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Deze begroting is tot stand gekomen door 2 dagen op de hei te zitten en knopen door te hakken. Het 

bezuinigingsdocument dat is gemaakt door het ambtelijk apparaat moest daarbij helpen. Het college 

wilde dit document niet aan de PvdA-fractie verstrekken. Het lag alleen voor ons ter inzage, kopiëren 

was geen optie. Ook het krijgen van een werkbegroting moest eerst in het college worden besproken. 

Zoals de fractie van de PvdA eerder heeft aangegeven moet een raadslid alle stukken krijgen die hij of 

zij denkt nodig te hebben voor de uitoefening van de werkzaamheden. U weigert dit met regelmaat. 

Nadat de fractievoorzitter het bezuinigingsdocument heeft ingezien begrijpen we niet waar het college 

zich zo druk om maakt. Wij spreken nadrukkelijk onze ongenoegen uit over deze gang van zaken. 

Twee jaar geleden stond transparantie bovenaan het lijstje van dit college, maar die is ondertussen 

flink vertroebeld.  

Afvalstoffenheffing 

Het verbaast ons dat het college in de begroting bij de afvalstoffenheffing al is uitgegaan van het 

diftarsysteem, terwijl de afvalnota nog niet eens was vastgesteld. Het college had dus al voor de 

behandeling in de raad van de afvalnota de keuze gemaakt. Vreemde manier van werken. 

Onderzoeken naar bezuinigingsmogelijkheden 

Vorig jaar heeft de raad besloten, zoals voorgesteld door het college, 5 onderzoeken uit te voeren. Dit 

om en ik citeer: "gefundeerde besluiten te nemen voor de begroting 2013". Voorzitter: al met al zijn er 

2 onderzoeken daadwerkelijk uitgevoerd, 1 onderzoek is in gang (welzijnswerk) en 2 moeten nog in 

gang worden gezet. Het college gaat blijkbaar zonder alle onderzoeken nu al drastisch aan het werk.  

Investeringen 

Ondanks de ingrijpende gevolgen van de bezuinigingen wil het college investeren. Een aantal 

investeringen, zoals onderwijshuisvesting ontkomen we niet aan, maar de overige gaan mogelijk ten 

koste van onder andere het peuterspeelzaalwerk, de heemtuin, bibliotheken, zwembaden, tennisbanen 

en voetbalvelden. Voorzitter: wij willen deze belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid van onze 

dorpen in stand houden in plaats van investeringen waar het niet echt noodzakelijk is. 

Meerjarenbeeld 

U heeft hierover weinig meer te vertellen dan vorig jaar. Dit blijkt ook wel aangezien u de tekst uit de 

begroting 2012 bijna letterlijk heeft geknipt en geplakt. Wij verwijzen dan ook maar naar onze reactie 

van vorig jaar. 

Programma bestuur 

Burgerparticipatie 

Begin dit jaar hebben we uitgebreid in de raad gesproken over burgerparticipatie. De wethouder gaf 

aan hiermee constructief verder te willen. Door een motie van het CDA bestaat het convenant niet 

meer. We kunnen nergens op terug vallen. Tot op de dag van vandaag is het niet verder ingevuld. Hoe 

staat het hiermee? 

Organisatieontwikkeling 

Bij de behandeling van de begroting voor 2012 heeft de PvdA fractie aangegeven dat we ons de luxe 

van vier wethouders financieel niet kunnen permitteren. Nu we in 2013 voor nog forsere 
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bezuinigingen staan, zijn we hierin gesterkt. We moeten de lasten niet alleen bij de bevolking neer 

leggen, maar ook in eigen vlees willen snijden. In de inventarisatie van de bezuinigingsmaatregelen is 

een vermindering van wethouders opgenomen, wat een bezuiniging oplevert van € 50.000,00. Nu u 

voorzitter voldoende tijd overhoudt om naast het burgemeesterschap er een tijdrovende 

vrijwilligersbaan naast te doen en de locoburgemeester voldoende tijd over heeft om veel taken van u 

over te nemen, blijkt helemaal dat we met minder wethouders toe kunnen. 

OGD 

De samenwerkende gemeenten in Oost-Groningen Digitaal overwegen in de vorm van een overheids-

NV te gaan samenwerken op automatiseringsgebied. Hoe ver staat het met de plannen voor dit 

voornemen? Wij hebben begrepen dat de samenwerking binnen het OGD nou niet bepaald op rolletjes 

loopt. Is dit juist en zo ja wat zijn de verschillen van inzicht en de gevolgen als de partijen niet op 

één lijn komen te zitten?  

Bezuiniging kerstpakketten 

We moeten allemaal bezuinigen ook het personeel. Echter een attentie als blijk van waardering met de 

kerstdagen moet mogelijk blijven. De gemeente is toch niet Ebenezer Scrooge? Ook de bezuiniging op 

koffie vinden we niet van deze tijd. 

Programma Veiligheid 

BOA taken 

Gezien de omvang van de problematiek in onze gemeente acht het college het verantwoord om de 

BOA formatie te beperken tot 1 fte. Kunnen we hieruit constateren dat de overlast in onze 

gemeente behoorlijk is afgenomen?  

Programma Verkeer en Vervoer 

Preventief strooibeleid 

De PvdA-fractie is van mening dat we ons nu geen investering kunnen veroorloven van € 100.000,00 

voor nieuw strooibeleid. De wethouder heeft aangegeven dat het huidige beleid ook veilig is. Dit geld 

besteden we liever om voorzieningen in stand te houden. 

Programma Economische zaken 

 

Factory Outlet Centre 

 

Het is alweer een hele tijd angstvallig stil rondom de vestiging van een Factory Outlet Centre in 

Zuidbroek. Is dit stilte voor de storm? Ziet u een vestiging nog als positief of kunnen we het wel 

vergeten?   

 

Industrieweg Zuidbroek 

 

Een investering voor het oude industrieterrein in Zuidbroek van maar liefst € 200.00,00. Een terrein 

dat, behalve de gebruikers niemand ziet. Dit bedrag wordt gebruikt voor infrastructuur, openbaar 

groen en mogelijk grondaankopen. Dit is een investering waar wij niet achter staan.  
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Programma Onderwijs 

 

MFC 

 

We willen nogmaals benadrukken dat het van het grootste belang is dat in december de kogel door de 

kerk gaat. Twee jaar geleden in december heeft de raad ingestemd met het bouwen van een MFC en de 

financiering daarbij. Doordat de wethouder het dossier niet voortvarend heeft aangepakt kreeg het 

college de mogelijkheid in maart 2012 met een hernieuwd voorstel te komen waarin meer kansen en 

mogelijkheden zaten. Echter doordat de raadsleden zelf met de inwoners, gebruikers en verenigingen 

om tafel moesten om er achter te komen wat het college precies wil en wat mogelijk is, is het langer 

gaan duren. Ook het feit dat het college niet transparant is in dit dossier en de wethouder zelf kiest 

welke partijen zij wel en niet van informatie voorziet, draagt niet bij aan de snelheid van dit proces. 

Voorzitter ik hoop dat de wethouder niet in herhaling valt en weer zegt dat het de schuld van de raad 

zelf is. 

 

Programma Cultuur, Sport en Recreatie 

 

Muziekonderwijs 

 

Opheffen van de muziekschool is een pijnlijke keuze. Het minimafonds blijft natuurlijk in beeld voor 

minder draagkrachtigen. Het muziekonderwijs wordt verplaatst naar school en een grotere groep 

kinderen zal volgens u worden bereikt. Wij vragen ons af of dit het AMV kan vervangen of dat het af 

en toe het zingen van een liedje wordt. Een gedeelte van de bezuiniging wordt geïnvesteerd in een 

cultuurmakelaar. Hij of zij zal makelen zoals de wethouder heeft aangegeven. Voorzitter wij krijgen 

een beetje de kriebels van dergelijke functieomschrijvingen. Hij of zij zal zelf geen les geven, maar de 

leraren op school tips geven voor de muzieklessen. Is dit geen taak voor de OPRON? Ook vragen 

we ons af de scholen hiervoor voldoende ruimte vrij kunnen maken in hun volle lesprogramma's. 

 

Bibliotheken 

 

Het college wil de bibliotheken verplaatsen naar het basisonderwijs, met handhaving van een centrale 

bibliotheek in de gemeente. U stelt dat hiermee in ieder dorp een bibliotheekvoorziening op een 

basisschool aanwezig blijft, maar blijven die bibliotheken ook toegankelijk voor alle inwoners?  

 

Voorzitter het bestuur van de bibliotheken wil met u meedenken over de toekomst van het 

bibliotheekwerk in onze gemeente, maar er is nog geen overeenstemming over financiering en 

uitvoering binnen de door u gestelde kaders. De huisvestingslasten (opzegtermijnen), leasecontracten 

voor bijvoorbeeld pc's en de loonkosten lopen ook in 2013 nog door. U gaat veel te kort door de bocht.  

De PvdA-fractie  vindt dat er eerst een goed uitvoeringsplan met de bibliotheken moet worden 

gemaakt waaruit moet blijken hoe en wanneer uw bezuinigingsopdracht kan ingaan. De eventueel 

hieruit voortvloeiende frictiekosten kunnen ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve. 

 

Sportnota 

 

Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden op de sportaccommodaties. Ook de sportverenigingen 

begrijpen dat en willen hierin meedenken en bijdragen. Zij hebben dan ook een alternatief voorstel 

gedaan waarbij de bezuiniging gehaald worden, maar het college heeft hier niets mee gedaan. Waarom 
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wil het college hun plannen niet overnemen? Wij willen dat het college dit op korte termijn met de 

sportverenigingen moet bespreken en uitwerken. 

 

Tijdens de behandeling van de sportnota heeft de portefeuillehouder meegedeeld met de 

sportwethouders in Oost-Groningen in gesprek te gaan over zwemvoorzieningen. Zij vindt 

zwembaden belangrijk voor dit krimpgebied. Voor dat dit gesprek heeft plaats gevonden, wil het 

college het verwarmd openluchtzwembad De Kolck in Meeden al sluiten. U loopt dus weer ver voor 

de muziek uit. Niet eerst in overleg met de bevolking en naar alternatieven zoeken, of het resultaat van 

het overleg met de Oost-Groninger sportwethouders afwachten. Nee gewoon pats boem dicht. Wij 

kunnen ons heel goed voor stellen dat dit bij de Meedener bevolking insloeg als een bom. De 

dorpscoöperatie Meeden heeft aangegeven het bad open te kunnen houden. Wij vinden dat u ze hierbij 

moet steunen.  De VVD en het CDA hebben voorgesteld het zwembad DG van Noortbad te sluiten. 

Wij willen aangeven dat we hier absoluut niet achter staan. 

 

De PvdA-fractie vindt sporten voor jeugd erg belangrijk. De sportverenigingen spelen hierin een 

belangrijke rol. Wij willen de garantie dat de nieuwe systematiek voor subsidiëring niet ten kostte gaat 

van het jeugdbeleid bij de verenigingen.    

 

Cultuurnota 

 

We hebben een theaterzaal in Zuidbroek gecreëerd waar nog geen culturele activiteit is gehouden en 

waar af een toe een filmpje gaat worden vertoond. Bijna alle culturele activiteiten in Menterwolde 

worden beoefend en/of georganiseerd door verenigen, dorpshuizen en instellingen in onze gemeente. 

Een actie uit het collegeprogramma is om dorpsraden en dorpshuizen in te zetten als cultuurmakelaar. 

Dat lijkt ons een goed idee. We zijn dan ook geen cultuurmakelaar nodig zoals u heeft voorgesteld. 

Molenstichting Oldambt 

 

Voorzitter u bent van mening dat de uitvoering van het secretariaat en de administratie van 

Molenstichting Oldambt een taak is van het Stichtingsbestuur. Wij delen die mening. We vragen ons 

wel af waarom de subsidie structureel met € 3.500,-- moet worden verhoogd. Iedereen moet inleveren, 

maar de molenstichting krijgt er geld bij. We stellen voor dit niet te doen. 

 

Heemtuin 

 

Wethouder Siersema omschreef de Heemtuin in de media als "het pareltje van Menterwolde". Ook zei 

ze: "De Heemtuin is een prachtige voorziening. De Tuinen zijn op orde, er komen meer bezoekers, het 

zit in de lift. De Heemtuin heeft subsidie nodig". Hoe kunt u deze uitspraak rijmen met het 

stopzetten van de subsidie aan de Heemtuin?  

U wilt dit alles blijven behouden door een bezuiniging van € 108.000,00 en de Heemtuin te laten 

beheren door een commerciële partij. Het klink te mooi om waar te kunnen zijn. Na het faillissement 

van de Stichting Mobiel werd de Heemtuin overgenomen door een commercieel bedrijf. Ondanks 

goede en duidelijke afspraken met dit bedrijf lag de Heemtuin er na een tijdje allerbelabberdst bij: veel 

achterstallig onderhoud  aan tuin en gebouwen. Zo erg zelfs dat de gemeente het contract moest 

beëindigen en de tuin moest over nemen. Welke garanties kunt u de raad geven dat dit 

rampscenario nu niet weer gebeurd?  De Heemtuin heeft aangegeven naar de rechter te zullen gaan 
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als de subsidie wordt beëindigd. Als blijkt dat de Heemtuin haar gelijk krijgt bij de rechter, wat 

zijn dan de  consequenties? 

Programma Sociale Voorzieningen en maatschappelijke zorg 

De Partij van de Arbeid vindt dat het college met haar voorstellen de leefbaarheid en vitaliteit van de 

dorpen aan tast. Minder participatie, verschraling van WMO voorzieningen en  maatschappelijke 

begeleiding  en advies komen onder druk te staan. Welzijn Nieuwe stijl is gebaseerd op de eigen 

kracht van de burgers. Het klinkt mooier dan het is. Eén ieder zal worden geconfronteerd met de 

bezuinigingsvoorstellen van het college. Hoezo vitaliteit en leefbaarheid? De harde 

bezuinigingsmaatregelen  zullen veel impact hebben. Met de voorstellen van het college raken we de 

samenleving. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.  

Het college wil optimaal gebruik maken van de WMO adviesraad. Tja die is er niet meer, en optimaal 

gebruik ervan maken gebeurde ook al niet. Hoe gaat het college dit verder invullen? De fractie van 

de PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente zich door inwoners en deskundigen op dit gebied laat 

adviseren. 

Stichting Welzijn Menterwolde 

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om, op basis van het rapport van de 

rekenkamer, een basis te leggen voor de toekomst en mogelijke positionering van het welzijnswerk en 

de rol hierbij van de Stichting Welzijn Menterwolde. Twee weken geleden heeft u de aanpak en de 

werkwijze aan de raad gepresenteerd. Een ambtelijke projectgroep gaat hier mee aan het werk, 

begeleidt door Stimulansz. De gemeenteraad kan op zijn vroegst in maart 2013 een keuze maken hoe 

het welzijnswerk in Menterwolde er uit komt te zien en  wat de rol van de Stichting Welzijn 

Menterwolde daarin zal zijn. Ook hier wordt het mes al klakkeloos in de subsidie gezet, zonder de 

voorstellen van de projectgroep en het besluit van de gemeenteraad af te wachten.  Sterker nog: door 

uw bezuinigingen kan die keuze niet eens meer gemaakt worden. De Stichting Welzijn Menterwolde is 

dan op sterven na dood. Per 1 januari 2013 komen 25 mensen op straat te staan - de peuterspeelzalen 

gaan dicht - de mensen die ondersteuning van het maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en 

de vrijwilligerscentrale nodig hebben -  komen in de kou te staan. De PvdA-fractie maakt zich grote 

zorgen over dit rampscenario. Wij dragen het college op te wachten tot de gemeenteraad een besluit 

heeft genomen over de toekomst en positionering van het welzijnswerk en daarin de rol voor de 

Stichting Welzijn Menterwolde.  

Minimabeleid 

In 2013 wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van de effecten van de opgelegde maatregelen 

vanuit het Rijk in 2012. Voorzitter u doet wel vaker onderzoeken,maar dit laat vaak lang op zich 

wachten. Wanneer kunnen wij de uitkomsten er van verwachten? 

De langdurigheidstoeslag wordt met 20% verminderd. Vorig jaar zijn er al strenge maatregelen 

genomen op dit vlak, namelijk een drempelbedrag voor minimaregelingen ingevoerd van € 120,00, 

regeling chronisch zieken en gehandicapten werd afgeschaft,  het participatiefonds werd versoberd, 

regeling duurzame gebruiksgoederen werd afgeschaft en er werd een eigen bijdrage WMO-

voorzieningen ingevoerd. Voorzitter er bleef al weinig over, maar nu wordt er compleet kaalslag 

gepleegd. 
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Peuterspeelzaalwerk 

De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat peuters met een taalachterstaand en/of andere 

ontwikkelingsproblemen moeten beginnen aan hun schoolloopbaan. De peuterspeelzalen spelen een 

belangrijke rol in het signaleren en het voorkomen. Daarom is er gekozen voor een hoog 

ambitieniveau met kwalitatief goed opgeleide peuterleidsters. Een aantal jaren geleden is gestart met 

samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang, maar op dit moment wordt er alleen nog in 

Zuidbroek samengewerkt tussen de commerciële kinderopvang en de peuterspeelzalen. De 

commerciële partijen zijn er in Muntendam en Noordbroek mee gestopt omdat ze niet in staat waren 

een goede invulling aan de samenwerking te geven. Een visie van het college is het zogenaamde 

harmoniseren van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang als het gaat om VVE, maar dat kan ook 

als het niet wordt ondergebracht bij een commerciële bedrijf. 

De PvdA-fractie is blij met de kwaliteit van onze peuterspeelzalen. Dat ook de ouders van peuters dit 

met ons eens zijn blijkt wel uit het feit dat voor de peuterspeelzalen in Meeden, Muntendam en 

Noordbroek een wachtlijst is. Dit in schril contrast met de kinderopvang, waar  steeds minder kinderen 

naar toe gaan. De commerciële kinderopvang kan door deze terugloop financieel nog amper het hoofd 

boven water houden en een aantal bedrijven zijn al failliet gegaan. Het is niet de taak van de gemeente 

om deze commerciële bedrijven met gemeenschapsgeld te redden. De financiële risico's zijn groot 

door het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij een commerciële aanbieder. Uit onderzoek door 

onder andere de gemeente Coevorden is onlangs gebleken dat het grote financiële en ook 

arbeidsrechtelijke, juridische en organisatorische risico's met zich meebrengt en Coevorden heeft er 

dan ook van afgezien. Ook wij zijn, dat moge duidelijk zijn, tegen het onderbrengen bij een 

commerciële aanbieder. 

Voorzitter: alvorens ingrijpende maatregelen te nemen wil de PvdA-fractie het besluit van de 

gemeenteraad over de toekomst en positionering van het welzijnswerk in Menterwolde afwachten. Als 

het peuterspeelzaalwerk niet meer door de Stichting Welzijn Menterwolde kan worden uitgevoerd, 

willen wij het weer onderbrengen in een nieuw op te richten Stichting Peuterspeelzaalwerk 

Menterwolde. Ook kan wat ons betreft de ouderbijdrage worden aangepast. Die is in drie jaar niet 

verhoogd.  

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

Nije Hörn 

Voorzitter, we hebben al een hele tijd niets meer gehoord over de ontwikkeling van de Nije Hörn. 

Liggen de plannen volledig stil en zo ja waarom. Wij vinden dat het college er alles aan moet doen 

om deze woestenij in het centrum van Muntendam een passende invulling te geven. 

Plan Burg. Venemastraat te Meeden 

De raad heeft al een tijd geleden het bestemmingsplan voor de woonlocatie Burgemeester 

Venemastraat in Meeden vastgesteld en het plan is nu onherroepelijk. Wanneer start de verkoop van 

de 7 kavels? Bij de presentatie van de eerste plannen voor dit gebied hebben we begrepen dat hier veel 

belangstelling voor is. Hebben zich al serieus geïnteresseerden gemeld?  

 

 



 

8 

 

Tandemterrein in Zuidbroek 

Onlangs heeft u de raad meegedeeld dat u  een overeenkomst heeft met een bouwbedrijf voor de 

invulling van het Tandemterrein in Zuidbroek. Gezien de situatie op de bouwmarkt en om de 

werknemers aan het werk te kunnen houden was dit bedrijf liever gisteren dan vandaag met de bouw 

begonnen. Wat is de reden dat het bedrijf daar nog niet aan de slag kan en wanneer gaat de 

schop de grond in? 


