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Van de bestuurstafel

'Vluchten kan niet meer ' 

Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe 

 Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar 
naartoe 

Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe 

Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar’ 

Dit lied uit 1971, gezongen door Jenny Arean en 
Frans Halsema, is nu, anno 2015, zeer actueel. 
Vluchten kan eigenlijk niet gezien de risico's die zo'n 
poging met zich meebrengt en de onzekere 
toekomst in welk nieuw land ook maar. En toch doe 
je het omdat je wanhopig bent in de hel waarin je 
moederland terecht is gekomen. 

Dan maar in gammele bootjes stappen met je gezin 
en je lot in handen van mensen- smokkelaars leggen. 
Vervolgens vervoerd worden in vrachtwagens met 
weinig of geen ventilatie en over de snelweg gaan 
lopen naar een ander land. 

Opvallend is dat heel Nederland deze week pas echt 
opgeschrikt leek door het aangrijpende beeld van 
het verdronken peutertje, aangespoeld bij Bodrum. 
Verschrikkelijk, het zal je kind maar zijn. Maar stelt u 
zich eens voor welke paniek uitgebroken moet zijn in 
die afgesloten onderruimen op die gekapseisde 
bootjes. 

Paniek lijkt er overigens ook uitgebroken te zijn bij 
een aantal politici en dan ben ik op mijn hoede. Is dit 
uit overtuiging of omdat je kiezers naar de mond wilt 
praten. 

Uit de VVD-hoek horen we : 'Grenzen dicht". Onzin, 
want dat kan niet. Punt uit. CDA-er Haersma Buma 
merkt haarscherp op dat de chaos in Syrië,Irak en 
Libië de basis is en dat er daar ter plekke veilige 
havens gecreëerd moeten worden. 

Daar was nog niemand opgekomen! Nederland moet 
volgens hem ook ingrijpen met grondtroepen. Ten 
eerste is het zeer de vraag of defensie die capaciteit 
heeft en ten tweede wil ik Buma nog wel eens horen 
als de eerste doodskisten met Nederlandse 
militairen terugkeren uit Syrië en blijkt dat het een 
mission impossible was. 

Men twijfelt nu al aan de zin van het bombarderen. 
Wie help je, de regering van Assad of andere 
radicaal-islamitische terreurgroepen? 

De materie blijkt vele malen ingewikkelder te zijn 
dan het lijkt. 

Voorts wil Buma de ontheemdenstatus ,dus met 
minder rechten , aangrijpen om de mensen zo snel 
mogelijk terug te sturen. Het is echter nooit duidelijk 
wanneer het conflict voorbij is en dan kom je voor 
schrijnende situaties te staan van kinderen die hier 
opgegroeid zijn en al jaren naar school gaan zoals 
bijvoorbeeld Mauro.  Overigens een gevoelig puntje 
voor het CDA ! 

Echt leiderschap toont Angela Merkel. Wat een 
topvrouw. Ze straalt rust en duidelijkheid uit. Ze 
handelt vanuit humanitair oogpunt en blijft ook 
praktisch .    

De naderende vergrijzing betekent o.a. dat we 
arbeiders nodig hebben en ze roept andere landen 
op tot herverdeling van de vluchtelingen over de 
Europese lidstaten. 

De zin 'De wereld ziet Duitsland als een land van 
hoop. Dat was niet altijd zo' heeft menigeen aan het 
denken gezet. 

Uiteraard moeten we niet naïef zijn. De problemen 
zullen talrijk zijn. Maar louter angst voor de 
toestroom is niet reëel. Angst is een slechte 
raadgever en blokkeert. 

Ik lees dat Attje en Diederik voorop gaan in het 
debat voor een rechtvaardige aanpak en dat het CLB 
alle fracties oproept om een motie in te dienen 
waarin het college wordt verzocht te onderzoeken of 
er elders binnen de gemeente vastgoed beschikbaar 
is dat met acceptabele financiële middelen geschikt 
gemaakt kan worden voor de opvang van 
asielzoekers. 

Bewondering oogst Claudia de Breij met haar lied : 
'Áls de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag 
ik dan bij jou.'.  

Doen! 

Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 
 
Partijgenoten, 
 
U zult het waarschijnlijk gelezen of gehoord hebben. 
Na 31 jaar heeft de afdeling Steenwijkerland weer 
een Ombudsteam. In 1984 startte Henny Spijker, in 
toen nog de afdeling Steenwijk, een Ombudsteam. Ik 
heb niet kunnen terughalen, wanneer hiermee 
gestopt is. Maar onder de bezielende leiding van Wil 
Pit en Marko Ferwerda zijn we weer gestart met een 
Ombudsteam. Op 13 juni 2015 vond de start plaats. 
Een heuglijk feit. 
 
Met het aansnijden van een grote taart 
symboliseerde Hans Spekman de start van  van vijf 
Ombudsteams van de PvdA in Meppel, Midden-
Drenthe, Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld. 
Dat gebeurde in schouwburg Ogterop in Meppel.  
Het aantal Ombudsteams van de PvdA in Nederland 
is daarmee gestegen tot 181. 
 
Hans benadrukte dat de sociaal-democratie staat 
voor een beter leven voor iedereen. Of het nu gaat 
om de grote vraagstukken of om de ergernis van 
mensen over het handelen van een instantie of 
organisatie of over een situatie bij hun in de buurt. 
PvdA-Ombudsteams zijn er voor om mensen te 
helpen bij het vinden van de juiste persoon of 
instantie om het probleem op te lossen.  
Tweede Kamerlid Agnes Wolbert deelde de mening 
van Hans Spekman:"Met het werk van de 
Ombudsteams kun je terugkomen in de harten van 
mensen”, zo stelde zij. Zij riep op om de structurele 
problemen die de Ombudsteams tegenkomen, door 
te geven aan de Tweede Kamerfractie, zodat de 
fractie kan proberen om het beleid of de uitvoering 
van beleid bij te stellen. 
 
Het PvdA Ombudsteam wil burgers die een steuntje 
in de rug nodig hebben, op een laagdrempelige 
manier verder helpen. Het gaat dan om hulp bij het 
vastlopen in de bureaucratie van een (semi) 
overheidsinstelling. Alle inwoners van 
Steenwijkerland, PvdA-lid of niet, die zijn 
vastgelopen en om hulp vragen, kunnen het 
Ombudsteam benaderen.  
De hulp van het PvdA-Ombudsteam is kosteloos 
beschikbaar en alle informatie zal vertrouwelijk 
worden behandeld. 
 

 
 
 
 
 
Met veel kennis over wet- en regelgeving en een 
uitgebreid netwerk zoekt het Ombudsteam samen 
met de burger naar een oplossing van zijn of haar 
probleem. Daarbij geldt wel, dat het Ombudsteam 
niet op de stoel van de overheidsinstelling kan gaan 
zitten. 
Wij nemen de verantwoordelijkheid niet over, maar 
wij kunnen wel helpen de mensen door het woud 
van regelgeving en bureaucratie heen te loodsen. 
Ook kunnen we een inschatting maken van de 
haalbaarheid van de wensen van de burger of verder 
doorverwijzen naar de juiste instelling. 
 
Dus ziet u iemand die vast loopt in de bureaucratie 
of niet meer weet waar hij of zij zijn moet, met zijn 
of haar probleem? Geef ze het telefoonnummer van 
het Ombudsteam. Dan gaan wij er mee aan de slag. 
Het Ombudsteam is te bereiken op het volgende 
telefoonnummer: 06 13 87 51 02  
 
Wilt u ook deel uitmaken van het Ombudsteam, of 
heeft u specifieke kennis waar wij eventueel uw hulp 
mogen inroepen meldt dit dan bij Wil Pit. Wil is de 
coördinator van het Ombudsteam. 
 
Kortom, het PvdA Ombudsteam voor iedereen, 
omdat iedereen telt! 
 
Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Bestuursmededelingen 

 

Verschijnen KoppeLinks: 

Medio november 2015 (deadline kopij 6 november) 
Medio december 2015 (deadline kopij 2 december) 
 

Vooraankondiging Ledenvergadering: 
Noteer al vast dat er een ledenvergadering wordt 
gehouden op: 
donderdag 26 november 2015. 
In deze vergadering wordt u het werkplan 2016 en 
de begroting 2016 ter vaststelling aangeboden. 
Deze vergadering wordt gehouden in De Korf. 
In de Koppelinks van november treft u daarvan de 
uitnodiging en agenda aan. 
 

Ombudsteam: 

Ombudsteam 

Van het kastje naar de muur? 

Het PvdA Ombudsteam helpt! 

 06 -13875102 

 Stel: u hebt een probleem waar u alleen niet 

uitkomt. Met de overheid, bijvoorbeeld. Of met 

uw huisbaas. Met school, de 

energiemaatschappij, of met welke instantie dan 

ook. U wilt dat probleem graag oplossen, maar u 

weet niet hoe. Wat moet u dan doen? Zoek steun 

bij het PvdA Ombudsteam. 

 Wij zullen proberen om u zo goed mogelijk 

verder te helpen! Door antwoord te geven op uw 

vragen, of door u in contact te brengen met de 

instanties die u verder kunnen helpen. De hulp 

van het PvdA Ombudsteam is gratis beschikbaar 

voor alle inwoners van Steenwijkerland (u hoeft 

dus géén lid te zijn van de PvdA). Alle 

informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. 

 

 

Heeft u een vraag of probleem? Stuur dan een 

e-mail naar 

info@ombudsteamsteenwijkerland of bel op 

nummer 06-13875102 

Vrijwillige bijdragen t.b.v. KoppeLinks: 

De penningmeester heeft tot op heden een bedrag 
van Eur. 1349,50 ontvangen als vrijwillige bijdrage 
voor ons ledenblad ”KoppeLinks”. 
Mocht u vergeten zijn een vrijwillige bijdrage over te 
maken, uiteraard kan dat alsnog, en wel op onze 
bankrekening:  
NL86 RABO 0151 2197 61 t.n.v. PvdA afd. 
Steenwijkerland onder vermelding: KoppeLinks 
2015. 

 
Fractiespreekuur: 
 
De fractie houdt elke maandagavond tussen 
19.30 en 22.00 uur een telefonisch spreekuur, 
En is dan te bereiken op telefoonnummer: 06-
1854457 
 
Uiteraard zijn de fractieleden ook privé te 
bereiken op andere momenten. 
 

Mailadressen: 
 
In verband met het u tijdig informeren over 
afdelingszaken beschikken wij graag over uw e-
mailadres. 
Geeft dit even door aan: 
pvdasteenwijkerland@home.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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afdeling 

Steenwijkerland 

Het bestuur nodigt u uit voor een openbare thema-
avond, welke gehouden wordt: 

 

UITNODIGING 

Openbare thema-avond Prinsjesdag 

 

Locatie: De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ 

Steenwijk 

Datum: 21 september 2015, 19.00 – 21.30 uur 

 

Wij nodigen u uit (ook voor niet-leden) voor een 

openbare thema-avond welke gehouden wordt op 

maandag 21 september 2015. 

AGENDA: 

- Opening 
- Thema: Prinsjesdag 

 

Ons Tweede kamerlid Keklik Yücel gaat met ons in 

gesprek over de Rijksbegroting welke op Prinsjesdag 

wordt (dan is) gepresenteerd. Kortom vers van de 

pers kunt u met ons Tweede Kamerlid het gesprek 

aangaan. Dit gesprek zal starten om 19.30 uur en tot 

ca. 21.00 uur plaatsvinden. 

Zaal open vanaf 19.00 uur. 

- Rondvraag 
- Sluiting (uiterlijk om 21.30 uur) 

 

Wij rekenen op uw komst! 

 

Namens het bestuur, 

Jan Dirkzwager (voorzitter) 
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Fractiestemmen juli/augustus 2015  

College bezuinigt nog meer op de zorg! 

In de Perspectiefnota van 30 juni geeft het college 

van BGL, CDA, CPB en D66 aan nog eens 500.000 

minder uit te willen geven aan ondersteuning van 

ouderen (WMO) en achterstandsbestrijding. Het 

college van BGL etc. heeft vorig jaar ook al 1.3 

miljoen aan voorzieningen voor de opvang van 

risico’s in de sfeer van de WMO uit de begroting 

gehaald. De 5 ton komt daar nog eens bovenop. Het 

college gelooft kennelijk zelf niet in deze bezuiniging, 

want dreigt nu reeds met budgetoverschrijdingen op 

deze posten (p. 15 van de nota). De PvdA-fractie 

heeft een alternatief voor deze bezuinigingen op de 

zorg aan de raad voorgelegd. De bestuurskosten van 

het college stijgen de komende jaren namelijk 

spectaculair. Van ruim 500.000 in 2013 naar  bijna 

900.000! “Dat kan een stuk minder, dan kunnen we 

de zorg ontzien!” zo was de redenatie van Trijn 

Jongman in haar bijdrage aan de discussie. Het 

voorstel kreeg evenwel geen steun vanuit de coalitie 

en daarmee geen meerderheid. 

Plan voor WERK van PvdA krijgt meerderheid in de 

raad. 

Een motie van de PvdA om meer werk te maken van 

WERK  kreeg op 30 juni in de raad een flinke 

meerderheid (PvdA, VVD, CU, D66 en CPB). Alleen 

het CDA en BGL stemden om wonderlijke redenen 

tegen het voorstel. De motie riep het college op nog 

dit jaar te komen met een “Wiedenplan WERK” (een 

deltaplan met een regionaal karakter). Ook het 

college van BGL etc. kiest er naar eigen zeggen voor 

om “werk tot absolute prioriteit te maken” (tekst uit 

hun eigen nota). Het college doet daar vervolgens 

weinig mee. Mooie woorden, weinig actie! De 

ontwikkeling van de werkgelegenheid in 

Steenwijkerland is echter veel zwakker dan in de rest 

van de regio Zwolle. Wij hebben in Steenwijkerland 

kortgeleden ook periodes gekend van juist snellere 

groei van de werkgelegenheid dan de regio. Daarom 

vraagt de motie om: 

•Nog dit jaar de raad een analyse voor te leggen van 

de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 

Steenwijkerland. 

•De raad daaraan gekoppeld een plan van aanpak 

voor te leggen gericht op groei van de 

werkgelegenheid voor de kortere en langere termijn: 

een Wiedenplan Werk, een deltaplan met een 

regionaal karakter. 

•Daarin bijzondere aandacht te schenken aan 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

•Daarbij alle relevante partijen in onze gemeente en 

regio te betrekken 

PvdA wil meer inzet op werk. 

Een voorstel van het college van BGL etc. om de 

samenwerking met de Businessclub Steenwijkerland 

te continueren en daarvoor 200.000 uit te trekken 

kreeg in eerste instantie brede kritiek uit de raad en 

moest door het college zelfs worden teruggenomen. 

De voorstellen tot samenwerking waren vaag, de 

doelen onduidelijk, de projectleiding duur. Mede op 

aandringen vanuit de PvdA gaat die samenwerking 

zich nu helemaal richten op WERK. Vooral meer 

mensen met een arbeidsbeperking moeten in het 

kader van deze samenwerking met het bedrijfsleven 

naar regulier werk begeleid worden. “Alle ballen op 

werk.”, zei Luc Greven in de raad daarover. Het 

college zegde deze prioriteit toe en zal met de BCS 

een concreet plan uitwerken. Een mooi resultaat: 

uitzicht op werk voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. En een eerste aanzet voor het 

Wiedenplan WERK waar de PvdA-fractie met een 

motie een meerderheid in de raad voor wist te 

halen. 

College bezuinigt op de samenleving, tegenvoorstel 

PvdA haalt het niet. 

Het college van BGL, CDA, CPB en D66 stelt voor 

500.000 te korten op subsidies voor de 

ondersteuning van o.a. de bibliotheek, jeugdsport, 

muziekkorpsen, welzijn en cultuur. Activiteiten die 

wij als PvdA rekenen tot het cement van de 
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samenleving, waar samen duizenden vrijwilligers in 

onze gemeente bij betrokken zijn. Deze korting gaat 

het hart van de samenleving raken. Dit voornemen 

staat in een wanverhouding tot de taakstelling voor 

de eigen organisatie van slechts 200.000 op een 

budget van tientallen miljoenen. Het college snijdt 

wel in de samenleving maar niet in het eigen vlees. 

Een voorstel van de PvdA om die bedragen om te 

keren ( 5 ton bezuinigen op de eigen organisatie en 

veel minder op de maatschappelijke organisaties) 

kreeg geen steun van de coalitiepartijen en daarmee 

geen meerderheid.  Navrant is hierbij de extra 

uitgave van 200.000 die het college zich permitteert 

voor de inrichting van hun eigen kamers aan de 

Vendelweg. 

Bouwen op locatie voormalig gemeentehuis in 

Oldemarkt 

In de raad lag een voorstel voor om geld beschikbaar 

te stellen voor de sloop van het voormalig 

gemeentehuis aan het marktplein en de aankoop 

van gronden in de Hoofdstraat  in Oldemarkt. De 

raad in zijn geheel stemde in met de sloop van het 

oude gemeentehuis, maar o.a. de PvdA vond de 

voorstellen om gronden voor € 150.000 te kopen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van een projectontwikkelaar aan de Hoofdstraat niet 

rijp. Het college kon niet duidelijk maken welke 

invulling na koop van de gronden in het verschiet 

ligt.  

Er lijkt nu alleen een projectontwikkelaar van zijn 

risico’s afgeholpen te worden. De PvdA wil graag 

meedenken over verbeteringen in Oldemarkt en 

daar ook wel gelden uit het Volkshuisvestingsfonds 

voor inzetten, maar wel met transparantie over de 

bedoelingen. Niet om projectontwikkelaars te 

spekken als ze hun plannen niet verwezenlijkt 

krijgen. Liever zien we dat het college van BGL etc. 

nu eens alle energie inzet op herinvulling van de 

locatie van het oude gemeentehuis. Dat is sinds jaar 

en dag gemeentelijk bezit en daar hebben we al de 

handen vol aan. En daarnaast in gesprek gaan met 

de grondeigenaar aan de Hoofdstraat en 

belangstellende voor die locatie om te zien of er 

geholpen kan worden om een brug te slaan. Een 

motie van de PvdA met die strekking kreeg geen 

meerderheid. 

Luc Greven 

Namens de fractie PvdA Steenwijkerland
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Fractiedag  
 
 

Programma fractiedag Steenwijkerland 

Op initiatief van de PvdA raadsfractie van 
Steenwijkerland zal er aan het begin van het 
politieke jaar een trainingsdag gehouden worden. 

Op de dag worden naast de voltallige fractie ook de 
twee burgerraadsleden, de twee raadsopvolgers en 
twee leden van het afdelingsbestuur verwacht. 

De inhoud van het programma komt 
vanzelfsprekend het meest tot zijn recht wanneer 
iedereen aanwezig is. 

De dag zal worden geleid door Bert Damming, 
trainer/coach van het Centrum voor Locaal Bestuur 
(CLB) van de PvdA (de organisatie waarbij alle PvdA 
raads-en statenleden, wethouders en 
gedeputeerden zijn aangesloten). 

De opzet van het programma is gebaseerd op een 
raamwerk dat aan alle PvdA fracties wordt 
aangeboden, ongeveer een jaar na de start van deze 
raadsperiode (2014-2018). 

De grote lijn daarin is dat we als PvdA landelijk graag 
willen dat de fracties op locaal niveau goed zichtbaar 
zijn en zich voldoende profileren in het politieke 
krachtenveld. 

Daarnaast is het  belangrijk om voortdurend 
aandacht te hebben voor het feit dat het werken in 
de fractie ook teamwork is. Het is goed om in de 
drukte van alledag op bepaalde momenten stil te 
staan bij hoe we het als team met elkaar doen. 
Halen we er uit wat er in potentie in zit ? Ook de 
relatie met het afdelingsbestuur is in dit verband van 
belang. De inspanningen van de fractie moeten op 
een goede manier worden afgestemd met en op wat 
het afdelingsbestuur doet. De goede samenwerking 
die er nu als is, is mogelijk uit te breiden om 
daarmee de slagkracht van beiden te vergroten.  

Ter voorbereiding van de inhoud van het programma 
is er een gesprek geweest tussen de fractievoorzitter 
en de begeleider van de dag.  

Het doel daarvan was om zoveel mogelijk de situatie 
van de PvdA fractie van Steenwijkerland als 
uitgangspunt te kunnen nemen voor de inhoud van 
het programma. 

We stellen ons de volgende globale opzet van de dag 
voor. 

A. Terugblik op het eerste jaar van deze 
raadsperiode. 

-wat waren je verwachtingen ? 

-zijn deze verwachtingen uitgekomen ? 

-ben je tevreden over je eigen rol en over de start 
die de fractie in zijn geheel gemaakt heeft ? 

 -wat gaat goed ? 

 -wat kan beter ? 

B. Wat zijn onze locale speerpunten ? 

We willen het fractiewerkplan meer handen en 
voeten gaan geven. In principe zijn daarin vanuit het 
verkiezingsprogramma de speerpunten gedestilleerd 
voor deze raadsperiode. In hoeverre heeft iedereen 
dat echter ‘tussen de oren’ ? Heeft iedereen zich het 
fractie werkplan zo eigen gemaakt dat je er 
makkelijk mee werkt en over kunt praten ? We 
willen uit het fractie werkplan enkele punten kiezen 
die we nader gaan uitwerken. 

C. Opstellen van een actieplan voor de gekozen 
speerpunten. 

Wat kun je als fractie de komende tijd daadwerkelijk 
doen om de doelstelling van een bepaald speerpunt 
te halen ? Wat vraagt dat van jou in jouw rol als 
raadslid ? Wie moet je in beweging zien te krijgen ? 
Wie zijn je partners in het scheppen van 
maatschappelijk en politiek draagvlak ? Op de dag 
zelf  zal dit onderdeel met concrete voorbeelden 
nader worden toegelicht. De bedoeling is dat er 
uiteindelijk, bijvoorbeeld per portefeuille, een 
concreet uitgewerkt plan ligt waarover afspraken 
gemaakt kunnen worden met betrekking tot 
taakverdeling en verantwoordelijkheden (binnen de 
fractie, maar ook met het afdelingsbestuur). 

 

Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Wetenswaardigheden 

Gelden voor agrarische bedrijven andere 

economische principes? 

Per 1 april is, de in 1984 ingevoerde quotering op de 

melkproductie, buiten werking gesteld. De invoering 

heb ik als accountant met agrarische bedrijven als 

klant bij ons kantoor meegemaakt. Het werd als een 

slechte beperking van de bedrijfsvoering gezien. Als 

men teveel produceerde dan kreeg men te maken 

met de zogenaamde superheffing een straf op 

overproductie. Er waren echter ook melkveehouders 

die na verloop van tijd bij de stijgende grondprijzen 

voor “grond met melk” het melken voor gezien 

hielden en hun grond verkochten voor € 45.000 per 

ha en het recht tot levering van melk voor oplopend 

tot wel € 0,40 per liter. Dat leverde al snel enkele 

miljoenen op. Leve de superheffing! 

Vooruitlopend op de afschaffing van de quotering 

werd en wordt er fors geïnvesteerd in de uitbreiding 

van stalruimte. Dat leidt nu al tot een overproductie 

van melk hetgeen te voorzien was, dat is het 

marktprincipe, “een groter en overaanbod leidt tot 

lagere prijzen”. Echter wordt nu de schuld gegeven 

aan de beperkte mestrechten. Toen men ging 

investeren waren de mestrechten al bekend, maar 

de LTO dacht de staatssecretaris wel onder druk te 

kunnen zetten om een verruiming van de 

mestrechten te kunnen claimen. De 

landbouworganisaties hebben een heel sterke lobby. 

Bij de geringste calamiteit (bijvoorbeeld de 

muizenplaag) weet men een schadeloosstelling los 

te peuteren. Men wil het liefst dat er geen 

beperkende regels bestaan maar wanneer het slecht 

gaat doet men wel direct een beroep op steun. 

Een ander economisch principe is dat het verstandig 

is om aan risicospreiding te doen. Maar wat zien we 

in de agrarische wereld dat met alleen maar kippen 

houdt of varkens en in de tuinbouw bijvoorbeeld 

alleen maar tomaten, komkommers of aardbeien 

teelt. Wat dat betreft doen de akkerbouwers het 

verstandiger door hun wisselteelt. Al is het wel zo  

 

 

 

dat wanneer de uien een jaar duur zijn er het 

volgende jaar wel meer uien op de markt komen. 

De grootschalige veehouderij heeft ook negatieve 

gevolgen voor de natuur en de dieren. Door de 

monocultuur van Engels raaigras (hoog eiwitgehalte) 

en mais zijn de weidevogels voor driekwart 

verdwenen. Echte natuur zie alleen nog langs de 

spoor- en wegbermen en op speciale 

natuurterreinen. In de grote akkerbouwgebieden in 

Zeeland en Groningen worden op sommige plaatsen 

de akkerranden ruig gehouden met subsidie maar of 

dat veel voordeel oplevert voor de weidevogels valt 

te betwijfelen. Een koe wordt, vanwege 

hoefproblemen omdat ze altijd op een harde en 

natte ondergrond lopen, nog maximaal 4 jaar. Maar, 

zoals ik laatst een veehouder op TV hoorde 

opmerken, “we zijn geen kinderboerderij of 

dierentuin maar een productiebedrijf, en een koe is 

een productiesmiddel”. 

Sybrand Buma van het CDA heeft eens opgemerkt 

dat de landbouw al onze steun verdient en dat 

Nederland zelfvoorzienend moet zijn. Hij heeft 

blijkbaar niet door dat van praktisch alle 

landbouwproducten die er in ons land worden 

geproduceerd er 50 tot 80% wordt geëxporteerd. En 

wat houden we in Nederland over, de mest, een 

monotoon landschap en vergiftigde grond als 

bijvoorbeeld bij de lelieteelt. Willen we dit als 

sociaaldemocraten? 

Willemsoord, 31-8-2015 

Jan ten Klooster 
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Uit het Gewest 
 
Na het zomerreces is het gewestelijk bestuur met de 
uitrol van de aangekondigde Rosa-leergang bezig 
geweest. Alle leden in Overijssel hebben een convocatie 
via de mail ontvangen over de inhoud, data en kosten van 
deze leergang. 
 
Rosa Leergang samengevat: 
 
Na de zomer begint de 32e Rosa-leergang. Maar deze 
editie is anders dan de voorgaande: de meeste 
bijeenkomsten vinden in ons eigen gewest plaats. Een 
uitgelezen kans om het gewest Overijssel en haar 
afdelingen te leren kennen. 
De Rosa-leergang is dé kennismakingscursus van de PvdA 
voor leden die actief (actiever) willen worden in de partij.  
Het gaat om vier zaterdagse gezamenlijke- plus twee 
gewest overstijgende- bijeenkomsten en ook een eigen 
project. 
 
Wil je actief worden in de PvdA? Geef je dan op via de 
algemene link op de PvdA – website: 
http://www.pvda.nl/opleidingen/rosa  daar tref je ook 
nadere informatie aan. 
Ben je al actief en lijkt het je leuk om als coach een 
groepje onder je hoede te nemen, dan horen we dat 
graag. 
Mocht de bijdrage van 50 euro op enig moment een 
belemmering vormen, dan is daarvoor een regeling 
beschikbaar. 
 
Jaarlijkse workshop: 
 
Op 28 november a.s. zal in ons gewest een workshop voor 
alle afdelingen gehouden worden met als onderwerpen: 
“Ondersteuning van Afdelingen” en “Politiek van Waarde”  
Ondersteuning van (kwetsbare) Afdelingen 

Duidelijk is geworden dat er vier belangrijke vraagstukken 
binnen kwetsbare afdelingen zijn: 

 er zijn te weinig actieve leden om de basisactiviteiten 
van een afdeling volwaardig te kunnen uitvoeren 
(zoals geformuleerd in de Vijf van vooruit); 

 er is te weinig slagkracht en vernieuwingsvermogen 
binnen de afdeling waardoor de lokale relevantie en 
zichtbaarheid afnemen; 

 er is te weinig samenwerking en uitwisseling tussen 
afdelingen; 

 de sterke nadruk op partijpolitieke activiteiten heeft 
een negatieve impact op de versterking van 
participatie en verenigingsdemocratie. 

 
Tijdens de discussie over de problematiek van de kleine 
afdelingen bleek er bij kleine en grote afdelingen en bij de  

 
 
gewesten veel animo te zijn om hiermee aan de slag te 
gaan; daar beginnen we mee op 28 november a.s. 
 
Politiek van Waarde 
 
Signalen uit de maatschappij:  

• Kan er iets gedaan worden aan het toenemende 
gevoel van machteloosheid dat zowel politici als 
burgers ervaren?  

• Politici wijzen vaak naar Den Haag of zeggen: “Ik 
ga er niet over, het valt buiten mijn portefeuille”. 

• Burgers lopen vast in bureaucratische 
regelgeving en instituties die log, anoniem en 
ontoegankelijk zijn. Het belang van de gebruiker 
staat niet langer centraal en een vorm van 
zeggenschap ontbreekt.  

 
De PvdA, het congres, wij vinden:  

• Onze waarden – bestaanszekerheid, goed werk, 
verheffing en binding – dienen leidend te zijn in 
ons politieke handelen, anders zijn ze 
waardeloos  

• De belangen van de mensen die zijn aangewezen 
op de instituties staan weer centraal  
 

De opdracht voor ons is dus:  
• Maak waarden leidend voor het politieke 

handelen 
• Ga de ideeënstrijd offensief aan; verschuil je niet 

achter de status quo; we zijn een activistische 
vooruitgangspartij 

• Wees waakzaam voor averechtse effecten en 
meldt die via ombudsteam, canvassen, 
spreekuur, wijkteams  

• Realiseer een agenda van onderop i.p.v. bovenaf; 
Wees alert op initiatieven en acties die buiten 
het parlementaire circuit ontstaan en sluit aan 

• Versterk werkvloerpartij en buurtpartij: antenne 
functie van alle leden  

 
In Overijssel zijn, net als in de andere gewesten, “Van 
Waarde” ambassadeurs: Gedreven, activistische en 
daadkrachtige politici uit alle lagen van de partij die laten 
zien dat waarden gedreven politiek mogelijk is en tot 
resultaat leidt.  
Kennis maken met deze ambassadeurs? Zij geven de 
workshop “Politiek van Waarde” op 28 november a.s. en 
komen daarna graag afdelingen op weg helpen. 
 
Koos Dalstra,  
Voorzitter Gewest Overijssel 

http://www.pvda.nl/opleidingen/rosa
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Uit de statenfractie 
 

Overijssel moet goede opvang vluchtelingen 
garanderen 
door Thijs de Bree, fractievoorzitter Statenfractie 

De PvdA Overijssel wil dat de provincie voldoende 
opvangcapaciteit voor vluchtelingen garandeert. Dat 
blijkt uit vragen die de partij vandaag stelt aan het 
College van Gedeputeerde Staten. De fractie van de 
PvdA Overijssel zegt “diep getroffen” te zijn door het 
leed en het lot van mensen die vluchten voor oorlog 
en geweld. 

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor het geweld 
in Syrië. Ruim 4 miljoen mensen zijn het land 
ontvlucht. Bijna twee miljoen van hen zijn 
aangekomen in Turkije en sinds begin dit jaar zijn 
ongeveer 300.000 mensen de Middellandse Zee 
overgestoken op zoek naar veiligheid op de Griekse 
eilanden. 

 

 

 

 

 

“Iedereen heeft de vreselijke beelden gezien. 
Iedereen weet hoe hoog de nood is,” stelt PvdA-
fractievoorzitter Tijs de Bree. “Het bieden van 
onderdak aan deze mensen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van Europa, Nederland, 
Overijssel en de Overijsselse gemeenten.” 

De PvdA wil graag dat de provincie de mogelijkheden 
inventariseert om gemeenten te helpen bij de 
opvang van asielzoekers “Het zou mooi zijn als de 
provincie als solidaire mede-overheid de Overijsselse 
gemeenten een handje kan helpen,” vindt De Bree. 

 

Geen leeftijdsdiscriminatie meer bij Overijsselse 
duurzaamheidssubsidies 

door Annemieke Wissink, statenlid  

Op korte termijn kunnen ook 75-plussers gebruik maken 
van de duurzaamheidsleningen van de provincie 
Overijssel. Dat hebben Provinciale Staten besloten door 
een motie van PvdA en 50plus aan te nemen. De twee 
partijen ondernamen actie nadat een Goors echtpaar van 
77 en 78 jaar bij de PvdA aanklopte omdat een aanvraag 
voor subsidie voor zonnepanelen vanwege hun leeftijd 
werd afgewezen. 

“Wij vroegen Gedeputeerde Staten ons uit te leggen 
waarom 75-plussers waren uitgesloten van provinciale 
duurzaamheidsleningen,” zegt PvdA-Statenlid Annemieke 
Wissink. “Uit het antwoord blijkt dat het in de financiële 
markt gebruikelijk is een leeftijdsgrens te trekken. Het 
ging dus om een soort van marktconforme 
leeftijdsdiscriminatie. Dat is wat ons betreft bepaald niet 
een maatstaf waardoor de overheid zich moet laten 
leiden.” 

Een meerderheid van PS schaarde zich achter dat 
standpunt. “We willen in Overijssel binnen afzienbare tijd 
20% van onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. 
Om dat waar te maken moeten we alle zeilen bijzetten,”  

 

 

 

aldus Fred Kerkhof van 50plus. “Dan is het natuurlijk bizar 
om tegen 75-plussers die een steentje willen bijdragen te 
zeggen ‘jullie doen niet meer mee’. Het een taak van de 
overheid om zo veel mogelijk mensen, dus ook ouderen, 
te betrekken bij de grote vraagstukken waar wij als 
samenleving voor staan. Het is goed om te zien dat die 
mening in meerderheid gedeeld wordt.” 

Nieuwe energie 

Om haar energiedoelstellingen te bereiken heeft de 
provincie Overijssel onder andere de regeling 
‘Duurzaamheidslening particuliere woningeigenaren’ in 
het leven geroepen. Dit is subsidie in de vorm van een 
rentekorting op een duurzaamheidslening. Het verkrijgen 
een positieve kredietbeoordeling is een voorwaarde voor 
het verkrijgen van een dergelijke lening. Wanneer je 
ouder dan 75 jaar bent, is het, ongeacht je financiële 
situatie, niet mogelijk om een positieve beoordeling te 
krijgen. Hierdoor werden mensen met een leeftijd boven 
de 75 jaar uitgesloten van deelname aan de provinciale 
subsidieregeling. Aan die situatie komt nu dus een einde. 

https://overijssel.pvda.nl/wieiswie/annemieke-wissink/
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Reest en Wieden 

 
 

De kip en het varken 

Het is onrustig. De natuur laat het gezicht van de 

klimaatverandering deze zomer goed zien. Enorme 

hoeveelheden water komen in zeer korte termijn 

naar beneden. Omdat we de laatste tientallen jaren 

zijn doorgeslagen in het ‘verstenen’ van onze 

ondergrond kan het water nauwelijks nog de grond 

in. Maar ook in het onderwijs, binnen onze 

samenleving en in de wereld is het onrustig. En zo 

kan ik nog wel even doorgaan, u leest ook de krant 

en kijkt het journaal. Ik stop daarom met de 

voorbeelden 

Wat ik niet begrijp is dat er zoveel onrust ontstaat 

doordat alles groter en daardoor, denkt men, ook 

gelijk beter moet worden. Wat goed gaat moet je 

lekker zo laten. Er vinden al zoveel veranderingen 

plaats. Een mens heeft soms ook gewoon houvast en 

bepaalde zekerheden nodig: Sinterklaas moet 

gewoon met zijn Zwarte Pieten komen en het 

hoofdkantoor van het nieuwe waterschap hoort in 

Meppel [ook al hebben onze Provinciale Staten van 

Drenthe anders beslist]. Het woord ‘onrust’ blijft de 

laatste tijd maar in mijn hoofd rondzingen en opeens 

dacht ik aan het verhaal van ‘De kip en het varken’:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kip en het varken liepen over het boerenerf. Ze 

praatten over de boer die zijn bedrijf nog groter wou 

laten worden. Mee in de vaart der volkeren, leve de 

marktwerking. Kip zei “ Zullen we samen een nieuw 

product maken, een fusieproduct ? Samen staan we 

sterker dan alleen.” Varken keek kip vragend aan en 

vroeg: “ Daar heb ik ook over nagedacht maar ik zou 

niet weten hoe, jij ? “ Kip knikte en zei: “Jazekers, als 

we nu eens eieren gaan maken met spek eromheen? 

Maar dat betekent dat ik kom te overlijden,” zei 

varken geschrokken. “Ja,” zei kip, ‘fuseren is soms 

moeilijk en pijnlijk’ 

Mark Tuit, fractievoorzitter PvdA Reest en Wieden 
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Zekerheid van goede zorg 

door Otwin van Dijk, 2e kamerlid   

Ruim 700.000 handtekeningen zijn er opgehaald met 
de petitie 'Red de Zorg' . Een indrukwekkend aantal. 
Het laat zien dat we in Nederland de zorg voor 
ouderen en gehandicapten belangrijk vinden. En 
terecht. Daarom is ook goed dat we er vandaag over 
spreken in de Tweede Kamer. Want mensen 
verdienen zekerheid van goede zorg. Die zekerheid 
willen we met z’n allen behouden. Niets doen en 
stilzitten is dan geen optie. 

We hebben een verzorgingsstaat opgebouwd waar 
de PvdA trots op is. Maar ook die verzorgingsstaat is 
aan onderhoud toe. We zien dat deze op een aantal 
plekken piept en kraakt. Ik denk aan de mensen die 
te maken krijgen met een verstikkende bureaucratie 
als ze om hulp vragen. Of de veel te grote anonieme 
en onpersoonlijke zorgmolochen. Ook denk ik aan de 
zorgmedewerkers die op pad worden gestuurd met 
stapels formulieren en protocollen in plaats van te 
vertrouwen op hun hart voor zorg en vakkennis. Of 
sommige zorgbestuurders die zichzelf rijkelijk 
belonen, en tegelijkertijd hun zorgmedewerkers op 
de werkvloer ontslaan. Daar moest echt iets aan 
veranderen. 

Om iedereen de zekerheid van goede zorg te geven 
moesten we ook iets doen aan de almaar stijgende 
zorgkosten. Stilzitten en niets doen, en maar hopen 
dat de zorg voor iedereen beschikbaar blijft, is niet 
eerlijk tegenover al die mensen die de zorg het 
hardste nodig hebben. Zij betalen dan de rekening. 
Dat sta ik niet toe. Juist daarom zorgen we ervoor 
dat de kosten niet uit de hand lopen en de zorg 
daardoor betaalbaar en beschikbaar blijft. Op die 
manier zorgen we ervoor dat iedereen zeker blijft 
van goede zorg wanneer dat nodig is. 

Wanneer ik spreek met medewerkers in de zorg en 
mensen die zorg nodig hebben, merk ik altijd dat zij 
boordevol ideeën zitten over hoe het ook anders 
kan. De PvdA vindt het dan ook belangrijk dat de 
zeggenschap van mensen op hun eigen zorg en op 
hun vak wordt versterkt. Natuurlijk gaan er zaken 
niet goed nu de veranderingen in de zorg net in 
werking zijn getreden. Elke verandering heeft tijd 
nodig. Maar ik ben optimistisch. Kijk bijvoorbeeld  

 

 

naar de ruimte die wijkverpleegkundigen dit jaar 
hebben gekregen. Niet langer is een indicatie-ticket 
bepalend voor de zorg die wordt geleverd, maar de 
kennis en ervaring van de wijkverpleegkundige zelf. 
Zo zien we het graag. De professionals weer grip 
geven op hun eigen vak. 

De petitie 'Red de Zorg' bevat een aantal hele goede 
ideeën. Ideeën waar de PvdA zich zo bij kan 
aansluiten. Zo staat in de petitie dat geld voor zorg 
ook echt aan de zorg moet worden besteed. En dat 
er paal en perk gesteld moet worden aan winsten, 
bureaucratie en topbeloningen. Daar kan de PvdA 
zich bijzonder goed in vinden. Topbeloningen 
worden inmiddels aangepakt met de Wet Normering 
Topinkomens (WNT). De strengste van Europa. Een 
voorstel van Renske Leijten (SP)en mij om ook de 
overhead aan banden te leggen heeft het helaas niet 
gehaald. Een rechtse meerderheid in de Kamer heeft 
daartegen gestemd. De staatssecretaris heeft wel 
toegezegd met de sector in overleg te gaan om die 
onnodige overhead aan te pakken. Daarnaast vindt 
de gehele Kamer dat er een norm voor voldoende 
personeel in een zorginstelling dient te komen, zodat 
cliënten altijd de zorg kunnen krijgen die ze nodig 
hebben. Ook dat sluit goed aan bij de oproep 
hierover in de petitie. 

De petitie stelt daarnaast dat er 'niet mag worden 
bezuinigd op zorg en ondersteuning thuis.' Laat ik 
voorop stellen: niemand vindt bezuinigingen leuk. 
Toch is dit soms nodig. Juist om mensen, nu en in de 
toekomst, de zekerheid van goede zorg te geven. 
Wegkijken en niets doen is geen optie. We moeten 
nu onze verantwoordelijkheid nemen om zorg 
beschikbaar en betaalbaar te houden. 

De zorg gaat ons allemaal aan het hart. De 
ondertekenaars van de petitie, mensen die zorg 
nodig hebben, mensen die in de zorg werken en hier 
in de Tweede Kamer. Laten we vooral samenwerken 
aan de zekerheid van goede zorg. 

Otwin van Dijk 

 

http://www.pvda.nl/personen/Otwin+van+Dijk
http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/volkspetitie-red-de-zorg/
http://www.pvda.nl/berichten/2014/03/Topinkomens+verder+aan+banden
http://www.pvda.nl/berichten/2014/03/Topinkomens+verder+aan+banden
http://twitter.com/pilotwin/status/395135017548259328
http://twitter.com/pilotwin/status/395135017548259328

