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UITNODIGING
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de voorjaarsvergadering van de PvdA, afdeling Hoogeveen.
De vergadering wordt gehouden op 17 mei 2017, 20.00 uur, in MFC De Magneet.

Het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is amper 
neergedaald en de dreun is nog nauwelijks verwerkt 
maar we gaan onze schouders rechten en stomen 
op naar de volgende verkiezingen: op 21 maart 2017 
Gemeenteraadsverkiezingen.

Het afdelingsbestuur is druk bezig met de voorbereidingen. 
Dat heeft ondertussen ten eerste geresulteerd in 
de benoeming van een commissie die zich met het 
verkiezingsprogramma gaat bezighouden. Dat zijn Henk 
Zwiep (voorzitter), Inge Oosting, Ida Gerda Emmens en 
Stan van Eck. Kandidaat-bestuurslid Louise Brink kijkt 
taalkundig mee.

Daarnaast is er een kandidaatstellingscommissie 
aangesteld. Dit gaat om Wietze van der Zwaag, Klaas Smid, 
Gerrit Brand, Arjan van Weert en Martin van ter Beek. 
Gezocht wordt nog naar een vrouwelijke deelnemer.
Verder zijn de profielschetsen gereed, zie elders in de Rooie 
Vener en is de werving van kandidaten gestart.

Ten slotte is vermeldenswaard dat ook de campagne al 
wordt opgetuigd. Er is zelfs al een nieuwe slogan waarmee 
we de verkiezingen ingaan: Hoogeveen maken we samen! 

Stan van Eck en Ida Gerda Emmens leggen elders in dit 
blad uit wat daarbij het achterliggende motief is.

Aan u als afdelingslid willen wij graag de oproep doen 
om ons te steunen. Dat kan op verschillende manieren. 
Uiteraard kan altijd de verkiezingskas worden gesponsord 
met extra bijdragen. Neemt u daarvoor contact op met onze 
penningmeester Gert Huijgen. 

Ook kunt u zich actief inzetten voor de activiteiten die 
worden georganiseerd. Belangstelling? Meldt u zich bij Stan 
van Eck en Ida Gerda Emmens. Zij plaatsen u op een lijst 
en geven aan wanneer en waar u wordt verwacht. Uiteraard 
duurt het nog even maar we hebben veel mensen nodig dus 
u kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.

En tenslotte: we zoeken kandidaten voor de kandidatenlijst. 
Ben u zelf geïnteresseerd of kent u iemand in uw omgeving 
die geschikt kan zijn? Meldt het aan de secretaris van het 
bestuur, Henk Zwiep, en wij nemen contact met u of met 
die ander op!

Adresgegevens van genoemde personen vindt u achterin de 
Rooie Vener
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In gesprek met met de PvdA - Lekkernij

5 april 2016
Ledenvergadering
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Raadsvergadering - Gemeentehuis
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Fractievergadering - Gemeentehuis

21 april 2016
Raadsvergadering - Gemeentehuis
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18 mei  raadsvergadering

25 mei  Hemelvaart

1 juni  raadsvergadering

3 juni  Lekkernij vanaf 10.00 uur

6 juni  Bijeenkomst nieuwe leden
  Meppel (georganiseerd door 
  de afdelingen De Wolden, Hoogeveen,  
  Meppel en Westerveld)

8 juni  fractievergadering

12 juni  bestuursvergadering  
  19.30 uur, ‘t Oor

15 juni  raadsvergadering 

22 juni  fractievergadering

29 juni raadsvergadering BEGROTING vanaf 16.00 uur

1 juli  Lekkernij vanaf 10.00 uur

AGENDA

HOOGEVEEN
MAKEN WESAMEN!



 

  HOOGEVEEN 
 
NOTULEN 
Algemene Ledenvergadering | dinsdag 25 oktober 20.00 uur| in MFC de Magneet  
 
Deelnemers: 
leden: Trix van Kuilenburg, Frank Snippe, Jan Kroezen (belangstellende H. veld)  
fractie: Wolter Dekker Stan van Eck, Ida Gerda Emmens, Joop Weggemans 
bestuur gewest: Johan Rumahloine   
bestuur: Gert Huijgen, Roelof Koops, Hendrikus Loof 
 
1. Opening 
Voorzitter Hendrikus Loof opent de vergadering en geeft aan dat de jaarlijks terugkerende 
onderwerpen zoals begroting en werkplan van de afdeling op de agenda staan. 
 En daarnaast de aanzet tot de komende verkiezingen, verkiezingen die veel inspanning van ons 
zullen vragen, ook als afdeling: de Tweede Kamer op 15 maart 2017 en de gemeenteraad op 21 
maart 2018.     
Hij meldt dat het bestuur in gesprek is met 3 kandidaten ter versterking van het bestuur. 
Henk Zwiep zal al de komende donderdag aan onze bestuursvergadering deelnemen  
 
2. Verslag Algemene ledenvergadering 5 april 2016  
Geen op- of aanmerkingen: goedgekeurd  
 
3. Concept werkplan 2017 afdeling  
Goedgekeurd na toelichting door Hendrikus 
Actie: Gert, werkplan naar partijbureau zenden 
  
4. Begroting 2017 afdeling 
Goedgekeurd na  toelichting door penningmeester Gert Huijgen 
Actie: Gert, begroting naar partijbureau zenden 
 
5. Campagne Tweede Kamerverkiezingen 2017 
Dit agendapunt is aanleiding tot een uitvoerige discussie over de afgelopen jaren en wat moeten de 
uitgangspunten zijn voor de komende verkiezingen en een mogelijke regeringsdeelname. 
Ida Gerda  en Stan geven toelichting op hun komende “Activiteiten en campagneplan Tweede 
Kamerverkiezingen PvdA Hoogeveen”.   
 De leden van de partij kunnen reageren op het deze week uitgekomen verkiezingsprogramma voor 
de Tweede Kamer.(noot 1) 
 
6. Pauze 
7. Thema: Gemeenteraadsverkiezingen 2018, wat moet er in het Verkiezingsprogramma? 
Op basis van een voorzet van Ida Gerda en Stan geeft de vergadering, soms verrassende,  input voor 
het verkiezingsprogramma.  
8. Sluiting 
noot 1 
brief partijbestuur: Amendementen en moties indienen en steunen kan in de LedenKamer van 24 oktober tot 23 november 
23.59 uur. Daarna worden de amendementen en moties met voldoende draagvlak (>100 steunbetuigingen) aan alle leden 
voorgelegd in het Stemlokaal met de vraag of men voor of tegen dit amendement of deze motie is. Amendementen en 
moties die tot veel discussie leiden worden op het congres (14 en 15 januari 2017) geagendeerd.  



Jaarverslag 2016 van het Afdelingsbestuur
In het afgelopen jaar hebben enkele mutaties 
plaatsgevonden in het afdelingsbestuur.  Toegetreden is 
Henk Zwiep. Henk is inmiddels doorgestoomd naar de 
functie van secretaris. Dat is het voordeel van een kleine 
organisatie: je kunt snel carrière maken!

Daarnaast hebben we afscheid genomen van de zittende 
secretaris, Alinda van der Haar die werk, privé én het 
bestuurswerk niet langer goed kon combineren. We 
bedanken Alinda voor haar inzet. Ze blijft gelukkig 
betrokken bij de partij.  En verder is Frank Snippe gestopt 
als algemeen bestuurslid. Ook Frank bedanken wij voor zijn 
inzet en ook hij blijft betrokken bij de afdeling.

Dat betekende dat in 2016 de volgende personen deel 
uitmaakten van het afdelingsbestuur: 
Voorzitter Hendrikus Loof; Penningmeester Gert Huijgen; 
Secretaris Alinda van der Haar (later Henk Zwiep); 
Algemeen Bestuursleden: Frank Snippe en Roelof Koops. 
De bestuursvergaderingen werden altijd bijgewoond door 
een fractielid, meestal fractievoorzitter Inge Oosting. 

Het bestuur heeft in 2016 de volgende activiteiten ondernomen:

 -  het houden van reguliere (maandelijkse)  
  bestuursvergaderingen; 

 -  het organiseren van ledenvergaderingen in voor- en  
  najaar; 

 -  deelname aan het werkbezoek aan de SPD in Leer in  
  augustus;

 -  deelname aan de Drentse 1 mei viering en het  
  bezorgen van attenties aan jubilerende PvdA-leden;

 -  het uitbrengen van de Rooie Vener;

 -  deelname aan zichtbaarheidsactiviteiten  
  (jaarmarkt Elim);

 -  het bezoeken van Gewestelijke vergaderingen en  
  andere relevante PvdA-bijeenkomsten;

 -  het onderhouden van contacten met de achterban;  
  inclusief de maandelijkse “zitting” door een  
  bestuurs- en een fractielid  in restaurant De Lekkernij  
  in de Kerkstraat in Hoogeveen;

 -  het onderhouden van contact met onze raadsfractie.

Eind 2016 telde onze afdeling ongeveer 140 leden. 

Hendrikus Loof, voorzitter.

JAARVERSLAG 2016 VAN HET AFDELINGSBESTUUR

Geschreven tijdens de uitslagenavond 15 maart.
Regeren met de VVD heeft zo z’n prijs. In de jaren ’50 
probeerde Drees het twee keer en beide keren liep zijn 
kabinet vroegtijdig op de klippen. Daarna kwamen de 
gouden jaren van de confessionele partijen die vanaf de 
jaren ’70 als het CDA door het leven gingen. Pas in de jaren 
’90 kon het CDA voor het eerst buiten de regering worden 
gehouden en was Paars 1 (PvdA, VVD en D66) geboren. 
De opwinding rond Kok 1 gekoppeld aan de optimistische 
tijd waarin we leefden, met de val van de Berlijnse muur 
en het wegvallen van het Sovjetimperium als belangrijke 
mijlpalen, was groot. Zo groot dat 4 jaar later Kok 2 van 
start kon, in dezelfde samenstelling en met flinke zetelwinst 
voor de PvdA en VVD. In het nieuwe millennium kwam 
er echter de klad in. De wereld en haar omstandigheden 
rond de millenniumwisseling veranderden snel en Kok 2 
verandert niet mee. In 2002 volgt de afstraffing: de PvdA 
valt terug van 45 naar 23 zetels. De VVD van 38 naar 24. En 

van D66 blijft bijna helemaal niets over om in 2006 op haar 
dieptepunt te eindigen met 3 zetels.

Viereneenhalf jaar geleden haalde Diederik Samsom een 
huzarenstukje uit. De PvdA stond er bij aanvang van de 
campagne in het najaar van 2012 beroerd voor. Ik zal niet 
snel het moment vergeten waarop op 12 september ’s 
avonds de eerste exitpolls bekend gemaakt werden: tegen 
alle verwachtingen in was er sprake van een nek-aan-nek 
race tussen VVD en PvdA die tot diep in de nacht duurde. 
Ongelooflijk spannende televisie tot in de kleine uurtjes.   

En nu, het is 15 maart, 13 over negen ’s avonds als ik dit 
stukje zit te tikken. Ik zit opnieuw de eerste exitpoll te 
verwerken maar met een heel ander gevoel. Dat het erg zou 
worden, daar was ik op voorbereid. Maar dat we de 10 zetels 
nog niet halen doet zeer.  

EEN LOUTERING: REACTIE OP DE UITSLAG VAN DE 
TWEEDE KAMERVERKIEZING 2017



De kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk. 
De PvdA is dood, lang leve de PvdA. Want dit is niet het 
einde van ruim 70 jaar sociaaldemocratie. Dat kan en mag 
het niet zijn want het werk is niet af. Het heeft allemaal iets 
onrechtvaardigs terwijl het dat misschien helemaal niet 
is. Zoveel PvdA klasbakken in Rutte 2 dat je er tureluurs 
van wordt: Asscher, Dijsselbloem, Ploumen, Koenders. 
Waar halen we ze toch telkens vandaan en wat doen ze 
goed werk. Maar we zijn er niet in geslaagd om onze 
achterban mee te nemen in de vele moeilijke beslissingen 
die onze bewindvoerders in deze regeerperiode – inclusief 
economische crisis – hebben moeten nemen. 

Ik moet terugdenken aan de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2010 in Hoogeveen. Vier jaar lang, vanaf 2006, hebben 

we met Klaas Smid en Wietze van der Zwaag onze eigen 
klasbakken in het Hoogeveens kabinet. Feilloos en met 
veel succes halen ze de eindstreep om met 4 zetels verlies 
afgestraft te worden. Omdat het landelijk even tegen zat. 
Daarom ben ik er heilig van overtuigd dat we terugkomen. 
Om te beginnen op 21 maart 2018 wanneer we opgaan voor 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Nog deze maand 
al gaan drie commissies aan het werk om voorbereidingen 
te treffen: de kandidaatstellingscommissie, de 
verkiezingsprogrammacommissie en het campagneteam. 
We gaan er keihard tegenaan en gaan laten zien dat de 
PvdA er toe doet. Niet voor de partij zelf maar voor al die 
mensen waarvoor onze partij van waarde is en blijft. 

Hendrikus Loof

Wij staan voor een politiek waarbij de inwoners centraal 
staan. Bij bijna elke beslissing zijn de volgende vragen 
leidend: is dit wat de inwoners willen, is dit in het belang 
van de inwoners? In dorpen en wijken halen we informatie 
op zodat we samen tot beslissingen komen.

Wij gaan zoveel mogelijk voor maatwerk. Wat goed is voor 
de ene wijk, is niet automatisch goed voor 
de andere wijk. Waar het ene dorp het liefst 
zelf alles regelt, verwacht het andere dorp 
wat meer sturing vanuit de gemeente. 

Kortom, voor de PvdA geldt meer 
dan ooit: Hoogeveen maken we 
samen! Dit is het centrale thema 
van ons verkiezingsprogramma en 
de slogan van de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Niet alleen Hoogeveen maken we samen, 

ook Hollandscheveld maken we samen, Elim maken we 
samen en ook Krakeel maken we samen en Wolfsbos en 
Erflanden enzovoorts,  enzovoorts.

Campagnecoördinatoren  
Ida Gerda Emmens / Stan van Eck

HOOGEVEEN
MAKEN WESAMEN!

Wilt u iets
aan ons kwijt?

Bel: 06 27 53 25 75  
PvdA Hoogeveen

OMBUDSTELEFOON



Inkomsten
rekening/ omschrijving begroting uitkomst verschil
8002 - Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen -€           60€             60€              
8003 - Contributie politici 2.280€       2.280€        -€             
8006 - Renteopbrengsten 30€            4€              -26€             
8011 - Overige ontvangsten 50€            88€             38€              
8100 - Afdracht van Partijbureau 1.148€       1.148€        -€             
8110 - Extra afdracht van Partijbureau -€           -€           -€             
8111 - Afdracht vanuit verkiezingsfonds -€           -€           -€             
8112 - Inkomsten gezamenlijke activiteiten 300€          -€           -300€           

totaal inkomsten 3.808€       3.580€        -228€           

Uitgaven
rekening/ omschrijving  begroting  uitkomst  verschil 
4036 - Overige vergoedingen -€           -€           -€             
4500 - Drukkosten/mailings (Rooie Vener) 150€          173€           23€              
4507 - Bestuurskosten (incl. zaalhuur & attenties) 213€          218€           5€                
4509 - Reiskosten 50€            -€           -50€             
4514 - Promotie/campagne 485€          234€           -251€           
4517 - Bankkosten 40€            51€             11€              
4600 - Ledenwerving (kosten onder 4514) 100€          -€           -100€           
4601 - Ledenbehoud (kosten onder 4652) 100€          -€           -100€           
4602 - Ledenraadpleging (kosten onder 4652) 150€          -€           -150€           
4650 - Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA 400€          -400€           
4651 - Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA -€           -€           -€             
4652 - Thematische vergadering/werkgroepen 520€          514€           -6€               
4700 - Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds 1.600€       1.600€        -€             

totaal uitgaven 3.808€       2.789€        -1.019€        

Resultaat                                                     -€              791€              791€                

BALANS 31-dec-16 31-dec-15 verschil
Bezittingen
rekening/ omschrijving
1010 - Bank NL25 RABO 0117 5443 02 578€          5.721€        -5.143€        
1020 - Spaarrekening ASN 457€          453€           4€                
1021 - Spaarrekening RABO 8.000€       1€              7.999€         
1050 - Diverse vorderingen vooruit betaald 207€          565€           -358€           

totaal bezittingen 9.242€       6.740€        2.502€         
Schulden
rekening/ omschrijving
1090 - Diverse schulden en vooruit ontvangen 211€          100€           111€            
1110 - Verkiezingsfonds (gemeenteraad 2018) 5.200€       3.600€        1.600€         
1700 - Kapitaal 3.831€       3.040€        791€            

totaal schulden 9.242€       6.740€        2.502€         

apr-17

Jaarrekening 2016 PvdA afdeling Hoogeveen

JAARREKENING 2016



PvdA in de oppositie
Vorig jaar heb ik in het jaarverslag van 2015 iets 
geschreven over de ingeslagen weg van de PvdA fractie 
als constructieve oppositiepartij. Blijvende aandacht voor 
waarom we iets doen en voor wie we het doen in verlenging 
van het van Waarde manifest. In 2016 hebben we  ons 
profiel verder geprobeerd aan te scherpen, dat betekende 
ook af en toe met gestrekt been er in. Maar wel altijd 
dicht bij ons zelf blijven, aanspreekbaar en verklaarbaar. 
Aan de inhoud zullen we nooit voorbij gaan, het is niet 
het een of het ander, maar en…en. Maar eerlijk is eerlijk 
we raken er aan gewend en dat smaakt naar meer….. Het 
Hoogeveens PvdA geluid heeft het afgelopen jaar in volume 
toegenomen, maar we moeten in 2017 de knop nog verder 
omhoog draaien! 

Wat hebben we bereikt?
Vanaf het najaar van 2015 zijn de scholen Wolfsbos als 
een rode Pvda draad door 2016 heen blijven lopen. Op 
dit onderwerp was de PvdA leider van het oppositieblok 
wat hierbij voor langere periode werd gevormd.  Met het 
verdwijnen van de investering van herhuisvesting scholen 
Wolfsbos in 2014, zijn we blijven strijden om de scholen 
uiteindelijk in 2016 terug te krijgen op de gemeentelijke 
begroting.  Uiteindelijk bleek het dualisme ver te zoeken in 
de gemeenteraad van Hoogeveen. Voor de coalitiepartijen 
bleek het geld uiteindelijk leidend te zijn en hiermee was 
de politieke onwil voor de herhuisvesting van de scholen in 
Wolfsbos een feit. Nog steeds volgen we dit heel actief in 
onze zoektocht naar nieuwe mogelijkheden.

Wat de gemoederen ook nogal bezig hield in 2016 was de 
zondag openstelling in Hoogeveen. Als fractie hebben we 
hier twee lang en twee breed met elkaar en met vele leden 
over gesproken. Want wanneer deden we het goed? Als 
sociale arbeiderspartij komen we op voor de belangen van 
werknemers want we zijn tenslotte geen werkgeverspartij. 
Maar de vrijheid van keuze en de overtuiging dat de ene 
groep de andere groep haar wil niet kan opleggen over hoe 
invulling te geven aan de vrije zondag zijn uiteindelijk na 
lange beraadslagingen doorslaggevend geweest. Uiteindelijk 
zouden we in 2017 mede indiener worden van het 
raadsvoorstel. De bepalende positie van de confessionele 
partijen hierin zou verleden tijd worden.

Verder hebben we voortdurend aandacht gevraagd voor een 
toegankelijke samenleving. Op het vlak van toegankelijkheid 
wordt er goed samengewerkt op Drents niveau. We hebben 
ingezet op een ruimer minimabeleid, voor het eerst in 
samenwerking met de SP. Er zijn vaak mondelinge en 
schriftelijke vragen gesteld over diverse onderwerpen 
waaronder veelal zorg. We zijn steeds aandacht blijven 
vragen voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Wat hebben we nog meer gedaan?
In augustus hebben de fracties van Hoogeveen en de 
Wolden samen met bestuurs- en afdelingsleden en 

statenleden een tegenbezoek gebracht aan onze Duitse 
vrienden van de SPD Landkreis Leer. Uit het bezoek aan 
het ziekenhuis blijkt hoe interessant de uitwisseling van 
zorgvarianten is. Wat ooit begon als een uitwisseling van 
twee gemeenteraadsfracties heeft zich inmiddels ontwikkeld 
tot deelnemers vanuit de staten, kreis en europarlement. In 
2017 is de buurt weer aan ons!

In mei heeft voormalig tweede kamerlid Otwin van Dijk 
een werkbezoek aan Elim en Hoogeveen gebracht. Met 
aanwezigheid van plaatselijk belang, gehandicaptenplatform 
en de WMO raad hebben we gesrpoken over deinrichting 
van zorg in een dorp. In Hoogeveen lag de focus op 
toegankelijkheid. De aandacht ging met name uit 
naar  vernieuwing, andere manieren van werken en 
mogelijkheden in de WMO.

In oktober heeft PvdA Hoogeveen, tegelijk met negen 
andere Drentse afdelingen, de MKB tour gehouden. Doel 
was ophalen van informatie op het vlak van werk, zorg 
en duurzaamheid om hiermee een beeld te krijgen wat er 
speelt binnen het MKB. Een geslaagde dag die goed heeft 
bijgedragen aan onze zichtbaarheid.

Er is naast de reguliere fractie- en raadsvergaderingen 
ook actief deelgenomen aan diverse werkgroepen in de 
raad. Werkgroep Riegmeer, begraafplaatsenbeleid en de 
accountantscommissie. Daarnaast is er zitting genomen in 
de werkgeverscommissie.

Praktische zaken
Het traditionele fractieweekend in Zwartsluis hebben we 
afgelopen jaar maar eens laten varen. Al jaren lang werden 
we hierin ondersteund door o.a. het Centrum voor Lokaal 
Bestuur, vaak met medewerking van partijgenoten. Dit jaar 
hebben we gekozen voor een compleet andere benadering 
en hierbij hebben we een partner gevonden in Poorter & 
Groen. Gerichte training en ondersteuning van de fractie 
met de blik gericht op het komende jaar.

De nieuwsbrief hebben we het afgelopen jaar gekoppeld aan 
de raadsvergaderingen om hiermee onze belangstellenden 
kort te informeren over de onderwerpen die aan de orde zijn 
in de gemeenteraad en welk standpunt de fractie hierover 
inneemt. De volledige bijdragen in de gemeenteraad 
worden standaard op onze website geplaatst. De tweede 
helft van 2016 zijn we ook wat actiever met Facebook aan de 
slag gegaan. De praktijk wijst uit dat de woensdageditie van 
de Hoogeveensche Courant en Facebook de beste middelen 
zijn om de inwoners van Hoogeveen te bereiken. Natuurlijk 
tweeten we er ook op los, maar dit bereik is merkbaar 
minder.

De lijnen tussen fractie en bestuur zijn kort ook mede door 
Hotel PvdA. Bij iedere bestuursvergadering is een fractielid 
aanwezig en omgekeerd is dat ook het geval. Fractie en 
bestuur houden al voor het tweede jaar iedere eerste 
zaterdag van de maand spreekuur in de Lekkernij.

JAARVERSLAG 2016 VAN DE FRACTIE



Namens een ruime meerderheid van de gemeenteraad 
hebben we kritische vragen aan het college gesteld over de 
voortgang van het opstellen van een Hoogeveense Agenda 
Toegankelijkheid. Volgens ons is het door de wethouder 
gepresenteerde plan van aanpak niet in overeenstemming 
met een eerder ingediende motie.

Vorig jaar is het VN-verdrag voor de rechten van mensen 
met een beperking in werking getreden in Nederland. 
Ondanks een beperking, of die nu fysiek, psychisch, 
verstandelijk of zintuigelijk is, moet iedereen volwaardig 
kunnen deelnemen aan de maatschappij. Toegankelijkheid 
is de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering. In juni 
2016 stelden we een motie op die raadsbreed werd 
aangenomen. De motie riep onder meer het college op 
knelpunten te inventariseren.  

Sinds die tijd is de gemeente niet verder gekomen dan 
een plan van aanpak voor de Hoogeveense Agenda 
Toegankelijkheid. We willen weten welke concrete stappen 
zijn gezet en wanneer er een agenda ligt. Daarnaast zijn 
we van mening dat de wethouder de verantwoordelijkheid 
ten onrechte doorschuift naar vertegenwoordigers van de 
doelgroep. 

Alleen CDA en ChristenUnie behoren niet tot de mede-
indieners van onze schriftelijke vragen.

Stan van Eck

 • Ga een dialoog met leden en kiezers aan over  
  veranderingen die nodig zijn.
 • Stimuleer het samenwerken tussen afdelingen.
 • Organiseer partijbijeenkomsten nieuwe stijl.
 • Voer een politiek van waarde.

Bovenstaande oproep deed Van Waarde Drenthe tijdens de 
gewestelijke vergadering in Veenhuizen. De oproep kon op 
veel bijval van de vergadering rekenen.

Van Waarde Drenthe bestaat uit zo’n vijftien actieve PvdA-
leden. Het is een groep die buiten alle partijstructuren om 
functioneert. Vergaderen wordt beperkt tot het minimum. 
De groep staat voor een activistische, betrokken en 
zichtbare politiek. Van Waarde streeft naar samenwerking 
tussen alle afdelingen en alle geledingen. De groep bestaat 
uit raads-, staten-, bestuurs- en ‘gewone’ leden. Tijdens 
ontbijtbijeenkomsten bij de leden thuis worden ervaringen 

uitgewisseld en nieuwe plannen gesmeed. Stan van Eck 
maakt deel uit van de groep.

Vorig jaar werd op initiatief van Van Waarde Drenthe de 
MKB-tour gehouden. Negen afdelingen deden mee en 
bezochten allemaal op dezelfde dag MKB-ondernemingen 
in hun gemeente. De opgehaalde informatie werd met 
elkaar gedeeld en actiepunten werden lokaal, provinciaal en 
landelijk uitgezet.

In 2015 werd de resolutie ‘Politiek van Waarde’ vastgesteld 
door het congres. Daarmee werd het gelijknamige rapport 
van de Wiardi Beckmanstichting niet alleen omarmd, maar 
grotendeels werden de aanbevelingen ook direct ingevoerd. 
Van Waarde staat voor een politiek van principes, niet voor 
een politiek van macht.

Stan van Eck

“COLLEGE MAAK MEER HAAST MET AGENDA 
TOEGANKELIJKHEID!”

VAN WAARDEN DRENTHE LAAT VAN ZICH HOREN

Tot slot zijn onze fractievergaderingen openbaar, leden die 
graag eens willen meepraten over bepaalde onderwerpen 
zijn van harte welkom.

De PvdA fractie gaat in 2017 graag samen met bestuur, 
ombudsman en leden voor een nog meer zichtbare PvdA 
in Hoogeveen. Iedereen vanuit de afdeling mag daar zijn of 
haar  steentje aan bijdragen in welke vorm dan ook, want 
samen staan we sterk.

Inge Oosting 



Oproep aan alle leden en belangstellenden van de PvdA 
Hoogeveen.

In de ledenvergadering van 28 maart jl. is de 
adviescommissie, voor de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar, 
benoemd. 

De commissie start in september met het voeren van 
gesprekken met de kandidaten. In december 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 elders in de Rooie Vener te vinden. 
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 Vink 21, 7905 HM, Hoogeveen.

Aanmelden kan tot 31 augustus 2017 maar beter is om het 
nu direct te doen.

Hendrikus Loof, afdelingsvoorzitter. 

1. Voorwoord
2. Profiel van de Fractie
3. Functieprofiel kandidaat raadslid
4. Functieprofiel kandidaat fractievoorzitter
5. Functie kandidaat wethouder

1. Voorwoord
Handelen vanuit de idealen 
De gemeente staat het dichtst bij de burger. Juist als 
eerste overheid kunnen onze politici het beste vorm 
en inhoud geven aan onze idealen zoals solidariteit, 
toegankelijkheid, rechtvaardigheid en vooruitgang. Samen 
met de waarden goed werk, bestaanszekerheid, binding, 
verheffing en medezeggenschap zijn dit de idealen van 
de sociaaldemocratie. Voor de Partij van de Arbeid staat 
daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een 
bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij 
mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en respect voor 
wie niet kan. 

Wie zoekt de PvdA? 
De PvdA zoekt mensen die volop in het leven staan, actief 
aan de maatschappij deelnemen en zich strijdbaar en met 
overtuiging willen inzetten voor de samenleving en het 
sociaaldemocratische gedachtegoed. Het bereiken van de 
idealen begint voor een PvdA-volksvertegenwoordiger met 
een gezonde en ambitieuze motivatie, met een realistische 
kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst. 

De PvdA zoekt mensen die het maximale eruit willen en 
kunnen halen voor een samenleving waarin aandacht en 
zorg bestaat voor de mensen die het minder hebben. Deze 
houding vertaalt zich in de resultaten bij onderhandelingen, 
debatten en presentaties. De burgers herkennen de PvdA 
als partij die opkomt en durft te strijden voor het bereiken 
van haar idealen. 

De PvdA zoekt mensen die communicatief vaardig zijn. Dit 
zijn mensen die het sociaaldemocratische gedachtegoed 
overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal voor het 
voetlicht kunnen brengen.

 
2. Profiel van de Fractie
De trefwoorden van de fractie van de partij van de Arbeid 
zijn: verbindend, transparant, toegankelijk en vernieuwend. 
De fractie van de partij
 • is qua samenstelling een afspiegeling van de  
  Hoogeveense samenleving. 
 • kent een evenwichtige verdeling man/vrouw, in  
  leeftijdsopbouw en naar achtergrond. 
 • beschikt over gevarieerde deskundigheden om de  
  gemeentelijke beleidsterreinen af te dekken.  
 • is een team en kan zich als sociaal democratisch  
  team profileren.
 • gaat contacten met burgers en hun organisaties aan  
  en onderhoudt deze. 
 • weet  wat er leeft in de Hoogeveense samenleving  
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  door permanent de maatschappelijke thermometer  
  te hanteren.
 • werkt aan herkenbare PvdA-thema’s, zoals deze  
  verwoord zijn in ons lokale verkiezingsprogramma.  
  Deze thema’s vormen tijdens de campagne de rode  
  draad en zijn in de komende raadsperiode zichtbaar  
  en tastbaar aanwezig.
 • kan voor de thema’s met een hoog PvdA gehalte  
  meerderheden organiseren.
 • zoekt (coalitie)partners waar het moet, is  
  onderscheidend waar het kan.
 • heeft het lef en de durf om de dingen anders te  
  doen.
 • legt de nodige creativiteit en eigenzinnigheid aan de  
  dag.
 • is uitnodigend voor mensen met uiteenlopende  
  achtergronden en culturen.
 • is een actief deelnemer in het maatschappelijk  
  middenveld.
 • is bereid, zowel als geheel als individuele personen,  
  om zich gedurende de raadsperiode te laten (bij-) 
  scholen en coachen. 

3. Functieprofiel kandidaat-raadslid 
PvdA raadslid zijn is een uitdagende, interessante, leuke 
maar ook belangrijke en verantwoordelijke taak. Om een 
idee te krijgen waar een kandidaat aan moet voldoen 
heeft het bestuur een profiel opgesteld. Hierin staan die 
vaardigheden, eigenschappen en kenmerken beschreven 
die volgens ons van belang zijn voor PvdA raadsleden
Het kandidaat-raadslid 
 • heeft voldoende tijd voor het raadslidmaatschap en  
  investeert deze tijd hierin.
 • onderschrijft het PvdA Hoogeveen  
  verkiezingsprogramma op alle punten. 

Het kandidaat-raadslid heeft kennis van en affiniteit met:
 • onze sociaal - democratische idealen zoals benoemd  
  in de resolutie “ Politiek van Waarde”.
 • actuele thema’s in de Gemeente Hoogeveen.
 
Het kandidaat-raadslid beschikt over de volgende 
vaardigheden: 
 • kan vanuit de PvdA beginselen het gemeentelijk  
  beleid beoordelen en helpen daaraan vorm en  
  inhoud te geven.
 • heeft bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten en  
  ervaring.
 • heeft sociale vaardigheden.
 • heeft communicatieve vaardigheden en kennis van  
  eigentijdse communicatiemedia
 • heeft debatvaardigheden.
 • heeft gevoel voor of ervaring met maatschappelijke  
  en politieke verhoudingen.
 • kan zich politiek profileren met name op de eigen  
  beleidsterreinen.
 • kan zelfstandig en creatief zijn/haar beleidsterreinen  
  naar voren brengen.
 • kan werken als actieve teamspeler.
 • heeft een open houding.
 • investeert voldoende tijd in het raadslidmaatschap   
  om de functie op een verantwoorde manier te  
  kunnen invullen.  

 
Het kandidaat-raadslid beschikt over de volgende 
competenties:
 • is nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en  
  is goed op de hoogte van maatschappelijke  
  ontwikkelingen, heeft bovendien een breed netwerk  
  binnen de stad. 
 • is benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente  
  Hoogeveen, luistert en neemt mensen serieus. 
 • is een “mensen mens” d.w.z. kunnen communiceren  
  met alle lagen in de bevolking.
 • heeft politiek inzicht, zowel bij het politieke spel  
  in de gemeenteraad als bij het nemen van  
  initiatieven buiten het gemeentehuis. Is in staat  
  (politieke) coalities te smeden. 
 • is in staat om zich snel in te werken op nieuwe  
  dossiers en weet hoofd- en bijzaken te scheiden. 

Het kandidaat-raadslid zet zich actief in voor de volgende 
taken: 
 • onderhoudt goede contacten binnen de samenleving  
  in de wijken en dorpen van  onze gemeente als  
  raadslid van de PvdA.
 • werkt niet alleen binnen, maar ook buiten het  
  raadhuis en opereert ook los van  de politieke  
  agenda.
 • komt bij misstanden in actie met de direct  
  betrokkenen.

Het kandidaat-raadslid verplicht zich tot:
 • integer handelen, ook bij druk van buitenaf: het  
  tekenen van de Gedragscode.
 • regelmatige deelname aan activiteiten die door de  
  PvdA Hoogeveen worden georganiseerd. 
 • het leveren van bijdragen aan de Rooie Vener, de  
  website en de nieuwsbrieven van de PvdA  
  Hoogeveen. 
 • het constructief meewerken aan  
  functioneringsgesprekken.
 • regelmatige deelname aan bijscholing in kwaliteiten  
  en beleidsterreinen.

Formele eis :
 • is minstens 6 weken voor de lijstvaststelling  
  betalend lid van de Partij van de Arbeid, heeft geen  
  betalingsachterstanden en is bereid de landelijke en  
  lokale aanvullende contributies te voldoen.

 
4. Functieprofiel kandidaat-fractievoorzitter 
De kandidaat-fractievoorzitter beschikt naast de 
vaardigheden zoals gevraagd van het 
kandidaat-raadslid over de volgende extra vaardigheden:
 
 • speelt een centrale rol als strateeg, teamcoördinator  
  en leider tegelijk  zowel naar binnen als naar buiten.
 • bezit het vermogen mensen te binden, is sociaal  
  vaardig en kan leiding geven aan de fractie.
 • zorgt dat ieder fractie lid op zijn of haar eigen  
  kwaliteiten wordt ingezet, dat afspraken worden  
  nagekomen en dat de fractie als geheel zowel aan  
  haar controlerende als aan haar  
  volksvertegenwoordigende taak toekomt.



 • zorgt voor een goede verhouding tussen fractie en  
  wethouder(s) en zorgt voor een continue  
  afstemming, zowel strategisch als tactisch.
 • is het gezicht van de PvdA en is zich hier van bewust.

5.Functieprofiel kandidaat-wethouder
Algemeen 
De wethouder legt verantwoording af in de raad, 
onderhandelt in de coalitie, ligt onder een vergrootglas bij 
de media, neemt beslissingen op strategisch niveau, toont 
zich betrokken bij de maatschappij en gaat in gesprek met 
de mensen in de wijken over gemeentelijke zaken die hen 
aangaan. Het wethouderschap vraagt daarom nogal wat 
en is lang niet iedereen gegeven.  Het wethouderschap 
goed uit kunnen oefenen vraagt gedrevenheid om  
de sociaaldemocratische waarden uit te dragen.  
Persoonlijkheid en vaardigheden zijn belangrijk. 

De wethouder is betrokken bij onze politieke vereniging 
en is zich bewust van zijn/haar gezichtsbepalende rol op 
lokaal niveau. In het politieke debat in de afdeling heeft 
hij/zij een voortrekkersrol. De wethouder is zichtbaar en 
herkenbaar bij publieksgerichte activiteiten zoals canvassen 
en campagne voeren. Daarnaast staat hij/zij in direct 
contact met de leden van de afdeling. De wethouder is zich 
bewust van de tijdelijkheid van de functie.  Er moet altijd 
ruimte zijn voor vernieuwing, maar talent en ervaring weegt 
(net als bewezen kwaliteit) mee.        

De kandidaat-wethouder 
 • heeft een heldere visie die gebaseerd is op het PvdA  
  verkiezingsprogramma welke hij/zij gedurende  
  de hele periode zichtbaar blijft maken, los van de  
  actuele zaken die ongetwijfeld op hem/haar  
  afkomen.  
 • heeft een gezonde dosis relativering en humor.

Als PvdA-wethouder onderteken je de erecode. Je volgt de 
scholing vanuit de PvdA voor wethouders, neemt deel aan 
de CLB-bijeenkomsten op jouw terrein en neemt deel aan 
intervisie.

Vaardigheden
Daarnaast beschikt de kandidaat wethouder, naast de 
vaardigheden zoals gevraagd van een 
kandidaat-raadslid, over de volgende extra vaardigheden:

 • heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.
 • beschikt over de kernkwaliteiten: verbinden en  
  doorpakken. 

 • toont leiderschap en is wanneer nodig, bereid om  
  stevig in te grijpen.
 • kan kritisch naar zichzelf kijken en heeft  
  incasseringsvermogen.
 • kan burgers betrekken bij de besluitvorming. 
 • kan zichzelf aan het begin van de periode doelen  
  stellen om die aan het eind van de periode  
  gerealiseerd te hebben.
 • kan het sociaaldemocratische gedachtegoed  
  overtuigend uitdragen.
 • is in staat om zich snel in te werken in de  
  beleidsterreinen binnen de eigen portefeuille.
 • kan bruggen kunnen bouwen als dat nodig is, maar  
  de eigen inzet niet uit het oog verliezen.
 • kan zich gemakkelijk bewegen in het politiek-
  bestuurlijke krachtenveld.
 • heeft kwaliteiten om met veel overtuiging en   
  deskundigheid de media te woord te staan in voor  
  iedereen begrijpelijke taal. 
 • is bereid  en in staat zijn om helder en open  
  verantwoording af te leggen aan raad, partij en  
  burgers. 
 • is in staat om losse zaken terug te koppelen naar  
  eigen visie. 
 • is inspirerend en motiverend om zo draagvlak  
  voor beleid te creëren onder de bevolking,  
  ambtenaren en politici. 
 • is in staat zijn om analyses te maken van opgepikte  
  signalen en dit kunnen vertalen naar politiek  
  handelen, ook voor zaken die buiten het eigen  
  portefeuillegebied liggen.
 • heeft inschattingsvermogen wat de gevolgen van  
  eigen handelen zijn en kan tijdig de risico’s van  
  zaken die op eigen gebied spelen signaleren.  
 • is communicatief vaardig. 
 • is in staat om in het college de eigen standpunten te  
  verdedigen en de eigen portefeuille te profileren. 
 • onderhoudt actief contact met alle lagen  
  in de samenleving, organisaties, specialisten en  
  belanghebbenden op eigen portefeuillegebied.
 • staat open voor signalen en is zowel formeel als  
  informeel betrokken en benaderbaar. 
 • kan  inschatten welke zaken voor de media  
  interessant zijn of kunnen worden en neemt zelf  
  initiatief om zich daarin te profileren als PvdA’er. 

De A28 van Meppel naar Hoogeveen, of van Hoogeveen 
naar Meppel, het is maar van welke kant je het bekijkt.
Wie oplet kan hier aan beide kanten van de weg symbolen 
van het Europa van marktwerking en daarbij behorende 
slechter wordende arbeidsomstandigheden tegen komen.
Op een aantal plekken hangen grote spandoeken met de 
tekst “PAYROLL VANAF €1.42. 100% flexibel, geen risico’s.
Het spreekt vanzelf dat dat 100% flexibel en geen 
risico’s voor werkgevers opgaat. Werknemers komen er 
wat minder af. Een payrollconstructie lijkt veel op een 

uitzendconstructie, het payrollbedrijf sluit een
arbeidsovereenkomst met een werknemer om deze 
vervolgens bij een bedrijf aan het werk te
stellen. De werving en selectie gebeurt wel door het 
betreffende bedrijf, dat is het verschil met een
uitzendconstructie.

Op die manier wil een werkgever de normale 
werkgeversrisico’s zoals doorbetaling bij ziekte en ontslag 
uitsluiten. Dat risico zit bij het payrollbedrijf, de formele 

A28



15 Maart 2017, niet snel vergeten, want historische dag. 
Verkiezingen niet gewoon verloren, maar bijna weggevaagd. 
Niet te begrijpen? Misschien wel als we zien wat er in 
de samenleving aan de hand is. Goed dat onder ogen te 
zien. Historicus en muzikant Ewoud Kieft maakte een 
wetenschappelijke heruitgave van Mein Kampf. Niet 
iedereen vond het een goed idee het boek opnieuw uit te 
geven. Zijn vader, zoon van Groningse verzetsheld,  zag 
er eerst ook helemaal niets in, maar uiteindelijk wel: ‘Je 
moet het kwaad in de ogen kijken. Daar kun je van leren.’                                                             
Kieft zelf raakte steeds meer overtuigd van de noodzaak 
van een wetenschappelijke heruitgave,  ‘Mijn aanvankelijke 
twijfels verdwenen al snel. Zo’n nieuwe editie geeft ons de 
kans om de donkere kanten in onszelf en onze samenleving 
onder de loep te nemen. We moeten juist onderzoeken 
waarom de abjecte ideeën in dat boek zo’n grote 
weerklank hebben gekregen. We moeten die confrontatie 
opzoeken om het gevaar te kunnen ontmantelen.’                                                                                                       
Kieft laat zien dat de manier waarop populisten hun 
propagandamachine laten draaien en zo grote aanhang 
verwerven niet nieuw is. Mooi, Kieft geeft inzicht en dat 
scherpt op. Ook komt hij tot de conclusie dat weerwoord 
nodig is. Dat is zeker een taak voor de sociaal democratie. 
De sociaal democratie zal zich opnieuw moeten 

uitvinden. Vanuit haar waarden visie op de toekomst 
van de samenleving moeten formuleren. Populisten 
afdoen als verwerpelijke partijen volstaat niet. Nodig 
is oog voor de oorzaken waarom mensen ontvankelijk 
zijn voor de retoriek van de populisten. Al met al geen 
geringe opgave. Vraag is ook of we als PvdA dat alleen 
aankunnen. Links is, ondanks de winst van Gr. Links,  na 
15 maart kleiner dan ooit. ‘Weerwoord formuleren’ zou de 
taak zijn voor samenwerkende en/of gefuseerde partijen. 
Lijkt me mooi als onze jonge partijleden het voortouw 
pakken.                                                                       Tot 
slot nog een citaat van Kieft: ‘We hebben lang geleefd met 
een aantal vaste waarden. Dat we een open samenleving 
zijn, dat internationale samenwerking noodzakelijk is, 
dat we vluchtelingen helpen als ze in grote nood zijn, 
dat er integratie mogelijk is. Dat is allemaal niet meer 
vanzelfsprekend. Het ideaal van een open samenleving is 
inmiddels niet meer het uitgangspunt van de politieke strijd 
maar de inzet. We kunnen niet achteroverleunen, er moet 
voor gevochten worden.’

April 2017, Jerk Otten.

STERKE JERKE

werkgever. Een payrollconstructie levert vooral voordeel 
op voor werkgevers en vooral nadelen voorwerknemers, 
zoals de geringe mate van ontslagbescherming. Rechters 
prikken, gelukkig, de laatste tijd dit soort constructies 
al wat door. Wie in het weekend langs de A28 rijd ziet 
op de parkeeerterreinen veel vrachtwagens staan met 
Oosteuropese nummerborden. Vooral de Hongaarse 
nummerborden van het puur Groningse transportbedrijf 
Reining vallen op. Nog niet zo lang geleden reden 
voornamelijke Groningse chauffeurs op deze vrachtwagens. 
Chauffeurs die tegen het weekend weer thuis waren. 
Nu mogen Hongaarse chauffeurs tegen een minimaal 
loon door Europa rijden en het weekend doorbrengen 
op parkeerterreinen aan weerskanten van de A28. 
“Strassen-Nomaden” zeggen ze in Duitsland, daar staan 
de parkeerterreinen langs de autobahn er vol mee. Het 
transportbedrijf Reining maakte tot een paar jaar geleden 
nog onderdeel uit van de Wagenborggroep uit DelfzIjl. 

Koninklijke Wagenborg. Wat er Koninklijk is aan dit soort 
constructies is me niet duidelijk. Het zal al met al wel net 
binnen de grenzen van (europese) wetgeving vallen,
maar toch. In een interview op internet nog niet zo lang 
geleden, beklaagt de huidige directeur zich erover dat
regels en cao-verplichtingen die gelden voor bijvoorbeeld 
buitenlandse chauffeurs hem het concurreren bemoeilijken.
Da afgelopen jaren heeft Lodewijk Asscher zich sterk 
gemaakt in wet en regelgeving om dit soort
constructies aan te pakken. Minder flex en meer vast werk 
voor mensen. Minder concurrentie op loon op Europese 
wegen. Er zijn mensen die de sociaal-democratie op sterven 
na dood verklaren. Me dunkt er zijn nog
genoeg zaken waar sociaal-democraten zich druk om 
moeten maken. Er is nog een lange weg te gaan.

Wijnhout Punt.



PvdA Drenthe wil dat Drenthe in 2020 de meest 
toegankelijke provincie is voor mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (en dat 
andere provincies op de voet volgen). Daartoe ontwikkelt 
de Werkgroep Toegankelijkheid tal van activiteiten en 
initiatieven. Eén daarvan is een bijeenkomst op 10 mei 2017.
Programma:

 1) Welkom door dagvoorzitter Jacob Bruintjes en uitleg  
  over de opzet van de bijeenkomst.

 2) De rol van het College voor de Rechten van de Mens
  Inleiding door Dick Houtzager, lid van het college.
  Aansluitend discussie.

 3)  De Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe vertelt  
  kort over de intentie om Drenthe de meest  
  toegankelijke provincie te maken. Korte presentatie  
  van enkele acties en activiteiten, die de afgelopen  
  tijd in Drentse gemeenten hebben plaats gevonden  
  ter verbetering van de toegankelijkheid.

 4) Een lange pauze, waarin de aanwezigen met elkaar  
  kunnen spreken over al ondernomen en nog te  
  ondernemen activiteiten en acties.

 5) Visie MEE op ‘hoe mensen met beperkingen zelf  
  betrekken bij het vorm geven van hun eigen  
  leefwereld’ Inleiding door Mirjam Sterk, directeur van  
  MEE NL. Aansluitend discussie.

 6) Is een vorm van samenwerking binnen Drenthe  
  tussen de lokale, representatieve groepen van  
  mensen met een beperking gewenst en mogelijk?

 7) Conclusies en slotwoord door Jacob Bruintjes

Locatie en tijd
De bijeenkomst wordt gehouden in Het Karspelhuis, 
Karspelstraat 3, 9411 ND Beilen

Aanvang 16.00 uur; beoogde eindtijd 20.00 uur, afhankelijk 
van de duur van de discussie.

Organisatie en genodigden
De bijeenkomst wordt namens PvdA Drenthe georganiseerd 
door de Drentse PvdA Werkgroep Toegankelijkheid, 
bestaande uit de woordvoerders ‘toegankelijkheid’ van 
de fracties van de PvdA in Provinciale Staten en in de 12 
Drentse gemeenteraden.

Welkom zijn...
De door de werkgroep aangewezen lokale groepen van 
mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische 
beperking, die representatief zijn voor de inwoners met 
een beperking in de gemeente en die gesprekspartner 
willen zijn van de gemeente. Wanneer een dergelijke groep 
in een gemeente niet bestaat, is gezocht naar ‘next best’ 

vertegenwoordigers. Alle leden van Provinciale Staten en 
de Drentse gemeenteraden. Adviseurs van de werkgroep 
en enkele gasten, waaronder uit de naburige provincies 
Fryslân, Groningen en Overijssel.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Inleiders en gespreksleider
Dick Houtzager werkt sinds begin 2010 bij de Commissie 
Gelijke Behandeling, het huidige College voor de Rechten 
van de Mens. Eerder deed Dick Houtzager ervaring op als 
rechtshulpverlener en werkte hij in Pakistan en Tanzania. 
Na terugkeer uit Afrika specialiseerde hij zich in het 
Europees en internationaal recht, met speciale aandacht 
voor de thema’s ras en handicap. Bij Art.1 deed hij ervaring 
op met onderzoek en voorlichting. Hij is enkele jaren 
voorzitter geweest van SOLGU, een belangenbehartiger 
voor mensen met een handicap. Naast zijn werk bij het 
College is Dick Houtzager redactielid van het Journaal 
Vreemdelingenrecht en lid van de Permanente Commissie 
van deskundigen in het internationaal vreemdelingenrecht, 
de  Commissie Meijers. (Beide alinea’s zijn overgenomen 
van de website van het College voor de Rechten van de 
Mens.)

Mirjam Sterk was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 
Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij was bestuursassistent 
van wethouder J. van der Tak van Rotterdam en daarvoor 
docent godsdienst en ethiek en redacteur bij de IKON. 
Mevrouw Sterk was als Kamerlid woordvoerster 
integratiebeleid en hield zich verder onder meer bezig 
met sociale zaken (armoedebeleid, arbeidsverhoudingen, 
Wajong, WSW, WW). Van november 2010 tot september 
2012 was mevrouw Sterk vicefractievoorzitter van het CDA. 
In 2013-2015 was zij ambassadeur jeugdwerkloosheid. 
(De eerste twee alinea’s zijn overgenomen van de website 
van MEE; de laatste alinea van de website van Politiek & 
Parlement.)

Jacob Bruintjes is leraar Engels en Duits van opleiding. 
Hij was raadslid in Borger van 1988-1997, vanaf 1990 
fractievoorzitter. Vanaf 1998 tot 2014 was hij wethouder 
Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën, Onderwijs, Cultuur en 
Demografische Ontwikkeling van Borger-Odoorn (Drenthe). 
Hij staat bekend als ‘Koning Krimp’ vanwege zijn ideeën 
over het omgaan met de gevolgen van de krimpende 
bevolking in delen van Nederland. Vanaf 2014 vervult 
Jacob Bruintjes talrijke bestuurlijke en adviesfuncties en is 
voorzitter van het Gewestelijk Bestuur van PvdA Drenthe.
Meer informatie?

Lees meer over de Drentse PvdA 
Werkgroep  
Toegankelijkheid. Voor vragen over de bijeenkomst van 
10 mei kunt u bellen of mailen naar Luuc Christensen, tel. 
(0521) 38 05 48 en e-mail: christl@xs4all.nl

BIJEENKOMST OVER TOEGANKELIJKHEID  
DRENTHE OP 10 MEI 2017



Ik ben inmiddels al weer enkele jaren met veel plezier 
bezig met het ombudswerk in Hoogeveen. Soms weten 
mensen mij rechtstreeks te vinden, soms worden ze ook 
doorverwezen door de fractie. Het is een diversiteit aan 
vragen, maar vaak gericht op inkomensondersteuning. 
Indien nodig ga ik bij de mensen op bezoek, zo niet dan 
kunnen veel zaken ook telefonisch worden geregeld.
Afhankelijk van de vraag en de situatie van betrokkenen 
moet je altijd een afweging maken in hoeverre je zelf gaat 
regelen voor de mensen of dat je de mensen handvaten 
geeft om het zelf te kunnen regelen. 

Het helpen van mensen bij hun vragen bestaat uit het goed 
luisteren, voldoende kennis nemen van de persoonlijke 
situatie, ophalen van informatie bij diverse instellingen en 
beoordelen of hulp of ondersteuning mogelijk is. 
Het kan ook zo zijn dat ik samen met betrokkene naar 
bijvoorbeeld het werkplein ga of aanwezig ben bij andere 
gesprekken voor begeleiding.

Omdat er veel (vrijwilligers)organisaties zijn waar mensen 
ook met allerhande vragen terecht kunnen is het belangrijk 
om het ombudswerk meer te gaan profileren het komende 
jaar omdat er niet heel veel vragen binnenkomen.

Onderstaand een beknopt overzicht van enkele thema’s 
waarvan ik de afgelopen twee jaar aanvragen heb gekregen 
om een beeld te geven van het PvdA ombudswerk in 
Hoogeveen.

 - Vervolg case uit 2014 betreffende de hereniging van  
  een familie uit Irak

 - Participatiewet

 - Bestemmingsplan Fabrieksweg

 - Inkomensondersteuning leermiddelen

 - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, treffen van  
  een betalingsregeling.
 
 - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, overleg  
  met Werkplein

 - Overbruggingstoelage AOW

 - Gezins- en inkomensondersteuning voor vader en  
  zoontje m.b.v. Gemeente Hoogeveen, Stichting  
  Leergeld, Jeugd Sport- en Cultuurfonds en  
  Stichting One

Sommige aanvragen hebben wel een doorlooptijd 
van meerdere maanden. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de ondersteuning van de vader met zijn zoontje. 
Het ging hierbij niet alleen om het regelen van 
inkomensondersteuning, maar ook de noodzaak voor 
intensievere begeleiding door de trieste thuissituatie. Vaak 
zijn het ook concrete dingen zoals het opknappen van de 
slaapkamer van het zoontje. 

Dergelijke cases sluit je af met een goed gevoel, mensen 
zijn geholpen en hebben weer handvaten voor de toekomst.

Roel Oostindiën

JAARVERSLAG OMBUDSMAN

Meer geld voor betere ouderenzorg. Deze belofte deden 
alle partijen tijdens de campagne. En nu de verkiezingen 
zijn geweest is het de hoogste tijd om deze beloftes waar 
te maken. Alle ouderen verdienen een waardige oude 
dag en liefdevolle en goede zorg, maar teveel kwetsbare 
ouderen krijgen nu niet de zorg die zij zo hard nodig 
hebben. Daarom wil de PvdA nog dit jaar 200 miljoen euro 
extra investeren in de verpleeghuizen. Een volgende stap 
om ouderen in verpleeghuizen de zorg te geven die zij 
verdienen.

Voor de medewerkers in verpleeghuizen is het, ondanks dat 
zij heel hard werken, soms onmogelijk om alle ouderen de 
zorg te geven die ze nodig hebben. Daarom is het belangrijk 
dat er snel extra handen aan het bed komen. Vorig jaar 

heeft staatssecretaris Martin van Rijn al 100 miljoen euro 
beschikbaar gesteld om nieuwe verpleegkundigen en 
verzorgenden aan te nemen. Een belangrijke stap, zo zeiden 
ook Hugo Borst en Carin Gaemers die zich inzetten voor 
voldoende personeel in de verpleeghuizen.

Nu investeren in kwaliteit van 
verpleeghuizen.
Er is echter acuut meer geld nodig. Met name in de 
vakantieperiode hebben veel verpleeghuizen te kampen met 
een tekort aan personeel.  Alle politieke partijen trokken 

OUDEREN VERDIENEN GOEDE ZORG EN EEN  
WAARDIGE OUDE DAG



De aanpak van werkloosheid heeft een hoge prioriteit van onze 
fractie. Samenwerking met ondernemers is daarbij onmisbaar. 
En hoewel de gemeente veel initiatieven ontplooit samen met 
ondernemers, constateerden we ook tekortkomingen. De motie 
‘welkomstpakket ondernemers’ die we daarom indienden, werd 
unaniem aangenomen.

Vorig najaar organiseerden we een zogenaamde MKB-tour. In 
één dag tijd bezochten en spraken we een groot aantal MKB-
ondernemers in Hoogeveen. Eén van de zaken die ons opviel: 
vooral startende ondernemers en ondernemingen zijn niet altijd 
op de hoogte van de afdeling economische zaken van de gemeente 
en haar accountmanagers. Ook zijn de ondernemers niet goed op 
de hoogte van de faciliteiten die de gemeente biedt. In contacten 
met netwerken van ondernemers werd het beeld van de MKB-tour 
bevestigd.
Omdat hierdoor mogelijk groeikansen en dus de ontwikkeling 
van extra werkgelegenheid blijven liggen, hebben we een 
motie opgesteld die het college oproept nieuwe ondernemers 
en ondernemingen actief te informeren over de diensten en 
faciliteiten die gemeente biedt. De motie werd ingediend samen 
met CDA en GemeenteBelangen. De motie werd unaniem 
aangeboden. Wethouder Hiemstra erkende in de vergadering 
dat niet alle ondernemers goed bekend zijn met de afdeling 
economische zaken van de gemeente.

Stan van Eck

WELKOMSPAKKET VOOR  
ONDERNEMERS

TURFMOLM
 • Verbiedtrea

 • Manus: Tussenbaan? Is dat iets  
  om die saaie schaatstoernooien op  
  te leuken?

 • Schippers: Ik doe een four- 
  maatjes-poging…

 • Manus: Aan het lawaai uit Assen te  
  horen gaat het om een eisbaan…

 • Staatsloterijdeelnemer: “Heerlijk  
  vanavond € 40,- verbrassen.”

 • Manus: Zeker, met Pasen stond ik  
  e-nummers te gourmetten!

 • Kim Jong-oen

 • Nieuwe loot aan de financiële  
  graaiersboom: de    
  aandeelhoudersvergadering.

 • Achteraf bezien: Dag van de  
  Zon(de)?

 • Weerswaarschuwing voor de  
  Amstel Gold Race: de Kouberg.

 • Manus: Zelfhaat? Dat zijn vrouwen
  die op Thierry Baudet hebben  
  gestemd.

 • Brugmans: Weg met die  
  hijgfondsen!

 • Turkse Neederlanders?

 • Manus: Zou Jan Nagel al weer op  
  een nieuwe partij broeden?

 • Turks referendum: Wilt u graag  
  een hoofddoek dragen?
    ja  /  nee  /  alleen als het waait

 • Fifty Shades of Thierry Baudet

daarom in hun verkiezingsprogramma meer geld uit voor de 
ouderenzorg. De PvdA wil deze verkiezingsbeloften nu ook echt 
waarmaken en snel investeren in de kwaliteit. Daarom stelt het 
demissionaire kabinet voor om al voor dit jaar 200 miljoen euro 
extra uit te trekken om extra personeel in verpleeghuizen aan te 
nemen. Het is nu aan de partijen die onderhandelen over een 
nieuw kabinet om in te stemmen met dit voorstel.

Het is enorm belangrijk om nu snel die 200 miljoen euro 
daadwerkelijk snel beschikbaar te stellen. Als langer wordt gewacht 
weten verpleeghuizen niet waar zij aan toe zijn en kunnen ze niet 
op tijd nieuwe mensen aannemen. Ik roep daarom GroenLinks, 
D66 en het CDA op om hun verkiezingsbeloften waar te maken 
en bij Voorjaarsnota instemmen met onze plannen voor betere 
ouderenzorg.

Bron: www.pvda.nl / Henk Nijboer



    Rekeningnummer afd. Hoogeveen
    IBAN: NL25 RABO 0117 5443 02

Landelijk: www.pvda.nl
Voor informatieover het lidmaatschap of voor het wijzigen kunt u 
een mail sturen of bellen naar 0900-5993 (lokaal tarief) of  
020-5512155 . Postadres: postbus 1310, 1000 BH Amsterdam.
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Zie Fractie
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