De gewijzigde regeling  is daarom 

geaccordeerd door de gemeenteraad.  



 

Campagne activiteiten  

 

De afdeling Wildervank / Veendam doet ook dit jaar 

weer mee met de landelijke campagne van de PvdA 

voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze keer komt 

elke maand een ander thema aan de orde. In oktober 

is dat de actie #Hartje Leraar 

 

We waren al druk bezig met de voorbereidingen toen 

we van het partijbestuur het dringende advies kregen 

om geen acties te organiseren waarbij drukte kan 

ontstaan. Dan is afstand bewaren moeilijk. We gaan 

daarom vooral digitaal actie voeren. Denk 

bijvoorbeeld aan filmpjes om leraren een hart onder 

de riem te steken.   

 

Aan een ieder de oproep om – als het kan – dit op social media in de gaten te houden en alles van de 

PvdA te delen!!  

 

 

  

    
 


