
 
 

 
Jaarverslag van de PvdA fractie over het jaar 2013. 
 
De fractie bestaat dit verslagjaar uit de volgende leden: 
Alex Wekema, fractievoorzitter 
Geesje Lokhorst-Weggemans, fractiesecretaris 
Henk Schelling, penningmeester 
Wietze de Wind, fractielid. 
 
Maarten Dulfer, was tot december 2013 plaatsvervangend lid in de Raadscommissie. 
 
Op 14 januari 2013 beginnen we aan de eerste fractievergadering. 
De fractievergaderingen worden meestal bezocht door een paar vaste leden die de fractie 
ondersteunen, evenals wethouder Keizer die meestal ook bij de fractie aanschuift.  
De visienota WMO is een van de eerste belangrijke onderwerpen die in 2013 zal gaan 
spelen. 
De WMO, Zorg, Jeugdzorg en de participatiewet zullen in dit jaar regelmatig 
terugkomen, omdat de gemeente deze taken krijgt overgeheveld van de Rijksoverheid in 
2015. 
Er is vanuit de gemeente een transitie team vastgesteld die ons als raadsleden meenemen 
in de 
stappen die op dit gebied moeten worden ondernomen. Wietze en Geesje volgen namens 
de fractie met extra bijeenkomst de ontwikkelingen. 
 
Alex en Henk, houden zich voornamelijk bezig met de ontwikkelingen op het gebied van 
bouwen en milieu. Zo komt de planningslijst woningbouw Noord/Drenthe aan de orde. 
Wij maken ons sterk voor starterswoningen en bouwen op het Oosterveld in Norg. 
Ook stellen we regelmatig vragen aan het college over de `verpaupering`die dreigt in  
Nw-Roden. De gemeente kan de eigenaar van de grond in Nw-Roden niet dwingen om 
de sloop van panden in Nw-Roden te bewerkstelligen. Het College gaat werken aan een 
excessenregeling en hoopt hiermee mee dwang aan de eigenaar op te kunnen leggen. 
 
Ook komt de Regio-visie Groningen/Assen regelmatig aan de orde. Onze mening is dat 
er moet worden bezuinigd, het is crisis en er zal minder woningbouw gerealiseerd 
kunnen 
worden.  
Inmiddels is er in Norg ook een stichting opgericht voor het bouwen van 
starterswoningen. 
De St. Jong en Duurzaam in Nw-Roden, moet wel over heel veel geduld beschikken, want 
na een paar locaties, die zijn afgewezen, zit er nog steeds geen schot in, wanneer er 
gebouwd kan gaan worden. Ondanks onze motie die werd ondersteund door de 
meerderheid van 
de Raad om op zoek te gaan naar de vraag. Op 2 juli 2013 is er in de Brinkhof  in Norg 
een 



bijeenkomst geweest om op zoek te gaan, er waren vele bezoekers die aangaven welke 
wensen er zoal leven. Ook is er op ons initiatief een enquete gehouden onder de 
bewoners. 
De uitkomsten hiervan zijn op dit moment van schrijven nog niet bekend. 
 
Inmiddels is het milieuplan door de Raad goedgekeurd en kan ermee worden gewerkt. 
Het wachten in 2013 is nog steeds op de nota duurzaamheid, de wethouder zegt toe dat 
we de nota eind 2013 kunnen ontvangen. Dit is niet gelukt. 
 
Een nieuw fenomeen is de brief van de minister van BZK, over de opschaling gemeenten 
en 
Provincies. In de Raad wordt er gedebatteerd over een brief die namens de 12 Drentse 
gemeenten zal worden verstuurd naar het VDG. Wij willen eerst de bevolking informeren 
en graag hun mening horen, dit is o.i. relevant voor de te zetten stappen. 
 
Tenslotte veel zaken die in 2012 spelen vinden een vervolg in 2013. 
Een aantal zaken zijn opgelost en heeft besluitvorming plaats gevonden, maar ook zijn 
veel 
zaken die spelen nog niet afgerond. 
 
Er hebben een viertal bijeenkomsten plaats gevonden van het dynamisch team (bestuur, 
fractie, ondersteunende PvdA leden) waarbij de meeste fractieleden altijd aanwezig 
waren.  
In de tweede helft van het jaar stonden de bijeenkomsten voornamelijk in het teken van 
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart plaatsvinden. 
 
De fractie heeft dit jaar prima samengewerkt met veel overleg, initiatieven en contacten 
met 
diverse organisaties en burgers. 
 
Namens de PvdA fractie 
Geesje Lokhorst-Weggemans, fractiesecretaris 


