
Doe mee met de PvdA campagne voor de gemeenteraad!
Voor je het weet is het maart 2014. Dan gaat Hoogeveen weer naar de stembus om een nieuwe 
gemeenteraad te kiezen. U kunt natuurlijk achterover gaan zitten en wachten wat er voor campagne 
wordt gevoerd en wat voor strategie, plannen en activiteiten worden bedacht. 
Maar u kunt ook MEEDOEN ! Dat is samen inhoud en vorm geven aan de PvdA - campagne. 
Ik roep u op en daag u uit  niet af  te wachten wat een ander bedenkt maar SAMEN mee te denken 
en een geweldige campagne in de steigers te zetten.

Meld u aan ! Wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
Een grote PvdA is in Hoogeveen van enorm belang dus doe mee. 
Wolter Dekker Coördinator campagne & lid Gemeenteraad
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Heeft u al een boom geplant in het Millenniumbos?
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1 mei bijeenkomst 2013 in Wijster
Plaats: Dorpshuis De Weidehoek, Wijster 
Organisatie: Gewest Drenthe PvdA
Gasten: Rudy Rabbinge en Agnes Wolbert
Verhinderd: Bernard Hanskamp
Bezoekers: Enkele tientallen mensen
Sfeer: Moeilijk te beschrijven
Aankleding: Binnen en buiten uitbundig PvdA

Rudy Rabbinge 
Het is elke keer weer interessant en een genoegen 
om naar de heer Rudy Rabbinge te mogen luisteren. 
Over veel onderwerpen weet hij veel. Hij verstaat de 
kunst om die kennis goed te doseren en te doceren.
Hij woont op het platteland buiten Zuidwolde op een 
boerderij waar zijn familie al eeuwenlang woont. 
Zie Wikipedia voor veel informatie over Rabbinge.

Vanavond spreekt hij over drie thema’s.

a. Abstract
Solidariteit heeft tegenwoordig een andere invulling. 
De verzorgingsstaat is opgezet tegen willekeur. 
Het gaat nu om collectiviteit en effectiviteit. 
Aandacht voor een sociaal weefsel is belangrijk.

b. Mondiaal
Er zijn steeds meer democratische landen.
In 1980 waren 167 landen lid van de Verenigde 
naties, waarvan 69 democratisch. In 2011 waren 
195 landen lid van de VN waarvan 115 democratisch. 
Ook met de economische ontwikkeling van landen 
gaat het goed. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er 
geen grote oorlogen geweest. Stabiliteit, vrijheid en 
democratie zijn toegenomen. Duurzame ontwikke-
ling is geaccepteerd. 

Het gaat goed met:
1. Voedsel 
2. Energie 
3. Water
4. Hulpbronnen        
5. Bio-diversiteit

De afgelopen jaren groeide de bevolking 7x, 
de voedselproductie groeide 20x. Toch lijden 
100 miljoen mensen honger. In Afrika wordt maar 
20% benut van de voedsel productie capaciteit.

c. Internationaal
Jaren geleden schreef  minister Jan Pronk een beleids-
nota met de titel ‘Wereld van verschil, Wereld in geschil’.
Nu blijkt dat er in de nieuwe mega-steden geen honger 
is, wel op het platteland. Dit is bewust beleid van rege-
ringen. Veel landbouwgrond wordt uitgeput, dit is on-
duurzaamheid. Vrouwen in Afrika hebben geen 

eigendomsrecht op grond, hun stam wel. Daardoor 
kunnen zij niet naar de bank voor een lening om te in-
vesteren. Landen zullen zelf  in hun landbouw moeten 
investeren.
De beleidsnota van PvdA-minister Ploumen heeft als 
titel ‘Wat de wereld verdient’. Haar uitgangspunt is: 
hulp waar nodig, handel waar het kan. Rabbinge is het 
met haar beleid niet eens. Het budget voor ontwikke-
lingssamenwerking is kleiner dan vroeger, 3,5 miljard. 
Volgens Rabbinge is met dit bedrag veel mogelijk.
Niet met het beleid van Ploumen, dat noemt hij haastig,
vervliegend, verdampend. 

Het gaat goed. 
In 1960 betaalden we 11 cent voor een ei, nu 16 cent. 
en ging 40% van ons inkomen naar voeding, nu 4,5%.
Na de inleiding vragen, antwoorden en discussie.

Agnes Wolbert
Onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer vroeg aan-
dacht voor de resultaten van een project, opgezet door de 
Wiardi Beckmanstichting. Boeken met 50 interviews met 
gewone mensen zijn het resultaat. Deel 1 heeft de mooie 
sub-titel ‘De verzwegen politiek van het dagelijks leven.’ 
Volgens Agnes, goed op dreef, vol overtuiging en vuur, 
worden er in deze regeerperiode belangrijke stappen gezet. 
Het Sociaal Akkoord is zo een stap. Zij is trots op dit 
Kabinet en de Ministers. Volgens Agnes zijn wij de 
afgelopen jaren verwend: bijvoorbeeld met de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning. Daarin werd volgens haar te 
veel geregeld. Zij wijst er op dat er in de Sociale Werkplaatsen 
70.000 plaatsen komen te vervallen. Volgens de regering 
vangen bedrijven deze mensen op met een goede 
arbeidsplaats. De opstelling en inzet van Agnes zorgde 
voor felle reacties uit de zaal.

Bert Anthonisse, Bestuurslid, bertus33@ziggo.nl
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  Agenda
- 16 mei 
   Raadsavond, 19.00 uur, Raadhuis
- 23 mei 
  Fractievergadering, Raadhuis
- 24 mei 
  overleg met PvdA Statenfractie, 
  Hoogeveen
- 28 mei 
  Inloop in de Koffiepot, 20.00 uur, 
  Hoogeveen
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Stichting Millennium
Hoogeveen is Millenniumgemeente en heeft de 
doelstellingen van de Verenigde Naties (VN) om 
de armoede in 2015 wereldwijd terug te dringen 
omarmd. Stichting Millennium Hoogeveen richt 
zich dit jaar bij het verwezenlijken van deze 
doelstellingen op twee projecten. De aanleg van 
een Millenniumbos (een CO2-compensatiebos) 
en de bouw van een Shomaschool  in Tanzania 
waar niet alleen kinderen les krijgen maar ook 
leraren bijgeschoold worden.

Shomaschool in het klein af
De maquette van de school in Rubya is klaar.       
Leerlingen Saskia Dort en Berjan Schrör van het    
Alfa-college totnen met trots het eindresultaat van 
een aantal weken hard werken. 

Tien weken geleden hebben de studenten Bouwkunde 
van het Alfa-college in Hoogeveen het stokje overgeno-
men van hun collega’s die begonnen waren met de eerste 
tekeningen van de te bouwen school, het maken van een 
maquette en een 3D-tekening. Elke maandagmorgen 
hadden de twee een overleg met de Stichting Shoma, 
waarbij de vorderingen besproken werden. Spannend was 
het toen de ontwerpen in Tanzania werden voorgelegd en 
besproken. Maar de architect en aannemer ter plaatse 
keurden de tekening in grote lijnen goed. De aanpassin-
gen werden door Saskia en Berjan doorgevoerd en aan de 
hand hiervan kon de maquette afgemaakt worden. De 
maquette is inmiddels overgedragen aan de stichting 
Shoma. Wat de studenten betreft kan de bouw beginnen.

Bron: Hoogeveensche Courant 01.05 2013

Pagina 3 van 5

Kwijtschelding voor ondernemers.
Tijdens de raadsvergadering van 28 februari hebben 
we een motie aangekondigd om ondernemers met een 
inkomen tot 100% van de bijstandsnorm toe te laten 
tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dat 
idee is al door meerdere PvdA-fracties in den lande 
geïntroduceerd. De motie kon op steun rekenen van 
diverse fracties maar na discussie is de motie 
aangehouden en heeft het College beloofd de moge-
lijkheden te onderzoeken en ons zo spoedig mogelijk 
hierover te informeren. 
Recent zijn we inderdaad door het College op de 
hoogte gesteld van haar bevindingen. Het komt erop 
neer dat de motie wordt ontraden door het College 
omdat vooral de uitvoeringskosten hoog zijn. 
Ook strookt de werkwijze niet met de bedoeling van 
de wetgever over dit onderwerp. Immers, zo schrijft 
het College, in de wet staat dat toetsing van het 
inkomen plaats vindt aan de hand van het inkomen op 
het moment van indiening. In de door ons voorgestel-
de methodiek vindt toetsing achteraf  plaats. 

Dat is administratief  bewerkelijk en maakt de door-
looptijd van een aanvraag aanmerkelijk langer. 
Tijdens de discussie in de gemeenteraad opperde D66 
om de kwijtschelding rechtstreeks te koppelen aan een 
BBZ uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). 
Het College schrijft dit wel een goede oplossing te 
vinden. Wij vinden dat ook en zetten onze eerste 
motie niet door. Samen met D66 passen we de motie 
aan en dienen deze binnenkort opnieuw in.

Hendrikus Loof
Fractievoorzitter 
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

Meer informatie over dit onderwerp? 
gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl
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 www.hoogeveen.pvda.nl               

            @pvdahoogeveen

            www.facebook.com/partijvandearbeid.hoogeveen

Afdelingsbestuur PvdA Hoogeveen per 1 mei 2013
Het bestuur van de PvdA Hoogeveen is sinds kort weer op volle sterkte. 
Hieronder de bezetting:

Voorzitter   
Theo Jonker     Brinkstraat 7    7902  AC Hoogeveen    0 651 196 94?  theojonker@pvdahoogeveen.nl
Secretaris
Beerend de Weerd    De Welhaak 6    7908  NH Hoogeveen    0 528 273 365  bestuur@pvdahoogeveen.nl
Penningmeester
Folkert Kuipers     Groenland 23    7908  RC Hoogeveen    0 528 267 512  kuipers.f@ziggo.nl
      Bankrekening 16 47 95 3 PvdA afdeling Hoogeveen
Bestuursleden
Lucie Nieboer-Timmer   Flokstrapad 5    7908  RD Hoogeveen    0 528 231 093  lucienieboer@gmail.com
Ellen Boersma    Mortonhof  74  7908  AA Hoogeveen  0 681 088 335 ellen_boersma@live.nl
Bert Anthonisse     Schuttevaer 30 a 7908  DA Hoogeveen    0 528 276 227  bertus33@ziggo.nl

Kent u iemand die onze nieuwsbrief  ook wil ontvangen? 
Meld het aan wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

Fractiegegevens PvdA Hoogeveen per 15 november 2012
Hendrikus Loof hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl Vondelstraat 15, 7901 HP Hoogeveen
0 650 507 137 Fractievoorzitter | Duurzaamheid en mobiliteit | Veilig | Bestuurt
Mark Tuit   marktuit@pvdahoogeveen.nl  Otto Zomerweg 54, 7313 AJ Hollandscheveld 
0 619 506 162  Wnd. fractievoorzitter | Ontwikkelt | Meedoen | Wijken en dorpen
Ida Gerda Emmens idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl De Waring 31, 7908 LG Hoogeveen
0 655 998 261  Fractiesecretaris | Duurzaamheid en mobiliteit | Ondernemen en werken | Bestuurt
Gert Huijgen  gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl Aardenburg 40, 7906 DD Hoogeveen 
0 613 466 549  2e fractiesecretaris | Voorbereiding jaarrekening | Begel.cie accountant | Presidium
    Ondernemen en werken | Talentontwikkeling | Financiën
Inge Oosting    ingeoosting@pvdahoogeveen.nl Prieswijk 69, 7916 RP Elim
0 614 257 515    Raadslid | Meedoen | Talentontwikkeling | Wijken en dorpen | Financiën
Wolter Dekker    wolterdekker@pvdahoogeveen.nl Tapuitlaan 82, 7905 CZ Hoogeveen
0 612 091 298    Raadslid | Ontwikkkelt | Meedoen
Henk van de Weg    henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl Jennerstraat 224, 7909 EG Hoogeveen
0 613 403 219    1e opvolger | Ontwikkelt | Talentontwikkeling
   
                       OMBUDSTELEFOON 0 627 532 575
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Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid       --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens  --> @idagerda
Mark Tuit        --> @tuitmark
Hendrikus Loof        --> @hendrikusl
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Klik op de link voor
een directe verbinding

Nieuwschierig naar de PvdA?
www.pvda.nl/
aanmelden_belangstellende

Lid worden?
www.pvda.nl/aanmelden/lid

Redactie Nieuwsbrief:
Hendrikus Loof & Wolter Dekker

Vormgeving Nieuwsbrief:
Bert Anthonisse

Reacties aan: 
Bert Anthonisse bertus33@ziggo.nl

Geen Nieuwsbrief meer?
Stuur bericht aan Wolter Dekker:
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

Woensdag 19 maart 2014

Ja, DIT is de PvdA
Aansprekend & Herkenbaar

Campagne Raadsverkiezing 2014 | Partij van de Arbeid | Afdeling Hoogeveen
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