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Van de voorzitter 

Beste partijgenoten,  

De afgelopen maanden waren erg roerig. Zoals jullie verderop in deze 
“Over de rooie” kunnen lezen in de bijdrage van de fractie is onze 
fractievoorzitter, Joop van de Lei, voor langere periode uitgevallen. 
Gelukkig gaat het nu weer wat beter met Joop. Ik hoop dat Joop er snel 
weer bovenop komt! 

De fractie heeft het uitvallen van Joop knap weten op te vangen. Zo heeft 
Jan Chris Wagenaar, als vice-fractievoorzitter, de taken van Joop 
grotendeels over genomen en er is versterking van de fractie gevonden. 
Vanuit het bestuur zijn wij erg blij met deze gevonden oplossing!  

Ook in de landelijke politiek waren het drukke maanden, Lilianne Ploumen 
is opgevolgd door Attje Kuiken als fractievoorzitter in de Tweede Kamer en 
de samenwerking met GroenLinks krijgt ook steeds meer vorm. Zo is er 
samen met GroenLinks een gezamenlijke klimaatvisie gepresenteerd en ligt 
er een voornemen om straks, in de nieuw gekozen Senaat, één fractie te 
vormen met senatoren van de PvdA en GroenLinks. Dit zou een historische 
stap zijn om als progressieve partijen elkaar op te zoeken en hierdoor de 
balans in de politiek te doen omslaan.  

Uiteraard is het laatste woord hierover aan de leden van de PvdA, op het  
congres op zaterdag 11 juni in Nieuwegein.  

Laat iedereen daar zijn of haar stem horen! 

Sander Kalsbeek 

 

Uitnodiging PvdA-ledenbijeenkomst in Termunten 

Het bestuur nodigt u van harte uit aanwezig te zijn op de ledenbijeenkomst 
in Termunten op  zaterdag 18 juni 2022 

Locatie:  Gebouw van de Sportver. ‘De Goede Verwachting’,  
  Kennickweg 9 ,  9947 PA  in Termunten 

Programma:  
09.15 uur Inloop met koffie/thee 
09.30 uur Opening door de voorzitter, Sander Kalsbeek  
09.32 uur Inleiding en discussie in groepjes 
   Onderwerp: Datacentrum  
10.15 uur Pauze met koffie/thee 
10.35 uur Inleiding en discussie  

Onderwerp: Een actueel item aangedragen door de 
aanwezige leden. 

11.20 uur W.v.t.t.k en rondvraag 
11.45 uur Sluiting officiële gedeelte, waarna er voor de liefhebbers 

nog jeu de boules kan worden gespeeld.  
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Jubilarissen 

 

Op 1 mei wordt binnen de PvdA traditiegetrouw 
stilgestaan bij onze jubilarissen. Leden die een 
bepaalde periode PvdA-er zijn geweest, 
ontvangen een speldje. 

Pieter en Bé Schollema zijn allebei 25 jaar lid van 
onze partij. Beide broers ontvingen van Sander 
Kalsbeek en Tom Dijkstra op locatie in 
Middelstum, naast een bos bloemen, hun 
speldje dat hoort bij deze ‘mijlpaal’. 

Uiteraard kwam de actuele politiek ter sprake, 
maar ook hoe de historie er voor heeft gezorgd 
dat beide broers op hetzelfde moment lid zijn 
geworden. 

 

Wat Pieter en Bé samen voor elkaar hebben 
gekregen, is Jan Koller in z’n eentje gelukt: Vijftig 
jaar lid van de PvdA. Thuis in Borgsweer op 
bezoek bij Jan, om het speldje en een bos 
bloemen te overhandigen, vertelde hij Sander en 
Tom de ene na de andere anekdote uit z’n rijke, 
politieke leven. 

Jan gaf ook aan dat hij een goed gevuld archief 
heeft bijgehouden, zodat het politieke leven van 
Jan hopelijk voor het nageslacht bewaard zal 
blijven. 

` 

 

 

 

 

 

 

Door omstandigheden zijn de speldjes voor Chris 
Bultje en Joop van der Lei nog niet uitgereikt. Dit 
gaat binnenkort gebeuren. Beiden zijn 25 jaar lid 
van de PvdA.  

Alle jubilarissen: Van harte gefeliciteerd!  
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Vanuit de fractie 

 

 

 

Dag allemaal, 

De afgelopen periode is voor de fractie een 
behoorlijk heftige geweest. Eind maart kregen 
wij het bericht dat onze fractievoorzitter Joop 
van der Lei ernstig ziek was en werd opgenomen 
in het OZG in Scheemda. Joop werd, om beter te 
kunnen herstellen, langdurig onder narcose 
gehouden, maar zijn herstel ging in het begin erg 
langzaam. Na, voor zijn vrouw en kinderen 
moeilijke en spannende weken, gaat het nu weer 
wat beter met Joop. Vorige week is hij uit het 
ziekenhuis ontslagen om verder te werken aan 
zijn herstel in een revalidatiecentrum. Wij 
onderhouden nauw contact met Joop en zijn 
vrouw Kora en wensen hen een voorspoedig 
herstel toe! 

Voor de fractie zorgde het uitvallen van Joop 
voor nieuwe uitdagingen. Vicefractievoorzitter 
Jan Chris Wagenaar moest nu ineens Joop 
vervangen in het presidium, seniorenconvent en 
in de auditcommissie en de hele fractie heeft 
Joops portefeuille zo goed mogelijk onder elkaar 
verdeeld.  

Leen Meijerhof is in april door het presidium 
benoemd als fractie-assistent om ons met zijn 
enorme financiële kennis te ondersteunen 
tijdens fractie- en commissievergaderingen. 
Daarnaast is Leen erg actief in het onderhouden 
van contacten met inwoners van onze 
gemeente. Welkom Leen! 

Ondanks zijn politieke pensioen heeft de 
éminence grise van onze afdeling, Bert Dieters, 
zijn vrouw weten te overtuigen dat hij toch écht 
wel de fractie kan bijstaan in deze lastige 
periode. Tussen de camperreizen door is Bert 
daarom ook actief aanwezig bij onze 
fractievergaderingen en volgt hij alle raads- en 
commissievergadering om ons met zijn 
onuitputtelijke ervaring bij te staan met 
adviezen en feedback. Bert, namens de gehele 
fractie, dankjewel! 

 

 

 

 

Maar de fractie is niet bij de pakken neer gaan 
zitten! Wij zijn aanwezig geweest bij tal van 
(informatie)bijeenkomsten zoals o.a. die over de 
Kindcentra West en Noord in Delfzijl, Petje af, 
voedselbank, themabijeenkomst bodemdaling 
op het provinciehuis, koningsdag, 4-mei 
herdenkingen door de hele gemeente, aftrap 
visie toerisme enz. enz.  

Naast een spoeddebat over de mogelijke komst 
van een datacentrum in Appingedam, dat mede 
door onze fractie is aangevraagd, waren er 
meerdere commissie- en raadsvergaderingen. 
Hierin hebben wij aandacht gevraagd voor 
gelijke behandeling van álle asielzoekers in onze 
gemeente, de betaalbaarheid van huur- en 
koopwoningen en zijn wij akkoord gegaan met 
de aankoop van de Luingaborg in Bierum door 
de gemeente voor de opvang van Oekraïnse 
vluchtelingen. 
 

Dennis Vijver heeft mondelinge vragen gesteld 
over de verschillen in de bekostiging van de oud  
papierinzameling binnen de gemeente 
Eemsdelta. Er is door het college toegezegd dat 
deze verschillen in 2023 worden rechtgetrokken. 
De PvdA heeft een duidelijk signaal afgegeven 
dat dit geen bezuiniging mag worden, omdat 
veel verenigingen in onze gemeente afhankelijk 
zijn van de inkomsten van het ophalen van oud 
papier.  

Liesbeth Wassenaar heeft mondelinge vragen 
gesteld over het (toen nog) uitblijven van 
informatie over de SNN-subsidie van €10.000,- 
voor aardbevingsgedupeerden. Inmiddels weten 
wij dat de aanvragers nog 3 jaar de tijd hebben 
om deze subsidie aan te vragen. 

De fractie stelde schriftelijke vragen over de 
toenemende energiearmoede. Vanuit de 
rijksoverheid is er voor alle mensen die hiervoor 
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in aanmerking komen een budget beschikbaar 
en zij stelt dit op 120% van het sociale minimum. 
Het college van Eemsdelta heeft echter besloten 
tot 110% van het sociale minimum. Onze fractie 
is hierover boos en vraagt opheldering aan het 
college. Het geld is direct noodzakelijk en 
beschikbaar. Daarom geen dag langer wachten 
met uitbetalen! 

Jan Chris heeft vragen gesteld over de 
verschillen tussen eigenaren en huurders 
waarvan de woning versterkt of gesloopt en 
nieuwgebouwd moet worden binnen het 
aardgasdossier. Hiertussen zitten grote 
verschillen. Daarnaast is iedere woningstichting 
verantwoordelijk voor eigen afspraken met 
huurders, waardoor er ook hier grote verschillen 
ontstaan. Dat kan niet en dat mag niet! De 
fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat alle 
mensen in gelijke situaties gelijk moeten worden 
behandeld! 

Tot zover een toch nog vrij lijvig verslag vanuit 
de fractie. Wij doen ons uiterste best en werken 
hard maar kunnen niet zonder de inbreng van 
onze leden! Is er iets te doen in je 
woonomgeving, merk je dat mensen tegen 
problemen aanlopen,  aarzel dan niet om 
contact met de fractie op te nemen. Want alleen 
samen kunnen we onze gemeente eerlijker en 
socialer maken! 

Jan Chris Wagenaar, vicefractievoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiek puzzeltje 

 

 


