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TNODIGING

AGENDA

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

8. Jaarverslag fractie,
toelichting door Inge Oosting

2. Vaststellen agenda
3. Verslag ledenvergadering
22 oktober 2016

9. Bestuursverkiezingen
- Kandidaten algemeen bestuur:
Tjark Mulder en Louise Brink

4. Jaarrekening 2016,
toelichting door Gert Huijgen

-

Aftredend en herkiesbaar:
Gert Huijgen

5. Verslag kascommissie 2016

PAUZE

6. Benoeming kascommissie 2017

10. Programma na de pauze

7. Jaarverslag bestuur,
toelichting door Hendrikus Loof

11. Sluiting (22.00 uur)

MEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2018

f van de Tweede Kamerverkiezingen is amper
aald en de dreun is nog nauwelijks verwerkt
e gaan onze schouders rechten en stomen
de volgende verkiezingen: op 21 maart 2017
nteraadsverkiezingen.

elingsbestuur is druk bezig met de voorbereidingen.
ft ondertussen ten eerste geresulteerd in
eming van een commissie die zich met het
ngsprogramma gaat bezighouden. Dat zijn Henk
voorzitter), Inge Oosting, Ida Gerda Emmens en
n Eck. Kandidaat-bestuurslid Louise Brink kijkt
dig mee.

ast is er een kandidaatstellingscommissie
eld. Dit gaat om Wietze van der Zwaag, Klaas Smid,
rand, Arjan van Weert en Martin van ter Beek.
t wordt nog naar een vrouwelijke deelnemer.
zijn de profielschetsen gereed, zie elders in de Rooie
n is de werving van kandidaten gestart.

te is vermeldenswaard dat ook de campagne al
pgetuigd. Er is zelfs al een nieuwe slogan waarmee
erkiezingen 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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UITNODIGING
Ledenvergadering PvdA Hoogeveen
dinsdag 1 oktober, 19.15 uur
De Zuiderbreedte
Boekenberghstraat 12 Hoogeveen

agenda
• Opening en vaststelling van de agenda
• Mededelingen
• Concept notulen ledenvergadering 20 mei 2019
• Concept jaarplan 2020
• Begroting 2020 (deze wordt ter vergadering uitgereikt)
• Vanuit de fractie
• Rondvraag
• Pauze
• In gesprek met Roeli Mossel, directeur/bestuurder van de NNCZ
(zie verder deze Rooie Vener)
• Sluiting

Beeld:
blz 01 Pixa, PublicDomeinPictures
blz 02 123RF, Nicola Zalewski en Pixa, RAWPixel
blz 03 Pixabay, Groeslightning
blz 04 123RF, Kasto
blz 06 Pixa,, Pexel
blz 07 Pixa, Geralts
blz 08 Pixa, Amande Cullingford
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blz 09 Pixa, Bessi
blz 10 Pixa, Karishea
blz 11 NNCZ
blz 12 Pixa, Skeeze
blz 13 PvdA
blz 14 Pixa, Keithjj
blz 15 Pixa, Suzannp4r
blz 16 Freeimage, Jan Vernee
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Van de
Feest
!
voorzitter
Het kan u haast niet zijn ontgaan. Op 26 augustus
jl. is het 125 geleden dat de S.D.A.P., de voorloper van de PvdA, in Zwolle werd opgericht.
Reden voor een feestje! De sociaaldemocratie
heeft veel voor Nederland betekend in de afgelopen 125 jaar. De inzet voor een rechtvaardige
beloning voor werknemers, goed en betaalbaar
wonen, gelijke kansen voor iedereen, emancipatie
en noem maar op. En laten we de invoering van
de AOW niet vergeten. ‘Als de PvdA er nog niet
was dan zouden we hem moeten oprichten’, zei
onze politiek leider Lodewijk Asscher heel terecht.
De idealen van de PvdA zijn ook in 2019 nog
springlevend. En hoewel sommigen de sociaaldemocratie al bij het vuil hadden gezet, is de PvdA
weer helemaal terug!
In politiek en bestuurlijk Hoogeveen is het niet
bepaald feest. Terwijl de mussen dood van het
dak vallen vanwege de hitte, raken in politiek
Hoogeveen de gemoederen opnieuw verhit over
de ijsbaan. En niet alleen politiek Hoogeveen
heeft het erover. Ook voor veel inwoners is het
ijsbaandebacle het gesprek van de dag. Zonder
helemaal de analyse in te willen duiken is het
voor iedereen vast te stellen dat wat er nu gebeurt voor de beeldvorming van Hoogeveen niet
goed is. We zijn voor veel gemeenten het voorbeeld van hoe het niet moet, dat kan toch niet de
bedoeling zijn. Iedereen heeft vast met de beste
bedoelingen van alles gedaan maar dit is niet
genoeg, er is kennelijk een fnuikend gebrek aan
kwaliteit. Genoeg over die vermaledijde ijsbaan

die er gelukkig niet komt, er is zowaar meer in de
Hoogeveense wereld. Zo was er ook het aftreden
van wethouder Steenbergen nadat zijn fractie het
vertrouwen in hem opzegde. Voor mensen die de
politiek van dichtbij volgen kwam dit niet als een
verrassing. Wel leverde dit logischerwijs ook weer
grote koppen in de krant op en negatieve publiciteit voor Hoogeveen. Vanuit Brabant tot Groningen kreeg ik bij bovenstaande zaken appjes met
de vraag “wat is er in vredesnaam in Hoogeveen
aan de hand”. Die appjes zullen wel opnieuw volgen nu de afgetreden wethouder terugkeert in de
gemeenteraadsfractie die het vertrouwen in hem
opzegde. Kennelijk zijn niet alleen Gods wegen
ondoorgrondelijk.
Op 1 oktober aanstaande hebben we onze najaarsledenvergadering. Het is ons de vorige keer
goed bevallen in de Zuiderbreedte dus daar zal
ook deze keer de vergadering zijn. De agenda
vindt u verderop in deze “Rooie Vener”. Het bestuur heeft Roeli Mossel, directeur/bestuurder van
de NNCZ (onder andere van “het Jannes”) bereid
gevonden met ons in gesprek te gaan. Het zal
gaan over de ouderenzorg. Het is een erg actueel
thema en we hopen dat u allemaal komt om met
Roeli Mossel en met elkaar in gesprek te gaan.
Dat is immers ook een kenmerk van ons als PvdA,
we blijven altijd praten, discussiëren en met
elkaar in gesprek, over alles. Ik zou niet anders
willen! Het feestje van PvdA-lid zijn!
Wolter Dekker
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Algemene
Ledenvergadering
ledenvergadering PvdA Hoogeveen maandag 20 mei 2019 19:00 uur
Aanwezig 18 leden: Martin van ter Beek, Herman Lip, Henk Smand, Corrie Huisjes, Bert Huisjes, Gert
Huijgen, Stan van Eck, Johan Rumahloine, Inge Oosting, Ad Verschoor, Roelof Hoexum, Louise Brink,
Roelof Koops, Tjark Mulder, Ida Gerda Emmens, Wolter Dekker, Henk Zwiep. Afwezig met kennisgeving: Hendrikus Loof sluit later aan, Klaas de Vries en Jerk Otten Gast: Klaas Smid.

Opening Wolter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd:		
- Het verslag van de ouderenwerkgroep.
						- Coalitieakkoord Provinciale Staten.

Mededelingen. Geen mededelingen.
Vaststellen verslag ledenvergadering 28 november 2018.
Gert Huigen vraagt hoe het staat met de ontwikkelingen omtrent de functie van de ombudsman.
Wolter geeft aan dat het nog niet duidelijk is hoe we verder gaan met de invulling van deze rol. Verder
geen opmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd.

Jaarverslag 2018 afdelingsbestuur.
Staat afgedrukt in de Rooievener. Er komen veel positieve reacties dat we weer de rode rozen hebben
uitgedeeld aan leden van 75 jaar en ouder.

Jaarrekening 2018 + verslag kascommissie.
Inge Oosting en Ad Verschoor zijn de leden van de kascommissie die de controle hebben uitgevoerd.
Frans had de stukken goed voor elkaar en heeft een prima jaarrekening opgesteld.
Jaarrekening wordt zonder toevoegingen of opmerkingen goedgekeurd.

Benoeming nieuwe kascommissie.
Inge Oosting en Ad Verschoor zullen ook volgend jaar de kascommissie bezetten. Martin van ter Beek
geeft zich op als reserve kascommissielid.

Jaarverslag Ouderenwerkgroep.
Elke 3e dinsdag van de maand komt de groep met z’n 8 tot 12 leden bij elkaar en bespreekt allerlei
actuele politieke onderwerpen. De ouderenwerkgroep is erg goed te spreken over de inzet en zichtbaarheid van de fractie.

Jaarverslag 2018 gemeenteraadsfractie.
Veel complimenten voor het jaarverslag en de rol die de fractie momenteel invult.
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Vanuit de fractie.
Momenteel speelt natuurlijk de scholenhuisvesting en de discussie over de kunstijsbaan een grote rol.
Vooral de ijsbaan geeft veel zorgen ook gezien de discussie die ontstaat door de grote tekorten die er
zijn in het sociaaldomein.
Een hele discussie ontstaat over bestuurlijke vernieuwing.
- Is het ambtenaren apparaat hier al op aangesloten en welke rol moeten zij hierin aannemen.
En krijgen zij wel genoeg ruimte
- Wat wordt de rol van de burger?
- Is bestuurlijke vernieuwing wel de goede naam. Hier zijn verschillende beelden over en er
wordt nagedacht of dit een andere naam zou moeten krijgen.
De steunfractie begint ook een steeds sterke rol te spelen, Hierdoor kunnen de taken beter 		
verdeeld worden.
Door de huidige vorm van vergaderen in de Raad is er minder ruimte voor debat. Hierdoor wordt de
discussie platgeslagen.

Bestuursverkiezing.

Stelt functie ter beschikking; Frans Jansen, penningmeester. Op de bestuursvergadering van 3 juni
2019 zal Stan van Eck deze taak op zich nemen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Zwiep secretaris. Aan de leden wordt de oproep gedaan om
zich verkiesbaar te stellen voor de functie van secretaris. Als zij iemand weten die het op zich zou willen nemen kunnen zij dit ook aan het bestuur doorgeven.
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Kandidaat

en herkiesbaar: Roelof Koops, bestuurslid, de leden stemmen in met de herverkiezing.
en herkiesbaar: Tjark Mulder, bestuurslid, de leden stemmen in met de herverkiezing.
en herkiesbaar: Louise Brink, bestuurslid, de leden stemmen in met de herverkiezing.
bestuurslid: Stan van Eck, alle leden stemmen in met zijn kandidatuur.

Coalitieakkoord Provinciale Staten.
Hendrikus geeft een weergave van het proces wat geleid heeft tot het coalitieakkoord Provinciale
Staten. De deelnemende partijen aan het College van Gedeputeerde Staten zijn; PvdA, VVD, CDA,
Christen Unie en GroenLinks. Wat opvalt, is dat er een duidelijker sociale koers gaat worden gevaren.
Ook duurzaamheid en de energietransitie zullen een duidelijke rol gaan spelen.

Rondvraag, er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Pauze; 20:15 - 20:35.
In gesprek met Klaas Smid,
PvdA lid sinds zijn 19e en nu burgermeester van Gemeente Noordenveld. Klaas haalt herinneringen op
aan zijn politieke periode in Hoogeveen. zie ook zijn bijdrage in de RooieVener van mei 2019. Aan het
eind van de avond bedankt Louise, Klaas voor zijn zeer interessante verhaal en hoe hij ons hierin heeft
meegenomen.

Sluiting.
Wolter bedankt ieder voor zijn of haar komst en tot de volgende keer.
Henk Zwiep,
Secretaris PvdA Hoogeveen,
20 mei 2019
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JAARPLAN 2020
Inleiding
Het Jaar 2020 is een jaar waarin de PvdA Hoogeveen weer volop actief zal zijn. Dit jaarplan is hiervan
een weergave. Het jaar 2020 is (zoals het er nu uitziet) een jaar zonder verkiezingen. Voor ons als PvdA
bij uitstek een jaar om de afdeling nog verder in te richten. Hierover verderop meer in dit jaarplan onder
“versterking van de organisatie”.
We kunnen alleen zichtbaar zijn en blijven als we er met elkaar de schouders onder zetten. We nodigen
alle leden van harte uit hierover met ons in gesprek te gaan en met ons mee te doen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur telt momenteel vijf leden. Er vond een wisseling van de wacht plaats voor wat betreft het
penningmeesterschap. De secretaris trad af in 2019 en tot dit moment zijn we er nog niet in geslaagd
een nieuwe secretaris te vinden. Het secretariaat wordt, tot er in de vacature is voorzien, gezamenlijk
door het bestuur opgepakt.

De organisatie van de afdeling
Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling Hoogeveen. Het bestuur
richt zich hierbij vooral op de eigen leden, belangstellenden en sympathisanten. Het bestuur vergadert
maandelijks waarbij alle lopende zaken, nieuw op te pakken initiatieven en activiteiten worden besproken. De fractievoorzitter neemt regelmatig deel aan de bestuursvergadering. Zo is een goede afstemming tussen fractie en bestuur geborgd.
We vinden het belangrijk om de PvdA zichtbaar laten zijn in de Hoogeveense samenleving. Leden van
het bestuur doen mee aan activiteiten om hieraan vorm en inhoud te geven.
Voorbeelden zijn:
• Deelname aan inloop-uur in De Lekkernij
• Deelname aan campagne-activiteiten (ook regionaal)
• Bezoek gespreksgroep Ouderen
• ‘Hotel PvdA’-bijeenkomsten.
• Bezoeken gewestelijke vergaderingen en (thema)bijeenkomsten.
• Lokale (zichtbaarheids)acties zoals bijvoorbeeld rondom de verkeersproblematiek bij Het Haagje
Er is goede afstemming tussen de raadsfractie en het bestuur. Vanuit het bestuur is altijd een vertegenwoordiger bij de fractievergadering aanwezig. Daarnaast hebben de afdelingsvoorzitter en de fractievoorzitter regelmatig contact.
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DOELEN EN ACTIVITEITEN IN 2020
Het ledenbestand is de basis van de afdeling. Dit ledenbestand neemt helaas gestaag af. Dit is een
landelijke trend en een kentering is in alle realiteit niet te verwachten. Dit betekent dat de vijver waaruit gevist kan worden steeds wat kleiner wordt. Waar het kan werken we samen met andere omliggende
afdelingen. Er zijn geen plannen op korte termijn tot samenvoeging met een andere afdeling te komen.
Voor een vitale afdeling blijft een groot Hoogeveens ledenbestand van belang maar we gaan ook actief
nadenken over het betrekken van sympathisanten bij bijeenkomsten zonder dat dit per se tot een lidmaatschap hoeft te leiden.
Ieder jaar organiseert het bestuur in elk geval een voorjaars- en najaarsvergadering. Hiernaast is er ruimte voor activiteiten in overleg met of op verzoek van de achterban en fractie. Tevens wordt per jaar bekeken op welke manier er aandacht aan de 1 mei-viering wordt gegeven. Op 1 mei wordt een roos bezorgd
bij ieder lid van 75 jaar en ouder. Ook worden de jubilarissen bezocht en de bijbehorende versierselen
uitgereikt.

VERSTERKING ORGANISATIE
Het doel van het bestuur is een permanente campagnecommissie in het leven te roepen. Nu wordt deze
meestal gevormd door mensen uit de fractie en het bestuur. Het meest ideaal is echter een zelfstandige
commissie die onder verantwoordelijkheid van het bestuur en in afstemming met de fractie (campagne)en zichtbaarheidsactiviteiten organiseert. Wij zijn van plan een permanente campagnecommissie te vormen. Verder zullen we alvast gaan nadenken over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit voorkomt
dat veel werk op het laatste nippertje gedaan moet worden. Ook hopen we zo tot een representatieve
en evenwichtige lijst te komen.
Het bestuur is doordrongen van de noodzaak nieuw talent te ontdekken en indien mogelijk aan ons te
binden. Het meest ideale is om een scoutingscommissie in te stellen. Dit is het afgelopen jaar niet gelukt, en is daarom voor 2020 opnieuw een doel.

COMMUNICATIE

Het informeren van de achterban en het laten zien waar we voor staan als partij vraagt een goede communicatie. Dit wordt ook het komend jaar gedaan via Facebook en persberichten. Het politieke primaat
ligt vanzelfsprekend bij de fractie. Twee maal per jaar wordt het afdelingsblad “de Rooie Vener” uitgebracht. Het is niet altijd eenvoudig “de Rooie Vener” gevuld te krijgen. Komend jaar zal het bestuur
hiermee nog actiever aan de slag gaan.

TOT SLOT
In bovenstaand jaarplan staat een aantal activiteiten en plannen genoemd. Het bestuur is zich er van
bewust dat deze alleen met succes kunnen worden ingevuld en uitgevoerd als er voldoende leden zijn
die zich hiervoor in willen zetten. We doen een beroep op u allemaal om SAMEN de doelstellingen waar
te maken.
augustus 2019, Hoogeveen
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Ik wens u een mooie kunstijsbaan!
“Ik wens u veel personeel!” is een Joods/Arabische uitdrukking om op vileine manier te zeggen
dat je iemand veel kopzorgen wilt bezorgen. Nu
de kunstijsbaan in Hoogeveen niet doorgaat door
bestuurlijk gehannes, en er in Assen weer stemmen op gaan voor een kunstijsbaan daar, is het
verleidelijk om te zeggen “ik wens u een mooie
kunstijsbaan”, in de hoop dat het ze de nodige
kopzorgen zal bezorgen.
Toch is dat niet verstandig. Er zijn in Drenthe veel
voorstanders van een kunstijsbaan, en ook ik ben
een uitgesproken voorstander daar van.
Ik heb echter al eerder in de Rooie Vener gepleit voor een gemeenschappelijke oplossing in
de provincie. Drenthe telt nog geen half miljoen
inwoners. Aan de krappe kant voor dure voorzieningen.
Wil er een kunstijsbaan in Drenthe komen dan
zal dat een gezamenlijke (financiële) inspanning
vergen van alle gemeentes in Drenthe en van de
provincie Drenthe. Alleen dan is er kans op realisatie.

kunnen worden en als alle gemeenten nog een
duit in het zakje doen moet het lukken. Waar? Dat
maakt me niet meer uit. Hoogeveen is de meest
logische plaats maar heeft het verprutst. Beilen,
Assen, het maakt me niet uit. Als ie er maar komt.
En ondertussen ligt er in Hoogeveen een brief
van de gemeentelijke ombudsman Maas van
Egdom, of de gemeente het per direct schrappen
van de regeling die minima financieel tegemoet
kwam in de studiekosten van kinderen wil terugdraaien om het voor dit jaar gewoon toe te passen. Het lijkt me verstandig dat het college van
Hoogeveen zich de komende tijd concentreert op
het op een fatsoenlijke wijze oplossen van (financiële) problemen in het sociale domein en het “on
hold” zetten van allerlei kapitale prachtplannen.
Maar het is oppassen geblazen, voor dat je het
weet zijn de beide Gemeentebelangen wethouders bezig met een volgend pracht plan uit hun
verkiezingsprogramma:
de aanleg van een spoorlijn van Hoogeveen naar
Coevorden, met stations in Nieuw-Moskou, Elim
en Dalerpeel!

De provincie heeft al ergens vijf miljoen gereserveerd, Hoogeveen heeft al veel geld uitgegeven
aan plannen die om niet ter beschikking gesteld
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Wijnhout Punt.

Droom groot !

Nog niet zo lang geleden was de plek waar ik nu
vaar met de kano weiland. Weiland dichtbij de
gekanaliseerde Hunze. Vroeger was de Hunze een
kronkelend riviertje in het oosten van onze mooie
provincie Drenthe. Maar omdat het water snel
moest worden afgevoerd werd zij in een keurslijf
gedrukt, gekanaliseerd. Boeren waren niet blij
met deze grond. Het was er vaak te nat of juist te
droog, verre van ideaal om op te boeren. En toen
kwam er een droom, een grote droom.
Zouden we de Hunze niet in haar oude staat
kunnen herstellen? Die oude, kronkelende rivier
weer door het Drentse landschap laten meanderen richting de stad Groningen. Zodat de natuur
weer zou kunnen profiteren, boeren betere gronden zouden krijgen door uitruil en ondernemers
zouden kunnen profiteren van meer toeristen?
Ook mocht de rivier weer overstromen bij hoog
water en zou water kunnen worden vastgehouden
in droge tijden. Het leek te mooi om waar te zijn,
maar de droom werd werkelijkheid. En sneller dan
iedereen dacht.
Ik vaar hier nu met mijn kano door dichte rietkragen. De geur van watermunt komt met flarden,
gedragen door de wind. In de verte ligt een
beverburcht. Bewoond. We zien de bevers niet,
maar ze zijn er wel degelijk. Grote elzen liggen als
luciferstokjes om in het water. Ook de otter is hier
al weer gezien en het wemelt er van de vissen en
vogels. Vissers steken de hand op wanneer we
met de kano op de Hunze varen. Ondernemers in
het gebied zijn blij omdat er veel meer [dag]toeristen deze kant opkomen, boeren kregen betere
gronden in de buurt en de natuur grijpt snel en
prachtig om zich heen. Ooit begon het met een
grote droom, de droom werd een concreet plan
waar iedereen van zou kunnen profiteren. Een
echte win-win. En de rest is geschiedenis.
Kan dat ook in Hollandscheveld? Maar natuurlijk!
Heel toevallig is er een werkgroep [o.l.v. Jan de
Vries] actief die rondom Schoonhoven prachtige
plannen heeft. Plannen die de historie van Hol-

landscheveld weer nieuw leven in willen blazen.
Die een win-win willen realiseren. En ook hier
begint het met een droom, een grote droom.
De oude wijken die in het gebied van Schoonhoven liggen worden [deels] weer met elkaar verbonden. Veel van die wijken staan nu droog. Het
oude landschap rondom ons mooie Hollandscheveld wordt daarmee weer zichtbaar. Wijken die
door het landschap snijden, kleine weilanden omringd door houtwallen of bos. Maar ook nieuwe
natuur kan worden gerealiseerd. Het prachtige,
relatief nieuwe, natuurgebiedje tussen Nieuwlande en Dalerpeel is wat mij betreft een mooi voorbeeld. Water en natuur gaan hier hand-in-hand.
Zelfs de kraanvogel wordt hier weer waargenomen. Een aantal jaar geleden nog ondenkbaar, nu
is het realiteit. Ook bij ons kunnen ondernemers
profiteren door kano’s of zelfs oude Pullevaarders
met toeristen door het gebied te laten gaan.
Meer dagjesmensen komen waardoor de horeca
profiteert en wat is er nu mooier om een echte
Hollandscheveldse boekweitpannenkoek te eten?
Net zoals onze voorouders dat ook deden.
Moeten we dat als dorp alleen doen? Nee. Door
veel partners te betrekken, net zoals bij de Hunze is gebeurd, worden de lusten en lasten eerlijk
verdeeld. En op de middellange termijn levert
het ons als dorp heel veel op! Ondernemers in
Hollandscheveld zullen een hogere omzet halen,
ons landschap wordt mooier en ook de natuur
profiteert. In het gebied kan water worden vastgehouden zodat in droge periodes dit gebruikt
kan worden. De laatste twee zomers hebben ons
geleerd dat dit geen overbodige luxe is. Het
begint vaak bij een droom, die droom wordt een
concreet plan. Dan gezamenlijk de schouders
eronder en de Hunze leert ons dat er dan prachtige dingen kunnen ontstaan! En als het rondom
de Hunze kan, dan kan het zeker in dit prachtige
gebied tussen Elim en Hollandscheveld!
Mark Tuit
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Thema-avond
ledenvergadering
dinsdag 1 oktober
Wie zorgt er nog voor onze ouderen? Consequenties bezuinigingen
De samenleving verandert. Mensen worden ouHoogeveen
der en wonen tot op hogere leeftijd zelfstandig
thuis (in 1975 woonde 75% van alle 75-plussers
zelfstandig, in 2017 al 92%). Eenzaamheid ligt op
de loer en niet iedereen kan goed voor zichzelf
zorgen. Roeli Mossel, directeur-bestuurder NNCZ
(o.m. ‘Jannes’ Hoogeveen en Beatrix Hollandscheveld) gaat met de leden van PvdA Hoogeveen in
gesprek over het thema ‘Wie zorgt er nog voor
onze ouderen?’. Hoe kunnen we samen het verschil
maken in Hoogeveen, als collectief en als individu?
Denk en praat mee op dinsdag 1 oktober.
Op je zestigste kerngezond verhuizen naar een
bejaardencentrum, naar die tijd verlangen maar
weinig mensen terug. Wel heeft een op de vijf ouderen van nu heimwee naar de kenmerken van het
bejaardencentrum van toen: gezellig onder elkaar
en hulp als het nodig is. Zijn we doorgeslagen
met het zelfstandig wonen? En zijn er voldoende
geschikte woningen? Is de woonomgeving functioneel en sociaal voldoende ingericht op langer
zelfstandig wonen? En meer lokaal: wat betekent
de geplande WMO-bezuiniging voor kwetsbare
inwoners (oud en jong)?
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Roeli Mossel deelt haar visie op actuele ontwikkelingen binnen en buiten Hoogeveen. Niet alleen
haar visie, ook haar zorgen. “Als de voorgestelde
bezuinigingen door de raad goedgekeurd worden,
zullen zeer veel inwoners van de gemeente Hoogeveen hier de consequenties van gaan ondervinden.”
De consequenties zijn binnen NNCZ aan de orde
bij de dagopvang en de huishoudelijke hulp bij
thuiswonende mensen. Waar het de doelgroep
ouderen betreft, gaat het om de meest kwetsbare
doelgroep (het meest afhankelijk van zorg, vaak
tussen de 80 en 90 en vaak met een laag inkomen).
Ook voor de medewerkers NNCZ zullen de bezuinigingen gevolgen hebben. “We zijn op zoek naar
mogelijkheden om geen ontslag voor medewerkers
aan te hoeven vragen. Dit zou ook een zeer slecht
signaal zijn, daar waar we nu en zeker in de toekomst een groot tekort aan medewerkers hebben
binnen de zorgsector (binnen andere functies dan
waar nu op bezuinigd gaat worden).”
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Doorgaan met alle mogelijke
behandelingen?
“Voor ons allen is er nog steeds de vraag hoe we
bij een zeer sterk stijgende zorgvraag de bekostiging hiervan gaan regelen met elkaar; gaan we
weer meer elkaar ondersteunen, gaan we meer
belasting of zorgpremie betalen om deze kosten
op te vangen, gaan we altijd maar door met alle
mogelijke behandelingen of juist niet, gaan we
altijd zorg voorrang geven ten opzichte van andere
voorzieningen?”

Wie is Roelie Mossel?

Roelie Mossel is sinds 1 januari 2015
directeur-bestuurder van NNCZ
Noord
Nederlandse
Coöperatie van
Zorginstellingen
NNCZ heeft acht locaties, waarvan
vier in Hoogeveen (Jannes van der
Sleeden) en een in Hollandscheveld
(Beatrix). De zorg blijft niet beperkt tot deze locaties, NNCZ heeft
meer thuiswonende cliënten dan in
de woonzorgcentra. Via Thuiszorg
Hoogeveen worden de thuiswonende
cliënten geholpen.
NNCZ gelooft sterk in de kracht van
mensen en in wederkerigheid.
In een interview verwoordde Roeli
haar persoonlijke motivatie als volgt:
“Ik ben op mijn 18e begonnen als
leerling-verzorgende en toen had ik al
die innerlijke motivatie om iets goeds
voor oude mensen te doen. En eigenlijk is dat nog steeds waarom ik elke
dag opsta. Ik heb ook een specifieke
drive om de goede dingen te doen
voor mensen met dementie.”

Keuzes waar we dinsdag 1 oktober tijdens de ledenvergadering over met elkaar in gesprek gaan.
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Onze idealen
zijn actueler
dan ooit
Bijna overal waar ik kom praten mensen er met elkaar over. Dat het steeds
moeilijker is om een betaalbare woning te vinden. Dat klassen naar huis
gestuurd worden omdat er geen leraar
te vinden is. Dat de aandeelhouders
alle winst pakken, terwijl de werknemers opgezadeld worden met de
risico’s. En terwijl rechts telkens weer
zegt dat dit nou eenmaal de markt is
en dat we de grote bedrijven wéér
een belastingverlaging moeten geven,
voelen steeds meer mensen dat het
niet rechtvaardig is.
Hiernaast de tekst van onze politiek leider
Lodewijk Asscher naar aanleiding van 125 jaar
sociaaldemocratie in Nederland

12
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Vandaag is het precies 125 jaar geleden dat de
eerste sociaaldemocratische partij van Nederland
werd opgericht. Om arbeiders te beschermen
tegen het op hol geslagen kapitalisme. En nog
niet zo lang geleden was het mode om de sociaaldemocratie dood te verklaren. Ten onder aan
haar eigen succes, arbeiders bestaan niet meer –
u kent het riedeltje. Maar deze missie is actueler
dan ooit.
Natuurlijk is het nu onnoemelijk veel beter dan
125 jaar geleden. Toen was er nog geen achturige werkdag, geen vijfdaagse werkweek, geen
AOW voor alle ouderen. Vrouwen werden nog
ontslagen zodra ze gingen trouwen, homoseksualiteit was strafbaar en te veel mensen woonden in
een soort sloppenwijk zonder riolering en schoon
water. Verbeteringen waar de SDAP en de PvdA
met succes voor gestreden hebben.

En toch: als hij nog niet bestond, hadden we de
sociaaldemocratie vandaag moeten uitvinden.
Want we zien dat grote bedrijven en hun aandeelhouders onze regeringen chanteren: ‘Verlaag
onze belasting of we gaan weg’. Ondertussen
plegen ze roofbouw op hun werknemers, op de
samenleving en op onze planeet. En het geld
van die belastingverlaging kunnen we veel beter
investeren in onze sociale voorzieningen, in een
onbezorgde oude dag, het onderwijs of voor
meer betaalbare woningen.
Waar toen de werknemer beschermd moest
worden tegen het kapitalisme, is het nu tegen de
macht van de grote aandeelhouders. We hoeven
niet te dansen naar de wil van het grote bedrijfsleven. Samen staan we sterker. We kunnen kiezen
voor een betere toekomt en voor bestaanszekerheid voor iedereen, boven winst en rijkdom voor
enkelen. Ik ben er van overtuigd dat we weer
nieuwe successen gaan boeken. Net als de afgelopen 125 jaar.
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STERKE JERKe

Maurice de Hond peilt om de twee weken. Mooi zomer nieuws! De
PvdA is (bijna) weer terug van weggeweest. Eind augustus staat de
PvdA met 19 (peiling-)zetels op nummer twee, onder de VVD en
boven CDA en FD. Ik dacht: leuk, kopieer de tabel en zet die op
Facebook. Met als commentaar er bij: ’Het was te verwachten na de
goede oppositie van de PvdA raadsleden in de gemeenteraad van
Hoogeveen’.De ijsbaansoap is immers zo extreem groot gegroeid
dat het de landelijk pers haalde. Een college van B&W in Hoogeveen dat blijkbaar niet capabel is bestuurlijke chaos te voorkomen.
Een college in begrotingspaniek, dat onder andere voorstelt van de
een op de andere dag geen bijdrage te verstrekken in studiekosten
voor scholieren en laconiek verwijst naar door vrijwilligers gerunde
stichting Leergeld. Nota bene een stichting die het moet hebben
van giften van onder andere de gemeente.Collegepartijen gaan het
ongetwijfeld merken bij de volgende verkiezing. Gemeentebelangen, met een afgetreden wethouder, maar ook het CDA. Hoewel het
CDA er alles aan doet de Zwarte Piet van zich af te schuiven en die
bij GB neer te leggen. College partij CU zie je niet en hoor je niet.
Het vertrouwen dat het met onze partij weer goed komt, is er bij mij
wel gebleven. Het herstel van ‘links’ zien de populisten FD en PVV
ook, want als reactie in de media nog brutaler, grover en kwetsender taalgebruik. Zo doet een Groninger FD-statenlid de zorg om het
milieu af als een geheime missie van neo-marxisten. Neo-marxisten
die de staatsmacht willen grijpen en dan Stasi-politie om de burgers
er onder te houden. Dat statenlid, afgestudeerd in de Rechten, heeft
blijkbaar nooit iets begrepen van bèta vakken als: biologie, scheikunde en natuurkunde. Zelfs enigszins logisch redeneren is hem vreemd.
Ik word er niet vrolijk van als zelfs afgestudeerde mensen menen
kiezers te moeten behagen door zoveel onzinnige verdachtmakingen
richting links te roepen. Dit populisme zal ook door de PvdA duidelijk
bestreden moeten worden, weerwoord is noodzakelijk. Dat kan als de
PvdA weer opnieuw uitvindt waar ze voor staat. Opmerkelijk, hier en
daar wordt steeds vaker en luider met respect over Joop den Uyl gesproken: onder andere gelijke kansen voor iedereen, gelijke toegang
tot goed onderwijs voor alle mensen in alle sociale klassen, goede
en betaalbare gezondheidszorg voor allen, een sociaal verzorgingsstelsel ter bescherming tegen armoede en verval, etc. etc.Het besef
dringt door dat de door hem verwoorde waarden ook anno 2020 van
belang blijven. Het herstel is ook af te lezen aan toegenomen publiciteit. Zo staat Lodewijk Asscher met een twee pagina’s groot interview
in het Dagblad van het Noorden. Ook de pers heeft het begrepen,
de PvdA telt weer mee. 125 jaar lang, 125 jaar jong.
26 Augustus 2019, Jerk Otten
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26 augustus 1894 Oprichting SDAP
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• Manus: “Wordt een aardig law-and-order-college, zo…”
• Inschrijvers: Eisbaan
• Diplomatiek kanaal van Trump: Twitter…
• Sal-fini?
• OM inzake Van Laarhoven: The Graai Company
• Bolsonaaro
• Manus: “ Van je Emilia moet je het maar hebben…”
• Merkel: Vroeger had je alleen maar last van Borissen uit
het Oosten….
• Manus: “Wordt tijd voor een Solidarnosc 2.0…”
• Voetbalkantinebeheerder: Moet ik met de dagopbrengst iedere keer naar de Maagdeneilanden!
• Manus: “Geloof dat de Klok een beetje achter loopt…”
• Trump: Niks grap, ben bezig Amerika te vergroenen!
• Amazondegebied

turfmolm

• Horrormuz
• Manus: “Komt die Hoekstra op Prinsjesdag naast een
koffertje ook nog met een ouwe kous aanzetten…”
• Erdogan: Waar is Karremans als je hem nodig hebt?
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