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Van de bestuurstafel 

 

Rot appeltje, eitje 

Terwijl de paashaas traditiegetrouw de eieren verstopte 

en wij ons beschilderde gekookte eitje aten, kon er bij een 

aantal mensen een ei in hun gat gaar gekookt worden. 

Gerrit Zalm met de ietwat cynische grijns voorop. 

Wouter Bos benoemde Zalm in 2008 tot 

bestuursvoorzitter van ABN Amro. Het was zijn taak o.a. 

om het vertrouwen te herstellen en er voor te zorgen dat 

van de bank geen politieke speelbal gemaakt werd. 

Alles leek koek en ei. De bank was gered (door U en mij!) 

en in goede handen. 

En dan volgt onlangs het ongelooflijke. Gerrit denkt: 'Na 

zoveel jaar op een houtje bijten moet het er maar weer 

eens van komen, Jeroen vindt het goed, 'appeltje, eitje', 

en vervolgens hebben de topbestuurders van de bank de 

euvele moed om met droge ogen te verkondigen dat zij 

een ton salarisverhoging verdiend hebben als appeltje 

voor de dorst. 

Hoezo verdiend ?? Ten eerste worden ze al fors betaald 

en ten tweede doen ze gewoon hun werk zoals U en ik.  

Jeroen Dijsselbloem gaf direct aan dat hij juridisch geen 

poot had om op te staan om het tegen te gaan (en dat is 

ook zo), maar dat het moreel niet handig was van Gerrit. 

Zelfs Mark Rutte zei : 'Gegraai bij een staatsbank is niet 

handig'. 

Dijsselbloem greep in. Eerst rust in de tent, dan pas is 

privatisering mogelijk. 

De beursgang van onze nationale bank werd uitgesteld. 

De maatschappelijke onrust is te groot en bovendien is dit 

niet de enige blokkade. Het lekken van gevoelige dossiers 

van toezichthouders van DNB, vraagtekens bij integriteit  

 

van bestuurders, banden met foute Russen en fraude in 

Dubai spelen ook een rol. 

Al met al getuigt het bij de ABN- top van een lage score als 

het gaat om emotionele intelligentie en sociaal gevoel. Je 

zou toch van een staatsbank mogen verwachten dat ze de 

grootste groep Nederlanders -t.w. gewone burgers, ZZP-

ers, klein- en middelgrote ondernemers- bij de bank 

willen betrekken. 

En dan lees ik dat het Ajax-bestuur heeft besloten om de 

kosten van een seizoenkaart met maar liefst 50% te 

verhogen voor het komend seizoen. Komt dat dan 

vanwege het feit dat de Ajax-selectie jarenlang met een 

gesponsord ABN Amro shirt heeft gespeeld? De 

supporters -  met over het algemeen een gemiddeld 

inkomen- zijn Ajax trouw gebleven ondanks de slechte 

prestaties dit jaar. Geen enkele band met die burgers. 

 KPN-man Eelko Blok koos eieren voor zijn geld. Hij stortte 

425.000 euro terug . Groots gebaar .. of liep hij gewoon 

op eieren ? Hij begreep net op tijd dat hij binnenkort 

moet onderhandelen met de vakbond over ontslagen. 

Wat nu echt meedenken is, is het aanduiden in het 

chinees hoe toeristen gebruik kunnen maken van het 

openbaar vervoer! Het ei van Columbus. 

En wat dacht U van het plaatsen van Giethoorn op het 

Monopoly-spel ?! Toen Edwin Evers in zijn radio-

uitzending meldde dat het wel jammer was dat Giethoorn 

op het laagstbetaalde hokje stond zei een nuchtere 

Giethoornse inwoner:' Dan weten ze meteen dat ze voor 

een appel en een ei in onze hotels  kunnen overnachten '. 

Waar een kleine gemeente groot in kan zijn!    

 

    Marion van den Berg
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Bestuursmededelingen

Ledenmutaties: 

Als nieuw lid kunnen wij verwelkomen: 

De heer A. Timmerman, Akkerplein 65, te Steenwijk 

De heer G. Strijkert is verhuisd van Blokzijl naar: 

Steenwijkerdiep 96 te Steenwijk 

 

Mailadressen: 

In verband met het u tijdig informeren over 

afdelingszaken beschikken wij graag over uw e-

mailadres. 

U kunt dit doorgeven via: 

pvdasteenwijkerland@home.nl 

 

Fractiespreekuur: 

Elke maandagavond houdt onze 

gemeenteraadsfractie een telefonisch spreekuur en 

is dan te bereiken op telefoonnummer: 06-1854457. 

Uiteraard zijn de fractieleden en burgerraadsleden 

ook op andere momenten op hun privénummer te 

bereiken. Hun telefoonnummer en e-mailadressen 

staan in deze uitgave van KoppeLinks. 

 

Ombudswerk: 

Het ombudsteam waarin wij in de KoppeLinks van 

november 2014 hebben bericht gaat binnenkort van 

start. 

Vooruitlopend daarop kunt u als u tegen problemen 

aanloopt en u wilt daarbij hulp van het Ombudsteam 

contact opnemen met: 

Wil Pit   Telefoon: 0521-518161; e-

mail: wil_pit@yahoo.com 

Marko Ferwerda Telefoon: 0521-577009; e-

mail: markof@wxs.nl 

of via het mailadres van het Ombudsteam: 

Info@ombudsteamsteenwijkertland.nl 

 

Verschijningsdata Koppelinks: 

De eerstvolgende KoppeLinks verschijnt media juni 

2015. 

Kopij kan worden aangeleverd tot uiterlijk 10 juni. 

 

Thema-avond: 

Op donderdagavond 25 juni a.s. organiseren wij een 

thema-avond. Nadere berichten volgens in de 

KoppeLinks van juni a.s. 

 

Website: 

Bezoek regelmatig onze website: 

www.steenwijkerland.pvda.nl 

Daar treft U altijd recente informatie over onze 

raadsfractie aan, zodat U nog beter op de hoogte 

bent van de politieke actualiteit in onze gemeente. 

 

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
mailto:wil_pit@yahoo.com
mailto:markof@wxs.nl
mailto:Info@ombudsteamsteenwijkertland.nl
http://www.steenwijkerland.pvda.nl/
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afdeling Steenwijkerland 

 

Uitnodiging 1 mei-viering 2015 

 

Dit jaar houden wij de jaarlijkse 1 mei-viering in Dierenpark Taman Indonesia. 

Datum: 1 mei 2015 

Locatie:  Dierenpark Taman Indonesia, Kallenkote 53, 8345 HE Kallenkote. 

Aanvang: 10.45 uur 

 

Programma: 

10.45 – 11.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en spekkoek. 

11.00 – 11.45 uur 1 Mei rede door ons Overijssels Tweede Kamerlid: Keklik Yucel. 

12.00 – 13.30 uur Lunch buffet met o.a. Soto Ayam (Indonesische maaltijdsoep) en diverse belegde broodjes 

Vanaf 13.30 uur: Rondgang door het park. 

 I.v.m. de bestellingen voor de lunch graag uw opgave vóór 27 april bij: 

pvdasteenwijkerland@home of bij Wim Ziel 0527-241519 

 Wij vragen voor deze feestelijke bijeenkomst een eigen bijdrage van Eur. 5,-- per persoon. Gelieve dit 

bedrag over te maken op rekening: NL86 RABO 0151 2197 61 tnv PvdA afd. Steenwijkerland onder 

vermelding van: 1 mei 2015. 

 Wilt U graag komen, maar hebt u problemen met vervoer, laat het even weten, dan wordt u gehaald en 

gebracht. (pvdasteenwijkerland@home.nl of 0527-241519) 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.  

Namens het bestuur, 

Jan Dirkzwager, voorzitter

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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Fractiestemmen maart 2015  

Eerlijke stem voor bewoners binnenstad Steenwijk 

In de raad van februari lag een voorstel voor om te komen 

tot een integraal plan voor de binnenstad van Steenwijk. 

Dat konden we als Partij van de Arbeid goed steunen. Het 

koopgedrag verandert in ons land snel, mede door de 

opkomst van internetwinkels, en de nieuwe consument 

stelt andere eisen aan een koopcentrum. We zien de 

leegstand nog niet afnemen, wat het beeld van het 

centrum aantast. In het centrum werken, alle 

voorzieningen samen genomen, vele honderden mensen. 

Dat werk moet gekoesterd worden. Ook de leefbaarheid 

in het centrum vraagt aandacht. De bewoners hebben 

zich sinds enige jaren verenigd in een wijkvereniging en 

een plan ontwikkeld vanuit hun belangen. Dat moet in het 

integrale plan een goede plek krijgen. Echter: tot onze 

verwondering stelde het college voor een stuurgroep te 

installeren met slechts 1 vertegenwoordiger van de 

inwoners van het centrum en bijvoorbeeld wel 2 

vertegenwoordigers van de ondernemers. Dat trekt de 

verhoudingen naar de mening van de fractie van de start 

af aan scheef. Namens de fractie drong Willem Sommer 

dan ook bij het college aan om dit in evenwicht te 

brengen: beide 2. Er kwam een toezegging van wethouder 

Brus om zich daar krachtig voor in te spannen. 

Uitzicht voor Stadsmuseum 

Het bestuur van het Stadsmuseum Steenwijk, gevestigd 

aan de Markt, sprak opnieuw in de raad in om zich te 

beklagen over het uitblijven van een reactie van het 

college op hun verzoek gebruik te mogen maken van het 

leegstaande voormalige VVV-kantoor. Al eerder (najaar 

2014) werd dit aan het bestuur toegezegd door 

wethouder Wagterveld, maar die kwam daar schielijk op 

terug toen andere collegeleden andere plannen met het 

pand bleken te hebben. Daarna werd het oorverdovend 

stil, aldus voorzitter Robaard. Op aandringen van Willem  

 

 

Sommer werd in de raad een uitspraak van het college 

gevraagd op de inspreker. Wethouder Brus gaf aan: “Daar 

komen we wel uit.”, gevolgd door een “Dat klinkt 

hoopvol!” van burgemeester Van der Tas. Het lijkt er 

inderdaad op dat het Stadsmuseum nu snel het VVV kan 

betrekken, waardoor een leegstand pand passende 

invulling krijgt en het museum eindelijk ook toegankelijk 

wordt voor minder valide mensen.  

Raadsvragen over stijl van communiceren van college 

met wijkverenigingen 

De fractie heeft  vragen gesteld aan het college van BGL 

etc. over het gebrek aan communicatie met de 

wijkverenigingen Middenweg (Oostermeenthe, Nieuwe 

Gagels en Woldmeenthe) en Steenwijk Noord over de 

toekomst van hun wijkgebouw. Uit bezoeken die de 

fractie bracht aan de wijkverenigingen Steenwijk Noord 

en de Middenweg kwam naar voren dat de communicatie 

met het college rond de wijkcentra de Oerthe 

(Middenweg) en het Torennest (Noord) erg moeizaam 

verloopt. De wrevel bij de besturen is met name gelegen 

in de aanhoudende onduidelijkheid over de toekomst van 

het Torennest en de Oerthe. Beide besturen hechten 

sterk aan een eigen “huis voor de wijk”. 

Tegen onbeperkt uitbreiden intensieve veehouderij in 

heel Steenwijkerland 

Het college van BGL etc. stelt voor om overal in 

Steenwijkerland uitbreiding van intensieve veehouderij 

mogelijk te maken. Nu is dat alleen mogelijk in de 

primaire landbouwgebieden. Dat is vastgelegd in de 

provinciale Omgevingsvisie, de Toekomstvisie van 

Steenwijkerland en in het Landbouwontwikkelingsplan.  

De Partij van de Arbeid is fel tegen deze verruiming. De 

voorwaarden die het college hiervoor aan de raad 

voorlegde zijn boterzacht, naar de mening van de fractie. 
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Woordvoerder Frits Hoekstra zegt hierover: “We kennen 

de voorkeuren van het college voor de landbouwers en 

landbouworganisaties, maar dit gaat echt te ver. 

Intensieve veehouderij uitbreiden op plekken waar ook 

gewoond wordt of die landschappelijk van betekenis zijn 

is voor ons niet aan de orde.” Ook uit andere hoek komt 

verzet tegen de bijna onbeperkte  groei van de intensieve 

veehouderij die het college mogelijk wil maken. De 

Stichting Oldenhof, die het gelijknamige landgoed 

beheert, maakt zich zorgen over de grotere ruimte van de 

intensieve veehouderij en de zachte criteria. Voorzitter 

Bos vraagt namens de Stichting aan de raad om een zwaar 

en controleerbaar toetsingskader te eisen van het college. 

De discussie zal rond de zomer een vervolg krijgen. 

Eerlijk werk bij de Dijka 

De fractie heeft vragen gesteld aan het college van BGL 

etc. over de wijze waarop bij DIJKA mensen met een 

uitkering ingezet worden. We maken ons sterk voor eerlijk 

werk, maar vragen ons af of hier wel een goede vorm 

gezocht is, die meer mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt uitzicht op eerlijk werk biedt. Dat was 

immers de gedachte achter het Sociaal Akkoord! De 

fractie vroeg o.a. om zekerheid dat door de inzet van deze 

leer-werktrajecten geen sprake is van verdringing en het 

schrappen van regulier werk.  

Motie voor behoud wijkvoorziening Steenwijk Noord 

Het college van BGL etc. dreigt de wijkvoorziening, Het 

Torennest, voor Steenwijk Noord te sluiten en zet druk op 

het bestuur van de wijkvereniging om onderdak te zoeken 

in zorgcentrum Nijenstede. De wijkvereniging acht dit 

onwenselijk, al is ze wel bereid om activiteiten gericht  op 

ouderen samen met Nijenstede uit te voeren. De fractie 

heeft een motie aan de raad voorgelegd om een 

wijkvoorziening voor Steenwijk Noord te behouden. Er 

kwamen in de discussie hierover voldoende toezeggingen 

van het college dat een wijkvoorziening voor Noord 

beschikbaar blijft om de motie voorlopig in te trekken.  

Verkeersveiligheid rond ’t Schar in Oostermeenthe 

De fractie heeft vragen aan het college van BGL etc. 

gesteld m.b.t. de communicatie rond de verkeerssituatie 

aan ‘t Schar in Steenwijk. Aan ’t Schar zal uitbreiding van 

het parkeren voor de supermarkt aldaar plaatsvinden. Een 

groot deel van de omwonenden is ongerust over de 

verkeersveiligheid gezien de uitwerking van dit plan en 

heeft een werkgroep gevormd van verontruste bewoners. 

Het college lijkt in de communicatie deze groep te 

negeren en claimt instemming met het plan van de 

wijkvereniging, terwijl de voorzitter daarvan nadrukkelijk 

aangeeft in de krant geen standpunt in te nemen.  

Uitzicht voor Buuzepolle in Giethoorn 

Na een motie in maart 2014 (!) op initiatief van de PvdA 

ligt nu eindelijk een voorstel in de raad om de Buuzepolle 

over te doen aan een stichting na sanering van het asbest 

in het dak. Er wordt  veel gebruik van gemaakt door de 

ouderen in Giethoorn Noord. Die gaan de Buuzepolle 

samen met o.a. de korfbalvereniging exploiteren.  

Luc Greven, namens de fractie 
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Van de nieuwe voorzitter 

Na een jaar even een stap terug te hebben gedaan, mag ik 

dan nu voorzitter worden van de afdeling. Het was wel 

even hard ontwaken na dit “sabbatical ”, want nadat 

iedereen, nou ja iedereen, zijn stem had uitgebracht op 

18 maart, bleek dat we als PvdA zijn gehalveerd. Dat kon 

niet waar zijn. Het vertrouwen leek tijdig terug te keren, 

maar nee. Daar stonden we als verliezer, naast allemaal 

door zichzelf uitgeroepen winnaars, als VVD, CDA, SP, 

D66, CU,, SGP, PvdD. Groen Links verloor niet en ja samen 

met de PvdA verloor ook de PVV iets. Waar staan we als 

PvdA? Is er nog een toekomst voor de PvdA kopte Thomas 

von der Dunk enkele dagen later. 

Moeten we uit het kabinet stappen? Daar zijn de 

meningen over verdeeld. In ieder geval zijn we niet 

onverdeeld enthousiast over het tot nu toe gevoerde 

kabinetsbeleid. Maar wat als we het regeren aan rechts 

Nederland hadden overgelaten, dan zou het toch nog 

slechter zijn? 

Kortom net voor het begin van mijn voorzitterschap 

begon ik met een fikse kater.  

De politiek van de lange adem zegt Hans Spekman. Stapje 

voor stapje je doelen behalen. Het ging vroeger ook niet 

vanzelf. Ofschoon ik dat wel kan volgen, heeft de kiezer 

dat geduld al lang niet meer. Een groot deel van de kiezer 

wil het en wil het nu. Als het water je aan de lippen staat 

is dat best begrijpelijk. Het grotere probleem lijkt dat men 

geen ideaalbeeld meer lijkt te hebben van hoe de wereld 

geordend moet worden. Men kijkt per onderwerp waar 

men het meest profijt van heeft. Het rendementsdenken 

lijkt ook bij het individu te hebben toegeslagen. 

Solidariteit is niet profijtelijk. Is dit nieuw?  Moeten we 

wanhopen?  Kon ik nog terug? 

Nee, terug kon al niet meer en nee wanhopen moeten we 

ook niet. 

 

Een lange adem is goed, maar het gedijt niet als je niet 

duidelijk genoeg in praktijk brengt wat je als je waarden 

uitdraagt. En juist in die waarden zit het onderscheid. Het 

was mooi te horen in Taalstaat van twee weken geleden 

dat politici teveel spreken in beleidstaal, in plaats vanuit 

de Waarde via emotie tot een standpunt te komen. 

Samsom deed dat in de verkiezingsstrijd in 2014 en 

haalde een verrassende goede uitslag. Helaas verzuimt hij 

dit nu in zijn rol als fractieleider. Hij is oliemannetje 

geworden en in plaats van klare wijn doet hij er teveel 

water bij. Hij is van Koning loper op het schaakbord 

geworden en werkt zich een slag in de rondte, maar is het 

overzicht soms kwijt. 

Maar nogmaals, ik vind niet dat we moeten wanhopen. 

Het is niet voor niks dat we in de partij de Van Waarde 

discussie hebben gevoerd. Terug naar onze beginselen. In 

onze beginselen zijn we herkenbaar. Zoals Hans Blokland 

in het 17e jaarboek van het Democratisch Socialisme al 

opmerkte: “Politiek is, niet alleen onvermijdelijk, maar 

ook uiterst wenselijk omdat zij de realisatie van één van 

de belangrijkste menselijke waarden mogelijk maakt, 

namelijk de politieke vrijheid om gezamenlijk met 

anderen, anderen waarmee men een gemeenschap 

vormt, betekenis en richting te verlenen aan het samen 

leven. O dit op een inhoudelijk zinvolle manier te kunnen 

doen en om de hiervoor noodzakelijke publieke steun te 

kunnen mobiliseren, zijn normatieve politieke theorieën 

onmisbaar. Het belang van deze vormen van vrijheid en 

politiek moet niet worden onderschat. Politiek is méér, 

zoals ook een gemeenschap méér is, dan het geven van 

een antwoord op de vraag: “Wie krijgt wat wanneer”.  

Politiek bestaat niet louter uit het verdelen van de, door 

andere factoren bepaalde, schaarste. Zij vormt ook een 

poging om gezamenlijk het beste van onszelf te maken. 

Een politiek systeem dat niet meer te bieden heeft dan 

het defensief reageren op, door andere krachten 

veroorzaakte, maatschappelijke problemen, vervreemdt 

zich van de burgers. Iemand die politiek wil denken of 

handelen zonder te vertrekken uit politieke waarden of 

beginselen is richtingloos. Men kan op een ‘redelijke’, 

‘verstandige’ of ‘zakelijke’ wijze het belang van bepaalde 

waarden formuleren, bepaalde waarden tegen elkaar 

afwegen of de geschikte instrumenten ter verwezenlijking 

van waarden zoeken. Wat men echter niet kan, is louter 
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‘redelijk’, ‘praktisch’ of ‘nuchter’ zijn. In de praktijk zijn dit 

evenzovele eufemismen voor visieloosheid en 

opportunisme.” 

Uitgaan van je waarden en daarin herkenbaar zijn. In het 

rapport “Politiek van Waarde” van de commissie 

Hamming, dat onlangs op het congres werd vastgesteld 

wordt dit ook helder verwoord:   

Er bestaat zoals de SPD dat noemt een Solidarische 

Mehrheit, een solidaire meerderheid. Maar het 

mobiliseren van die solidaire meerderheid gaat niet 

vanzelf. Daarvoor moet aan twee voorwaarden worden 

voldaan:  

1. De waarden moeten leidend zijn anders zijn ze 

waardeloos  

2. De middelen die worden ingezet om de idealen te 

verwezenlijken moeten passen bij de idealen 

Maar hoe kan het dan dat wij in deze tijd de verkiezingen 

zo dramatisch hebben verloren? 

Als we kijken naar de waarden die wij voorstaan, zoals 

bestaanszekerheid, dat mensen beschermd worden tegen 

de crisisgevoeligheid van het kapitalisme en we zien het 

groot aantal ontslagen bij de thuiszorg mede als gevolg 

van het kabinetsbeleid van VVD en PvdA dan is het niet 

vreemd dat mensen zich niet herkennen. Hun 

bestaanszekerheid is aangetast. 

Ditzelfde geldt voor mensen in kwetsbare posities met 

een PGB, met kinderen die zorg en ondersteuning nodig 

hebben en zo regulier mogelijk onderwijs willen volgen. 

Als je dan een systeem verandert wat op korte termijn de 

ene na de andere onzekerheid opstapelt, dan lijkt dit de 

georganiseerde solidariteit niet te versterken. In de Van 

Waarde resolutie stond niet voor niets: Gebrek aan 

transparantie, benaderbaarheid of het gevoel van het 

kastje naar de muur gestuurd te worden leidt tot 

wantrouwen in politiek en bestuur, of erger nog, tot 

solidariteitserosie.  

Bovenstaande ontwikkelingen zijn er mijns inziens mede 

debet aan dat we de verkiezingen verloren. De PvdA lijkt 

niet herkenbaar meer.  

In diezelfde Van Waarde resolutie staat ook: Sociale 

voorzieningen bestaan bij de logica dat mensen de weg 

weten. Ze zullen daarnaast kwalitatief goed zijn, of niet. 

Sociaal-democraten zijn daarop aanspreekbaar. 

Je mag vinden wat je vindt, maar Martin van Rijn is zeker 

aanspreekbaar op het ingezette beleid, met soms 

onbedoelde effecten. Hij stelt alles in het werk om zaken 

aan te passen. Hij wil de solidaire samenleving wel 

versterken, maar dat pad gaat helaas nog niet over rozen. 

Het gaat erom bij elke aanpassing aan te geven dat de 

aanpassing wordt verricht omdat de achterliggende 

waarde is gelegen in het bieden van bestaanszekerheid 

aan mensen, de solidariteit versterken, mensen kansen te 

geven zich op te werken. En uiteindelijk moet dit ook zo 

werken natuurlijk. Aanspreekbaar zijn, de handen uit de 

mouwen om de mankementen op te lossen. Die wil zie ik 

gelukkig wel bij de PvdA in Tweede Kamer en Kabinet.  

Werken vanuit onze waarden, keuzes maken gebaseerd 

op deze waarden en dit steeds weer, onvermoeibaar en 

daardoor herkenbaar. Daarmee richting geven in plaats 

dat je per onderwerp een ‘redelijke’ keuze maakt zonder 

onderliggende waarden. Die duidelijkheid, waar willen wij 

met de samenleving naar toe, geeft mensen het kompas 

wat voorheen wees naar het rode Noorden. Het kompas 

is dolgedraaid.  

Maar net als in 2012 is het mogelijk dat we het 

vertrouwen van de kiezer herwinnen.  

Landelijk kan dat nog veel beter. Maar laten we gewoon 

hier beginnen. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar 

onontbeerlijk voor het terugkrijgen van de blos op onze 

wangen en het winnen van de harten van de kiezer. Dit 

bewustzijn uitstralen is het begin van onze 

wederopstanding. En ja, dat kunnen we, omdat we vanuit 

die waarden lid zijn van deze Partij. En in die waarden ligt 

onze kracht. Voorwaarts dus met vereende kracht, want 

iedereen is daarbij nodig! 

 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Trijnreis 

April is de maand van ontluiken. De bladeren komen 

weer aan de bomen. De natuur laat zich in al zijn 

schoonheid weer zien. De vogels gaan zich weer 

nestelen en onze (Koi)vissen worden langzaam aan 

weer actief en verschijnen weer aan de oppervlakte 

van het water in de vijver. De winter komt ten einde. 

Tenminste dat denken wij dan, want vorige week 

was het nog herfst en zijn de uiterwaarden nog vol 

gelopen met water. De balgstuw bij 

Kampen/rampsol was opgeblazen. Binnen een dag 

hebben we hoog water. Ik ben dan blij dat er diverse 

ontwikkelingen zijn geweest die ervoor zorgdragen 

dat we de waterstanden kunnen beheersen. Water 

is nog steeds onze grootste natuurlijke vijand. 

Er zijn diverse menselijke vijanden, maar de grootste 

is toch wel geld. Afgelopen week hebben we dit 

mogen zien. Hoe bestuursleden van banken zichzelf 

verrijken met extra bonussen. En ja, je kunt het goed 

praten, omdat ze de variabele beloning hebben 

ingeleverd en daarmee recht menen te hebben op 

een eenmalige salarisverhoging van 17%. Waarom is 

dat nodig vraag ik mij dan af? Verdienen ze zo 

slecht? Gaan ze dan naar het buitenland? Blijven er 

geen goede topbankiers over? Ik las een stuk over 

ethiek van Irene van Staveren op myjudice  hoe 

“topbankiers hun salarisverhoging goed praten met 

eenzijdige ethiek”. Want ja, als de topmensen niet 

marktconform betaald worden, presteren ze minder 

of vertrekken naar het buitenland. Maar er is 

helemaal geen concurrerende markt voor bankiers. 

Zo stelde ze. 

Het topsegment verdient wat de gek ervoor geeft.  

Zoals dat ook bij topvoetballers en popsterren 

gebeurt. Madonna zingt prachtig, maar zingt ze 

duizend keer beter dan het meisje van een 

talentenjacht? Het is een WTA-markt geworden: 

Winner-Takes-All. 

De beste bakker in het dorp daarentegen kan het 

brood hooguit voor 10 procent duurder verkopen 

dan de concurrentie. De consument zal dit kunnen 

proeven en wil er meer voor betalen, maar niet het 

dubbele. Dit is geen WTA, maar echte marktwerking.  

En vertrek naar het buitenland zal zo’n vaart niet 

lopen. Dus terugbetalen die bonussen. Dit geldt voor 

alle topbestuurders binnen de (semi)overheid. De 

topman van KPN verdient 1.8 miljoen per jaar en 

kreeg een bonus van 425.000 euro! Ook hij heeft zijn 

bonus na acties van de vakbonden ingeleverd. Hij wil 

de CAO onderhandelingen niet laten gaan over zijn 

beloningen. 

Begrijpen de topbestuurders het dan nog steeds 

niet? De graaicultuur moet stoppen, de arbeiders 

staan al een paar jaar op de nullijn Niet makkelijk, 

maar iedereen weet dat het nodig is om uit de 

economische crisis te komen.  

Blijkbaar zijn alle ontwikkelingen nog niet goed 

doorgedrongen en was de crisis nog niet groot 

genoeg om de topbestuurders het water tot de 

lippen te laten lopen. Bestaat er ook een balgstuw 

voor bestuurders? Eentje die ervoor zorgt dat het 

ongebreideld toekennen van bonussen binnen een 

dag stopt? 

Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Waterschap Reest en Wieden 

De kiezer velt haar oordeel… 

Beste partijgenoten, 

Maanden geleden startten we met de 

voorbereidingen op 18 maart, de verkiezingsdag. En 

voordat je het weet is het dan zover. In de roeiboot, 

prachtige wandelingen waarin we lieten zien dat 

waterberging prima te combineren is met 

natuurontwikkeling en de strijd voor het behoud van 

het hoofdkantoor in Meppel. En dan is het 18 maart 

en velt de kiezer een oordeel. 

Dat oordeel is dat we in het Algemeen Bestuur van 

Reest & Wieden onze PvdA-zetels behouden. Geen 

zetel erbij, maar ook geen zetel eraf. En dat is, met 

de landelijke ontwikkelingen in gedachten, een 

gelijkspel waar we blij mee mogen en moeten zijn. 

Toch ben ik teveel sportman om blij te zijn met een 

gelijkspel. De nieuwe wedstrijd begint nu. We willen 

ons sociale stempel drukken op het beleid van het 

waterschap Reest & Wieden en straks ook op het 

nieuwe waterschap dat ontstaat na de fusie met het 

waterschap Groot Salland. Gelooft u mij, dat is hard 

nodig. Wil Kerstjens en ondergetekende zijn klaar 

voor de nieuwe wedstrijd. 

We doen het voor Wim, Teun, Jan, Jan en Henk. 

Omdat ook zij een plek namens onze partij in het 

waterschap hadden verdiend. We doen het voor de 

11.853 mensen die op ons gestemd hebben. We 

doen het omdat het waterschap wel wat meer PvdA 

nodig heeft.  

Hartelijke groeten, 

Mark Tuit, fractievoorzitter PvdA Reest&Wieden 

Van de Statenfractie 
 
Niet breed spelen? Dan over de linkerflank! 

Dit stukje schrijf ik drie weken na de 

verkiezingsavond in het provinciehuis. De dreun was 

stevig, van 9 zetels zijn we teruggevallen naar 5. De 

PvdA is dankzij ca. 46.000 kiezers de vierde partij, 

met 500 stemmen achterstand op de SP moeten we 

ook het CDA en de VVD voor ons laten.  

We zagen de laatste tijd dat het met Overijssel de 

goede kant op ging, woningmarkt herstelde en er 

was een bescheiden economische groei. Kort voor 

de verkiezingen zagen we ook een herstel in de 

opiniepeilingen ten opzichte van de vorige maanden. 

Daar hadden we graag meer uit willen halen. De 

verkiezingen kwamen te vroeg of de resultaten te 

laat, het zij zo 

Sindsdien is veel gebeurd. We hebben afscheid 

genomen van de 'oude' Statenfractie: Peter 

Hermans, Patricia Wiebinga, Dick Buursink, Wim 

Dalhuisen, Henk Heskamp en René Tenkink hebben 

op woensdag 25 maart afscheid genomen en keren 

niet terug in de komende periode. Zij hebben 

ontzettend veel energie en tijd gestopt in het 'rood' 

kleuren van Overijssel.  

De donderdag daarna, 26 maart, is de nieuwe fractie 

geïnstalleerd. Samen met Anneke Beukers, Zafer 

Aydogdu, Hans Nooter, Annemieke Wissink en Ben 

Kokkeler als eerste opvolger, ga ik vol energie de 

strijd aan. Na de installatie is een 'duidingsdebat' 

gevoerd. Alle elf partijen hebben daarin aangegeven 

hoe ze tegen de verkiezingsuitslag aankeken, welke 
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'maatschappelijke opgaven' zij willen oppakken en 

mogelijke coalities zijn benoemd.  

De uitkomst van het debat was een opdracht aan de 

informateur (René Paas). Hij heeft in de dagen 

daarna met alle partijen een gesprek gevoerd. 

Uiteindelijk heeft hij geadviseerd om een coalitie van 

CDA/VVD/D66/CU (26 van de 47 zetels) verder te 

onderzoeken. Ik vind het teleurstellend dat weer een 

marginale meerderheid en nota bene ook nog over 

rechts wordt gevormd. Ons pleidooi om een bredere 

coalitie te vormen vond weinig weerklank.  

Opmerkelijk is ook het gebrek aan een inhoudelijke 

discussie over WAT we in Overijssel willen bereiken. 

Voor ons geldt en gold dat de belangrijkste opgave 

is: 'WERK!' Gewoon fatsoenlijk werk tegen een 

eerlijk loon, en dat moet ook gelden voor mensen 

die moeilijk aan de slag komen. Bijvoorbeeld door 

het 'sociaal aanbesteden', dat dankzij de PvdA is 

ingevoerd, verder uit te breiden naar álle uitgaven 

van de provincie en dus niet te beperken tot 

aanbestedingen. Maar dat betekent ook het 

opzetten van 'banenplannen'; bijvoorbeeld een 

fonds voor het opknappen van monumentale 

panden en binnensteden, waarmee we samen met 

ondernemers zorgen voor leer-/werkplekken. Zo 

slaan we drie vliegen in één klap: de economie en 

bouwsector krijgt werk, we investeren in de panden 

en steden die Overijssel smoel geven en last but not 

least: we scheppen banen. 

Met dit soort ideeën en plannen gaan wij de 
komende vier jaar vol aan de bak.  
Met strijdvaardige groet,  

namens de PS-fractie, Tijs de Bree 
(0614436210/tijs@tijsdebree.nl)  

Uit het Gewest 

Verkiezing Provinciale Staten 

Allereerst een groot compliment voor de vrijwilligers 

die zich het s……. voor de ogen hebben gewerkt om 

alle kiezers in Overijssel te bereiken. Ikzelf heb naar 

beste kunnen meegedaan met Steenwijkerland en 

kan dus ook uit eigen ervaring vaststellen dat er erg 

hard gewerkt is.  

Maar de uitslag is zwaar balen. Eigenlijk is alleen in 

Deventer de PvdA de bovenliggende partij gebleven. 

De opkomst was 7 % lager dan in 2011 (iets hoger 

dan het landelijk gemiddelde) en we zijn provinciaal 

van 9 naar 5 zetels gezakt.  

We hebben als PvdA in Overijssel, maar ook in Den 

Haag, ondanks moeilijke keuzes, veel dingen bereikt, 

maar hebben het niet in voldoende mate over het 

voetlicht gekregen, waardoor er nogal wat 

potentiele PvdA-kiezers afhaakten cq. thuisbleven. 

De landelijke politiek heeft een flinke stempel op 

deze verkiezingen gedrukt en daarnaast blijkt de 

Provinciale Politiek minder in de belangstelling te 

staan dan we gehoopt hadden. 

Bij de waterschapverkiezing was het de eerste keer 

dat er landelijke stembusverkiezingen waren. 

De opkomst/belangstelling was dubbel zo groot als 

voorheen. In het waterschap Reest en Wieden, dat 

voor een groot deel in Drenthe en voor een klein 

deel in  Steenwijkerland ligt, kwam de PvdA totaal 

tot 2 zetels. Helaas vielen Wim Konter en Teun 

Boxum daar net buiten. 

In Groot-Salland, waar de PvdA samen met “Water 

Natuurlijk” een lijst vormde werden 5 zetels gehaald. 

mailto:0614436210/tijs@tijsdebree.nl
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Daarmee is “Water Natuurlijk” de grootste fractie. 

Vanuit de PvdA zitten Piet de Noord en Bert Hinnen 

daarbij.  

Politieke ledenraad 

Op 11 april is/was de eerstvolgende Politieke 

Ledenraad (= voor het verschijnen van deze 

Koppelinks). Er wordt dan teruggeblikt op de 

afgelopen verkiezingen; zowel provinciaal als 

landelijk. Alle leden en afgevaardigden zijn 

uitgenodigd. 

Provinciaal is er een tafeltjes ronde, waarbij per 

Gewest informatie wordt uitgewisseld over wat er 

goed en wat er niet goed ging. We trekken er lessen 

uit voor de politiek en voor de vereniging.  

In het tweede deel van de bijeenkomst ligt de 

nadruk op de landelijke politiek: 

We zijn er onvoldoende in geslaagd om het 

vertrouwen te herwinnen en men heeft zich 

onvoldoende herkend in onze idealen. 

We moeten de politiek veel meer (rood)  getint en 

kritischer voor het voetlicht brengen. 

We moeten veel meer vooraan staan bij 

maatschappelijke bewegingen, verenigingen, 

zorgcoöperaties, antirendements denkers, 

studentenbewegingen, vakbonden enz. enz. 

Kortom we moeten het beter doen, politiek en als 

vereniging als geheel. Onze opdracht is nog lang niet 

af.  

 

 

 

Coalitievorming in Overijssel 

Onze fractie is door de formateur niet genoemd als 

mogelijke coalitiepartner. De onderhandelingen 

gaan verder zonder de PvdA; zie onderstaande tekst: 

Informateur René Paas adviseert om een coalitie met 

CDA, VVD, D66 en ChristenUnie nader te 

onderzoeken. Dit maakte hij woensdagmiddag 1 

april bekend tijdens een openbare presentatie op het 

Provinciehuis in Zwolle. Een coalitie van deze vier 

partijen doet volgens Paas recht aan de uitslag van 

de verkiezingen en is kansrijk omdat de partijen de 

bereidheid hebben er met elkaar uit te komen. 

Voorlopig wachten we even af. 

Koos Dalstra,  

Voorzitter Gewest Overijssel 
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Wetenswaardigheden 

De wens tot een herziening van het belastingstelsel 

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer willen een 

herziening van het belastingstelsel. Door de vele 

uitzonderingen om maar niemand een nadeeltje te laten 

hebben is het huidige stelsel inderdaad aan een 

herziening toe. Over de richting waarin de herziening 

plaats zou moeten vinden is men het nog lang niet eens. 

Omdat het zo gemakkelijk in te voeren is, wordt al snel 

gedacht aan het verhogen van het lage  

BTW tarief van 6%  naar 21% , dat zou ongeveer  € 9 

miljard opleveren. Omdat volgens de rechtse partijen 

VVD, CDA, D66 eb SGV een lastenverlichting van 

tenminste € 5 miljard nodig is zou er zo snel een oplossing 

zijn. Overigens willen deze partijen het liefst een 

lastenverlichting bereiken door de overheidsuitgaven te 

verminderen. Dat betekent dus lagere en kortere 

uitkeringen, minder geld voor de zorg en het openbaar 

vervoer en dus meer gedwongen vrijwilligerswerk om 

toch nog voorzieningen overeind te houden. 

Wat betekent een verhoging van het lage BTW tarief nu 

eigenlijk voor de burger? Het lage BTW tarief wordt 

geheven over de eerste levensbehoeften als 

levensmiddelen, maar ook op de kapper, de schoenmaker 

en de campings, en tijdelijk het onderhoud op woningen. 

Dus de kleine en de grote beurs gaan hieraan in gelijke 

mate meebetalen. 

Als we de uitgaven hieraan stellen op € 5.000 per jaar dan 

betaald iedereen hierover 15% is € 750 meer. Dit zou dan 

weer gecompenseerd worden  

door de lagere inkomstenbelasting. We weten al lang dat 

verlaging van de inkomstenbelasting altijd beter uitpakt 

voor de hogere inkomens dan voor de lagere. Een 

alleenstaande met alleen AOW betaald € 61 per jaar  

 

 

 

inkomstenbelasting en een echtpaar helemaal geen 

belasting. Het wordt dus moeilijk via de 

inkomstenbelasting de hogere BTW last te compenseren. 

Zijn er landen met een dergelijk BTW tarief? 

Ja, bijvoorbeeld Denemarken. Dit land kent maar één 

percentage BTW van maar liefst 25%. Maar daar is dan 

ook bijvoorbeeld de kinderopvang kostenloos en zijn de 

uitkeringen veel hoger. 

Waar je de rechtse partijen nooit over hoort is de 

energiebelasting. Een gezin betaalt per kilowattuur 240 

keer meer dan de zware industrie. Hier valt dus bij een 

belastingherziening veel meer te halen. 

De grote bedrijven die van de lage belasting op energie 

profiteren maken vaak ook nog gebruik van lagere 

tarieven voor de vennootschapsbelasting via rulings 

(afspraken met het Ministerie van Financiën  voor een 

lager tarief onder voorwaarden) en/of van het ontwijken 

van belastingen via een buitenland route.  

Het is te hopen dat onze partij zich bij de 

onderhandelingen over de herziening van het 

belastingstelsel stevig opstelt om te voorkomen dat alle 

voordelen bij de rijken en alle nadelenbij de minder 

draagkrachtigen terechtkomen. Het systeem van 

vermogensheffing dat Piketty voorstelt zou hier een 

oplossing bieden maar daar heb je wel overeenstemming 

op tenminste het niveau van de EU voor nodig.  

 

Jan ten Klooster 

 


