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Inleiding 

 

Voorzitter alvorens ik namens mijn partij op een aantal specifieke zaken in ga, wil ik graag eerst een paar 

algemene punten maken. 

 

Voorzitter, er is al veel over gezegd en geschreven. Het heeft tot een crisis in het college, of in ieder geval 

in een van de coalitiepartijen, geleid. De OZB verhoging met 2 + 8, oftewel 10%. Voorzitter, dit gaat de 

huiseigenaren ongenadig hard treffen. Terwijl we in oktober nog unaniem instemden met een voorstel om 

de woningmarkt vlot te trekken, gooit het college de woningmarkt met dit voorstel keihard op slot. 

Onbegrijpelijk!  

 

Voorzitter, dan de dienstverlening. Het beperken van de openingstijden van het KCC mag niet leiden tot 

een verslechterende dienstverlening. Wij verzoeken u dit dan ook goed in de gaten te houden en ons 

hiervan op de hoogte te houden. In het verlengde hiervan zien wij graag dat de gemeentelijke pagina met 

bekendmakingen weer terug komt. Ofwel in het Streekblad ofwel in De Oldambtster. Echter, zoals het nu 

gaat, is het voor veel mensen niet te volgen en ontnemen we mensen de mogelijkheid voor hun belangen 

op te komen. 

 

Voorzitter, ik zal nu namens mijn partij op een aantal specifieke punten ingaan. 

 

De drie decentralisaties. 

1 januari word voor veel mensen een belangrijke datum. De 3 decentralisaties worden dan van kracht. Het 

komende jaar zal een jaar worden van proberen, vallen en opstaan en uitwerken van beleid voor de 

doelgroepen die geraakt zullen worden door de 3 decentralisaties. Voor Oldambt Aktief staat voor op dat 

het beleid zoveel mogelijk ruimhartig, mensgericht en sociaal moet zijn. Niemand mag de dupe worden van 

de bezuinigingsdrang die men de afgelopen tijd in Den Haag tentoon heeft gesteld. 

 

Participatiewet: Synergon kan een belangrijke rol vervullen in het plaatsen van mensen die elders in de 

maatschappij geen of weinig kansen hebben. Synergon moet daarbij commerciëler gaan werken en tevens 

rekening houden met alle beperkingen en mogelijkheden van de werknemers. Ook verwachten wij van het 

college dat men volledig gaat inzetten op het aantrekken van werkgelegenheid. Oldambt Aktief is van 

mening dat er van uitkeringsgerechtigden gevraagd mag worden om zich in te zetten in de maatschappij. 

Wel zijn wij van mening dat hierbij geen sprake mag zijn van dwang of uitbuiting. Wij zijn blij met de 

toezegging van het college dat er geen strafmaatregel komt te staan op het niet doen van een 

tegenprestatie. 

 

WMO: Oldambt Aktief is van mening dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. De 

invulling van de bezuiniging van 1 miljoen per 2016 op de Huishoudelijke Hulp wachten wij met interesse 

af. Daarnaast vinden wij het inpikken van het budget voor het uitkeren van de regeling chronisch zieken 

ronduit schandalig. De toezegging van het college dat mensen op 110% van het sociaal minimum 

aanspraak kunnen doen op de bijzondere bijstand, vinden wij veel te weinig. Door deze maatregel tast het 

college de koopkracht van de mensen die boven die norm zitten onevenredig aan 

 

Jeugdzorg: Kinderen behoren in een veilige omgeving op te groeien, met plezier en veilig naar school te 

gaan. Om lijnen korter te maken, gaan verschillende organisaties samenwerken. Een goed voorbeeld is 

Veilig Huis. Wij hopen dat de huidige ingeslagen weg gaat werken en voor iedereen uitkomst zal bieden. 

 



Wij zijn in dit hele verband erg blij met de toezegging van het college dat men de gemeenteraad op 

regelmatige basis op de hoogte wil houden van de stand van zaken rondom de 3 decentralisaties. Dat 

maakt dat de gemeenteraad snel kan bijsturen wanneer er problemen ontstaan. 

 

 

Verkeersveiligheid 

 

Dagelijks maken vele mensen op alle mogelijke manieren gebruik van ons wegennet. Wij hebben in de 
afgelopen maanden meerdere keren een punt gemaakt van de vrachtroute. Na het uitblijven van 
instemming met onze motie over uitstel van de opening van de rondweg Beerta, moeten we nu afwachten 
wat de gevolgen zijn voor de dorpen Finsterwolde en Oostwold. U kunt er op vertrouwen dat wij dit 
nauwgezet zullen blijven volgen.  
 
Het Oldambtplein in Winschoten is best mooi om te zien. Echter, op het Oldambtplein zijn geen 
markeringspunten aangebracht waarmee mensen met een visuele beperking hun weg kunnen vinden. Wij 
zijn van mening dat het college hier op korte termijn naar moet kijken. Ook de onduidelijkheid over de 
verkeersafwikkeling van het Oldambtplein en het invoeren van een 30 kilometerzone op de Mr. D.U. 
Stikkerlaan moet, naar onze mening, serieus bekeken worden. Overigens, wij hebben hierover in oktober 
een vraag gesteld. Het antwoord hebben wij tot op heden nog niet gekregen.  
 
Leefbaarheid 
 
In veel gevallen helpen de inwoners mee om de wijken en dorpen mooi te houden. De bereidheid van 
inwoners om, naar aanleiding van een “Brief van de Burgemeester”, met elkaar in gesprek te gaan om hun 
woonomgeving te verbeteren, vinden wij zeer positief. Hiervoor onze hartelijke dank! Aan het college de 
vraag of er in onze gemeente meer van deze straten of wijken zijn, waar dit eventueel ook een optie zou 
zijn. 
 
Oldambt Aktief is van mening dat de budgetten voor de dorpen en wijken verhoogd dienen te worden. Dit 
zal naar onze verwachting, bijdragen aan betrokkenheid van de inwoners van de dorpen en wijken. 
 
Ook willen wij het college met klem verzoeken het totaal aantal steunstee’s niet terug te brengen van 16 
naar 12. 
 
Cultuur 

 

Ondanks dat Cultuur een groot goed is, is Oldambt Aktief van mening dat we in deze tijd niet veel geld 

meer aan cultuur kunnen besteden. Wij staan echter wel positief tegenover culturele activiteiten die door 

middel van cofinanciering tot stand komen.  

 

Wat betreft het Cultuurhuis het volgende. Oldambt Aktief is van mening dat het college onderzoek moet 

gaan doen naar de manier waarop het Cultuurhuis eventueel op eigen benen kan gaan staan. Anders 

gezegd, wij zijn en blijven van mening dat het Cultuurhuis geprivatiseerd moet worden!  

 

Herindeling 

 

Voorzitter, dit is de eerste keer dat Oldambt Aktief hier iets over kan zeggen in de gemeenteraad. Wij 

grijpen deze mogelijkheid dan ook aan. Wij zijn van mening dat de Oldambtsters eerst gevraag zal moeten 

worden of men een nieuwe herindeling wil.  



Dit zo maar door de strot van de Oldambtsters duwen vinden wij onaanvaardbaar. Wij zijn ons er van 

bewust dat de gemeenteraad hier voor de verkiezingen een uitspraak over heeft gedaan. Echter, wij vinden 

dat deze uitspraak, ook in het licht van de afwijzing die de gemeente Oldambt onlangs heeft gekregen 

vanuit de door de vorige gemeenteraad geaccordeerde deelnemers in de A7 variant, opnieuw tegen het 

licht moet worden gehouden. 

 

Centrum van Winschoten 

 

Het centrum van Winschoten is voor Oldambt Aktief een zorgenkindje. Wij zien Winschoten als de motor 

van de gemeente Oldambt en dus zal hier de nadruk moeten komen te liggen, wanneer het gaat om 

investeringen die de gemeente verder kunnen helpen. De gedane investeringen van de afgelopen tijd, zijn 

wat ons betreft niet allemaal even gelukkig en goed gekozen. Dit zijn echter gedane zaken en die nemen 

geen keer.  

 

Wij zien graag dat de Torenstraat een deel van het centrum word met een maatschappelijke functie waar 

verenigingen, maatschappelijke instellingen en Oldambtsters elkaar kunnen vinden. Wij wachten met 

interesse verdere stappen met betrekking tot het centrum van Winschoten af en zullen, wanneer wij 

hiertoe aanleiding zien, met de wethouder in overleg treden over onze ideeën hierover. 

 

Voorzitter, wij zijn zeer tevreden over de overeenstemming die is bereikt tussen de gemeente en 

ondernemers in het Winschoter centrum over het betaald parkeren. Alle lof hiervoor en wij zullen dit 

voorstel uiteraard steunen. Wel willen wij dat het betaald parkeren al per 1 december ingevoerd gaat 

worden. Het, door de VVD ingediende amendement, zullen wij ondersteunen. 

 


