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Wethouder Delfzijl, Hans Ronde 

Op bezoek bij de premier 
 

Als ik een stukje schrijf heeft het over het algemeen betrekking op de politiek in de 
gemeente Delfzijl. De laatste raadsvergadering was in juli en daarna volgde het zomerreces. 
Het enige wat tijdens deze periode echt doorliep waren de schermutselingen met betrekking 
tot de herindeling, maar dit kunnen jullie dagelijks uit de krant halen.  
 
Op woensdag 7 september heb ik samen met mijn medebestuursleden van VVD Regio Noord 
op uitnodiging van de premier een bezoek gebracht aan Den Haag, daarover gaat dit korte 
verslag 
Na een uitvoerige scanprocedure en het opbergen van alle persoonlijke bagage worden we 
hartelijk ontvangen door VVD Kamerlid Erik Ziengs. In de ochtend zijn we met elkaar in 
gesprek gegaan om tot een efficiënte en effectieve invulling van onze taken als Regio 
Bestuur te komen. Tijdens de lunch in het Statenrestaurant met de Kamerleden Aukje de 
Vries, Betty de Boer, Arno Rutte en Erik Ziengs is ruimschoots tijd voor een gesprek en het 
stellen van vragen. 
 
Na de lunch volgt een de rondleiding door het parlementsgebouw. Een duik in de 
geschiedenis en de sfeer van het Tweede Kamer gebouw, vooral het bezoek aan de 
Handelingenkamer maakt veel indruk. Hier staan alle handelingen van de Eerste en Tweede 
Kamer (zie onderstaande foto).  
 

Nieuwsbrief 
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Ter afsluiting van de rondleiding is de openbare vergadering in de Plenaire Zaal vanaf de 
publieke tribune gevolgd. 
Na de rondleiding is het tijd voor een gesprek met de premier in het torentje. Hierbij komen 
de ontwikkelingen in het noorden ter sprake, zoals onze zorg met betrekking tot het 
aardbevingsdossier en de ontwikkelingen met betrekking tot de gemeentelijke 
herindelingen. Na afloop nog even foto momentje met de premier. 

 

De dag is afgesloten met een rondleiding 
door Nieuwspoort en een daarop 
volgend diner. 

Hans Ronde 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 
 



 

_________________________________________________________________ 

Uit de fractie, Loppersum 

 

Ook de Lopster politiek is na het zomerreces weer begonnen. Als eerste stond een 
commissievergadering op het programma, waar we als raad in gesprek zijn geweest met 
Nationaal Coördinator Groningen Alders. Hij had de Concept Kadernota Actualisatie 
meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen geschreven. De 
raadsleden van Loppersum konden hier op- en aanmerkingen over maken en we hopen dat 
hij de verschillende punten meeneemt in de definitieve versie. De VVD heeft nogmaals 
gepleit voor een goede opkoopregeling. Ook voor het inschakelen van plaatselijke 
aannemers voor herstellen aardbevingsschade blijven we aandacht vragen. 
 

Intussen zijn we als raad ook in een besloten setting bijgepraat over de herindeling. 
Loppersum heeft samen met Delfzijl een visiedocument geschreven. Hierin wordt nog eens 
goed onderbouwd waarom Delfzijl en Loppersum voor DEAL kiezen. Appingedam heeft nu 
ook aangegeven dat DEAL de beste optie is ondanks dat G7 nog steeds hun voorkeur heeft. 
G7 lijkt echter onhaalbaar. Het visiedocument is intussen naar het provinciebestuur 
gezonden. Omdat Eemsmond gekozen heeft voor BMWE (met Bedum, de Marne, Winsum), 
zal uiteindelijk de provincie een keus moeten maken oftewel een knoop moeten 
doorhakken. 
 

Op de raadsvergadering van 26 september staat het visiedocument op de agenda. Ook is er 
een voorstel om toch financiële steun te geven aan de bijzondere begraafplaatsen (6 in de 
gemeente Loppersum) voor het onderhoud. Een paar jaar geleden deed de gemeente 
(werkvoorzieningschap Fivelingo) het maaien van deze begraafplaatsen. Vanwege 
bezuinigingen is dit echter gestopt. De VVD heeft de afgelopen jaren voortdurend gepleit 
hier weer wat voor te bedenken en uiteindelijk is het  samen met Loppersum Vooruit gelukt 
de wethouder te laten bewegen. Het is niet helemaal geworden wat we wilden, maar we zijn 
toch blij dat met een jaarlijkse subsidie de vele vrijwilligers van de particulier 
begraafplaatsen toch weer een steuntje in de rug krijgen. We blijven vinden dat het in 
verhouding tot wat de gemeentelijk begraafplaatsen jaarlijks kosten een schijntje is. 
 
 
Bert-Jan Huizing 

 

___________________________________________________________________ 

  



 

 

___________________________________________________________________ 

Uit de fractie, Delfzijl 

 
Gebiedsregie 

In de raadsvergadering van juni stond de evaluatie gebiedsregie op de agenda. Dit was naar 
aanleiding van een motie die wij vorig jaar met de kadernota hadden ingediend.  

Wij vinden het stevig positioneren van gebiedsregie erg belangrijk, helemaal met het oog op 
de komende herindeling. Mensen moeten zich betrokken voelen bij hun gemeente en 
mogelijkheden hebben eigen ideeën te realiseren. Het beleid is nu gedegen ingezet waarbij 
nog niet alle facetten meteen volledig op sterkte zijn. Mandaat binnen de organisatie voor 
de gebiedsregisseurs is essentieel om succesvol te zijn. Dit werd volledig ondersteund door 
de wethouder. Ook wordt ons aandachtspunt meegenomen wat betreft het breed 
communiceren van de dorp- en wijkbudgetten zodat alle inwoners weten dat ze plannen 
hiervoor kunnen indienen en niet alleen de gevestigde gesprekspartners zoals 
dorpsbelangenverenigingen.  
Wij hebben vertrouwen in het zo ingezette beleid en zien uit naar de volgende evaluatie.  

 

 
Tineke Naafs 
 

 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

Uit de Statenfractie 

De Statenfractie Groningen zoekt een fractiemedewerker , een liberale duizendpoot voor 12 
uur per week. 

Wie zijn we en wat hebben we te bieden? 
Een interessante inhoudelijke en organisatorische functie in het hart van de provinciale 
politiek, De fractie zit in de oppositie en bestaat samen met de steunfractie uit 6 mensen, we 
hebben de beschikking over een eigen kantoor in het fractiehuis. Onze benadering is 
liberaal, dat betekent dat we eigen initiatief waarderen. Het is een verantwoordelijke functie 
die je veel inzicht zal geven in de politiek en het politieke handwerk. Je bent bij allerlei type 
bijeenkomsten, congressen, vergaderingen en symposia. Je wordt opgenomen in ons 
uitgebreide netwerk. Je krijgt 12 uur betaald en hebt normale vakanties. Er is geen 
pensioenvoorziening. 

  



 

Wat verwachten we ? 
1. Organisatietalent, je kunt fractievergaderingen organiseren, 

bijeenkomsten en afspraken plannen, agenda's maken, woordvoeringen archiveren 

en alle ondersteunende werkzaamheden die nodig zijn, aanvoelen en uitvoeren, 

zodat de fractie zich op de inhoud kan concentreren  

2. Schrijverstalent, je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden, hebt enig politiek gevoel 

en bent in staat persberichten naar aanleiding van politieke bijdrages te schrijven. 

3. Communicatie-talent, je bent vaak zowel  in- als extern het eerste aanspreekpunt en 

hebt gevoel voor verhoudingen en je rol, je kunt een netwerk opbouwen en zorgt 

ervoor dat de kanalen van de fractie zoals de social media goed worden benut. Je 

bent betrouwbaar en weet wanneer je vertrouwelijk met informatie moet omgaan. 

4. Flexibiliteit, je hebt op woensdag altijd de gelegenheid te werken en op andere 

dagen en avonden ben je flexibel. 

Ben je geïnteresseerd en heb je de mogelijkheid je voor minstens 2 jaar voor ons in te 
zetten, stuur dan een korte brief met motivatie en CV naar de fractievoorzitter 
mirjamwulfse@gmail.com  voor inlichtingen 0641120763  
______________________________________________________________ 

Data op een rijtje 

1 oktober De VVD-Dag over de Miljoenennota 
Start - 10:00 uur in Hotel Van der Valk Veenendaal (Bastion 73) in Veenendaal. 
Het programma duurt tot 13:00 uur. Aansluitend kunt u deelnemen aan de 
netwerklunch. Hiervoor vragen wij een bijdrage van 15 euro per persoon. Het 
hele programma van de dag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd 
opwww.vvd.nl/activiteiten.   

4 oktober Dinsdagavond een canvastraining voor belangstellenden. Locatie volgt 
8 oktober Meepraten over de verschillende landbouwthema’s met 2e Kamerlid Helma 

Lodders van 10.00 – 12.00 in Restaurant Eemshaven, Losdorp 
11 oktober Algemene Ledenvergadering in Losdorp 
 Tevens waterschapslezing Eisse Luitjens, Noorderzijlvest en Annechien Ten 

Have-Mellema, Hunze en Aa’s over waterveiligheid en -kwaliteit 
25 oktober Inspiratiesessie met campagneteams met o.a. hoe voer je een permanente 

campagne  
19 november  Landelijk congres met o.a. vaststellen verkiezingsprogramma, locatie volgt 
_________________________________________________________________ 

Van de bestuurstafel 
Zoals u vast al bovenaan de brief zag, ben ik verhuisd naar Zevenhuizen. Ik blijf werken in 
de regio en blijf ook actief voor de VVD Eemsdelta. 
Heeft u ideeën voor een bijeenkomst een werkbezoek of een spreker? Stuur een mail naar 
ohartman62@gmail.com of naar één van de fractieleden 
Houd vooral onze facebookpagina in de gaten! We zien u graag bij één van de activiteiten. 
 
Olga Hartman 
Namesns bestuur VVD Eemsdelta. 
__________________________________________________________________ 
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