
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Algemene Beschouwingen 2015 

 

 

  'Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen' 

 

Wie veel tegenwind krijgt, moet harder trappen. Er zijn drie dingen zeker in het leven: je betaalt 

belasting (de een wat meer dan de ander), je gaat ooit dood en in Pekela is het nooit saai.  Onze 

gemeente is nooit een middenmoter, nooit onbesproken gelaten en nooit een muurbloempje. Soms 

moeten we van ons af bijten als de buitenwereld ons probeert te raken en veel vaker mogen we vol 

trots vertellen over mooie dingen die hier gebeuren.  De SP blijft wies mit Pekel. Hoe hard het soms 

ook trappen is. 

 

In het afgelopen jaar heeft de SP een aantal historische gebeurtenissen mogen vieren. We wonnen 

drie verkiezingen op rij en in Pekela en de provincie werden we de grootste partij. Een groot 

vertrouwen, een nog grotere verantwoordelijkheid. Besturen is fietsen zonder zijwieltjes en de 

tegenwind is zoals gezegd niet mals. De neoliberale reus loopt op zijn laatste benen maar zijn 

laatste nietsontziende gestampvoet maakt meer kapot dan ons lief is. De politieke moraal van 

opschaling, publieke uitverkoop en vermarkten wat van ons allemaal is heeft zijn langste tijd gehad. 

De samenleving is klaar met gegraai aan de top, een wegkijkende politiek en de dikke-ikke-

labbekak- tonic mentaliteit. Een nieuwe tijd vergt lef, alternatieven en goede voorbeelden. Pekela 

kan dat voorbeeld in de volle breedte geven.  Dat kunnen we door: 

 

– Een alternatief te bieden voor een halve democratie waarbij inwoners steeds minder te zeggen 

hebben over de samenleving en hun leefomgeving. 

Door een plek te zijn waar er genoeg is voor iedereen als we de koek maar eerlijk verdelen. 

Door een gemeente te blijven waar de zorg geen markt is maar een doodnormale afspraak dat we 

omzien naar elkaar. Juist als het even moeilijk gaat.  

Door een gemeenteraad te zijn van volksvertegenwoordigers en niet van boekhouders. 

Door een samenleving te zijn waar solidariteit ten alle tijde zegeviert.  

Door de politieke keuzes te maken waarbij welzijn, sport en cultuur geen stiefkindjes zijn. 

Door elkaar te zien als Pekelders en nooit als gelukszoekers of labbekakken.  

Dat is geen utopia, maar een alternatief voor het wanende spook dat brutopia heet.  

 

SP beoordeelt deze voorjaarsnota als een die de hart en ziel van Pekela goed te pakken heeft. Het 

gemeentebestuur heeft de balans tussen het huiswerk op orde zonder gekkigheid en de opdracht om 

sociaal Pekela overeind te houden goed in de smiezen De financiële staat van onze gemeente is 

zorgwekkend. Dat is niet dankzij maar ondanks Pekelder keuzes. Dat is niet ondanks maar dankzij 

Haagse afbraak.  



Wij weten dat de portefeuillehouder zijn laatste voorjaarsnota liever gunstigere cijfers had 

geschreven, maar de staat van Pekela als sociale gemeente, met een bruisend verenigingsleven, 

ruimte voor sport en cultuur, bestuurlijke rust en een sombere maar solidaire gemeentekas is een 

hele knappe prestatie dat mede op zijn conto is te schrijven. Dank daarvoor! 

 

Met de  nieuwe verdeling van, en de korting op het gemeentefonds zijn de verhoudingen tussen 

arm en rijk nog schever gegroeid. In onze fractie werd al schamperend gesproken over een Pexit uit 

het ons totaal niet vertegenwoordigende Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Kan het college 

een opsomming geven van de gevolgen voor Pekela?  Hoe kan het toch dat gemeenten met de 

grootste opgaven zo getroffen worden. Welke wereldvreemde gedachte gaat daarachter schuil? 

 

In de voorjaarsnota worden de wonden van het VVD- PvdA afbraakbeleid steeds zichtbaarder 

Gemeenten schrappen en schrapen rigoureus in voorzieningen, zorg, sport, cultuur en 

minimabeleid. Wat is het dan een sociale opluchting om de politieke keuzes van dit college te zien. 

Muziekonderwijs, bibliotheken, armoedepact en sportdorpen zijn een sociaal wapen tegen een 

ontwrichtend politiek klimaat. 

 

TSN thuiszorg zorgde vorige maand voor iets bijzonders. Een groep thuiszorgmedewerkers stond 

op de stoep met een bos bloemen voor de wethouder zorg. Uiteraard de omgekeerde wereld. Deze 

meiden zijn dag en nacht in touw om zieken en ouderen te helpen. Ze verdienen iedere week een 

bos bloemen.  Maar in plaats van bloemen hadden de TSN- zorgbobo's besloten dat ze wel verder 

kon zonder deze hardwerkende meiden. Waar andere wethouders graag een handje meehelpen om 

fatsoenlijk loon voor eerlijk werk af te breken, stond Pekela op tegen TSN. En de Pekelder meiden 

wonnen! Hun collega's in de Achterhoek kregen zelfs gelijk van de rechter in hun strijd tegen 

loondump. Een grote stap tegen cynisme en een nieuwe doorbraak voor een menselijke zorg.  

 

Pekela wordt de eerste vaagtaalvrije gemeente van Nederland, als het aan de SP ligt.  Gelukkig 

hebben wij veel ambtenaren en bestuurders die de toon en taal van onze gemeente drommels goed 

door hebben. Desalniettemin lezen wij nog  te vaak stukken, brieven, e-mails en andere uitingen 

waar we geen snars van snappen. Het insluipende vakjargon is niet onlogisch maar wel ongewenst. 

Daarom stellen wij voor een groepje Pekelders te laten helpen om de communicatie van de 

gemeente te verbeteren. Daarom dienen we straks een motie in.  

 

'Er is genoeg voor iedereen'. Met deze leus ging de SP de afgelopen weken de straat op. Veel 

Pekelders steunen de oproep tegen ongelijkheid en het invoeren van een miljonairsbelasting. 

Ongeveer 40 gezinnen in Pekela hebben een vermogen van 1 miljoen of meer. Ongeveer 600 

gezinnen leven in armoede. 60% van de Nederlanders beschikt over slechts 1% van het totale 

vermogen en de drie rijkste mensen in Nederland bezitten samen méér dan de helft van alle 

Nederlanders bij elkaar. Niemand maakt ons dus wijs dat het niet anders kan, dat we allemaal 

moeten bezuinigen en dat Pekelders die de crisis niet hebben veroorzaakt deze wel moeten oplossen 

door te bezuinigen. Ook daarin moet Pekela voorop lopen. Het is zo simpel.  Waarom doen we het 

dan niet? 

 

Korte vragen nog van onze kant als slot van ons verhaal:  

 

– De oprit/ talud in Nieuwe Pekela richting Veendam is helaas een plek waar veel ongelukken 

gebeuren.  Wat kan en gaat de gemeente doen om een oplossing te zoeken? 

– Over vaagtaal gesproken: wat wil het college eigenlijk bereiken door de 'visie op dienstverlening 

te herijken?' 

– Door het verdwijnen van de afvalstraat bij de Jumbo is het scheiden van afvalsoorten lastiger 

geworden. Kan de gemeente meer promotie maken van de kans die ondernemers en verenigingen 



bieden? Denk aan het inzamelen van frituurvet door Mieja's snelbuffet en de tennisvereniging.  

 

En tot slot zijn deze algemene beschouwingen voor onze fractie speciaal omdat het de eerste zijn 

waar ons langstzittende raadslid niet bij kan zijn. Mans was 9 jaar lang het sociale geweten en 

geheugen van onze fractie. Dat hij noodgedwongen moet stoppen met het raadswerk is een harde 

klap voor de SP in Pekela. Wij bedanken hem voor zijn bijdrage binnen en buiten deze raad en 

kunnen ons een definitief afscheid van onze partij en als vraagbaak van onze fractie niet 

veroorloven. Dat afscheid is dus ook niet aan de orde. Omdat wij weten hoe hart 

gezondheidsklachten kunnen aankomen bij een volksvertegenwoordiger en zijn of haar partij willen 

we ook de beterschapswensen en hartelijke groeten overbrengen aan Johan Swarts en de VCP 

afdeling Pekela.  

 

Laat ons traditiegetrouw eindigen met de woorden van Karel Glastra van Loon. Woorden die 

passen bij een nieuwe tijd met nieuwe ideeën: 

 
“Blijf niet mokkend aan de kant staan 

Stel een daad en toon je moed 

Laat je woede hand in hand gaan 

Met het goede dat je doet” 

 
Met strijdbare groet, 

 

Anne Makkinga 

Marga Wubbema 

Kor Kruisman 

Pim Siegers 


