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Gedeputeerde Nienke 
Homan: Samen aan het roer 
en verder gaan! 

Wat was het spannend: maart 2015 en onderhandelen over 
collegedeelname in de provincie Groningen. Op initiatief van 
de SP zaten we avond na avond de kerntaken van de provin-
cie door te akkeren: op zoek naar overeenkomsten en oplos-
singen voor verschillen. En dat lukte! 

Door het gezamenlijke urgentiegevoel voor een groenere, 
socialere toekomst konden we een mooi akkoord maken. 
Veel aandacht voor initiatieven van Groningers, verduur-
zaming van de landbouw, investeren in openbaar vervoer, 
ruimte voor nieuwe windmolens, maar ook afspraken over 
intensieve veehouderij, vliegveld Eelde en de herinde-
ling. En altijd de vraag: doen we het als onderhandelaars 
namens GroenLinks goed genoeg? Je wil het beste voor je 
partij doen, maar je weet ook dat je de kleinste partij aan 
tafel bent. En met altijd een grote onzekerheid in je achter-
hoofd: wat gaat de toekomst ons brengen? Gaat de gaswin-
ning naar beneden, blijven we rijksbijdragen houden, blijft 
de rol van coöperaties groeien? 
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Nu, drieënhalf jaar later, kan ik met trots terugkijken. Want wat hebben 
we het samen goed gedaan! Groningen heeft meer dan ooit een groen 
en duurzaam profiel met het hoogste percentage duurzaam opgewekte 
energie, de meeste energieleverende energiecoöperaties, een program-
ma voor biologische landbouw, de intensieve veehouderij ‘op slot’, wa-
terstofbussen, en van 23 kleinere naar 11 robuustere gemeenten. 
Nou moet ik natuurlijk toegeven dat we de ‘wind mee’ hadden. Groen-
Links groeide landelijk en dat heeft onze positie verstevigd. Heel fijn, 
maar ook een grote verantwoordelijkheid, want we moeten het natuur-
lijk wel goed doen en geen kiezers teleurstellen. Onze kiezersgroep is 
namelijk enorm gegroeid en daarmee ook gevarieerder geworden. Ze 
kiezen GroenLinks om onze sociale en groene waarden, maar vooral 
ook om onze goede oplossingen, positieve vibe en vooruitstrevende 
ideeën. Nu veel partijen onze punten overnemen (YEAH) is het onze 
verantwoordelijkheid om nog verder te gaan. Om onze provincie voor 
iedereen fijn, groen en leefbaar te houden moeten we op zoek naar nieu-
we modellen: niet meer asfalt, maar ander vervoer, niet alleen energie 
besparen in de industrie, maar volledig over op groene grondstoffen, 
niet alleen minder bestrijdingsmiddelen in de landbouw, maar natuur-
inclusieve landbouw, en ga zo maar door! Daarmee laten we als Groen-
Links zien dat we verder kijken en ook verder durven te gaan!

Nienke Homan

Gaswinning en aardbevingen

Helaas moeten we vaststellen dat er veel te weinig is gebeurd, al zijn er ook 
lichtpuntjes. In de Tweede Kamer-fractie is Tom van der Lee de nieuwe 
woordvoerder. Hij volgt Liesbeth van Tongeren op, die wethouder is ge-
worden in Den Haag. Met Tom heeft de Statenfractie regelmatig contact. 

Binnen het dossier spelen drie zaken: afbouw van de gaswinning, scha-
deherstel en versterking. 

Afbouw gaswinning
De minister heeft een winningsplan vastgesteld van 19,6 miljard kuub 
gas voor 2018-2019. De provincie Groningen heeft op 3 oktober een 
zienswijze ingediend, met als kern het feit dat veiligheid wederom on-
voldoende is meegenomen; zowel versterking als herstel van schade 
komt nog steeds niet op gang, dus geen werkelijke veiligheid en geen 
veiligheidsgevoel. In Provinciale Staten is meerdere keren hierover ge-
sproken. Vanuit Groenlinks blijven we pleiten voor snelle afhandeling 
van kleine schades. 

Herstel en versterking
Op 18 september zijn raads- en Statenleden door het Staatstoezicht op 
de Mijnen (SODM) en de Mijnraad in Appingedam bijgepraat over her-
stel en versterking. Geen nieuws, geen beeld van de 1500 urgent te ver-
sterken woningen, wel de toezegging dat iedere woning waarvoor een 
versterkingsadvies is afgegeven gewoon versterkt wordt. De concrete 
vraag ‘wanneer?’ kan niet worden beantwoord. Op 4 oktober kwamen 
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er berichten dat de versterking weer wordt opgepakt, te beginnen in Ten 
Boer. We houden het nauwlettend in de gaten.

Schadeherstel
Schadeherstel is nu in handen van de tijdelijke commissie mijnbouw-
schade. Die heeft circa 17.000 dossiers in behandeling en moet nog op 
stoom komen. De kosten van deze tijdelijke organisatie zijn fors ho-
ger dan de betaalde schades. Hierover hebben we vragen gesteld. Het 
versterkt ook de roep om een eenvoudige regeling voor kleine schades, 
zodat de echte focus kan komen te liggen op de complexe schades. Er 
is inmiddels een wettelijke rentevergoeding van toepassing bij de scha-
deafhandeling, heel netjes, maar liever snelle afhandeling dan rente als 
het lang duurt.

De oude schadegevallen die nog bij de NAM lagen zijn voor 80% af-
gehandeld. Dit klinkt mooi, maar 20% dus niet. Het grootste deel van 
deze laatste groep heeft het schadedossier nu voorgelegd aan de arbiter 
aardbevingsschade.

Nationaal programma Groningen
Begin oktober is het Nationaal Programma Groningen aangekondigd, ze-
ker niet de oplossing voor alle problemen, maar wel een stap voorwaarts. 
Belangrijk in dit programma is onder meer het streven om Groningen ook 
na het beëindigen van de gaswinning energieprovincie nummer 1 te laten 
zijn waarmee hoogwaardige werkgelegenheid behouden kan worden.  
Daarnaast gaat het om versterking van leefbaarheid in dorpen en steden 
en ruimte voor initiatieven uit de bevolking. Nadere bespreking en uit-
werking volgen nog. Provinciale Staten hebben hierbij een rol, maar de 
focus blijft liggen op herstel, versterking en afbouw van de gaswinning.

Hendri Meendering
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“Alles draait om vertrouwen”
Groningens lijsttrekker Glimina Chakor

Boven in het gemeentehuis van Groningen bevinden zich de vergader-
ruimten van de raadsfracties. Alles ademt hier jaren zeventig. Lang zal 
dat niet meer duren, want het gemeentehuis wordt verbouwd. Een grote 
onderhoudsbeurt was al nodig en met de uitbreiding van de gemeente met 
Ten Boer en Haren is de huidige raadszaal aan de krappe kant. In de ver-
gaderruimte van GroenLinks vond onderstaand interview met lijsttrekker 
Glimina Chakor plaats.
 
Glimina (getrouwd, drie kinderen) is geboren in Hoogezand, maar 
woonde van haar zesde tot haar twaalfde bij haar oma in Marokko. Na-
dat ze daar de lagere school had gedaan kwam ze terug naar Nederland. 
Omdat ze nauwelijks Nederlands sprak had ze het aanvankelijk moeilijk 
op school, maar ze knokte zich een weg naar boven.
 
Glimina kwam bij de verkiezingen van 2014 in de gemeenteraad en 
heeft sindsdien zitting in de commissies Onderwijs en Welzijn en Werk 
en Inkomen. Inhoudelijk sluiten die commissies goed aan bij haar werk, 
maatschappelijk werkster op het gebied van schuldproblemen en huise-
lijk geweld. ‘Vertrouwen is in dat werk, net als in de politiek, essentieel: 
doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Alleen dan weten de mensen 
waar ze aan toe zijn.’ In 2012 won ze de Nederlandse publieksprijs voor 
maatschappelijk werker van het jaar. In de lokale politiek zorgde ze voor 
een kinderopvangregeling voor alleenstaande studerende moeders op 
MBO-niveau en uitbreiding van de witgoedregeling zodat die nu ook 
beschikbaar is voor studenten met kinderen met een inkomen op mini-
mumniveau. Zij heeft ook het initiatief genomen voor de instelling van 
een prijs voor bedrijven die werk maken van diversiteit. 

Sociaal
Glimina benadrukt het belang van goede en bereikbare gezondheids-
zorg en gelijke kansen voor iedereen. Kinderen die in armoede op-
groeien moeten mee kunnen doen met kinderen die het beter getroffen 
hebben. Schuldproblemen moeten effectief aangepakt worden. Zij wil 
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ook aandacht voor mensen die wel aan het werk zijn maar daarmee 
zo weinig verdienen dat ze het eigenlijk financieel niet kunnen rooi-
en. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat het 
daarbij landelijk om zo’n 320.000 mensen gaat. Waar het gaat om de  
bijstand is ze blij dat de sociale dienst van Groningen niet meer uitgaat 
van wantrouwen, maar in een persoonlijke benadering mensen ver-
trouwen geeft. De strenge eisen van de participatiewet worden daarbij 
zo veel mogelijk in de vorm van maatwerk ingezet. GroenLinks-wet-
houder Mattias Gijsbertsen heeft hierin goed werk verricht. 

Groen
Uiteraard is GroenLinks in de gemeente Groningen voor energiebe-
sparing (isolatie, ook bij huurwoningen) en inzet op duurzame ener-
gie (windmolens, zonnepanelen, gaswinning naar nul). De versterking 
van woningen in het gaswinningsgebied moet in handen van de over-
heid komen. Een groenere leefomgeving is nodig, zeker omdat er steeds 
meer hoogbouw komt om aan de vraag naar sociale huurwoningen en 
studentenhuisvesting te kunnen voldoen. In het openbaar vervoer komt 
de tram weer op de agenda. En veel ruimte voor de fiets. 

Na de herindeling
Met de komst van Ten Boer en Haren in de gemeente Groningen doen 
zich nieuwe problemen en kansen voor. Met Ten Boer is jarenlang prima 
samengewerkt, maar in Haren bestaat bij een flink deel van de burgers 
een frisse weerzin tegen de Stad. Glimina denkt dat je ruimte moet laten 
voor een lokale kleur: zet kandidaten uit omliggende plaatsen hoog op 
de lijst, luister naar de burgers door lokaal contacten te leggen en zorg 
voor voldoende voorzieningen. De huidige fractie heeft de wijken van 
de stad verdeeld; dat zou ook moeten gebeuren met de plaatsen om de 
stad. Op die manier is er voor burgers een direct aanspreekpunt en is 
continuïteit van aandacht vanuit de fractie georganiseerd. 

Henk de Weerd

‘Ik wil dat in Groningen 
iedereen mee kan doen.’

 
Op twee van de lijst staat Mirjma Wijnja, 
op drie Bennie Leemhuis, vier is Femke Fol-
kerts, Jasper been is kandidaat vijf, zes is 
Hans Sietsma, Martijn van der Glas op zeven 

en acht is Lieke Schoutens. 
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Bij het vervolg op de samenwerkingsconferentie van 26 mei werd ik ‘hart 
aber fair’  geconfronteerd met een artikel uit Der Spiegel over de woning-
nood onder studenten in de stad Groningen: “Wohnungsnot. Wo es ein  
Glüçk ist, im Container zu wohnen.” De kaderleden van Bündnis 90 /
Grünen uit land Niedersachsen waren geschokt door het bericht dat in 
Groningen studenten in een tent moesten wonen en daar ook nog fors voor 
moesten betalen. 

In de rest van de vergadering werden gelukkig plannen gesmeed om de 
samenwerking over de grens meer vorm te geven. 

Campagnes
De aanwezigen  willen in de campagne voor de Europese verkiezingen 
(voorjaar 2019) een tweedaags evenement in Groningen en Oldenburg 
organiseren, met een fotomoment in Nieuweschans of Leer. We gaan 
dan opnieuw politiek in gesprek met elkaar en proberen er Duitse en 
Nederlandse topkandidaten bij te krijgen.
Op 17 november 2018 komen er tientallen leden van Bündnis 90/Grü-
nen in Groningen helpen bij de campagne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Ik merkte dat ze staan te trappelen; en ze willen die ‘Contai-
ner’ natuurlijk ook wel zien.

Grensoverschrijdend beleid
Naast deze campagneactiviteiten hebben we het gehad over het grens-
overschrijdend verbinden van fietssnelwegen en een treinverbinding 
Emmen - Meppen. Ook bespraken we  een actielijn voor het grensover-
schrijdend herstel van de ecologie in de monding van de Eems. Tot slot 
kwam als grensoverschrijdend thema ‘grondwater’ aan bod en de gevol-
gen voor het grondwater in Duitsland van in Nederland gebruikte mest.
Ik merk bij onze buren een stevige betrokkenheid bij en interesse in 
GroenLinks.

Wordt vervolgd.
Roelof Lanting

Samenwerking met de Grünen  
(tweede bijeenkomst)
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Anne Marie Smits: 
Uitstralen dat GroenLinks 

ook een lokale partij is

Nog nooit heeft Anne Marie Smits (59), op dit moment wethouder van ge-
meente De Marne, hoeven te solliciteren. Ze pakte aan wat er langs kwam. 
Maar vorige maand had ze dan toch haar eerste sollicitatiegesprek, als 
wethouderskandidaat in de nieuwe gemeente Het Hogeland. ‘Had ik zes 
mensen tegenover me zitten. Ik kreeg met iedereen discussies dus ik dacht: 
dat wordt niks.’ 

Hoewel de commissie uiteindelijk gekozen heeft voor Marc Verschuren 
(waarbij zijn langere ervaring doorslaggevend bleek), staat Anne Marie 
op plek 1. Zij wordt dus lijsttrekker. 
Smits  was vier jaar raadslid en fractievoorzitter, maar heeft inmiddels 
vanaf februari van dit jaar ook ervaring kunnen opdoen met het wethou-
derschap. De dag na kerst hoorde zij van GroenLinks-wethouder Her-
wil van Gelder dat hij De Marne zou gaan verruilen voor Leeuwarden. 
Een donderslag. Anne Marie had het niet zien aankomen. ‘Ik moest heel 
snel beslissen. Ik heb er één nacht over nagedacht (een slapeloze nacht 
duurt wel lang, hoor!) en ben de volgende dag samen, met mijn partner 
Wil, koffie gaan drinken bij burgemeester Koos Wiersma. Denk je dat ik 
het kan, heb ik hem gevraagd. Ja, dus.’  Op haar bureau ligt nog steeds 
een enorme felicitatiekaart, van haar kleinkinderen gekregen toen ze als 
wethouder geïnstalleerd werd. Nathan, toen 9 jaar, adviseerde: ‘Doe de 
goede dingen. Laat je niet omkopen. Want corruptie is verboden.’ Anne 
Marie: ‘Natuurlijk wist hij niet eens wat wethouder was, maar hij heeft 
het trouwhartig opgezocht op Wikipedia’. 
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Kleinschalige recreatie
Het wethouderschap is officieel een deeltijdfunctie, maar het spreekt 
vanzelf dat ze meer werkt dan de 28 uur die ervoor staan. Eén dag in de 
week houdt ze angstvallig vrij: dan past ze op twee van haar kleinkin-
deren. De zaterdagen in de wintermaanden werkt ze in de tulpenbroei 
(‘gewoon, alles wat er aan werk ligt, oogsten, plukken, selecteren, ik doe 
het al tien jaar’) en de zondag heeft ze nodig voor het bedrijf dat zij en 
Wil draaiende houden: Waddenhoes gastenverblijven in Pieterburen. 
Het wethouderschap is wel even wat anders, maar past aan de andere 
kant naadloos bij hoe zij leeft. Namelijk alles oppakken en nergens te be-
roerd voor zijn. ‘Ik ben opgeleid als fysiotherapeut, maar ben ook chauf-
feur geweest bij Impuls, een coöperatieve groothandel in biologische en 
biologisch-dynamische levensmiddelen. Moest ik ’s morgens om 4 uur 
opstaan. Verder heb ik nog gewerkt bij biologische winkel Maikel en 
daarna werd ik mededirecteur van De Nieuwe Band.’ Toen ze Wil leerde 
kennen, namen ze samen de Bongerd over, een biologische supermarkt 
in Pieterburen. Geen wonder dat veel van de portefeuilles die haar voor-
ganger aan haar heeft overgedragen, haar na aan het hart liggen: leef-
baarheid, kleinschalig toerisme en recreatie, het Werelderfgoedcentrum 
Waddenzee. En natuurlijk duurzaamheid. ‘Ik vind dat eigenlijk de be-
langrijkste portefeuille, maar er is geen budget. In de praktijk komt er 
dus niet zoveel van terecht. In de nieuwe gemeente Het Hogeland ver-
wacht ik er meer van, zeker gezien de energietransitie in verband met de 
gasproblematiek.’ Ze zet op dit moment vol in op recreatie en toerisme. 
Kleinschalig, wel te verstaan. ‘In elk dorp een bed & breakfast, een ga-
lerietje… op die manier kun je krimp verzachten, is mijn overtuiging. 
Kleinschalig toerisme vergroot de leefbaarheid. Kijk maar naar mijn ei-
gen dorp Pieterburen. Het dorp heeft weinig last van krimp.’ 

Spelverdeler
Geboren op Schiermonnikoog, verhuisde ze toen ze 10 jaar was, naar 
Friesland. ‘Het was voor mijn moeder, vrouw van de directeur van 
de Mulo, not done om te werken, maar ze wou wel heel graag. Van-
daar. Ze ging in Workum lesgeven.’  Elke dag fietste Anne Marie naar 
school in Sneek: 25 kilometer heen en 25 kilometer terug. ‘Dat waren 
nogal wat afstanden, ja maar ik beschouwde het als training voor vol-
leybal waarmee ik nogal fanatiek bezig was. Ik was de kleinste in het 
team, dus werd ik spelverdeler. Een passende rol, bedenk ik achteraf.  
Volleybal is een teamsport waarvan je zoveel leert, daar heb je je hele 
leven wat aan.’
Anne Marie verwacht dat GroenLinks hoge ogen gooit. ‘In Bedum 
deden we nooit mee met de gemeenteraadsverkiezingen, maar bij de 
Tweede Kamerverkiezingen blijkt dat er daar behoorlijk veel potentiële 
GroenLinks-stemmers zijn. Dat geldt ook voor Eemsmond. Bij de laat-
ste raadsverkiezingen daar ging de SP er met veel van onze stemmen 
vandoor.’

Op nummer 2 van de lijst staat Paul Steen-
man, op dit moment fractievoorzitter in De 
Marne, gevolgd door Mariska Markhorst (Be-
dum), Ab Bruininks (Winsum), Ria Damhof 
(Eemsmond) en Barbara van den Burg uit De 

Marne.
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In de campagne wil ze, samen met haar campagneteam, uitstralen dat 
de dorpen zelfbewust zijn en veerkracht moeten laten zien. Niet op de 
zielige toer, zoals de SP dat graag doet. ‘Inzetten op de dorpen. Straks 
komen er vier dorpscoördinatoren. Dorpen moet je aandacht geven en 
bij problemen of uitdagingen moet je samen oplossingen bedenken. 
Dan maakt het niet uit of een gemeente groot is of klein. En behalve dat: 
wat we zeker gaan benadrukken is dat ook wij een lokale partij zijn!’

Nicolette Scholten

Kiest Westerkwartier ‘Good Old’ 
Klaas-Wybo van der Hoek?

De gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast zijn vanaf 1 januari 
2019 verleden tijd. Op 21 november vinden de gemeenteraadsverkiezin-
gen plaats, waarna de herindeling een feit is. 

Westerkwartier is de nieuwe Groninger gemeente. Deze zuidwesthoek 
verbindt 41 dorpen, elk met een eigen identiteit, cultuur en mogelijk-
heid. GroenLinks waakt over deze verscheidenheid en hanteert het mot-
to: ‘Elk dorp telt’. De vele gezichten van de diverse samenlevingsvormen 
mogen niet verloren gaan door de opschaling van de gemeente, elk dorp 
krijgt de kans die het verdient. 

Representatieve kieslijst
GroenLinks gaat de verkiezingen in met een lijst waarop zowel oud-
gedienden als nieuwkomers prijken. Waar oudgediende Leekster Paul  
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Tameling de lijst duwt, samen met Karin Dekker (momenteel wethou-
der, maar niet woonachtig in het Westerkwartier), staat Klaas-Wybo 
van der Hoek bovenaan als lijsttrekker. Hij is werkzaam in het onder-
wijs en heeft een zeer ruime ervaring in de politiek. Vanuit de PPR is hij 
Statenlid geweest (jaren tachtig) en voor GroenLinks in de jaren negen-
tig. Hij was landelijk betrokken bij de totstandkoming van GroenLinks. 
Als vicevoorzitter in een landelijke werkgroep deed hij voorbereidend 
werk. Vanaf het jaar 2000 was Klaas-Wybo raadslid in de gemeente 
Zuidhorn. In het Dagblad van het Noorden werd hij begrijpelijk ‘Good 
Old’ Klaas-Wybo genoemd, toen begin juli de kandidatenlijst bekend 
werd gemaakt.
Zoals in veel gemeenten zijn er mede als gevolg van de Jesse Klaver-
beweging ook in Westerkwartier (nieuwe) mensen actief geworden. 
Henk Bakker, nummer twee op de lijst weliswaar niet, hij is de huidige 
wethouder in Zuidhorn, maar de nummers 3 en 4 Han Warmelink en 
Annemiek KleinJan zijn wél actieve nieuwkomers, net als de nog vrij 
jonge Emil Klok op de zesde plek. Hij komt voort uit een bewonersorga-
nisatie in Niekerk: ‘Dorpsbelangen’. De jonge Aart Jan Feitsma, raadslid 
in Leek, staat er nog tussenin op plek 5. 
Er zijn veel verschillende dorpen vertegenwoordigd op de kandidaten-
lijst. Dat geeft vertrouwen in een goede afloop. 

Thema’s en speerpunten 
De campagne is in volle gang. De verschillende gemeentelijke afdelin-
gen, de GroenLinks-bestuursleden en de drie fracties (Marum kent geen 
GroenLinks-raadslid) zijn al twee jaar bezig om zich voor te bereiden. 
De fracties onderhouden onderling geregeld contact en zijn gezamen-
lijk vertegenwoordigd in de zogenaamde raadsgroep, de groep die de 
weg naar eenwording van gemeente Westerkwartier bestuurlijk voorbe-
reidt en bewaakt. 
Volgens Klaas-Wybo zijn woningbouw en (sport-)voorzieningen in de 
verschillende dorpen belangrijke thema’s. Daarbij denkt hij vooral aan 
nieuwbouw voor jongeren (uitloop voor de overvolle stad) en levensbe-
stendig wonen voor ouderen. De woningen kunnen op diverse plekken 
een verrijking zijn voor de dorpen. 
Een ander thema is de inrichting van het landschap. De toekomstige ge-
meente wordt gesplitst door de snelweg Groningen - Heerenveen, waar-
door er als het ware twee afzonderlijke delen zijn te onderscheidden. In 
het zuiden (Leek) was vroeger voornamelijk kleinschalige landakker-
bouw, grootschalige ontwikkelingen leggen nu een onevenredige druk 
op het landschap en het behoud ervan. 
Waar Leek vooral een productieve gemeente is, met haar akkerbouw, 
zijn de inwoners van Zuidhorn meer in de dienstverlening en in de 
kennissector te vinden. Vele mensen uit het Westerkwartier werken te-
genwoordig in het nabij gelegen Groningen, Drachten of Heerenveen. 
Trouwens: de stad Groningen is van oudsher altijd een belangrijke ba-
nenmotor geweest en het Westerkwartier zal ook in de toekomst vooral 
gericht zijn op Groningen. Behalve het Westerkwartier met inmiddels 
enkele sterke en soms grotere bedrijven, blijven Drachten en Heeren-
veen ook een grote rol spelen in de werkgelegenheid.

Elk dorp telt
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Goede hoop 
Wellicht komt Jesse Klaver in deze campagnetijd naar de stad, en kan 
de afdeling Westerkwartier mee profiteren. In ieder geval komt Tweede  
Kamerlid Wim-Jan Renkema, woonachtig in Meppel, spreken. Onge-
twijfeld komt bij zijn komst ook een ander belangrijke GroenLinks-
thema aan bod: de armoede en schuldhulpverlening. Onderscheiden en 
profileren op de armoedebestrijding maakt een goede kans, te meer daar 
de SP en de Partij voor de Dieren niet mee doen aan de verkiezingen. 
Klaas-Wybo verwacht dat GroenLinks in november kan profiteren van 
deze leemte. 
Klaas-Wybo noemt het Sociaal Warmtefonds als voorbeeld waarbij de 
thema’s armoede en duurzaamheid samen komen. Daar is GroenLinks 
Westerkwartier al een tijdje mee bezig. Met behulp van zo’n fonds kun-
nen mensen met een kleinere portemonnee de energietransitie goed 
doorkomen. 
Geen SP of Partij voor de Dieren in Westerkwartier, maar wel een ver-
splinterde liberale kant in de politiek. Er zijn twee lokale partijtjes ac-
tief, deels voortkomend uit de VVD. Het zal spannend worden hoe de 
machtsverhoudingen komen te liggen na de verkiezingen. Als alles mee-
zit zijn 4 á 6 (van de 33) zetels voor GroenLinks mogelijk, schat Klaas-
Wybo. Of hij gelijk gaat krijgen? Na 21 november weten we meer.

Ger Zuiderveen
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Ik hoor dat het op de 
snelwegen steeds  
drukker wordt. 
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‘Midterm’ verkiezingen
Het jaar van de vrouw en de 

blauwe golf

Sinds een paar weken is de spanning weer voelbaar geworden, de midterm 
verkiezingen komen eraan. Onze brievenbus zit vol met flyers van aller-
lei kandidaten (de nee-nee- of nee-ja-sticker is hier geheel onbekend), en 
ik krijg bijna wekelijks verzoeken om een bijdrage te doen aan een cam-
pagne. Mijn Amerikaanse vrienden hebben het koortsachtig over ‘flipping 
the house.’ 

Tijdens deze verkiezingen worden nieuwe senators (Senate) en verte-
genwoordigers (House of Representatives) gekozen. In beide kamers 
zijn nu de Republikeinen in de meerderheid, en dus aan de macht. Deze 
machtspositie ligt ten grondslag aan nieuw, meer conservatief beleid, 
maar is ook een van de redenen waarom er nog geen impeachment-
procedure is gestart tegen Donald Trump. De Democraten zouden het 
aantal stemmen gewoonweg niet halen, en geen Republikein die mee 
stemt want dat ondermijnt hun machtspositie. Tevens heeft de machts-
positie ervoor gezorgd dat er zonder al te veel problemen een man die 
beschuldigd is van aanranding en seksuele intimidatie in het hoogste 
gerechtshof is benoemd. Maar voor veel vertegenwoordigers, en een 
paar senatoren, is er nu een einde aan hun termijn gekomen en dus 
komen er posities vrij. 

Het jaar van de vrouw
Het beleid sinds 2016 is behoorlijk vrouwonvriendelijk geworden en 
buiten alle protesten om de rechten van de vrouw te beschermen is er 
ook een hele groep vrouwen opgestaan om zich verkiesbaar te stellen 
voor de Democraten in de midterms. Ze noemen het ook wel ‘the year 
of the woman.’ Deze vrouwen hebben het niet makkelijk want ze wor-
den regelmatig door het slijk gehaald in de conservatieve media, worden 
geïntimideerd en bedreigd, maar ze doen het bijzonder goed onder hun 
eigen achterban.
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Blauwe golf
De Democraten hopen op een blue wave deze verkiezingen. Als ze genoeg 
van de vrijgekomen plekken in het huis van afgevaardigden kunnen be-
machtigen kunnen ze de macht in deze kamer van het Congress pakken; 
‘flipping the house’. Dat betekent dat ze tegenwicht kunnen bieden aan de 
senaat en de president, en een impeachmentprocedure kunnen starten. 

De Republikeinen
Er staat enorm veel op het spel, voor zowel Democraten als Republi-
keinen. De Republikeinen zitten niet comfortabel achterover op het 
pluche. Zij zoeken allerlei manieren om hun basis te activeren en daar 
zijn ze de afgelopen jaren net iets beter in geweest dan de Democraten.  
Donald Trump reist door het land om tijdens politieke bijeenkomsten 
zijn volgelingen te laten weten dat als de Republikeinen aan macht ver-
liezen het hún schuld is. De beschuldigingen tegen Brett Kavanaugh 
vlak voor zijn benoeming tot het Hoger gerechtshof hebben de Repu-
blikeinen met beide handen aangegrepen om de Democraten in een 
kwaad daglicht te zetten; zij zouden immers deze beschuldigingen heb-
ben gefabriceerd en deze goede man ten gronde willen richten. Voor de 
achterban is dit een signaal om te zorgen dat de Democraten niet aan 
zetels winnen. 
Maar de misschien wat slechter georganiseerde Democraten knijpen 
hem met zoveel conservatieve macht om zich heen, en de benoeming 
van Kavanaugh heeft ook hen geactiveerd. De opkomst wordt waar-
schijnlijk ongeëvenaard hoog voor een tussentijdse verkiezing. 

Bea Moolenaar

Stand van zaken in de jeugdzorg
Afgelopen week lieten de gezamenlijke Groninger gemeenten, net als een 
groot aantal andere gemeenten in het land,  weten dat de inkoop van de 
geïndiceerde jeugdzorg voor de provincie langzamerhand onbetaalbaar 
wordt. Er wordt rekening gehouden met een tekort van 39 miljoen euro 
op een totaalbedrag van bijna 160 miljoen. Met andere woorden we over-
schrijden het budget met een kwart. Het uiteindelijke resultaat kan nog 
flink van deze raming afwijken waarbij de verwachting is dat het eerder 
duurder dan goedkoper zal uitpakken. 

Ook voor de komende periode worden grote tekorten verwacht. Een 
groot deel van de gemeenten kan het tekort voor dit jaar nog uit de 
reserves voor het sociaal domein opvangen, maar daarmee raakt wel de 
bodem van de reserve in zicht. Vanuit Groningen is voor de zomer al 
een brandbrief naar het ministerie gestuurd maar dat heeft helaas nog 
niet geleid tot een toename van de budgetten.

Oorzaken
Wat zijn nu de oorzaken van deze stijging? De belangrijkste is dat het 
budget dat we van het rijk krijgen flink minder is dan vóór de decentrali-
saties. Zonder die korting zouden we ongeveer uitkomen. Dus stijging is 
eigenlijk het goede woord niet, de door de centrale overheid verwachtte 
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daling vindt nog niet plaats, is een betere uitleg. Daarnaast merken we 
dat door de invoering van sociale teams en de andere werkwijze meer 
jongeren in beeld zijn.  Doordat we hen sneller in beeld hebben kunnen 
we als het goed is deze jongeren met lichtere zorg ondersteunen waar-
door een deel van hen later geen zwaardere zorg meer nodig heeft. Het 
effect van deze werkwijze zal pas over een aantal jaren duidelijk worden.

Transformatie
Een belangrijk aspect dat nog niet genoeg uit de verf komt is de trans-
formatie van de zorg. Niet bij elk probleem of bij elke afwijking van de 
norm direct gespecialiseerde hulp inroepen maar, samen met het kind 
of de jongere en de sociale omgeving, kijken naar het probleem en ge-
wenste oplossingen. Het lokale netwerk gebruiken of durven afwijken 
van de norm als een aantal andere zaken goed geregeld zijn. Deze werk-
wijze komt naar mijn idee door een tweetal redenen nog niet goed van 
de grond.

Angst
Vanaf de eerste contacten met het consultatiebureau regeert de angst bij 
de professional. Mis ik niet iets? Is die afwijking verklaarbaar of moet ik 
er wat mee? Wat als ik iets mis, of fout doe? Verwijzing naar een speci-
alist of een andere organisatie is meestal het gevolg. Een huisarts heeft 
10 minuten voor een puber om te bepalen of het dwarse gedrag bij het 
puber-zijn hoort of op iets anders wijst. Een groot aantal zal na de 10 
minuten een verwijzing naar de jeugd GGZ afgeven, voor de zekerheid. 
Zolang we er met zijn allen niet in slagen om die professionals in de 
eerste lijn beter te laten functioneren in samenwerking met het kind 
en de omgeving, zullen er nog kinderen naar zwaardere hulp verwezen 
worden terwijl dat niet noodzakelijk is. Overigens speelt diezelfde angst 
ook de ouders parten. Een diagnose is voor hen ook een bevestiging dat 
zij het goed doen.

Geld
Grote en kleine jeugdzorginstellingen zijn bedrijven. Zij willen renda-
bel en liefst met winst draaien. Het organisatiebelang wordt daardoor  
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regelmatig op één gesteld. Duurdere producten aanbieden of indicaties 
bij twijfel net even iets verzwaren zodat er een langere behandeltijd of 
een duurder product ingezet kan worden, het gebeurt. Even op de han-
den zitten en kijken hoe de jongere zich ontwikkelt levert niks op, een 
reeks van 10 gesprekken wel. 

Conclusie
De angst en het geld maken van de transformatie een heel lastige ont-
wikkeling die nog jaren in beslag zal nemen en waar we slechts met klei-
ne stapjes vooruit zullen komen. Maar het is wel de weg die we moeten 
vervolgen.

Marc Verschuren 
(GroenLinks-wethouder gemeente Winsum)

Ik kom langs!
Sinds het aantreden als provinciaal bestuurslid op 14 april 2018, heb ik al 
veel mensen mogen ontmoeten die zich inzetten voor onze GroenLinks-
idealen. Nadat ik mezelf de structuren, gewoontes en regels eigen heb ge-
maakt, is na overleg besloten dat ik mij ga richten op onderdelen jeugd en 
ledenbinding.

De afgelopen tijd ben ik voornamelijk bezig geweest met het zoeken naar 
mogelijkheden om meer jongeren te betrekken bij de provinciale poli-
tiek. De aanstaande Provinciale Statenverkiezingen bieden een mooie 
gelegenheid om jongeren meer van de provinciale politiek te laten zien. 

Om jongeren in de gehele provincie te bereiken, is het van belang dat 
provinciale GroenLinks-activiteiten niet alleen in de gemeente Gronin-
gen worden georganiseerd. Daarbij is het naar mijn idee belangrijk om 
tijdens elke activiteit in de verschillende regio’s maatwerk te leveren in 
plaats van een gestandaardiseerde activiteit voor elke regio. Doordat de 
verschillende regio’s verschillende uitdagingen en behoeftes hebben, is 
het belangrijk om ook de activiteiten in overeenstemming met deze uit-
dagingen en behoeftes te organiseren.

De komende tijd zal ik mij voornamelijk richten op de uitvoering van 
verschillende activiteiten om zo meer leden, waaronder ook jongeren, 
aan te trekken. Daarnaast zal ik mij blijven inzetten om meer mensen 
binnen onze mooie provincie te mogen ontmoeten tijdens regionale of 
provinciale activiteiten. Hopelijk tot snel!

Brian Geertsema
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Provinciaal bestuur GroenLinks Groningen
Secretaris Gijs van der Kroef
gijs.vdkroef@gmail.com  

Uitnodiging

Provinciale Ledenvergadering op 

zaterdag 10 november 2018 

Op zaterdag 10 november 2018 wordt een algemene ledenvergadering 
gehouden. De vergadering begint om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 
14.00 uur. We vergaderen op het GroenLinkspand aan de Coehoorn-
singel 87 in Groningen. 

Op de conceptagenda staan in elk geval de volgende punten. De volg-
orde kan nog wijzigen. 

•	 Vaststellen verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 
•	 Begroting afdeling 2019 
•	 Verantwoordingen 

Een definitieve agenda volgt eind oktober. Leden ontvangen de agenda 
en de vergaderstukken via de e-mail. Om het milieu, papier en printkos-
ten te besparen, liggen deze stukken niet in geprinte vorm in de verga-
derzaal! De stukken zijn vanaf 27 oktober ook opvraagbaar bij secretaris 
Gijs van der Kroef (gijs.vdkroef@gmail.com). We vragen je echter te-
rughoudend met deze mogelijkheid om te gaan.

We hopen je op de vergadering te ontmoeten.
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Provinciaal bestuur GroenLinks Groningen
Secretaris Gijs van der Kroef
gijs.vdkroef@gmail.com  

Uitnodiging

Provinciale Ledenvergadering op 

zaterdag 24 november 2018 

Op zaterdag 24 november 2018 wordt een algemene leden-
vergadering gehouden. De vergadering begint om 10.30 uur 
en vindt plaats in dorpscentrum De Broeckhof te Zuidbroek. 
Deze locatie is gelegen in het centrum van Zuidbroek aan de  
W.A. Scholtenstraat 18. De Broeckhof ligt op loopafstand van het sta-
tion. Op de conceptagenda staan in elk geval de volgende punten. De 
volgorde kan nog wijzigen. 

•	 Vaststellen	kandidatenlijst	Provinciale	Statenverkiezingen	
•	 Verkiezing	bestuursleden	
•	 Vaststellen	opdracht	aan	kandidatencommissie	gedeputeerde
•	 Benoemen	kandidatencommissie	gedeputeerde

Een definitieve agenda volgt rond 10 november. Leden ontvangen de 
agenda en de vergaderstukken via de e-mail. Om het milieu, papier en 
printkosten te besparen, liggen deze stukken niet in geprinte vorm in de 
vergaderzaal! Het advies van de kandidatencommssie over de kandida-
ten voor de Provinciale Statenverkiezingen behoort bij de op 10 novem-
ber te versturen vergaderstukken. 
Je kunt dit advies vanaf 12 november opvragen bij:
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl. We vragen je echter terughou-
dend met deze mogelijkheid om te gaan.

We hopen je op de vergadering te ontmoeten.
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Column
Spektakel

Mijnheer Jansen is een bewonderaar van het werk van de Nederlandse 
kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Begonnen als één van de oprichters 
en theoretici van Cobra, daarna lid van de Situationistische Internatio-
nale (‘Verander de maatschappij door de situatie te scheppen die elke 
terugkeer onmogelijk maakt’), ontwerper van New Babylon (een wereld 
waar mensen terugkeren naar een zwervend bestaan, maar in een ste-
delijke wereld) en tenslotte schilder van kleurrijke en maatschappijkri-
tische kunstwerken. 
Constant publiceerde in 1969 een boekje dat mijnheer Jansen sterk heeft 

beïnvloed: De opstand van Homo Ludens. Kern 
van het boekje was de gedachte dat werk overbo-
dig is geworden, zodat mensen de tijd krijgen om 
de kern van hun bestaan te realiseren: spelen. 
Constant was kunstenaar, geen filosoof, dus het 
boekje was meer richtinggevend dan analyserend. 
In de Situationistische Internationale bevond zich 
een man die wat dieper groef in de maatschap-
pelijke ontwikkelingen: Guy Debord. In De Spek-
takelmaatschappij’ (1967) brengt hij de gedachte 
naar voren dat het niet de economie is die de we-

reld aandrijft, maar de ontwikkeling van het spektakel. De twintig jaar 
die Marx had besteed aan de bestudering van het kapitalisme (resulte-
rend in de drie dikke boeken van Het Kapitaal), 
beschouwde hij als verspilde tijd.
Mijnheer Jansen was bij eerste lezing al gefasci-
neerd door de gedachte dat het niet de economie 
is die alles bepaalt. In de jaren twintig was dui-
delijk geworden dat het kapitalisme niet vanzelf 
ten onder zou gaan, zoals Marx nog had gedacht. 
Na de oorlog was alle hoop op een andere orga-
nisatie van de economie vervlogen. In de strijd 
tussen kapitalisme en communisme was het idee 
van een socialistische maatschappij ten onder 
gegaan. Al in de jaren vijftig zochten linkse theoretici een uitweg uit de 
impasse door het idee van een klassenmaatschappij ook toe passen op 
het communisme: wat kapitalisme en communisme gemeenschappelijk 
hadden was de concentratie van de macht in handen van een kleine 
groep. Onder het kapitalisme zijn dat de grote bedrijven, in het com-
munisme de leiding van de partij. 
Debord nam geen afstand van deze analyse, maar voegde er wel iets aan 
toe: het spektakel. Wat kapitalisme en communisme met elkaar verbindt 
is het feit dat de werkelijke machtsverhoudingen onzichtbaar zijn dank-
zij de beelden die het spektakel opwerpt om ons het idee te geven dat 
we echt leven. Het werkelijke leven heeft echter plaatsgemaakt voor de 
voorstelling ervan die ons via de media wordt opgedrongen: een goed 
betaalde baan, een auto, een eigen huis, een vakantie in Indonesië, goe-
de wijn, een jaartje er tussen uit. Wij hoeven die voorstelling slechts te 
consumeren en denken dat dat het leven is. Maar diep in ons hart weten 
we beter, want de teleurstelling schuilt achter elke aanschaf. Mijnheer 
Jansen weet dat, maar wat er aan te doen?

Henk de Weerd
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  Agenda

Zaterdag 10 november: 10:00 - 14:00 uur
PLV over o.a. provinciaal verkiezingsprogramma
GroenLinks Pand, Coehoornsingel 87, Groningen

Woensdag 21 november
Herindelingsverkiezingen
•	 Bedum, De Marne, Eemsmond, Winsum (wordt gemeente Het 

Hogeland)
•	 Groningen, Haren, Ten Boer (wordt gemeente Groningen)
•	 Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn (wordt gemeente Wester-

kwartier)

Zaterdag 24 november: 10:30 - 15 uur
PLV over o.a. kandidatenlijst Statenverkiezingen
De Broeckhof, W.A. Scholtenstraat 18, Zuidbroek

Zaterdag 16 februari 2019: 10:00 - 17:00 uur
Landelijk GroenLinks Congres

Woensdag 20 maart 2019
Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen

Donderdag 23 mei 2019
Europese Verkiezingen

Helpen in de campagne?

Groningen: groningen@groenlinks.nl

Het Hogeland: ab.bruininks@gmail.com

Westerkwartier: campagne@groenlinkswesterkwartier.nl
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Redactie: Nicolette Scholten, Ger Zuiderveen en Henk de Weerd 
 
Bijdragen: Bea Moolenaar, Brian Geertsema, Hendri Meendering, 
Marc Verschuren, Nienke Homan, Roelof Lanting

Redactieadres:
Statenfractie GroenLinks 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen
050 3164568
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl

Kopij is van harte welkom op bovenstaand adres. 
 
Deadline: 1 februari 2019

Contact
Statenfractie
Arjen Nolles (fractievoorzitter): 06 38373783 
arjennolles@yahoo.com
 
Harrie Miedema: 06 43748917 
h.miedema@ps-provinciegroningen.nl
 
Hendri Meendering: 06 30863583 
h.meendering@xs4all.nl
 
Leo de Vree (fractievertegenwoordiger): 0595 464327 
ldevree@planet.nl
 
Gedeputeerde 
 
Nienke Homan: 06 52761547 
nienkehoman4@gmail.com

Provinciaal bestuur  
 
Ria Damhof (voorzitter): 06 14531360  
riadamhof@gmail.com
 
Gijs van der Kroef (secretaris):  
06 13705440 
gijs.vdkroef@gmail.com 
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David van der Kellen (penningmeester):  
050 4061994 
vdkellen@hotmail.com
 
Job de Bruijn: 050 5891568 
jobdebruijn@gmail.com
 
Henk Klabbers: 050 4062954 
hklabbers@noordmaat.nl

Trevor Mooijman: 06 40708655 
mooijman.trevor@gmail.com

Claude Ravisé 
ravise@home.nl

Brian Geertsema 06 36317961
geertsemabrian@hotmail.com
 
Digitaal
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
www.groenlinksgroningen.nl
https://www.facebook.com/groenlinksprovinciegroningen/
https://twitter.com/glprovgroningen


