
        
 

Wildervank-Veendam   Nieuwsbrief  juli 2021 
 
 

Agenda :  18 augustus 2021   
 
Algemene Ledenvergadering  19.30 uur  VanBeresteyn  Veendam 
  
Onderwerp: Vaststellen verkiezingsprogramma  
Uitnodiging en stukken komen na de vakantie periode 
 

Fractie  

Maandag 14 juni zijn Yvette en Josh bij jongerencentrum Break geweest om met de 

jongeren in gesprek te gaan en te horen wat hen bezighoudt.  

Daaruit kwam naar voren dat het in Veendam moeilijk is voor jongeren om 

woonruimte te vinden, vooral voor jongeren die vanaf hun 18e onder begeleiding 

moeten wonen.  Ook vroegen ze naar meer prullenbakken, blikvangers, en 

watertappunten door heel Veendam.   

Jongeren vindt het moeilijk vanaf hun 18e – als ze een laag inkomen hebben - om te 

blijven sporten, omdat ze het dan vaak niet meer zelf kunnen betalen. Verder zijn ze 

heel bij met wat er allemaal bij het LSP wordt gerealiseerd maar volgens hen 

ontbreken er dan nog wel een pannakooi en een Johan Cruijff court.  

Andere onderwerpen waar jongeren graag verandering in willen zien maar wat buiten 

de macht van de gemeente ligt is een echte bioscoop, meer grote winkels, zoals 

Subway, Kentucky Fried Chicken (KFC) en een Macdonalds  in het centrum. Een 

bedrijf dat deelscooters faciliteert werd ook geopperd.  

Kortom : een heel leuk en mooi gesprek met veel ideeën. 

Josh Tepper. 

Raadslid PvdA Wildervank-Veendam. 

 

 

Algemene Beschouwing Raad 5 Juli 2021 
Woordvoering : Vladimier Slor  

Dank u wel Voorzitter, 

Sinds maanden kunnen we weer met de gehele raad fysiek vergaderen. 
Samen vergaderen op deze mooie locatie, het oude BV Veendam stadion, nu het LSP wat 
steeds meer vorm krijgt. Helaas nog zonder publieke tribune, maar door de huidige techniek 
kunnen de mensen thuis, net als de afgelopen periode, ons weer digitaal volgen. 



De stukken: 

We kunnen nu gelukkig bij het bespreken en vaststellen van de Jaarrekening 2020 en de 
Voorjaarsnota 2021 elkaar weer aankijken. Ook dit jaar mochten wij weer heldere stukken 
ontvangen, daarvoor onze dank.  In deze stukken lezen we, dat wij op de Jaarrekening een 
resultaat hebben van 3 miljoen incidenteel, wat grotendeels komt uit de meicirculaire, maar 
structureel hebben we nog steeds een uitdaging. 
 
Onze vraag is : waaruit bestaat de bijstelling van het gemeentefonds nu precies? Wat 
is er bijvoorbeeld in de Algemene uitkering binnen gekomen voor Jeugdzorg? In de 
stukken vinden we dit namelijk niet duidelijk terug. 
 

Omdat we structureel nog steeds tekort komen, volgt voor ons direct de vraag 
wanneer worden de P.M. Posten uit de MOT lijst ingevuld?  
 
Voor Sociaal hebben we reeds de voordelen gezien van het beter en realistischer begroten. 
Verder tasten we nog steeds in het duister. Terwijl wij al in november 2020 hebben 
aangegeven dat we voor de voorjaarsnota de bijbehorende bedragen van deze P.M. posten 
wilden ontvangen. Dit is toen ook toegezegd. Het is nog geen tijd om een feestje te vieren, 
nu men ook bij het Rijk ziet dat gemeenten waaronder die in Oost Groningen, in de 
problemen komen, onder meer door de opgave m.b.t. de jeugdzorg. 
 

We zijn blij om te horen dat de accountant, tijdens het gesprek met de commissie, meldde 
dat wij het hier in Veendam goed doen binnen het sociale domein op jeugdzorg en zelfs 

beter dan andere gemeenten. Dat betekent dat de weg die we zijn ingeslagen als gemeente 
met het investeren in preventie, zorg en gezondheid goed gaat en moeten blijven 
voortzetten. Met hulp dichtbij in de wijken en op scholen, zodat de dure zorg pas ingezet 
wordt als het echt nodig is. De zorg en ondersteuning moeten dichtbij en toegankelijk blijven 
met een soepele overgang tussen jeugdzorg, W.M.O en welzijn. 

Corona: 

De afgelopen periode stond nog altijd in het teken van de Corona Crisis. We kunnen nu 
voorzichtig stellen dat het einde bijna in zicht is, alhoewel er nog steeds verschillende 
varianten blijven komen. De meeste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd. 
Van veel mensen hoor je dat ze klaar zijn met thuiswerken, hun collega’s graag weer willen 
zien en een sociaal isolement voelen. Maar juist de mensen die niet thuis konden werken 
door hun fysieke beroepen, hebben in de afgelopen tijd het meeste risico gelopen en extra 
hard moeten rennen. 
Zorgmedewerkers die heel veel uren maakten en op hun tandvlees liepen met als gevolg dat 
1 op de 3 de zorg nu verlaat of thuis zit met een burn-out omdat, ze de druk niet meer 
aankunnen. Leraren die zich in bochten moesten wringen om les te kunnen blijven geven op 
afstand of op school.  
Vrachtwagenchauffeurs die bijna nergens konden douchen of een warme maaltijd konden 
krijgen. De mensen in de aannemerij die nog steeds bij mensen in huis moesten komen en 
moesten hopen dat de voorzorgsmaatregelen in acht werden genomen. 
Supermarktmedewerkers die extra uren moesten maken, omdat we bijna alleen daar nog 
onze inkopen konden doen.  
 

Zij hebben er voor gezorgd dat het leven door kon gaan. Maar nu?  Wat krijgen zij 
daarvoor? Loonsverhoging en verhoging van het minimumloon naar 14 euro? Een flinke 
bonus? Investeringen om werkdruk te verlichten? Nee, vaak moeten ze het doen met een 



schouderklopje en een VVV bon van 25 euro,  als dat er nog van af kan. Terwijl de 
aandeelhouders miljoenen dividend opstrijken en geen risico's hebben gelopen.  
Het wordt tijd voor eerlijker delen van de lusten en lasten, dat maakt deze crisis wel duidelijk. 
 

We zijn blij voor onze ondernemers dat ze weer open kunnen en er weer gewinkeld, 
gedronken en gegeten kan worden. Wij hopen dat al onze ondernemers de klappen kunnen 
opvangen en er niemand gedwongen moet stoppen.  
 
Overigens vragen wij ons af of er voldoende mogelijkheden in onze gemeente waren - 
en zijn - om alles te doen voor onze ondernemers. 

Toekomst/ ambities: 

Ook tijdens de coronacrisis staat de gemeente Veendam niet stil en kunnen we naar de 
toekomst blijven kijken. Want dat is het belangrijkste: wat brengt ons de toekomst en wat zijn 
onze ambities en visies? 
Er komt een nieuwe Burgemeester richting Veendam, we krijgen nieuwe bedrijven, zoals 
Shine en Mc Donalds, die werkgelegenheid met zich meebrengen. Mogelijk gaan deze 
bedrijven ook nog andere bedrijven richting Veendam trekken.  
 

We krijgen een Omgevingsvisie, een Zonnevisie, een Warmtevisie en een Mobiliteitsplan, 
waarbij we hopen dat vooral ook de burger goed gehoord wordt en zich hierin kan vinden, 
want onze taak als volksvertegenwoordiger is dat we luisteren naar onze inwoners.  
 
Wat we ons afvragen : Wat doen we tegenwoordig met de Duurzaamheidsvisie en de 
Groenvisie? Wanneer we visies maken, moeten deze ook gebruikt worden. Hoe staat 
het eigenlijk met onze centrumvisie?  

Klimaat: 

Er is een klimaatprobleem, allemaal vernemen we de warme dagen en de heftige 
regenbuien, waarbij het riool het niet meer aan kan. Dit kun je niet ontkennen en daaraan 
moeten we ook als Veendam de nodige aandacht blijven geven. De RES (Regionale Energie 
Strategie) was een begin, maar is nog steeds niet wat we gehoopt hadden. We moeten naar 
de toekomst blijven kijken : hoe kunnen we in Veendam de gevolgen van ondermeer deze 
heftige buien zo klein mogelijk houden, hoe zorgen we dat iedereen ook met het 
verduurzamen mee kan doen en het niet alleen maar opgelegd wordt van bovenaf.  
 
Op dit moment lijkt het net alsof alleen de grote bedrijven, met hun enorme zon- en 
windparken,  er voordeel uithalen door de enorme subsidies. Jan- met-de-pet ziet zijn 
energierekening alleen maar stijgen en heeft geen geld om te verduurzamen. 
Iedereen moet gelijke kansen krijgen om te verduurzamen. 

 

Wedeka/ Werk en Inkomen: 

We zijn blij dat Wedeka blijft bestaan, dat geeft rust voor al het personeel. Er wordt wel een 
andere koers gevaren, Wedeka moet meer een werk-leerbedrijf gaan worden, met behoud 
van de vele werkplekken en netwerken.  
 
Graag willen we binnenkort weer bij worden gesproken over de voortgang en plannen 
van Wedeka. 
 



Wat zeker nodig blijft is ervoor zorgen dat werkgevers meer plek en ruimte maken voor 
mensen met een beperking, door social return en Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Alle mensen moeten op een goede manier aan het werk.  Ook als gemeente 
hebben we hierin een taak : wij moeten hier ook ruimte voor maken en meer aandacht 
hiervoor hebben in ondermeer ons aanbestedingsbeleid. Maar ook de regie nemen in het 
maken van koppelingen tussen werkgevers en scholen in onze regio, onder meer bij het 
stimuleren van werkgevers in het organiseren van stageplekken en het krijgen van passend 
onderwijs bij juist dat waar werkgevers naar vragen.  

Onderwijs: 

We moeten zorgen dat er geen kinderen wegblijven van school, of stilvallen na de 
middelbare school. Iedereen verdient een eerlijke kans, daarom is het van belang dat we ze 
in zicht houden. Een warme overdracht en het kind-volg-systeem zijn hierbij belangrijke 
instrumenten.  Ook de periode na school moet er gevolgd blijven worden : lukt het op de 
arbeidsmarkt of zijn er aanvullende opleidingen of workshops nodig, om een baan te vinden? 
De avondschool is hierbij een mooie aanvulling.  

Huisvesting: 

Er moet  voldoende huisvesting zijn voor jongeren en starters op de woningmarkt. Dit is 
naast onderwijs en gezondheid een belangrijk aspect om een goede toekomst te kunnen 
opbouwen. Bij de woningmarkt moeten we dan ook niet vergeten dat er doorstroming blijft 
van starterswoningen naar een volgende of levensbestendige woning, zodat ook ouderen 
langer thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg.  

Hoe staat het op dit moment met de woningbouw in Veendam? Heeft Acantus al 
voldoende nieuwe locaties om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen? 

Onze Waarden: 

De Partij van de Arbeid streeft al jaren naar het uitbannen van armoede en gelijke kansen 
voor iedereen. We moeten aandacht blijven houden voor al die waarden die niet in cijfers en 
euro’s uit te drukken zijn zoals geluk, gezondheid, zeggenschap en democratie. Met veel 
meer zorg voor een natuur die bedreigd wordt, door een economie waarin alles draait om zo 
snel mogelijk, zo veel mogelijk geld te verdienen. Hoe kun je de werking van de markt 
corrigeren waar die zorgt voor ongelijkheid en uitbuiting. Wat kan er gebeuren als we 
opstaan tegen een bureaucratie, die ons geen ruimte laat om het heft in eigen handen te 
nemen. Wat is er mogelijk als we blijven opkomen voor onze belangrijkste waarden. 

Amendementen: 

De Partij van de Arbeid dient op dit moment geen Amendementen in op de wensenlijst. We 

hebben inderdaad een voordeel op het resultaat, maar willen nu niet direct een greep uit de 

pot doen. Er zijn inderdaad wensen omtrent verkeersveiligheid en wijkontwikkelingsplannen 

die ook wij graag vervuld zien worden. Waaronder veiligheid rondom de scholen, 

verkeersveiligheid, fietsroutes en veiligheid rondom het winkelcentrum Wildervank. Maar we 

moeten dit jaar nog een mobiliteitsplan vaststellen waar hoogstwaarschijnlijk deze punten 

ook in staan. Er moet budget zijn voor wat er uit het mobiliteitsplan komt. We willen de 

ontwikkelingen van dit jaar afwachten en wachten tot de Najaarsrapportage en Begroting 

2022. Wanneer er ruime is kunnen we eventueel het overschot gebruiken.  

De laatste vraag over de wensenlijst: waar is de fietsoversteek over de Adriaan 

Tripweg t.h.v de vrijheidsweg gebleven?  



De fietsoversteek Tonckelweg is inderdaad uit de lijst gehaald en de kleine aanpassingen 

zouden in het onderhoudt worden opgepakt, maar deze wens zou blijven staan.  

 

 

Op deze avond zijn er een 2 tal amendementen ingediend door Gemeente Belangen. 

1 met betrekking tot het realiseren van een Centrum Visie, wij waren als PvdA verrast dat het 
nog niet helder was, hoe deze visie tot stand zal komen. 3 jaar geleden is deze namelijk al in 
het coalitieprogramma gezet. Wij zijn als PvdA voor een Centrum Visie, maar er moet wel 
helder zijn wat de aanpak naar de visie is en wat het gaat kosten. 1 ton beschikbaar stellen 
zonder onderbouwing staan wij als PvdA niet achter. Daarom hebben wij tegen gestemd 
centrum visie ja maar wel met een heldere begroting.  

Met het tweede Amendement werd ondermeer een aantal Wensen uit de Wensenlijst 
gerealiseerd en een aantal mogelijke bezuinigingen uit de begroting gehaald. Wij hebben als 
PvdA dit Amendement niet gesteund, we weten niet wat dit jaar gaat doen en welke 
financiële uitdagingen we nog krijgen. Er zijn een groot aantal onderwerpen waar wij achter 
staan, maar willen een goed overwogen beslissing nemen en niet direct als er geld is de pot 
verdelen. Ook zijn er een groot aantal onderwerpen welke betrekking hebben op de 
begroting deze beslissing hoeft dus nog niet gemaakt te worden en had best in de 
Begrotingsraad van November gekund. Er waren ook een aantal Fysieke onderwerpen 
waarbij de Wethouder al aangaf niet te weten of het nog wel uitgevoerd kon worden voor het 
bedrag uit de wensenlijst, nog een onduidelijk onderdeel, waardoor wij niet voor kunnen 
stemmen.  

Met andere woorden het amendement rammelde nog wat her en der en was te vroeg 
ingediend, we steunen Amendementen niet, omdat het leuk lijkt voor de bühne en de 
verkiezingen eraan komen, maar omdat we er volledig achter staan. Dat was nu niet het 
geval.  

Een kleine meerderheid van de Raad 11 van de 21 heeft deze amendementen wel gesteund, 
waardoor ze in uitvoering worden gebracht. Doordat de amendementen een onderdeel 
werden van de Jaarrekening en Voorjaarsnota, konden wij geen akkoord geven op deze 
stukken, ook al waren er verder geen punten om tegen te stemmen.   

 

 

  



Voorontwerp Wijziging Rijksinpassingsplan Windpark N33 
(obstakelverlichting) 

Woordvoering: Vladimier Slor 

Vanaf de start van de plannen van het Windpark N33 heeft de PvdA in Veendam zich 
hiertegen verzet, nog steeds proberen wij alles aan te grijpen om de overlast kenbaar te 
maken bij de ministerie en daarnaast de overlast weg te halen of te beperken. 

Om deze reden hebben we samen met VUK en SP een Amendement ingediend om een 
zienswijze te sturen naar het ministerie.   

We weten dat de wijziging en het Rijksinpassingsplan alleen de obstakelverlichting omvat, 
maar vinden dat we te allen tijde alle problemen aan moeten kaarten.  

Onze gezamenlijke Zienswijze van PvdA, VUK en SP is door de gehele raad ondersteund. 
Wat betekent dat deze naar de minister wordt gestuurd namens de Raad en het College van 
Veendam. Waarin ook het overlast van het geluid wat veel inwoners nu hebben in staat.  

 

Schriftelijke Vragen omtrent Dankers i.c.m. de aanleg van een 
zonnepark door Powerfield. 

Na de ALV van de PvdA jongsleden is de fractie op bezoek geweest en in gesprek gegaan 
met omwonenden van de Firma Dankers in Borgercompagnie. Aansluitend is op initiatief van 
ons Lid Nico van de Helm de Fractievoorzitters van PvdA, VUK en SP in gesprek gegaan 
met omwonenden. Uit dit gesprek zijn de vragen van de omwonenden op papier gezet om 
deze te stellen aan het College. De bewoners van Borgercompagnie hebben veel vragen die 
ook wij niet kunnen beantwoorden. In overleg met de Griffier van de gemeente is besloten 
om de vragen als schriftelijke vragen in te dienen. Hopelijk kunnen wij op deze wijze 
duidelijkheid geven richting deze inwoners.  

Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018 

Tot 11-06-2021 was het mogelijk om bezwaar te maken tegen het winningsplan van 
Nedmag. Omdat de fractie van de PvdA vindt dat te allen tijde de veiligheid voorop moet 
staan zijn wij van mening dat wij net als Provincie, Waterschap en omliggende gemeenten 
bezwaar moeten maken. Om deze reden hebben wij op 31-5 ook gevraagd in de commissie 
vergadering wat het college gaat doen, wel of geen bezwaar maken. Het college had nog 
geen besluit genomen en zou dat z.s.m. doen. Op het moment dat ons duidelijk was dat het 
college dit niet ging doen, hebben we de fractievoorzitters tijdens het presidium gevraagd om 
dit dan als raad te doen. Helaas was er bij de fractievoorzitters ook niet de steun om 
bezwaar te maken. Alleen de SP fractie heeft een dag later toegezegd mee te doen met het 
indienen van een bezwaar. Helaas heb je een meerderheid nodig om als raad iets in te 
dienen. We hopen dat door de wel gemaakte bezwaren de winning van Nedmag veiliger gaat 
worden en de schade die door Nedmag wordt veroorzaakt wordt vergoed.  

 

 

 

 











 


