
        
 

Wildervank-Veendam   Nieuwsbrief  maart  2021 
 
 

Agenda  Algemene Ledenvergadering  24 maart 2021  : 19.30 uur ( Teams ) 
 
 

 

Herinnering / Oproep 

Beste leden van de PvdA afdeling Wildervank-Veendam, 
 
Op woensdag 24 maart aanstaande om 19.30 uur vindt er weer een  Algemene Ledenvergadering 
plaats. Deze ALV zal in verband met de nog steeds heersende maatregelen in verband de bestrijding 
van het coronavirus, opnieuw digitaal plaats vinden. Via een vooraf te verstrekken link kun u 
meedoen en digitaal de andere leden ontmoeten.   
 
Om mee te kunnen doen aan de ALV, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden. Dit kan eenvoudig 
door op deze mail te antwoorden (reply) of een mail of berichtje te sturen naar: 
info@pvdaveendam.nl. Het doorgeven van uw naam en mailadres is daarbij voldoende. Mocht u nog 
hulp vooraf willen, bijvoorbeeld bij het installeren van MS-Teams (we gaan via MS Teams 
vergaderen) dan kunt u dat ook aangeven. Wij komen u dan graag helpen. De agenda en de relevante 
stukken worden u nog gemaild. Graag tot de 24e maart om half acht.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Rob Haye 
Voorzitter afdeling PvdA Wildervank/ Veendam.   
 

Raadsvergadering 8 maart 2021  

Verplaatsen skatebaan 

Woordvoering : Josh Tepper. 

In de commissie Samenleving is gesproken over het verplaatsen van de skatebaan in 
Borgerswold naar het Leer- en Sportpark (LSP).  

De huidige skatebaan is inmiddels 18 jaar oud. De onderhoudsstaat is heel slecht en de 
skatebaan is daarmee aan vervanging toe. Op 8 maart 2019 zijn - tijdens een jongerendebat 
VLEX - jongeren geraadpleegd over wat hen bezighoudt en welke actiepunten er zijn voor de 
gemeente Veendam. De onderhoudsstaat, de overlast en daarmee het onveilige gevoel op 
het skatepark in Borgerswold zijn ingebracht. Er werd een oplossing voor deze situatie 
gevraagd. De verplaatsing van het skatepark naar het LSP is een goede oplossing voor het 
ingebrachte verbeterpunt.  

Het is uiteraard een sterk punt dat de Raad gehoor geeft aan dit ingebrachte probleem door 
nu met een concrete oplossing te komen. De kosten van de bouw van het skatepark worden 
geraamd op      € 300.000,-. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 26.750,- 
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(afschrijving in 15 jaar, rente 2,25%) Voorgesteld wordt om deze kapitaallasten te dekken uit 
de resterende middelen Nieuwe Structurele Ruimte ad. € 30.000,- 

De overige structurele lasten (zoals verlichting, onderhoud etc.) van het skatepark in het LSP 
zijn van dezelfde orde van grootte als de oude skatebaan en worden opgevangen binnen het 
budget sport en spelen. De incidentele kosten van het opruimen van de oude skatebaan 
worden eveneens opgevangen binnen het budget sport en spelen. 

Door wethouder Henk-Jan Schmaal is aangegeven dat er goed met de omwonenden wordt 
gecommuniceerd over dit skatepark om te zorgen dat zij hier geen hinder van zullen 
ondervinden. 

 

Vacature voor burgemeester Veendam 
 
Woordvoering : Pieta Loots  
 
In de raadsvergadering is besloten hoe de vacature voor een nieuwe burgemeester eruit 
gaat zien. Alle fractievoorzitters worden benoemd voor de vertrouwenscommissie : GB, 
PvdA, SP, VUK, CDA, D66, VVD, CU, Groen Links. Omdat onze voorzitter Vladimier ziek is 
neemt Pieta Loots als plaatsvervangend voorzitter deze taak over. De mooie, kleurrijke 
vacature is goedgekeurd en wordt geplaatst in de Staatscourant en later in de dagbladen.  
 
Het proces is als volgt : de brieven worden gestuurd naar de commissaris van de koning, de 
heer René Paas. Deze leest, doet navraag, onderzoekt, wikt en weegt. Daarna volgt een 
advies. De sollicitaties die zijn binnengekomen worden beoordeeld als zeer goed, een aantal 
als goed en misschien ook een aantal als matig. Dan gaat de vertrouwenscommissie aan de 
slag. Er wordt gekeken en overlegd wie er worden uitgenodigd voor een gesprek. Om dit te 
kunnen uitvoeren wordt ons geleerd om op een goede wijze in gesprek te kunnen gaan. 
Daarna volgt misschien een tweede ronde en indien nodig een assessment. Dit is een 
beoordelingsprogramma om te kunnen bepalen of men over ontwikkelbare talenten beschikt.  
 
Het proces wordt vlak voor de zomervakantie afgerond zodat de nieuwe burgemeester na de 
zomer kan worden geïnstalleerd.  

 

Wethouder in actie 2021 

Januari is gestart en nog steeds werken we vanuit huis en houden we ons aan tal van 

maatregelen om het coronavirus ‘buiten de deur’ te houden. 

Dit heeft een enorme impact op de zorg, de economie maar nu ook steeds meer en meer op 

het sociale maatschappelijke vlak.  

Ik ben daarom ook bv bij Break geweest om de ‘walk en talk’ te promoten. De walk en talk 

biedt jongeren de mogelijkheid om met een jongerenwerker al lopend te praten over wat hen 

bezighoudt. De start werd gedaan door het filmpje van TikTok Tammo online te zetten. 

TikTok Tammo is een zeer bekende vlogger onder de jongeren. Compaen verwacht op deze 

manier vooral de jongeren in beeld te houden en ze te helpen. 

In het kader van aandacht voor eenzaamheid, vooral in deze tijd, heeft de startgroep 

Eenzaamheid een flyer ontwikkeld en verspreid via het vaccinatiepakket van de huisartsen. 

De flyer “kunnen we u een handje helpen” gaat bv over Bellen kan wel!, de 



boodschappendienst en een luisterlijn. De oproep is zowel voor mensen die graag hulp 

willen en voor mensen die hulp willen bieden. 

Daarnaast is de flyer ook op diverse plekken te vinden zoals bij de apotheek. 

Ik heb u eerder verteld over de innovatie van het sociaal domein waarin we diverse zaken 

anders organiseren zodat de zorg dichtbij en laagdrempelig georganiseerd wordt. 

Dat gaat op een aantal onderdelen voortvarend en daar ben ik best trots op. Zo zijn er bij ons 

project Buurtgezinnen sinds de start op 1 januari al 3 matches gemaakt tussen vraag- en 

steungezinnen en hebben zich meerdere steungezinnen al gemeld. Prachtig dat er gezinnen 

zijn die andere gezinnen willen helpen. 

In januari zijn de laatste 2 huisartspraktijken ook voorzien van een Ondersteuner Jeugd en 

Gezin. We hebben deze laagdrempelige voorziening nu bij alle huisartsen in Veendam! 

We zijn ook in gesprek met de scholen over een dergelijke ondersteuning op scholen. Drie 

onderdelen om blij en trots op te zijn. 

Vanuit het project de Regiodeal zijn we o.a. in gesprek over de inzet van t project “de 

verrijkte schooldag” waarin kinderen extra tijd en les krijgen over bv cultuur, gezondheid, 

bewegen, voeding. Het programma wordt in samenspraak met ouders, kinderen en 

leerkrachten samengesteld. 

Dit heb ik vanuit mijn bestuurlijke rol in de Regiodeal Oost Groningen ingebracht in het Wijk 

ontwikkel plan in Veendam Noord West op zijn Best. Vanuit dit projectonderdeel Gezondheid 

kan hier geld voor komen.  

Vanuit de Regiodeal komen nog tal van projecten op het gebied van leren, werk en inkomen, 

gezondheid en woonomgeving. Hiervoor worden nu plannen geschreven en zodra dat meer 

concreet is kom ik er in een volgende nieuwsbrief uitgebreider op terug. 

 

Verder ben ik bezig met de inkoop van de WMO en de Jeugdzorg vanaf 2022. We zorgen er 

voor dat dit laagdrempelig, dichtbij en aansluitend georganiseerd wordt. We willen met 

minder partijen werken en zelf de gesprekken voeren, partijen die Veendam kennen doordat 

ze vaste gezichten leveren in de wijken. Een goede doorlopende zorglijn voor de jongeren 

die vanaf hun 18 jaar overgaan naar de WMO. Een mooi en intensief traject waarvan de 

aanbesteding binnenkort gaat lopen. 

We hebben echter nog steeds veel te weinig budget voor de jeugdzorg. Er is vanuit alle 

PvdA wethouders jeugd in Nederland een brandbrief gestuurd naar het Rijk want het kan niet 

langer zo. Er moet een plan en geld komen voor de hulp aan jongeren na de coronatijd. 

Deze tijd heeft een enorme impact op hun leven en daar zullen we ze bij moeten helpen.  

U heeft vast ook gelezen dat het demissionaire kabinet de deur heeft dichtgegooid richting 

gemeenten om de vraag om extra middelen. Het onderzoeksrapport van AEF geeft duidelijk 

aan dat er landelijk een tekort is van 1,7 miljard. Maar nee er gaat veel geld naar de 

economie en dat is ook goed, maar niet naar de jeugdzorg. 

Het is haast niet meer te doen en daar schreef ik in de vorige nieuwsbrief al over. We 

moeten pijnlijke bezuinigingsmaatregelen nemen. De innovatie in het Sociaal domein gaat 

door en daarmee besparen we flink maar geeft niet genoeg financiële ruimte voor het totale 

tekort wat we hebben.  



Ik wil positief eindigen want onze plannen voor de doorontwikkeling WMO en Jeugd biedt 

perspectief voor onze inwoners, zorgaanbieders en ons als gemeente. Daar word ik blij van. 

Meer hulp dichtbij en zeer toegankelijk met minder administratie en voor minder kosten.  

Daarover later meer. 

Met hartelijke groet, 

Ans Grimbergen 

Wethouder sociaal domein,  

Gemeente Veendam. 

 
 


