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Van de bestuurstafel

 

In  Godsnaam 

Denkt U ook wel eens ‘Wat is er in godsnaam aan de 
hand met wat er in Gods naam gebeurt’? Tegen het 
einde van het jaar, in de donkere dagen van 
december, duiken we onder in overpeinzingen over 
het afgelopen jaar en bereiden we ons voor op het 
nieuwe jaar. Zo ook, dacht ik, moet deze laatste 
Koppelinks van 2015 in het teken staan van de 
kerstgedachte . Vrede op aarde. Maar 
godallemachtig wat zich de laatste weken afspeelt is 
toch godgeklaagd! Het spreekwoord ‘leven als God 
in Frankrijk‘ krijgt een bizar kantje… zeker met 
vakantie, oh Heer? 

Ik ben niet gelovig opgevoed. Mijn oma was 
katholiek, mijn opa Ned. Hervormd en toen de 
pastoor herhaaldelijk op bezoek kwam om te 
verkondigen ‘2 geloven op een kussen, daar slaapt 
de duivel tussen ‘ haakten mijn grootouders af. Dit 
kleine voorval staat symbool voor wat er nu in het 
groot gebeurt. 

Denkt men nou echt dat God en Allah of welke 
hogere macht dan ook elkaar de tent uitvechten 
over wie er op die ene wolk mag zitten? God betere 
het, maar er staat toch bij elk geloof in de eerste 10 
geboden ‘Heb uw naasten lief’?  

Oud-minister Hans Hillen heeft onlangs een boek 
geschreven met de titel ‘God vergeten’. Hij wijt de 
ontstane situatie aan het feit dat men God vergeten 
is. Maar waarom zo ver? Is het niet gewoon je 
buurman? Zoek het in jezelf en wanneer je daarbij in 
jouw hogere macht (voor mij gewoon de natuur) 
gelooft…. prima! Denk je dat het gaat regenen als je 
de regendans uitvoert? Prima… doen! Maar 
respecteer de ander oftewel je buurman en ga niet 
alleen je eigen goddelijke gang. 

Het onpersoonlijke van facebook, twitter enz., 
waarbij gesuggereerd wordt dat je 1000 vrienden 
hebt, ontaardt in pijnlijke foutjes zoals de felicitaties 
van Henk Krol aan het adres van de onlangs 
overleden Joost Zwagerman. Nu kun je dat onze 
vriend Krol misschien niet kwalijk nemen want hij 
heeft wel eens eerder blijk gegeven van enig  

 

 

geheugenverlies toen het om zijn boekhouding ging. 
Maar dit terzijde. 

Oorlog voeren, beveiligen… het kost goddomme een 
godsvermogen. Wat zou het een godsgeschenk zijn 
als we het geld aan de zorg konden besteden. 

En je bent toch ook van God los als je, zoals Wilders, 
mensen bewust tegen elkaar opzet en eist dat alle 
moslims hun excuus moeten aanbieden voor wat 
gebeurd is in Parijs? Moeten wij dan ook onze 
excuses aanbieden voor de godsgruwelijke, grove, 
ongenuanceerde opmerkingen over Marokkanen 
door Geert? 

Mijn oma had een tegeltje waar op stond ‘Alle 
mensen zijn gelijk, maar hebben andere gewoonten’ 
oftewel ‘Alle hogere machten zijn gelijk, maar 
hebben andere gewoonten’. 

Laten we vooral niet alleen maar met angst leven. 

…… Knallen op oudejaarsavond kan ook gewoon 
betekenen dat iedereen elkaar een gelukkig 
nieuwjaar toewenst. 

Overigens hoorde ik deze week dat het drogist-
concern ‘Kruidvat’ nu ook in Frankrijk vestigingen 
gaat openen. Dan moet je wel lef hebben! 

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 
 
 
Communicatie 

Op het moment van schrijven zit ik al drie dagen 
zonder telefoon, internet en televisie.  Weg 
communicatie.  Natuurlijk kan je best wel even 
zonder, maar communicatie is  wel essentieel in de 
omgang tussen bestuur en burger. Misschien zie je 
dat nog wel beter vanuit een oppositierol dan vanuit 
de coalitie. Wat kan er veel fout gaan.  

Een college dat aan Gieters Belang aangeeft dat zij 
niet verder gaan met de ontwikkeling van een brede 
school, kort na een raadsbrede motie die opriep dit 
wel te doen. Vervolgens in de raad niet weet op 
welke plek de school door alle partijen in Giethoorn 
beoogd is. Heeft men dan niet gepraat, was er geen 
communicatie of was het desinteresse, geen lef? 
Maar nu gelukkig, na alle druk, het licht weer ziet en 
alsnog overstag gaat.  

Een college dat de Wet  (WMO) aan haar laars lapt 
en aangeeft dat men nauwelijks bezwaar maakt en 
het dan dus  goed gaat.  Hier is de druk blijkbaar nog 
niet hoog genoeg?  

En als burgers op het spreekuur komen van de 
wethouder worden zij wel gehoord, maar er wordt 
niets mee gedaan: “Ik kan het niet veranderen”, 
wordt er dan gezegd. Dat kan ook niet altijd, maar 
communicatie is niet louter luisteren, maar ook 
antwoorden en beargumenteren. Niet makkelijk, 
maar vergt wel inspanning, inlevingsvermogen en 
lef. Dan oogst je ook waardering. 

Een college dat zegt de werkgelegenheid niet te 
kunnen beïnvloeden en de IGSD regeltjes laat 
uitvoeren in plaats mensen te ondersteunen bij het 
vinden van een baan en er nog eens 450 mensen 
worden afgeschreven terwijl zij wel mogelijkheden 
hebben. Mensen in een zwakke positie moeten 
gehoorzamen op straffe van een boete.  Het is een 
systeem van wantrouwen. Mensen die zich via 
vrijwilligerswerk inspannen voor de samenleving, 
mantelzorg verlenen worden zonder pardon in een 
werkgelegenheidsproject zonder vooruitzicht 
gesteld: om ritme op te doen.  “U hoeft geen 
uitkering aan te vragen”,  is dan een redenering als 
mensen willen praten over een andere invulling. 
Communicatie zonder empathie is geen  

 

 

 

communicatie. Communicatie is misschien is het wel 
het moeilijkste wat er is. Zonder inspanning en 
interesse wordt het echter nooit wat.  

Op 21 november was ik samen met Luc Greven bij de 
Wibautlezing.  Ilco van der Linde hield de lezing. Een 
staande ovatie volgde. Zijn manier van 
communiceren sprak aan. Hij gaf aan dat idealisme 
nog steeds werkt. De meeste mensen zijn van goede 
wil. Maar hoe boor je dat enorme reservoir aan om 
iets te doen met het idealisme. Onder andere een 
kwestie van communiceren. Vertel je eigen verhaal, 
geen ingestudeerde zinnen. Je moet mensen raken. 
Dan willen ze meedoen. Maar ook is herhaling van je 
droom/je inzet van belang. Pas dan associëren 
mensen dat thema ook met jou. Wij vinden dat niet 
altijd belangrijk, zijn soms zelfs wel eens te 
bescheiden, al is dat weer lastig van jezelf te zeggen. 
Maar mensen weten niet vanzelf waar ze bij willen 
horen. Heb lef en breng je punt met overtuiging en 
herhaal dit. En als mensen mee willen doen en 
ideeën hebben, geef ze dan vertrouwen. Op die 
manier kan een beweging of een idee groeien. 
“Cynisme”, zegt Ilco, “zie ik als ziekte die veel 
scheppende energie in de kiem verwoest”. Wij 
moeten de wind onder de vleugels zijn voor mensen 
die net dat duwtje nodig hebben. Vertrouwen 
creëert, wantrouwen verwoest.  Laten we dat vooral 
goed communiceren.  

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Bestuursmededelingen 
 

Ledenmutaties: 

Nieuw lid: 
Mevr. A. Hoornstra, Hogewal 38 te Steenwijk 
Wij hopen dat mevr. Hoornstra zich thuis zal voelen 
binnen onze afdeling. 
 
Verschijnen KoppeLinks: 
De eerstvolgende editie verschijnt medio februari 
2016 (deadline kopij 10 februari 2016) 
 
Vooraankondiging: 
Zaterdag 9 januari 2016 houden wij onze 
nieuwjaarsreceptie. 
De uitnodiging treft U in deze KoppeLinks aan. 
 
Vrijdagavond 8 januari 2016 is de 
nieuwjaarsbijeenkomst van het Gewest Overijssel 
In Hellendoorn. 
 
Zaterdag 13 februari 2016 wordt het Congres 
gehouden in Amersfoort. 
Zie hiervoor onze website: 
www.steenwijkerland.pvda.nl 
 
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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onderstaande reactie ontving het ombudsteam, 
met het verzoek dit te plaatsen in de KoppeLinks: 
 
Hierbij wil ik het ombudsteam Steenwijkerland en 
met name Wil Pit hartelijk bedanken voor de hulp 
met het probleem met de gemeente Steenwijkerland. 
Jullie doen goed werk en komen op voor de belangen 
van anderen kortom nogmaals heel veel dank aan 
het ombudsteam Steenwijkerland. 
Met vriendelijke groeten. 
 Meine Jonkers. 
 Oldemarkt 
 
 
Website: 
Wilt u van actuele zaken betreffende onze afdeling 
en fractie op de hoogte blijven, bezoek dan 
regelmatig onze website: 
www.steenwijkerland.pvda.nl 
 
 
 
 
 

 

http://www.steenwijkerland.pvda.nl/
mailto:info@ombudsteamsteenwijkerland.nl
http://www.steenwijkerland.pvda.nl/
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afdeling Steenwijkerland

Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

 

Het bestuur en de fractie van de Partij van de Arbeid afdeling Steenwijkerland wensen u 

 

 

Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2016 

 

Het bestuur nodigt u uit voor haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst welke gehouden zal worden op: 

 

Zaterdag 9 januari 2016 

Aanvang: 10.00 uur 

Locatie: Wijkcentrum ”de Oerthe” (Parallelweg 15 in Steenwijk) 

 

 

Wij hopen u te ontmoeten. 

 

Namens het bestuur 

 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Trijnreis 

 

Mensen, mensen, mensen 

 
We hebben het eten op. Het is donderdagavond en 
niemand hoeft meer weg. Sporten is gedaan, geen 
voetbal, geen vergadering en ook niemand hoeft te 
werken. Dit gebeurt niet vaak in huize Jongman en 
zo hebben we tijd om een uur na te tafelen en te 
praten over de weken die komen gaan. 
Kerstdagen,  oud en nieuw, cadeautjes voor elkaar 
kopen, wanneer moeten we gaan dichten.  
We zijn een kerstdag samen met de Jongman familie 
en een dag met de Smit familie. Oude tradities die 
we nog steeds koesteren als gezellig en verbindend. 
Ook over het eten wordt nagedacht. Wat willen we 
eten zodat ik dat kan overleggen met de rest van de 
familie. En wat gaan wij dan maken? Zo hoeven we 
even niet na te denken over de vreselijke dingen die 
om ons heen gebeuren, maar genieten we van een 
familiemoment.  
 
Als ik later een rondje loop met de hond kan ik daar 
van nagenieten en overdenk ik mijn week. Veel 
mensen gezien en gesproken. Maar ook veel over 
mensen gesproken. Zo waren we een avond op 
bezoek bij de businessclub. Daar zie je een grote 
betrokkenheid bij de mensen die een achterstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. We zijn als fractie ook 
wel eens kritisch geweest. Beloftes van mensen 
helpen aan een werkervaringplek is volgens ons niet 
voldoende, maar de mensen weer aan een reguliere 
baan helpen. Dat moet het uitgangspunt zijn. Ook 
het bestuur heeft die grondhouding en vullen die 
ook zo in. Mensen begeleiden naar een baan of ze 
motiveren om een studie te gaan volgen. Mooi! 
 
Ook de democratie was deze week aan de orde. In 
het gemeentehuis hadden we een bijeenkomst over 
participatie. Hoe gaan wij als raad dat in vullen? Hoe 
gaan wij onze rollen als kaderstellend, controlerend 
en volksvertegenwoordiging invullen. Tegelijkertijd 
onze inwoners motiveren en meer vrijheden geven 
om zeggenschap te hebben over hun eigen 
leefomgeving. Over het invullen van een sociaal 
wijkteam. Doelstellingen die wij nu SMART zien en 
waar wij het college om verantwoording vragen. Dat 
worden doelstellingen op beleving, hoeveel mensen  

 
 
 
 
 
 
 
doen mee? Wat vinden inwoners succesvol? 
Wanneer is iets geslaagd?  Dat is niet makkelijk. En 
hoe borgen we de intergraliteit? Na 150 jaar het huis 
van Thorbecke moeten we na gaan denken over een 
nieuwe invulling van de democratie. We kunnen de 
oude tradities niet langer koesteren. We moeten er 
aan sleutelen en ombuigen naar een nieuwe traditie. 
 
Maar toch kan ik traditioneel afsluiten door jullie 
allemaal een leuke en gezellige tijd te wensen en een 
goede jaarwisseling. Waarbij ik jullie allemaal een 
gezond 2016 toewens 
 
Hartelijke groet, 
Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Fractiestemmen 

november/december 2015 

Zoektocht naar 1 school voor Giethoorn houdt aan 

Het lijkt op een ouderwets feuilleton, de route naar 
1 school voor Giethoorn. Een motie op initiatief van 
de PvdA om tot 1 school voor Giethoorn te komen 
aan de Beulakerweg kreeg in september nog 
raadsbrede ondersteuning. De motie roept het 
college op om met een “goed plan” te komen dat 
rekening houdt met de speciale ruimtelijke 
beperkingen van deze locatie. In november kreeg de 
raad evenwel een brief van het college van BGL, CDA 
etc. dat ze op basis van een brief van de provincie 
toch weer afziet van een school aan de Beulakerweg. 
Wie evenwel goed kijkt naar de brief van de 
provincie ziet dat de provincie de verkeerde locatie 
beschrijft. Dat had voor het college reden moeten 
zijn om zich onmiddellijk weer te verstaan met de 
gedeputeerden van Overijssel. Het college lijkt 
evenwel het ongegronde tegensputteren van de 
provincie te gebruiken om zich te verschuilen. We 
zullen dit als fractie opnieuw in de raad aan de orde 
stellen. 

Reserve voor onderwijshuisvesting weggesluisd. 
Nieuwbouw van scholen in gevaar? 

In de raadsvergadering van dinsdag 27 oktober lag 
een voorstel voor van het college van BGL etc. om de 
Reserve voor Onderwijshuisvesting (4.6 miljoen 
euro!) over te hevelen naar de Algemene Reserve.  
De fractie van de PvdA vindt dat onwenselijk, zo gaf 
Frits Hoekstra aan. De Reserve 
Onderwijshuisvesting is vooral bedoeld als “potje” 
voor het bouwen van nieuwe scholen.Hij wilde eerst 
zeker gesteld zien dat de overheveling niet ten koste 
gaat van de nieuwbouw van scholen. 
Steenwijkerland kent veel oudere schoolgebouwen 
en hier een daar krimp van leerlingenaantallen. Op 
diverse plekken is daarom overleg gaande om 
scholen te vervangen of samen te voegen. Denk 
maar aan de scholen in Giethoorn Noord en Zuid, die 
samen willen gaan. Maar ook in de Gagels zijn 
gesprekken tussen de schoolbesturen gaande om de 
scholen in 1 (nieuw) gebouw onder te brengen en 
dat is op termijn ook denkbaar voor de scholen in 
(bijvoorbeeld) Oldemarkt. Frits Hoekstra vroeg het 
college om eerst inzicht te geven in die  

 

 

ontwikkelingen en beleid te maken voor de 
scholenbouw in de komende 5 jaar en daarbij te 
kijken naar de kosten. Daarna kan dan gekeken 
worden naar de inzet van de Reserve 
Onderwijshuisvesting. D’66 en VVD stemden in met 
een motie van de PvdA die dat voorstelde: eerst 
beleid, dan besluiten over de Reserve 
Onderwijshuisvesting. De coalitie hield, buiten D’66, 
evenwel de gelederen gesloten en stemde voor 
overheveling. 

College: “Stop de bezuinigingen op de 
samenleving.” 

Het tegengaan van de bezuinigingen van 500.000 op 
de subsidies voor bibliotheken, muziekschool, 
welzijn en verenigingen was één van de speerpunten 
van de PvdA in het debat over de begroting 2016-
2019. Voor de bibliotheek en de muziekschool 
stonden zulke grote kortingen in de begroting dat de 
biebs in de kleinere kernen zouden moeten sluiten 
en de muziekschool geen bestaansrecht meer heeft. 
Wethouder Brus van het CDA betoogde dat de 
kortingen voor deze voorzieningen foutief en 
voortijdig  in de begroting opgenomen zijn, maar 
hield overeind dat 500.00 bezuinigd moet worden en 
dat dit volgend voorjaar invulling krijgt. Uitstel van 
executie zo lijkt het. Trijn Jongman betoogde in de 
raad deze “bezuinigingen op de samenleving” 
definitief te schrappen en anderszins te dekken. Een 
motie van de PvdA om de subsidies overeind te 
houden kreeg de steun van de CU en de VVD en in 
eerste instantie van D66. De laatste haakte later in 
het debat alsnog af, de coalitie sloot de gelederen en 
de luiken en steunde de bezuiniging. 

Bezuinigingen op zwembaden geblokkeerd 

Het college van BGL etc. stelde dinsdag in de 
meerjarenbegroting voor jaarlijks € 65.000 te 
bezuinigen op de zwembaden in Steenwijkerland. 
Die zijn de afgelopen jaren al aangezet tot uiterst 
efficiënt werken. Deze bezuiniging van € 65.000 kan 
leiden tot (nog) minder openstelling of tot sluiting 
van een locatie. De PvdA fractie heeft samen met 
het CDA een motie in de raad gebracht om deze 
bezuiniging te schrappen. Daar was gelukkig een 
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meerderheid in de raad voor te vinden. We zijn 
evenwel bang dat dit slechts tot uitstel zal leiden en 
dat het college bezuinigen op de zwembaden weer 
aan de orde zal stellen. We houden de vinger aan de 
pols. 

College verhoogt vastrecht opnieuw: PvdA tegen 

Het vastrecht voor afval is door het college van BGL 
etc. voor volgend jaar opnieuw verhoogd. Sinds het 
aantreden van dit college is het nu gestegen van € 
110,12 (2014) naar € 142,75 (2016). Als reden voor 
de nieuwe verhoging geeft het college in de 
meerjarenbegroting op: “Deze stijging wordt 
veroorzaakt doordat niet de gehele 
bezuinigingstaakstelling…kon worden ingevuld….” 
De ROVA had als terechte opdracht meegekregen 
om te bezuinigen op haar kosten: dat kan omdat de 
inwoners steeds beter afval scheiden en de kosten 
van inzameling daardoor ook dalen. De ROVA heeft 
die taakstelling kennelijk niet gerealiseerd en nu 
moet de burger daarvoor opdraaien. Een hele 
slechte impuls voor duurzaam gedrag en dubbel 
unfair. Een motie van de fractie van de PvdA om dit 
te stoppen kreeg helaas geen steun van andere 
partijen. 

Luc Greven, namens de fractie PvdA 
Steenwijkerland 

 

Actuele politiek 1 

School Giethoorn 
Openbare thema-avond 26 november 2015 in 
Giethoorn 
 
Op de themabijeenkomst van de PvdA (donderdag 
26 november j.l.) bleek dat men in Giethoorn op zijn 
zachtst gezegd verbaasd was over de houding van 
het college m.b.t de aanvraag voor een brede 
school. 
Er zijn goede redenen om een aanvraag te doen voor 
de beoogde locatie.  
Mw. Tuenter, jurist omgevingsrecht, betoogde dit op 
overtuigende wijze.  
Hans Nooter, Statenlid namens de PvdA, gaf aan dat 
hij geen oordeel kon geven over het plan, omdat het 
er niet ligt.  

Het is dan ook voorbarig dat het college verwijst 
naar een reactie van Gedeputeerde Staten, omdat 
deze nog niet op basis van een plan een reactie 
hebben kunnen geven.  
Slechts op basis van een gesprek met het college, 
waarbij de locatie ook verkeerd werd aangegeven 
door het college.  
Hoe kan het mis gaan.  
Gelukkig kan dit allemaal nog hersteld worden als 
het college serieus werk maakt van de raadsbreed 
ingediende motie om deze aanvraag alsnog goed 
onderbouwd in te dienen.  
De ca. 80 bezoekers van de avond drongen er op aan 
en verwachten ook niet anders dat dit alsnog gaat 
gebeuren.  
Men kijkt uit naar het interpellatiedebat dat de 
raadsfractie van de PvdA heeft aangevraag voor  8 
december a.s. 
 
 

 Actuele politiek 2 
 

Brede school Giethoorn Ja! 

2 december 2015  

Na drie weken geleden nog de voltallige 
gemeenteraad en Giethoorn te hebben genegeerd 
met een NJET, heeft het college nu alsnog besloten 
een plan te gaan ontwikkelen voor een fusie 
basisschool aan de Beulakerweg naast nummer 127. 
JA dus!! 

Samen met de CU en de VVD hadden we als PvdA 
aangedrongen op een interpellatiedebat waarin het 
college dan maar eens moest uitleggen waarom ze 
dit plan niet wilden ontwikkelen. Eén week voor dit 
debat heeft men ingezien dat de Raadsmotie moet 
worden uitgevoerd. 

De PvdA fractie zal de komende ontwikkelingen 
nauwgezet volgen en het plan kritisch bekijken. 
Tijdens de themabijeenkomst van  de PvdA, 
afgelopen 26 november is gebleken dat met een 
goede onderbouwing het plan kansrijk is. Het zou 
goed zijn als het college het plan in goede harmonie 
met Giethoorn gaat uitwerken. 
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Terugblik 2015 Frits  

2015 – WMO, LTO, school en bijzondere ‘vak-
wethouders’ 
Het was een roerig jaar 2015. Een jaar waarin we 
als oppositiepartij vaak op de rem hebben moeten 
trappen. Het jaar startte bijzonder. Na bijna een 
jaar werd eindelijk het Collegeprogramma 
gepresenteerd. Na zo’n lange tijd verwacht je ook 
wel wat. Helaas, veel algemeenheden en weinig 
ambitie. Geen duidelijke doelen en het had wat 
ons betreft ook het programma van een 
gemeente elders in het land kunnen zijn.  
De inzet van de Van Rijn-gelden voor de WMO 
stonden direct op de agenda. PvdA steeds zijn 
best gedaan om het College te behouden voor 
missers op dit punt. Maar helaas, de ‘vak-
wethouders’, zoals bij de start van dit College 
door Bert Dedden beloofde kwaliteit van bestuur, 
hebben hun voorstellen toch steeds door de Raad 
gekregen. Dit ondanks dat de argumenten van 
PvdA en CU om niet de alles per 1 maart 2015 al 
te veranderen. Een juiste prijs te betalen en te 
zorgen dat alles eerst op orde is voordat er grote 
veranderingen worden doorgevoerd. Duidelijk is 
dat deze coalitie voor en vanaf oktober 2014 
verkeerde beslissingen heeft genomen, veel 
onrust heeft gemaakt. Dat was niet nodig. Andere 
gemeentes hebben betere keuzes gemaakt en 
niet met een enorme organisatie kosten. Later in 
2015 komt de WMO nog een aantal keer op de 
agenda bij de PvdA. We maken ons zorgen over 
de wijze waarop het georganiseerd is.  De enorme 
bureaucratische rompslomp die erbij komt voor 
de mensen die het werk moeten doen en de hulp 
ontvangen.  We hebben het vermoeden dat het 
ook niet allemaal volgens de wet uitgevoerd 
wordt. We wachten een uitspraak van de rechter 
met belangstelling af.  
In de maanden maart, april en mei gebeurde er 
niet zo veel. Bijna lege agenda’s en vooral geen 
ingewikkelde stukken. Het werd pas weer in 
interessant in juni. Het afwegingskader intensieve 
veehouderij stond op de agenda. In het voorstel 
wordt heel het buitengebied van Steenwijkerland 
aangewezen als een mogelijke plek voor bio-
industrie. De kwetsbare mooie omgeving van 
Steenwijkerland, de gezondheid van mens en dier, 
fijn-stof en geurhinder waren redenen voor de 
PvdA om hier zeer kritisch in te zijn, we hebben 
dan ook tegen gestemd. Hou het bij de al 

aangewezen stukken in Steenwijkerland, was onze 
inzet. En als het dan anders moet, haal dan de 
onduidelijke termen eruit. Helaas, de enige 
‘groene’ partij in de gemeente blijkt de PvdA te 
zijn. We houden ons hart vast, het ingezette 
beleid heeft de schijn van echt LTO beleid. 
Voor de zomer viel op dat eigenlijk al het werk in 
het college door twee van de vier wethouders 
werd gedaan. Ziekte en weinig onderwerpen 
waren daar waarschijnlijk de oorzaak van. Maar 
het viel extra wel op. 
Na de zomer ging het ineens over de school in 
Giethoorn. Vanaf maart 2014 hadden we niets 
meer gehoord over de nieuwe school in 
Giethoorn. Na de zomer werd door de wethouder 
aangegeven dat de bedachte plek niet kon, dit 
volgens de provincie. Heel Giethoorn kwam in 
verzet. Een breed gedragen motie van de Raad gaf 
het College de opdracht om een plan te maken. 
Na zeker twee maanden stilte ineens een bericht 
in de Brederwiedekrant. Er komt geen school op 
de aangewezen plaats aan de Beulakerweg tussen 
125 en 127. Kan niet zo midden in de weilanden. 
Even later kwam de raadsbrief. Duidelijk was dat 
demotie niet was uitgevoerd, zelf niet enige 
moeite gedaan om de motie uit te voeren. Ik heb 
met van Gieters Beland, het Oudercomité 
Giethoorn gesproken en waar kon geholpen om 
de druk naar het college op te voeren. En dat 
lukte. De informatieavond in Giethoorn in 
november met een grote opkomst hielp. De 
wethouders kwamen er, volgens mij tijdens het 
inspreken van Peter Boender van Gieters Belang 
in de commissie, achter dat ze de plek niet goed 
voor ogen hadden. Toen PvdA, VVD en CU een 
interpellatiedebat aankondigden werd er haastig 
een nieuw college besluit genomen. Er wordt nu 
een onderzoek gedaan, maar ik heb nog niet 
gelezen dat er een plan gemaakt wordt. Het dorp 
is blij, we weten nog niet of het terecht is. Als dit 
relatief eenvoudige dossier al zo gaat, met niet 
volledig geïnformeerd zijn, met rare wendingen in 
besluiten en het naast zich neerleggen van 
raadsbrede moties van de raad. Hoe zit het dan 
met de ingewikkelde dossier als WMO, 
Participatie (IGSD) en Jeugd. Ik hou mijn hart vast 
met zulke “vak-wethouders”.   
2016 wordt ook vast weer een heel bijzonder jaar. 
Frits Hoekstra 
 



 
9 KoppeLinks december 2015 

 

Actuele politiek 3 

Recreatie en Toerisme 
Openbare thema-avond 26 november 2015 in 
Giethoorn 
 
Siegfrid Woldhek en Gabriella Esselbrugge openden 
de discussie over wonen in een toeristisch omgeving.  
Hoe is dit leefbaar te houden?  
Uiteindelijk waren de meeste aanwezigen het er 
over eens dat spreiding van het toerisme over het 
seizoen een goede zaak is, voor zowel de economie 
als de leefbaarheid.   
Maar ook dat de piekbelasting soms ongewenste 
consequenties heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Het is dan ook goed als alle partijen een lange 
termijn visie ontwikkelen op het toerisme.  
Daarbij werd als uitgangspunt gedeeld dat men  uit 
moet gaan van de kracht van de kleinschaligheid en 
het unieke karakter van het dorp.  
Dus niet iedereen zijn eigen lichtbak om toeristen te 
lokken.  
Wat de sportverenigingen in Giethoorn bindt, wat de 
scholen propageren zal dus ook voor het toerisme 
moeten gelden: samen één.  
Het begin van een visie gloort dus aan de mooie 
Gieterse horizon.  
De vraag is wie het nu oppakt. 
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Terugblik 2015 Tinus 

2015 
 
Het afgelopen jaar is weer voorbij gevlogen, een jaar 
met wereldwijd veel problemen, hectiek en zeer veel 
verdriet; afgelopen maand het drama in Parijs 
waarbij meer dan 130 mensen omkwamen en 27 in 
Mali, door een terreurdaden die niet te bevatten 
zijn, wat zet een mens ertoe om een ander mens 
kwaad te doen op een gruwelijke manier als deze? Ik 
zal het hopelijk nooit begrijpen… 
Maar laten we niet vergeten dat gruweldaden zoals 
deze dagelijks voorkomen in landen zoals Syrië en 
Irak maar ook in veel Afrikaanse landen nog steeds 
aan de orde van de dag zijn. 
 
In Nederland laaide het verzet tegen de opvang van 
mensen uit deze landen hoog op, aangevoerd door 
een Limburgse “lawaai papagaai” die door het laten 
bleken van zijn haar naar het lijkt ook het laatste 
beetje menselijk respect dat hem nog restte heeft 
doen verbleken… 
 
En dan nu naar Steenwijkerland, waar net als in de 
rest van het land de economie groeit, maar waar de 
rijen bij de voedselbank nog steeds lang is en 
misschien nog wel groeit. Wat doet de politiek voor 
deze mensen? 
De huidige coalitie gaat bezuinigen op voorzieningen 
voor deze mensen, Zwembaden, bibliotheken en 
cultuur, daar kan een mens toch wel met wat minder 
van toe? Nee? Ok, dan wordt er hier toch wat 
minder op bezuinigd, dan wordt dit toch gewoon op 
de vele verenigingen verhaalt waarvan sommigen nu 
al met moeite hoofd boven water kunnen houden. 
Mensen hebben het al moeilijk genoeg in deze 
tijden, neem ze dan bovenop dit alles het recht op 
ontwikkeling ook niet af! Let wel, als we het hebben 
over zwembaden, bibliotheken en cultuur of over de 
vele verengingen die onze gemeente telt, dan raak je 
voornamelijk de kinderen die de toekomst hebben… 
 
Aan ons heeft het in ieder geval niet gelegen, het 
afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor een 
sociaal Steenwijkerland voor iedereen, en bij uitstek 
voor hen die het ‘t zwaarst hebben.  
 
 
 
 

 
 
 
2016 
 
Laten we in 2016 het werk voort zetten dat al eerder 
is gestart zodat we een goede fundering kunnen 
leggen voor de opmars naar 2017 als we plannen 
gaan maken om bij de verkiezingen van 2018 weer 
als sterkste en sociaalste partij van Steenwijkerland 
als grootste partij uit de bus komen. 
 
Allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 
gewenst! 
 
Mathinus Wolters, burgerraadslid PvdA 
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Wetenswaardigheden 

 

Minimumlonen 
 
In mijn vorige bijdrage in koppeLINKS noemde ik dat 
Danney Meyer, een horecatycoon de eigenaar is van 
het museum  of Modern Art in New York. Deze 
Meyer wil het fooiensysteem in de VS afschaffen. 
Tot nu is het zo voor de bediening in restaurants 
apart moet worden betaald. Het is “vrijwillig”, maar 
van de klant wordt verwacht dat minimaal 20% fooi 
wordt gegeven. Het bedienend personeel moet hier 
van leven. Hierbij gaat men uit van het principe dat 
“wie zijn best doet wordt beloond”. De gouverneur 
van New York wil het minimumloon (was $ 8,75 per 
uur) verhogen naar $ 15. Koks verdienden meestal 
$8,75 terwijl bedienden soms wel $ 25 per uur 
haalden. Dus moesten de restaurants hun prijzen 
verhogen en werd de rekening met het 
fooiensysteem wel erg hoog. Een bijzonder effect 
van de aanpassing van het minimumloon. 
 
Binnen de Europese Unie kennen 22 van de 28 
landen een nationaal minimumloon. Uitzonderingen 
zijn: Duitsland (nog wel), Denemarken, Italië, Cyprus, 
Oostenrijk, Finland en Zweden. In Duitsland wil men 
de ondergrens brengen naar € 8,50 per uur. Nu nog 
geldt voor z.g. mini-jobs met een maximum van € 
450 per maand geen minimumloon. Deze mini-jobs 
worden bezet met mensen die iets bij willen 
verdienen maar ook door mensen met een (te lage) 
uitkering. Het minimumloon in de EU-landen die wel 
een minimumloon kennen loopt van € 184 in 
Bulgarije tot € 1.923 in Luxemburg. (cijfers per 1-1-
2015). Het hoogste cijfers is dus 11 keer heet 
laagste. Gecorrigeerd voor koopkracht is de 
verhouding echter 1:4, dit heeft sterk te maken met 
de wisselkoersverhouding, niet alle landen hebben 
de euro. In de EU-landen die geen wettelijk 
minimumloon kennen is per sector wel iets geregeld 
in CAO’s. 
 
Aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt veel 
tegen een minimumloon gewerkt, met name in de 
schoonmaakbedrijven, de huishoudelijke zorg en de 
postbestelling. Een vervelende bijkomstigheid is dat 
er in deze bedrijfstakken vrijwel geen volledige 
banen worden gegeven. Veelal beperkt het 
dienstverband zich tot maximaal 24 uur per week. 
Dit betekent dat een éénouder-gezin  nagenoeg  

 
 
 
 
 
altijd een beroep moet doen op een 
bijstandsuitkering of moet kiezen voor een tweede 
baan wat natuurlijk  praktische bezwaren oplevert in 
een gezin. 
Nog een bijzonderheid is dat de privé-eigenaren van 
de drie grootste schoonmaakbedrijven voorkomen in 
de Quote 500. Ze zorgen dus goed voor zichzelf.  
 
De thuiszorgorganisaties dreigen met ontslag van 
werknemers. Als reden wordt gegeven dat bij 
inschrijving bij de gemeenten geen kostendekkend 
uurloon kan worden bedongen. Indien dit voorkomt 
ligt dit hoofdzakelijk aan de verdeeldheid binnen de 
branche om te komen tot minimumtarief afspraken. 
Het is natuurlijk van de zotte dat budgetten hiervoor 
bij sommige gemeenten niet worden opgebruikt 
maar ten gunste van de algemene middelen komen. 
Staatssecretaris Van Rijn is tot nu toe in 
noodgevallen altijd bijgesprongen met geld. 
 
Ook op het gebied van de minimumlonen en de 
onderkant van de arbeidsmarkt is waakzaamheid 
geboden voor onze PVDA. 
 
Willemsoord, 30 november 2015 
Jan ten Klooster 
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Uit het Gewest 
 

 

 
Congres februari 2016: 
 
Het gewestelijk bestuur houdt een voorvergadering voor het congres van 13 februari 2016.  
De afdelingen die hieraan deel willen nemen moeten tijdig aangeven of ze op 10 december a.s. present zullen zijn 
(19.30 uur, Nijverdal).  
De agenda voor deze bijeenkomst wordt nog toegezonden. 
De amendeerbare stukken etc. zijn te vinden in “Mijn PvdA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarlijkse workshop: 
 
               ---------------------------- Inleiding workshop 28 november 2016 --------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- In mijn PvdA ga je naar Congres   
- Daarna klik je op Amendeertool 
- Vervolgens zie je bovenaan congres 13 februari 2016 staan 
- Onderaan dat blokje tekst zie je de congresstukken en Moties om aan te klikken 

A Politiek van waarde 
- Iets doen aan het gevoel van machteloosheid van burgers en politici (Ze doen  
  maar daar in Den Haag, - in de Provincie, - in de Gemeente) 
 

- Zaken/problemen worden vaak afgedaan door te wijzen naar “Den Haag” of    
 “we/ik ga(an) daar niet over” (wees alert op initiatieven en acties in de  
 maatschappij en sluit aan, doe er wat mee; laat je zien) 
 

- Vast lopen in bureaucratische regelgeving en instituties (paarse krokodil); het belang 
  van de burger staat niet meer centraal; het gaat buiten ons om 
 

- Bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding …. moeten ons politiek handelen  
                                                                                                                                                      Leiden. 

HOE GAAN WE DIT VORMGEVEN? 
 

B Versterken van de vereniging 
 

- Het ledental neemt af; te weinig leden om de basisactiviteit van een afdeling uit te voeren 
                                                                         

- Te weinig slagkracht en vernieuwend vermogen/weinig innovatie 
 

- Veelal weinig samenwerking tussen de afdelingen onderling 
 

- Vaak te grote nadruk op de partijpolitiek en naar binnen gericht; weinig binding/  
                                                                     participatie met de maatschappij/de samenleving 
 

O.A oplossingen te vinden in Slow Politics* en Samen Zwerven* 
                                                                    
                           * Omschrijving van deze begrippen te vinden in de verstrekte stukken; samenvatting in de bijlage  
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Nu de inleiding van Geert van der Varst, woordvoerder van het PvdA partijbureau. 
“Herkenbaarheid” 

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De workshop op zaterdag ochtend 28 november j.l. werd door plm. 60 mensen uit Overijssel bezocht. De meeste 
afdelingen waren vertegenwoordigd. 
De onderwerpen “Versterken van de vereniging” en “Politiek van Waarde” werden in twee ronden in een viertal 
sessies aangesneden. Tijdens de afsluitende lunch hebben we de bijeenkomst afgerond en geëvalueerd. Het 
advies van de deelnemers wordt meegenomen voor de komende periode en de workshop in november 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 2016: 
Op vrijdag 8 januari wordt de nieuwjaarsbijeenkomst van het gewest traditiegetrouw weer gehouden in 
Hellendoorn. Nader bericht volgt via de afdelingssecretaris. 
 
 
Koos Dalstra,  
Voorzitter Gewest Overijssel 
 

BIJLAGE 

Slow politics bedrijven 

De slow politics strategie gaat ervan uit dat er een tegenstelling is tussen ‘het partijpolitieke bedrijf’ en verenigings-
democratische activiteiten: het één kan niet zonder het ander, maar het ritme en de beweging zijn tegengesteld. In het 
politieke bedrijf gaat het om snelle acties met een duidelijke deadline, inclusief het direct kunnen reageren op snel 
veranderende omstandigheden en coalities. Bij participatie en verenigingsdemocratie is het vooral van belang om gestaag te 
bouwen aan een breed kader dat zich -voor kortere of langere tijd- inzet voor de PvdA. De mismatch die kan ontstaan, is dat 
het partijpolitieke bedrijf vrijwel zonder actieve inbreng van de leden wordt vormgegeven. Hiermee komt een belangrijke 
reden voor lidmaatschap en vrijwillige inzet in de knel. Lidmaatschap en vrijwilligerswerk kan een geweldig medicijn zijn 
tegen machteloosheid, een politieke partij kan mensen letterlijk macht geven. Maar dan moet de verenigingsdemocratie wel 
als waarachtig, betrouwbaar en waardevol worden gezien.  

Samen zwermen 

Dit is misschien wel de meest spannende strategie. Kern is dat afdelingen eigen oplossingen mogen toepassen om sterk en 
vitaal te worden, ook als deze niet helemaal sporen met het officiële PvdA-beleid. Voorbeelden hiervan zijn het idee van Gilze 
en Rijen om lokale leden toe te staan en het idee van Ouder-Amstel om mensen lid te laten worden waar ze werken. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt niet verboden of gedoogd (al dan niet knarsetandend), maar gevoed en ondersteund. 

Deze strategie betekent dat het afdelingen niet alleen toegestaan wordt om lokale experimenten uit te voeren, maar dat ze 
er ook in ondersteund worden door de gewesten en het partijbureau, door het inzetten van menskracht en middelen. 
Daarnaast zou een taak van het partijbureau dienen te zijn om de experimenten zichtbaar te maken, te beschrijven en zowel 
de aanpak als de resultaten te verspreiden. 

Koos Dalstra, voorzitter gewest Overijssel

Adviezen/opmerkingen:   
- Een enkele inleider hield de touwtjes wat te strak in handen 
- Zorg vaker voor gelegenheid om elkaar te spreken en ideeën uit te wisselen 
- In het algemeen zeer tevreden over het gebodene 
- Dit soort workshops ieder jaar houden 
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Reest en Wieden 

 
Een nieuw jaar…. 
 
Een nieuw jaar staat voor de deur. Nog even, de 
laatste loodjes van 2015. We kijken terug. Waar zijn 
we trots op, waarvan worden we even stil ? Op naar 
2016. 
Wat het nieuwe jaar ons brengt blijft altijd ongewis. 
Natuurlijk wens ik u, als partijgenoten, alle goeds 
toe. Dat alle wensen die u heeft uit mogen komen, 
dat de mensen die u lief heeft gezond en bij u 
mogen blijven. Dat ons Nederland weer iets socialer 
wordt. 
Ik kijk terug op een mooie samenwerking met de 
PvdA-afdeling Steenwijkerland. De mooie wandeling 
rondom de waterschapsverkiezingen rondom 
restaurant Geertien was daarbij een hoogtepunt. 
Samen met Lutz Jacobi en jullie twee kanjers, Teun 
Boxum en Wim Konter. 
Een ding weet ik zeker in 2016. Ik zal geen bijdrage 
meer gaan verzorgen aan Koppellinks. Niet omdat ik 
dat niet meer wil, maar omdat Wim Konter als 
fractievolger het stokje van mij gaat overnemen. En 
dat is een goede zaak. Dichterbij en bekender kunt u 
hem niet krijgen. 
Ik wens u een heel goed, gezond en rood 2016 toe ! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Mark Tuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de Tweede Kamer 

Opvang en school onder één dak 

door Keklik Yücel op 30 november 2015 

  

Foto Shutterstock / MNStudio 

Veel jonge ouders moeten zich vaak in allerlei bochten 
wringen om, voor en na hun werk, de kinderen op tijd op 
de opvang, school, sport of de muziekles te brengen. En 
daarnaast ook nog voldoende tijd voor elkaar vrij te 
maken. Juist omdat kinderen vaak van de ene naar de 
andere plek moeten worden gebracht, is het aanbieden 
van opvang, school, sport en spel onder één dak een 
goede oplossing. Voor ouders en kinderen. Bovendien 
krijgen alle kinderen hierdoor een eerlijke kans om al hun 
talenten te ontwikkelen. Zonder drempels. Daarom moet 
er meer ruimte komen voor dit soort initiatieven en 
mogen zij niet, zoals nu helaas nog vaak het geval, 
vastlopen in bureaucratische rompslomp. 

Ouders die nu al ervaring hebben met het aanbieden van 
opvang en onderwijs onder één dak, in een kindcentrum, 
zijn erg tevreden. Daarom wil de PvdA over 10 jaar in elke 
wijk en in ieder dorp zo’n kindcentrum. Tijdens het debat 
over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ga ik het kabinet vragen om binnen een half jaar met 
concrete voorstellen te komen om dit doel te bereiken. 
Zodat school en opvang onder één dak, met één 
pedagogisch dagprogramma mogelijk is voor alle ouders 
die dit willen voor hun kinderen. 

De bundeling van expertise en kennis in een kindcentrum 
is een investering in kinderen van nul tot twaalf jaar. 
Vanuit één organisatie wordt dan zowel kinderopvang als 
primair onderwijs aangeboden: ontwikkelen, ontdekken 
én leren. Dat moeten we stimuleren. Zodat dit, voor 
iedereen die dit wil, dichtbij en in de buurt beschikbaar is. 
Daarom wil ik dat alle drempels weg worden genomen, en 
deze kindcentra op meer plekken echt mogelijk worden 
gemaakt. 

Keklik Yücel (Tweede Kamerlid PvdA) 

 

http://www.pvda.nl/personen/Keklik+Y%C3%BCcel
http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&language=en&ref_site=photo&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&use_local_boost=1&autocomplete_id=iecv41zzg939f1hr810&search_tracking_id=ahnGSFMtvCmcCJAft8m3Ww&searchterm=preschool&show_color_wheel=1&orient=&commercial_ok=&media_type=images&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&color=&page=1&inline=126500930
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