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Beste partijgenoten, 
 
Hierbij nodig ik jullie namens het interim bestuur van de afdeling Bellingwedde graag uit voor onze 
algemene ledenvergadering op  

 Maandag 16 september a.s. 
     Dorpshuis “Het Oude Wapen” 
     Hoofdweg 70  
     Blijham 
 
     Aanvang 20.00 uur. 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter. 
 
2. Bestuursverkiezing.  (pagina 4) 

 
3. Verslag gezamenlijke ledenvergadering  Vlagtwedde/Bellingwedde 10 juli 2013. 

(pagina 5 – 7) 
4. Actuele politieke situatie in de gemeente Bellingwedde. 

(pagina 8) 
5. Komende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
6. Stand van zaken m.b.t. de samenwerking met Vlagtwedde 
 
7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag. 

 
 
 
 
Jullie zien er staan belangrijke zaken op de agenda. Dus het bestuur rekent op een grote opkomst. 
Wilt u komen en heeft u geen vervoer, neem dan even contact op met de secretaris (06-53378083 ). 
Je wordt dan keurig netjes thuis opgehaald en natuurlijk na afloop ook weer thuis gebracht. 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans van Luyk ( secretaris). 
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Voorstel aan de ledenvergadering: 
 
Van interim (tijdelijk)bestuur naar definitief bestuur. 
 
Op 28 november 2012 heeft de afdelingsvergadering het interim-bestuur gekozen , dat als opdracht 
meekreeg om in een periode van ca. een half jaar bestuur en afdeling te versterken. Dat was nodig 
omdat van het toenmalige bestuur, eigenlijk alleen nog de voorzitter,  Mart van Wijngaarden, funk-
tioneerde. 
Specifieke taken voor het interim-bestuur waren: het zoeken naar een nieuw afdelingsbestuur, het 
versterken van fractie en schaduwfractie, het zoeken en motiveren van leden voor diverse activiteiten 
in de afdeling; het voorbereiden van de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2013 
(verkiezingsprogramma, groslijst o.a.), het werven van nieuwe leden enz. 
 
Het interimbestuur heeft de afgelopen maanden aan al deze onderwerpen hard gewerkt. Middels De 
Klimroos en afdelingsvergaderingen hebben wij u daarover geinformeerd. 
Een aantal afdelingsvergaderingen zijn gezamenlijk met de afdeling Vlagtwedde georganiseerd. Die 
samenwerking zal de komende tijd nog verder uitgewerkt worden, om de PvdA-activiteiten in zowel 
Bellingwedde als Vlagtwedde goed te kunnen ontwikkelen. 
 
Het bestuur stelt u nu voor om de interim-bestuursperiode af te sluiten en doet een voorstel voor de 
verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur. Een aantal bestuursleden van het interim-bestuur heeft 
zich bereid verklaard zitting te nemen in het nieuwe afdelingsbestuur. 
 
 
Voorstel nieuw afdelingsbestuur: 
 
Voorzitter:  Mart van Wijngaarden ( in functie te kiezen door de afdelingsvergadering) 
Leden:  Remko Verstok, Hans van Luyk, Willem Bouma, Jose Molle. 
 
De bestuursleden zullen zich in de ledenvergadering nader aan u voorstellen. 
 
 
Wedde, 6 september 2013; 
 
Rita G. Jansen, interim-voorzitter. 
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PvdA Vlagtwedde/Bellingwedde 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering van de gezamenlijke afdeling Vlagtwedde en Bellingwed-
de, gehouden op maandag 10 juni 2013, vanaf 19:30,  in Zaal 12 te Vlagtwedde. 
 
Aanwezig: 32 personen, waaronder vijf bestuursleden, vier fractieleden en 2 (leden van de afdelin-
gen) en 2 gaststatenleden. 
 
1. Opening 
Onze voorzitter Marco Bentz van den Berg opent de vergadering namens beide afdelingen en heet 
een ieder van harte welkom en geeft een korte uitleg over de invulling van deze algemene ledenver-
gadering. 
 
2. Benoeming secretaris 
Na de vorige ledenvergadering is er tijdens de bestuursvergadering in goed overleg besloten om 
voor de afdeling Vlagtwedde een ander bestuurslid als secretaris te willen laten benoemen, namelijk 
Roelof van Dam. Na goedkeuring door de aanwezige leden is Roelof van Dam benoemd tot secreta-
ris. 
 
De afdeling Vlagtwedde neemt tevens afscheid van Alexander Visotsky, Alexander gaat met zijn ge-
zin verhuizen naar Borne. Wij wensen Alexander met zijn gezin dan ook al het goede toe en we wil-
len ze bedanken voor wat ze voor onze afdeling hebben gedaan. 
 
3.Megastallen 
Na een korte uitleg over wat precies een megastal in houdt en wat het verschil is tussen een melk-
veehouderij en een intensieve veehouderij. De discussie ging nu dan ook om het houden van melk-
vee. Er wordt aangegeven dat de provincie Groningen ten aanzien van de melkveehouderij voor een 
bouwblok uitgaat van een maximum van 2 met een mogelijkheid tot4 ha. Dit terwijl Friesland niet 
verder gaat dan 3 ha waarbij 60% van het land om de boerderij moet liggen, Brabant gaat niet ver-
der dan 1,5 ha.  
 
Binnen de Werkgroep Verkiezingsprogramma PvdA Oost-Groningen is de onderstaande tekst tot 
stand gekomen: 
Megastallen horen niet thuis in de regio. Ze draaien op grote kapitaalinvesteringen en te weinig mens-
kracht. Ze drukken de gezinsbedrijven uit de markt en leveren winst op bij de grote spelers in de voedselin-
dustrie. Door het houden van steeds meer dieren dicht op elkaar, worden welzijn en gezondheid van dieren 
en mensen bedreigd. Megastallen zijn slecht voor natuur en milieu. Ze tasten hoezeer men ook streeft 
naar inpassing, het landschap aan en vormen een bedreiging voor het toerisme. Megastallen maken het 
platteland een industrieterrein. De provincie heeft de intensieve veehouderij (bijvoorbeeld kippen, varkens, 
vleeskalveren) al aan banden gelegd. Voor melkvee staat de provincie, onder bepaalde omstandigheden, 
megastallen toe. Gemeenten kunnen hun eigen grenzen stellen. De PvdA kiest voor instandhouding van 
de gezinsbedrijven en wil de grens leggen bij een bouwblok van 1,5 ha. Daar kan een gezinsbedrijf een goe-
de boterham uit halen. PvdA kiest voor innovatie, maar niet ten kosten van het platteland. 
 
Het is echter wel aan de afdeling of men deze zo overneemt. 
Het landelijke standpunt is: 
De intensievere veehouderij blijft botsen met de volksgezondheid, het milieu, het dierenwelzijn en de kwali-
teit van ons landschap. De sector zal veel sneller tegemoet moeten komen aan de eisen die de samenle-
ving stelt. Verdere schaalvergroting en megastallen horen daar niet bij. 
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Statenlid Bert Dieters legt uit hoe het standpunt van de provincie tot stand is. Hij geeft aan dat in de 
nieuwe verordening ook aandacht is voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en voor de 
lichtuitstoot van de stallen.  
 
Op de vraag wat doet de provincie wanneer de gemeente in het bestemmingsplan aangeeft 2ha en 
van de provincie mag 4ha. Gaf Bert aan dat het bestemmingsplan van de gemeente wordt aange-
houden. 
 
Vervolgens wordt gediscussieerd over de verschillende invalshoeken die er zijn ten aanzien van me-
gastallen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid, innovatie, werkgelegenheid en econo-
mische positie van de veehouderij.  
 
 
Na deze discussie kwamen er 3 mogelijke standpunten t.a.v. de maximale grootte van megastallen 
melkveehouderij naar voren, te weten: 

1. De beide gemeenten kiezen voor een beperkte groei van bouwblokken  tot maximaal 1,5 ha. 
2. De beide gemeenten kiezen voor een beperkte groei van bouwblokken tot maximaal 1,5 ha en 

waar mogelijk en mits men aan bepaalde voorwaarden voldoet doorgegroeid kan worden tot 
2ha. 

3. De beide gemeenten kiezen voor een groei van bouwblokken tot een maximum van 4ha. Wat 
ook het maximum is wat de provincie toelaat. 

 
Om te kijken hoe de aanwezige leden hierin stonden is hier bij wijze van handopsteking naar geke-
ken. Om nog niet precies in detail te treden is er gestemd over wel of niet beperken van de grote van 
de stallen. Hierbij gaf het grootste gedeelte, te weten 23 leden voor beperking te zijn. 3 leden gaven 
tegen de beperking en 2 leden gaven aan nog niet te kunnen adviseren.  
 
Het advies van de ledenvergadering wordt meegenomen bij de formulering van het conceptverkie-
zingsprogramma. 
  
4.Herindeling 
 
Na een korte uitleg van Wietze Potze over wat er allemaal op de gemeente gaat afkomen zoals de 
drie grote decentralisaties en dat een herindeling voor de burgers beter zal zijn dan de samenwer-
kingsverbanden, wat ook het rapport “grenzeloos gunnen” stelt, is het woord aan Romke Visser. 
 
Romke geeft aan dat beide afdelingen het rapport goed hebben opgepakt en dat er door veel partijen 
te snel naar het kaartje wordt gekeken en dus te snel voorbij gegaan wordt aan de inhoud van het 
rapport, want daar gaat het uiteindelijk pas echt om.  
De provincie denkt momenteel na hoe men de gemeenten tegemoet kan komen bij de herindeling. 
Er komt natuurlijk veel emotie bij kijken en men zal bang zijn voor om voorzieningen te verliezen. 
Het advies van Romke is dan ook: zet centraal wat je wilt bereiken voor je mensen! 
De herindeling moet goed georganiseerd worden en laat geen eilandjes ontstaan. 
 
Enkele voorbeelden van hoe een herindeling kan opgepakt worden is de gemeente Emmen en de 
gemeente SudWestFryslan. 
 
Vanuit de zaal wordt nog aangegeven dat het van belang is om direct goed door te pakken en niet 
zodat je over een paar jaar niet weer moet. Ook wordt er gevraagd om de decentralisaties later door 
te voeren, dit zodat we eerst alle zaken goed op orde kunnen zetten. Maar dat is een landelijk proces 
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dat niet meer is terug te draaien. Verder wordt er aangegeven dat de vaart er wel in moet blijven en 
dat we duidelijk naar de kiezers moeten zijn. 
Het is ook duidelijk dat we de angst moeten zien weg te nemen dat men niets meer voor elkaar 
krijgt of dat men geen inspraak meer zou hebben. 
 
Wat betreft de vorm van herindeling geeft Wietze aan graag te willen beginnen bij Bellingwedde, 
Stadskanaal en Vlagtwedde. Vanuit daar kan er eventueel verder gekeken worden.  
Stienus Melis geeft aan dat vanuit Bellingwedde gekeken wordt naar Bellingwedde, Stadskanaal, 
Vlagtwedde en Oldambt en dus eigenlijk direct naar de 100.00 grens. 
 
Het is in ieder geval belangrijk om nu een goed verhaal neer te zetten voor de kiezers gezamenlijk 
met alle afdelingen. Ook vanuit de provincie moet er een goed verhaal komen. 
 
Om de vervolgkoers te bepalen wordt er aan de aanwezige leden gevraagd om bij wijze van handop-
steking aan te geven wie het totaal niet ziet zitten wat betreft de herindeling.  
Hierop werd er geen hand opgestoken en geven de aanwezige leden aan achter de wijze te staan 
waarop de herindeling door de afdelingen worden aangepakt. 
 
5.Sluiting 
Marco dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De afdelingen ondersteunen elkaar bij het bemensen van promotie-kraampjes 

op marktjes en braderieën, zoals op de lichtweek in Wedde. 
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Beste partijgenoten, 
 
Dankzij de motie en inspanning van de fractie van de PvdA kunnen onze cliënten van de huishoude-
lijke hulp nog kiezen en werken de werknemers van Oosterlengte nog voor Oosterlengte. 
Een zeer onfatsoenlijke en zeer slecht voorbereide aanbesteding huishoudelijke hulp (WMO) is on-
der druk van de motie van de PvdA teruggedraaid. 
De WMO raad heeft ons gefeliciteerd met dit resultaat. 
 
Wij delen deze felicitaties met de cliënten en de werknemers van Oosterlengte. 
Als PvdA hebben wij diverse keren onze zorgen geuit over de koers van het college ten aanzien van 
de huishoudelijke hulp. 
Wij hebben meermalen informatie over de huishoudelijke hulp opgevraagd bij het College, echter 
niet gekregen. 
 
Als fractie hebben wij al in april 2013 aangegeven dat er eerst een contractverlenging moet plaats-
vinden met de huidige zorgaanbieders en dan pas een aanbesteding kan starten als er meer duide-
lijkheid is over de brede ontwikkelingen in de zorg. 
Allemaal zaken die door de coalitiepartijen en college simpel terzijde werden geschoven. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een politieke instabiliteit en negatieve beeldvorming in onze gemeen-
te. Dit allemaal dankzij het college van B&W en dankzij de coalitiepartijen van CDA, PBB, Groen-
Links, Fractie Remmers en fractie Schreuder. 
Zij hebben het college gesteund in de aanbesteding. 
 
Op dit moment is er onduidelijkheid over de politieke situatie in Bellingwedde. 
De coalitie van CDA, PBB, GL, Fractie Remmers en Fractie Schreuder bestaat niet meer. 
Naar aanleiding van het gedwongen vertrek van wethouder Bos is er geen meerderheidscollege 
meer en ook geen coalitie. 
De fracties van PBB en CDA geven aan dat hun voorkeur uitgaat naar een soort van zakencollege. 
Beide wethouders geven aan door te willen en maken hiervoor een voorstel met onderwerpen die zij 
nog willen behandelen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Dit voorstel wordt in 
de raadsvergadering van 26 september behandeld.  
 
Als fractie van de PvdA hebben wij nog steeds kritische vragen aan het college en wachten eerst het 
voorstel en visie van het college af.  
 
Tijdens de ledenvergadering van 16 september zullen wij met u hierover van gedachten wisselen. 
Ook gaan wij nader in op andere actuele politieke onderwerpen. 
Ik hoop u dan ook op de ledenvergadering van 16 september te kunnen begroeten.  
Met een vriendelijke en sociale groet, 
 
Stienus Melis 
Fractievoorzitter. 
s.melis@bellingwedde.nl 
www.bellingwedde.pvda.nl 
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Adressen afdeling Bellingwedde 
 
 
Afdelingsbestuur (interim): 
 
 Voorzitter  Rita Jansen    ritajansen@kpnplanet.nl 
    Oud Wedderweg 9  0597 561727 
    Wedde 
 
 Secretaris  Hans van Luyk  hansvanluyk@gmail.com 
    Veelerveensterweg 101 06 53378083 
    Veelerveen 
 

Penningmeester Willem Bouma  w.bouwma.bel@planet.nl 
   Loosterweg 9   0597 532452 
   Veelerveen 
 
Bestuursleden Remko Verstok  klaralv@ziggo.nl 
   Wedderweg 30  0597 855498 
   Vriescheloo 
 
   Klaas Karel Keizer  keizer@eridanos.net 
   Lageweg 83   0597 562187 
   Wedde 

 
 
Fractie: 
 
 Fractievoorzitter Stienus Melis   stienusmelis@hetnet.nl 
    Oostersingel 60  0597 562198 
    Wedde 
 
 Fractieleden  Henk Brouwer  h.l.brouwer@hetnet.nl 
    Woningbouwlaan 2  0597 562631 
    Blijham 
 
    Bart Huizing   huizingb@xs4all.nl 
    Hoofdweg 111   0597 532541 
    Bellingwolde 
 
 
 
       


