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Afdeling Vlagtwedde 
 

 

Beste Partijgenoten, 

 

Daar zijn we weer! 

Voor u ligt het tweede nummer van de PvdA NIEUWSflits in 2014 voor onze afdeling 

Vlagtwedde. Door drukte, vakanties en van alles en nog wat lukt het niet om eerder een 

Nieuwsflits van de afdeling Vlagtwedde van de PvdA uit te brengen. Vanaf nu streven we 

naar Nieuws eens per kwartaal.  

Fractie en bestuur willen u op de hoogte houden van standpunten en activiteiten. Wilt u als lid 

of belangstellende iets kwijt, laat het weten en mail of schrijf naar de redactie. 

De redactie. 

 

 

UIT DE FRACTIE 

 

Herindeling 

De herindeling blijft de gemoederen bezig houden. Net aan het begin van het zomerreces 

werd er door de provincie ingegrepen in de Arhi (Algemene regels herindeling) procedure die 

Vlagtwedde (V) en Bellingwedde (B) waren gestart in januari van dit jaar. Gedeputeerde 

Wilpstra vond dat V en B uit de pas liepen met de rest van (Oost) Groningen. Wettelijk heeft 

de provincie de bevoegheid om in te grijpen en een eigen procedure te starten. Alleen waren 

timing (net voor de vakantie)) en de manier waarop (2 dagen na een overleg met B&W van 

Vlagtwedde en Bellingwedde) wel erg ongelukkig. De PvdA fractie is samen met het CDA, 

D’66 en CU van mening dat er nu een nieuwe situatie is ontstaan. Het door de provincie afge-

kondigde open overleg moet gebruikt worden om te kijken of er een door alle gemeenten ge-

dragen herindeling kan komen. Uitgangspunt voor ons blijft BV, met de toevoeging dat 

Stadskanaal (S) alsnog kan aansluiten. S moet dan de keuze voor een hele grote gemeente 

(BSVPekelaVeendam) laten varen. De PvdA fractie vindt BV niet te klein, maar aan de kleine 

kant met 25.000 inwoners. In een gemeente waar ook Stadskanaal aan deelneemt zou Wes-

terwolde prima tot zijn recht komen. Voor ons staat de naam van die gemeente dan ook al 

vast: Westerwolde. Een dergelijke gemeente met 58.000 inwoners heeft wat meer body en zal 

een langere levensduur hebben dan BV. Als Oldambt dan gewoon Oldambt blijft en Veendam 

en Pekela samengaan krijgen we drie nieuwe min of meer gelijkwardige gemeenten in Oost-

Groningen. Groter en anders dan BSV is voor ons niet bespreekbaar. We zullen dan het pro-

vinciebestuur tegemoet treden als dat welbekende dorpje uit Gallie, met Westerwolde als to-

verdrank. 

 

 

PvdA wil meer informatie over Work First methode.  

Al jaren werkt de gemeente Vlagtwedde met de Work First methode. Met behulp van deze 

methode (ook wel 1,2,3 methode genoemd) probeert de gemeente bijstandsgerechtenden weer 

aan het werk te helpen. De PvdA onderschrijft deze methodiek maar wil meer informatie om 

te kunnen beoordelen hoe succesvol deze methodiek is. Tot nu toe werden we eigenlijk alleen 

maar voorzien van in- en output cijfers. Dat is wat de PvdA betreft niet voldoende. Wij willen 

ook graag weten op welke manier de man of vrouw uitgestroomd is en naar welke werkgever. 

Het is belangrijk om te weten of er sprake is van een vast of een tijdelijk contract. De insteek 
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van de Work First methodiek moet wat ons betreft altijd begeleiding naar een reguliere baan 

zijn. 

 

Wijziging Drank & Horeca verordening 

In de raadsvergadering van 23 september jl. stond het voorstel tot wijziging van de Drank & 

Horecaverordening op de agenda. Toen de vaststelling van de verordening vorig jaar decem-

ber aan de orde was, bleek dat veel dorps- en buurthuizen bezwaar hadden tegen de nieuwe 

regelgeving en bang waren voor het voortbestaan van hun accommodatie. Ook de horeca in 

Vlagtwedde trok aan de bel. Zij wezen op hun beurt, op de diverse activiteiten in 

dorps/buurthuizen en de zogenaamde paracommerciële inrichtingen (zoals sportkantines), en 

zien dit als oneerlijke concurrentie. Al met al dus veel belangen die bij elkaar komen en die 

goed afgewogen moeten worden. De gemeenteraad heeft het college daarom opgedragen om 

met deze direct belanghebbenden in gesprek te gaan.                                                                                                                     

De Drank & Horecaverordening is een uitvloeisel van de landelijke wet- en regelgeving om 

het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 tegen te gaan. De nadruk voor de gemeente 

Vlagtwedde ligt vooral in de preventie hiervan.  

Alle partijen in de gemeenteraad, waaronder die van de Partij van de Arbeid, wilden zien dat 

er draagvlak is bij de belanghebbenden voor de nieuwe Drank & horeca verordening. En dat 

de bezwaren die werden geuit door met name de buurt- en dorpshuizen (die een belangrijke 

rol binnen onze dorpen en kernen vervullen) enigszins zijn weggenomen. Uit het verslag van 

de overlegbijeenkomsten blijkt dat dit inderdaad het geval is. Een aantal regels en voorschrif-

ten zijn, naar aanleiding van de gesprekken, versoepeld. Op deze manier is er, volgens bur-

gemeester Kompier, ‘colour locale’ aan het voorstel gegeven.  Binnen de marges van de wet 

is er een ruimhartig beleid gemaakt. Die conclusie maakte dat ook onze fractie kon instemmen 

met de gewijzigde Drank & Horecaverordening.     

 

Motie afvalinzameling (Diftar) 

In de raadsvergadering van September werd door de PvdA en Groen Links opgemerkt dat de 

kosten van nascheiding (plastic) fors duurder uitgevallen was dan begroot. In andere gemeen-

ten worden goede resultaten behaald met meer gescheiden vormen van afvalinzameling en 

varianten op diftar. Burgers zijn daar goedkoper uit. Reden om een motie in te dienen. In de 

motie ingediend door Groen Links, D’66, PvdD en CU wordt het college opgeroepen een 

breed onderzoek in te stellen naar de afvalinzameling. Milieuwinst en kostenbesparing zijn 

daarbij uitgangspunt. De motie kreeg steun van alle partijen behalve GB. Hopelijk is het on-

derzoek gereed voor de nieuwe aanbesteding van de afvalinzameling. 

 

VAN DE WETHOUDER 

Na snelle coalitieonderhandelingen tussen onze partij, het CDA en Gemeente Belangen werd 

op dinsdag 22 april jl. het nieuwe college van Vlagtwedde geïnstalleerd. Na 12 jaar in de raad 

te hebben gezeten werd ik voor de PvdA wethouder in de gemeente Vlagtwedde. Een langge-

koesterde wens is daarmee vervuld. En dat ook nog eens met een prachtige portefeuille; on-

derwijs, welzijn en zorg. Zaken die er echt toe doen voor een sociaaldemocraat.  

Op woensdag 23 april zijn we als nieuw college gezamenlijk gestart. En dat is dus inmiddels 

al weer bijna een halfjaar geleden.  

De eerste weken van mijn wethouderschap stonden vooral in het teken van kennismaken en 

inlezen. Zo heb ik inmiddels aan alle scholen in de gemeente een bezoek afgelegd. Maar het is 

met name het zorgdossier wat het grootste deel van mijn agenda vult. We staan als gemeente 

voor een grote maar prachtige opgave. Door de decentralisaties van de AWBZ (WMO) en de 

jeugdzorg hebben we echt de kans om de zorg beter en efficiënter te organiseren. 
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Inmiddels hebben we de contracten met de zorgaanbieders getekend en is de zorg voor 2015 

geregeld. Ook heeft het college besloten de huishoudelijke hulp in ieder geval tot 1 april 2016 

te handhaven. Goed nieuws voor mensen die deze ondersteuning nodig hebben, maar ook 

goed nieuws voor medewerkers van de thuiszorgorganisaties.  

Daarnaast ben ik druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een MFA in Sellingen 

waar de beide basisscholen, Rzijn en een sporthal in gehuisvest worden. Een prachtig project 

dat in de tweede helft van 2015 voltooid moet zijn. Ook de peuterspeelzaal in Ter Apelkanaal 

hebben we open kunnen houden. Daarmee krijgen ook deze kinderen alle kansen zie ze ver-

dienen.  

Uiteraard is ook de herindeling een punt waarover met enige regelmaat gesproken wordt. We 

geloven als college echt in een toekomstige gemeente Westerwolde, waarbij we daarnaast 

nadrukkelijk de samenwerking in de regio zoeken.   

Binnen het college heerst een open en collegiale sfeer.  

Terugkijkend op het eerste halfjaar kan ik concluderen dat inmiddels veel zaken op de agenda 

zijn gezet. Zeker ook punten uit ons eigen verkiezingsprogramma. Dat de PvdA weer meedoet 

in Vlagtwedde wordt breed gevoeld. Er is nog veel werk te doen. Ik heb er zin in! 

Wietze Potze 

 

VAN HET BESTUUR 

 

Vooraankondiging: Algemene Ledenvergadering: Maandag 17 november 2014 om 20 uur in 

Ter Apel (Moekesgat) 

Voor deze vergadering ontvangen alle leden nog een uitnodiging en een agenda. We gaan in 

elk geval aandacht besteden aan alle (zorg)taken die de gemeente er per 1 januari 2015 bij 

krijgt.  

 

Ledenvergadering 14 april 2014 in Sellingen 

Op deze vergadering werd in gestemd met het concept-coalitieaccoord met het CDA en Ge-

meentebelangen. Wel worden enkele kanttekeningen gemaakt die later ook verwerkt zijn. 

Bovendien werd ingestemd met het wethouderschap van Wietze Potze. 

Onze gemeenteraadsfractie bestaat nu uit: Willem Hoftijzer (fractievoorzitter), Wim Eilert en 

Richart Joling. 

Op deze vergadering werd ook het volgende afdelingsbestuur gekozen: Marco Bentz van den 

Berg (voorzitter), Roelof van Dam (secretaris), Harry Stavenga (penningmeester), Leny hem-

pen (ombudswerk; campagnecoördinatie), Fer Schipper (lid). Marga Kieffer en Herman Huls 

hadden zich niet herkiesbaar gesteld. 

Korte ledenvergadering 28 april 2014 in Ter Apel, Uitsluitend ter goedkeuring van de Jaarre-

kening 2013. 

 

1-mei viering in Musselkanaal. Samen met de afdelingen Stadsknaal en Bellingwedde hadden 

we een geanimeerde en interessante 1-mei-viering. Agnes Jongerius hield de 1-mei-toespraak  

 

Ledenvergadering 10 september 2014 in Sellingen 

Op deze ledenvergadering werd gesproken over de actuele ontwikkelingen in de landelijke 

politiek. Dit ter voorbereiding van de politieke ledenraad die op 20 september werd gehouden. 

Met name over een aantal aspecten van het sociale beleid werden kritische kanttekeningen 

gemaakt.  
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Campagne  

Op zaterdag 17 mei 2014 hadden we op en rond de markt in Ter Apel een flyeractie in het 

kader van de Europese verkiezingen. We werden daarbij geholpen door een groep PvdA-leden 

uit andere afdelingen in het kader van de Rode Slinger. 

Op vrijdag 8 augustus stonden we de hele dag weer op een centrale plaats bij de jaarmarkt 

Week der Besten in Vlagtwedde. Daarbij kregen we steun van ons kamerlid Henk Nijboer en 

statenlid Bruni Batterman 

Op zaterdag 27 september er waren we natuurlijk ook weer op de Boeskoolmarkt in Ter Apel.  

Zowel in Vlagtwedde als in Ter Apel waren we de enige politieke partij op de markt. We 

hebben met veel marktbezoekers gesproken (zie hieronder).  

 

Politiek café 

Het is nog een eind weg maar u kunt het alvast noteren: we organiseren weer een politiek café 

en wel op maandag 26 januari, waarschijnlijk in Ter Apel. We nodigen lokale, provinciale en 

landelijke politici uit en het accent zal natuurlijk liggen op de verkiezingen voor provinciale 

staten in maart 2015.    

 

PvdA interviewt bezoekers Boeskoolmarkt 

De PvdA Vlagtwedde heeft op de Boeskoolmarkt  60 bezoekers geïnterviewd. Daaruit komt 

naar voren dat veel  mensen tevreden zijn over hun buurt. Ze wonen er plezierig en zien plus-

punten in rust, de goede en betaalbare woningen en de goede voorzieningen zoals winkels en 

school.  Eén punt was erg opvallend: de grote tevredenheid met de reconstructie van de 

Hoofdstraat. Met ook de andere verbeteringen van straten en de nieuwe parkeergelegenheid is 

Ter Apel nog aantrekkelijker geworden om te winkelen en te recreëren.  De gewoonte van de 

gemeente om bij verandering in de buurt de bewoners te betrekken, wordt zeer op prijs ge-

steld. Veel  geïnterviewden willen graag meedenken hoe hun buurt  er uit komt te zien. Dat de 

gemeente Vlagtwedde buurtbewoners ondersteunt met geld en advies als zij zelf aan de slag 

willen met hun buurt,  is nauwelijks bekend.  De PvdA krijgt de boodschap mee om er op te 

letten dat de zorg voor ouderen op peil blijft. Zodat het helder wordt wat er komen gaat. Veel 

mensen weten niet waar ze straks aan toe zijn en vrezen verslechtering.  En… wordt de PvdA 

op het hart gedrukt vooral ook aandacht te blijven geven aan de minima en de (jeugd) werk-

loosheid.  

 

Ledenlijst 

Er zijn geen mutaties geweest in het ledenbestand sinds onze vorige Nieuwsflits. 

 

Website en Facebook 

Actuele informatie over onze afdeling kunt u ook vinden op onze website 

www.vlagtwedde.pvda.nl en op onze Facebook pagina (…) 
 

OMBUDSTEAM 

Hebt u een probleem met een (overheids)instantie waar u niet uitkomt. Kent u iemand uit uw 

omgeving die een probleem heeft waar hij/zij niet uitkomt, neem contact op met ons PvdA-

Ombudsteam. Het team is bereikbaar op telefoonnummer: 0629180300 (Leny Hempen) 


