
 

Opdrachten van de fractie van de Partij van de Arbeid aan de hand van de Kadernota 2016, in drie programma’s 

1. Dienstverlening en veiligheid 

- Vroegtijdig betrekken: positief, ook bij bestuurlijke toekomst. Dit is de rode draad in de aanpak van het 

college, die consequent wordt doorgezet. Complimenten daarvoor aan college en ambtenaren. 

- Bij gaswinning is vroegtijdig betrekken al niet meer mogelijk. Afwikkeling van schade geeft ons de grootste 

zorg. Duurzaam herstel staat nog niet voorop.  

- Financiën uiteraard op orde, een voorzichtig beleid vinden we belangrijk 

- Communicatie idem, actieve promotie en marketing blijven doen. 

- Veiligheid gevolgen van gaswinning:  laat in de praktijk nog te wensen over- zodra het buiten het standaard 

stramien van schoorsteenvervanging valt gaat het moeizaam 

2. Werk en Sociale voorzieningen: dit is verreweg het grootste onderdeel 

- Werk vanuit gaswinning: positief, komt echter ook veel buiten de regio terecht. Je zou eens moeten 

berekenen wat eromheen wordt uitgegeven. Nu we dit weten (en ook al wisten) is het nog triester dan 

gehoopt en is het misschien wel wat we hadden verwacht. Hoe zit het met het verdienmodel van het CVW? 

Is veel taxeren en weinig schade uitkeren niet logisch in een situatie dat er geen onafhankelijk schade model 

is? 

- Social return on investment: heeft de PvdA altijd bepleit, en dus ook in deze nota. 

- WSW belangrijk, maar zij die nu al buiten de boot vallen en hier niet aan toekomen hebben alle aandacht 

nodig. Gaan we zelf beschut werk organiseren???? Hoe dan? 

- Participatie is regulier ISW beleid, positief, mee doorgaan, zoals op pagina 15  

- Onderwijsvoorspelling: staat op losse schroeven, gaswinning zal demografische effecten hebben. Mensen 

kunnen niet weg, gezinnen komen hier allicht niet meer naar toe, risico op verzwakking maatschappij 

vanwege goedkope huizen. Samenwerkende scholen: positief, opnieuw opgestart in Stedum: positief. Hier 

zijn duidelijke besluiten genomen die heel goed uitpakken. Het is al normaal geworden. 

- Sociaal domein: nog vele vragen, met name over de uitvoering. Aandacht voor kinderarmoede, ook vanuit 

het kabinet positief, daar begint het werken aan gelijke kansen. 

3. Wonen en leefomgeving 

- Aan versterking centrumdorpen wordt gewerkt: positief. Dorpen waar het moeilijker gaat: steunen en 

stimuleren, dorpen waar het goed loopt faciliteren. Zo zien we dat ook in de begroting terug. 

- Wonen: is geen kwestie van total loss verklaren omdat het schadeherstel meer kost dan de woning op zou 

brengen. Hoeveel is er al sluipenderwijs gesloopt? Hoeveel parkeerterrein en groene gazons krijgen we er in 

onze knusse dorpen mét beschermd dorpsgezicht toch gewoon bij? Om ons heen wordt nog steeds geloofd 

dat de regelgeving toereikend is. Wij zien dat dat niet zo is. 

 De gevolgen voor de mensen zijn enorm. Met welk recht kan dit? Krachtig uitstralen dat dit niet kan. 

Opvang van ellende is nodig, maar uitstralen dat het zo niet kan nog veel belangrijker. Ook hier mochten we 

wel werken aan burgerparticipatie en ons veel meer manifesteren. 

- Werken aan 30 km besef samen met de dorpsverenigingen. Het dorp is van iedereen, niet alleen van de 

automobilist. Eén dag controleren en bekeuren zou dit besef allicht kunnen bevorderen. Smileys goed, 

echter niet toereikend. Dit is opgepakt, en gezien de ervaringen lijkt deze aanpak zijn plek te kunnen krijgen. 



Dan het financieel kader: niet te voorspellen. Rekening houden met onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen, en het 

geld dus nog niet vastleggen. 


