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Van de bestuurstafel 
Lease-Panda 

Na het VW-schandaal denkt U misschien 'Bij de 
Panda ook al iets mis ?' Maar nee, ik heb het 
hier over de bij onze koning in de maag 
gesplitste panda- beren. Was Willem er even 
n i e t b i j o m d a t M a x i m a m e t e e n 
nierbekkenontsteking in bed lag? Of was hij 
overdonderd omdat je normaal gesproken zo'n 
uitrolbare kalender krijgt van de Chinees. 
Onze koning was in feite naar China gegaan 
met een handelsmissie in zijn achterhoofd. 
Nederland is tenslotte handelsland van oudsher. 
De Gouden Eeuw heeft ons geen windeieren 
gelegd door overzee – overigens discutabele- 
handel te drijven. Van die rijkdom profiteren 
we nog steeds als welvarend land. Nederland : 
slimme handelsgeest , altijd extern gericht. 
Maar toen sneed Willem Alexander heel 
v o o r z i c h t i g e v e n i e t s a a n o v e r d e 
mensenrechten en hoewel onbewogen, met 
dezelfde grijns gedurende 24 uur op zijn 
gezicht, moet Xi  Jinping gedacht hebben ' 
Wacht maar, jou krijg ik nog wel'. 
En ja hoor, 2 schattige panda's met een strik 
om werden als kado ingepakt. Kosten :  1 
miljoen aan verzorging per jaar. Ze eten een 
voetbalveld bamboe per dag, terwijl je – als je 
geluk hebt-  bij Intratuin een heel bescheiden 
hoekje bamboe aantreft en er komen  
verzorgers uit China om nauwlettend in de 
gaten te houden of Nederland het wel goed 
doet. 
Op onze kosten ! Dat doet me enigszins denken 
aan de voetbalcoach die uit China gehaald is 
door de Chinese eigenaar van Ado Den Haag om 
Henk Fraser te assisteren, lees controleren 
oftewel de wil opleggen. De beste man spreekt 
geen woord Engels, laat staan Haags. In Den 
Haag wordt inmiddels gesproken over Ado 
Gado! Zelfs zo'n nuchtere, degelijke club als 
S.C. Heerenveen was er bijna het schip mee 
ingegaan. Zijn wij nou zo dom of zijn zij gek? 
Misschien moeten we het eens anders 
aanpakken. Zonder het te willen hoor, maar 
gewoon om het even scherp te stellen: Stel nou 
dat wij naar China lease-vluchtelingen als  
presentje sturen. Er moet, net zoals bij de 

panda's, wel voor eten en onderdak gezorgd 
worden en dan komen wij kijken of ze het goed 
doen. Ik las dat ze nu ondervinden dat de 1-
kind-politiek ze gaat opbreken. Je verwacht 
het niet! Te weinig arbeidskrachten voor de 
komende decennia. Dus wat dat betreft is het 
idee niet eens zo gek . Daar had je nog niet aan 
gedacht, hé Wilders? Wat komen die 
vluchtelingen je overigens goed uit zeg om zo 
niet- oplossingsgericht tegen aan te kunnen 
schoppen. Maar dit terzijde. 
In een krantenbericht las ik dat er toenadering 
gaande is tussen Taiwan en China. Xi Jinping wil 
hiermee de Nationale partij van Taiwans 
president Ma Ying-jeou – die het lijkt te gaan 
verliezen van de Democratische Progressieve 
Partij- ondersteunen. Onder Ma is de handel  
met China verdubbeld, zijn er veel Chinese 
bedrijven gevestigd in Taiwan ( o.a. banken) en 
zijn ook directe vliegverbindingen hersteld. De 
DPP voelt evenwel nattigheid en wil de 
democratie en vrije pers bewaken en zeker 
niet weer 'ingelijfd' worden. 
Kijk uit Taiwan! , zeker wat die vliegverbinding 
betreft : deze week zag ik dat een levensgrote 
knuffelbeer een zitplaats innam in een 
vliegtuig. Voor je het weet komen op jullie 
vliegveld 2 panda-beren aan! 
Maar alle gekheid op een chopstick: 
Natuurlijk heb ik me doodgeërgerd aan het 
onnozele geschreeuw van de Ned.Volks Unie en 
de bedreigingen aan het adres ( letterlijk) van 
mensen die het vluchtelingenprobleem  
humaan willen aanpakken. Dan word je in 
Nederland berispt of als je het bont maakt ga 
je hooguit een tijdje de cel in. In China 
verdwijn je en hoort nooit iemand meer iets 
van je.  Amnesty International weet er alles 
van. Wat ben ik dan dankbaar dat ik in het 
kneuterige, kritische, doorgaans tolerante 
Nederland woon ! 
Wij zien, als het om democratie gaat, geen 
beren op de weg ...nou ja, 2 dan. 

Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 

Partijgenoten, 

Sinds september hebben we er inmiddels twee 
t h e m a b i j e e n k o m s t e n / o p e n b a r e 
ledenvergaderingen op zitten en de derde staat 
op stapel. Bestuur en fractie proberen met de 
themabijeenkomsten meer uitnodigend te 
werken naar niet leden. Op 29 oktober hadden 
we de bijeenkomst over de WMO. De uitvoering 
van de WMO is niet zoals wij die wensten en 
ook niet conform Wet- en regelgeving zo bleek 
nog maar eens uit het betoog van Kevin 
Wevers. Riek van Kampen, bestuurder van het 
FNV gaf nog eens aan dat het gevoerde beleid 
zal leiden tot een groot aantal ontslagen bij 
Zorggroep Oude Nieuwe Land.  Werknemers 
zullen als ZZP-er zonder goede bescherming of 
het werk zwart gaan verrichten. Beiden niet 
iets waar wij trots op zijn. Duidelijk dat we 
hier als Partij van de Arbeid mee aan de slag 
moeten. De fractie zal blijven proberen het 
beleid van het college hierop open te breken 
en wij als bestuur hebben de Tweede 
Kamerfractie opgeroepen hier actie op te 
ondernemen, omdat gemeenten de Wet niet 
uitvoeren zoals het moet en de individuele 
burger  maar moet knokken om zijn/haar gelijk 
te halen. Ongewenst. Maar dit soort 
b i j e e n k o m s t e n z i j n w e l h e t s o o r t 
bijeenkomsten dat wij wensen. Betrokkenheid 
vanuit de zaal, halen en brengen van 
informatie en een politiek item dat we verder 
moeten brengen. 

Op 26 november gaan we naar Giethoorn. Het 
programma moet nog ingevuld worden: de 
politieke werkelijkheid verandert soms snel.  
We proberen hier de inwoners van Giethoorn 
bij te betrekken. Ook Hans Nooter, statenlid 
namen de PvdA, zal daarbij aanwezig zijn en 
de verbinding naar het provinciale maken. En 
natuurlijk is er gelegenheid vragen aan de 
f ract ie te ste l len. Kortom weer een 
bijeenkomst waarbij we proberen partij en 
samenleving te verbinden op actuele 
onderwerpen. Mijns inziens noodzakelijk om de 

politiek zichtbaarder en uitnodigender te 
maken.  

Zijn er actuele onderwerpen die u graag op 
deze wijze behandeld zou willen zien? Schroom 
niet, meld het ons, dan kunnen we daar 
mogelijk ook een goede bijeenkomst van 
maken.  

Er wordt veel gesproken over een kloof tussen 
burger en politiek. Daar geloof ik niet in. 
Politici zijn beter benaderbaar dan ooit.  
Politici worden te vaak gezien als mensen die 
de mening van het volk moeten verkondigen. 
Volgens mij moet het zo zijn dat je als Partij 
staat voor diverse waarden. Op grond van die 
waarden weet men waarop men stemt en door 
wie men zich laat vertegenwoordigen. Dat 
m o e t h o u v a s t b i e d e n . A l s d i e 
vertegenwoordigers het niet goed doen, 
merken ze dat bij de verkiezingen of kunnen 
door hun Partij ter verantwoording worden 
geroepen.  

Tu s s e n b u r g e r s e n b e s t u u r s t a a n 
volksvertegenwoordigers, zo betoogde Han 
Warmelink, hoofddocent Staatsrecht onlangs in 
de Volkskrant.  Ik vond dat wel een mooie 
zinsnede. Als partij moeten we proberen de 
discussie rond belangrijke thema’s te 
organiseren, zodat wij van direct betrokkenen 
horen wat er speelt, wat de voors en tegens 
zijn. Niet om mensen naar de mond te praten, 
maar om onze waarden om te zetten in daden. 
Daarmee ben je herkenbaar. Leuk of niet leuk, 
maar wel duidelijk. De strijd voor onze 
waarden gaat door. Het is soms een zoektocht 
die strijd te organiseren, maar de moeite 
waard en daarbij is iedereen nodig! 

  

Jan Dirkzwager, voorzi t ter afdel ing 
Steenwijkerland 
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Bestuursmededelingen 

Ledenmutaties: 

Binnengekomen vanuit het buitenland 
(Duitsland): 

Steven Bunt, Beulakerweg 66 te Giethoorn 

Wij hopen dat Steven zich thuis zal voelen 
binnen onze afdeling. 

Overleden: 

De heer M. de Graaf, Jan Steenstraat 24 te 
Steenwijk is overleden. Hij werd 85 jaar. 

Verschijnen KoppeLinks: 

De laatste editie verschijnt medio 
december 2015 (deadline kopij 2 
december) 

Vooraankondiging: 

Zaterdag 9 januari 2016 houden wij onze 
nieuwjaarsreceptie. 

De uitnodiging ontvangt u in de KoppeLinks 
van december 2015. 

Fractiespreekuur: 

Elke maandagavond is de fractie 
telefonisch bereikbaar 06-1854457 

En uiteraard ook op andere momenten op 
de privé nummers van de fractieleden. 

Ombudsteam: 

Heeft u een probleem of een vraag (of 
hoort u in uw omgeving dat er problemen 
zijn) 

Neem dan contact op met onze 
ombudsteam. 

Deze is te bereiken: 06-13875102 mail: 
info@ombudsteamsteenwijkerland.nl 

mailto:info@ombudsteamsteenwijkerland.nl
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afdeling Steenwijkerland 

Ledenvergadering PvdA 
Kulturhus Giethoorn, Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn 

26 november 2015, 19.15 uur - 20.00 uur 

       

UITNODIGING 

 Datum:                     Donderdag 26 november 2015 

Waar:                        Het Kulturhus Giethoorn, Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn  

Aanvangstijd:           19.30 uur        

Zaal is open vanaf:   19.15 uur 

  

19.15 uur                   Inloop 

19.30 uur            PvdA afdelingsvergadering 

                                    Begroting 2016 (wordt ter vergadering uitgereikt) 

                               Werkplan 2016 (zie blz. 6) 

   Rondvraag  

19.55 uur                 Sluiting 

Wij rekenen op uw komst! 

Namen het bestuur, 

Jan Dirkzwager 

  

Afdeling Steenwijkerland 

Thema-avond Giethoorn 
Kulturhus Giethoorn, Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn 

26 november 2015, 20.00 uur - 22.00 uur 

  



 6KoppeLinks november 2015 

Op de agenda staan de brede school en de combinatie toerisme en wonen centraal.  

Thema-avond Giethoorn 

20.00 uur             Inloop 

20.10 uur             Thema-avond over Giethoorn en de provincie, met o.a.:  

-  De brede school Giethoorn: het hoe en waarom van de 
beoogde locatie. 

Hierbij zal Hans Nooter lid PvdA statenfractie aanwezig zijn om de rol en invloed vanuit Provinciale 
Staten van Overijssel te bespreken. 

- Wonen in een toeristisch dorp. Hoe het evenwicht te bewaren? 

Gabriella Esselbrugge zal haar visie op het toerisme in Giethoorn en de combinatie met wonen geven. 

Siegfried Woldhek zal zijn  visie op het toerisme geven en daarbij ook de overlast voor bewoners 
benadrukken. 

Daarna zal er met de zaal in discussie worden gegaan. 

Een ieder is van harte welkom: dit en een openbare bijeenkomst, niet alleen voor leden, maar met 
name ook de inwoners van Giethoorn. 

Namens het bestuur, 

Jan Dirkzwager (voorzitter PvdA Steenwijkerland) 

                                                                                                      

Werkplan PvdA-afdeling 
Steenwijkerland 

doel voor 2016 
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Dit werkplan beschrijft in het kort welk koers 
de afdeling Steenwijkerland wil varen in 2016 
en welke aandachtspunten prioriteit krijgen. 
Never a dull moment bij de Partij van de Arbeid 
! Dit wordt landelijk in de media  breed 
uitgemeten en onder een vergrootglas gelegd. 
Denk alleen al aan het akkefietje met Felix 
Rottenberg, die we nog nooit op enig gevoel 
voor tact hebben kunnen betrappen. 
De PvdA zit in de hoek waar de klappen vallen 
en daarbij moet je je altijd afvragen waar dat 
door komt. Vriend en vijand zijn het erover 
eens dat het aan kwaliteit geenszins schort . 
 Sterker nog , alom bewondering voor de 
slimme nuchterheid van Dijsselbloem, de 
vracht aan kennis en diplomatie van van Rijn, 
de scherpzinnigheid van Samsom en toch… 
De afspiegeling op de lokale afdelingen is 
e v i d e n t . N o o d z a k e l i j k e i m p o p u l a i r e 
maatregelen laten ook in deze gemeente de 
sporen na. Dat is niet gemakkelijk te 
verdedigen. 
Toch doet de PvdA- fractie in Steenwijkerland 
er alles aan om de rug te rechten en in de rol 
als oppositiepartij de idealen na te streven. 
'Sociaal sterker ' en er zijn voor de mensen die 
dat van de PvdA verwachten. 
Stand van zaken van de afdelingen 
De fractie telt 5 leden. De fractie gaat 
regelmatig op werkbezoek en wil de lijnen met 
de burger zo kort mogelijk houden. Er zijn 2 
burgerraadsleden t.w. Tinus Wolters en Marko 
Ferwerda en 2 fractievolgers t.w. Yakup 
Demirci en Chrisstien Dollekamp. Jan 
Dirkzwager is fractieondersteuner. 
Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 leden. In het 
reglement van orde is de onderlinge relatie 
tussen bestuur en fractie vastgelegd. Tijdens 
elke bestuursvergadering is een fractielid 
aanwezig en tijdens elke fractievergadering is 
een bestuurslid aanwezig. 
De afdeling Steenwijkerland telt 209 leden. 
Eenmaal per jaar wordt, wanneer daar  
belangstelling voor is, een kennismakingsavond 
georganiseerd voor  

nieuwe leden. Elk nieuw lid wordt verwelkomd 
met een thuisbezoek. 

De leden worden uitgebreid geïnformeerd  
middels de mail en via de Koppelinks, het 
afdelingsblad. Hierin worden vergaderingen 
aangekondigd, verslagen geplaatst, bestuurs- 
en fractiemededelingen gedaan en actuele 
zaken behandeld. Tevens zijn er vaste 
rubrieken zoals 'van de bestuurstafel'. 
De afdeling beschikt over een website die 
actueel is. 
Een afvaardiging van het bestuur en/of fractie 
bezoekt de vergaderingen van de PvdA -
Overijssel.  
Geplande werkzaamheden 
De afstand tussen burger en politiek verkleinen 
is één van de belangrijkste speerpunten. De 
aftrap onlangs van het PvdA-ombudsteam in 
Steenwijkerland is één van de middelen om de 
burger te laten voelen dat hij /zij niet alleen 
staat. Snel reageren en adequaat handelen 
geeft vertrouwen terug. 
De opgestelde beleidsagenda geeft als leidraad 
de gewenste structuur bij het organiseren van 
thema-avonden en ledenvergaderingen ( al dan 
niet openbaar ). De invulling van de thema-
 avonden wordt verzorgd door de fractie 
in samenspraak met het bestuur. 
Het uitnodigen van PvdA- prominenten en 
andere deskundige sprekers heeft veel 
boeiende bijeenkomsten opgeleverd en de 
afdeling is dan ook voornemens om  het 
organiseren van deze avonden te continueren.  
De afdeling hoopt ook niet-leden te benaderen 
door bijvoorbeeld een item spelend in een 
bepaalde buurt of beroep ( zoals onlangs m.b.t. 
de WMO) te belichten . 
Overigens worden gedurende het jaar de vaste 
activiteiten georganiseerd zoal de 1-mei-viering 
en de nieuwjaarsreceptie. 
De PvdA Steenwijkerland staat op de 
barricades, haalt steeds vaker het nieuws en 
legt het college het 
vuur na aan de 
schenen. De spirit 
i s n o g v o l o p 
aanwezig!  

Marion van den 
B e r g , 
afdelingssecretaris 
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Trijnreis 

Herfst is in het land 

Het najaar met mooie kleuren van de bladeren 
aan de bomen. Klaarmaken voor een 
winterslaap. Dit geldt niet voor mij, niet voor 
u, niet voor de mensheid. De mens is een actief 
persoon. Soms alleen aan het werk, soms als 
vrijwilliger, soms als mantelzorger, soms met 
leuke dingen en soms met noodzakelijke 
dingen. Soms wil je meer tijd voor jezelf 
hebben en soms heb je zeeën van tijd over. En 
dat alles geeft invulling aan je leven. Ieder op 
zijn of haar eigen manier.  

Ik heb op dit moment weinig tijd over. Mijn 
drukke werkbaan vraagt veel tijd en energie, 
het raadswerk slokt tijd op en daarnaast heb ik 
de studie. En toch… maak ik tijd voor de 
eenvoudige dingen zoals een gesprek met een 
bezorgde buurt waar de sfeer te vergelijken is 
met een donderbui. Of met een medeweker in 
de thuiszorg die de verschillen niet kan 
uitleggen tussen de eigen bijdrages als het gaat 
om huishoudelijke hulp. Of een vraag via de 
mail over het gevoerde beleid van het college. 
Bezwaarschriften die niet worden beantwoord.  

Ook wil ik tijd vrij blijven maken voor de SLOS. 
Waar we ons PvdA standpunt op zaken kunnen 
toe lichten. 

Maar was is tijd als je niet naar de klok hoeft 
te kijken, omdat je niet naar je werk hoeft? En 
als jij dan net één van die 500 mensen bent die 
bij de IGSD in de bak van niet te bemiddelen 
personen staat? U krijgt het etiket op van `niet 
investeren`. Blijft u maar lekker zitten en 
verroer u niet. Er staat nog net niet achter : 
Houd uw adem in en stik…..  

Dat is toch een toekomst die je niemand gunt. 
Dat is toch niet een voorbeeld dat je aan je 
kinderen wilt geven. Want van hele dagen niets 
doen, niets moeten , zinloos op de bank zitten, 
word je toch niet vrolijk van. 

Daarom moeten wij ons blijven inzetten voor 
die mensen. Ze verdienen een kans. Mensen die 
niet alles zelf kunnen. Die niet een leuke baan 
hebben en allerlei mensen spreken en door die 
gesprekken ook nieuwe ideeën  opdoen. 
Energie krijgen door alleen het gevoel van erbij 
horen.  

Inzetten is niet alleen met geld, maar is ook 
richting geven hoe we dat het beste kunnen 
doen.  En het grote doel is dat er een moment 
komt dat de grootste meerderheid van die 500 
mensen denken: Ik heb nog weinig tijd, maar ik 
doe wel hele leuke dingen. 

Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Fractiestemmen  

Fractiestemmen september/oktober 2015 

Maakt het college beloftes waar m.b.t. 
lagere woonlasten kwetsbare groepen? 

De fractie van de PvdA heeft vragen aan 
het college van BGL, CDA, D66 en CPB 
gesteld om in beeld te krijgen wat ze 
waarmaakt van de beloftes “om de 
woonlasten betaalbaar te houden voor 
kwetsbare doelgroepen”. 

Geacht College, 

In de Prestatieovereenkomst Wonen en 
Leefbaarheid die u in 2015 met de 
woningcorporaties heeft afgesloten neemt 
het college het volgende op zich: “Om 
woonlasten betaalbaar te houden 
onderzoekt de gemeente mogelijkheden 
voor het treffen van maatregelen voor 
kwetsbare doelgroepen.” Ook paragraaf 
4.1 “Passend en betaalbaar wonen voor 
iedereen” uit uw collegeprogramma 
getuigt van ambitie op dit vlak. Onlangs is 
het “Onderzoek betaalbaarheid Noordwest 
Overijssel, Huidig en toekomstig beeld op 
basis van budgetbenadering”, afgerond en 
beschikbaar gesteld. Dit onderzoek is 
u i t g e v o e r d d o o r A t r i v é v o o r d e 
woningcorporaties en gaat om de vraag of 
het wonen in een huurhuis voor de 
huishoudens nog betaalbaar is. Vooral voor 
gezinnen met kinderen zijn de resultaten 
zorgelijk. Zij moeten soms op het eten 
bezuinigen of schrappen in de deelname 
aan sportverenigingen voor de kinderen. 
Daarnaast wordt geconstateerd dat de 
stijgende energiekosten deze problemen 
versterken. De PvdA Steenwijkerland vindt 
dit een zorgelijke ontwikkeling en vraagt 
zich af hoever het college is met de nodige 
acties. Er zijn mogelijkheden, maar we 
horen er tot nu toe niets van. De 
huurdersverenigingen geven de volgende 
voorbeelden aan: het instellen van een 
‘woonlastenfonds’ en het vroegtijdig 
acteren bij betalingsachterstanden. Een 

z e e r g e r i c h t m i n i m a b e l e i d e n 
duurzaamheidsmaatregelen (terugdringen 
van energielasten) zijn hierbij ook van 
belang. 

Het onderzoek van Atr i vé en uw 
collegeprogramma en prestatieafspraken 
roepen bij de fractie van de PvdA een 
aantal vragen: 

• Welke acties heeft u inmiddels 
ondernomen ter invulling van de 
afspraak (Prestatieovereenkomst) 
om onderzoek te doen naar het 
b e t a a l b a a r h o u d e n v a n d e 
woonlasten? 

• Bent u op de hoogte van het 
onderzoek van Atrivé naar de 
woonlasten in onze regio? 

• Bent u als college van zins de 
uitkomsten te betrekken bij de 
u i t w e r k i n g v a n u w 
beleidsvoornemens tot acties? 

• Zo ja, welke acties zijn dat? 
• Duurzaamheidsmaatregelen aan de 

woningen bieden goede kansen om 
woonlasten terug te dringen. Bent u 
b e r e i d t o t o v e r l e g m e t d e 
corporaties om gericht en versneld 
de woningen van de risicogroepen 
u i t het At r i vé -onderzoek te 
verduurzamen? 

We zijn nog in afwachting van een reactie op 
onze vragen. 

Onduidelijkheid over De Oerthe houdt 
maar aan! 

Over de onduidelijkheid over de positie van 
De Oerthe (Oostermeenthe Steenwijk) als 
wijkcentrum heeft de fractie raadsvragen 
opgesteld. Het college is gehouden binnen 
14 dagen schriftelijk te reageren. 

Geachte college, de fractie van de Partij 
van de Arbeid heeft u in februari 2015 
middels raadsvragen het college van BGL 
etc. al verzocht de problematiek rond 
Wijkcentrum de Oerthe van Wijkvereniging 
de Middenweg meer aandacht te geven en 
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vooral de communicatie met het bestuur 
van de wijkvereniging te verbeteren. Uit 
berichtgeving in de Opregte Steenwijker 
Courant en een brandbrief (van 20 
september) van het bestuur van de 
wijkvereniging maken wij op dat het 
wijkbestuur nog steeds geen duidelijkheid 
heeft over de toekomst van de Oerthe. 

Het wijkbestuur verzoekt het college om 
een periode van enige jaren om te werken 
aan de sluitende exploitatie van de 
Oerthe. Ze willen daarna “zelf de broek 
o p h o u d e n ” , i n h u n w o o r d e n . D e 
aanhoudende onduidelijkheid biedt hun 
geen mogelijkheid om medehuurders aan 
te trekken en gepaste zekerheid te bieden. 

In de door het college aan de raad, als 
ingekomen stuk, toegezonden notitie met 
betrekking tot gemeentelijk vastgoed 
(raadsagenda van 29 september) staat o.a. 
dat zij van zins zijn voorrang te geven aan 
d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n z e t v a n 
gemeentelijk vastgoed boven “financieel 
gewin” (zie de uitgangspunten in deze 
nota). 

Dit roept de volgende vragen op, die wij 
bij het college van BGL, CDA, D66 en CPB 
hebben neergelegd: 

• Deelt u nog steeds onze mening dat 
v o o r d e g r o o t s t e w i j k v a n 
S t e e n w i j k e r l a n d e e n e i g e n 
wijkvoorziening voor alle inwoners 
op zijn plaats is? 

• Dat juist in deze wijk dat een 
belangrijke impuls in de sociale 
binding zou kunnen geven, die zeer 
wenselijk is? 

• Dat de uitgangspunten in uw 
Vastgoed-notitie een extra reden 
bieden om snel een positief besluit 
voor de Oerthe en de wijkvereniging 
te nemen? 

• U i t de be r i ch t gev i n g en de 
brandbrief komt opnieuw de 
moeizame communicatie naar voren. 
Welke acties zijn door het college in 
de richting van het wijkbestuur 

s i nd s f eb rua r i v an d i t j a a r 
ondernomen? 

• Op welke termijn denkt u met een 
concreet voorstel aangaande de 
Oerthe naar de raad te komen? 

Willem Sommer: communicatie rond’t 
Schar diep triest! 

Namens de fractie van de PvdA heeft Willem 
Sommer in de raad nog een  ultieme poging 
gedaan om wethouder Wagterveld te bewegen 
in gesprek te gaan met een groep verontruste 
bewoners van ’t Schar. Zij maken zich zorgen 
over de wijze waarop de omgeving van de AH-
winkel heringericht wordt. Vooral hun 
argumenten ten aanzien van de veiligheid rond 
de winkel en de toegang tot ’t Schar hebben in 
hun ogen in het voortraject onvoldoende 
aandacht gekregen. Een oproep in de raad om 
het voorstel aan te houden en een constructief 
overleg te plannen, kreeg geen gehoor. 
Vreemd, want wel waren nagenoeg alle 
partijen het eens over de   gebrekkige 
communicatie rond het project van de zijde 
van  het college van BGL etc. Tot veler 
verrassing ging Wagterveld in de raad juist niet 
op het punt “slechte communicatie”, door alle 
partijen ingebracht, in en zette het zo juist 
voort. “Diep triest!”, gaf Willem Sommer aan, 
dat zelfs in de raad hiervoor weggelopen 
wordt. Hij vreest nu grote vertraging van het 
project vanwege bezwaarprocedures. 

Op naar 1 school voor Giethoorn 

Een motie op initiatief van de PvdA om de 
nieuwe kansen om tot 1 school voor 
Giethoorn te komen aan de Beulakerweg 
heeft raadsbrede ondersteuning gekregen. 
Uit een bezoek van betrokken ouders en 
bewoners aan Provinciale   Staten bleek dat 
de gedeputeerde Van Haaf meer ruimte 
geeft voor deze ontwikkeling dan eerder uit 
een verslag van een bestuurlijk overleg 
t u s s e n h a a r e n w e t h o u d e r s v a n 
Steenwijkerland bleek. De motie roept het 
college op om die ruimte nu te verzilveren. 
Voor de locatie aan de Beulakerweg is veel 
draagvlak in Giethoorn. 
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De tekst van de motie luidt: 

De raad van Steenwijkerland draagt het 
college op: 

• De voorbereidingen voor een 
dergelijk “goed plan” voor 1 school 
aan de locatie Beulakerweg spoedig 
op te starten. 

• Hierover voor 1 januari aan de raad 
te rapporteren. 

• Daarbij voorrang te geven aan een 
positieve onderbouwing vanuit de 
l a d d e r v a n d u u r z a m e 
verstedelijking. 

• Hierover intensief in bestuurlijk 
overleg te gaan met de provincie 
Overijssel. 

Raad steunt opvang vluchtelingen in 
Steenwijkerland 

M e t  e e n n a g e n o e g r a a d s b r e e d 
ondersteunde motie (alleen de VVD stemde 
tegen) heeft de raad van Steenwijkerland 
aangegeven het college te ondersteunen bij 
haar nu actieve houding wat betreft de 
bijdrage van Steenwijkerland aan de 
opvang van vluchtelingen die naar 
Nederland gekomen zijn. Luc Greven 
betoogde namens PvdA, BGL, CDA, CPB, 
D66 en CU dat het niet zo kan zijn dat 
Zwolle, Meppel en Westerveld in onze regio 
hun verantwoordelijkheid nemen en dat 
Steenwijkerland ter zijde blijft staan. 

De tekst van de motie luidt: 

Overwegende dat: 
• De stroom vluchtelingen uit met 

name de oorlogsgebieden in Syrië 
nog enige tijd zal aanhouden. 

• De indr ingende bee lden van 
vluchtelingen die met gevaar voor 
hun leven naar Europa trekken 
a p p e l e r e n a a n d e 
verantwoordelijkheid van alle 
Europese reger ingen en a l le 
Nederlandse gemeenten. 

• Onze regering herhaaldelijk de 
gemeenten oproept om een bijdrage 

te leveren. Ook de VNG dat 
s t i m u l e e r t e n n o o d s i g n a l e n 
uitzendt. 

• Ve l e g e m e e n t e n o n s r e e d s 
voorgegaan zijn. 

Vaststellend dat: 
• Het college van Steenwijkerland 

heeft aangegeven proactief op zoek 
te zullen gaan naar geschikte 
locaties voor de opvang van 
vluchtelingen en daarmee invulling 
geeft aan de verantwoordelijkheid 
van Steenwijker land om een 
bijdrage te leveren aan de oplossing 
van dit grote humanitaire probleem. 

Spreekt uit: 
• Het college in deze proactieve 

benadering te steunen. 

En roept het college op om: 
• zowel de gemeenteraad als inwoners 

en andere betrokkenen zo vroeg 
mogelijk te informeren en, waar 
nodig en mogelijk, te consulteren, 
wanneer er concrete plannen zijn 
voor de opvang van vluchtelingen in 
de gemeente; 

• te onderzoeken op welke ander 
wijze de gemeente Steenwijkerland 
in de opvang van vluchtelingen en/
of asielzoekers een concrete 
bijdrage kan leveren op korte, 
middellange of lange termijn. 

Inmiddels is een kleinschalige opvang bij 
Scheerwolde in gebruik en zal zo nodig in 
de Meenthe of Dalz icht t i jdel i jke 
crisisopvang geboden worden.  
Luc Greven, namens de fractie PvdA 
Steenwijkerland 
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Wetenswaardigheden 
Maerten en Oopjen 

Vanochtend op de radio gehoord. Het schilderij 
“Paysage sous un ciel Mouvementé” van 
Vincent van Gogh is in Amerika verkocht voor $ 
54 miljoen en een Picasso voor $ 67,5 miljoen, 
de identiteit van de kopers is niet bekend. Dit 
bericht is echter niet de aanleiding van dit 
artikel. Dat is de € 80 miljoen die het kabinet 
beschikbaar heeft gesteld voor de aankoop van 
de schilderijen “Maerten Soolmans en Oopjen 
Coppit” , nieuwe rijken van de 17e eeuw, van 
een van onze grootste schilders Rembrandt. De 
andere € 80 miljoen moest bijeengebracht 
worden uit andere bronnen, we weten 
inmiddels hoe het is afgelopen en dat andere 
bronnen niet meer nodig waren door de 
bijdrage van de Franse staat waardoor een 
gezamenlijk eigendom ontstond.  Een dag 
eerder stond in de krant het bericht dat 
Nederlandse architect Francine Houben de 
bibliotheek van New York mag renoveren voor 
enkele honderden miljoen dollars, een zeer 
eervolle opdracht. Wat heeft het een nu met 
het ander te maken? In feite niets en toch 
alles, en wel hoe de financiering plaatsvindt. 
Wordt dit gedaan met belastinggeld of met 
private gelden. 
De renovatie van de bibliotheek in New York 
wordt betaald door de bijdragen van rijke 
personen. De aankoop van de schilderijen 
wordt betaald uit belastinggeld.  
Je kunt je verder afvragen waarom voor 
kunstwerken dergelijke idiote bedragen 
betaald worden. 
Enkele mensen in de wereld zijn zo rijk dat ze 
even gemakkelijk € 50 miljoen uitgeven voor 
een schilderij dan iemand in een rijtjeshuis 5 
tientjes voor een reproductie. De hoge prijzen 
zijn dus een gevolg van de extreme rijkdom van 
sommige personen. Moeten we dan als staat 
maar afzien van de aankoop van dergelijke 
kunstwerken? Dat lijkt mij niet. Wanneer ze 
door de rijken gekocht worden, zullen ze 
waarschijnlijk nooit meer tentoongesteld 
worden maar komen ze te hangen in een of 
andere  

marmeren paleis in de woestijn of een 
kitscherig landhuis in Rusland of China. 
Er zijn ook rijken die het anders doen. 
Bijvoorbeeld Danney Meyer een invloedrijk 
horecatycoon die eigenaar is van het Museum 
of Modern Art in New York. In ons land heeft 
dat navolging gekregen door de miljardair Hans 
Melchers met het museum MORE in Gorssel 
waar de door hem opgekochte collectie 
“Modern Realisme” van de meesteroplichter 
Dirk Scheringa is ondergebracht. Dit zijn 
voorbeelden waarbij de kunst voor het publiek 
toegankelijk is gebleven.  
Ik kom dan toch weer bij het thema dat ik 
vaker heb behandeld. Moeten we rijken steeds  
rijker laten worden? Uit de nieuwste Quote 500 
blijkt dat het vermogen van de rijkste mensen 
in 2014 soms met tientallen procenten is 
gestegen. Thomas Pikkety heeft nog steeds 
gelijk, er zal meer belasting geheven moeten 
worden op (grote) vermogens. Bovendien geeft 
hij in zijn nieuwste boek “De slag om Europa” 
aan dat naar alle waarschijnlijkheid de niet 
gewenste staatsschuld van de EU-landen (boven 
60%  van het Bruto Nationaal Product) 
opgeheven zou kunnen zijn indien de financiële 
a c t i v a v a n E U - i n g e z e t e n e n i n 
be la s t i ngpa rad i j zen naa r de EU zou 
terugvloeien. Er is nog veel werk te doen voor 
Jeroen Dijsselbloem. 

Willemsoord, 6 november 2015 
Jan ten Klooster 
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Uit het Gewest 

De aangekondigde Rosa-leergang is van start 
gegaan. Er zijn in Overijssel 14 deelnemers, 
waarvan één uit Steenwijkerland. 

Jaarlijkse workshop: 

De voorbereidingen voor de workshop op 
zaterdag ochtend 28 november 2015 zijn in 
volle gang. 
A l l e a f d e l i n g e n h e b b e n v i a d e 
afdelingssecretaris inmiddels informatie over 
deze datum gehad. 
Deze keer zijn de onderwerpen:  
- Ondersteuning van afdelingen 
- en “Politiek van Waarde”    (info in de 
Koppelinks van september j.l.) 

De definitieve agenda wordt op 14 november 
vastgesteld en verstuurd. We verwachten per 
afdel ing een opgave van een dr ietal 
deelnemers (meer mag uiteraard ook). 

Gewestelijke ledenvergadering: 
Op 14 november wordt in Nijverdal de 
gewestelijke ledenvergadering gehouden. Naast 
het huishoudelijk gedeelte waarin het 
beleidsplan voor de komende periode 
(2015-2019) wordt vastgesteld, zal de ochtend 
voorts worden besteed aan een forumdiscussie 
over de vluchtelingenproblematiek.  

Keklik Yücel (ons 2e Kamerlid) zal de stand van 
zaken landelijk toelichten; de Statenfractie 
leden Tijs de Bree(vz) en Anneke Beukers 
spreken over de wijze waarop wij er in de 
Provincie tegen aan kijken. Zij nemen ook 
plaats in het forum, samen met Jan Jaap 
Kolkman (wethouder voor de PvdA in Deventer) 
en een vertegenwoordiging uit Enschede. De 
uitnodigingen zijn maandag 2-11 aan de 
afdelingen verstuurd. De afgevaardigden van de 
afdelingen hebben vanuit hun functie 
stemrecht op deze vergadering, maar ieder lid 
in Overijssel is welkom. 

Congres februari 2016: 
In de verenigingsraad, waarin ons gewest ook 
vertegenwoordigd is, is onlangs o.a. een 
statuten- en reglementen wijziging m.b.t. tot 
de op het vorige congres aangenomen resolutie 
over ledendemocratie (one men one vote) 

gepresenteerd en goedgekeurd. Dat betekent 
dat deze statuten- en reglementen wijzigingen 
in februari 2016 op het congres zullen worden 
besproken en vastgesteld. De  

belangrijkste wijziging is dat het systeem van 
gewogen afgevaardigden (grote afdelingen 
meer afgevaardigden dan kleinere afdelingen) 
wordt losgelaten en ieder lid, in de afdeling, in 
het gewest en landelijk (politieke ledenraad, 
congres etc.) een gelijkwaardige stem heeft.  
Voorts zullen er pilots (tests) worden gehouden 
met stemmen via smartphone, tablet of pc. 
Zoals is afgesproken zal de invoering hiervan 
geleidelijk gaan zodat in de toekomst op 
bijvoorbeeld congressen geen stemkastjes meer 
gebruikt worden. 
Publicaties volgen in “Rood” en via de 
landelijke website. 

Team Vereniging en Campagne: 

Halverwege 2015 is er op het partijbureau een 
nieuw team van start gegaan, genaamd:  
Team Vereniging en Campagne. 
Hoofdtaak van dit nieuwe team is:  
a. het versterken van de vereniging,  
b. de permanente campagne en  
c. de maatschappelijke binding en verankering 
van de partij. 
Het team werkt op drie manieren aan haar 
taakstelling: 

Regio-aandachtsgebieden:  
Binnen het team zijn er koppels gevormd die 
één of meerdere regio-aandachtsgebieden 
hebben.  
Elk koppel kijkt naar de mooie en goede 
i n i t i a t i e v e n d i e o p g e w e s t e l i j k e n 
afdelingsniveau worden ontwikkeld, die ook 
door andere gewesten en afdelingen kunnen 
worden gebruikt. 
Om voeling met ons gewest te houden, naast 
het gangbare email- en telefooncontact, zal 
he t t eam/koppe l j aa r l i j k s een paa r 
gewestelijke bestuursvergaderingen en 
ledenvergaderingen bijwonen. 

Het samen met de afdeling ontwikkelen van 
tools (gereedschap/werkwijze) en formats 
(sjablonen): 

Op het gebied van het versterken van de 
vereniging, de permanente campagne (ook 
digitaal) en maatschappelijke binding. 
Met enige regelmaat ontwikkelen ze nieuwe 
tools en initiatieven (denk hierbij aan 
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bijvoorbeeld een nieuwe methode om nieuwe 
bes tuurs leden te werven o f om een 
jongerenpoot op te zetten); om er echter zeker 
van te zijn dat deze ook daadwerkelijk nuttig 
zijn, willen ze graag vanaf het begin een aantal 
afdelingen bij de ontwikkeling betrekken en 
pilots ‘draaien’. 

Uiteraard zal het gewest betrokken worden bij 
de ontwikkeling van de tools. 

Advisering:  

Het team Vereniging en Campagnes heeft 
tevens als doel om de vereniging te versterken, 
want zonder een sterke vereniging is er ook 
geen sterke campagne en maatschappelijke 
binding mogelijk. Het team wil dan ook graag 
adviseren op allerlei gebieden.  

De contactpersonen voor het gewest 
O v e r i j s s e l : M o n i q u e W i j l h u i z e n 
(mwijlhuizen@pvda.nl 

Marry Dijkshoorn (mdijkshoorn@pvda.nl) 

Contacten met regio en afdeling: 

Onze provincie heeft twee regio´s (Regio 
Twente en Regio Noordwest-Overijssel).  

Om er voor te zorgen dat partijgenoten die 
willen samenwerken elkaar kennen en zaken 
gemeenschappelijk hebben, is het slim om via 
deze regio´s te werken.  

Aan elke regio en afdeling worden scouts, 
gewestelijk bestuurders, Statenleden en 
Tweede Kamerleden verbonden. Van deze 
mensen wordt verwacht dat ze niet alleen 
beschikbaar zijn voor die regio, maar dat ze 
ook actief motiveren en enthousiasmeren, en 
dat ze samen politiek bedrijven en de 
verbinding zoeken met de buitenwereld. 

Steenwijkerland is onderdeel van de Regio 
Noordwest –Overijssel. Voor heel Overijssel is 
Keklic Ucel het Tweede Kamerlid en Janette 

B e u v i n g h e t E e r s t e K a m e r l i d . A a n 
S t e e n w i j k e r l a n d z i j n d e v o l g e n d e 
contactpersonen toegewezen: 

Carry Abbenhues (Scout), Koos Dalstra 
(Gewestelijk Bestuur)en Hans Nooter (Fractie 
PS).  

Koos Dalstra,  

Voorzitter Gewest Overijssel 

Reest en Wieden 

Niets is zo veranderlijk… 

‘Het kan verkeren’ zei Bredero ooit al eens. 
Dat geldt voor het weer, maar zeker ook voor 
de politiek. Zo ook in het waterschap. 

De afgelopen maanden mocht ik in het 
waterschapsbestuur met veel plezier 
samenwerken met Wil Kerstjens. Een echte, 
rode dame uit Meppel met het 
sociaaldemocratisch hart op de juiste plek. Je 
gunt onze partij meer van dit soort mensen.  

Maar zoals dat met fusies gaat, u weet 
ongetwijfeld dat de waterschappen 
Reest&Wieden en Groot Salland samen opgaan 
in het nieuwe waterschap Drents Overijsselse 
Delta, gaat er het een en ander veranderen: Er 
komt een nieuw hoofdkantoor in Zwolle, maar 
ook op menselijk vlak zijn er nogal wat 
verschuivingen. Door een gewijzigde 
kiesdrempel verdwijnen bijna alle mensen die 
met voorkeursstemmen in de 

mailto:Wijlhuizen%2520(mwijlhuizen@pvda.nl
mailto:mdijkshoorn@pvda.nl)
mailto:mdijkshoorn@pvda.nl
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waterschapsbesturen zijn gekozen en komt de 
oorspronkelijke lijstvolgorde terug. Concreet 
betekent dit dat uw aller Wim Konter uit 
Vollenhove als fractievolger zal toetreden tot 
het nieuwe bestuur van het waterschap Drents 
Overijsselse Delta. Spijtig voor Wil, mooi voor 
Wim. Politiek is soms heel hard. 

Of zoals Bredero ooit al eens zei: ‘Het kan 
verkeren’ 

Mark Tuit 

PvdA-fractievoorzitter waterschap Reest & 
Wieden. 

WMO beleid (huishoudelijke 
verzorging) van gemeente 
Steenwijkerland houdt geen 
stand! 
Verslag thema-avond 29 oktober 2015 

  

Kevin Wevers, advocaat, was stellig: “Het 
beleid van de gemeente Steenwijkerland is in 
strijd met de Wet en kan gewoon geen stand 
houden. Bij de bezwaarcommissie wordt er 
gewoon een streep door gezet.”.   Om het 
beleid te veranderen is het nodig dat er 
klanten zijn  die bezwaar aantekenen tegen het 
onrechtmatige beleid van de gemeente. Dit 
kost moeite en geld, maar dit laatste krijgt 
men terug zodra de zaak gewonnen wordt. Tot 

nu toe heeft Kevin Wevers alle zaken in de 
gemeente Steenwijkerland gewonnen. Mensen 
weten vaak hun rechten niet, maar kunnen 
g e b r u i k m a k e n v a n o n a f h a n k e l i j k e 
cliëntondersteuning. Dit moet de gemeente 
gratis aan de klanten aanbieden. Ondanks dat 
er enkele mensen in Steenwijkerland in 
bezwaar zijn gegaan en ook gewonnen hebben, 
verandert de gemeente haar beleid niet. Zij 
moet dit pas, na een gerechtelijke uitspraak. 
Zolang iedereen in bezwaar gelijk krijgt, komt 
men dus nooit bij de rechter en verandert er 
niets. Tenzij… Als er genoeg mensen bezwaar 
aantekenen kan dit ook leiden tot verandering 
van beleid. Er zijn tot nu toe weinig bezwaren 
ingediend.  Het is nu zo dat de huishoudelijke 
verzorging (HV1) via Huistiptop moet worden 
aangev r aagd he t geen een a l g emene 
voorziening wordt genoemd. HV1 valt in 
Steenwijkerland onder de participatiewet en 
niet onder de WMO. Op basis van inkomen 
wordt bepaa ld op je recht hebt op 
ondersteuning of niet. De voorziening wordt 
door de  rechter niet als algemene voorziening 
gezien, omdat dit niet financieel laagdrempelig 
is, wat een vereiste is voor een algemenen 
voorziening.  Als je echter in bezwaar gaat en 
  e e n r e c h t d o e t g e l d e n o p e e n 
maatwerkvoorziening vanuit de WMO, krijg je 
van de bezwaarcommissie gelijk. Bezwaar 
indienen heeft dus effect! De wetgever 
beoogde maatwerk. Dat is het beleid van de 
gemeente Steenwijkerland niet! 

De zaal was boos te horen dat mensen die een 
aanvraag indienen en verwezen worden naar 
Huistiptop zelf hun recht moeten halen, terwijl 
de bezwaarcommissie van de gemeente 
Steenwijkerland meerdere malen te kennen 
heeft gegeven dat het beleid niet juist is. In 
een beschikking wees men het college expliciet 
op hun gebrek aan kennis: “Een laatste 
aantekening van de commissie betreft de 
vertegenwoordiging van het college ter zitting. 
De commiss ie gaat er vanuit dat de 
vertegenwoordiger van het college op een 
hoorzitting op de hoogte is van de wetgeving, 
de memorie van toelichting bij de Wmo 2015 
en van de toepasselijke jurisprudentie”. Toch is 
dit voor het college onvoldoende aanleiding het 
beleid te wijzigen. Er wordt op diverse 
manieren geconstateerd dat het beleid niet 
rechtmatig is en de cliënt moet zijn recht maar 
zien te halen.  Riek van Kampen, bestuurder bij 
het FNV, gaf aan dat   ZONL per 2017 stopt met 
het aanbieden van de huishoudel i jke 
voorziening, als het beleid niet verandert. 
Vanuit de zaal werd gepleit voor goede 
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arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Het 
g a a t i m m e r s o m m e e r d a n z o r g : 
afhankelijkheid, waarbij een vertrouwensband 
van belang is, beperkingen waardoor 
signaleringen van belang zijn. De beste zorg 
kan worden verleend door een zorgmedewerker 
die fatsoenlijk betaald krijgt en dus in 
loondienst is Via Tiptop betaal je bij als cliënt 
bij ziekte van de zorgverlener de eerste 6 
weken 170% van het loon:100% voor de 
vervanger en 70% voor de zieke zorgverlener 
(als ZZP-er). Werkelijk absurd! 

Het wordt tijd dat het beleid wijzigt. Trijn 
Jongman zal namens de PvdA fractie dan ook 
inventariseren of de andere partijen gevoelig 
zijn voor bovenstaande argumenten en of men 
gezamenlijk kan komen tot een goed en 
duurzaam beleid voor de huishoudelijke 
verzorging. Lukt dit niet, dan is het zaak dat de 
klanten massaal bezwaar gaan aantekenen! 

De kans dat men de zaak wint is levensgroot: 
het college zit volledig mis met dit beleid. Zie 
ook dit bericht van dezelfde advocaat in 
andere gemeenten.http://www.gelderlander.nl/
regio/achterhoek/aalten/topdrukte-jurist-uit-aalten-
door-bezuiniging-huishoudelijke-hulp-1.5253614 

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/aalten/topdrukte-jurist-uit-aalten-door-bezuiniging-huishoudelijke-hulp-1.5253614
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Onderstaande brief is verstuurd naar Otwin 
van Dijk (woordvoerder tweede kamer fractie 
PvdA WMO) en naar Hans Spekman (voorzitter 
PvdA) 

Beste Otwin, 

  Kevin Wevers, advocaat, zal deze week 
veelvuldig in het nieuws komen, omdat 
gemeenten de WMO niet juist uitvoeren. In 
Steenwijkerland wordt gebruik gemaakt van 
een algemene voorziening voor de aanvraag van 
HH1. Dit wordt onder de Participatiewet 
gebracht en er is dan ook sprake van een 
financiële toets in plaats van maatwerk. Hier is 
in eerdere uitspraken door rechters korte 
metten mee gemaakt. Het beleid wordt in bv. 
Steenwijkerland niet gewijzigd, omdat mensen 
die in bezwaar gaan in het gelijk worden 
gesteld en er geen rechter aan te pas komt die 
de gemeente terugfluit. 

Het is absurd dat veelal kwetsbare burgers hun 
recht moeten halen, waar ze meestal de kennis 
en energie niet voor hebben, terwijl de 
gemeente door kan gaan met onrechtmatige 
uitvoering van de WMO. 

Ofschoon ik vind dat gemeenten direct moeten 
worden teruggefloten en Van Rijn zou moeten 
ingrijpen, zou het ook zo kunnen zijn dat we, 
zoals gisterenavond op onze thema-avond werd 
geopperd, een provinciale toetsingscommissie 
van alle gemeentelijk wetgeving op het 3D 
terrein invoeren. Zodat de verordeningen pas 
ingang kunnen v inden na provinc ia le 
goedkeuring, analoog aan de procedures m.b.t. 
bestemmingsplannen. 

Ofschoon wij gisterenavond een goedbezochte 
thema avond hadden en wij ons enigszins 
kunnen profileren op dit onderwerp, mag het 
niet zo zijn dat kwetsbare burgers nog meer op 
achterstand worden gezet. Dit is waar wij aan 
geloofwaardigheid verliezen. 

Graag zie ik dat er vanuit de Tweede Kamer 
actie wordt ondernomen. 

Zie onderstaand bericht en volg Kevin Wevers 
de komende week bij Max, RTL Late Nigt en 
waarschijnlijk ook Pauw. 

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/
aalten/topdrukte-jurist-uit-aalten-door-
bezuiniging-huishoudelijke-hulp-1.5253614 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jan Dirkzwager 

voorzitter PvdA Steenwijkerland 

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/aalten/topdrukte-jurist-uit-aalten-door-bezuiniging-huishoudelijke-hulp-1.5253614
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Onderwijs en opvang 
door Keklik Yücel op 28 oktober 2015 

Om het ouders makkelijker te maken en 
kinderen al die dingen bij te brengen waar ze 
later voordeel van hebben, zouden onderwijs 
en opvang samen moeten gaan. De afgelopen 
weken deed de PvdA al voorstellen om 
kinderopvang fors goedkoper te maken, om een 
dag minder werken voor iedereen mogelijk te 
maken en om moeder en vader een half jaar 
babyverlof te geven. 

Er is nog meer nodig. In de basisschoolleeftijd 
kan het voor ouders een stuk makkelijker en 
voor kinderen een stuk beter. Daarom willen 
mijn collega Loes Ypma en ik dat basisscholen 
en buitenschoolse opvang (BSO) samengaan. 

We willen allemaal een goed leven. Met leuk 
werk, waar je goed van kunt leven en met 
genoeg tijd voor onze opgroeiende kinderen, 
onze ouder wordende ouders en voor die 
vrienden die we veel te weinig zien. Het lukt 
ons bijna niet om dat te combineren. De 
meeste mannen blijven fulltime werken om 
genoeg brood op de plank te hebben, veel 
vrouwen houden het bij twee of drie dagen. De 
kosten van kinderopvang of buitenschoolse 
opvang zijn te hoog, en we vragen ons af: wat 
is het beste voor de ontwikkeling van mijn 
kind? 

Ouders moeten zich nu soms in bochten 
wringen. ’s Ochtends de kinderen wegbrengen, 
de een naar school, de ander naar de 
kinderopvang. Wat doen de kinderen na school? 
Wat doen we met de woensdagmiddag? En in al 
die lange schoolvakanties? De buitenschoolse 
opvang? Of toch een oppas aan huis? Tegelijk 
zadelen we de school op met allerlei wensen. 
Kinderen die nu naar school gaan, komen rond 
2035 op de arbeidsmarkt. Die moeten om 
k u n n e n g a a n m e t t e c h n o l o g i e , m e t 
veranderingen. Dan moet je sociaal zijn, 
ondernemend, creatief, je moet steeds kunnen 
bijleren. 

Om het ouders makkelijker te maken en 
kinderen al die dingen bij te brengen waar ze 
later  

voordeel van hebben, zouden onderwijs en 
opvang samen moeten gaan. Eén locatie, één 
team, onderwijs tijdens de les en sport en spel 
bij de opvang op elkaar afgestemd. Op allerlei 
plekken in Nederland zijn al initiatieven 
o n t s t a a n . D e Ve r l e n g d e S c h o o l d a g , 
Sterrenschool en ook Integrale Kindcentra waar 
de school, de buitenschoolse opvang én de 
kinderopvang voor jonge kinderen samengaan 
wat tot extra voordelen leidt. Wij willen deze 
initiatieven verder helpen. 

Dat doen we in de eerste plaats door de 
wetgeving aan te passen zodat scholen niet 
tegen allerlei belemmerende regels aanlopen. 
We vragen deze week het kabinet om binnen 
een half jaar met voorstellen te komen. Ook 
willen we de komende twee jaar deze 
experimenten ondersteunen. Zodat het over 
vijf jaar in heel Nederland mogelijk is je kind 
zeker drie dagen per week de hele dag naar 
school te laten gaan. Vijftig weken per jaar. 
Met schooltijden die aansluiten bij de werkdag 
van de ouders. Dan wordt het makkelijker voor 
ouders om werk en gezin goed te kunnen 
combineren. En krijgen álle kinderen de kans 
om alles te leren dat ze nodig hebben voor 
later. 

Keklik Yücel, Tweede Kamerlid PvdA fractie 

Algemene beschouwing uitgesproken tijdens 
de behandeling van de begroting 2016 op 
dinsdag 10 november 2015.  

Juist als het donker en nat is, als de weg 
moeilijk zichtbaar is, wordt de bestuurder 
uitgedaagd en zijn vaardigheden op de proef 
gesteld. Dan kan de bestuurder zijn ogen niet 
dichtdoen of wegduiken achter het dashboard. 

http://www.pvda.nl/personen/Keklik+Y%25C3%25BCcel
http://www.pvda.nl/berichten/2015/09/Investeren+in+jonge+kinderen+is+investeren+in+de+toekomst
http://www.pvda.nl/berichten/2015/10/Tijd+voor+elkaar+martijn+van+dam
http://www.pvda.nl/berichten/2015/09/Tijd+voor+elkaar
http://www.pvda.nl/personen/Loes+Ypma
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We begrijpen dat het niet de makkelijkste 
tijden zijn om Steenwijkerland te besturen.  

Vele rijksmaatregelen krijgen nu pas hun volle 
effect op gemeentelijk niveau. 

 Dat mag echter voor een gemeentelijk bestuur 
nooit een reden zijn om zich te verschuilen.  

Om weg te duiken.  

Besturen doe je niet alleen bij mooi weer, juist 
onder moeilijke omstandigheden zijn de juiste 
keuzes belangrijk.  

Wij missen in deze begroting de juiste keuzes, 
we missen besef van urgentie en gevoel voor 
waar op dit moment de grote maatschappelijke 
vragen liggen.  

Wij zouden in deze tijd de inzet willen 
focussen: 

Op werk voor de mensen en op participatie,  

op helderheid over de zorg die ze in 
Steenwijkerland mogen verwachten 

op maatschappelijke verbinding, mee kunnen 
doen in de wijk of het dorp of een vereniging, 
goed wonen. 

Er zijn veel dingen te benoemen, maar ook nu 
zullen wij het op deze hoofdlijnen de begroting 
bespreken.  

Werk 

Arbeidsparticipatie is een speerpunt voor u, zo 
geeft u aan in het collegeprogramma. 

In de voorliggende begroting zien wij echter 
geen enkele vorm van urgentie.  

Motie ingezet door PvdA en brede 
ondersteuning (14 voor 8 tegen CDA en 
BGL)over het Wiedenplan zou dit jaar worden 
uitgevoerd. 

 Ik herhaal de motie: 

• 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. (Wij spreken over 
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 

 Dit is een heldere motie echter tot op heden is 
er nog geen terugkoppeling geweest naar de 
raad.  

De Raad had de  gerechtvaardigde verwachting 
dat het college dit zeer voortvarend zou 
oppakken en dat wij in december een analyse 
en een uitgewerkt plan te zien krijgen.  

Maar gezien uw begroting die diverse 
gesprekken aankondigt voor 2016 en dan pas 
uitvoering in 2017….  

Is er blijkbaar totaal geen urgentiegevoel bij de 
mensen die langs de kant staan.  

Kortom er ligt geen analyse en er ligt geen 
plan. Hoe denkt u invulling te gaan geven aan 
de motie, waarvoor u nog anderhalve maand 
heeft?  



 20KoppeLinks november 2015 

U geeft aan om te investeren samen met de 
IGSD. Als ik het plan (in de PM van 24-11) lees 
zie ik dat er 400 mensen ten onrechte zijn 
afgeschreven.  

Er wordt ze minder kansen toegedicht om terug 
te keren naar een werksituatie.  

Deze mensen zijn nu niet in beeld, terwijl de 
doelstelling iedereen in beeld te hebben al lang 
gerealiseerd moest zijn! 

Ik zie geen enkele actie die u hierop heeft 
ondernomen.  

U wilt meer geld, maar vraagt niet hoe het 
komt dat men mensen ten onrechte afschrijft. 

Hoe zorgt u dat u controle heeft over de IGSD?  

Daarnaast bezuinigt u zelfs op een goede 
manier mensen te ondersteunen. 60 mensen 
kunnen deelnemen aan het project bij de 
Kringloopwinkel om kleding te sorteren.  

U bezuinigt € 18.000 op de taak van de Rova 
om de kleding bij de Kringloopwinkel aan te 
leveren.  

Kunt u voor € 300 per klant een alternatief 
traject inkopen? Daarnaast is dit natuurlijk een 
taak die ook de  

Duurzaamheids doelstelling ondersteunt.  

Daarom begrijpen wij deze keuze absoluut 
niet. Wij zijn op de hoogte van de 
bezuinigingstaakstelling voor de Rova.  

Dit was niet op taken maar op kosten.  

Wij willen dat u de  ROVA aan de 
bezuinigingstaakstelling houden ipv de lasten 
nu bij de gemeenschap neer te leggen.  

Dit vergt een krachtig bestuur en een heldere 
boodschap.  

Dat verwachten we van u.  

Overigens: 4,75 verhoging vastrecht moeten de 
burgers nu ook ophoesten omdat de ROVA niet 
bereid is naar de eigen organisatie te kijken. 
Duurzaam gedrag van de burger wordt zo 
gestraft. (MOTIE) 

Zorg 

Al meerdere keren hebben wij hier in de 
raadszaal , maar ook met het veld en in 
bijeenkomsten gesproken over de zorg.  

En mijn buurvrouw van 90 die nu als werkgever 
zorg inkoopt.  

Tot overmaat van ramp ook nog bij ziekte van 
de zorgmedewerker haar loon moet 
doorbetalen en ondertussen versmeert in haar 
woning.  

Onze zorg over hoe wij de WMO in 
Steenwijkerland  hebben geregeld is niet 
weggenomen.  

Het is alleen maar vergroot. Op dit moment 
hebben 5 % van de Cliënten een 
maatwerkvoorziening, 85%  die vallen onder de 
compensatieregeling en 10% van de cliënten  
zijn niet meer in beeld. Hebben het anders of 
helemaal niet geregeld. 85 % vallen onder een 
algemene voorziening.  Heeft u in beeld hoe 
groot dit risico is ?  

Alle juridische zaken tot nu toe en alle 
uitspraken geven aan dat de invulling van de 
WMO niet is zoals de wet deze heeft bedoeld.  

U heeft u destijds laten informeren door het 
VNG. Heeft u hier al weer contact mee 
opgenomen? 

Nu is het zo dat cliënten een beroep en 
bezwaarprocedure moeten inzetten.  

En het resultaat is dat als men bezwaar maakt 
ook wint.  
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Bent u het met de PvdA eens dat u die 
verantwoording zelf moet nemen en de 
verordening moet aanpassen en niet deze 
moeilijke procedures bij u inwoners moet 
leggen?   

Los van de kosten.  

Hoe moet mijn buurvrouw van 90 die zich nu 
werkgever mag noemen ook nog eens een 
juridisch gevecht aan gaan? 

( Herhaling van de motie van juni) 

Wij roepen het college op nu toe te zeggen het 
beleid aan te passen.  

Mocht u perse willen wachten op een 
rechtszaak, dan dagen wij de andere partijen 
uit om samen te werken aan een alternatief 
plan. 

-85% maakt gebruik van de 
compensatieregeling. Deze loopt tot 2017.  

Heeft u al enig idee hoe u dit dan gaat regelen. 

U heeft ook hier geen enkel zicht op de groep 
aanvragers.  

Als u de maatwerkvoorziening had ingezet had 
u de thuissituatie integraal kunnen bekijken, 
zodat u ook weet of met de maatregelen 
mensen beter in staat zijn thuis te blijven 
wonen en op lange termijn kosten te besparen. 

De samenleving 

Het verbaast de PvdA dat er dan toch zoveel 
bezuinigd wordt op de samenleving.  

U gaat bezuinigen , zonder plan, op het 
bibliotheekwerk.  

De begroting gaat van €884 in 2015 naar €624 
in 2019.  

Deze bezuiniging raakt elk dorp in de regio. In 
Sint-Jansklooster zal het uitleenpunt dicht 
moeten. Steenwijkerwold, Oldemarkt en 
Giethoorn wacht een zelfde lot.  

U gaat bezuinigingen, zonder plan, op 
vormingswerk/ Scala (op blz 114)  gaat het 
vormingswerk van €329 in 2015 terug naar €79 
in 2019 dat betekent U gaat bezuinigen op 11 
muziekverenigingen, 5830 kinderen die 
cultuureducatie krijgen op school, 482 kinderen 
die via Scala muziekonderwijs, danslessen, 
culturele vorming ontvangen.  

Plannen die Scala wil ontwikkelen om ook voor 
ouderen ondersteuning te bieden. dit zet u op 
het spel, dit schrapt u, dat noemen wij 
“bezuinigen op de samenleving” deze 
bezuiniging is van zo’n omvang dat de 
muziekschool in Steenwijkerland ophoudt te 
bestaan.  

Met alle gevolgen voor de muziekverenigingen, 
de scholen, de kinderen die nu cultuureducatie 
krijgen  Hoe kunt u dat alles op het spel 
zetten.  

Motie voorbereid  

   

U geeft aan dat er ruimte is in de begroting om 
een potje in te stellen voor 
stimuleringspojecten.  

Maar dit baart ons zorgen en met name ook 
voor de het onderhoud van de zwembaden.   

Wat in de Motie van 30 juni 2015 is verwoord: 

• De reservering van gelden voor de 
zwembaden te laten vervallen en 
onderdeel te maken van in november 
aangekondigd  masterplan onderhoud 
accommodaties.   

Waar en hoe vind ik dit terug? 
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college, u zegt te staan voor communicatie, 
maar heeft u wijkverenigingen daarvan  
uitgezonderd? Wijkvereniging Noord  wacht al 
zo lang op helderheid over de toekomst van 
hun wijkgebouw. door u meermalen toegezegd. 
elke communicatie ontbreekt. ik vat de brief 
van het bestuur van Steenwijk Noord samen: 
"sinds maart niets vernomen ondanks 
toezeggingen van wethouder Dahmen" zo kunt 
u niet met deze goedwillende vrijwilligers en 
hun inzet voor de samenleving omgaan. 

Voorzitter, volgens de PvdA bent u niet in 
control. 

U wilt extra investeren en schuift de kosten 
naar een volgend college.  

U heeft een positieve begroting, maar stelt 
groot onderhoud zwembaden uit, heeft een 
groot risico bij de WMO en verhoogt ook nog 
even de tarieven voor de afvalstoffenheffing 
terwijl u stelt deze te verlagen. 

Dit is een verkeerde voorstelling van zaken.  

De burgers betalen minder vanwege het minder 
aanbieden van restafval en beter scheiden, dus 
door een beter duurzaamheidsgedrag.  

Maar de tarieven gaan wel omhoog.  

Ik neem aan dat u dit beleid voor de 
vaststelling aanpassing en u ons niet bewust 
wilt misleiden. 

Tot slot, 

De PvdA zoekt naar meer urgentie bij het 
college als het gaat om mensen meer aan het 
werk te krijgen, Daadkracht als het gaat om 
uitwerken van moties en toezeggingen.  

De bezuinigingen op de samenleving om te 
buigen naar impulsgelden voor de samenleving. 

Dus niet wegduiken, maar je ogen open houden 
en scherp blijven.  

Blijf op de weg kijken en geeft de tegenligger 
niet alvast de schuld.  

We hopen dat deze bestuurders niet bij de 2% 
horen die niet op tijd naar de opticien zijn 
geweest. 

Trijn Jongman, namens de fractie PvdA 
Steenwijkerland 
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Raadsvragen over beloftes 
lagere woonlasten  
De fractie van de PvdA heeft vragen aan het 
college van BGL, CDA, D66 en CPB gesteld om 
in beeld te krijgen wat ze waarmaakt van de 
beloftes ”om de woonlasten betaalbaar te houden 
voor kwetsbare doelgroepen”. 

Geacht College, 

In de Prestatieovereenkomst Wonen en 
Leefbaarheid die u in 2015 met de 
woningcorporaties heeft afgesloten neemt het 
college het volgende op zich: “Om woonlasten 
betaalbaar te houden onderzoekt de gemeente 
mogelijkheden voor het treffen van maatregelen 
voor kwetsbare doelgroepen.” Ook paragraaf 4.1 
“Passend en betaalbaar wonen voor iedereen” uit 
uw collegeprogramma getuigt van ambitie op dit 
vlak. Onlangs is het “Onderzoek betaalbaarheid 
Noordwest Overijssel, Huidig en toekomstig 
beeld op basis van budgetbenadering”, afgerond 
en beschikbaar gesteld. Dit onderzoek is 
uitgevoerd door Atrivé voor de 
woningcorporaties en gaat om de vraag of het 
wonen in een huurhuis voor de huishoudens nog 
betaalbaar is. Vooral voor gezinnen met kinderen 
zijn de resultaten zorgelijk. Zij moeten soms op 
het eten bezuinigen of schrappen in de deelname 
aan sportverenigingen voor de kinderen. 
Daarnaast wordt geconstateerd dat de stijgende 
energiekosten deze problemen versterken. De 
PvdA Steenwijkerland vindt dit een zorgelijke 
ontwikkeling en vraagt zich af hoever het college 
is met de nodige acties. Er zijn mogelijkheden, 
maar we horen er tot nu toe niets van. De 
huurdersverenigingen geven de volgende 
voorbeelden aan: het instellen van een 
‘woonlastenfonds’ en het vroegtijdig acteren bij 
betalingsachterstanden. Een zeer gericht 
minimabeleid en duurzaamheidsmaatregelen 
(terugdringen van energielasten) zijn hierbij ook 
van belang. 

Het onderzoek van Atrivé en uw 
collegeprogramma en prestatieafspraken roepen 
bij de fractie van de PvdA een aantal vragen: 

• Welke acties heeft u inmiddels 
ondernomen ter invulling van de afspraak 
(Prestatieovereenkomst) om onderzoek te 
doen naar het betaalbaar houden van de 
woonlasten? 

• Bent u op de hoogte van het onderzoek 
van Atrivé naar de woonlasten in onze 
regio? 

• Bent u als college van zins de uitkomsten 
te betrekken bij de uitwerking van uw 
beleidsvoornemens tot acties? 

• Zo ja, welke acties zijn dat? 
• Duurzaamheidsmaatregelen aan de 

woningen bieden goede kansen om 
woonlasten terug te dringen. Bent u 
bereid tot overleg met de corporaties om 
gericht en versneld de woningen van de 
risicogroepen uit het Atrivé-onderzoek te 
verduurzamen? 

Namens de fractie van de PvdA 

Willem Sommer 


