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Uitnodiging algemene ledenvergadering PvdA Bellingwedde. 
 
 
Beste partijgenoten, 
 
Hierbij worden jullie namens het bestuur van de PvdA afdeling Bellingwedde uitgenodigd voor de 
algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden:  
 

 
Woensdag 21 mei 
 
Het Noabershuis 
 
Scheidingsweg 20 

 
9566 PL  Veelerveen 

 
Aanvang 20.00 uur. 
 

 
Agenda: 

 
 

1. Opening. 
 
2. Eventueel binnengekomen stukken en of mededelingen. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 2 december 2013 te Vriescheloo. 

(pagina 4) 
 

4. Bestuurssamenstelling. (ofwel uitbreiding van het bestuur) 
 

5. Toelichting door Stienus over de collegeonderhandelingen. 
(pagina 5) 
 

6. Het collegeprogramma. (pagina 6 t/m 10) 
 

7. Jaarrekening 2013.  (pagina 11) 
 

8. Ombudsteam.  (pagina 12) 
 

9. Rondvraag. 
 

10. Sluiting. 
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Concept verslag algemene ledenvergadering PvdA Bellingwedde 2 december 2013. 
Aanwezig: 21 partijgenoten 

1e.  Welkom en opening. 
De voorzitter (Mart ) heet alle aanwezige hartelijk welkom. En geeft aan dat deze vergadering vooral in het teken zal 
staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Altijd een belangrijke gebeurtenis in de gemeentepolitiek en dus 
ook voor onze afdeling. Hij hoopt dan ook dat veel leden mee willen doen aan onze campagne en zo zullen helpen aan 
een goed resultaat. Wij zullen alle steun nodig hebben. Maar daarover verderop in de vergadering meer. 

2e. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

3e. Verslag algemene ledenvergadering 16 september 3013 en ingekomen stukken. 
a. Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
b. De secretaris heeft voor deze vergadering geen ingekomen stukken ontvangen. 

 

4e. Concept verkiezingsprogramma. 
Stienus geeft vanuit zijn functie als fractievoorzitter een toelichting op het verkiezingsprogramma. In dit programma 
vindt u veel punten uit het lopende programma terug. Dit omdat continuïteit belangrijk is. Maar de actualiteit en nieuwe 
gezichtspunten worden niet uit de weg gegaan. 
 
Er wordt vooral stil gestaan bij de volgende punten. Landbouw (megastallen) 
       Zorg 
       Samenwerking en herindeling 
       Onderwijs 
       Duurzame energie. 
Met algemene stemmen wordt het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 goedgekeurd. 
Mart bedankt de samenstellers van het programma. 
 

5e. Concept groslijst. 
Mart geeft als voorzitter van de kandidaatsstellingscommissie nog een toelichting op de werkwijze en hoe men tot de 
voorliggende lijst gekomen is. Waarbij vernieuwing en verjonging belangrijk is geweest. Maar er is ook gewaakt dat erva-
ring niet weglekt. 
 
I.V.M de door het congres vastgestelde maximale tijd voor het raadslidmaatschap van 12 jaar. (drie periodes ) vraagt het 
bestuur dispensatie voor de plaats van Henk Brouwer op de groslijst. Dit omdat de commissie erg hecht aan ervaring. 
Met algemene stemmen wordt de dispensatie verleend. 
Hiermee is het voorstel van de commissie goedgekeurd en wordt deze opgeheven. 
 

6e. Campagne voor de komende verkiezingen 
Onze campagneleider Henk geeft een toelichting op het campagneplan. Voor het uitvoeren van dit plan is veel mens-
kracht nodig. Maar willen wij een goede uitslag realiseren dan zal het echt nodig zijn ons te laten zien en dus de straat 
op te gaan. Het bestuur hoopt dus dat veel partijgenoten tijd en energie in de campagne willen steken. In elk geval 
wordt er een bijdrage gevraagd van de leden welke op de groslijst staan. 
 

7e. Begroting 2014. 
De penningmeester, Wim geeft een toelichting op de begroting. De kascommissie bestaande uit Rita en Melle heeft de 
reglementaire controle uitgevoerd en haar fiat gegeven.  De vergadering keurt het verslag en de begroting goed. 
Er staan dit jaar twee verkiezingen op stapel. De gemeenteraad en het Europese-parlement. Daarom vraagt de pen-
ningmeester nog even aandacht voor de oproep in de klimroos voor een extra vrijwillige bijdrage voor de campagne. 
Deze slaat immers door de hoge kosten een behoorlijk gat in onze financiën.  
 

8e. Uit de fractie. 
Stienus geeft een toelichting op de actuele zaken welke op dit moment binnen de gemeente spelen. Er wordt vooral stil 
gestaan bij de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Vooralsnog hebben de gemeenteraden van Vlagtwedde en 
Bellingwedde gekozen voor de kleine variant Westerwolde. Hoe dit zich gaat ontwikkelen is volstrekt onduidelijk. Maar 
de fractie zal ons blijven informeren. 

9e. Rondvraag en sluiting. 
Hans van Luyk (secretaris afdeling Bellingwedde) 
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Beste partijgenoten, 
 
De afgelopen periode was een drukke periode in het politieke landschap van onze gemeente.  
De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen was zeer intensief.  
In de aanloop naar de verkiezingen hebben wij per dorp deur aan deur gelopen en met inwoners  gesproken. 
Wat duidelijk werd is dat inwoners onrustig en ontevreden zijn over het landelijk beleid. Een landelijk beleid 
wat mede bepaald is door de PvdA. 
Over hoe wij als PvdA vanuit onze kritische oppositierol gemeentelijk functioneerden waren inwoners over 
het algemeen wel tevreden.  
Des te teleurstellender was voor ons de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Een verkiezingsuitslag die gedomineerd werd door de onzekerheden in het landelijk beleid. 
Maar wij blijven positief. Uiteindelijk hebben wij onze 3 zetels in de gemeenteraad kunnen behouden. Als wij 
kijken naar de landelijke uitslagen en naar de uitslagen in onze provincie is dat al een prestatie op zich. 
 
Dan nu de coalitiebesprekingen. 
Door de positieve verkiezingsuitslag voor de SP kon de SP beginnen met coalitiebesprekingen. 
Als PvdA hebben wij een tweetal gesprekken gevoerd met de SP. 
Tijdens deze gesprekken met de SP is er een vraagteken ontstaan bij de PvdA. 
Een vraagteken dat staat voor, hebben wij wel voldoende vertrouwen in een coalitie met de SP? 
Deze vraag is tot stand gekomen tijdens de twee gesprekken met de SP.  
Het eerste gesprek was zeer algemeen en het tweede gesprek bleef oppervlakkig en kenmerkte zich door wei-
nig diepgang en gebrek aan programmatische kennis van de kant van de SP.  
Tijdens het tweede gesprek heeft de SP ons de ruimte geboden om het gesprek aan te gaan met het CDA en 
de VVD om onze voorkeur te kunnen verkennen voor de derde partij in de coalitie van SP en PvdA. 
Wij hebben gebruik gemaakt van deze ruimte en als PvdA met het CDA en als PvdA met de VVD gesproken. 
Tijdens deze gesprekken met zowel CDA en VVD (afzonderlijk) kwam een andere politieke realiteit naar bo-
ven, namelijk dat zowel het CDA als de VVD onafhankelijk van elkaar de voorkeur uitspraken voor een coalitie 
van CDA, PvdA en VVD. 
Inmiddels hadden wij ook al de conclusie getrokken dat er onvoldoende basis is voor een coalitie met de SP. 
Wij hebben deze vervelende boodschap medegedeeld aan de SP, die natuurlijk bijzonder teleurgesteld waren 
en nog steeds is.  
 
Pas na de afronding met de SP zijn de coalitiegesprekken met het CDA en de VVD gestart. Deze gesprekken 
verliepen op een constructieve wijze, waarbij vanuit de inhoudelijk gesprekken een coalitieakkoord en een 
coalitieprogramma op hoofdlijnen tot stand is gekomen. 
U kunt dit programma met als titel “Voor een hechte en vitale samenleving” vinden in deze klimroos. 
 
Graag willen wij met u tijdens de ledenvergadering in gesprek over de uitslag van de verkiezingen en de ge-
houden coalitiebesprekingen waaruit een coalitie van CDA, PvdA en VVD tot stand is gekomen.   
Uw mening en inbreng wordt zeer op prijs gesteld, dus komt allen. 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer actuele politieke onderwerpen.  
Tijdens de ledenvergadering gaan wij hier nader op in. 
 
Verder zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen van 22 mei 2014.  
 
Ik hoop u dan ook op de ledenvergadering te kunnen begroeten.  
 
Met een vriendelijke en sociale groet, 
 
Stienus Melis. 
Fractievoorzitter 
s.melis@bellingwedde.nl 
www.bellingwedde.pvda.nl 
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Coalitieprogramma 2014 - 2018 
 
 

Voor een hechte en vitale samenleving. 
 
Inleiding. 
Onze prachtige gemeente, met groot potentieel, wordt enerzijds geconfronteerd met ingrijpende veranderingen door de 
drie decentralisaties op sociaal economisch gebied en anderzijds met ontgroening en krimp op demografisch gebied. 
Daarbij vraagt onze fragiele financiële positie om een bestuur met evenwicht tussen een verantwoorde financiële positie 
en verantwoord blijven investeren in ontwikkelingen gericht op het versterken van de leefbaarheid. Hierdoor is een na-
drukkelijke brede en uitdagende opgave voor het gemeentebestuur ontstaan om de ingrijpende veranderingen op soci-
aal economisch gebied op een verantwoorde wijze door te voeren. En daarnaast om positieve ontwikkelingen te bevor-
deren op demografisch gebied. Dit met behoud van een verantwoorde financiële positie.  
De coalitie is zich bewust van de smalle meerderheidspositie in het gemeentebestuur, maar streeft naar een goede sa-
menwerking met de niet tot de coalitie behorende partijen. Dit is nodig om voor alle inwoners van Bellingwedde de 
ingrijpende veranderingen zo goed mogelijk door te voeren.  
Daarnaast maken wij maximaal gebruik van onze contacten met de hogere overheden, buurgemeentes en met andere 
instanties om de ontwikkelingen in onze gemeente vorm te geven.  
 
 
 
Veiligheid en openbare orde. 
Veiligheid is een basisbehoefte. Inwoners moeten er op kunnen rekenen, dat de gemeente Bellingwedde zijn zaken op 
het terrein van openbare orde en veiligheid goed voor elkaar heeft. Op regionaal niveau moet de politie, brandweer, 
ambulance en rampenbestrijding  goed georganiseerd en paraat zijn om onze inwoners en bedrijven te beschermen. 
De gemeente alléén kan niet voor veiligheid zorgen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners moeten 
hierin hun verantwoordelijkheid nemen. 
Wangedrag en criminaliteit onder jongeren moet actief bestreden en voorkomen worden met een sluitende aanpak. 
Hiervoor moet een intensieve, niet vrijblijvende samenwerking, tussen scholen, bureau jeugdzorg, reclassering, politie 
en justitie, in de buurt plaatsvinden.  
 
Bestuurlijke en algemene zaken. 
Het college werkt vanuit de principes: richting geven, ruimte bieden en resultaten vragen. Het gemeentelijk apparaat 
moet daarbij ruimte en vertrouwen krijgen om haar potentieel te laten zien met als doel om onze inwoners maximaal te 
bedienen. Zodat een gedegen en transparant bestuur mogelijk is. Het college geeft hierin duidelijk richting, inspireert 
met voorbeeldgedrag en zorgt zo voor verbinding tussen het gemeentebestuur en de inwoners.  
Hierdoor ontstaat een constructieve manier van besturen waar het belang van de inwoners bovenaan staat.  
De coalitie borgt een collegiaal bestuur. Alle programma’s waar de gemeente over gaat zijn evenredig en evenwichtig 
verdeeld over de drie wethouders met als voorbeeld de drie decentralisaties. Door deze verdeling zo door te voeren is 
nauw overleg nodig tussen alle drie de wethouders en de burgemeester. Dit om de bij de programma’s horende onder-
werpen integraal te bespreken en uit te voeren.   
Omdat alle onderwerpen en thema’s waar de gemeente over gaat met elkaar verbonden zijn, zal het college de gemeen-
te op programmaniveau (doorvertaald naar onderwerpen en thema’s) besturen. De verantwoordelijkheid is duidelijk en 
transparant binnen het college belegd, rekening houdend met diverse dwarsverbanden en raakvlakken.  
De coalitiefracties PvdA, CDA en VVD hechten aan continuïteit en stabiliteit van bestuur.  
 
Communicatie en voorlichting. 
De coalitie staat voor een transparante gemeente en een transparant bestuur. Zeg wat je doet en doe wat je zegt, is 
hierbij het motto. Hiervoor moet  het college actief naar buiten treden en in gesprek gaan met haar inwoners. De dorps-
raden zijn hiervoor de meest voor de hand liggende organisaties, maar daarnaast vindt de coalitie dat er eens per jaar 
een inwonersbijeenkomst moet worden gehouden waarin verschillende onderwerpen besproken kunnen worden. Ook 
wil de coalitie dat de bijeenkomsten voor nieuwe inwoners nieuw leven wordt ingeblazen. 
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Personeel en organisatie. 
De coalitiepartijen streven naar een hechte en efficiënte ambtelijke organisatie. Ook voor de lange termijn. Een ambtelij-
ke organisatie moet transparant in de uitvoering zijn. Dit gebeurt door een concrete, efficiënte, meetbare en controleer-
bare werkwijze en aansturing. De ambtelijke organisatie moet vertrouwen en ruimte krijgen. Tegelijkertijd moet zij haar 
verantwoording nemen zodat zij effectief en doelmatig kan functioneren.  
Het invoeren van een urenregistratiesysteem voor de ambtelijke organisatie wordt als middel onderzocht. 
 
Gemeentelijke herindeling. 
De beide gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben zich unaniem uitgesproken voor een gemeentelijke 
herindeling conform de wet Arhi. Dit om met ingang van 1 januari 2018 te komen tot een nieuwe gemeente “Westerwol-
de” met een schaal die garant staat voor een bestuurskrachtige gemeente, maar niet te grootschalig waarbij de afstand 
tot de burger te groot wordt. Voorts vormt Westerwolde een robuust geografische, culturele en historische eenheid. 
De coalitie wil structuur aanbrengen om de herindeling efficiënt en transparant te laten verlopen. Hiervoor wordt één 
gezamenlijk overlegstructuur ingericht met bijvoorbeeld een stuurgroep (burgemeesters, wethouders en gemeentese-
cretarissen), regiegroep (afvaardiging stuurgroep en MT-leden) en verschillende werkgroepen (MT-leden en ambtena-
ren) waar vertegenwoordigers van beide gemeenten in deelnemen.  
De stuurgroep staat in nauw contact met de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde. Een goede communicatie 
met onze inwoners is een vereiste. 
 
Financiën. 
De financiële positie van de gemeente Bellingwedde is niet florissant. De ramingen voor de komende raadsperiode laten 
zien dat bij ongewijzigd beleid de verliezen toenemen tot een niveau wat wij niet wenselijk achten.  
De komende decentralisaties (delen van de AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) gaan voor de gemeente ook nog eens 
gepaard met bezuinigingen. Daarom is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven voor de coalitie 
een permanente opgave. 
Naast bezuinigingen die al zijn ingeboekt, zal gekeken worden naar mogelijkheden om de inkomsten van de gemeente 
te vergroten. Er zal actief beleid gevoerd worden om bij de Provincie en andere instanties subsidies te verwerven. Voor 
de andere inkomstenbron, de gemeentelijke belastingen is het uitgangspunt van coalitiepartijen dat deze evenredig 
verdeeld dienen te zijn en in de komende periode bij voorkeur niet worden verhoogd met meer dan de inflatiecorrectie. 
Wanneer er in de komende periode moet worden geïnvesteerd (bv. infrastructuur, gebouwen voor onderwijs en leef-
baarheid) is een strakke begrotingsdiscipline noodzakelijk om het rekeningsaldo positief te houden. Wanneer investe-
ringen worden gedaan moet er mogelijk een beroep gedaan worden op externe financiering in plaats van financiering uit 
eigen middelen.  
 
Ruimtelijke Ordening en landschapsontwikkeling. 
Bellingwedde is een plattelandsgemeente. Om het karakter van de gemeente te behouden willen wij stimuleren dat de 
landbouw in onze gemeente rendabel blijft.  
Initiatieven, die leiden tot het verder door ontwikkelen van de landbouw, alsmede een verdere verduurzaming van de 
agrarische sector, moeten worden gestimuleerd. Dit is ook goed voor de werkgelegenheid. Op basis van concrete plan-
nen moet het ruimtelijk beleid van de gemeente inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit kan door planologisch maat-
werk te leveren voor een goede inpassing in het landschap. Een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en 
recreëren, tussen economische en ecologische functies, is daarbij essentieel. Aanpassing van agrarische bouwblokken 
moet daarbij mogelijk zijn. Er moet echter kritisch gekeken worden naar het samenvoegen van bouwblokken.  
De niet-agrarische woonfunctie in het buitengebied (de zogenaamde plattelandswoning)  mag geen belemmering vor-
men voor de gewone agrarische bedrijfsvoering. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren 
met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Voor vrijkomende 
agrarische gebouwen, werken we mee aan een alternatieve bestemming die in of bij de gebouwen past. Natuur is on-
misbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving, het is 
investeren in onze toekomst. De coalitie wil het landschappelijke karakter van Westerwolde en haar kwaliteit behouden.  
Kleinschalige energie opwekking voor eigen gebruik moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd, en daar waar mogelijk 
ondersteund. Windmolens leveren energie, maar zijn slecht inpasbaar in het landschap. Daken van bedrijfsgebouwen en 
woningen kunnen gebruikt worden voor het opwekken van zonne-energie. Dit past beter in het landschap en deze vorm 
van energiewinning heeft dus onze voorkeur. Delfstoffenwinning mag nu en in de toekomst niet het woongenot beder-
ven. 
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Het welstandsbeleid van de gemeente en de manier waarop de welstandstoets wordt uitgevoerd zal nader onderzocht 
worden.  
 
Verkeer en Vervoer. 
Wij vinden het van belang dat het huidige voorzieningenniveau in stand wordt gehouden.   Met het beschikbare budget 
willen we de wegen en bruggen  goed onderhouden en het opgelopen achterstallig onderhoud terugdringen.  
 
Volkshuisvesting. 
We maken ons sterk voor een kwalitatief goed woningbestand in overleg met de woningstichtingen. Om eigen woning-
bezit onder starters te stimuleren worden de startersleningen ingezet. Hiermee wordt de leefbaarheid in de dorpen be-
vorderd en ontstaat een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren en tussen economische en 
ecologische functies. 
 
Openbare Werken en groen. 
De groenvoorzieningen en daarmee het aanzien van de dorpen moet worden gewaarborgd. Ook het onderhoud van 
fietspaden en voetgangersvoorzieningen verdienen onze voortdurende aandacht, ook in het buitengebied. 
 
Milieu. 
We willen de kwaliteit van de leefomgeving behouden en zullen beleid blijven maken op het terrein van vergunningverle-
ning, toezicht en handhaving. De uitvoering zal door de Omgevings Dienst Groningen plaatsvinden. We  blijven tevens 
inzetten op een maximale scheiding van afval tegen minimale kosten bij een gelijkblijvend niveau van dienstverlening en 
klanttevredenheid. Wij willen  op lokaal niveau energiebesparing stimuleren en  duurzame energie toepassen door het 
(laten) uitvoeren van concrete en realistische projecten.  
 
Werkgelegenheid. 
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de banenmotor binnen de regio. Het zijn de ondernemers die investeren in inno-
vatie en technieken, waarmee werkgelegenheid in de regio kan worden gestimuleerd en ontwikkeld. Wij waarderen on-
dernemersinitiatieven door ruimte te bieden en willen kleinschalige bedrijvigheid bevorderen. Voor ondernemers maken 
we bij de gemeente een 1-loket functie. Overbodige en niet nuttige regels worden afgeschaft, niet alleen voor onderne-
mers, maar ook voor de burgers. 
Per 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de Wet Sociale Werkvoorziening die dan komt te vervallen. Hiermee stopt 
de instroom van mensen met een arbeidsbeperking bij Synergon.  
De infrastructuur van Synergon zal meer en meer gebruikt gaan worden voor inwoners die een tijdelijke ondersteuning 
nodig hebben bij het vinden van werk op de reguliere arbeidsmarkt. Op termijn zal er bij Synergon alleen nog plaats zijn 
voor inwoners voor wie beschut werken noodzakelijk is. Inwoners met een arbeidsbeperking die daar toe in staat zijn, 
zullen via Begeleid Werken een plek moeten vinden bij de werkgevers en instellingen in onze gemeente en vlak daarbui-
ten. De gemeente zal hierin een initiërende rol spelen. Door aflopende subsidies zal Synergon gehouden moeten wor-
den aan begrotingsdiscipline die zij vooral zal moeten realiseren door verdergaande kostenbeheersing.   
De inzet van Vlagtwedde t.a.v. de Wet Werk en Bijstand zal zodanig verstekt moeten worden dat er meer werklozen aan 
het werk kunnen komen. Waarbij ingezet moet worden op het behalen van een kwalificatie op mbo niveau 3. Gemeente-
lijke ondersteuning moet echter geen tewerkstellingsinstantie worden. 
De invoering van de Participatiewet mag niet leiden tot concurrentievervalsing, waardoor de dreiging ontstaat dat be-
staande bedrijven geen bestaansrecht meer hebben. 
 
WMO en Welzijn. 
Naar verwachting wordt op 1 januari 2015 de nieuwe Wmo van kracht. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk 
wordt voor de ondersteuning van een nieuwe groep mensen met een beperking. Daarnaast worden de eisen veranderd 
voor huishoudelijke hulp. Meer en meer zal een beroep moeten worden gedaan op de eigen kracht van onze inwoners. 
Wij willen werken aan een samenleving waarin onze inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. 
Dat kan alleen als we de krachten bundelen op het gebied van zelfredzaamheid, maatschappelijk initiatief, ondersteu-
ning en activering vanuit de gemeenschap. Wij vinden dat de dienstverlening zo integraal mogelijk moet plaatsvinden 
op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdhulp en onderwijs, werk en inkomen. Wij realiseren ons 
dat dit geen gemakkelijke opgave is. Wij moeten zorgdragen voor een goede indicatiestelling, het waarborgen van be-
zwaarprocedures en het voorlichten van de burgers over de veranderingen van de WMO. 
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Samen met die organisaties die subsidie van de gemeente krijgen voor welzijnswerk en maatschappelijke dienstverle-
ning moeten er prestatieafspraken gemaakt worden. 
 
Jeugdzorg. 
De zorg voor kwetsbare kinderen moet beter worden georganiseerd. Met de nieuwe Jeugdwet kan de gemeente doen wat 
nodig is: kinderen snel en dichtbij hulp bieden. De behoeften van het gezin komen centraal te staan, gezinnen krijgen 
met één hulpverlener te maken en hulpverleners krijgen meer ruimte om hun werk te doen. Hulp en ondersteuning op 
het gebied van de jeugdzorg moet voorkomen dat problemen uit de hand lopen. De gemeente is verantwoordelijk voor 
de regie van de samenwerking tussen de aanbieders van jeugdzorg. Per gezin of kind moet er één plan van aanpak zijn. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (en Veiligheid) is de centrale spil in alle zorgvragen voor en rond kinderen. Vanuit dit 
centrum wordt de jeugdzorg gecoördineerd. Alle betrokkenen hebben van daar uit een eigen verantwoordelijkheid en rol: 
ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals. We gaan zoveel 
mogelijk uit van de eigen kracht van de jongere en het gezin. De sociale omgeving wordt daar altijd bij betrokken. Het 
accent zal steeds liggen op participatie in de samenleving. 
 
Krimp en Leefbaarheid. 
De krimp zal in de komende jaren naar verwachting doorzetten. Door een actief beleid moet de gemeente leefbaar ge-
houden worden. Investeringen moeten mogelijk blijven. Het voorzieningenniveau wat we nu hebben moet behouden 
worden. Om tot gedragen initiatieven te komen is een goede samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeente be-
langrijk. Een duidelijk visie op de dorpsraden vanuit de gemeente is hierbij van groot belang. De coalitie zet in op een 
breed gedeelde visie op de dorpsraden.  
De jeugd heeft de toekomst. De enige manier om krimp te stoppen is jongeren te binden aan onze gemeente. Daarom 
willen we in overleg met onze jongeren kijken naar goede locaties om activiteiten op te zetten, zoals een jeugdsoos en 
jeugdhonken. Ook zal onze gemeente aantrekkelijk moeten zijn voor jonge gezinnen en moeten er voor kinderen vol-
doende, veilige speelgelegenheden zijn. 
Er moet op korte termijn een leefbaarheidsvisie voor Bellingwedde komen met daarin opgenomen alle mogelijke ont-
wikkelingen om de krimp in te perken, verpaupering tegengaan te gaan en de leefbaarheid van onze gemeente te verho-
gen. Dit kan op het gebied van toerisme en recreatie, wonen, visie op dorpen, voorzieningen, werkgelegenheid, land-
bouw, gebiedsontwikkeling, onderwijs en ondersteuning aan lokale initiatieven.  
De dorpshuizen in onze gemeente hebben een belangrijke taak en dienen in stand gehouden te worden. Het beheer van 
de dorpshuizen moet op goed niveau geregeld zijn. Daarom moet op korte termijn een structurele oplossing gevonden 
worden voor het beheer van De Meet in Bellingwolde. 
 
Sport. 
Sport en beweging moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, 
maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Voldoende en veilig sporten houdt zowel jong 
als oud fitter en gezonder. De gemeente stimuleert dat ieder kind zo jong mogelijk deelneemt aan een vorm van sport. 
Het ‘Huis van de Sport’ moet betrokken blijven bij het sporten in onze gemeente. 
Sportverenigingen draaien op vrijwilligers. Het is geweldig dat zoveel mensen zich inzetten en dat is dan ook de grote 
kracht van de vereniging. Die vrijwilligers verdienen waar nodig steun. 
Er moet blijvende aandacht zijn voor eigen onderhoud, beheer en tijdige vernieuwing van sportaccommodaties.  
 
Recreatie en toerisme 
Bellingwedde heeft een naam hoog te houden voor wat betreft Rust, Ruimte en Recreatie. Westerwolde heeft grote toe-
ristische potentie. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie en toeristen dragen bij aan de 
leefbaarheid van het gebied. Daarom moeten ontwikkelingskansen voor kleinschalige recreatie zoveel mogelijk benut 
worden. De recreatieve ontwikkelingen dienen echter in goede harmonie te zijn met het landschap. 
Voorzieningen zoals supermarkten, restaurants, zwemgelegenheden etc. kunnen open blijven door de extra toestroom 
van klanten. Het aantal meerdaagse bezoekers aan ons gebied dient te worden verhoogt. Daarbij worden vooral mensen 
aangetrokken die op zoek zijn naar cultuur, erfgoed en natuur. Er moet regionaal veel zwaarder worden ingezet op de 
vele mooie aspecten van de regio. Samenwerking in de promotie is belangrijk. De presentatie vanuit overheden en on-
dernemers gebeurt nu nog veel te versnipperd. Er moet een regionaal masterplan komen waarin vorm wordt gegeven 
aan hoe actief te werken aan de versterking van de economische mogelijkheden en de werkgelegenheid op het gebied 
van het toerisme. Een goede samenwerking tussen de overheid en de toeristische ondernemers is erg belangrijk. Er 
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moet meer ingezet worden op het faciliteren van voorzieningen en op het stimuleren van de kwaliteit. Daarbij moet de 
samenwerking met Duitsland worden geïntensiveerd.  
De samenwerking met Vlagtwedde moet worden versterkt door uitvoering te geven aan de beleidsvisie Westerwolde. 
Daarnaast dient er een evaluatie te komen van Stichting Promotie Westerwolde. 
 
Monumentenbeleid. 
In onze gemeente zijn geregistreerde rijksmonumenten en beschermde dorpsgezichten. Daarnaast zijn er vele andere 
bouwwerken en plekken die van grote historische waarde zijn, zoals oorlogsmonumenten, kerkjes, boerderijen en karak-
teristieke cultuurhistorische terreinen. Ook deze monumenten, die niet zijn aangewezen als rijksmonument, moeten 
vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde behouden blijven voor de gemeente. Er moet onderzocht worden of 
voor deze belangrijke bouwwerken en terreinen een gemeentelijke monumentenbeleid en monumentenverordening 
opgesteld kan worden. Hierbij moet kritisch gekeken worden naar de consequenties voor de eigenaren van deze bouw-
werken. 
 
Onderwijs. 
Het is belangrijk  dat er  een gedifferentieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod in de gemeente is, zodat ouders een 
schoolkeuze voor hun kind kunnen maken op kwaliteit en thuisnabijheid. Tevens moet er ruimte zijn voor behoud van 
identiteit.  De gemeente heeft wettelijke taken en de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting: nieuwbouw, ver-
vanging, renovatie en groot onderhoud. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, het 
onderhoud van de schoolgebouwen en de financiën. 
In de komende jaren zal  er op meerdere plaatsen gewerkt wordt aan de realisatie van samenwerkingsscholen. Samen 
met de schoolbesturen en ouders  willen we  daarmee komen tot solide en toekomstbestendige scholen. 
Prioriteit heeft de cluster Blijham om op zeer korte termijn te komen tot twee scholen onder één dak, met op termijn één 
samenwerkingsschool. Daarnaast ligt de wens om op korte termijn te komen tot realisatie van één onderwijslocatie in 
Bellingwolde. Daarbij moet ook nadrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheden om samen met het Dollard College 
(voortgezet onderwijs) tot een brede onderwijsvoorziening te komen. Ook de ontwikkelingen rond De Meet moeten in 
dit verband de komende periode meegenomen worden. 
Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Zowel gemeenten als schoolbesturen  hebben op 
grond van de wetgeving de verantwoordelijkheid   om de individuele ondersteuning aan een kind of gezin af te stemmen 
met andere voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en 
inkomen. 
 
Kunst en Cultuur. 
Cultuur speelt een belangrijke rol bij de leefbaarheid van onze gemeente. Daarnaast is een  rijke cultuur aantrekkelijk 
voor toeristen. Wij zullen waar mogelijk culturele activiteiten ondersteunen en inspanningen doen om deze verder te 
ontwikkelen. 
Er zal een nieuwe cultuurnota worden opgesteld in samenwerking met de gemeente Vlagtwedde. Daarnaast zal  een 
evaluatie plaatsvinden van het huidige museum-beleidsplan. Tevens zal  een nieuw museumbeleidsplan opgesteld wor-
den.   
 
Informatisering. 
Informatisering speelt een toenemende rol bij de interactie met onze inwoners en het beschikbaar stellen van onze 
diensten en producten aan de inwoners. Omdat de gemeente de meest nabije overheid is, moet zij ook de beveiliging 
van informatie professioneel organiseren. Belangrijke informatie moet beschikbaar en betrouwbaar zijn en mag alleen 
door bevoegden worden ingezien. In deze periode gaan we ons sterk maken voor een betere en snellere digitale bereik-
baarheid voor de inwoners en bedrijven. Onze gemeentelijk website wordt ook geschikt gemaakt voor promotie van 
gemeentelijke activiteiten en toerisme.
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Jaarrekening Bellingwedde 2013 
 
Balansgegevens 

 
 

 
 

 
 
 
Begrotingsgegevens 
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Ombudsteam Bellingwedde 0625263763 
Beste partijgenoten, 
 
De PvdA staat voor een krachtige partij die tussen de mensen staat. De PvdA zal zich met en tussen haar kiezers moe-
ten organiseren. Een partij als de onze hoort thuis in de buurt. Met de deuren wijd open voor iedereen met ideeën of 
problemen. Het ombudswerk hoort daar bij, landelijk en lokaal. De PvdA heeft graag in alle afdelingen een goed functio-
nerend activistisch Ombudsteam, dat mensen helpt bij het oplossen van allerlei dagelijkse problemen. Waar het meer-
dere mensen raakt, worden deze oplossingen vertaald in een sterke politieke agenda. De PvdA is geen partij om zich te 
verschuilen achter de opmerking: “regel is regel”. Wij  blijven kijken of een regel wel rechtvaardig uitpakt en of de regel 
goed bedacht is. Wij zeggen niet: “daar gaan we niet over”. Onze partij heeft zich nooit neergelegd bij wat er is, maar 
altijd gestreden voor wat er beter moet. We kunnen het eens of oneens zijn met iemand, dat zeker. 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het opzetten van een lokaal Ombudsteam diverse malen in de bestuursvergade-
ring aan de orde geweest. Nu na de verkiezingen wordt het tijd het Ombudsteam vorm te gaan geven. 
 
De afgelopen periode is gewerkt aan het opzetten van lokale Ombudsteam voor onze afdeling Bellingwedde. In dit Om-
budsteam staan vrijwilligers klaar om mensen te helpen met wat de landelijke politiek soms ‘de kleine problemen’ 
noemt. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrek-
kige huisvesting. Allemaal zaken die mensen dagelijks raken. De PvdA staat zij aan zij met de mensen die deze proble-
men aanpakken.  
 
Het kernteam Ombudswerk bestaat in beginsel uit de volgende rollen; 
 

 Coördinator 
 2 kernteam leden 
 Kernteamlid communicatie 
 Kernteamlid sociale kaart 

 
De rol van de coördinator onderhouden van de registratie, overzicht van lopende zaken en verdeling van de casus over 
de leden van het kernteam. 
De rol van de 2 kernteamleden afhandelen van individuele zaken.  
De rol van het kernteamlid communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie. 
De rol van het kernteamlid sociale kaart wordt verantwoordelijk voor het onderhouden van de sociale kaart en brengt het 
netwerk van het Ombudsteam in kaart. 
De volgende partijgenoten hebben zich beschikbaar gesteld voor het lokale Ombudsteam; 
Rita Jansen, Diana Gruben, Stienus Melis, Mart van Wijngaarden en Willem Bouma. 

Willem Bouma. 
 
 

installatie van ‘onze bestuurders’ 
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Adressen afdeling Bellingwedde 

 
 
Afdelingsbestuur: 
 
 Voorzitter  Mart van Wijngaarden mvwijngaarden@martenhenny.nl 
    Tjabbesstreek 26  0597 561524 
    Blijham 
 
 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 
 
       
    

 
 
Fractie: 
 
 Fractievoorzitter Stienus Melis   stienusmelis@hetnet.nl 
    Oostersingel 60  0597 562198 
    Wedde 
 

Fractieleden  José Molle   jtemmolle@hotmail.com 
Oudelaan 3   0597 532528 

    Bellingwolde 
 
 

Henk Brouwer  h.l.brouwer@hetnet.nl 
    Woningbouwlaan 2  0597 562631 
    Blijham 
 
 
Wethouder: 
    Bart Huizing   huizingb@gmail.com 
    Hoofdweg 111   0597 532541 
    Bellingwolde 
 
       


