
Voor een Europa dat voor mensen werkt, 
klop je bij de PvdA aan. Vier redenen:

1) Ons Europa schept banen
Door niet alleen de begrotingsnorm tot uit-
gangpunt van beleid te maken, maar vooral 
ook een werkloosheidsnorm van maximaal 
5 procent. Zodat we landen de tijd bieden om 
toe te groeien naar economisch herstel terwijl 
we mensen aan het werk houden 

2) Ons Europa stopt uitbuiting & 
    oneerlijke concurrentie. 
Het vrije verkeer van werknemers en diensten 
staat aan de basis van onze welvaart. Wie dat 
vrije verkeer wil beschermen moet allereerst 
werknemers beschermen. 

3) Ons Europa maakt banken weer 
    dienstbaar aan spaarders en bedrijven. 
We zorgen dat banken zichzelf  overeind 
houden als ze omvallen, leggen bonussen 
aan banden en brengen kredietverlening aan 
bedrijven weer op gang.

4) Ons Europa is van verdraagzaamheid. 
De agenda van haat en nijd van Wilders en 
zijn Europese collega’s verziekt de band 
tussen landen en binnen landen. 
Nederlanders worden opgezet tegen Oost-

Europeanen, nieuwkomers tegen hen die 
er al waren. Dat voorgoed te voorkomen is 
waar Europa ooit voor is opgericht en waar 
sociaaldemocraten aan bouwen.

Dat doen we als PvdA niet alleen. Paul Tang 
zal de komende weken met collega-lijsttrek-
kers van Europese zusterpartijen op precies 
die vier thema’s onze gezamenlijke plannen 
presenteren.
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Kies op 22 mei voor meer banen in Nederland!



Meer zeggenschap met nieuwe Wmo

door Otwin van Dijk op 24 april 2014.
Langdurige zorg, AWBZ, PGB en Wmo.

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
creëren we ruimte voor gezond verstand en meer zeggenschap voor 
mensen over hun eigen zorg. Dat maakt de zorg betaalbaar.
We praten met z'n allen al jaren over de vraag hoe de zorg anders, 
beter kan. Hoe we mensen weer zeggenschap kunnen geven over hun 
eigen zorg, passend bij hun eigen leven. Hoe we professionals in de zorg 
weer ruimte kunnen geven om zelf  te bepalen hoe zij op de beste manier 
zorg kunnen bieden. Hoe we los kunnen komen van de doorgeslagen 
ingewikkeldheid. Van de zorg die voor alles en iedereen wordt geregeld 
vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Dit durven we nu eindelijk 
aan te pakken.

De Tweede Kamer stemde donderdag met een ruime meerderheid voor 
deze wet. Voor mij een bijzonder moment. 
Als wethouder was ik betrokken bij de voorbereiding van de eerste Wmo. 
Als Kamerlid ben ik nu betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Wmo.

De PvdA heeft een aantal voorstellen gedaan om mensen meer zeggenschap 
over hun eigen zorg te geven. Die voorstellen zijn gelukkig aangenomen. 
Zo krijgen mensen het recht om zelf  een eigen ondersteuningsplan op 
te stellen. Niet een ander maakt dan een plan voor jou, maar jijzelf. 
Op die manier heb je maximale invloed op je eigen oplossingen. 
En een vurige wens van de PvdA om mensen het recht te geven om 
samen zorg te organiseren, bijvoorbeeld via een zorgcoöperatie, 
is eveneens in de Wmo opgenomen. Daarmee krijgen burger- en 
buurtinitiatieven de ruimte.
Zorg in de buurt met zorgprofessionals die in kleinschalige 
teams samenwerken. Niet gehinderd door protocollenterreur 
en minutenregistraties, maar met ruimte voor gezond verstand. 

Thuiszorg zonder stopwatch. Dat is wat de PvdA wil en wat de nieuwe 
Wmo mogelijk maakt. Om de zorg een beetje logisch te organiseren is 
samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten cruciaal. 
Op voorstel van de PvdA wordt die samenwerking wettelijk vastgelegd. 
Sociale en medische ondersteuning kunnen op deze manier goed worden 
gecombineerd. Daardoor kan je langer in je eigen vertrouwde buurt 
blijven wonen. Met de mensen om je heen die je kent.
Natuurlijk zijn de zorgveranderingen ook spannend. 
Het is belangrijk dat we houvast en zekerheid creëren voor 
mensen en tegelijkertijd vernieuwing mogelijk maken. 
Als ik praat met zorgmedewerkers en cliënten merk ik dat zij 
veel ideeën hebben over hoe het beter kan in de zorg. 
Laten we die ideeën benutten en de ruimte geven.

Inge Oosting fractievoorzitter 
PvdA Hoogeveen 

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl

De fractie van de Hoogeveense 
PvdA heeft uit haar midden Inge 
Oosting gekozen tot fractievoorzit-
ter. Oosting begint aan haar tweede 
raadsperiode. 
    Oosting: "Er staat veel te 
gebeuren de komende jaren, 
er komt veel op gemeentes af. 
    De PvdA fractie zal, zoals dat in 
Hoogeveen altijd het geval is ge-
weest, een constructieve 
bijdrage blijven leveren aan het lo-
kaal bestuur, met een bijzonder oog 
voor onze kwetsbare inwoners.
    Met bijzondere aandacht voor het 
wegwerken van achterstanden, zodat 
iedereen kan meedoen aan onze sa-
menleving. Wij realiseren ons dat de 
decentralisaties een zware opgave met 
zich meebrengen, maar ook kansen 
bieden om op sociale wijze onze 
lokale samenleving in te richten."

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl

Ida Gerda Emmens, eveneens 
voor haar tweede periode in de 
gemeenteraad, is gekozen tot 
vice-fractievoorzitter.
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Michiel Emmelkamp, 
de Noordelijke PvdA 
kandidaat voor de 
Europese Verkiezingen op 
22 mei 2014 stelt zich voor
Ik ben voor de PvdA 
kandidaat voor het 
Europees Parlement 
(nr. 4 op de kandidatenlijst) 
omdat ik graag een verschil 
wil maken voor een eerlijker, 
nuchterder en democrati-
scher Europa.   

  Voor banen voor jongeren 
en Noord-Nederland. 
  Voor het tegengaan van 
schijnconstructies en ver-
dringing in de bouw en het 
transport. 
  Voor een aanpak van 
banken, bonussen en 
belastingontwijking.  

En 2 keer per jaar organiseer 
ik een schaduwparlement in 
Nederland, waar u mij een 
opdracht in Brussel kunt 
geven. 
Via deze nieuwe vorm van 
democratische participatie 
wordt uw stem ook buiten 
verkiezingstijd gehoord.     
    Want we hebben Europa 
nodig voor ons economisch 
herstel, maar mogen het niet 
overlaten aan eurocraten.  
    Het moet nuchterder, 
eerlijker en democratischer. 

Daarom vraag ik 
op 22 mei uw stem.

Op mijn website kunt u meer lezen: 
over wie ik ben, 
over waarom ik me kandidaat heb gesteld, 
over mijn plannen en het bovengenoemde schaduwparlement. 

U kunt er ook lezen hoe ik me onder het motto
‘Europa van Onderop’ op een onorthodoxe wijze 
voorbereidde op deze kandidatuur. 

Lees verder op: http://michielemmelkamp.pvda.nl/

Wilt u meer weten over Europa van Onderop?
De economische crisis en het feit dat Europa zichzelf nu 
opnieuw uitvindt, is een maatschappelijk uur u, en voor 
mijzelf een belangrijk moment om het verschil te willen 
maken. Europa vindt zichzelf opnieuw uit, we kunnen 
ons er maar beter mee gaan bemoeien. Mijn reizen door 
Europa en andere continenten vormen daarvoor een 
belangrijke inspiratiebron, maar ook mijn andere 
activiteiten. Ik groeide op in Groningen, studeerde 
Sociologie, was voorzitter van de Jonge Socialisten en 
vice-voorzitter van de PvdA Groningen, werkte bij de 
Wiardi Beckman Stichting, bij het Center for American 
Progress en in de jeugdzorg. 

Mijn drijfveer bestaat uit mijn diepgewortelde ideaal dat iedereen 
een gelijke kans en een fatsoenlijk bestaan verdient. We zijn in 
Nederland een eind op weg naar dat ideaal. We zijn welvarend en 
ook mensen met een klein baantje kunnen goed rondkomen, 
kinderen gaan naar school, zieken en gehandicapten krijgen go-
ede zorg en ouderen een goed pensioen. Dat is sociaal-
democratie voor mij en het is de moeite waard om ervoor te 
knokken dat we die kwaliteiten ook in moeilijke tijden overeind 
houden.

Lees verder op: http://www.europavanonderop.nl/
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Ledenvergadering 8 april in Pesse
Ook dit voorjaar organiseerde uw afdelingsbestuur 
een ledenvergadering. U was op 8 april welkom in 
‘De Wenning’ in Pesse. De uitnodiging is verspreid 
met de Rooie Vener. Die avond verzamelden zich 
25 leden. Het huishoudelijk gedeelte ging vlot.
Hendrikus Loof  werd tot voorzitter gekozen, 
Frank Snippe is nu bestuurslid.
    Van zeven leden werd afscheid genomen, 
zij kregen een origineel vormgegeven oorkonde.
Het ging om: Beerend de Weerd, Klaas Smid, 
Gert Huijgen, Theo Jonker, Mark Tuit, Hendrikus 
Loof  en Henk van de Weg.
    Na de pauze werd aandacht besteed aan de 
verkiezingscampagne en het teleurstellende resultaat, 
van zes naar vier zetels in de Gemeenteraad.
    De aanwezigen kregen de gelegenheid om op drie 
onderwerpen te reageren die te maken hebben met 
de campagne en de verkiezingen. Dat leverde meer 
dan 90 vragen, opmerkingen en kritiekpunten op. 
    De raadsfractie en het afdelingsbestuur doen hun 
voordeel met deze informatie bij het maken van 
plannen voor de komende tijd.

Helpt Elkander | Humanitas & PvdA

Op 31 mei 1945 werd Humanitas opgericht vanuit 

de SDAP - PvdA. Sinds die tijd is er altijd contact 

geweest en ook wel samengewerkt. 

Vorige maand ontstond er in Hoogeveen weer een 

bijzondere vorm van contact. De PvdA beloonde 

een activiteit van Humanitas met een Rode Taart. 

Vrijwilligers zijn actief  in de Thuisadministratie waar 

zij mensen die hulp willen hebben, helpen met de 

formulieren en rekeningen thuis.

Tijdens de uitreiking vroegen Humanitas voorzitter 

Tjark Mulder en bestuurslid Thom de Bont de 

aanwezigen om actief  te worden in her bestuur 

van Humanitas. Die oproep had succes.

Alinda van der Haar - Donker, grafisch vormgever 

en kandidaat voor de gemeenteraad en gaat zich 

inzetten voor de PR.

Bert Anthonisse, 2e secretaris voor de PvdA wordt 

secretaris voor Humanitas in Hoogeveen.
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Politiek
in

seconden

Autoritarisme
‘Zoals rechtschapenheid 

een vereiste is voor een republiek 
en eer voor een monarchie, 

zo is angst dat voor een 
despotische regering.’

Montesque

Bron:  
Politiek in 30 seconden 

Steven L. Taylor | Librero
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Stan van Eck @stanvaneck

Klaas Smid @smidklaas

Ida Gerda Emmens @idagerda

Inge Oosting @ingeoosting1

Wolter Dekker @wolterdekker
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