
	  

Uitnodiging 
1 mei 

bijeenkomst 
2013

Wij nodigen u van 
harte uit voor de 
viering van 1 mei. 
Dit doen we in 
Dorpshuis 
De Weidehoek 
in Wijster, 
vanaf 19.30 uur. 

De avond zal in 
het teken staan van 

(internationale) 
solidariteit.

Gasten deze avond:
 

Rudy Rabbinge 
en 
Bernard Hanskamp

Afbeeldingen
Gerd Arntz

De bijdrage van Rudy zal gaan over 
internationale solidariteit met als kern dat 
een aanzienlijk deel van de wereldbevolking 
honger lijdt, dan wel ondervoed is, terwijl 
een ander eveneens aanzienlijk deel van 
de wereldbevolking te kampen heeft met 
obesitas. Voorts dat er wel degelijk behoefte 
bestaat aan ontwikkelingshulp en dat het 
beleid van de huidige minister daaraan 
geen bijdrage levert.

Bernard is auteur van het boek Bewogen Ruimte. 
Dit biedt een originele inkijk in de Drentse 
wereld tussen SDAP en Nieuw Links. 
In 1946 werd de PvdA opgericht. Deze toen 
nieuwe partij had meteen veel invloed in 
raden en staten van Drenthe. 
Op veel plaatsen zat de PvdA in het dagelijks 
bestuur. Juist binnen Drenthe was die partij 
altijd de grootste: Drenthe als afwijkende 
(zand)provincie. 
Tijdens de periode van enige tientallen jaren 
na de Tweede Wereldoorlog voltrok zich 
tegelijk ook het Wonder van Drenthe. 
Wat is eigenlijk het Wonder van Drenthe? 
En welke rol speelde juist de PvdA hierbij?

We begroeten jullie graag op 1 mei!

Met vriendelijke groet,

Eric Rougoor en Albert Huizing, 
namens het 

Gewestelijk Bestuur van Drenthe

DRENTHE
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Op weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Aan: alle leden en belangstellenden van de PvdA Hoogeveen

In de ledenvergadering van 26 maart jl. is de adviescommissie, voor de kandidaatstelling 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar, benoemd.
Onder leiding van de politiek en bestuurlijk ervaren voorzitter  André van Montfort 
wordt er in september gestart met het voeren van gesprekken met de kandidaten. 
In november is vervolgens de ledenvergadering waarin definitief  wordt vastgesteld 
hoe de volgorde op de lijst zal zijn.

Hierbij roepen wij jou op om je aan te melden als kandidaat raadslid. 

Wij zoeken enthousiaste mensen die zich in willen zetten voor de PvdA en voor Hoogeveen! 
Raadswerk is leuk werk, je zit (letterlijk) midden in de Hoogeveense politiek 
en in de Hoogeveense samenleving. 
Je ontmoet leuke, enthousiaste en bijzondere bewoners, organisaties en verenigingen. 
Je kunt daadwerkelijk invloed uitoefenen op belangrijke besluiten in de gemeente. 
Je kunt echt iets betekenen voor mensen.
Maar het vraagt ook tijd en politiek gevoel.  
De ledenvergadering van de PvdA heeft in februari een profielschets vastgesteld 
van de kandidaten die wij zoeken. De profielschets is als bijlage toegevoegd. 
Je kunt ook andere personen dan jezelf  voordragen als kandidaat. 
Misschien ken je iemand die volgens jou heel geschikt is 
en nét even dat duwtje nodig heeft om zich te melden. Dat kan dus ook! 

Ben jij zelf  een politiek talent, of  ken je iemand die dat is? 

Voel je je geroepen de PvdA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 te versterken? 

Meld je dan nu aan bij het secretariaat van de PvdA Hoogeveen! 
Per mail bestuur@pvdahoogeveen.nl of  per post Bestuur PvdA,  De Welhaak 6, 7908 NH Hoogeveen.
Aanmelden kan tot 31 augustus 2013, maar beter is om het nu direct te doen.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het raadswerk van de PvdA in Hoogeveen 
is er een avond georganiseerd waarin: 

- fractievoorzitter Hendrikus Loof, 
- wethouder Klaas Smid 
- en afdelingsvoorzitter Theo Jonker 
  aanwezig zullen zijn. 

Alles wat je wilt weten over de Hoogeveense politiek kan je deze avond te weten komen. 
Zo kan je een goede keuze maken om voor het raadswerk te kiezen.

Op 28 mei vanaf  20.00 uur  is iedereen welkom in De Koffiepot.

Met vriendelijke groet,

Theo Jonker   Hendrikus Loof Klaas Smid
Afdelingsvoorzitter Fractievoorzitter Wethouder
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Pro$ielschets	  kandidaat	  PvdA	  raadslid	  
ten	  behoeve	  van	  gemeenteraadsverkiezingen	  op	  19	  maart	  2014

Eisen	  gesteld	  aan	  een	  kandidaat	  voor	  de	  PvdA	  ontwerpkandidatenlijst:
• Is	  lid	  van	  de	  PvdA,	  hee/	  geen	  betalingsachterstanden	  en	  is	  bereid	  de	  

landelijke	  en	  lokale	  aanvullende	  contribu9es	  te	  voldoen.

• Onderschrij/	  het	  PvdA-‐verkiezingsprogramma	  in	  de	  gemeente	  
Hoogeveen	  op	  alle	  punten.

• Onderschrij/	  en	  voegt	  zich	  naar	  democra9sche	  besluitvorming	  en	  
neemt	  beslissingen/ac9es	  vanuit	  sociaaldemocra9sche	  uitgangspunten.

• Hee/	  kennis	  van	  de	  PvdA	  als	  organisa9e,	  van	  de	  inhoudelijke	  visie	  
en	  de	  standpunten	  en	  is	  bereid	  zich	  hiervoor	  in	  te	  zeBen.

• Is	  bereid	  verantwoording	  af	  te	  leggen	  over	  het	  eigen	  poli9eke	  optreden	  
en	  handelen	  in	  de	  ledenvergaderingen	  en	  rich9ng	  de	  kiezers.

• Kan	  de	  poli9eke	  visie	  van	  de	  PvdA	  vertalen	  naar	  de	  prak9jk	  van	  de	  gemeente	  Hoogeveen.

• Kan	  input	  geven	  aan	  de	  PvdA	  voor	  nieuwe	  ideeën	  en	  projecten.

• Is	  bereid	  in	  werkgroepen	  van	  afdeling	  en	  frac9e	  deel	  te	  nemen.

• Onderschrij/	  de	  interne	  bereidverklaring	  en	  erecode	  van	  de	  PvdA	  
voor	  haar	  volksvertegenwoordigers	  en	  bestuurders.

• Neemt	  landelijk	  en	  provinciaal	  beleid	  mee	  in	  de	  overweging	  
voor	  beslissingen	  op	  lokaal	  niveau	  en	  communiceert	  hierover	  met	  leden	  en	  kiezers.

• Hee/	  voldoende	  9jd	  voor	  het	  raadslidmaatschap	  en	  investeert	  deze	  9jd	  hierin.

• Is	  bereid	  te	  investeren	  in	  de	  verschillende	  netwerken	  van	  de	  PvdA.

• Stelt	  zijn	  zetel	  beschikbaar	  ingeval	  hij	  of	  zij	  uit	  de	  frac9e	  stapt.

• Voldoet	  aan	  alle	  eisen	  die	  de	  gemeentewet	  stelt	  aan	  raadsleden.

• Hee/	  goede	  contacten	  binnen	  de	  samenleving	  van	  heel	  Hoogeveen.

Competen)es	  van	  het	  raadslid:
Beschikt	  als	  PvdA-‐lid	  over	  de	  competen9es	  zoals	  die	  zijn	  vastgelegd	  in	  het	  profiel	  
voor	  raadsleden	  en/of	  hee/	  de	  wil	  en	  poten9e	  deze	  te	  ontwikkelen.	  
Raadsleden	  hebben	  een	  volksvertegenwoordigende	  rol,	  een	  controlerende	  taak	  
en	  stellen	  kaders	  voor	  beleid.	  

Vaardigheden	  en	  persoonlijkheid	  van	  het	  raadslid:
• Beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  taal,	  ac9ef	  en	  passief
• Is	  een	  inspirerende,	  doortastende	  en	  op	  samenwerking	  gerichte	  persoonlijkheid
• Hee/	  een	  open	  houding	  en	  staat	  open	  voor	  ideeën	  van	  anderen
• Kan	  enthousiasmeren,	  mo9veren	  en	  argumenteren
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PvdA gaat akkoord met doorstart Scala
In de afgelopen weken heeft de PvdA-fractie zwaar gedubd over de toekomst van Scala Hoogeveen. 
De financiële situatie van deze organisatie is dermate beroerd dat een acuut faillissement aanstaande is. 
Het College stelde voor om 6 ton beschikbaar te stellen zodat de organisatie een doorstart kan maken en een 
fatsoenlijk sociaal plan kan opstellen om nagenoeg al het personeel te kunnen ontslaan. 
Veel personeelsleden kunnen dan als ZZP’er terugkeren bij Scala. 
Een lastig vraagstuk, zeker omdat dit het zoveelste ‘culturele incident’ in korte tijd in Hoogeveen is. 
Eerder hebben we al moeten bijspringen om het Museum, Tamboer en Podium overeind te houden. 
Onze insteek was dan ook dat er nog dit jaar een beleidsvisie cultuur moet komen, 
zodat we dit soort vraagstukken beter te lijf  kunnen gaan. 
Na de toezegging van het College dat deze visie er gaat komen, 
heeft de fractie ingestemd met het voorstel. 

Zie voor de volledige bijdrage onze website.

Hendrikus Loof, fractievoorzitter
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl
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Krijt op tijd

Een begrip bij het biljarten is: ‘Krijt op tijd’.

Ook in de plaatselijke politiek is het belangrijk 

om op tijd na te denken en maatregelen te 

nemen. Het afdelingsbestuur, de Raadsfractie 

en de Permanante Campagnecommissie zijn 

of  gaan druk bezig met de voorbereiding van 

de Raadsverkiezing op 19 maart 2014. 

Lees dus onze Nieuwsbrief  en de Rooie Vener.

Agenda

01 mei: 1 mei-viering, 19.30 uur, Dorpshuis De Weidehoek, Wijster
02 mei: Fractie, 19.30 uur, Raadhuis
16 mei: Raadsavond, 19.00 uur, Raadhuis
24 mei: Overleg met PvdA Statenfractie, n.t.b.
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            www.hoogeveen.pvda.nl                   @pvda.hoogeveen                    www.facebook.com/partijvandearbeid.hoogeveen
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Fractiegegevens per 15 november 2012 
 

Naam E-mail Adres Telefoon Functie Programma’s 
Hendrikus  
Loof 

hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl  
 

Vondelstraat 15, 
7901 HP, 
Hoogeveen 

06-50507137 Fractievoorzitter Duurzaamheid en mobiliteit 
Veilig 
Bestuurt 

Mark 
Tuit 

marktuit@pvdahoogeveen.nl  Otto Zomerweg 54, 
7313 AJ, 
Hollandscheveld 

06-19506162 Wnd. fractievoorzitter Ontwikkelt 
Meedoen 
Wijken en dorpen 

Ida Gerda 
Emmens 

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl De Waring 31, 
7908 LG, 
Hoogeveen 

06-55998261 Fractiesecretaris Duurzaamheid en mobiliteit 
Ondernemen en werken 
Bestuurt 

Gert  
Huijgen 

gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl  Aardenburg 40, 
7906 DD, 
Hoogeveen 

06-13466549 Cie voorbereiding 
jaarrekening; begel.cie 
accountant; presidium 
2e fractiesecretaris 

Ondernemen en werken 
Talentontwikkeling 
Financiën 

Inge  
Oosting 

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl Prieswijk 69, 
7916 RP,  Elim 

06-14257515 
 

Raadslid Meedoen 
Talentontwikkeling 
Wijken en dorpen 
Financiën 

Wolter  
Dekker 

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl 
 

Tapuitlaan 82, 
7905 CZ, 
Hoogeveen 

06-12091298 Raadslid Ontwikkkelt  
Meedoen 

Henk  
van de 
Weg 

henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl Jennerstraat 224, 
7909 EG, 
Hoogeveen 

06-13403219 1e opvolger Ontwikkelt 
Talentontwikkeling 

 OMBUDSTELEFOON  06-27532575   
 
 

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
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