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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

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ledenvergadering  
 22 oktober 2016

4. Jaarrekening 2016,  
 toelichting door Gert Huijgen

5. Verslag kascommissie 2016

6. Benoeming kascommissie 2017

7. Jaarverslag bestuur,  
 toelichting door Hendrikus Loof 

8. Jaarverslag fractie,  
 toelichting door Inge Oosting

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

 -  Aftredend en herkiesbaar:  
  Gert Huijgen

 PAUZE

10. Programma na de pauze

11. Sluiting (22.00 uur)AG
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Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven zo 
las ik eens. Ik kan niet anders dan het daar hart-
grondig mee eens zijn. In deze coronatijd is het 
een welkome bijzaak. De lege stadions dat was 
wel wennen maar daar hebben ze wat op gevon-
den. De tribunes worden ingevuld met virtueel 
publiek en er worden zelfs geluiden bij gemaakt 
alsof het publiek op de tribune zit en hartstochte-
lijk meeleeft. 

Als voetbal nu een bijzaak is dan moet tegen-
woordig corona wel een hoofdzaak zijn.  Dit virus 
heeft de hele wereld in zijn greep. Het lijkt soms 
of we in een verkeerde film terechtgekomen 
zijn.  We leven in een nieuwe werkelijkheid en we 
hopen met zijn allen dat dit niet meer lang het 
nieuwe normaal hoeft te zijn. Corona beheerst 
ons leven. We zouden los van die afleiding af en 
toe bijna vergeten dat er ook gewoon verkiezin-
gen aankomen. In maart van 2021 kiezen we een 
nieuwe Tweede Kamer. Er is wat mij betreft te-
recht veel waardering voor Rutte en zijn optreden 
in coronatijd. Natuurlijk is er op onderdelen van 
het coronabeleid kritiek mogelijk  maar behalve 
wat extreme flankgeluiden is er redelijk veel con-
sensus. Die consensus is inhoudelijk prima, het 
betekent dat het om de inhoud gaat. Onbedoeld 
neveneffect (vooral met verkiezingen in aantocht) 
is dat Rutte de partijen kan overstijgen en de 
premierbonus kan opstrijken.  Kom dan maar eens 
met je “Plan voor Nederland” zoals het verkie-
zingsprogramma van de PvdA heet en zeg de kie-
zer dan maar eens dat hij / zij verder moet kijken 
dan alleen naar het  coronabeleid. Toch is dat wat 
we doen! We gaan de kiezer als sociaaldemocra-
ten duidelijk maken dat een grote PvdA van groot 
belang is. Juist als we straks hopelijk weer terug 
kunnen naar het gewone normaal en corona een 
slechte herinnering is. 

De  kiezer heeft iets aan de PvdA omdat we 
fundamenteel andere keuzes maken. We hebben 
geleerd van gemaakte fouten en hebben Neder-
land veel te bieden of het nu gaat om wonen, 
werk of zorg. We gaan niet zonder Groen Links 
in een coalitie heeft Asscher gezegd. Daar mag 
van hem ook nog de SP bij. Daar moeten we het 
nog eens over hebben, maar daar bel ik  Lode-
wijk wel een keer over 🌞  De campagne zal door 
corona grotendeels digitaal plaatsvinden maar 
vermoedelijk wordt er ook nog wel wat “strooi-
goed” rondgebracht. Natuurlijk is hierbij alle hulp 
welkom maar daarover hoor je nog wel.  Onze 
fractievoorzitter Inge Oosting is in de race voor 
een plek op de lijst van de Tweede Kamer. We zijn 
als afdeling trots dat ze de nog steeds in de race 
is en hoe het ook afloopt: voor ons heeft ze nu al 
gewonnen. 

Over verkiezingen gesproken. Het bestuur is al 
bezig met de voorbereidingen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2022. Op 25 november 
aanstaande nemen we de eerste beslissingen 
hierover in een ledenvergadering. Hoe graag we 
deze vergadering fysiek zouden willen houden, 
het is niet verstandig. Dit betekent dat we online 
gaan vergaderen. (Meer informatie hierover bij de 
agenda voor de vergadering).

Er komen interessante tijden aan. Ik doe een be-
roep op jullie allemaal om mee te helpen de PvdA 
zichtbaar te laten zijn en enthousiast mee te doen 
met de campagne. Corona mag dan nu ons leven 
beheersen, de rest is toch zeker geen bijzaak. 
Laten we er alles aan doen Nederland eerlijker en 
fatsoenlijker te maken. Nederland is toe aan meer 
PvdA.

Wolter Dekker

Van de 
voorzitter

bijzaak
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01. Opening

02. Vaststelling van de agenda en mededelingen

03. Notulen van de ledenvergadering van 23 juni 2020

04. Bestuursverkiezing: voorstel om Johan Rumahloine te benoemen als bestuurslid

05. Jaarplan 2021 

06. Begroting 2021

07. Besluiten inzake gemeenteraadsverkiezingen 2022

• Besluiten dat we als PvdA Hoogeveen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 

• Werkwijze opstellen verkiezingsprogramma

• Geen ledenraadpleging voor kiezen lijsttrekker

• Voorstel om de kandidatenlijst te laten opstellen door een adviescommissie. Deze commissie advi-
seert het bestuur waarna het bestuur de lijst vaststelt en verdedigt. Over de personele  invulling van 
deze commissie wordt besloten in de ledenvergadering van februari / maart 2022 

• Vaststellen draaiboek met daarin nog overige zaken 

08. Vanuit de fractie/input voor de bespreking van de begroting van de gemeente Hoogeveen

09. Rondvraag

10. Sluiting 

agenda

Let op: vanwege de coronamaatregelen zal de vergadering online plaatsvinden. 
Ga hiervoor op een computer naar: bit.ly/pvdahoogeveen 
Je hoeft geen programma te downloaden en hebt ook geen account 
en/of wachtwoord nodig.
Ons online vergaderlokaal is open vanaf 19:15 uur, 
de vergadering begint om 19:30 uur. Log op tijd in zodat je kunt kijken of alles goed 
werkt. Aan het begin van de vergadering zullen we een korte uitleg geven.

uitnodiging
Ledenvergadering PvdA Hoogeveen 
woensdag 25 november, 19.30 uur Locatie: ONLINE
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Verslag ledenvergadering d.d. 23 juni 2020 in de Zuiderbreedte
Aanwezig: Lisa Schonewille, Henk Smand, Roelof Koops. Martin van ter Beek, Gert Huijgen, Wolter 
Dekker, Ad Verschoor, Roelf Hoexum, Stan van Eck, Wolter Dekker, Louise Brink (allen hebben schrifte-
lijk verklaard geen corona-gerelateerde klachten te hebben). Afwezig met kennisgeving: Herman Lip, 
Hendrikus Loof, Inge Oosting, Jerk Otten, Wijnhout Punt 

Opening
De voorzitter opent de vergadering en licht de bijzonderheid er van toe: later dan anders, maar toch 
eerder dan gepland. De goedkeuring van de begroting en de jaarrekening vereiste, ondanks de co-
ronamaatregelen, toch een ledenvergadering, en dit moest op redelijk korte termijn. Daarom deze 
vergadering, met alleen de goed te keuren stukken. In tegenstelling tot anders is er daarom  deze keer 
geen Rooie Vener verschenen. De laatste vergaderingen waren er externe sprekers uitgenodigd, ook 
daar is vanavond geen sprake van.

Vraag Lisa Schonewille: wordt er op korte termijn nog wel een Rooie Vener verwacht? 
Antwoord voorzitter: dat is wel de bedoeling, mogelijk in aangepaste vorm.

Jaarverslag
Vraag Gert Huijgen: moet er in het bestuur geen vervanging komen voor Henk Zwiep?  
Antwoord: daar wordt zeker over nagedacht. De vergadering keurt het verslag unaniem goed. 

Jaarrekening
Er is al goedkeuring gegeven door het landelijk bureau, omdat de stukken voor een bepaalde datum 
moest worden aangeleverd. Opmerkingen die vanavond gemaakt worden kunnen alsnog meegenomen 
worden. Als de ledenvergadering niet akkoord gaat wordt er opnieuw contact opgenomen met het 
landelijk bureau voor aanpassingen.

Vraag Henk Smand: wat houdt de post “ledenraadpleging” in? 
Antwoord: bv zaalhuur voor bijeenkomsten met leden, de bijeenkomsten voor ouderen.

Vraag Henk Smand: voor 2020 is er geen scholing ingevuld, is daar een reden voor? 
Antwoord: niet speciaal, er is scholing

Vraag Gert Huijgen: de afdracht van de fractie, kan dat niet worden rechtgetrokken?  
Antwoord: De norm is dat 70% van de bijdragen van de raadsleden (=€ 840,- in 2019) naar het verkie-
zingsfonds gaat. Vanwege tegenvallende inkomsten was dat in 2019 niet mogelijk. Het verschil tussen 
wat het had moeten zijn (€ 840,-) en wat werkelijk is toegevoegd aan het verkiezingsfonds (€ 271,07) 
zal vanuit de algemene reserve alsnog worden toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

De vergadering gaat na bovenstaande opmerkingen akkoord met de jaarrekening.  
 
 
 
 

Algemene 
Ledenvergadering 
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Kascommissie
Inge Oosting en Ad Verschoor hebben de financiële stukken gecontroleerd. Er was een verschil van 
0,27 euro, dat waarschijnlijk veroorzaakt is door niet-bijgeschreven rente.

Aanbeveling: kijk kritisch naar de (porto)kosten van de Rooie Vener.  
Voorzitter: dat nemen we mee in het bestuur. Niet alle leden geven een emailadres af, zodat we voor die 
leden moeten versturen of rondbrengen. Nog eens navragen of men het mailadres beschikbaar wil stellen.

De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering ondersteunt dit 
met een hartelijk applaus. 

De nieuwe kascommissie: Ad Verschoor blijft aan, Martin van ter Beek treedt toe, en Gert Huijgen is 
de nieuwe reserve. 

Verkiezing bestuursleden
Hoewel Wolter Dekker en Stan van Eck nog niet voor de volle periode zitting hebben gehad in het 
bestuur is het rooster van aftreden wel gevolgd, om te voorkomen dat volgend jaar (bijna) alle 
bestuursleden aftredend zijn.

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het voorstel om beide genoemde kandidaten te  
herkiezen wordt aangenomen.

Rondvraag
Ad Verschoor: verkiezingen zijn op komst, moeten we gaan plannen?

Gert Huijgen: Hotel PvdA benutten

Lisa Schonewille: zichtbaarheid is belangrijk, daar moeten we wat mee

Gert Huijgen: digitale zichtbaarheid belangrijk

Martin van ter Beek: regelmatig korte filmpjes plaatsen

Wolter Dekker: er komt een landelijke film, die ook plaatselijk te gebruiken is

Ad Verschoor: huidige Hoogeveense situatie benutten, gebruik jaarmarkten’, 
   gesprek aangaan op straat

De voorzitter sluit de vergadering, waarna er nog een informele uitwisseling plaatsvindt over de 
actuele situatie in Hoogeveen.
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JAARPLAN 
2021

Jaarplan PvdA Hoogeveen 2021
Het jaar 2021 is opnieuw een jaar vol activiteiten voor de PvdA afdeling Hoogeveen. In 2021 vinden 
de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Vanzelfsprekend zullen we in Hoogeveen campagne 
gaan voeren voor een goed resultaat. De vraag is echter in hoeverre het een campagne is zoals we 
die normaal gesproken voerden. Corona is een spelbreker voor fysieke kiezerscontacten en ons partij-
bureau spreekt ook de verwachting uit dat de campagne dit keer vooral digitaal zal zijn. 

Corona is ook het woord dat u verder in dit jaarplan terugvindt. Een aantal dingen kan vermoedelijk 
niet op dezelfde manier worden georganiseerd zoals we gewend zijn. We zullen hier alternatieven 
voor zoeken/ontwikkelen. 

Het bestuur van de PvdA, afdeling Hoogeveen
Samenstelling bestuur 

Het bestuur telt 4 leden en is daarmee niet  op de gewenste sterkte. Tjark Mulder kwam na een 
slopende ziekte te overlijden en Henk Zwiep trad terug als secretaris in verband met verandering van 
werkzaamheden. Een bestuur van vier personen is te klein om alles goed te kunnen organiseren. We 
zijn dan ook blij dat we op de komende ledenvergadering een voorstel tot uitbreiding van het be-
stuur kunnen doen. Het bestuur stelt de leden voor Johan Rumahloine als bestuurslid te kiezen. Als 
de vergadering daarmee akkoord gaat  bestaat het bestuur uit 5 leden. Het komende jaar zullen we 
kijken of het bestuur met nog 1 persoon kan worden uitgebreid. 

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 verga-
dert maandelijks waarbij alle lopende zaken, nieuw op te pakken initiatieven en activiteiten worden 
besproken. De fractievoorzitter neemt indien mogelijk deel aan de bestuursvergadering. Zo is een 
goede afstemming tussen fractie en bestuur geborgd. 

Het is van belang de PvdA zichtbaar te laten zijn in de Hoogeveense samenleving. Leden van het 
bestuur doen mee aan activiteiten om hieraan vorm en inhoud te geven. 
Het bestuur neemt deel aan:

• Het  inloop-uur bij de Lekkernij. We bieden zolang het nodig is een digitaal alternatief. 

• Campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer (vooral digitaal). 

• Bezoek gespreksgroep Ouderen.

• Hotel PvdA’-bijeenkomsten. De vraag of deze het komend jaar kunnen plaatsvinden. 

• Bezoeken gewestelijke vergaderingen en (thema)bijeenkomsten.

Er is goede afstemming tussen de raadsfractie en het bestuur. Vanuit het bestuur is normaal gespro-
ken een vertegenwoordiger bij de fractievergadering aanwezig.  De afdelingsvoorzitter en de fractie-
voorzitter hebben regelmatig contact. Over en weer weten bestuur en fractie wat er speelt. 
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DOELEN EN ACTIVITEITEN IN 2021
Het ledenbestand van onze afdeling is aan het vergrijzen. Dit is niet uniek voor onze partij maar een 
trend die ook bij andere partijen te zien is. 

Voor een vitale afdeling blijft een groot Hoogeveens ledenbestand van belang maar de realiteit is 
dat mensen zich minder snel aan een partij binden. Dat zien wij als feit waar we lokaal niet eenvoudig 
een trendbreuk in kunnen realiseren. We zullen wel aanhaken bij eventuele landelijke ledenwerfacties. 
Het kan ook zijn dat de actieve werving van mensen voor de lijst van de gemeenteraad een toename 
in ledenaantal oplevert. 

Ieder jaar organiseert het bestuur in elk geval een voorjaars- en najaarsvergadering. Waar deze voor-
heen fysiek gehouden werden,  zullen we deze vergaderingen online houden zolang corona op de 
huidige manier voortraast. Op 1 mei krijgen de leden van 75 jaar en ouder een rode roos. Als corona 
dit minder wenselijk maakt, verzorgen we net als het afgelopen jaar een alternatief. Tevens wordt per 
jaar bekeken op welke wijze er aandacht aan de 1 mei-viering wordt gegeven. Hiernaast is er ruimte 
voor activiteiten in overleg met of op verzoek van de achterban en fractie. 

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. We gaan er vanuit dat deze per-
manente campagnecommissie eind van 2020  operationeel is en in 2021 actief aan de slag kan. We 
gaan samen met de leden die hierin zitting nemen in overleg over wat de meest ideale vorm voor de 
commissie is. 

Het bestuur is doordrongen van de noodzaak nieuw talent te ontdekken en indien mogelijk aan ons 
te binden. Dit is nodig om (onder andere) een goede lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast te 
kunnen stellen. 

In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in orde 
hebben van de organisatorische kant. Er zullen diverse ledenvergaderingen zijn waar de nodige 
besluiten worden genomen. We houden ons hierbij aan de leidraad (beslisdata) zoals we die van het 
partijbureau aangeleverd gekregen hebben. 

COMMUNICATIE
Het informeren van de achterban en het laten zien waar je voor staat als partij vraagt een goede com-
municatie. Dit wordt ook het komend jaar gedaan via Facebook en persberichten. We brengen ook 
in 2021  “de Rooie Vener” uit. Gelet de financiën is het nog niet duidelijk of we de frequentie van 2 
nummers per jaar kunnen handhaven. Als dit niet het geval is dan komt er in elk geval een alternatief 
voor in de plaats. 

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 doelstellin-
gen waar te maken. 

Hoogeveen, oktober 2020 
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Begroting 2021 PvdA afdeling Hoogeveen

Inkomsten 2021 2020 2019

8002 Fondswerving verkiezingen € 0,00 € 0,00 € 0,00
8003 Afdracht politici € 1.440,00 € 1.440,00 € 1.320,00
8006 Rente-opbrengsten € 0,00 € 0,00 € 0,00
8011 Overige ontvangsten € 0,00 € 0,00 € 1.400,00

Onttrekking aan eigen reserve € 0,00 € 0,00 € 1.000,00
8100 Afdracht partijbureau € 950,89 € 957,74 € 0,00
8110 Extra afdracht partijbureau € 0,00 € 0,00 € 0,00
8111 Afdracht vanuit verkiezingsfonds € 0,00 € 0,00 € 0,00
8112 Inkomsten gezamenlijke activiteiten € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 2.390,89 € 2.397,74 € 3.720,00

Uitgaven 2021 2020 2019

4000 Kosten personeel € 0,00 € 0,00 € 0,00
4036 Overige kosten € 750,00 € 125,00 € 125,00
4051 Scholing € 0,00 € 0,00 € 300,00
4109 Huisvestingskosten € 0,00 € 0,00 € 0,00
4300 Telefoonkosten € 0,00 € 0,00 € 0,00
4500 Drukkosten/mailings € 200,00 € 500,00 € 500,00
4507 Vergaderkosten € 0,00 € 0,00 € 0,00
4509 Reiskosten € 0,00 € 0,00 € 0,00
4514 Promotie/campagne € 166,89 € 198,74 € 400,00
4516 Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) € 0,00 € 0,00 € 45,00
4517 Bankkosten € 50,00 € 50,00 € 50,00
4519 Webbeheer € 0,00 € 0,00 € 0,00
4600 Ledenwerving € 0,00 € 0,00 € 0,00
4601 Ledenbehoud € 0,00 € 0,00 € 0,00
4602 Ledenraadpleging € 145,00 € 290,00 € 0,00
4650 Gezamenlijke activiteiten binnen PvdA € 75,00 € 150,00 € 300,00
4651 Gezamenlijke activiteiten buiten PvdA € 0,00 € 0,00 € 0,00
4652 Thematische vergaderingen/werkgroepen € 80,00 € 160,00 € 560,00
4700 Toevoeging overschot naar verkiezingsfonds € 924,00 € 924,00 € 1.440,00

TOTAAL € 2.390,89 € 2.397,74 € 3.720,00

(sve 25-10-20)

begroting
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Toelichting begroting 2021 PvdA afdeling Hoogeveen

Inkomsten

8003 Afdracht politici € 1.440,00
2 raadsleden x € 55,- € 1.320,00
1 AB-lid waterschap x € 10,- p/mnd € 120,00
8100 Afdracht partijbureau € 950,89
Systematiek 2021: vloerbedrag € 260,86,- + € 6,97 per lid boven de 25 leden.
Aantal leden d.d. 01-10-2020: 124
Afdracht: € 260,86 + ((124 - 25 leden) x € 6,97) = € 950,89

Uitgaven

4036 Overige kosten € 750,00
Rouw, trouw en andere attenties
4500 Drukkosten/mailings € 200,00
ledenmagazine 'Rooie Vener' 1x p/jr opmaak/druk, overige uitingen digitaal
4602 Ledenraadpleging € 145,00
1x p/jr ledenvergadering (à huur 75, consumpties 50, spreker 20)
4650 Gezamenlijke activiteit binnen PvdA € 75,00
Hotel PvdA / spreekuur Lekkernij / etc.
4652 Thematische vergaderingen/werkgroepen € 80,00
Werkgroep ouderen: 4x p/jr à 10 deelnemers
geen huur, consumpties € 2,- 
4700 Toevoeging overschot naar verkiezingsfonds € 924,00
70% afdracht raadsleden (70% van 1.320,-)

toelichting
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1. Vaststellen belangrijke data
• Uiterlijk 16 december 2020 ledenvergadering

• Beslissen of we als PvdA Hoogeveen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en dat 
we dit doen onder de naam PvdA Hoogeveen. 

Uiterlijk 16 januari 2021 ledenvergadering: 
• Draaiboek gemeenteraadsverkiezingen vaststellen.  

• Werkwijze opstellen ontwerpverkiezingsprogramma.

• Besluiten tot al dan niet houden van een ledenraadpleging voor de vervulling van de positie van 
lijsttrekker.

• Besluit op welke wijze de kandidatenlijst wordt vastgesteld (waarna de ledenvergadering beslist). 
Tevens wordt besloten op welke wijze de fractie advies krijgt inzake de keuze voor een eventuele 
wethouder. 

• Op welke wijze wordt de fractie geadviseerd over de keuze voor kandidaat wethouders. 

Februari /maart 2021 ledenvergadering 
• Vaststellen profielschets van de toekomstige gemeenteraadsfractie. Het betreft een advies betreft 

de gewenste samenstelling van de fractie en de eisen waaraan individuele fractieleden moeten 
voldoen.  Aparte aandacht wordt besteed aan de lijsttrekker, fractievoorzitter en wethouder. 

april 2021
• Aan de leden van afdeling wordt bekend gemaakt in welke periode en voor welke datum (maan-

dag 13 september 2021) men zich kandidaat kan stellen en op welke wijze dit moet gebeuren. 

13 september 2021
• Namen van leden die zich kandidaat stellen zijn in het bezit van het afdelingsbestuur. Aanmelding 

dient vergezeld te gaan van een motivatie. Als de afdelingssecretaris de aanmelding ontvangt 
stuurt hij de interne bereidverklaring en erecode toe. 

1. Vaststellen data

2. Procedure lijsttrekker

3. Procedure kandidaatstelling

4. Procedure verkiezingsprogramma

5. Scouting

6. Profielschetsen raadslid en wethouder

DRAAIBOEK 
GEMEENTERAADS- 
VERKIEZINGEN 2022
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20 september 2021
• Uiterste datum waarop de ondertekende interne bereidverklaring en erecode terugontvangen 

moeten zijn door de afdelingssecretaris. 

• Startdatum voor het afdelingsbestuur ter zijde gestaan door een adviescommissie van het opstel-
len van de ontwerp kandidatenlijst.

• De afdelingssecretaris checkt of de kandidaat een contributieachterstand heeft. Dit geldt ook voor 
zittende raadsleden. 

4 december 2021 
• Het afdelingsbestuur ter zijde gestaan door de adviescommissie stelt een gemotiveerde rangorde 

op. De beoogd lijsttrekker heeft het recht over de ontwerp kandidatenlijst en het ontwerp verkie-
zingsprogramma te adviseren voordat besluitvorming in het bestuur plaatsvindt. 

6 december 2021
• Afdelingsbestuur zendt het  ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst aan de 

leden. De vastgestelde profielschets en een toelichting op de kandidaten van de ontwerpkandida-
tenlijst wordt bijgevoegd. Tevens wordt de datum bekend gemaakt waarbinnen de leden amende-
menten voor het ontwerpverkiezingsprogramma kunnen aanleveren. 

20 december 2021
• Uiterste datum waarop het verkiezingsprogramma dient te worden vastgesteld.

• Uiterste datum waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld.

22 december 2021
• Laatste dag van de registratie aanduiding.

31 januari 2022
• Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie.

16 maart 2022
• Verkiezingen gemeenteraad. 

2. Procedure lijsttrekker
Het afdelingsbestuur stelt voor geen ledenraadpleging te houden om een lijsttrekker te bepalen.

Argumentatie:
• Geeft veel organisatorische rompslomp en handelingen

• Beperkt ledenaantal dat bereid is stem uit te brengen: draagvlak beperkt

• Zou gezien de beperkte groep ook een uitslag kunnen krijgen die haaks zou kunnen staan op een 
eventuele conceptlijst. 
 
 
 
 
              
              
            >>>> 
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3. Procedure kandidaatstelling
Het afdelingsbestuur stelt voor zelf  de ontwerp kandidatenlijst vast te stellen en zich hierbij te laten 
bijstaan door een externe adviescommissie. De adviescommissie brengt advies uit over de volgorde 
van de lijst. Het afdelingsbestuur stelt de ontwerpkandidatenlijst vast en verdedigt de lijst. De ALV 
beslist. 

Wethouder: de fractie bepaalt wie de eventuele kandidaat wethouder is. Het bestuur en de ALV heb-
ben een zwaarwegende adviserende stem. 

De opdracht is met name gebaseerd op de profielschetsen. 

4. Procedure verkiezingsprogramma
Het afdelingsbestuur stelt voor samen met de zittende fractie een voorstel op te stellen voor:

• het instellen van een verkiezingsprogrammacommissie

• het formuleren van een opdracht voor de verkiezingsprogrammacommissie

• het formuleren van een werkwijze om te komen tot een verkiezingsprogramma

En de resultaten van deze opdracht in de vergadering van maart 2021 aan de leden voor te leggen.

5. Scouting
Het afdelingsbestuur stelt voor geen aparte scoutingcommissie in te stellen. Het afdelingsbestuur 
roept daarentegen alle PvdA-leden in Hoogeveen actief op, op zoek te gaan naar geschikte kandida-
ten voor de kandidatenlijst. Dit gebeurt aan de hand van de nog vast te stellen profielschets. Poten-
tiële kandidaten kunnen worden aangemeld bij het afdelingsbestuur. Op een later moment zullen alle 
leden hiervoor normaals worden benaderd. 

6. Profielschetsen raadslid en wethouder
Het afdelingsbestuur stelt profielschetsen op voor raadslid en voor wethouder. Deze worden ter vast-
stelling voorgelegd aan de leden, uiterlijk februari maart 2021.
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Bezuinigen doe je niet zo
Ik begrijp de volgorde niet helemaal. Al voor er een nieuw zakencollege was geïnstalleerd, kwam 
naar buiten dat de subsidie op Scala volledig stopt. Besloten door wat er van het vorige college nog 
over was. Dat vorige college ging er kennelijk van uit dat die bezuiniging onvermijdelijk is, en door 
het nieuwe college zonder meer overgenomen zal worden. Dat valt nog maar te bezien, hoop ik.

De afgelopen jaren was het vorige college volstrekt dolende. Een paar prestige projecten zonder dat 
men enig zicht had op wat voor Hoogeveen op korte en langere termijn nodig was.

Voor de korte termijn was duidelijk dat er fors geld moest bij het sociaal domein en dan toch door-
gaan met een prestige project als een ijsbaan. Terwijl Hoogeveen goede culturele voorzieningen 
heeft, werd er toch ingezet op concentratie en verbouw van de Tamboer. Fors is er geïnvesteerd in 
de Hoofdstraat, voor de mooi, maar niet echt noodzakelijk, de leegstand in het winkelbestand is er 
niet minder op geworden, en dat heeft niks met corona te maken, maar alles met het assortiment. 

Internetaankopen zullen blijven stijgen, en winkels waar ze een beperkt assortiment hebben, 
de “dozenschuivers”, zullen het steeds moeilijker krijgen en uiteindelijk sluiten.

Tijdens een van die moeizame gemeenteraadsvergaderingen van de laatste maanden, hoorde ik een 
raadslid bijna wanhopig verzuchten dat Hoogeveen zich moest inspannen om mensen die na hun op-
leiding elders zijn gaan werken, weer naar Hoogeveen te krijgen. Dat is een mooi streven, maar dan 
moet Hoogeveen wel wat te bieden hebben. Goed muziekonderwijs voor de kinderen bijvoorbeeld 
bij Scala. Of, als ze wat ouder worden, een bandje oprichten en oefenen bij het Podium. En voor het 
hele gezin een goede programmering in de Tamboer. Die instellingen zijn en hoeven niet per se bij 
elkaar op de lip te zitten, misschien juist niet. Ik kan mij herinneren dat mijn jongste doch-ter nog 
heel lang in de krochten van “de Box”, nu het Podium, oefende met haar punkbandje, toen ze al lang 
en breed in Wageningen studeerde. Inmiddels is ze een degelijke onderzoeker in dat-zelfde 
Wageningen. Toch is die hang naar Drenthe er nog wel. Af en toe stuurt ze iets van Funda door, 
als tweede huisje in Drenthe. 

Volgens datzelfde Funda, blijkt de laatste ontwikkeling te zijn dat mensen, jonge gezinnen, uit de 
stad trekken, te duur, te druk. Versterkt door het Corona virus, nu blijkt dat je veel op afstand kunt 
doen. Dat bied ook voor Hoogeveen kansen.

Maar dan moeten we onze sociale en culturele voorzieningen op orde hebben. Er niet op bezuinigigen, 
maar er in investeren. Niet in stenen, want de gebouwen staan er, maar in mensen en opleidingen 
en culturele activiteiten. Dat is sowieso blijvend nodig voor onze huidige inwoners, maar een nieuwe 
instroom zal Hoogeveen diverser maken, en dat maakt Hoogeveen toekomstbestendiger.

In het nieuwe zakencollege zit een wethouder met een PvdA achtergrond en laat die nou net 
de portefeuilles zorg en cultuur hebben. Ik hoop dat ze als een ware sociaaldemocraat hiermee aan 
de slag gaat.

Wijnhout Punt
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Afgelopen zomer was ik al begonnen een stukje schrijven, 
echter Rooie Vener verscheen niet. Leek toen dat de pandemie 
afnam, maar dachten we dat er tegen de winter kans zou zijn op een 
tweede golf. Begon toen met ‘als de ellende heel lang achter je is, 
de geschiedenis redelijk te duiden valt, hebben we er wat van 
geleerd?’ 

Het is helaas niet achter de rug. We hebben al wat geleerd? 
Of te vroeg conclusies getrokken? De tijd leert ook dat na jaren weer 
andere visies komen. Dat zal wel zo zijn, maar ik durf toch te stellen 
dat CORONA ons veel geleerd heeft. 

Vanzelfsprekend zijn er op korte termijn ingrijpende maatregelen no-
dig. Om herhaling te voorkomen is m.i. wel duidelijk dat voor lange 
termijn fundamentele veranderingen nodig zijn. 
Dat in een tijd dat ‘rechts’ overal ter wereld het tij mee heeft, moei-
lijk voor wezenlijke veranderingen. Fundamenteel, maar voor sociaal-
democraten toch ook weer niet zo heel nieuw. Wij zien m.i. duidelijk 
dat de sociaaldemocratische visie op de samenleving de mensen een 
betere toekomst geeft. Veel mensen voelen intuïtief aan dat er veel 
mis is in de samenleving. Hun onvrede, ‘de elite heeft het gedaan!’, 
brengt ze vervolgens bij populistische partijen met autoritaire leiders 
als de oplossing. Hun onvrede is ook te zien als een signaal dat zelfs 
de sociaaldemocraten hun problemen uit het oog zijn verloren. 
Er ligt een grote taak voor onze PvdA fundamentele veranderingen 
te bepleiten. Systeemverandering is nodig willen we niet weer in een 
pandemie, grote crisis, verzeilen. 

Opvallend is dat de exorbitant rijken in deze corona tijden niet armer 
zijn geworden, integendeel. Groot kapitalisme is lange tijd weinig in 
de weg gelegd. Ook onze partij ging er in mee. Wim Kok schudde de 
rode veren af, Wouter Bos koos de Derde weg. Helaas, constateren we 
nu. Gevolg: steeds grotere kloof tussen private rijkdom en publieke 
armoede. In 2008 versneld vergroot door de bankencrisis, banken 
toen gered, rekening daarna bij de gewone belastingbetaler gelegd. 
Lang daarvoor, jaren 70, Joop den Uyl: spreiding van kennis, macht 
en inkomen. Het publieke belang stelde Den Uyl voorop, niet dat van 
de grootverdieners. Misschien een oud verhaal, maar zeer actueel. 
Het geeft richting aan hoe een sterke overheid het internationaal 
kapitaal kan beteugelen. Hoe ongelijkheid aan te pakken. Hoe een 
duurzame economie klimaatproblemen kan aanpakken. 
Sociaaldemocraten bepleiten van oudsher een sterke overheid, in het 
besef dat een slagvaardige overheid nodig is om fundamentele pro-
blemen zoals pandemie, recessie en verrechtsing, elkaar versterkend 
en zo leidend tot grote ellende voor velen, aan te pakken. Alom in de 
samenleving blijkt dat besef ook bij andere partijen door te dringen. 
Kans en een opdracht voor onze partij. Als de PvdA nu het voortouw 
niet neemt, verliest ze haar bestaansrecht.  Maart 2021 verkiezingen! 
Werk aan de winkel!

Jerk , oktober 2020
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• Trump: Geweldig spul, dat moeten alle Amerikanen krijgen, 

dat eh... hiedroksieglorokienemienemutte.

• Parkeernood A

• Manus jr: Met tien mille en een boom kom ik de winter wel door. 
Bedankt Jesse!

• Willem Engerd

• Frank de Boer: Ik ben nog maar net bondscoach, maar binnenkort 
gaan we trainen op het maken van doelpunten....

• Grapperhaus: Ik heb de Hersteld Hervormde Kerk hersteld.

• Hogedrukfout: Teststaart

• Agrariër: Fijne regering, door Schouten heb ik gedoe met stikstof 
en door die De Jonge heb ik dadelijk ook zuurstofgebrek...

• Ajax in quarantaine? Coronana gedetecteerd.

• Manus jr: Ja, want Amalia krijgt ook een startpremie 
als ze 18 wordt.

• Johnson: Wij Britten houden van tradities. 
Daarom is tegen Covid 19 Splendid Isolation een ideale keuze...

• In Klaver’s plannen is 16 het nieuwe 18. Alleen niet voor het 
minimumloon, want al het geld lag al in de bodemloze put.

• Manus: Dijkhoff is de eerste die z’n wachtgeld al jaren 
vooruit kreeg...

• Loekasjenko: U moet wel weten dat ik de steun heb van 
Poetin en Kalashnikov.

• Israëli: Neetanyahu

• Carola Schouten: Running Maid

• Studentenfeesten: Slokdown

• Manus: Volgens Trump is hij nu immuun. Dat klopt ja, 
voor wetenschappelijke inzichten.

• Ieder huisje heeft z’n kruisje en iedere Ronde zijn Kruijswijkje.
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adressen en meer

Rekeningnummer afd. Hoogeveen 
IBAN: NL25 RABO 0117 5443 02

Landelijk: www.pvda.nl

Voor informatie over het lidmaatschap of voor het 
wijzigen kunt u een mail sturen 
of bellen naar 070 550 0555. 
Postbus 30204, 2500 GE DEN HAAG

AFDELINGSBESTUUR
voorzitter 
Wolter Dekker 
Tapuitlaan 82 
7905 CZ  HOOGEVEEN 
06-12091298  
wolter_dekker@hotmail.com

secretaris 
vacature

penningmeester 
Stan van Eck 
Hendrik Reindersweg 7 
7933 TW Pesse 
06-37611772 
stanvaneck@gmail.com

Roelof Koops 
Dorpsstraat 26 
7916 PC ELIM 
06-53851600 
koops.roelof@home.nl

Louise Brink 
Jos van Aalderenlaan 8 
7908 HD Hoogeveen 
0528-232011 
meibrink@home.nl 
 
 
 
 
 
 

FRACTIE
fractievoorzitter 
Inge Oosting 
Langewijk 105 
7916 PS Elim 
06-14257515 
ingeoosting@pvdahoogeveen.nl

Lisa Charlotte Schonewille 
Asterstraat 10 
7906 JE Hoogeveen 
06-23279199 
lisacharlotteschonewille@hot-
mail.com

1e opvolger 
Henk Smand 
henk.smand@outlook.com

GESPREKSGROEP OUDEREN
contactpersoon 
Henk Prigge 
Roerdomplaan 204 
7905 EL Hoogeveen 
06-53667352 
henkprigge@home.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

LID PROVINCIALE STATEN
Hendrikus Loof 
Vondelstraat 15 
7901 HP Hoogeveen 
06-50507137 
vondel15@home.nl

WATERSCHAP DRENTS 
OVERIJSSELSE DELTA
Mark Tuit 
De Oplegger 31 
7913 RM Hollandscheveld 
06-19506162 
marktuit@hotmail.nl

WEBSITE
Martin van ter Beek 
Zuiddreef 66 
7908 WR Hoogeveen 
06-12119245 
vanterbeek.m@gmail.com

ROOIE VENER
Bestuur (redactie)

Studio Meibrink 
Jos van Aalderenlaan 8 
7908 HD Hoogeveen 
0528-232011 
studio@meibrink.nl

www.pvdahoogeveen.nl 

www.facebook.com/pvdahoogeveen 

@pvdahoogeveen 

pvdahoogeveen

Beeld: 

blz 01 Pixa, Jarmoluk

blz 02 Pixa, Bluiebugie

blz 03 Pixa, Geralt

blz 04 Pixa, Geralt

blz 05 Pixa, Sabinevanerp

blz 06 Pixa, capir23auto

blz 07 Pixa, artjane

blz 08+09  Pixa, geralt

blz 10 Pixa,webandi

blz 10,11,12  Pixa, Darius Tureh

blz 12 Pixa, ulteo

blz 13 Pixa, michaleguida

blz 14 Pixa, free-photosj

blz 15 Pixa, bernswaelzr

blz 16 Freeimage, Jan Vernee


