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De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?
Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder
rooskleurig uit.
De transitie jaren zijn voorbij, en de participatiewet is in volle gang.
Vooral de zwakkeren in onze gemeente hebben dit kunnen merken.
De onrust onder de inwoners van Stadskanaal is dan ook nog steeds
erg groot.
De SP vindt dat hier een einde aan moet komen.
De inzet om preventief te werk te gaan was een goed uitgangspunt,
niet alleen voor de inwoners, maar het werkt ook nog eens
kostenbesparend.
Eén regisseur één gezin, wijkteams die door vroegsignalering
duurdere hulp moeten zien te voorkomen en de wooncorporaties die
omtrent de huurachterstanden van huurders op tijd aan de bel
trekken om erger te voorkomen.
De SP wil graag weten of dit allemaal gerealiseerd is, mocht dit niet
het geval zijn, wat is hier de reden van? En hoe gaat de gemeente dit
oplossen?
Behalve de transitie heeft de gemeente ook nog te maken met
risico’s, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, hersanering voormalige
gasfabriek en de grondexploitatie.
De financiële tegenvallers zullen uiteindelijk effect hebben op
anderen posten die op onze begroting zullen gaan drukken: wij
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denken aan de zwembaden, een treinstation en een MFA voor
Cereswijk. Voorzieningen die voor onze inwoners erg belangrijk zijn.

Het armoedebeleid,
De gemeente Stadskanaal heeft het armoedebeleid uitgebreid met
een kindpakket, volgens de SP een mooi initiatief waar veel ouders
blij mee zijn.
Maar dat neemt niet weg dat de armoede in de gemeente stijgt, zo
zien we een stijging van het aantal aanvragen bij de voedselbank.
De meerderheid van deze groep zit in de schuldhulpverlening en valt
onder bewindvoering.
Het regent klachten over het GKB, zo zouden mensen lang op hun
geld moeten wachten. Het gevolg hiervan is dat mensen tussendoor
bij de voedselbank voor hulp moet aankloppen. (dus los van de
uitgeef dagen). Via deze plek willen wij dan ook meteen onze
waardering uitspreken voor Willem van Veen en zijn team van de
voedselbank.
Als je om welke reden dan ook afhankelijk bent van instanties voelt
dat echt niet prettig, het geeft kopzorgen en stress.
Het niet uitkeren of te laat uitkeren van weekgeld maakt deze zorgen
onnodig erger.
Vooral kinderen zijn hier de dupe van.
WMO
Voor de inwoners is de WMO transitie met veel onrust, onzekerheid
en onduidelijkheid verlopen. De eerste twee jaar zitten erop en
alweer zijn er veranderingen opkomst.
En weer zal er bezuinigd moeten worden op de huishoudelijke hulp.
Het is voor de SP dan ook onvoorstelbaar dat het college ervoor kiest
om 1,1 miljoen, uit het sociaal domein afkomstig, in de algemene
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reserve te stoppen. Voor de SP is er maar één plaats om sociaal
domein geld te reserveren en dat is in de reserve van het sociaal
domein zelf.
Op het gebied van de jeugdzorg loopt het niet altijd even soepel en
blijft de klacht over het bereikbaarheid van het centrum voor jeugd,
gezin en veiligheid overeind. De bereikbaarheid is soms van cruciaal
belang.
Het zou fijn zijn als hier door de gemeente naar gekeken kan worden.
Gelukkig valt er ook iets positiefs te melden.
Na vele malen te hebben gewaarschuwd dat de wachttijden bij Jonx
GGZ opliepen, zien we nu gelukkig een forse daling.
Het is algemeen bekend dat de SP tegen marktwerking in de zorg is.
Wij maken ons dan ook grote zorgen om de nieuwe aanbestedingen
voor het gehandicapten taxivervoer en het ambulancevervoer.
Niet alleen de cliënten en patiënten zijn hier de dupe van, maar ook
de cao’s van het personeel komen zo onder druk te staan.
Verder ziet de SP dat de poliskosten voor de collectieve
ziektekostenverzekering van Menzis via de gemeente erg duur is.
Wat is dan nog het voordeel voor de verzekerde?

De Participatiewet
Het doel van de participatiewet is om iedereen in staat te stellen als
volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de maatschappij.
De gedachte achter de participatiewet is “uitgaan van de eigen kracht
en ondersteuning waar nodig”
Als mens volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij betekent
dat je een betaalde baan hebt en zelfstandig in je levensonderhoud
kunt voorzien, of op een andere manier maatschappelijk actief bezig
bent.
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Ook had de participatiewet het creëren van banen tot doel.
Landelijk zien we een daling van de werkloosheid, doordat de
werkgelegenheid stijgt.
Je zou dus kunnen zeggen dat het werkloosheidsprobleem zichzelf
oplost wanneer de werkgelegenheid stijgt.
Helaas zien wij dat er in Stadskanaal geen daling is van het een nog
een stijging van het ander.
Het TDC (training diagnose centrum ) is in het leven geroepen om
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar
werk.
Mensen helpen bij het solliciteren via een TDC is een prima
hulpmiddel, maar dat creëert geen banen.
En door deze mensen met behoud van uitkering te laten werken, dus
zonder loon in commerciële bedrijven is het zelfs werkverdringing en
groeit het banen verlies in plaats van andersom.
Economie / werkgelegenheid
Om de werkloosheid op te lossen hebben we dus banen nodig.
Maar hoe kom je aan banen?
De SP heeft hierover nagedacht en heeft een concept idee voor de
WEDEKA.
We noemen het ‘WEDEKA ENERGIE’
De bedoeling is dat WEDEKA door middel van zonnepanelen zelf
energie opwekt en deze energie gaat verkopen.
De SP wil dan ook graag een motie indienen om te laten onderzoeken
of dit haalbaar is.

Voor de SP is het duidelijk: géén bezuinigingen op het sociaal domein.
Mensen gaan voor stenen.
De bedragen die we onnodig uitgeven aan bv parkeerplaatsen
(40.000 euro ), een kade muur (duurste optie), onderzoek voor een
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haven, een programma manager voor WEDEKA ( frisse blik, focus ),
4,2 miljoen voor het winkelcentrum of duizenden euro’s voor een
horecaplein.
Zo vragen wij ons af of er nog een bijdragen vanuit de provincie of
eventueel het rijk mogelijk is voor het Mercurius business park of
andere vervuilde plekken?
De SP ziet liever dat er nieuwe sociale huurwoningen worden
gebouwd en dat de voorzieningen voor de inwoners op peil blijven:
de zwembaden, sport en muziek, de bibliotheek, de zorg, openbaar
onderwijs, duurzaamheid en werkgelegenheid.
Als we de voorzieningen voor de inwoners niet op peil houden
creëren we zelf de krimp.
Het sluiten van de Westerschool is ons dan ook een doorn in oog, wij
maken ons zorgen over de werkwijze van de Opron.
Als de Opron niet instaat is om het onderwijsniveau op peil te
houden is er in onze ogen iets mis met de Opron en niet met de
school.
De SP zal dan ook altijd blijven knokken voor deze voorzieningen.
Onze laatste actie ” red het Refaja ziekenhuis”, waar de SP door
middel van een petitie (ruim 2000 handtekeningen) en het houden
van een openbare avond zich zichtbaar heeft ingezet samen met de
inwoners van Stadskanaal voor een volwaardig ziekenhuis, is hier een
voorbeeld van.
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