
 

 
 

Van de redactie  
 
Op het politieke front is het nog steeds heel stil. Begrijpelijk want de gesprekken rond een coalitievorming zijn 
in volle gang en een demissionair college zet geen ingrijpende besluiten op de agenda. Eduard doet in deze 
nieuwsbrief verslag van het onderhandelingsproces tot op heden. In de raadsvergadering stond er één 
onderwerp op de agenda: de verordening tarieven sociaal domein. Gaby heeft zich daarom verdiept in de 
nieuwe regeling voor meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u 
daarover meer lezen. En hoewel het college demissionair is wil dat nog niet zeggen dat er niets gedaan wordt. 
Jaap van der Haar is al een aantal maanden hard aan het werk om Meppel Energie toekomstbestendig te maken 
en de inwoners bij die toekomst te betrekken.  
 
En ook de fractie heeft niet stilgezeten. We hebben binnen de fractie weer gasten mogen ontvangen die hun 
zorgen over bomen of beunbakken kwamen delen en ontvingen een aantal brieven van inwoners die opgepakt 
worden. Daarnaast hebben we met elkaar de woordvoerderschappen en andere taken binnen de fractie en 
gemeenteraad verdeeld. Naast Eduard is Madelinde aangetreden als vicefractievoorzitter en Robbert als 
fractiesecretaris. Met z’n drieën gaan zij de komende jaren de dagelijkse gang van zaken binnen de fractie 
organiseren. Als u iets met de fractie wilt delen of bespreken dan kunt u ons dit via  
fractiesecretaris@sterkmeppel.nl laten weten.  
 
En tot slot. Bestuursvoorzitter Ron Dunselman laat in deze nieuwsbrief weten welke punten we tijdens de 
jaarvergadering met elkaar gaan bespreken. Ik hoop u allen tijdens de jaarvergadering van 18 mei te kunnen 
begroeten. 
 
Veel leesplezier 
 

 

Elisabeth Bakkenes  
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In de vorige nieuwsbrief heb ik u al meegenomen in wat we na de gemeenteraadsverkiezingen hebben gedaan 

om tot een coalitie te komen. We hebben twee informateurs gevraagd om met een advies te komen. Deze 

informateurs, onze eigen Alberto Boon en Klaas Smidt, kwamen na een gespreksronde met alle fracties met het 

advies om gesprekken te gaan voeren met VVD en D66. D66 omdat zij ook een zetel winst hadden geboekt en 

de VVD omdat het de tweede grootste partij in Meppel is.  

 
In de raadsvergadering hebben we VVD en D66 gevraagd om de samenwerking met ons te verkennen. Beide 
partijen gaven daar een positieve reactie op. We hebben daarna, uiteraard in afstemming met VVD en D66, 
Ronald Vuijk gevraagd om het proces van collegevorming te begeleiden. Onder zijn leiding maar onder onze 
verantwoordelijkheid zijn wij gestart met een aantal sessies waarin onder andere zijn besproken: willen wij wel 
samen in een college zitten, hoe ziet onze agenda eruit voor de komende weken. Maar ook hebben wij een 
dagdeel besteed aan het elkaar beter leren kennen. 
 
Contouren 
De avond voorafgaand aan de raadsvergadering van 21 april hebben wij de eerste contouren van een 
collegeprogramma met elkaar besproken. Nog niet inhoudelijk maar wel welke onderwerpen er besproken gaan 
worden. Kortom: we zijn los en hopen ergens in mei het proces af te ronden en een coalitieprogramma te 
kunnen presenteren. Uiteraard wordt dan ook officieel wie de wethouders worden die het collegeprogramma 
gaan uitvoeren. Het is geen geheim dat Klaas de Vries onze kandidaat wethouder is. 
 
In tegenstelling tot voorgaande coalitieonderhandelingen worden niet alleen de raadsleden maar wordt ook de 
pers op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom de onderhandelingen. Niet inhoudelijk maar wel 
over het proces. 
 
Ergens in mei 
Het is een intensief traject om tot een coalitieprogramma te komen maar wij hebben er alle vertrouwen in dat 
er straks een mooi coalitie- en collegeprogramma ligt waarin veel van onze actiepunten te lezen zijn en waar 
het college mee aan de slag zal gaan! 
 

 
Eduard Annen  

 
 

Van het bestuur  

 
Woensdagavond 18 mei jaarvergadering! 
Ik schrijf het met een uitroepteken, want de afgelopen twee jaar moesten we de jaarvergadering telkens 
uitstellen tot in het najaar, omdat we vanwege de corona maatregelen niet bijeen konden komen. Maar nu is 
het dus mooi op tijd. Het zal een jaarvergadering worden met een bijzondere inhoud, omdat we ook terug 
willen kijken op de succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen en het verloop van de 
coalitieonderhandelingen om te komen tot een coalitieakkoord 2022-2026.  
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Daarnaast zijn er natuurlijk de terugblikken op 2021 door bestuur, wethouder en fractieleden. reguliere punten, 
enkele voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement, fractiestatuut en ons voorstel ter vaststelling 
van een Mediastatuut SteM. Ook willen we stilstaan bij het afscheid van Frans Venema na zijn 24 jaar lange 
raadslidmaatschap en bij het na 20 jaar afronden van zijn functie als fractiesecretaris door Jan Vonk. En we 
hopen van de aanwezigen advies te krijgen aan welke organisatie we als bestuur de SteM Bokaal 2022 kunnen 
uitreiken. 
 
Kortom, het wordt een bijzondere jaarvergadering, waarvoor we alle leden van harte willen uitnodigen! Het 
gele boekje met de agenda en alle benodigde informatie brengen we binnenkort bij u thuis in de bus. 
Tot 18 mei! 

 

 
Ron Dunselman, voorzitter 

 
 

Tussen wal en schip  
 
Tijdens de raadsvergadering van deze maand is de Tarieven Verordening Sociaal Domein vastgesteld. De 
verordening zelf was in oktober 2020 al vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders besloot 
enkele maanden later om het onderdeel Regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten nog even uit 
de WMO te halen en bij de bijzondere bijstand onder te brengen en deelde dit de gemeenteraad enkele 
maanden later mee. Daardoor kunnen alleen inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm 
gebruik van de regeling  maken tot een bedrag van maximaal 500 euro per jaar.  
 
Gezien de grote tekorten op het sociaal domein is het goed om mensen die zelf voldoende inkomen hebben die 
kosten ook zelf te laten betalen. Toch is in de tussenliggende tijd een probleem naar voren gekomen waardoor 
er mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat heeft te maken met het verschil tussen inkomen en 
besteedbaar inkomen. Chronisch zieken en gehandicapten hebben door hun ziekte meer zorgkosten dan 
gezonde(re) mensen. Zij hebben een inkomen dat wellicht net iets boven de norm van 120% uitkomt maar door 
de hogere kosten komt hun besteedbaar inkomen daar toch nog onder.  
 
Voorbeeld: 
Een inwoner met een spijsverteringsziekte die een medisch dieet moet volgen om gezond te blijven kreeg 
binnen de oude regeling een bedrag (door het Nibud als extra kostenpost becijferd) van 1300 euro per jaar 
uitgekeerd ongeacht het inkomen. Iemand die op bijstandsniveau zit krijgt nu krijgt nu slechts 500 euro 
vergoed. Met een bijstandsinkomen, waar je vaak blij bent als je 50 euro per week voor de dagelijkse 
boodschappen hebt, is dat een enorme kostenpost van 66 euro per maand. Maar iemand die 20 euro per 
maand boven de norm van 120% zit krijgt helemaal niets meer en gaat er dus ruim 108 euro per maand op 
achteruit.  
 
Bij het vaststellen van de tarieven kon ik niets meer doen want het besluit ging over het tarief en niet over het 
beleid. Gelukkig is er wel een hardheidsclausule voor bijzondere gevallen. Ik heb het college dus gevraagd  om 
die vooral te gebruiken voor inwoners die volgens de regels net buiten de norm vallen. In de komende periode 
ga ik samen met andere fracties kijken of we tot een initiatiefvoorstel kunnen komen waarbij we een vangnet 
creëren voor deze inwoners die het vaak al moeilijk genoeg hebben. 
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Gaby Geertsma 

 

 Bewoners NvL krijgen meer stem via werkgroep MeppelEnergie 

Bijna tien jaar geleden was de gasloze wijk Nieuwveense Landen het paradepaardje van de gemeente Meppel met 

een gezamenlijke biogasinstallatie. Maar hoewel de biogascentrale voor 70% minder CO2 uitstoot zorgde liet het 

systeem te wensen over en bleek niet betrouwbaar. In 2017 nam het toenmalig college het besluit om de 

warmteopwekking uit te besteden aan een bedrijf met ervaring in duurzame opwekking. Dat werd  CWD 

(CroonWolterDros). Daardoor werd de biogasinstallatie vervangen door een biomassacentrale die, net na mijn 

aantreden in 2018, in gebruik werd genomen. In plaats van een oplossing bleek dit een nieuw probleem te zijn die 

tot grote financiële problemen leidde en tot inwoners die ontevreden zijn over de hoge prijs van de warmte-

voorziening (die prijs is gekoppeld aan de exploderende gasprijs).  

In de eerste maanden van dit jaar heb ik veel met CWD onderhandeld over de toekomst en hoe we ervoor kunnen 

zorgen dat de bewoners van Nieuwveense Landen een betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening krijgen. Het 

lijkt mogelijk om de komende jaren de productie, transport en aflevering/afrekening van warmte in één hand te 

leggen. Een overall berekening van een derde partij heeft duidelijk gemaakt dat het dan een sluitende business 

case zou kunnen zijn.  

Maar belangrijker. Ik wil ervoor zorgen dat de inwoners zelf meer betrokken worden bij het project 

biomassacentrale. Als coördinerend wethouder heb ik samen met ambtenaren en de wijkregisseur gesprekken 

gevoerd in de wijk en met het wijkplatform. Ook ben ik enorm tevreden dat de werkgroep MeppelEnergie is 

opgericht. Daarmee hebben de wijkbewoners een vorm gevonden om hun gezamenlijke stem te laten horen. Dat 

geeft hen een sterkere positie. Vanuit de gemeente ondersteun ik de werkgroep waar mogelijk. Bijvoorbeeld in 
de vergelijking van de energielasten ten opzichte van andere plaatsen of wijken.  

Ik ga er vanuit dat mijn opvolger in het college de werkgroep steun zal blijven geven zodat de inwoners hun 
belangen goed kunnen behartigen.   

Energiestrategie voor Drenthe 

 
Jaap van der Haar 
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De inhoud van de Nieuwsbrief bevat informatie vanuit de SteM-fractie en 
is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, als ook donateurs en 
belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. 
Aanmelden voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:  
e.bakkenes@gemeenteraadmeppel.nl  
 
Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.  
Voor algemene opmerkingen richt u zich tot  
rvleeuwen1986@gmail.com 
 
Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein). 

 
 
Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube:  
www.sterkmeppel.nl  
www.facebook.com/StemSterkMeppel/ 
twitter.com/sterkmeppel 
https://www.instagram.com/stemsterkmeppel/  
www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel 

 
Afmelden nieuwsbrief  

 

mailto:e.bakkenes@gemeenteraadmeppel.nl
mailto:rvleeuwen1986@gmail.com?subject=Nieuwsbrief
http://www.sterkmeppel.nl/
http://www.facebook.com/StemSterkMeppel/
https://twitter.com/sterkmeppel
https://www.instagram.com/stemsterkmeppel/
https://www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel
mailto:rvleeuwen1986@gmail.com?subject=Afmelden%20nieuwsbrief

