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Fractie  

Algemene Beschouwing November 2021 

Dank u wel Voorzitter, 

Vandaag wordt ons gevraagd om de Najaarsrapportage 2021 en begroting 2022 vast te 
stellen. We willen iedereen die aan deze stukken heeft gewerkt wederom bedanken voor de 
heldere stukken. 

We hebben dit keer een positief resultaat op de Najaarsrapportage en op de begroting. Het 
positief resultaat op de Najaarsrapportage komt ondermeer door de Septembercirculaire. 
Maar helaas blijft dit incidenteel geld en wordt het tijd dat we structureel meer geld vanuit het 
rijk ontvangen. Op dit moment hebben we op het meerjarenperspectief nog steeds een tekort 
en moeten we blijven kijken naar de MOT lijst. 

Armoede 

Er leven nog steeds veel mensen in armoede, deze mensen moeten elke maand weer 
kijken, hoe ze de maand nu weer rondkomen. Vervolgens zien ze wel dat, door dit 
Incidenteel resultaat er weer geld uitgegeven kan worden aan het verfraaien van Veendam. 
Kunnen we niet een manieren vinden om ook incidenteel geld te besteden aan bijvoorbeeld 
armoede preventie? De wethouder heeft ons al meegenomen in de nieuwe plannen voor het 
huidig Armoedebeleid. In deze plannen kunnen we zien dat door, het beleid anders en beter 
in te richten er minder geld besteed hoeft te worden. Maar dat er ook geld gaat naar meer 
mensen die het echt nodig hebben, vooral dit laatste moeten we voor blijven staan, mensen 
die het nodig hebben moeten worden geholpen.  

KinderArmoede 

Vooral Kinderarmoede baat ons veel zorgen. Vaak gebeurt het dat als een kind in armoede 
leeft en zelf niet de kansen krijgt, dat ook het kind zelf later weer in armoede zal leven. Hier 
kunnen en moeten we als gemeente iets aan blijven doen. Als gemeente moeten we al het 
mogelijke doen om te zorgen dat elk kind wel mee kan doen en zich kan ontwikkelen en niet 
aan de kant blijft staan. Wij kunnen en moeten erbij helpen dat een kind niet het 
spreekwoordelijke dubbeltje maar een kwartje wordt.  

Zelf heb ik geluk gehad en kon ik door de inzet van mijn ouders, ook hadden we het vroeger 
niet breed, wel meedoen en gaan studeren. Hierdoor kreeg ik van mijn ouders de kans om 
niet aan de kant te hoeven staan en aan mijn toekomst te werken. Waardoor ik op dit 



moment een goede baan heb en ook mijn kinderen, de mogelijkheden krijgen om zich te 
ontwikkelen. Ik heb geluk gehad, maar niet overal is deze mogelijkheid, kunnen wij als 
gemeente er dan niet voor zorgen dat meer kinderen dit geluk krijgen, want vaak zit er meer 
in kinderen dan wat er uit kan komen. 

LSP 

Naar onze mening gaat de LSP daar zeker ook bij helpen door sport/spel en onderwijs aan 
elkaar te koppelen, creëer je een mogelijkheid dat iedereen samen aan zijn toekomst en 
gezondheid werkt. Maar juist om niemand aan de kant te laten staan, is het wel nodig dat 
ook de kinderen die bijvoorbeeld niet een skateboard of crossfiets kunnen betalen deze een 
of andere manier kunnen lenen. We zijn erg blij dat de LSP een complex gaat worden voor 
alle Veendammers en hopen dat door de samenwerking tussen sport/spel en onderwijs de 
kans om mee te doen wordt vergroot Er zijn diverse colleges en raden hiermee bezig 
geweest en er zijn diverse discussies gevoerd, maar je kunt dan nu ook wel echt zien dat er 
iets komt te staan.  

Cultuur 

Naast dat Sport, spel en onderwijs een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een 
kind is, moeten we Cultuur ook niet vergeten. Cultuur en Historie bepalen wat en wie je bent 
en wat je wordt, dat geldt ook voor Veendam. Om kinderen over Cultuur te leren hebben we 
in Veendam gelukkig het Cultuurcentrum en de Turfcentrale. Zelf verzamel ik veel over de 
Cultuur en Historie van Veendam en hoop ik dat ook mijn kinderen later over de huidige 
Cultuur en Historie van Veendam kunnen vertellen. Maar wat ons dan pijn doet is dat het 
soms wordt gezien als spullen en niet als Cultuur en historie. We hebben al vragen gesteld 
over de tijdlijn van Veendam bij de Kerkstraat, de Wethouder doet daarbij net voorkomen dat 
het alleen maar een stuk staal is en meer niet, maar het is meer dan een stuk staal. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de naam Langeleegte op dit gebouw, het is veel meer dan een naam 
die op een gebouw staat, het is een onderdeel van de geschiedenis van Veendam! Daarom 
is de vraag niet waarom deze naam eraf is, maar wanneer komt de naam weer terug?  

Jeugdzorg 

De weg welke we zijn ingeslagen als gemeente met het Investeren in preventie, zorg en 
gezondheid, begint zijn vruchten af te werpen. Waaronder in de Jeugdzorg, iedere huisarts 
heeft een OJG’er en kinderen gaan minder snel naar de duurdere zorg wanneer dit niet 
nodig is. Het kindvolgsysteem wat daarnaast is ingezet, waardoor er vanaf het 
consultatiebureau tot aan het middelbaar onderwijs het kind gevolgd wordt, zorgt ervoor dat 
elk kind de zorg krijgt die nodig is. Maar wat we ons wel afvragen is: wat is het gevolg 
geweest van de Corona Crisis op de Jeugdzorg? Vooral in het begin toen veel kinderen thuis 
zaten kunnen we ons voorstellen dat de zorgvraag meer is geworden, omdat er geen zicht 
was op deze kinderen. We zijn daarnaast blij dat het ingezette beleid omtrent Buurtgezinnen 
goed loopt en steeds meer gezinnen zich hiervoor aanmelden. We gaan ervan uit dat er nog 
niet genoeg gezinnen zijn en dit moeten we onder de aandacht houden. 

Corona 

We hadden gehoopt weer in onze Raadzaal te zitten en niet meer over Corona te spreken, 
maar helaas beïnvloedt de Corona en de regels die daarbij horen nog steeds ons dagelijks 
leven. Waarbij de werkdruk in de zorg al hoog was, nog steeds is en hoger is en zal worden. 
Deze werkdruk wordt daarbij vooral veroorzaakt door te weinig personeel maar mede 
veroorzaakt door ziekte en steeds weer bijkomende taken, de Corona zorgt er dan voor dat 
de werkdruk extra verhoogd wordt. 



Werk 

Naast in de zorg zijn er nog veel meer beroepsgroepen waar een personeelstekort is en 
werkdruk hoog zoals onderwijs, techniek, enz. Ook als gemeente moeten we hier aandacht 
voor hebben en houden. We moeten in gesprek blijven met het onderwijs, om ervoor te 
zorgen dat iedereen zijn leven lang kan blijven leren.  

Daarbij moeten we in gesprek blijven met bedrijven en het onderwijs, zodat de opleidingen 
zoals die van de avondopleiding gekoppeld zijn aan de vraag uit de markt. Daarnaast 
kunnen we als gemeente in onze eigen inkoop en aanbestedingsbeleid meer gaan toetsen 
aan MVO ofwel, het Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat doet een bedrijf om 
mensen uit de regio, ook de mensen met een arbeidsachterstand, aan het werk te hebben 
en krijgen, wat doen ze met de arbeidsomstandigheden en wat doet een bedrijf voor het 
klimaat. 

Wanneer we het over werk hebben, vergeten wij als PvdA Wedeka nooit. Wedeka is bezig 
met een doorontwikkeling en we hopen dat dit een goede doorontwikkeling wordt, maar we 
hebben al een tijdje niks hierover gehoord. Natuurlijk begrijpen we dat, als je iets goed wilt 
doen dat tijd kost maar nieuwsgierig zijn we wel, zou u ons hierover kunnen bijpraten. Waar 
wij ook graag over bijgepraat willen worden is het bedrijf Shine. Er zijn gesprekken met de 
buurt en wij horen dingen in de wandelgangen. Graag worden wij als raad ook op de hoogte 
gehouden. Wat gaat er gebeuren, wanneer gaat het gebeuren, hoever staan we in het 
proces en hoe blijven de inwoners erbij betrokken. 

Woningbouw 

Naast het personeelstekort, hebben we ook een woningtekort. Je hoort vaak dat er langer 
thuis wordt gewoond en het vooral voor starters moeilijk is om een huis te krijgen. Prijzen zijn 
hoog en de spaarrekening niet hoog genoeg. Het starten met huren is dan een goede optie 
maar dan zie je de particuliere huurprijzen ook nog hoog oplopen, daar moeten we toch iets 
tegen doen. Iedereen heeft namelijk recht op zijn eigen thuis.  

Acantus heeft weer plekken om te gaan bouwen, bijvoorbeeld de elfde laan en Bareveld. Dit 
is een goede ontwikkeling, de wachtlijsten op onder meer de sociale huurwoningen blijft 
groot. Door de start van nieuwbouw en de verduurzaming van woningen is het vooral 
verstandig om ook aandacht te besteden aan de sociale cohesie en hoe betrek je bewoners 
en instanties om ook zelf tijd in de wijken te steken. Door sociaal en Fysiek hier goede 
plannen te maken kan dit naast het woongenot vergroten ook het aanzien van de wijk 
bevorderen.  

Samenwerking 

De samenwerking in onze gemeente komt steeds beter op gang tussen o.a. de gemeente, 
zorgorganisaties, consultatiebureaus, hulpverleningsorganisaties, scholen, bedrijven en de 
woningcorporatie. Op wijkniveau kunnen we nog veel meer gaan samenwerken 

Maar ook het samenwerken in de regio gebeurt steeds vaker en kan altijd beter. We hebben 
nog steeds in Oost-Groningen veel dezelfde uitdagingen Sociaal maar ook fysiek. 

Visies en inwoners 

Dit geldt ook voor de visies die we maken, zoals nu de warmtevisie, zonnevisie, 
omgevingsvisie en ook het mobiliteitsplan. We zitten in een dichtbebouwd gebied en dan 
moeten de visies over de gemeentegrenzen wel met elkaar passen. 



Daarbij moeten we met deze visies onze inwoners niet vergeten, ze moeten ook mee kunnen 
praten en ook het gevoel hebben gehoord te worden. Daarnaast zijn zij de 
ervaringsdeskundigen uit hun eigen buurt. Maar nog te vaak, met natuurlijk iedereen zijn 
goede intenties, voelen mensen zich niet gehoord. Dat betekent ook voor ons als politiek 
werk aan de winkel. Doen we het zoals we het nu doen wel goed en wat kan er anders. 

De wijkprikker en de verderkijker lijken ons goede manieren om dit te verbeteren. Als je dit 
naast een klankbordgroep laat draaien krijg je indirect meer mensen aan tafel. 

Daarbij moeten we de persoonlijke contacten niet gaan vervangen door het internet. Het 
contact met de buurt blijft altijd belangrijk, ook na het proces om duidelijk te vertellen waarom 
bepaalde beslissingen genomen zijn. Om ook nieuwe mensen te ontvangen en te betrekken 
bij de gemeente hadden we voorheen de rondrit, maar nu eigenlijk niks. Hoe ontvangen we 
nieuwe bewoners nu en komt er voor iedereen een in te halen een rondrit door de gemeente, 
om zo meer te leren over onze cultuur en historie.  

Verkeer 

We zijn druk bezig met het mobiliteitsplan. Als PvdA benoemen we regelmatig de 
verkeersveiligheid in Veendam, waarbij wij ook steeds zorgen uitspreken over de veiligheid 
van kinderen en tieners. De ervaring in het verkeer is laag en de kans op letsel bij een 
ongeluk is hoog. Elk kind moet ook veilig van en naar school kunnen gaan. Waarbij wij 
daarom nadrukkelijk aandacht willen vragen voor fiets- en voetgangersoversteken in de 
gemeente Veendam, zodat kinderen zelf veilig naar school kunnen gaan en hopelijk het kind 
naar school brengen met de auto wordt verminderd. 

We spreken inmiddels al tijden over de overlast van de CW Lubbersstraat, met veel 
discussie over nut en noodzaak. Daarbij wordt door veel partijen een verkeersonderzoek 
voorgesteld, met daarbij ook de discussie over een brug nabij de Benediktstraat. We spraken 
al over burgers die gehoord willen worden en vertrouwen kwijtraken waarvan dit een 
voorbeeld is. Wij willen toch wel heel graag dat in deze discussie een besluit wordt genomen. 
Daarom onze vraag doe dit onderzoek waar veel partijen al naar vragen en geef de buurt 
hun duidelijkheid. 

Tot zover ons eerste termijn.  

 

Amendementen en Moties: 

Deze avond hebben we 2 Amendementen ingediend 

1. Wijkontwikkelingsplan Bareveld en Noordwest: 

Al jaren maken we de leefbaarheid van diverse wijken bespreekbaar in de raad.  

Nu Acantus bezig is met het aanpakken van de Buurten Bareveld en Noordwest, 

vinden we het als PvdA mu de tijd om de leefbaarheid in deze buurten te verhogen.  

Dit geld is extra beschikbaar naast de reeds beschikbare gelden voor de Fysieke 

ontwikkeling en onderhoud van de wijk.  

  

2. Verbeteren verkeersveiligheid Sorghvlietlaan tussen pand Avebe en Waterschap 

gebouw. 

Vele verkeersveiligheid problemen die wij horen en zien bespreken wij met Raad en 

Wethouder. Verkeersveiligheid, vooral die van kinderen en jeugd vinden wij extra 

belangrijk.  



Een punt welke regelmatig door ons op tafel wordt gelegd is die rond het oude 

Busstation en Zwembad Tropiqua. De oversteek vanaf het Westerdiep naar de Lange 

leegte en het parkeren langs de Sorghvlietlaan met het daarbij oversteken van de 

Sorghvlietlaan is voor de PvdA al jaren een doren in het oog. Regelmatig houden we 

hier ons hart vast.  

Daarnaast bespreken we regelmatig het braakliggende terrein van het oude 

busstation en de vervuiling die hier zit, wat de ontwikkelingen hier tegen houden. 

Met het plan wat nu voorlicht worden deze situaties opgelost en wordt er ook 

woningbouw door Acantus mogelijk gemaakt. Om ondermeer deze redenen, hebben 

we dit Amendement ingediend.  

 

Naast deze 2 amendementen heeft VUK een motie ingediend om onderzoek te doen naar de 

verkeerssituatie rondom de CW Lubbersttraat, DWM weg en de Benediktstraat. 

Omdat dit ook een onderwerp en discussie is welke wij eindelijke opgelost willen zien 

worden, hebben we VUK op voorhand en tijdens de vergadering voorzien van advies en 

hebben we uiteindelijk ingestemd met hun motie 

 

 

 

Wethouder in actie eind 2021 

 

Beste partijgenoten,  

Het jaar nadert zijn einde en de verkiezingen staan voor de deur. Altijd een enerverende tijd. 

En met de huidige maatregelen vraagt dat flexibiliteit en waakzaamheid. 

Per 1 januari veranderen vaak regels of worden wetten ingevoerd of er is e.e.a. in 

voorbereiding voor het jaar 2022. 

Per 1 januari wordt in Veendam de nieuwe vorm van ondersteuning vormgegeven onder de 

naam De Basis Veendam (zie persbericht). De Basis Veendam is een algemene voorziening 

die vrij toegankelijk is, dichtbij en zonder indicatie en kosten.  Het is een uitbreiding van de 

algemene voorziening begeleiding met wat nu het maatwerk begeleiding heet, met 

maatschappelijk werk en welzijnswerk. Compaen en Cosis gaan dit gezamenlijk uitvoeren 

met aanvulling van o.a. Coöperatie Dichtbij.  Ik ben onwijs trots dat we dit nu voor elkaar 

hebben gekregen want zo brengen we de zorg dichtbij, in de wijk en makkelijk bereikbaar.  

We willen ook dat deze partijen de leefwereld van de inwoners kennen en zo beter 

samenwerken in de buurten. 

Ook voor de jeugdzorg werken we toe naar een inkooptraject waarin we met een aantal 

partijen afspraken maken hoe de lichte en middelzware zorg en ondersteuning dichtbij, in de 

leefwereld van het kind georganiseerd gaat worden.  Dinsdag 30 november zijn de 

raadsleden in een avondvullend programma bijgepraat over de stand van zaken en over de 

vervolgstappen onder het motto “onze jeugd verdient beter’ Jeugdhulp anders organiseren in 

Veendam.  Onze kinderen verdienen het om zich positief te ontwikkelen, dat ze beschermd 

worden als hun ontwikkeling in gevaar loopt en dat ze zo thuis mogelijk opgroeien. Deze 

stappen zetten we samen met aanbieders en andere maatschappelijke partners.  



Dit traject is onderdeel van de provinciale inkoop jeugd en loopt gelijktijdig met de opdracht 

van het Rijk om een regiovisie op te stellen over de regionale en boven regionale zorg en dat 

betreft o.a. de hoog specialistische zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De 

regiovisie is een paraplu voor een structurele manier van werken en samen met de partners 

kwalitatief goede zorg te blijven bieden, beschikbare en betaalbare zorg te garanderen en te 

werken naar minder bureaucratie. 

 

Over beide trajecten hebben we, als Groninger gemeenten, advies ingewonnen, want we 

willen het zorgvuldig doen. Ook landelijk is een discussie gaande en werkt men aan een 

hervormingsagenda Jeugd om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en kijkt met ook 

naar de reikwijdte van de jeugdwet. 

Een dynamische en boeiende wereld! 

Daarnaast zien we dat de coronaperiode zijn effecten heeft op iedereen en dat vraagt extra 

aandacht en ondersteuning. Hier lopen onderzoeken op scholen, hoor je het bij de 

zorginstellingen en hoor je het van de mensen om je heen. 

De brede aanpak van de Wijk Noord West loopt gestaag door.  Veel activiteiten moet wat 

anders georganiseerd worden en t uitvoeringsplan 2022 is vastgesteld.  De link naar de 

nieuwsbrief en meer informatie is te vinden en bij te houden op www.veendam.nl/noordwest. 

Successen moet je vieren zegt men: Buurtgezinnen Veendam loopt fantastisch! We hebben 

nu al 14 koppels en er hebben zich al 25 steungezinnen aangemeld. Zo trots op deze 

gezinnen en onze coördinator! Onlangs mocht ik in gesprek met 2 moeders en hun kinderen 

(een vraag- en een steungezin). Zo warm en zo mooi hoe deze 2 gezinnen elkaar helpen op 

een gelijkwaardige manier.  

In t nieuwe jaar praat ik u verder bij over het beschermd wonen, de inkoop jeugdzorg, nieuwe 

woningbouw, wijkgericht werken en uiteraard leest u in de volgende nieuwsbrief veel over de 

verkiezingscampagne. 

Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling! 

#lovemyjob 

Ans Grimbergen 

Wethouder Sociaal Domein en volkshuisvesting 

Gemeente Veendam 

 

http://www.veendam.nl/noordwest

