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Intro  
 

Beste mensen,  

Juni 2019, al weer een half jaar werken we samen in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Hoe gaat het 

eigenlijk? Onlangs brak de grootste partij in de Raad, VZ Westerkwartier,  de staf over de nieuwe gemeente: 

chaos, niets bereikt, Leek krijgt de schuld. VZ volgt daarmee netjes het paadje dat VVD leider Bolkestein ooit 

insloeg:  altijd verbaal opponeren, maar uiteindelijk toch het kabinet (toen Paars) altijd steunen. Is VZ een 

goede leerling? In dit ORH reageert Jelle Veenstra fel op die dubbelheid. In hun bijdragen geven Rianne Vos en 

Elly Pastoor door hoe zij tegen de stand van zaken aankijken. Sandra de Wit meldt dat het steeds leuker wordt 

in de Raad. 

Europese Verkiezingen. Leuk he! Moeten we vaker doen. We openen deze Ons Rode Hart met oud nieuws. Het 

was fijn om weer es verkiezingen te winnen. De PvdA was bij deze Europese verkiezingen de grootste partij in 

het Westerkwartier. Coryfee Frans Timmermans slaagde erin realiteitszin en idealen te verenigen in een 

klinkend aanbod: ik ben competent en kan verschil maken. De kiezers die opkwamen hebben dat 

gehonoreerd. Mag je concluderen dat de kiezer over de ergste ergernis jegens onze partij heen is? Dat de 

gunfactor er weer is? 

 

DDR zanger Wolf Biermann zong ergens in de vroege jaren ‘70 het fameuze lied: ‘So oder so, die Erde wird rot’. 

Prachtlied. Biermann geloofde toen nog in het socialisme. Met de DDR liep het helemaal mis. Maar dat de 

aarde aardig rood begint aan te lopen is vanwege de opwarming en klimaatverandering misschien toch wel 

heel erg raak. Tijdens het Energiecafé van 13 juni braken we als afdeling daarover ons hoofd. Hoe moeten we 

tempo maken, mensen motiveren, sociaal innoveren? Hoe gaan we met ons landschap om nu her en der 

zonneweides de weilanden veroveren (o.a. Willemstad bij Marum, Noorderweg bij Leeksterveld)? Wat 

betekent dat voor het buitengebied? Zijn windmolens het ‘nieuwe mooi’ dat Wim de Bie staand aan de 

snelweg ooit zo mooi introduceerde? Verderop vindt u een kort verslag.  

Wat mag u nog meer verwachten van deze ORH? 

• Op de voorpagina een afbeelding van onze website. Misschien hebt u de weg naar de website allang 

gevonden. Anders van harte aanbevolen. https://www.pvdawesterkwartier.nl/ 

• Lodewijk Asscher schreef een boek over de afgelopen jaren. Vakbondsman Janwillem Compayen geeft 

in dit nummer zijn mening. Een ode aan Asscher.  

• Isolde den Haring vertegenwoordigt ons in de Provinciale Staten. Hoe kijkt zij tegen PS aan? 

• In de Raad van het Westerkwartier leverden Sandra de Wit en Mark Veenstra hun bijdrage aan de 

Voorjaarnota.  

We praten u dus nog even lekker bij. Dan is het tijd voor vakantie. Na de 

zomer melden we ons weer.  

Hartelijke groet,  

Joost Eskes, 

Lid bestuur PvdA Westerkwartier  en redactie 

  

https://www.pvdawesterkwartier.nl/
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 Europese Verkiezingen – nog even nagenieten  
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VZ Westerkwartier  speelt dubbelrol in de 

Raad 
 

Onlangs gaf raadslid Harm Beute uit Lutjegast en fractielid van VZ 

Westerkwartier  een spraakmakend interview in het DvhN en 

Westerkwartier . Daarin betichtte hij de nieuwe gemeente van een 

ambtelijke en organisatorische chaos, hoog ziekteverzuim en 

financiële lijken in de kast vooral van de voormalige gemeente 

Leek. Hoewel lang niet alles goed loopt, zie de slechte telefonische 

bereikbaarheid, is de gebruikte terminologie nogal sterk aangezet 

en hier en daar platvloers te noemen. Groen Links en VVD stelden vragen aan het College van B&W; uit de 

snelle beantwoording bleek dat het College zich niet herkende in de uitspraken van Beute, hoewel vijf 

maanden na de herindeling nog niet alles op rolletjes loopt maar daar wordt hard aan gewerkt.  

Op 12 juni werd hierover een raadsdebat  gehouden waarin de woordvoerder van Groen Links Klaas Wybo van 

der Hoek bijzonder scherpe vragen aan de VZ fractie stelde, aangezien zij als coalitiepartij in het College mede 

verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van Westerkwartier. Hoe dat te rijmen valt en of de fractie van 

VZ van te voren door Beute geïnformeerd was over het interview en of zij nu achter de uitspraken staat.  

Fractie voorzitter Ytsen van der Velde stelde zich vierkant achter het College, de eigen wethouder en de 

ambtenaren, zij doen hun uiterste best er wat van te maken, hij is tevreden over het College en was van te 

voren niet gekend in het interview.  Tegelijkertijd mag Beute zich van hem op zijn bekende Grootegaster 

manier uiten over ongenoegens die spelen. Als raadslid is hij volksvertegenwoordiger die zonder last of 

ruggespraak mag zeggen wat hem op het hart ligt.  

Tja, daar kunnen we nog veel plezier aan beleven. Wel verantwoordelijkheid nemen in het College, maar als er 

iets niet bevalt val je ze gewoon af. Plotseling mag ieder coalitielid zonder last of ruggespraak net doen of hij er 

niet bij hoort. Ook onrust stoken met overdreven uitspraken, de 

schuld bij anderen leggen, vroeger asielzoekers, nu ambtenaren 

of bestuur gemeente Leek, hoort bij dat spel.  Je kunt je afvragen 

of je als raadslid niet meer kunt bereiken door met gegevens te 

komen en daarover vragen aan het College te stellen. Een 

gewone burger kan dat niet, maar als raadslid kun je op een 

goede manier veel meer invloed uitoefenen. Natuurlijk kan ook 

een coalitiepartij kritiek hebben op het college, maar wees dan 

een vent en zeg dat ook in de Raad. Maar dat deed Beute niet.  

Aan het eind van het debat, dat ik op de publieke tribune 

bijwoonde, zei de heer Beute dat hij achter het College staat, dat 

hij ziet dat ze hun best doen en dat dat ook geldt voor de 

ambtenaren. Hij wilde alleen maar "de boel wakker schudden"....Maar als dat niet het College of de 

ambtenaren betreft, wie wilde hij dan wakker schudden?  De burgers zullen nu zeker wakker zijn en ongerust 

of het wel goed komt met de nieuwe gemeente  die mede door VZ wordt bestuurd.   

Jelle Veenstra  
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  Van de fractievoorzitter  
 

Beste mensen,  

Ruim 5 maanden gemeente Westerkwartier . Een uitdagende 

opgave voor de organisatie, voor de raad, voor het college en voor 

onze fractie. Verschillende culturen, verschillende werkwijzen, 

verschillende vormen van politiek bedrijven. Op alle fronten staat 

kennismaking, samenwerking en ontwikkeling centraal. Het 

afgelopen half jaar is erg hard gewerkt op de verschillende fronten 

om de nieuwe gemeente een goede start te geven. En is dat 

gelukt? Wij vinden van wel. Gaat alles al helemaal goed, nee zeker 

niet maar we liggen op koers. Qua “politieke onderwerpen” was 

het de afgelopen maanden nog vrij rustig. Het college werkt het 

coalitieakkoord uit en wij kijken dan ook uit naar de presentatie 

van de perspectiefnota. Mark en Sandra gaan in hun tekst nader in 

op de aspecten die wij hebben benadrukt die wij graag terug willen 

zien in deze perspectiefnota. 

Fractie en achterban  

En ook als fractie liggen wij op koers. Met een mooie samenstelling qua diversiteit in achtergrond en ervaring 

zijn we complementair aan elkaar. Naast de fractie hebben wij een steunfractie welke waardevol is. We 

kunnen het werk verdelen maar mooier nog we kunnen elkaar inspireren en versterken en daarin vinden we 

elkaar steeds beter. Daar waar we in het begin nog vaak spraken over “wij deden dat altijd zo” verwijzend naar 

de fracties en raden in  voormalig gemeenten doen we het als Westerkwartier -fractie “nu zo”. Bij onze 

fractievergadering sluit altijd een vertegenwoordiging van het bestuur aan, een waardevolle bijdrage m.b.t. de 

samenwerking en afstemming tussen fractie en bestuur. Op 16 mei werd vanuit de leden een “achterban-

discussie” georganiseerd. Deze avond ging onze fractie in gesprek met leden over diverse onderwerpen. Wij 

hebben dit gesprek als zeer waardevol ervaren. Het is voor ons van groot belang om gevoed en geïnspireerd te 

worden, een benen op tafel sessie is daarvoor een uitstekende manier en krijgt wat ons betreft dan ook zeker 

een vervolg.  

Contactpersonen  

Als fractie hebben wij een duidelijke ambitie uitgesproken om actief 

leden, organisaties, ondernemers en inwoners te betrekken, te spreken 

en te bezoeken. Dit doen we o.a. door in samenwerking met het 

bestuur te kijken naar “contactpersonen” vanuit ons leden binnen de 

verschillende dorpen met wie we in gesprek gaan over de opgaven die 

binnen de dorpen spelen. Daarnaast schuift er bijna bij elke 

fractievergadering wel een gast aan die ons informeert over een 

onderwerp, activiteit etc. Daarnaast zijn we regelmatig op pad, in 

gesprek met bewoners, dorpsbelangen, organisaties, verenigingen etc. 

Juist die verbinding actief blijven zoeken blijft een belangrijke opgave 

voor ons. Veel tijd gaat op aan het voorbereiden van de raadsoverleggen en vergaderingen en de “vaste” 

raadsactiviteiten. Maar we zijn er ons gedegen bewust van dat juist de verbinding, de input voor ons van groot 

belang is om ons raadswerk goed in te kunnen vullen. Wij blijven deze verbinding zoeken maar nodigen u ook 

van harte uit om ons uit te nodigen, te voeden en te inspireren. 

Rianne Vos 

Als fractie zoeken we 

contactpersonen in de 

verschillende dorpen die 

ons op de hoogte houdt 

wat er speelt. Wie meldt 

zich? 

 

Wie meldt zich? 
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Van de wethouder  
Beste mensen,  

De gemeente Westerkwartier  bestaat nu bijna een half 

jaar. En datzelfde geldt voor het college: een coalitie van VZ 

Westerkwartier , CU, CDA en PvdA. “Samen Westerkwartier  

maken” is de vlag waaronder het college is gaan varen, met 

als grondhouding Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. En dat 

betekent dat je het een moet doen en het ander niet moet 

laten: de dorpen laten zien dat je er voor ze bent en de 

omgeving van Westerkwartier  laten zien dat je er toe doet 

en iets te bieden hebt.  

Een zichtbaar college  

We zijn voortvarend aan de slag gegaan met het kennis 

maken met alle dorpen en kernen. Onze ambitie is alle 41 

dorpen voor de zomervakantie te hebben bezocht. En dat gaat lukken. We hebben er nog vijf te gaan. Elke 

week hebben we als voltallig college samen met de leefbaarheidsadviseurs twee of drie dorpen op een avond 

bezocht. De leefbaarheidsadviseur is de schakel tussen dorp en ambtelijke organisatie.  Onze bezoeken 

worden erg op prijs gesteld en leveren veel informatie op over de actuele stand van zaken in elk dorp. Elk dorp 

heeft niet alleen zijn eigen leefbaarheidsadviseur, maar ook een dorpswethouder als eerste bestuurlijke 

aanspreekpunt. “Mijn” dorpen zijn Briltil,  De Wilp, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Jonkersvaart, Niekerk, 

Noordhorn, Oldekerk en Zuidhorn. Het is mooi om te horen dat de dorpen ons ook echt ervaren als een 

zichtbaar college. Want dat is wat we willen zijn. 

Ambitieus zijn we ook. Westerkwartier  is een van de grootste 

plattelandsgemeenten van Nederland wat betreft oppervlakte en met ruim 

62.000 inwoners de tweede grootste gemeente in de provincie Groningen. 

De gemeente ligt strategisch gezien centraal in de noordelijke regio: 

grenzend aan de provincies Drenthe en Friesland en aan de gemeente 

Groningen. Dat betekent volop kansen voor onze positionering en 

profilering. Als eerste college van Westerkwartier  willen we de 

piketpalen slaan voor de toekomst van de gemeente. En we hebben 

haast: we hebben nog tweeënhalf jaar om onze ambities waar te 

maken. Het is mooi om als PvdA-wethouder een rol te spelen in de 

fundering van Westerkwartier  en ervoor te zorgen dat onze PvdA-

waarden daarin  goed vertegenwoordigd zijn. De inhoud van mijn portefeuille biedt 

daarvoor alle kansen: economie, toerisme en recreatie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, onderwijs, jeugd, 

gezondheid, sport en bewegen en duurzaamheid (voedsel).  

Perspectief 

Op 29 mei heeft niet alleen de Raad haar wensen geuit voor deze collegeperiode, ook inwoners en 

vertegenwoordigers van organisaties hebben gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. Dit vormt de basis 

van de Perspectiefnota voor de periode 2020-2023. Binnenkort ontvangt de Raad de nota en een 

uitvoeringsprogramma met een overzicht van concrete projecten en activiteiten voor de komende jaren. De 

Raad heeft het laatste woord en kiest de gewenste koers.  

Elly Pastoor 
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‘Eigenlijk wordt het steeds leuker’ – Sandra de Wit 

en de nieuwe Raad 

 
Eind mei stuurde Sandra de Wit deze impressie naar de redactie. Het 

wordt steeds leuker in de Raad.  

‘Op twee januari geïnstalleerd als raadslid. Een bijzondere dag, bijzondere 

gebeurtenis. Mij bleef van die dag het meest bij dat er twee groepen 

waren die naar elkaar keken. De te installeren raadsleden naar alle 

aanwezigen en de aanwezigen die naar ons keken. Verder moesten we 

natuurlijk de formaliteiten ondergaan en vele handen schudden. 

En dan na die installatie aan de slag. Langzaamaan komt de machine op gang. Van de eerste raad naar 

introductiebijeenkomsten. Wennen aan elkaar, we zien als raadsleden de verschillen tussen de werkwijzen in 

de oude gemeenten. Je merkt ook dat het ambtelijk apparaat moet wennen, uitvinden hoe alles werkt. En 

natuurlijk geldt dat ook voor de wethouders. Aan elkaar, aan een nieuwe functie soms, aan een grote raad. 

Gek om te merken dat het dan plotseling alweer gewoon voelt, raadslid zijn. Lang niet alles meegemaakt 

natuurlijk, gelukkig niet, maar de weg lijkt duidelijker, de raadsleden en fractieassistenten meer bekend. De 

wegen wat bekender. De route wordt wat duidelijker, of soms ineens toch niet?  

De fractie ontwikkelt zich, ook wij moeten wennen, afstemmen. En dat gaat op een fijne manier. De groep is 

best groot, negen, dat is fijn en geeft gesprek en input. En soms is dat 

uitdagend, immers als iedereen iets wil zeggen over een agendapunt in het 

fractie overleg……  De mix van ervaren en minder ervaren fractiegenoten 

samen met de frisse wind van nieuwe mensen geeft een mooie dynamiek. 

Wat gaan we doen de komende tijd? Als fractie ontwikkelen we ons verder, ook 

de raad gaat intenser met elkaar kennismaken. Het gemeentelijke apparaat 

ontwikkelt zich. De eerste flink inhoudelijke dossiers en onderwerpen zijn aan 

de orde en vragen onze inzet en standpunt. Er is al veel te lezen en de verdieping in de dossiers komt op 

stoom.  

De kennismaking met de nieuwe gemeente, de burgers, allerlei groepen burgers, ondernemingen en nog veel 

meer groepen in de gemeente gaat verder. Het geeft mij energie en maakt ook dat ik weet waarom ik nog 

maar weer “solliciteerde”. Eigenlijk wordt het steeds leuker in de raad, als raadslid, ik leer, krijg er energie van 

en ik ga ervoor de komende tijd ons rode PvdA geluid te laten horen in de raad’. 

Sandra de Wit  

  

´Ons rode geluid 

laten horen in de 

Raad.´  
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Vallen, Opstaan en Voorwaarts! 
Op verzoek van de redactie schreef Janwillem Compaijen voor ons bijgaand 

signalement.  

´Ik ben een fan van Lodewijk Asscher. Mede dankzij hem hebben we nu de 

Wet Aanpak Schijnconstructies: een aanpassing van het ontslagrecht zodat 

mensen sneller op vast werk komen. De invoering van de 

transitievergoeding zodat mensen bij een reorganisatie voortaan een 

minimum ontslagvergoeding krijgen. Zijn inzet om werk en werknemers 

zoals de schoonmakers te insourcen op de ministeries.  

‘Vallen, Opstaan en Voorwaarts!’ had Asscher zijn boek als titel kunnen 

geven. Vallen, dat zagen we de PvdA en Asscher doen in de coalitie met de 

VVD en de verkiezingen van 2017. De oorzaak daarvan ziet Asscher vooral in 

het regeerakkoord van PvdA met VVD, dat deels voortbouwde op de 

plannen van de Kunduz-coalitie, met onder andere zijn scherp 

bezuinigingen, op de zorg, op sociale werkbedrijven, het verhogen van de AOW-ingangsdatum, het korten op 

WW-rechten.  

Komt Asscher met een apologie, een rechtvaardiging van dat beleid? Deels, door het akkoord in het licht van 

de crisis van toen te plaatsen. Neemt hij er nu afstand van? Ja, want de PvdA ging akkoord met beleid waar ze 

‘nooit voor verantwoordelijk hadden moeten willen zijn’ (pag. 86). 

Opstaan, dat doet Asscher nu. Waar staan we nu en waar willen we staan over pakweg tien jaar, of twintig 

jaar? Welke perspectieven willen we realiseren? De doelen die Asscher stelt, raken vaak aan die van de 

vakbond. Sociale, betaalbare huisvesting. Fatsoenlijk werk. Tegen ongelijk speelveld en uitbuiting. Over 

zeggenschap. Tegen intolerantie. Meer linkse samenwerking en bundelen van krachten. Voorwaarts!´ 

Janwillem Compaijen 

FNV Vakbondsbestuurder Procesindustrie 

Lodewijk Asscher – Opstaan in het Lloyd Hotel. Podium, €22,50 
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Gewoon dóen, dicht bij huis –  

Energiecafé in Zuidhorn  

  
Duurzaam is eigenlijk goedkoop. Je kunt met een 

lokale windmolen of zonnepark geld overhouden 

voor leuke dingen in je dorp. Samen beslissen 

over zo’n investering en flexibel maakt mensen 

tot eigenaar. Wees flexibel en zorg dat de 

schaduwkant – landschappelijk, lawaai – niet 

overheerst. Dan zijn er mogelijkheden zat voor 

lokale projecten waaraan iedereen kan meedoen. 

Gewoon doen dus.  

Met zo’n 35 aanwezigen was het Energiecafé 

misschien niet zo druk beklant maar informatief 

was het wel. De vijf sprekers gaven een mooi doorkijkje van waar het naar toe moet. Lector Energietransitie 

van de Hanzehogeschool Klaas Jan Noorman introduceerde: de opwarming van ons klimaat kan extreme 

gevolgen krijgen. Als het bij 2 graden opwarming blijft, ok, maar als die opwarming doorschiet naar 3 of zelfs 7 

graden, dan is dat dramatisch. Er moet dus wat gebeuren, hoe ingewikkeld ook. Onmogelijk? Welnee, de 

overgang naar aardgas in de jaren ’60 vond in 7 jaar plaats. De Amerikanen zetten in minder dan tien jaar de 

eerste man op de maan! Het kan allemaal, maar … we moeten samen wel een beetje tempo maken.   

Noorman maar ook de andere inleiders geloven 
in lokale, sociale en duurzame initiatieven. 
Lokaal zodat mensen zelf weer over hun 
energiehuishouding kunnen beslissen. Sociaal 
omdat je met wind en zon geld kunt 
overhouden voor allerlei maatschappelijke 
projecten. Duurzaam omdat je lokaal heel goed 
zelfvoorzienend kunt zijn.  
 
Windmolens moeten sociaal zijn, gaf Willem 

Bouma van de stichting Sociale Windmolens aan, ze moeten energie opleveren maar ook andere baten op 
lokaal niveau genereren.  
 
Henk Vellinga van de stichting Dorpsmolen Roordahuizen gaf aan hoe drie Friese dorpen al 25 jaar energie 
opwekken. Hun molen laat het dorp weer glimmen, aldus Vellinga, want ondanks de krimp levert wind 
opbrengsten op waarmee het dorp in voorzieningen kan investeren. Een trotse Vellinga gaf een heleboel 
voorbeelden.  
 

We gaan het gewoon doen!  
 
Anne Vogt van de Energiecoöperatie Midwolde 
wees op een ander voordeel: wie lid is van de 
coöperatie beslist niet alleen mee, maar 
verdient zijn investering ook terug. Vogt 
noemde een rendement van 3% jaarlijks. Kom 
daar maar es om bij de bank.  
 

Klaas Jan Noorman, Energie Academie Hanzehogeschool – gewoon 
doen, dicht bij huis is het motto 
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Jan Leistra van de woningbouwcorporatie 
Wold&Waard koos als uitgangspunt: natuurlijk 
is energiebesparing een moeilijk project, maar 
we gaan het gewoon doen! Intussen hebben de 
eerste projecten resultaat opgeleverd: het 
gasverbruik is met 8% is gedaald ; de CO2 
uitstoot 10% lager komen te liggen, aldus 
Leistra. De corporatie wil de komende jaren 
1000 woningen verduurzamen, doel is ‘nul op 
de meter’. Voorwaarde is steeds dat de 
huurders het moeten willen: de woonlasten 
mogen niet omhoog. Niet makkelijk in een 
periode van stijgende bouwprijzen als gevolg 
van de economische bloei.  

 
 Veel wortel, maar ook een beetje stok  
 
Hoe komt zo’n proces op gang? Het zou niet goed zijn alles van de overheid te verwachten, ook al is dat de 
sociaal democratie niet vreemd. Initiatieven van onderop, dat is de mooiste route, daarover waren de 
deelnemers het eens. Maar als initiatieven uitblijven? We hebben haast.  
De overheid kan dus: stimuleren, doelen stellen, op gang brengen, faciliteren, maar moet voorkomen dat het 
vrijblijvend wordt. Veel wortel dus, maar ook een beetje stok. Het zou mooi zijn als B&W, de gemeenteraad en 
daarbinnen onze fractie op dit punt snel met initiatieven komen. Voorbeelden zat.  

 
Door Joost Eskes  

 
-----------------------------  

 

Het serieuze werk is begonnen, de Perspectiefnota  
Bijdrage aan het Raadsdebat door de fractie van de PvdA op 29 mei jl.  

We bespraken het perspectief voor 2019 en verder, welke keuzes kunnen we maken? Willen we maken? Een 

basis voor keuzes is gelegd in ons eigen partijprogramma, daarnaast hebben we ook afspraken gemaakt in het 

coalitieakkoord. Maar ligt dan verder nu alles vast? Zeker niet, we geven zeker onze mening en kleur in het 

debat dat volgt en de komende gesprekken over de erop te stellen begroting. Hieronder door ons ingebrachte 

punten, we mochten slechts 5 minuten spreken en moesten dus keuzes maken! 

  

Jan Leistra van Wold&Waard 

koos als uitgangspunt: 

natuurlijk is energiebesparing 

een moeilijk project, maar we 

gaan het gewoon doen! 

Intussen is het gasverbruik 

met 8% is gedaald ; de CO2 

uitstoot met 10%. 

Jan Leistra 
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Sociaal domein, Armoede en Werkgelegenheid 

Wij vinden dat hier vooral de accenten moeten liggen de komende jaren voor de burgers die zorg nodig 

hebben, in armoede leven of ondersteuning nodig hebben om tot werk te komen. Er zijn hier stevige opgaves 

m.b.t. jeugd en armoede. Wij vragen ons af of de beschreven ambities van dit college om voor het sociaal 

domein de kosten terug te brengen naar het niveau van 1 januari 2018, realistisch zijn. 

Tevens zijn we nieuwsgierig naar hoe invulling gegeven zal worden aan een daadkrachtig armoedebeleid. 

Natuurlijk is er een armoedepact, we waarderen ook de inzet van vrijwilligers vanuit Humanitas, Stichting 

Leergeld en de Voedselbank, maar soms houdt de informele zorg van vrijwilligers op. Daarom vragen we extra 

aandacht voor de ontwikkeling van een visie over informele en formele zorg en deze vervolgens te borgen in 

beleid. Wanneer die visie er is kan dat duidelijkheid geven aan de taakverdeling van formele en informele zorg. 

Daarnaast vragen we aandacht voor bijvoorbeeld de accommodatie- kosten van de Voedselbank, we willen 

graag dat de gemeente hierin tegemoet komt. Onze wens om de 130% regeling te gaan onderzoeken staat nog 

steeds, er is een onderzoek toegezegd naar de gevolgen van het eventueel op plussen van de verschillende 

regelingen naar 130% van de bijstandsnorm, we willen weten wat de status hier van is. 

Op dit moment, in de economische hoogconjunctuur liggen de banen voor het oprapen, maar dat geldt 

natuurlijk lang niet voor iedereen. Als overheid moeten we nu  juist mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt toe leiden naar werk, door o.a. door afspraakbanen zelf te organiseren, maar ook actief in te 

zetten op trajecten zoals supermama’s, en daarbij altijd de samenwerking te zoeken met bedrijven uit de 

regio. 

 Klimaat, Energie en Wonen 

Natuurlijk heeft dit college al ingezet 

op verduurzaming, de klimaatopgave 

is groot, we zijn benieuwd naar 

concrete maatregelen. We maken ons 

zorgen over de energiearmoede. Het 

verschil tussen arm en rijk, ofwel de 

oude en de nieuwe woningvoorraad 

wordt alsmaar groter. Wij vinden het 

belangrijk dat iedereen aan de 

energietransitie mee kan doen. De aangekondigde subsidiemaatregelen zouden juist gericht moeten zijn op 

mensen met een smallere beurs. Onze tip is ook te kijken naar andere gemeenten, waar succesvol gewerkt 

wordt aan de energierevolutie. 

Daarnaast moet er gewerkt worden aan de woningvoorraad. Er moet voldoende aanbod komen van 

betaalbare huurwoningen, koopwoningen voor zowel starters als ouderen, waarbij er naast vraaggericht ook 

toekomstgericht gebouwd moet worden. Immers woonwijken moeten diversiteit uitstralen. En laten we als 

gemeente ook creativiteit stimuleren door nieuwe concepten te omarmen door o.a. combinaties met zorg 

makkelijker toe te staan. 

Andere wensen 

En dan zijn er nog wat wensen voor diverse onderwerpen zoals de infrastructuur of ook wel de bereikbaarheid 

van onze dorpen. Een concrete invulling van deze ambitie uit het coalitieakkoord mag in de vorm van een 

totaalplan wat ons betreft snel uitgevoerd worden.  

Om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van deze gemeente te bevorderen willen we inzetten op een 

masterplan en uitvoeringsplan voor recreatie en toerisme. Dit ter bevordering van de leefbaarheid en 

werkgelegenheid in onze gemeente.  
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De jongeren weer aan het bewegen krijgen, zoals in Grootegast gedaan is op de basisscholen, verdient een 

vervolg, we zouden het zelfs breder willen trekken, bijvoorbeeld een jeugdbewegingsfonds op te richten 

waaruit meerdere initiatieven zouden kunnen ontstaan. 

Ambitie 

Tja en dan komt de opgave. Voor een pas op de plaats zijn de voorliggende opgaves te groot, er is een pro-

actief beleid gewenst. Dit vraag om middelen, dus geld. We kunnen twee routes bewandelen. Aan de ene kant 

de ozb iets verhogen en aan de andere kant bezuinigen. Wat onze partij betreft gaan we niet bezuinigen op 

uitgaven voor de laagste inkomens, maar streven we naar een eerlijke lasten verdeling.   

Organisatie/communicatie 

En dan de organisatie. Die bestaat pas 5 maanden. We zijn opgestart, het is nu nodig een slag te maken binnen 

de organisatie, qua dienstverlening en communicatie. We geven elkaar  nog even tijd om hier verder in te 

ontwikkelen en groeien, immers we zijn dichtbij, nuchter, maar ook zeker ambitieus, we hebben elkaar nodig 

om als mooie gemeente Westerkwartier  verder te ontwikkelen! 

Namens de PvdA-fractie, 

Sandra de Wit en Mark Veenstra 

----------------------  

Mooie dingen realiseren voor Groningen – een korte 

intro door statenlid Isolde den Haring  
 
Op 19 november waren de verkiezingen voor de nieuwe gemeente 

Westerkwartier. Na een saaie lange dag op het stembureau volgde een hele 

spannende avond in de postwagen in Tolbert waar de uitslagen bekend werden 

gemaakt. Toen de eerste uitslagen binnen waren leek het er op dat de PvdA 

slechts 3 zetels kreeg. Maar toen alle stemmen geteld waren werden dat er 

gelukkig vier. Dus iedereen was heel erg blij. Behalve ik. Ik stond op plek vijf van 

de kandidaten lijst, dus ik zou net niet in de nieuwe raad komen. Ik baalde enorm 

na vijf jaar raadslidmaatschap in de gemeente Marum wilde ik door! 

 

Twee dagen later ging de telefoon: ik stond op plek twee op de kandidatenlijst voor de provinciale 

statenverkiezingen in maart! Ik was dolblij, plek twee betekende dat ik er sowieso in zou komen. Uiteraard was 

aan dit telefoontje een kandidaatstellingsprocedure vooraf gegaan. Ongeveer een jaar geleden kreeg ieder 

PvdA lid in Groningen een mailtje van het gewestelijk bestuur dat de kandidaatstelling voor de provinciale 

staten verkiezingen geopend was. Ik heb de mail gezien en ondanks dat ik altijd al de ambitie had om ooit door 

te groeien naar het statenlidmaatschap heb ik de mail weg gegooid. Ik stond op de lijst voor het 

Westerkwartier  en ik vond dat ik als politica nog een hoop kon leren in zo’n grote nieuwe gemeente. Totdat ik 

een paar weken later persoonlijk benaderd werd met de vraag of ik mij wilde kandideren. Ik wist niet of dat 

wel kon: me kandidaat stellen terwijl ik al op de lijst stond voor het Westerkwartier . Dus ik heb overlegd met 

bestuur, lijsttrekker en fractievoorzitter en niemand zag er bezwaar in dat ik me zou kandideren. Ik stond 

tenslotte op plek vijf, dus het was maar de vraag of ik in de raad van het Westerkwartier  zou komen en 

natuurlijk wilde het bestuur ook heel graag een goede kandidaat voor de provinciale staten! 

 

Zo is het gekomen dat ik op 28 maart ben geïnstalleerd als lid van provinciale staten. En ik zal zeker mijn best 

doen om een goed statenlid te zijn. Ik heb de volgende onderwerpen in mijn portefeuille: Leefbaarheid, 
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natuur, milieu, landschap en landbouw. Daarmee zie ik veel mogelijkheden om wat te kunnen betekenen voor 

een landelijke gemeente als het Westerkwartier. Met de PvdA fractie van de gemeenteraad Westerkwartier  

zijn er daarom ook korte lijnen en we hebben regelmatig contact zodat we echt samen op kunnen trekken. En 

in de komende jaren mooie dingen kunnen realiseren voor de gemeente Westerkwartier en de provincie 

Groningen. 

 

Voor wie het leuk vindt om mij een keer in actie te zien: de Statenvergaderingen zijn openbaar, je kan dus 

gewoon naar binnen lopen en op de publieke tribune gaan zitten. Het vergaderschema is te vinden op de 

website van de provincie https://www.provinciegroningen.nl/zoeken/#e=suggest&q=statenvergadering.  

Daarnaast kan je aanmelden als ‘gast van de staten’. Je krijgt dan een rondleiding in het provinciehuis en uitleg 

over het werk van provinciale staten door één van de statenleden. Op 3 juli ben ik gastvrouw van de staten. Er 

zijn nog plaatsen beschikbaar. Je kan je aanmelden via de website van de provincie 

https://www.provinciegroningen.nl/contact/. 

 

 

 

Nieuw landschap – links blik vanaf de uitzichttoren (foto 
rechts) in Marumerlage, iets ten Noorden van Marum, 
aangelegd o.a. door Staatsbosbeheer. Je kunt er prachtig 
wandelen.  

https://www.provinciegroningen.nl/zoeken/#e=suggest&q=statenvergadering
https://www.provinciegroningen.nl/contact/

