Algemene Beschouwingen fractie PvdA Gemeente Westerwolde dd: 7-7-2021.
Voorzitter, dames en heren van de raad, college en belangstellende,
We staan vlak voor het zomerreces. Na vanavond staat er morgen nog één laatste belangrijke
raadsvergadering gepland en dan sluiten we een zeer intensieve week af en gaan we ons
opmaken voor het zomerreces. En voorzitter, meer dan andere jaren lijkt het zomerreces nu
echt nodig te zijn. We kunnen wat afstand nemen van zaken, de emoties kunnen weer wat
zakken en we kunnen na de vakantie met elkaar eens rustig overleggen hoe we de resterende
tijd tot het einde van deze raadsperiode met elkaar invullen. Ik hoop dat de vakantie mijn
raadscollega's goed zal doen. En voorzitter, wellicht helpt onze eigen prachtige gemeente
daarbij. Want als het gaat om wonen en recreeren wonen wij in een prachtige gemeente. Veel
toeristen hebben door de coronacrisis vorig jaar Nederland en dus ook onze gemeente
Westerwolde herontdekt. Tijdens de versoepelingen vorig jaar in de zomerperiode zijn veel
Nederlanders in eigen land gebleven en daar hebben ook de campings in onze gemeente van
geprofiteerd. En zoals het er nu naar uitziet zullen ook dit jaar weer veel Nederlanders in eigen
land op vakantie gaan. De huidige versoepelingen zorgen er ook voor dat hotels, restaurants en
andere horeca na lang dicht te zijn geweest eindelijk weer open kunnen en ook kunnen mee
profiteren van de komende vakantieperiode. De gemeente blijft volop inzetten in het 'op de
kaart zetten' van onze mooie gemeente. En dat is ook nodig want het aantal overnachtingen kan
zeker nog omhoog. Een langer verblijf is goed voor de plaatselijke ondernemers. Tijdens de
behandeling van de visie vrijetijdseconomie Westerwolde heeft onze fractie aangegeven dat niet
alleen maar kan worden ingezet op rust en ruimte vwb toerisme. Bezinningstoerisme is niet
voor iedereen geschikt. Wij willen dat alle groepen, dus ook jeugd en eigen inwoners van de
gemeente terecht kunnen in onze gemeente als het bijvoorbeeld gaat om sport en avontuur.
Voorzitter, fijn wonen en leefbaarheid is belangrijke in onze gemeente. Het besef van voor
elkaar zorgen is door het noaberschap aanwezig. Hierbij hoort ook dat inwoners zich veilig
voelen in onze gemeente. Ter Apel is de asielhoofdstad van Nederland. Met 2000 plekken
maximaal en een versoberde opvang voor veilige landers loopt Ter Apel voorop in de opvang
van asielzoekers. Sinds jaar en dag is er draagvlak onder de inwoners van Ter Apel voor het
opvang van 'echte' asielzoekers. Maar dat draagvlak komt af en toe flink onder druk te staan
door veilige landers die zich misdragen in het centrum en de winkels. Daarvoor zijn in het
verleden al diverse maatregelen genomen. Denk hierbij aan de pendelbus en de ketenmariniers.
En ondanks dat het ontmoedigingsbeleid door de versoberde opvang (landelijk) lijkt te werken
is er ook kritiek. De inzet van ketenmariniers, politie en de versoberde opvang zorgt nog niet
voor een significante daling van het aantal winkeldiefstallen en overlast. De fractie van de PvdA
is hier nog niet tevreden over. En dat hebben we tijdens de laatste bijeenkomst met alle
ketenpartners ook laten weten. Een gezamenlijke motie van alle partijen vorige week in de
raadsvergadering laat zien dat er meer druk op de ketel moet komen t.a.v. resultaten en
solidariteit van andere gemeenten. Want tot dusver zijn Westerwolde en Budel de enige twee
gemeenten die de versoberde opvang uitvoeren. De waarschuwing vanuit de raad dat 31
december de harde einddatum is als er zich niet minimaal 2 andere gemeenten hebben
aangemeld voor de versoberde opvang is terecht en helder. Ter Apel kan niet steeds de
kooltjes uit het vuur halen voor de rest van Nederland.

Voorzitter, de coronacrisis laat op verschillende gebieden zijn sporen na. Ook in het onderwijs.
Mijn fractie maakt zich zorgen over de achterstanden die kinderen door de coronacrisis hebben
opgelopen. Als het gaat om onderswijsachterstanden en achterstandsgebieden wordt OostGroningen vaak genoemd. Wij willen van dat negatieve beeld af en zijn blij dat de gemeente
Westerwolde extra aandacht heeft voor de ontwikkelmogelijkheden van alle kinderen.
Daarvoor worden de landelijke en gemeentelijke beleidsuitgangspunten geevalueerd zodat men
weet waar men staat. N.a.v. het nationaal programma onderwijs wordt er op scholen
geinventariseerd waar de grootste behoeftes van scholen liggen. De fractie van de PvdA
onderschrijft dat het belangrijk is dat alle kleuters een goede start op de basisschool maken.
Daarbij is voor- en vroegschoolse educatie belangrijk. Met grote interesse volgen wij de
landelijke plannen voor een stelselwijziging voor kindervoorzieningen. Voorzitter, Bellingwolde,
Blijham en RSG Ter Apel (ISK) zijn zijn aangemerkt als huisvesting met een hoge prioriteit. Met
de drie schoolbesturen is begin dit jaar gestart met een traject om te komen tot een
gezamenlijke onderwijsambitie voor het dorp/omgeving Bellingwolde. Overleg met de RSG is
ook opgestart. Misschien kan de wethouder aangeven hoe het staat met beide overleggen.
Voorzitter, zoals al eerder aangegeven is fijn wonen en leefbaarheid belangrijk in onze
gemeente. Het huidige beleid van de gemeente is dat iedereen die in onze gemeente wil wonen
een plek kan vinden om goed en fijn te kunnen wonen. De woonvisie biedt ruimte voor
nieuwbouw. En dat is nodig want er is veel vraag naar bouwmogelijkheden van starters en jonge
gezinnen. Als wij starters en jonge gezinnen binnen onze gemeente willen houden moeten wij
deze mogelijkheden ook bieden. En dat gebeurt nu ook. Men is nu bezig om plannen te maken
voor Boermarke 2 in Vlagtwedde. En daar blijft het niet bij. Onze fractie heeft begrepen dat er
nog meer woningbouwplannen in de maak zijn. Daarvoor zijn nu de eeste bestemmingsplannen
in procedure. Voldoende kwalitatief goede huurwoningen is een must. In Vlagtwedde worden
aan de Oostersingel, Slotlaan en de Kraaikampweg gedateerde woningen vervangen door
nieuwe huurwoningen. Onze fractie heeft meerdere bewoners thuis bezocht om te spreken
over de onduidelijkheden waarmee men worstelt. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over
nieuwbouw. Het verduurzamen van woningen en het klaarmaken van woningen voor de
toekomst zorgt ervoor dat mensen langer in hun woning kunnen blijven wonen. In de
kadernota wordt gesproken over een kwaliteitsimpuls van de sociale huurvoorraad. Wij zijn
benieuwd wat hier precies mee wordt bedoeld. In 2020 en in 2021 zijn er respectievelijk een
nieuw bevolkingsonderzoek en een nieuw marktonderzoek uitgevoerd. De fractie van de PvdA
is nieuwsgierig of nieuwe gegevens uit deze onderzoeken leiden tot aanpassing van het
woonbeleid. Naast ruimte voor woningen moet er ook ruimte zijn voor ondernemers. Met een
economische visie voor de N366-zone en plannen voor revitalisering van bedrijvenpark 't Heem
wordt hieraan gewerkt. Met grote interesse zien wij het centrumplan Ter Apel tegemoet.
Voorzitter, tot onze grote zorg lezen wij in de kadernota dat het Rijk bezig is met de
herverdeeleffecten van de gemeentefondsen. Voorlopige cijfers laten zien dat het
herverdeeleffect voor onze gemeente zeer nadelig uitpakt. Fininancieel gezien hebben we het
dan over 5 ton nadelig. Wat er dan nog overblijft van de beschikbaar gestelde middelen voor de
jeugdzorg is dan nog maar zeer de vraag. De gemeente wil hierop anticiperen en voor het
sociaal domein een taakstelling opnemen. De fractie van de PvdA merkt hierbij op dat dit
absoluut niet ten koste mag gaan van kwetsbare inwoners.

