Voorzitter,
In een zeer roerige tijd, de verkiezingen naderen, deze algemene beschouwingen in
Coronatijd.
Uit de aanbiedingsbrief blijkt dat de wethouder verantwoordelijk voor financiën de
aankondiging doet dat er weinig te besteden is. Feitelijk is er 3,5 miljoen nodig en er meer
gekeken dient te worden naar een mogelijkheid de inkomsten de verhogen en het daarom dan
ook noodzakelijk blijkt in de komende jaren tot 5 ton te bezuinigen op het sociaal domein.
Ik had daarom dan ook een sobere stijl verwacht zonder franje, morgen zal blijken dat dit loze
verwachtingen zijn vrees ik.
Het afgelopen jaar is er door een weinig meegaande houding van de coalitie een weinig
verheffende situatie ontstaan. Het is de coalitie gelukt om partijen die qua principes ver uit
elkaar staan te verenigen. Een prestatie die zijn weerga niet kent.
De kadernota zal ik vanaf nu als leidraad nemen.
1.
Veiligheid
Helaas is het nog steeds niet gelukt om voor Ter Apel en de omgeving van Ter Apel een
veilige gevoel te creëren. In den lande komt steeds Ter Apel weer als negatief naar voren
mede door de veiligelanders die constant overlast geven. Het gaat niet om zwarte pieten maar
het geeft geen gezicht als iedereen maar naar elkaar wijst. Een gezamenlijke aanpak ontbreekt
en het ontbreken daarvan wreekt zich. De staatssecretaris komt naar Emmen en laat Ter Apel
links liggen. Waarom neemt de gemeente geen regie in deze. Ik ben geen Rotterdammer van
origine maar voor mij zou het iets meer geen woorden maar daden mogen zijn.
Ook bij veiligheid hoort een brandweer die risico’s durft te nemen zonder bezorgd te zijn om
hun financiële risico’s of om het gebrek aan bluswater. Op dit dossier ook wat meer
draagkracht alsjeblieft.
2.
Openbaar gebied.
Ik maak me zorgen over de toestand van de wegen, bruggen etc. Deze gemeente zet het
ambitieniveau op laag en zeer laag omdat er andere prestigeprojecten blijkbaar belangrijker
zijn als een veilige leefomgeving. Het financiële risico wordt voor zich uitgeschoven. Het
zogenaamde bulldozer effect. Hoe verder en langer je schuift met zo’n ding hoe hoger de bult
die je voor je uitschuift wordt. Een gerichte aanpak geeft ook werkgelegenheid voor de regio.

3.Bedrijvigheid en duurzaamheid.
Zoals hier boven staat dienen er meer kansen te komen voor lokale en regionale bedrijven bij
het gunnen van projecten. In tegenstelling tot wat het college schrijft zie ik steeds meer
leegstand in Ter Apel. Het vestigen van kantoren etc is daar geen echte oplossing voor. Ik
erger me blauw aan dichtgeplakte ramen van bedrijven in het centrum. Ooit is er een flinke
clash geweest bij de verbouwing van een supermarkt. Voor hen is het best zuur dat andere
bedrijven hun glazen puien wel dichtplakken.
Ik mis in de kadernota een financiële vertaling van het centrumplan, dit plan zal wel een fata
morgana blijken te zijn. Lekker maken en dan een lange neus trekken.
Het duurzaamheidsbeleid lijkt weggeven te zijn aan vriendjes van dit college. De revenuen
van de zonneparken schijnen zeer aantrekkelijk te zijn voor zgn energiecoöperaties welke bij

nader inzien soms niets meer blijken te zijn als bedrijven die winst willen maken. Door het
ontbreken van duidelijke kaders grijpen zij hun kans, zoals zonnedaken op priveobjecten van
bestuursleden (nota bene buiten de gemeente) voordat die kaders er zijn. Is het geen beter idee
om deze gelden te besteden aan de agrarische sector om te kunnen voldoen aan de nieuwe
normen in het stikstofbeleid. Wij zijn een agrarische gemeente maar of wij dat blijven durf ik
te betwijfelen als ik kijk naar de daden van deze coalitie.
4 Onderwijs.
Wederom plannen maar geen budget, wel een IHP vaststellen maar geen euro’s. Bellingwolde
en Blijham kunnen het wel schudden dus. Financiering van een bouwvallig zwembad heeft
een hogere prioriteit.
5 Sport Cultuur en recreatie.
Is er rekening gehouden met de vervanging van de kunstgrasvelden in de gemeente?
Wanneer gaan de zwembaden en Sellingen weer normaal openingstijden hanteren. De zorgen
over het bad Emslandermeer zullen morgen ruimschoots aan de orde komen vrees ik.
Zijn er plannen om de vestingen, musea etc vanuit de gemeente te coördineren?
Het openbaar groen is deplorabel om aan te zien tenzij je het onkruid tussen de stenen als
mooi beschouwt. Hier is het ambitieniveau wederom zeer laag.
6 Sociaal domein.
Tot 5 ton bezuinigen op het sociaal domein, deze coalitie onwaardig en PvdA is dit socialre en
eerlijker? Om te schamen, je dood te schamen. Het begon bij de invaliden parkeer kaart. Eerst
25 euro nu verdubbeld. Dit is inderdaad de zwaarste lasten op de zwakste schouders leggen.
Afeer en Wedeka bevinden zich in zwaar weer. Afeer door de Corona en Wedeka Vanwege
verkeerde keuzes in het verleden. Er wordt een kostenreductieprogramma opgesteld, dat heet
bij ons thuis bezuinigen en zal ook hier wel weer op de zwakste schouders neerkomen.
De 123 methode zou nog steeds functioneren maar daar is weinig van te merken.
In plaats van zich druk te maken om de verkiezingsbelofte Park Emslandermeer zou dit
college zich beter aan de verkiezingsbelofte kunnen houden ten aanzien van het schrappen
van de eigen bijdrage.
De VVE-peuterplannen op het COA-complex dienen door het COA betaald te worden
conform de RVA artikel 9, lid 1 onder d. Dat de g40 een andere handleiding geeft doet daar
niets aan af. De RVA is een wet en wetten gaan boven handleidingen. Bovendien zijn de
meeste kinderen kort op het COA centrum, alleen tijdens de voorbereiding dan wel
behandeling van hun procedure. De kinderen van uitgeprocedeerde vreemdelingen op de
gezinds en vrijheidsbeperkende locatie vallen weer onder een ander regime. De bouw van de
ISK RSG is en blijft een verantwoordelijkheid van het COA. Dat er destijds andere afspraken
zijn gemaakt ten spijt; Wet gaat boven afspraken!
7. Milieu en Gezondheid
De huidige staat van het rioleringstelsel is een groot risico. Ook hier is blijkbaar het
ambitierisico zeer laag. Dit is spelen met de volksgezondheid of is dit russiche roulette.
Afval is in de afgelopen periode een veelbesproken onderwerp geweest. De PMD pilot is
gewoon mislukt. Na 31 december zal er geen sprake zijn van verlenging of vervolg. Dit was
een zoethoudertje om genoeg stemmen te krijgen voor een slecht plan. Een morrende
bevolking was en is het gevolg. Maar vooral de geloofwaardigheid van het bestuur, lees
collegepartijen, heeft een flinke knauw gekregen. Dit is niet uit te leggen ook niet door het
college want niemand begrijpt dit.

ODG gaat meer geld kosten gelet op de rapportages van deze club. Dit geld is er niet maar ja
dat is voor een volgend college.
8. wonen
Wederom een blamage voor dit college. In plaats van de wooncoöperatie op de huid te zitten
zodat deze organisatie zich aan afspraken gaat houden (In Vlagtwedde eerst bouwen en dan
slopen) zit dit college liever een bewoner dwars die wil bouwen in het buitengebied. Er wordt
geen hulp geboden maar eerder tegengewerkt en moties van de raad traag dan wel niet
uitgevoerd. Er is geen woonvisie bijgesteld terwijl dit goed kon.
9 Inwoners en Bestuur.
In mijn optiek is er steeds meer afstand gekomen tussen inwoners en bestuur. Dit
voornamelijk door toedoen van dit college en dan met name een slechte communicatie,
helaas.
De nieuwe manier van werken heeft ook grote risico’s met name op het gebied van privacy en
hack-gevaren. Ik hoop dat de benodigde investeringen wel gedaan worden. Dit gaat ook op
voor de online dienstverlening.
De financiën zijn wel zorgelijk. Sinterklaas bestaat wel zei Wiegel ooit en wees naar Den Uil.
Ik zeg ook dat Sinterlaas bestaat en wijs op het voltallige college, het voltallige college omdat
er spraken is van een gezamenlijke collegeverantwoordelijkheid. Gemeenschapsgeld besteden
aan een schimmige organisatie als Stuw en aan een zwembad met grote
onderhoudsachterstand en plotsklaps grote bedragen toevoegen aan de algemene reserve. Ik
zie liever een evenwichtiger beleid met aandacht voor Riool, wegen, bruggen en de bouw van
onderwijslocaties in Blijham en Bellingwolde. Dit college is wel principieel. Ook het
ambitieniveau van het eigen beleid is om een zeer laag niveau gezet.
Voorzitter, ik had nog veel meer kunnen benoemen maar ik vertrouw er volledig op dat deze
coalitie er erg goed in is om hun eigen glazen in te gooien in aanloop naar de verkiezingen.
Samenvattend: Met deze coalitie als vriend heb je geen vijanden nodig.

