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Van de bestuurstafel

De  Sof-TRUMPET 

Is het niet misselijkmakend wanneer zo'n narcist als 
Donald Trump onder het mom van 'als je haar maar 
goed zit' bij voortduring de loftrompet over zichzelf 
steekt? En is het niet nog verontrustender dat veel 
te veel Amerikanen het nog stoer en van power 
vinden getuigen ook dat hij een groot deel van de 
bevolking grof  beledigt? Hetzelfde verschijnsel doet 
zich in feite voor in Nederland met ene Geert. 
Denken zij misschien dat, in navolging van de 
bijbelfiguur Samson, de kracht in een weelderige 
haardos zit ? ...Nou ja, daar kan 'onze' Samsom in 
ieder geval niet van beticht worden! 

Wat is dat toch met het beledigen, het voorbij gaan 
aan fatsoen en normen? 

Ik geloof toch altijd nog in een voorbeeldfunctie en 
gevoel voor verantwoordelijkheid wanneer je op een 
bepaalde positie zit. Ook de media, de journalistiek 
neem ik regelmatig kwalijk dat men er alleen maar 
op gericht is te scoren, de primeur te hebben zonder 
zich af te vragen wat voor gevolgen zo'n uitlating 
heeft. 

Snelheid, sensatie en geld spelen in die wereld 
kennelijk een grote rol en waar niet. 

Hans Spekman zei onlangs dat de politiek 'van de 
lange adem is '. Jan Dirkzwager reageerde terecht: 
'De generatie van nu heeft geen geduld. Dat is een 
trend' en dat gaat vaak gepaard met verlies van 
normen en waarden. De ergernis over de ellenlange 
vergaderingen in Europa alvorens er iets besloten 
wordt is best begrijpelijk, maar met zo veel landen 
duurt compromissen sluiten nu eenmaal lang...en 
laten we niet vergeten dat vroeger alles 'opgelost ' 
werd met een oorlog. 

Onlangs vertelde Duitsland-correspondent Arjan 
Noorlander dat de journalistiek in Duitsland juist 
zeer terughoudend is . Hij wijt dat aan de 2e 
Wereldoorlog vanuit een soort schuldgevoel ('laten 
wij ons maar koest houden') bijvoorbeeld over de 
vluchtelingencrisis. Dat is bij het aanrandingsdrama 
in Keulen dan weer doorgeslagen en die doofpot 
heeft uiteindelijk helaas verkeerd uitgepakt.  

Maar mensen tegen elkaar opzetten, haat en angst 
zaaien is zó zinloos. Een vriendin liet me een stuk 
lezen over het verschijnsel 'katalysator. 

 

Wilders deelde in Almere pamfletten uit tegen de 
gevreesde asieltsunami. Hij bleef zelf hooguit een 
half uur. In het proces van gisting en agitatie vervult 
hij de rol van katalysator. Een katalysator, leerden 
we bij scheikunde, veroorzaakt of versnelt de 
chemische reactie maar keert zelf na de reactie 
onveranderd terug. Wilders, als aanjager van rook en 
vuur, zat op het hoogtepunt al lang en breed in de 
auto op weg naar huis. 

Vervolgens  hield een vrouw een bordje op met 
'Vluchtelingen welkom'. Een PVV aanhanger riep: 'Ik 
hoop dat je verkracht wordt door een islamiet'...  
maar dat wilden ze toch juist niet!? 

Natuurlijk moeten we niet naïef zijn en alle 
problemen rond de asielzoekers en vluchtelingen 
niet bagatelliseren, maar wanneer de media een iets 
veelzijdiger beeld zouden schetsen neemt dat 
onnodige onrust weg. Ik heb nog nooit bij een 
gemeentehuis demonstraties met vuurwerk en 
stenen gooien gezien over het feit dat 4 op de 10 
autochtone Nederlandse vrouwen mishandeld 
worden. 

Hillary Clinton wordt alom geprezen om haar 
deskundigheid. Als minister van buitenlandse zaken 
herstelde ze over de hele wereld betrekkingen die 
de vorige regering had vernield. Ze zet zich o.a. in 
voor de loonkloof die vrouwen ondervinden, m.n. 
niet-blanke vrouwen. Men verwacht dat zij zelfs 
meer kan betekenen voor de zwarte bevolking dan 
Obama, omdat hij niet de indruk wilde wekken hen 
te bevoordelen. Ik hoop zo dat Hillary het redt als 
eerste vrouwelijke president ! Na Obama als eerste 
donkere president die met zijn charisma zo veel 
beschaving uitstraalt. Zó ontroerend toen hij de 
hymne Amazing Grace begon te zingen tijdens de 
begrafenis van dominee Pickney in Charleston. Dat is 
nog eens iets anders dan dat getrompetter. 

In de VS wordt Trump  'the Donald 'genoemd. 
Volgens Paulien Cornelisse klinkt dat voor ons 
ongeveer als de Donald Duck. Ik voeg er aan toe: de 
Mc Donald..en ik bedenk me opeens ..misschien is 
hij wel die enge Mc Donaldclown! 

O.k. Donald, blijf maar toeteren op je trompet 
...zolang je maar niet de eerste viool gaat spelen ! 

Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 
De PVV staat in één van de peilingen al op 42 zetels, 
historisch hoog en de PvdA in diezelfde peiling op 9 
zetels, historisch laag. Het jaar lijkt niet slechter te 
kunnen beginnen, zou je zeggen? Toch denk ik dat 
we een beter jaar tegemoet gaan. Als we volgend 
jaar dit stuk teruglezen hoop ik dat we er om kunnen 
lachen. Dieper kunnen we niet zinken en veel hoger 
zal de PVV niet kunnen stijgen. In de Volkskrant van 
23 januari stond een stuk over profileringsdrang van 
de VVD en de PvdA: zij proberen zich voorzichtig los 
te maken uit hun wurgende omhelzing. De krant lijkt 
het wat negatief te duiden. De meeste afspraken 
tussen beide partijen zijn uitgevoerd en de politiek 
kan weer doen waar zij voor staat. Vanuit je eigen 
waarden aangeven waarvoor je staat en 
meerderheden voor zien te verwerven. Zo haalde 
Otwin van Dijk belangrijke punten binnen om 
Nederland inclusiever te maken: het VN verdrag 
voor mensen met een handicap zal door Nederland 
eindelijk worden geratificeerd en middels een 
algemene maatregel van bestuur zal worden 
vastgelegd wat een bedrijf moet doen om 
toegankelijk te zijn voor iedereen. De VVD was daar 
niet blij mee. Die vinden dat ondernemers niet 
mogen lijden onder deze regelgeving. Maar als je 
iets niet wettelijk vastlegt is er geen aandacht voor 
en boek je geen vooruitgang. Dit bleek de afgelopen 
20 jaar. Ondanks dat iedereen is voor meer 
toegankelijkheid werd er te vaak bij verbouw of 
nieuwbouw geen rekening gehouden met 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 
Mohammed Mohandis pleitte voor meer 
zeggenschap voor studenten en docenten over het 
beleid van de Universiteit of de Hoge School. De 
PvdA fractie gaf minister Schultz van Haegen te 
kennen geen heil te zien in haar plannen voor 
bebouwing aan de kustlijn. Zij trok haar plannen in! 
Daarnaast nam Diederik Samsom initiatief om iets te 
doen aan de vluchtelingenproblematiek. Niets doen 
is geen optie. Natuurlijk is er best wel wat op aan te 
merken, maar dat zal op elke poging zijn deze 
problematiek beheersbaar te maken, laat staan op 
te lossen. En natuurlijk staat hij open voor 
verbetering, wat hij aan organisaties als Amnesty, 
Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk etc. te 
kennen gaf. 

 

 

 

Otwin van Dijk ondervond steun van de groep “wij 
staan op”, Mohandis van studentenorganisaties en 
bij de kustbebouwing vonden we o.a. 
Natuurmonumenten aan onze zijde. Keklik Yücel 
maakt zich hard voor uitvoering van het SER-advies 
om alle kinderen tussen 2 en 4 minimaal 16 uur in de 
week naar één voorziening te laten gaan.  Alle 
kinderen krijgen op deze manier de kans op de beste 
ontwikkeling en een vliegende start in het onderwijs. 
Bovendien maken we hiermee een vuist tegen 
tweedeling en investeren we in de toekomst van 
onze kinderen en daarmee in de toekomst van onze 
samenleving. En lokaal maken we ons hard voor de 
zorg, zij aan zij met de FNV, komen we op voor één 
brede school in Giethoorn in overleg met alle 
partners in Giethoorn en organiseren we 11 februari 
een bijeenkomst over de plannen van het college om 
de inzameling van oud papier door diverse 
verenigingen en stichtingen  te wijzigen. Kortom de 
PvdA heeft haar handen vrij zich vanuit eigen 
waarden te presenteren en doet dat duidelijk samen 
met partijen in de samenleving. Kortom voldoende 
reden om positief te zijn. Als wij ons zelf kunnen zijn 
dan vinden we de samenwerking en verbinding met 
andere partijen en zien we dat we ook weer kunnen 
werken aan een positiever Nederland, voor 
iedereen.  

De handen uit de mouwen dus. Dat hebben we als 
PvdA Steenwijkerland ook letterlijk gedaan. We 
hadden ons gemeld bij de Stichting Present 
(http://stichtingpresent.nl/steenwijkerland/) voor 
een klus. We zijn onder aanvoering van Trijn met vijf 
personen op 16 januari in een tuin aan de slag 
gegaan. De voornaamste opdracht was de klimop die 
op, in, en door de schuur was gegroeid te 
verwijderen. Ondanks de sneeuw en met vereende 
inzet slaagden wij er in de klimop te verwijderen. 
Willem Sommer schuwde het gevaar niet en zorgde 
ervoor dat de klimop ook van de dak van de schuur 
verwijderd kon worden. Op deze wijze hebben we 
twee mensen weer wat perspectief kunnen bieden. 
Een mooie ervaring, omdat perspectief voor 
iedereen zo belangrijk is. Een klein zetje kan dan 
soms al veel helpen. 

Wat mij betreft is de gifbeker nu wel leeg en gaan 
we alleen nog maar Vooruit! Op een goed gezond en 
rood 2016!  

Jan Dirkzwager, voorzitter 

http://stichtingpresent.nl/steenwijkerland/
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Bestuursmededelingen 
 

Verschijnen KoppeLinks: 
De eerstvolgende editie verschijnt medio april 
2016 (deadline inleveren kopij 6 april 2016) 
 
 
Fractiespreekuur: 
Elke maandagavond is de fractie telefonisch 
bereikbaar (06-1854457) 
En uiteraard ook op andere momenten op de 
privénummers 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 het PvdA 
ombudsteam. Deze is telefonisch te bereiken op 
06-13875102 of per mail: 
info@ombudsteamsteenwijkerland.nl 
 
 
Website: 
Wilt u van actuele zaken betreffende onze 
afdeling en fractie op de hoogte blijven, bezoek 
dan regelmatig onze website: 
www.steenwijkerland.pvda.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WMO Huishoudelijke Hulp: 
Het Ombudsteam PvdA Steenwijkerland en FNV 
werken samen om mensen te helpen als er 
problemen zijn met de gemeente over de WMO 
Huishoudelijke Hulp. 
Enkele voorbeelden: 

- Cliënten die uren zijn kwijtgeraakt 
- Cliënten die extra moeten betalen 
- Cliënten die als mededeling hebben 

vernomen dat ze een (standaard) aan 
uren gaan krijgen of hebben gekregen. 

- Cliënten waar geen (fatsoenlijk) 
keukentafelgesprek mee is gevoerd. 

- Cliënten die zijn verwezen naar 
bemiddelingsbureau TipTop. 

- Cliënten die hebben afgehaakt vanwege 
de kosten. 

U kunt zich melden bij ons ombudsteam, 
waarna wij contact met de betreffende cliënt 
opnemen. 
Men hoeft geen lid te zijn van de PvdA of FNV 
om hulp te zoeken, of namens iemand hulp te 
vragen. 
Eventueel bezwaar maken tegen de gemeente 
zal door een jurist worden gedaan. 
Aan deze activiteiten zijn geen kosten 
verbonden, zijn dus gratis. 
U kunt zich melden 06-13875102 of 
info@ombudsteamsteenwijkerland.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
4 KoppeLinks februari 2016 

 

Afdeling Steenwijkerland

Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt: 

Wanneer:  maandag 21 maart 2016. 

Waar:   Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk 

Aanvang:  20.00 uur 

AGENDA: 

1. Opening 
2. Mededelingen – ingekomen stukken 
3. Notulen jaarvergadering 26 maart 2015. (zie blz. 7 en 8) 
4. Notulen ledenvergadering 26 november 2015. (zie blz. 9 en 10) 
5. Jaarverslag secretaris 2015 (zie blz. 5 en 6) 
6. Jaarrekening 2015 (wordt ter vergadering uitgereikt) 
7. Verslag kascontrolecommissie (Meinie Dalstra-Kramer en Jan ten Klooster) 
8. Jaarverslag fractie 2015 (zie blz. 11,12 en 13) 
9. Jaarverslag ombudsteam (zie blz. 14) 
10. Bestuursverkiezing: 

Hennie Brands, aftredend en herkiesbaar 
Siem Bakker, aftredend en herkiesbaar 
Vacature: het bestuur stelt voor te benoemen: Yakup Demirci 
Vacature: het bestuur stelt voor te benoemen: 

11. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger: 
Het bestuur stelt voor Frits Hoekstra te benoemen als afgevaardigde en Siem Bakker als 
plaatsvervanger 

12. Benoeming gewestelijk afgevaardigden: 
Het bestuur stelt voor te benoemen: 
1. Tinus Wolters 
2. Willem Sommer 
3. Siem Bakker 

13. Benoeming kascontrolecommissie: 
Jan ten Klooster aftredend en herkiesbaar 
Frits Hoekstra 
Reserve vacature 

14. Rondvraag. 
15. Pauze 
16. 70 jaar Sociaal Democratie door Bert Middel, oud tweede kamerlid 
17. Sluiting uiterlijk 22.15 uur 
 
Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de 
secretaris. 
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Jaarverslag 2015 

Partij van de Arbeid afdeling Steenwijkerland 

De nieuwjaarsreceptie vond plaats in de vertrouwde 

lokatie 'de Oerthe' waar de leden elkaar een gezond 

en gelukkig 2015 toewensten. Als oppositiepartij 

maaktede fractie zich op om in dit nieuwe jaar, met 

onverminderde strijdlust, zich in te zetten voor 

mensen die het meest te lijden hebben van 

problemen op het gebied van o.a. Zorg, 

Werkloosheid , Jeugdbeleid en Wonen. 

In diezelfde week vond de onthutsende aanslag op 

Charlie Hebdo plaats en werden we ons er eens 

temeer van bewust hoe belangrijk het is dat je je 

mening mag uiten en het democratisch recht om te 

stemmen zo'n hoog goed is. 

De Provinciale Staten- verkiezingen van 18 maart 

stonden voor de deur. Het campagneteam 

organiseerde wijkcanvasacties, 8 maart vond de 

wandeltocht ' Weerribben in rood ' plaats met 

aansluitend een politiek café bij Geertien. De 

opbrengst werd gedoneerd aan de Voedselbank. 

Bijzonder was dat voor het eerst een koppeling werd 

gemaakt met de waterschapsverkiezingen. 

In 'Reest en Wieden' deed de PvdA mee met een 

eigen lijst. De uitslag van de verkiezingen was helaas 

teleurstellend. 

Op 26 maart werd de jaarvergadering gehouden. De 

leden waren zeer verheugd dat Jan Dirkzwager 

bereid was gevonden zich kandidaat te stellen als 

voorzitter van het afdelingsbestuur en Jan werd 

uiteraard gekozen. 

Van harte welkom in het bestuur! 

Hennie Brands werd van harte bedankt voor het feit 

dat hij, na het aftreden van Gé,  als interim 

voorzitter deze taak op zich had genomen. Chrisstien 

Dollekamp nam afscheid na 5 jaar in het bestuur 

gezeten te hebben.  

 

 

 

Haar werkzaamheden voor de fractie nemen haar 

ruimschoots in beslag. Marko Ferwerda nam 

afscheid omdat het officieel niet is toegestaan deze 

bestuursfunctie te bekleden wanneer je 

burgerraadslid bent. Beiden worden van harte 

bedankt voor hun grote inzet. 

De gastspreker op deze avond was Leo Kopaal, 

directeur van de N.W.Groep/ISGD. Hij hield een 

betoog over mensen met een beperking in reguliere 

werkprocessen. 

De 1-mei-viering vond plaats in het exotische 

dierenpark Taman Indonesia te Kallenkote. De 

gastspreekster was Keklik Yucel, Overijssels Tweede 

Kamerlid. In haar 1 mei-rede benadrukte Keklik de 

waarden vanuit de PvdA en de discussie die volgde 

was boeiend. 

Op 18 mei vond het z.g. burenoverleg plaats. Met 

partijgenoten uit Westerveld, de Wolden, Staphorst, 

Meppel en Zwartewaterland werd afgesproken dat 

gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd zou 

worden over de Van Waarde resolutie. Vanuit de 

PvdA-waarden moet de route naar de toekomst 

uitgestippeld worden. 

De startbijeenkomst op 13 juni van de ombudsteams 

van Steenwijkerland Meppel, Staphorst, Midden-

Drente en Westerveld werd opgeluisterd door de 

aanwezigheid van Hans Spekman . Hans sneed de 

grote taart aan en hiermee was de installatie van de 

teams een feit. 

De openbare thema-avond op  25 juni stond in het 

teken van de meerjarenbegroting en de door het 

College voorgestelde bezuinigingsvoorstellen voor 

de komende jaren. Als financieel woordvoerder nam 

Frits Hoekstra deze materie onder een zeer kritische, 

verhelderende loep en stelde  aan de leden de vraag 

welke kaders zij als sociaaldemocraten zouden willen 

meegeven aan het college. 
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De openbare thema-avond op 21 september, met als 

thema 'Prinsjesdag', handelde over de 

Rijksbegroting. Keklik Yucel was onze gast. 

De Bijeenkomst over de WMO op 29 oktober was 

drukbezocht en boeiend. Het baart veel mensen 

zorgen en er bestaat grote onzekerheid over hun 

toekomst. Jurist Kevin Wevers en FNV- bestuurder 

Riek van Kampen benadrukten dat de uitvoering van 

de WMO niet conform de Wet- en regelgeving 

uitgevoerd wordt. Zij riepen de mensen op om 

bezwaar aan te tekenen. 

Op 26 november eveneens een drukbezochte 

bijeenkomst, ditmaal in Giethoorn. Na de 

ledenvergadering werd het een openbare thema-

avond. De slepende kwestie rond de brede school 

werd uitgebreid besproken. Gastspreker Hans 

Nooter, Statenlid van de PvdA, belichtte het thema 

vanuit provinciestandpunt. 

Het 2e thema betrof de toename van het toerisme. 

Gabriella Esselbrugge was enthousiast vanuit 

ondernemersoogpunt, maar de mensen die 'aan het 

pad' wonen , zoals Siegfried Woldhek, ervaren 

overlast en voelen zich inmiddels in een soort 

openlucht museum wonen. 

In 2015 is het bestuur 10 maal bijeen geweest. Het 

bestuur telt 7 leden. 

De samenwerking tussen bestuur en fractie verloopt 

voorspoedig. Tijdens een fractievergadering is een 

bestuurslid aanwezig en tijdens een 

bestuursvergadering is een fractielid aanwezig. 

Penningmeester Wim Ziel waakt als een Cerberus 

over de financiën . Dit resulteert in een financieel 

uiterst gezonde afdeling. 

Landelijk staat de PvdA er zorgelijk voor. In 

Steenwijkerland is de handschoen opgepakt en legt 

de PvdA als frisse oppositiepartij scherp de vinger op 

de zere plekken. M.n. tijdens de openbare thema-

avonden wordt duidelijk dat de inwoner van deze 

gemeente het waardeert wanneer men serieus 

genomen wordt over zaken die de mensen direct zelf 

en hun gezin treffen….en dat waren toch de 

WAARDENmwaar wij ooit voor stonden en nog 

steeds voor moeten staan ? 

Marion van den Berg, secretaris 

 

 

 Laagste inkomens 

profiteren het meest 

van hervorming 

kindregelingen 

door Keklik Yücel  

De laagste inkomens zijn het meest gebaat bij de 

nieuwe kindregelingen van minister Asscher. Ze 

gaan er gemiddeld genomen bijna 1000 euro per 

jaar op vooruit, blijkt uit cijfers van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Mensen met een 

doorsnee of lager inkomen, gaan er allemaal in 

inkomen op vooruit. 

De minister heeft het stelsel eenvoudiger 

gemaakt. Het aantal kindregelingen is in 2015 

teruggebracht van tien naar vier: kinderbijslag, 

kindgebonden budget, combinatiekorting en 

kinderopvangtoeslag. Het voornaamste doel van 

deze regelingen is gezinnen met kinderen 

ondersteunen en het voorkomen van armoede bij 

kinderen. 

De allerhoogste inkomens in Nederland leveren 

met het nieuwe stelsel zo’n 200 euro in. Het 

stelsel is eenvoudiger en rechtvaardiger 

geworden, met een flinke plus voor de laagste 

inkomens. Zo dragen de sterkste schouders de 

zwaarste lasten en hebben mensen met een 

kleine portemonnee meer te besteden. 

 

   

http://www.pvda.nl/personen/Keklik+Y%C3%BCcel
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2016/nieuwe-kindregelingen-voordeligst-voor-laagste-inkomens.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2016/nieuwe-kindregelingen-voordeligst-voor-laagste-inkomens.htm
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Jaarvergadering  

Partij van de Arbeid afd. Steenwijkerland  

d.d. 26-03-2015 te Steenwijk,Wijkcentrum de Korf 

 

1. Opening 

Interim-voorzitter Hennie Brands opent de 
vergadering en heet allen welkom. 

2. Mededelingen/Ingekomen stukken 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de 
Banningleergang. 

3.  Notulen jaarvergadering 6 maart 2014 

Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

4. Notulen ledenvergadering 27 november 2014 

Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

5. Jaarverslag secretaris 2014 

Geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt 
vastgesteld. 

6. Jaarrekening 2014 (wordt ter vergadering 
uitgereikt) 

Penningmeester Wim Ziel licht e.e.a. toe. Ondanks 
de uitgaven voor de verkiezingen wordt toch 
afgesloten met een positief saldo van 5800 euro. 
Elke maand wordt 5% van de fractiecontributie 
afgedragen. De penningmeester vraagt de 
ledenvergadering of zij kan instemmen met zijn 
voorstel om de 5800 euro toe te voegen aan het 
verkiezingsfonds . De vergadering stemt in.  

Chrisstien merkt op dat er geen bedrag begroot was 
voor het ombudsteam. Wim antwoordt dat het 
ombudsteam toen nog niet in beeld was. Voor 
komend jaar wordt daar wel rekening mee 
gehouden. 

7. Verslag kascontrolecommissie (Jaap Otten en 
Meinie Dalstra-Kramer) 

Mede namens Meinie spreekt Jaap zijn bewondering 
uit over Wim die de financiële zaken van de afdeling  
uitstekend voor elkaar heeft. Jaap vraagt de 
ledenvergadering decharge te verlenen aan de 
penningmeester en dat doet de ledenvergadering 
graag. 

Met dank aan Wim. 

 

 

8. Jaarverslag fractie 

Geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt 
vastgesteld. Met dank aan Luc. 

9. Bestuursverkiezing 

De voorzittersfunctie is vacant. Het bestuur stelt 
voor om Jan Dirkzwager te benoemen tot voorzitter. 
De ledenvergadering stemt hier unaniem mee in. 
Welkom Jan in het bestuur ! 

Marko Ferwerda is burgerraadslid geworden en het 
is officieel niet toegestaan dat men daarbij zitting in 
het bestuur heeft. Op zijn geheel eigen wijze drukte 
Marko een stempel op de vergaderingen. Dank 
Marko en veel succes als burgerraadslid. 

Chrisstien Dollekamp is actief in de fractie en deze 
werkzaamheden zijn niet meer te combineren met 
haar bestuursfunctie. Na 5 jaar treedt Chrisstien uit 
het bestuur. Wij danken haar zeer voor haar grote 
inzet. Een echte duizendpoot! 

10. Benoeming congresafgevaardigde en 
plaatsvervanger. De ledenvergadering stemt in met 
het voorstel om Frits Hoekstra en Siem Bakker te 
benoemen. 

11. Benoeming Gewestelijke afgevaardigden. De 
ledenvergadering stemt in met het voorstel om 
Chrisstien Dollekamp, Willem Sommer en Siem 
Bakker te benoemen. 

12. Benoeming kascontrolecommissie 

Jaap Otten is aftredend en niet herkiesbaar.  Meinie 
Dalstra -Kramer is aftredend en herkiesbaar. Meinie 
wordt herkozen. Frits Hoekstra stelt zich beschikbaar 
als reserve. 

13. Rondvraag 

Herman Santema vraagt aandacht voor de 
voorstelling a.s. zondag in de Zuid-Wester. 

Jan Dirkzwager, als kersverse voorzitter, dankt de 
vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 
Zijn huis staat te koop, maar tegelijkertijd realiseert 
hij zich dat elk  voorzitterschap in feite interim is en 
heeft op basis hiervan de beslissing genomen. Jan 
spreekt zijn zorg uit over de situatie waarin de PvdA 
landelijk is terechtgekomen. Hij is het eens met Hans 
Spekman die zegt dat politiek 'van de lange adem ' 
is, maar de mensen aan de kant hebben daar geen 
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geduld voor. Dit is deels ook een trend in de 
maatschappij. De idealen, de waarden die we 
hadden bleken aan te slaan bij de vorige 
verkiezingen toen Samsom die zo reëel bracht. Maar 
water bij de wijn doen, waartoe de PvdA in dit 
kabinet toe veroordeeld lijkt, is niet goed voor de 
beeldvorming aldus Jan.  

Hennie Brands heeft, na het afscheid van Gé, de 
voorzittershamer overgenomen. Hij gaf direct aan 
dat het een interim- functie zou zijn. Wij zijn Hennie 
zeer dankbaar voor het feit dat hij dit heeft willen 
doen! 

Jan overhandigt bloemen aan Hennie en Hennie 
overhandigt op zijn beurt 3 boeken aan Luc die 
betrekking hebben op de sociaaldemocratie 
(nostalgie) en weer doorgegeven kunnen worden. 

 

Na de pauze is de gastspreker Leo Kopaal, directeur 
N.W.Groep/ISGD met als thema 'Mensen met een 
beperking in reguliere werkprocessen'. 

Hoe kunnen we mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt laten deelnemen  en mensen met een 
uitkering proberen te activeren en aan werk te 
helpen? 

Dat is de uitdaging en hiervoor is een andere koers 
(ondernemend zijn  andere cultuur) nodig. Dit leidt 
tot enige onrust m.n. bij het MT. Er wordt een 
onderzoek gestart. De vertrekpunten zijn o.a. : de 
doelmatigheid moet verbeterd worden, de WSW 
moet actief de markt op (waarbij de gunfactor van 
belang is) en er moet minder nadruk op productie 
komen te liggen. Het moet juist meer een 
mensontwikkelbedrijf zijn.  

De forse bezuinigingen, het stoppen van de instroom 
van de WSW en deels de Wajong maken het 
probleem niet kleiner. De ontmanteling van de WSW 
betekent dat de mensen in de bedrijven geplaatst 
moeten worden, waarbij het risico bestaat dat, 
wanneer het slecht gaat met het bedrijf, deze 
mensen er het eerste uitvliegen. 

Kopaal benadrukt de cultuuromslag: voorstander zijn 
van zelfredzaamheid en prikkels daartoe geven. Niet 
onnodig pamperen. Meer contact zoeken met 
werkgevers en de klant  indelen in profielen van 1 
t/m 4, waarbij degene die in profiel 4 past op dit 
moment niet in staat is om te werken.  
Klantmanagers aanstellen die raad op maat geven en 
intensief contact houden met de werkgever. 

Voor profiel 3 en 4 is het noodzakelijk om meer 
samenwerking te zoeken met zorginstellingen, zodat 
deze mensen uiteindelijk werkervaring op doen. Het 
streven is, waar mogelijk, door te ontwikkelen naar 
een hoger profiel. 

Acquisitie:  

Actief netwerken heeft inmiddels al 15 plaatsen bij 
Dyka opgeleverd, 30 bij de Kringloopwinkel, er is een 
aanbesteding met schoonmaakbedrijven gaande. 
Green Logistics is een klant geworden voor 
bestickering van bier en samenwerking met Agrifax 
is tot stand gebracht.   

Succes valt of staat met een intensief contact van de 
werkgever met de jobcoach. De mensen doen niet 
alleen werkervaring op, maar komen ook in een 
ander leef ritme, hebben sociaal contact met 
collega's, het zelfrespect verhoogt en de 
ontwikkelpunten komen, soms zeer ontwapenend, 
bovendrijven. 

Bij de Dyka was enige twijfel bij de vaste 
werknemers hoe het zou gaan bij eventueel ontslag 
m.a.w. zou er verdringing plaatsvinden? Wij hebben 
uitgelegd dat dat niet het geval is. De vakbonden 
staan er anders in. Zij zijn van mening dat deze 
mensen ook een contract moeten krijgen. Wij gaan 
echter uit van een werkleertraject. 

Leo sluit af met 'Loesje' : Waarom moeilijk doen als 
het samen kan. 

Met dank aan Leo Kopaal wordt de avond 
afgesloten. 

Marion van den Berg, secretaris 
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Verslag  ledenvergadering  
PvdA afd. Steenwijkerland  d.d. 26-11-2015 in het 

Kulturhus te Giethoorn 

Afwezig met kennis : Klaas Prins,mv. G. van Zanten, 

Wil Pit ,Tineke Greven 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de 

aanwezigen welkom, in het bijzonder Hans Nooter, 

lid van de PvdA- Statenfractie. Hans zal na de 

ledenvergadering de rol en invloed vanuit de 

Provinciale Staten van Overijssel bespreken. 

2. Begroting 2016 

Penningmeester Wim Ziel reikt ter vergadering de 

begroting uit en licht e.e.a. toe: 

De afdracht van het partijbureau wordt gekoppeld 

aan het aantal leden (van 220 naar 209). Voor het 

ombudsteam was vorig jaar een betrekkelijk klein 

bedrag begroot. Voor 2016 wordt een reëler bedrag 

begroot. 

Jaap Otten zou graag ter vergelijking de begroting 

van vorig jaar er naast zien. Wim zal hier volgend 

jaar aan tegemoet komen. 

Luc stelt een vraag over het verkiezingsfonds 

aangezien die pot minder gevuld is dan voorheen. 

Wim schat dat er nog 3000 euro toegevoegd kan 

worden aan het verkiezingsfonds. 

Met dank aan Wim wordt de begroting vastgesteld. 

3. Werkplan 2016 

N.a.v. het werkplan spreekt Herman Santema zijn 

zorg uit over het feit dat mensen langer in het 

ziekenhuis moeten liggen omdat ze niet weg kunnen 

vanwege gebrek aan ondersteuning thuis. 

Tegelijkertijd worden bejaardenhuizen afgestoten. Is 

dit gebrek aan visie of is het niet goed voorzien ? Jan 

merkt op dat het een aandachtspunt is. Tijdens de 

WMO-thema-avond is er een signaal gegeven. 

Landelijk gaat het redelijk. Er moet een alternatief 

gevonden worden. De wijkverpleging zal meer 

moeten aansluiten. Jan ten Klooster meldt dat het in 

de gemeente Steenwijkerland wel meevalt. 

Overigens wordt het werkplan vastgesteld. 

4. Rondvraag 

Trijn meldt de laatste stand van zaken betreffende 

de begrotingsvergadering: 

-Helaas heeft de PvdA-fractie geen medestemmers 

gekregen tijdens haar poging om de bezuinigingen 

van 500.000 euro op de culturele ondersteuning 

teniet te doen. 

-Evenmin is het gelukt om de beloning voor de ROVA 

om te buigen naar een beloning voor de burger. 

-Het WMO-beleid van deze Gemeente voldoet niet 

aan de Wet. Dit is duidelijk naar voren gekomen 

tijdens de thema-avond met sprekers als Riek van 

Kampen ( FNV) en Kevin Weevers ( jurist). De 

bottleneck is het feit dat mensen bezwaar moeten 

indienen. 

-ISGD: De PvdA zet zich in voor het werk van de 

mensen van de Noord-West Groep en vraagt zich 

tegelijkertijd af of de structuur en visie voor de lange 

duur wel voldoet.  Volgende week wordt dit in de 

Raad besproken. 

5. Jan Dirkzwager sluit de ledenvergadering af en 

nodigt vervolgens de belangstellenden uit voor de 

openbare thema-avond over Giethoorn. 

Pauze 

Daarna begint de Theama-avond 
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Thema-avond Giethoorn  

Met als belangrijkste thema's: 

- het hoe en waarom van de beoogde locatie van de 

brede school 

- het bewaren van het evenwicht m.b.t. het wonen 

in een toeristisch dorp 

Brede School : 

Frits Hoekstra geeft in het kort een overzicht van de 

geschiedenis :  

In 2010 is een locatie gekozen nadat men het er over 

eens was dat er door de krimp, zoals overal, 1 school 

moest komen. Alom verbazing toen bleek dat, na de 

collegevorming, de nieuwe wethouder naar de oude 

locatie keek. De PvdA heeft vervolgens een motie 

ingediend die raadsbreed is aangenomen, zodat 

onderzocht zou worden of de nieuwe locatie toch 

nog geschikt geacht zou worden. Groot was de 

verbazing toen Wim Brus in een interview in de 

krant zei dat het onderzoek niet gedaan werd omdat 

het toch negatief zou uitpakken. Onbegrijpelijk dat 

de wethouder niet meebeweegt met de actieve 

beweging zoals Gieters Belang en de MR. Het college 

heeft geen enkele inspanning verricht en wist niet 

eens waar de locatie was. 

De juriste omgevingsrecht vertelt vervolgens dat het 

bestemmingsplan via de wet gewijzigd kan worden. 

De z.g. ladder van duurzame verstedelijking kun je 

simpel doorlopen. Is er een lokale behoefte? Er zijn 

geen beletselen archeologisch gezien. 

Landschappelijk is het geen speciale plek. De kernen 

groeien steeds meer naar elkaar toe. Dit versterkt 

nog meer het idee dat het logisch is dat de school 

daar komt. 

Hans Nooter : Hoe beoordeel je dit als Provinciale 

Staten ?  Uiteraard streeft men naar een 

toegankelijk openbaar onderwijs voor kinderen met 

allerlei achtergronden bij elkaar. Opvallend is dat het 

plan voor de school nog onvoldoende in het zicht 

van de Provincie is gebracht. Zorg ervoor dat het  

 

 

gemeentebestuur met een goed doorwrocht plan 

komt waar niemand omheen kan. 

Gieters Belang: we zitten juist te wachten op zo'n 

plan! Waarom die weerstand en het ontwijkende 

gedrag van de wethouder en de betreffende 

ambtenaar? 

Last but not least: de directrice van de school:  het 

gaat om de kinderen. Graag in een rustige omgeving! 

Toerisme en Wonen in Giethoorn: 

Gabriella Esselbrugge geeft als ondernemer pur sang 

aan dat de groei goed is voor de ondernemers. Er is 

gezocht naar een doelgroep en die is gevonden in 

China. In folders is duidelijk gemaakt wat het dorp te 

bieden heeft als achterland van Amsterdam. 

Siegfried Woldhek: De keerzijde van de groei van het 

toerisme is dat de Chinezen denken dat het een 

openluchtmuseum is. Men maakt zich 'aan het pad ' 

m.n. zorgen over de aantallen. Er trekken naar 

verwachting 200 miljoen Chinezen de wereld in.  

Slechts enkele ondernemers hebben hier voordeel 

van, de bewoner heeft andere belangen. 

Uiteindelijk blijkt er een gemeenschappelijk belang 

nl.: wat wil je over 30 jaar met dit unieke 

natuurgebied? Een aspect van belang is dat 15% van 

de arbeidsplaatsen afhankelijk is van het toerisme. 

Wel kunnen de ondernemers opgeroepen worden 

om duurzaam te ondernemen.  

Met dank aan de sprekers en de grote inbreng van 

de aanwezigen in de zaal sluit de voorzitter deze 

boeiende bijeenkomst af en wenst een ieder wel 

thuis. 

Marion van den Berg, secretaris 
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Fractieverslag 2015 

 

Algemeen 

Met de 5-koppige fractie (Trijn Jongman, Frits 

Hoekstra, Jan Cordes, Willen Sommer en Luc Greven) 

en de steunfractie is vanuit de lastige oppositierol in 

2015 in de raad invulling gegeven aan de idealen van 

de Partij van de Arbeid. Waar het kan zijn wij 

constructief en denken mee met de coalitie en het 

college, waar het moet zijn we onversneden helder 

in onze afwijzing van het beleid dat soms funest is 

voor de verenigingen, de cultuur, de scholen en de 

mensen die in Steenwijkerland op zorg zijn 

aangewezen of zonder werk zitten in.  

In 2015 is het functioneren van de fractie en de 

individuele fractieleden geëvalueerd. Het is 

aanleiding geweest tot enige bijstellingen in de 

vergaderorde en aanpassingen van 

woordvoerderschappen in de commissie en 

raadsvergaderingen. 

 

Interne en externe contacten 

De fractie vergaderde in 2015 rond de 40 maal. 

Nagenoeg elke maandagavond, uitgezonderd 

vakantieperiodes. Op die avonden worden de 

agenda’s van de commissievergaderingen en 

raadsvergaderingen besproken en wordt de inbreng 

in de raad geëvalueerd. Ook worden op die 

vergaderingen regelmatig vertegenwoordigers van 

instellingen ontvangen of inwoners met problemen 

om met hen door te spreken wat de fractie voor hen 

kan betekenen. Nagenoeg elke dinsdagavond zijn er 

commissie- of raadsvergaderingen dan wel daarop 

voorbereidende bijeenkomsten. 

Een groot deel van het raadswerk speelde zich ook in 

2015 buiten het gemeentehuis af. Er zijn door leden 

van de fractie vele tientallen bijeenkomsten bezocht 

en bezoeken afgelegd bij wijkverenigingen, 

bedrijven, sportclubs, zorginstellingen etc., zowel in 

raadsverband als specifiek voor de eigen fractie.  

In PvdA-verband zijn er contacten met de 

Overijsselse buurfracties als Staphorst en 

Zwartewaterland en ook met Westerveld en Meppel. 

De decentralisaties waren ook in 2015 een belangrijk 

thema, omdat de gemeenten op dat terrein met 

elkaar samenwerken. De (leden van) de fractie 

namen ook deel aan regionale en landelijke 

activiteiten van de PvdA, in 2015 vooral gericht op 

de wijzigingen in de zorg. Willem Sommer zit in de 

denktank Volkshuisvesting rond onze Kamerleden 

met die portefeuille, Luc Greven zit in het 

Onderwijsparlement van de PvdA om op dat terrein 

uit te wisselen met de Kamerfractie. 

Trijn Jongman nam namens de fractie deel aan de 

vergaderingen van het afdelingsbestuur en elke 

fractievergadering is een wisselend lid van het 

bestuur aanwezig. Leden van de fractie nemen ook 

(zoveel mogelijk) deel aan de gewestelijke 

vergaderingen, de partijraad en het congres van de 

PvdA. 

In 2015 zijn diverse themabijeenkomsten 

georganiseerd rond onderwerpen die leven in 

Steenwijkerland. In Giethoorn werd met de 

inwoners gesproken over de realisatie van 1 school 

en in de Zuidwester over de ontwikkelingen in de 

zorg. De themabijeenkomsten lijken in een behoefte 

te voorzien gezien de hoge opkomst.  

 

Belangrijke thema’s 

In de vergadering van de raad van 3 februari was de 

besteding van de aan Steenwijkerland toegekende 

Van Rijn-gelden aan de orde. De gemeente heeft 

voor 2015 (€ 754.000) en 2016 (€904.000) van de 

staatssecretaris extra geld gekregen om de 

huishoudelijke hulpen aan het werk te houden en 

om te zorgen voor continuïteit van de hulp voor de 

cliënten. Zo kan geleidelijk naar een nieuw stelsel 

worden toegewerkt, waar de oppositie in de raad, 

inclusief onze fractie, steeds op aangedrongen heeft, 

ook omdat de gelden daarvoor binnen de 

gemeentelijke begroting gereserveerd waren. Trijn 

Jongman heeft namens de fractie van de PvdA de 
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vinger gelegd bij de uitvoering van de regeling voor 

de toekenning van huishoudelijke hulp die dit 

college voorstelt: die brengt in de eerste plaats hoge 

uitvoeringskosten met zich mee, maar liefst € 

300.000 per jaar. Dat is in geen verhouding en gaat 

ten koste van de beschikbare middelen voor de hulp.  

De fractie van de PvdA heeft herhaaldelijk vragen 

gesteld aan het college over het gebrek aan 

communicatie met de wijkverenigingen Middenweg 

(Oostermeenthe, Nieuwe Gagels en Woldmeenthe) 

en Steenwijk Noord over de toekomst van hun 

wijkgebouw. Tot op heden blijft de college 

oplossingen voor zich uit schuiven.  

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

PvdA lag in april 2015 eindelijk een voorstel in de 

raad om de Buuzepolle in Giethoorn over te doen 

aan een stichting, om zo de activiteiten voor 

ouderen daar door te kunnen zetten. Dit na sanering 

van het asbest in het dak en sloop van de 

aangebouwde (verouderde) gymzaal. Daarvoor heeft 

de raad een krediet beschikbaar gesteld. Er wordt  

veel gebruik van de Buuzepolle gemaakt door de 

ouderen in Giethoorn Noord.  

Het college van BGL etc. heeft de raad in april 

voorgesteld te stoppen met de starterslening voor 

mensen die met een laag inkomen een eerste huis 

willen kopen. Op initiatief van de VVD en de PvdA is 

dat voornemen gelukkig geblokkeerd. Een 

tegenvoorstel van de beide partijen om de starters 

in ieder geval nog in 2015 en 2016 te blijven 

ondersteunen kreeg een meerderheid in de raad. De 

starterslening is een succes in Steenwijkerland 

gebleken in de afgelopen jaren. Veel jonge gezinnen 

maken er gebruik van. 

In de raad van mei lag het voorstel voor om bijna € 

25.000 bij te dragen aan een onderzoek van de 

ondernemers van camping het Akkertien in 

Vollenhove naar de mogelijkheid van het realiseren 

van een strand aan het Vollenhoverkanaal. Er is 

draagvlak onder de bevolking voor zo’n voorziening, 

een lang gekoesterde wens, die terug doet denken 

aan het strand dat er voor de aanleg van de NOP 

was. Het strand zou, indien mogelijk, gerealiseerd 

worden op het terrein van de campingeigenaar. De 

PvdA-fractie had in een motie voorgesteld zekerheid 

in te bouwen dat dit strand, omdat er gemeentelijke 

en provinciale gelden gestoken worden in het 

onderzoek, dan ook voor publiek uit Vollenhove e.o. 

toegankelijk moet zijn. Dat viel goed in de raad en bij 

het college. De motie werd  overgenomen. 

Een motie van de PvdA om meer werk te maken van 

WERK  kreeg op 30 juni in de raad een flinke 

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

het CDA en BGL stemden om wonderlijke redenen 

tegen het voorstel. De motie riep het college op nog 

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

deltaplan met een regionaal karakter). Ook het 

college van BGL etc. kiest er naar eigen zeggen voor 

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

hun eigen nota). Het college deed daar vervolgens 

weinig mee. Mooie woorden, weinig actie! Maar nu 

moeten ze met een plan komen. 

Met een nagenoeg raadsbreed ondersteunde motie 

(alleen de VVD stemde tegen) heeft de raad van 

Steenwijkerland in september aangegeven het 

college te ondersteunen bij haar 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. 

Het college van BGL etc. stelde in maart voor om 

overal in Steenwijkerland uitbreiding van intensieve 

veehouderij mogelijk te maken. Dat was alleen 

mogelijk in de primaire landbouwgebieden. Dat is 

vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie, de 

Toekomstvisie van Steenwijkerland en in het 

Landbouwontwikkelingsplan.  De Partij van de 

Arbeid is fel tegen deze verruiming. De voorwaarden 

die het college hierbij formuleerde zijn boterzacht, 

naar de mening van de fractie. Woordvoerder Frits 

Hoekstra zei hierover: “We kennen de voorkeuren 

van het college voor de landbouwers en 
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landbouworganisaties, maar dit gaat echt te ver. 

Intensieve veehouderij uitbreiden op plekken waar 

ook gewoond wordt of die landschappelijk van 

betekenis zijn is voor ons niet aan de orde.” 

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 

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. 

Na bijna anderhalf jaren negeren van de raad en de 

inwoners van Giethoorn heeft het college in 

december alsnog besloten een plan te gaan 

ontwikkelen voor een 1 basisschool voor Giethoorn 

aan de Beulakerweg naast nummer 127. Daar was 

wel heel veel druk voor nodig. 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 eerdere raadsbrede motie moet 

worden uitgevoerd.  

In de raad van dinsdag 13 december lag een voorstel 

voor om ruim 1.3 miljoen euro aanvullend 

beschikbaar te stellen voor de IGSD om een plan in 

uitvoering te nemen dat meer mensen met een 

(grote) afstand tot de arbeidsmarkt in de richting 

van werk zou moeten begeleiden. Het plan bevat 

prachtige doelstellingen, maar in de raad kwamen 

grote twijfels naar boven of de IGSD als organisatie 

voldoende op orde is om de grote ambities waar te 

maken. Mensen die moeilijk aan werk kunnen 

komen hebben niets aan opgeklopte verwachtingen 

die vervolgens niet waargemaakt worden. De fractie 

van de PvdA ondersteunde de doelstellingen, maar 

Luc Greven en Trijn Jongman brachten vele 

voorbeelden in waaruit blijkt dat de IGSD de basis 

onvoldoende op orde heeft om die doelen te halen. 

 

Luc Greven 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid 
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Ombudsteam  

Partij van de Arbeid Steenwijkerland 

Jaarverslag 2015 

De eerste helft van het jaar bestond grotendeels uit 

voorbereiding op de officiële start. Er vonden 

meerdere besprekingen plaats tussen de 

coördinatoren van de teams van Westerveld, 

Staphorst, Meppel, Midden-Drenthe en 

Steenwijkerland over mogelijke samenwerking. 

Besloten werd om wèl samen te werken, maar als 

zelfstandige teams. 

Ten behoeve van de aard van de samenwerking 

vonden meerdere overleggen plaats tussen de 

coördinatoren. Belangrijk onderwerpen waren de 

wederzijdse ondersteuning bij start en verdere 

ontwikkeling van de teams; het gezamenlijk 

organiseren van trainingen en ondersteuning bij de 

cases die op ons allen zouden kunnen afkomen. 

Alle betrokken teamleden beschikken over namen en 

adressen van de anderen, zodat, zo nodig, gebruik 

kan worden gemaakt van elkanders expertise. 

Hans Spekman werd bereid gevonden om op 13 juni 

de aftrap te doen in Ogterop in Meppel. Daar is toen 

in verschillende kranten en op verscheidene 

websites verslag van gedaan. 

Het team van Steenwijkerland bestond toen uit acht 

personen; te weten: Maria Brinkman, Annelies 

Klinefelter, Jan ten Klooster, Jaap Otten, Yakub 

Demirci, Jan Dirkzwager en Wil Pit. Eind 2015 heeft 

Wim Ziel zich ook aangesloten bij het team. 

Er zijn een flyer en een poster ontworpen die 

gebruikt kunnen worden bij promotieactiviteiten. De 

poster is op enkele plaatsen in de gemeente 

opgehangen in openbare gelegenheden. Jammer is 

dat in gebouwen van de gemeente, de 

Kringloopwinkel en de bibliotheek geen ruimte 

beschikbaar werd gesteld. Overigens bestaat hier en 

daar terughoudendheid en zelfs weigerachtigheid op  

 

 

grond van het feit dat de poster een initiatief van de 

PvdA is. 

Al voordat de officiële aftrap plaatsvond, heeft het 

team aanvragen in behandeling genomen. In totaal 

zes. Onderwerpen betroffen veelal problematiek 

rond de zorg, maar de negatieve wijze waarop 

gemeentepersoneel de burger soms bejegend, was 

ook prominent aanwezig. 

Drie gevallen konden met positief resultaat worden 

afgesloten, twee zaken lopen nog en één aanvrager 

kon worden overgedragen aan passende 

hulpverlening. 

Het is binnen het team Steenwijkerland goede 

gewoonte geworden dat de deelnemers elkaar 

informatie toesturen die helpend kan zijn bij de 

beoordeling van aanvragen en de eventuele 

vervolgstappen c.q. overdracht. Bronnen zijn o.m. 

vakbonden en overlegvormen. 

 

Namens het team, 

Wil Pit 
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Trijnreis 

 

Het is een koude regenachtige dag, die derde 

zaterdag in januari, als de fractie zich als vrijwilliger 

gaat inzetten voor de Stichting Present. Wij hebben 

ons aangemeld bij de stichting om een klus te doen 

van één dag, maar wel een actieve dag. En dat is het 

geworden. Bij mensen die door 

gezondheidsproblemen de tuin hadden 

verwaarloosd mochten wij het nodige snoeiwerk 

verrichten. Met een boot werden we opgehaald. 

Letterlijk door weer en wind naar de overkant, 

waarbij de kleine boot zwaar beladen met 7 

personen de overkant moest bereiken. 

Aan de overkant werden we verwelkomd door de 

begeleiding van Present. Daar  nog een keer de 

afspraken doorgenomen wat we die dag zouden 

gaan doen.  Een hydra die jaren gegroeid had en de 

achterkant van het huis overwoekerde, moest 

helemaal worden verwijderd. Aan de voorkant van 

het huis had een klimhortensia het dak bereikt. Ook 

deze moest worden verwijderd. Niet omdat het lelijk 

is, maar ter bescherming van het huis. Aan de 

voorkant stonden ook nog de nodige bomen die 

teruggesnoeid moesten worden en die als een 

natuurlijke afscheiding konden worden hergebruikt. 

Als laatste de bestaande tegels verwijderen, want 

volgende week komt er een nieuwe groep het 

tegelpad opnieuw bestraten. En zo hebben we als 

team in de klei en de regen, vanuit moeilijke posities 

op het dak een actieve dag gehad.  

Een ervaring die anders is dan raadsvoorstellen lezen 

en standpunten bepalen. Anders dan op papier de 

juiste beslissingen nemen. Nu konden we gelijk deze 

mensen helpen en ook ervaren dat door een klein 

beetje hulp deze mensen de boel weer op de rit 

krijgen. Het zijn grote projecten om alleen aan te 

beginnen, maar met een grote groep is het 

inderdaad “Vele handen maken licht werk”.  Voor 

ons was het een teamdag. Iedereen moest met 

elkaar samenwerken om tot het beste resultaat te  

 

 

 

komen. Dat we er aan het eind van de werkdag 

verregend, onder de blubber, nat en moe uitzagen, 

dat deerde niemand. 

Een ervaring die we meenemen als we praten over 

eenzaamheid in raadsvoorstellen. Hoe kom je daar 

achter? Het zijn juist de mensen die zich niet laten 

zien, die zich niet melden waar schrijnende situaties 

ontstaan. Waar stille armoede is. Waar de 

vanzelfsprekendheid om mensen om hulp te vragen 

niet gewoon is. Waar hulpverleners soms een jaar 

nodig zijn om contact te leggen  Een jaar nodig zijn 

om een vertrouwensband te kweken.  Om 

uiteindelijk  deze eenzame mensen ervan te kunnen 

overtuigen dat er ook mensen zijn die bereid zijn om 

een helpende hand uit te steken.   

Het was een mooie dag, die derde, koude, 

regenachtige zaterdag in januari.   

Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Fractiestemmen 

December 2015/januari 2016 

Weer perspectief voor 1 school voor Giethoorn  
Na maandenlang negeren van de voltallige 
gemeenteraad en Giethoorn met een NJET, heeft het 
college in december alsnog besloten een plan te 
gaan ontwikkelen voor één basisschool voor heel 
Giethoorn aan de Beulakerweg naast nummer 127.  
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 november is gebleken dat met een goede 
onderbouwing het plan kansrijk is. Het zou goed zijn 
dat het college het plan in goede harmonie met 
Giethoorn gaat uitwerken. 
 
Einde aan onfatsoenlijke constructies voor 
huishoudelijke hulp? 
De fractie van de PvdA stelde kritische raadvragen 
aan het college van BGL etc. over de 
arbeidsomstandigheden van huishoudelijke hulpen: 
Geacht college, 
FNV, CNV, VNG en staatssecretaris Martin van Rijn 
(VWS) hebben vorige week (4 december) een 
gezamenlijke aanpak afgesproken voor fatsoenlijke 
banen in de zorg. Daarvoor worden structureel extra 
financiële middelen vrijgemaakt. In de wet worden 
extra waarborgen vastgelegd voor goede 
arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en de 
verantwoordelijkheid van werkgevers, zodat er niet 
wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Er 
komt een verbod op freelancers en 
alfahulpconstructies in de thuiszorg. Zo wordt de 
vermaledijde ratrace naar de bodem gestopt. 
Publiek gefinancierde banen moeten reguliere 
banen zijn tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. 
Alle gemeenten moeten concrete afspraken maken 
over reguliere werkgelegenheid, fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en goede kwaliteit. Daarvoor 
komen enige honderden miljoenen aanvullend 
beschikbaar. 
Dit roept bij de fractie van de Partij van de Arbeid de 
volgende vragen op: 

 
 
 

 Wij nemen aan dat hiermee de door het 
college gekozen constructie met een 
bemiddelingsbureau voor huishoudelijke 
hulp en daaraan gekoppelde freelancers van 
de baan is? Wat is hierop uw visie? 

 Wij nemen aan dat de door u gestimuleerde 
en gefaciliteerde freelance-arbeid zal vallen 
onder de noemer “onfatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden” en bij wet verboden 
zal worden voor huishoudelijke hulp. Wat is 
uw inschatting in deze? 

 Welke maatregelen neemt u op korte en 
langere termijn om tot fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor huishoudelijke 
hulpen te komen die (mede) vanuit 
gemeentelijke (WMO-) middelen bekostigd 
worden? 

 Welke maatregelen neemt u in bredere zin 
op het vlak van WMO en huishoudelijke hulp 
gegeven het genoemde akkoord? 

 Wanneer denkt u de raad bij de 
overwegingen te betrekken? 

 
Twijfels over sociale dienst 
 
In de raad van dinsdag 13 december lag een voorstel 
voor om ruim 1.3 miljoen euro aanvullend 
beschikbaar te stellen voor de IGSD 
(intergemeentelijke sociale dienst) om een plan in 
uitvoering te nemen dat meer mensen met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt in de richting 
van werk zou moeten begeleiden. Het plan bevat 
prachtige doelstellingen, maar in de raad kwamen 
grote twijfels naar boven of de IGSD als organisatie 
voldoende op orde is om de grote ambities waar te 
maken. Mensen die moeilijk aan werk kunnen 
komen hebben niets aan opgeklopte verwachtingen 
die vervolgens niet waargemaakt worden. De 
discussie in de raad liep zo hoog op dat een extra 
avond (woensdag) ingelast moest worden om tot 
besluitvorming te komen. De fractie van de PvdA 
ondersteunde de doelstellingen, maar Luc Greven en 
Trijn Jongman brachten vele voorbeelden in waaruit 
blijkt dat de IGSD de basis onvoldoende op orde 
heeft om die doelen te halen: uit een bezoek aan de 
BCS is ons gebleken dat die zeer ontevreden zijn 
over het aanleveren van mensen voor vacatures en 
stageplekken, de Kringloopwinkel plaatste zelf maar 
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een advertentie in de krant om personeel te werven 
omdat de IGSD niet levert, mensen benaderden ons 
die zo maar in de categorie “geen uitzicht op werk” 
(waarbij nauwelijks bemiddeling 
plaatsvindt) geplaatst werden etc. Het college kon 
tot onze spijt de twijfels over de organisatie van de 
IGSD niet wegnemen. Een motie samen met de VVD 
ingediend om eerst een bedrag beschikbaar te 
stellen om ‘de basis’ op orde te brengen kreeg geen 
meerderheid. 
 
Verlies streekfunctie dreigt voor Steenwijk. College 
aangezet tot actie. 
De fractie van de PvdA heeft het college van 
Steenwijkerland gewezen op de dreiging van het 
verlies van de streekfunctie van Steenwijk en 
verzocht om actie en een reactie op onderstaande 
vragen: 
 
Geacht college, 
De provincie Overijssel is ver gevorderd met haar 
heroverweging van de Omgevingsvisie. GS spreekt in 
haar voorstel aan de Staten (PS 2015/853, ter 
behandeling op 6 en 20 januari) onder meer over de 
positie van Steenwijk: “Wij leggen de focus in ons 
beleid op de stedelijke netwerken (lees: Zwolle, 
Enschede, Deventer e.d.)….Wij sturen in de stedelijke 
netwerken, afhankelijk van behoefte, op 
concentratie van (boven)regionale functies op 
economische toplocaties en hoogdynamische 
plekken als binnensteden, stationsgebieden en 
stadsassen. Omdat connectiviteit steeds belangrijker 
wordt, koppelen wij dit ruimtelijke beleid aan ons 
mobiliteitsbeleid.” Daarnaast stelt GS voor: “De 
status “Streekcentrum” van de kernen Hardenberg, 
Steenwijk vervalt.” Dit baart ons als fractie van de 
PvdA grote zorgen. Dit betekent een beperking van 
de mogelijkheid tot vestiging van bedrijven met een 
(sub-)regionale functie en van bovenlokale 
woningbouw en vormt een bedreiging voor de 
ontwikkeling van de binnenstad van Steenwijk en 
openbaar vervoersvoorzieningen cq het 
stationsgebied. In de periode sinds 2000 heeft 
Steenwijk steeds baat gehad bij haar streekfunctie. 
Het bracht extra investeringen met zich mee (met 
bijdragen van de provincie) in o.a. het centrum en 
het stationsgebied en droeg ook bij aan de sterke 
groei van de werkgelegenheid in het eerste 
decennium (in de top van de gemeenten in het 
noorden van het land). Uit de toelichting bij het 
voorstel van GS komt naar voren dat het 

gemeentebestuur van Hardenberg zich met hand en 
tand verzet tegen het verlies van deze positie, het 
college van Steenwijkerland lijkt minder strijdbaar. 
We lezen op pagina 5: “1 Gemeente Hardenberg 
heeft aangegeven zich niet te herkennen in …het 
standpunt van GS inzake het laten vervallen van de 
status ‘streekfunctie’. 2 De gemeente 
Steenwijkerland herkent en erkent de concentratie 
van bedrijvigheid in stedelijke 
netwerken….gemeente vindt ook dat PS zich op dit 
moment nog niet uit kan spreken over de 
streekfunctie.” 
Wij verzoeken u om een reactie op de volgende 
vragen: 

 Herkent en erkent u, met ons, het grote 
belang van de status van streekfunctie voor 
Steenwijk voor de ontwikkeling van heel 
Steenwijkerland? 

 Kunt u ons aangeven welke inspanningen u 
tot nu toe geleverd heeft om deze positie in 
de vernieuwde Omgevingsvisie vast te 
houden en wat uw inzet zal zijn in de 
komende periode van besluitvorming 
hierover? 

 Samen optrekken met Hardenberg heeft in 
het verleden steeds bijgedragen aan het 
behoud van de streekfunctie. Nu lijkt u 
verschillende standpunten in te nemen. Is 
dat juist? Bent u van zins de samenwerking 
met Hardenberg om de streekfunctie te 
behouden te herpakken? 

 Wij worden via de passende raadskanalen 
gaarne intensief op de hoogte gehouden van 
de verdere ontwikkelingen. Kunt u dat 
toezeggen? 

Non-besluit over de Meenthe 
Het college heeft dinsdag 12 januari een 
meerderheid van de raad meegekregen voor het 
voorstel om de Meenthe uit haar 
liquiditeitsproblemen (o.a. door hoge rente- en 
onderhoudslasten) te halen. BGL, CPB en CDA 
stemden voor, D66, VVD, CU en PvdA stemden 
tegen. Die tegenstemmen kwamen er vooral omdat 
het voorstel van het college geen draagvlak heeft bij 
het bestuur en de directie van de Meenthe. Het 
bestuur gaf als inspreker in de raad (nogmaals) aan 
de continuïteit van de Meenthe met het 
collegevoorstel niet te kunnen garanderen. Ook 
gaven ze aan dat het voorstel van het college op 
onvolledige en onjuiste cijfers gebaseerd is. 
Wethouder Brus koos ervoor de tegenwerpingen van 
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de oppositie en de Meenthe te negeren en de eigen 
cijfers heilig te verklaren. Er zal nog wel wat 
achterweg komen, het bestuur van de Meenthe kan 
met dit besluit niet verder. Er is een non-besluit 
genomen, zo gaf Frits Hoekstra namens de PvdA in 
de raad aan. Wij willen naar een duurzame oplossing 
voor de Meenthe.  

Luc Greven, namens de fractie PvdA 
Steenwijkerland 
 
 

 

 
 

Uit het Gewest 
Waarom/waarvoor 
 

Op school heeft onze natuurkundeleraar een les 
gegeven over de werking van een triode. Dat ging 
dan als volgt: 
 

Een triode is een elektronenbuis met drie elektroden. 
Een triode kan opgevat worden als uitbreiding van 
een vacuümdiode, waarbij tussen kathode en anode 
nog een derde elektrode in de vorm van een rooster, 
het stuurrooster, geplaatst is. De elektronenstroom 
van de verhitte kathode naar de onder hoge 
spanning staande anode passeert dit stuurrooster en 
wordt door de spanning op dit rooster beïnvloed. 
Anders dan …………….. 
 

Kijk voor (een deel van) de rest van de les in de 
bijlage; tenminste als je inmiddels niet zoals de 
medeleerlingen in mijn klas heel snel je interesse in 
deze verhandeling kwijtraakt.  
 

Wij zaten dan ook na enige tijd zeer verveeld en 
ongeïnteresseerd te luisteren of deden andere 
dingen. Na ongeveer drie kwartier, de docent was 
nagenoeg klaar met zijn verhaal, maar was 
ondertussen zijn gehele gehoor/aandacht kwijt 
geraakt, stelde iemand de vraag: “Wat kan je hier nu 
eigenlijk mee, waarvoor is dit en waarom moeten we 
dit weten”. 
Zeer verbaasd en eigenlijk nogal grimmig antwoorde 
hij: “dat wordt toegepast in o.a. telegrafie, telefonie, 
radio's en televisies”. 
De klas werd aardig rumoerig en kreten als: “Had dat 
dan eerder gezegd” en “Hoe gaat dat dan” waren 
niet van de lucht. 
 

Wat leren we hieruit? 
 
 
 
 

Als je een verhaal vertelt, een les geeft, iets beweert 
of iets duidelijk wil maken dan zal je moeten 
beginnen met het waarom of waarvoor. 
 
Uit de psychologie kennen we het gevleugelde 
gezegde: het geheel is meer dan de delen. 
En dat kan je gebruiken in werk, club, relatie, 
opvoeding, begeleiding, lesgeven, schrijven, 
vergaderen, politiek, enz. 
  
Tijdens de workshop van november 2015 hield Geert 
van der Varst, woordvoerder van het partijbureau,  
een inleiding over “Herkenbaarheid” (vgl. 
Koppelinks december 2015). 
Toen de vergadering vroeg: “Staat dit ook op 
papier?”, zei hij dat ze op het partijbureau bezig zijn 
met een boekje waarin het onderwerp  
“Effectief communiceren vanuit onze waarden” 
beschreven wordt en dat hij dat ons zal bezorgen. 
Ondertussen is het boekje verschenen en 
beschikbaar voor iedere afdeling. 
 

In grote lijnen komt het er op neer dat je eerst 
vertelt waarom (waarvoor) je iets doet en daarna 
pas wat je doet en hoe dat dan gaat. 
 

We hebben vaak de onbedwingbare neiging om 
achterste voren te communiceren.  
Dat gaat dan zo:  
 

Bij een vraag over de woningmarkt zeggen we dat 
we scheef wonen willen aanpakken, de 
hypotheekrenteaftrek willen beperken en de sociale 
woningbouw op peil willen houden.  
Je raakt zo de toehoorders kwijt of er begint een 
discussie over de wenselijkheid van één van deze 
maatregelen. 
Wat we werkelijk willen (vanuit onze waarden, 
samen, kansen, eerlijk en een beter leven voor 
iedereen) is:  
Mensen met een normaal inkomen, starters of 
ouderen met een klein pensioen moeten zich een 
huis kunnen veroorloven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronenbuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vacu%C3%BCmdiode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuurrooster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_spanning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anode
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En dan pas vertel je welke maatregelen daarvoor 
nodig zijn en hoe je het gaat inrichten. 
Onze oplossing is samen 
We zijn een activistische vooruitgangspartij en kijken 
naar de toekomst. En als je het bijvoorbeeld over 
een goed pensioen hebt, dan gaat het erom dat 
iedereen een goed pensioen heeft of krijgt en dat we 
niet oud en jong tegen elkaar uitspelen. 
 

Mensen worden meestal niet geraakt door 
argumenten of feiten. Vaak komen mensen in 
beweging door een verhaal of een (emotioneel) 
beeld.* 
 

Koos Dalstra,  
Voorzitter Gewest Overijssel 
 
BIJLAGE 
 

…………………….. 
Anders dan bij een vacuümdiode wordt het 
elektrische veld rond de kathode bij de triode niet 
alleen bepaald door de aangelegde positieve 
spanning op de anode, maar ook door de spanning 
op het stuurrooster. Dit veld regelt de grootte van de 
kathodestroom. Doordat het rooster veel dichter bij 
de kathode is aangebracht dan de anode, is een veel 
kleinere spanning nodig om vergelijkbare velden op 
te wekken dan door de anodespanning. Om het veld 
gelijk te houden, dus bij gelijkblijvende 
kathodestroom, zal een kleine verandering van de 
spanning op het stuurrooster, gecompenseerd 
moeten worden door een grote verandering van de 
anodespanning. De verhouding van deze 
veranderingen wordt versterkingsfactor (μ) 
genoemd. Het is niet moeilijk in te zien dat de 
versterkingsfactor juist de verhouding is van de 
capaciteiten Cgk tussen het stuurrooster en de 
kathode, en Cak tussen de anode en de kathode; 
enz.(volledige verhaal te vinden op Wikipedia). 
* Hier en daar vrij naar het boekje “Effectief 

communiceren vanuit onze waarden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder kind een gelijke 

kans op goede start in 

het leven 

door Keklik Yücel op 21 januari 2016 

Alle kinderen verdienen een gelijke kans op de 

beste start in het leven. Daarom strijdt de Partij 

van de Arbeid al jaren voor goede voorzieningen 

zoals kinderopvang, peuterspeelzalen en 

voorschoolse voorzieningen. Het vandaag 

gepresenteerde advies van de Sociaal-

Economische Raad (SER) om alle kinderen 

minimaal 16 uur in de week naar één 

voorziening te laten gaan is dan ook een 

belangrijk en goed advies. En baanbrekend. 

Alle kinderen krijgen op deze manier de kans op 

de beste ontwikkeling en een vliegende start in 

het onderwijs. Bovendien maken we hiermee een 

vuist tegen tweedeling en investeren we in de 

toekomst van onze kinderen en daarmee in de 

toekomst van onze samenleving. 

De PvdA onderschrijft het advies van de SER 

dan ook van harte. Onze oproep om 

kinderopvang, buitenschoolse opvang, onderwijs 

en sport en spel onder een dak aan te bieden, 

neemt de SER ook over in haar advies. Een 

goede zaak. Alle kinderen krijgen hierdoor een 

kans om hun talenten te ontwikkelen. Zonder 

drempels. 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vacu%C3%BCmdiode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_veldsterkte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Versterkingsfactor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_capaciteit
http://www.pvda.nl/personen/Keklik+Y%C3%BCcel
https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160121-gelijk-goed-van-start.aspx
https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160121-gelijk-goed-van-start.aspx
https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160121-gelijk-goed-van-start.aspx
http://www.pvda.nl/berichten/2015/11/Opvang+en+school+onder+%C3%A9%C3%A9n+dak
http://www.pvda.nl/berichten/2015/11/Opvang+en+school+onder+%C3%A9%C3%A9n+dak
http://www.pvda.nl/berichten/2015/11/Opvang+en+school+onder+%C3%A9%C3%A9n+dak
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Uit de Staten  

Een volle agenda aan het begin van het nieuwe jaar 
voor de provinciale staten. 

Vooral de herziening van de kaders voor het 
ruimtelijk beleid trekken de aandacht. Het 
provinciebestuur heeft een lange aanloop genomen 
om ‘in dialoog en participatie’ met de Overijsselse 
samenleving tot een volwassen voorstel te kunnen 
komen. Middels zogenoemde ‘kleurbekensessies’ in 
de provincie is met tal van maatschappelijke 
vertegenwoordigers gesproken. De inpassing van 
windmolens, duurzame energie, de mogelijkheden 
van logistieke centra, versterking van binnensteden 
en bedrijventerreinen en de positie van 
landbouwbedrijven zijn daarin belangrijke 
bespreekpunten. Met veel belangstelling en gezonde 
argwaan keken wij als Statenfractie uit naar de 
voorstellen van Gedeputeerde Staten. Al snel is 
duidelijk geworden dat van visie en kaders 
nauwelijks nog sprake is. In plaats van richting te 
geven laat het huidige voorstel vrijwel alles bij 
maatschappelijke initiatieven en marktpartijen. Het 
loslaten van beperkingen voor megastallen, 
windmolens in en nabij Natura 2000 gebieden en het 
loslaten van de streekfunctie van Hardenberg en 
Steenwijk getuigen hiervan. De PvdA vraagt zich af 
hoe het proces van maatschappelijke dialoog tot een 
dergelijke uitkomst heeft geleid en hoe daarin 
inbreng en belangen zijn meegenomen. In de 
commissievergadering in Januari ging het er heet 
aan toe. Een volle tribune en een lange reeks van 
insprekers waaronder het college van B&W van 
Steenwijkerland vormden de opmaat naar een lange 
vergadering. De gemeenten Hardenberg en 
Steenwijk bleken niet of nauwelijks geconsulteerd, 
de coalitiepartijen waren uiterst kritisch over het 
eigen bestuur en we zagen een college dat in 
houding en gedrag juist weinig verbinding toonde. 
Eén commissievergadering is dan ook niet voldoende 
gebleken voor het behandelen van het voorstel van 
Gedeputeerde Staten. Voor de PvdA Statenfractie is 
het zonneklaar dat het huidige voorstel niet het 
antwoord is op de vraagstukken waar we voor staan. 
Wij zien geen heil in de richting van verdere 
schaalvergroting, het loslaten van normen voor 
natuur en landschap en het afwaarderen van 
streekcentra. Leefbaarheid en landschappelijke 
waarden komen hiermee nog verder onder druk. We 
zijn voor een grotere rol van maatschappelijk 

partijen in ruimtelijke oplossingen maar wel binnen 
richtinggevende kaders gericht op milieu en 
menselijke maat. Een ander punt is de uitwerking 
van de Ladder voor Duurzame verstedelijking. Dit 
instrument van ruimtelijke beleid roept in de praktijk 
veel vragen en onduidelijkheden op zoals 
bijvoorbeeld voor het inpassen van de schoollocatie 
in Giethoorn. Ook hier geldt dat we een passende 
aanpak verwachten die recht doet aan een 
zorgvuldige afweging. 

Ik eindig graag met een positieve noot. We zijn 
tevreden dat het in problemen verkerende Orkest 
van het Oosten zekerheid heeft gekregen voor de 
komende jaren. Een financiële bijdrage van de 
provincie voor een reëel werkplan maakt het 
mogelijk om het gesaneerde Orkest te behouden. 
Voor de PvdA geldt dat we kiezen voor een regionaal 
orkest dat bijdraagt aan de sociaal culturele 
ontwikkeling van de provincie. 

Hans Nooter, PvdA Statenfractie Overijssel 

 

 

Noteer alvast in Uw agenda: 

1 mei-viering dit jaar in Fredeshiem 

De uitnodiging treft U aan in de 

Koppelinks van april 2016 
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Waterschap Drents 
Overijsselse Delta 
 
In de vorige KoppeLINKS ben ik al aangekondigd door 
Mark Tuit. Als verse fractievolger, namens de PvdA, voor 
het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta breng ik 
de komende periode het (politieke) nieuws uit het 
waterschap bij u via KoppeLINKS. 
Toch wel bijzonder. Vorig jaar maart de provinciale- en 
waterschapsverkiezingen. Ik stond tweede, Teun Boxum 
derde en Wil Kerstjens vierde op de kieslijst voor de 
waterschapverkiezingen. Echter de uitslag was helder, Wil 
had van meer kiezers het vertrouwen gekregen. En nam 
dus terecht plaats op de 2e zetel in het AB van ons “oude” 
waterschap Reest en Wieden. Na de teleurstelling bij mij, 
kwam al snel de berusting en heb ik besloten afstand te 
nemen om Mark en Wil alle ruimte gegeven. Hierdoor kon 
ik meteen mijn volle aandacht op mijn nieuwe 
werkomgeving bij Waterschap Noorderzijlvest richten, 
dus voor mijn gevoel heeft het ergens ook zo moeten zijn. 
Dat we onze 2e zetel moesten opgeven na de fusie met 
waterschap Groot Salland was een gegeven. Dat de 
(politieke) verhoudingen anders zouden worden ook, 
immers het gebied is groter kent nu andere (en grotere) 
gezamenlijke opgaven en uitdagingen.  
Toen Mark mij eind september 2015 belde met een 
verzoek om eens bij te praten, vermoedde ik dat het doel 
van het gesprek “het opdoen van inzichten over 
waterschap Groot Salland” zou zijn. Omdat ik 11 jaar voor 
dit waterschap heb gewerkt beschik ik over kennis die 
Mark mogelijk kon ondersteunen in zijn politieke 
omgeving, zo was mijn gedachte. Ik was dan ook “verrast” 
dat Mark uitlegde dat bij de fusie niet de 
voorkeurstemmen doorslaggevend waren, maar de plaats 
op de verkiezingslijst. En of ik gebruik wilde maken van 
het “tweede” recht om aanspraak te maken op een 
politieke rol bij waterschap Drents Overijsselse Delta, in 
eerste instantie als fractievolger. Nou, dat wilde ik wel. Na 
wat achterbanoverleg heb ik bij Mark aangegeven mij 
graag de komende periode hiervoor in te willen zetten.  
Sindsdien heb ik de aansluiting gezocht met zowel 
waterschap Reest en Wieden als Waterschap Groot 
Salland, om na 1 januari 2016 direct mijn rol te pakken en 
vol aan de bak te kunnen. Nu is het alweer februari 2016 
en zitten de eerste AB’s er al op. Mijn beeld op dit 
moment is dat er toch wel verschillen in de geografie, 
beheersfilosofieën en de bedrijfscultuur tussen de oude 
waterschappen zijn. En de komende periode best 
aandacht besteed moet worden aan het opstarten, in rij 
en gelid te zetten en organiseren van de nieuwe 
organisatie. Aanhaken en aansluiten bij elkaar. Ondanks 
een intensieve fusievoorbereiding in 2015, zullen hier en 
daar toch wel knelpuntjes aan het licht komen. 
Ik wil mijn eerste aandacht/inzet dan ook richten om, 
samen met Mark en Wil, deze transitieperiode goed door 

te komen. De oude verworvenheden verlaten, ego’s geen 
overhand te laten nemen. Maar toekomstgericht samen 
te werken. Niet tegenover elkaar, maar samen als Drents 
Overijsselse eenheid ons inzetten voor de waterbelangen 
in het beheersgebied van het nieuwe waterschap. Van 
Assen tot Deventer, van Vollenhove tot Westerbork. Er als 
bestuur en organisatie er te zijn voor het gebied. En niet 
andersom dat het gebied is er voor het waterschap Drents 
Overijsselse Delta. We staan voor de opgave dat niet te 
laten gebeuren.  
 
Wim Konter PvdA Waterschap Drents Overijsselse 
Delta). 

 
 
------------------------------------------------------------------ 

Ombudsteam 

Van het kastje naar de muur? 

Het PvdA Ombudsteam helpt! 

 06 -13875102 

 Stel: u hebt een probleem waar u alleen niet 

uitkomt. Met de overheid, bijvoorbeeld. Of met 

uw huisbaas. Met school, de 

energiemaatschappij, of met welke instantie dan 

ook. U wilt dat probleem graag oplossen, maar u 

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

bij het PvdA Ombudsteam. 

 Wij zullen proberen om u zo goed mogelijk 

verder te helpen! Door antwoord te geven op uw 

vragen, of door u in contact te brengen met de 

instanties die u verder kunnen helpen. De hulp 

van het PvdA Ombudsteam is gratis beschikbaar 

voor alle inwoners van Steenwijkerland (u hoeft 

dus géén lid te zijn van de PvdA). Alle 

informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. 

Heeft u een vraag of probleem? Stuur dan een 

e-mail naar 

info@ombudsteamsteenwijkerland of bel op 

nummer 06-13875102 
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Wetenswaardigheden 
 
Kunnen we de farmaceutische industrie nog vertrouwen? 

Een kop in de krant “Celstraf oncoloog wegens 
zwartgeld” trok niet alleen als fiscalist mijn aandacht. 
Een zwartsparende hoogleraar moet van de 
rechtbank anderhalf jaar de cel in. 
De pensioneerde hoogleraar aan het Erasmus MC in 
Rotterdam sluisde jarenlang enorme geldbedragen 
weg naar een bankrekening in Zwitserland. Hij had 
zich tussen 1986 en 2014 schuldig gemaakt aan 
belastingontduiking en witwassen. Hij regelde 
miljoenen euro’s van de farmaceutische industrie 
t.b.v. kankerbestrijding en zorgde ook goed voor 
zichzelf. Toen het Zwitserse bankgeheim onder druk 
kwam haalde hij het geld weg uit Zwitserland naar 
zijn huis waar de politie in een bezemkast driekwart 
miljoen aantrof. 
Eind vorig jaar nam het Amerikaanse bedrijf Pfizer 
het in Ierland gevestigde (veel kleinere) Allergan over 
voor $ 160 mrd. Door deze fusie ontstaat het grootste 
farmaconcern ter wereld. 
Het bedrijf krijgt als zetel Ierland. Dit is puur bedoeld 
om het hogere tarief van de Amerikaanse 
vennootschapsbelasting te ontwijken. Het meer is 
nooit vol! De Farmaciefusie gaat niet over pillen maar 
over belastingvlucht. 
In de Volkkrant werd ik attent gemaakt op het boek 
van de Deense hoogleraar 
Peter C. Götzsche. Het boek heeft de titel “Dodelijke 
medicijnen en de misdaad”. Het boek geeft een 
alarmerend inzicht in de verstrengeling van de 
farmaceutische industrie met de medische wereld, de 
onderzoeksinstituten, de toezichthouders en zelfs 
patiëntenverenigingen. 
In het voorwoord van het boek wordt al het voorbeeld 
gegeven van de belangenverstrengeling tussen de 
psychiatrie en de farmaceutische industrie. “waar de 
grens tussen gezond en ziek met behulp van het 
DSM-5 mooi vaag werd gehouden, werden 
vervolgens nieuwe ziektebeelden gecreëerd (zoals 
autismespectrumstoornissen) waartegen, ook 
toevallig, Big Farma een pil heeft die je heel lang 
moet blijven slikken”. Over de bijwerkingen wordt 
nauwelijks informatie verstrekt. 
De farmaceutische bedrijven hebben veel minder 
belangstelling voor de ontwikkeling van medicijnen 
voor weinig voorkomende zieketen dan voor de 
ontwikkeling van z.g. preventief werkende medicijnen 
voor nieuw ontdekte stoornissen waarvan hele 
volkstammen hinder zouden kunnen hebben. Het 
gaat dan vaak over geneesmiddelen tegen hoge 
bloeddruk, cholesterol, pijnstillers en antidepressiva. 
Het boek maakt ook duidelijk dat onafhankelijk 
onderzoek bijna niet bestaat. De farmaceutische 
industrie wil wel betalen maar eist dan dat uitkomsten 
eerst bij hun terecht komt zodat onwelgevallige 
resultaten eruit kunnen worden gefilterd. Wordt er 
dan helemaal geen onafhankelijk onderzoek 

gedaan? Zeker wel. Maar dan brengt de industrie 
geneesmiddelen op de markt die zeer duur zijn terwijl 
de ontwikkelingskosten betaald zijn met 
belastinggeld. Er worden tussen de farma-bedrijven 
veel (niet toegestane) prijsafspraken gemaakt.  
Worden deze bedrijven dan nooit terug gefloten? In 
Amerika worden fikse boetes opgelegd. 
Maar dat beschouwen deze bedrijven blijkbaar als 
voorziene marketingkosten. Een paar voorbeelden: 
In 2009 gaat Pfizer akkoord met een boete van $ 2,3 
miljard wegens het verstrekken van incorrecte 
informatie over een geneesmiddel met de intentie om 
te frauderen en te misleiden. 
In 2009 betaalt Sanofi-Aventis meer dan $ 95 miljoen 
om een fraudeklacht te schikken. Men had teveel 
laten betalen voor medicatie die bestemd was voor 
mensen met een laag inkomen. 
In 2011 moet GlaxoSmithKline 3 miljard dollar 
betalen wegens het maken van reclame voor niet-
goedgekeurde toepassingen van zijn 
geneesmiddelen. 
In 2010 moet AstraZeneca 520 miljoen dollar betalen 
om een fraudezaak te schikken. Men had een 
antipsychoticum onwettig gepromoot voor gebruik bij 
kinderen, ouderen, veteranen en gedetineerden. 
Zo  zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Om 
dergelijke boetes te kunnen betalen dan moeten 
deze bedrijven enorme winsten maken. Dat doen ze 
dan ook. De winst van Shell steekt er soms schraal 
bij af. De grootste verdiener John Hammergren CEO 
van McKesson Corp. had/heeft een jaarinkomen van 
145 miljoen dollar en een ontslagvergoeding van 469 
miljoen dollar. 
En de toezichthouders dan? Er zijn legio gevallen 
bekend van belangenverstrengelingen. 
Leidinggevenden van farmaceutische bedrijven die 
ook in toezichtorganen zitten, medisch specialisten 
die bedrijven adviseren tegen exorbitante 
vergoedingen, z.g. nascholing voor medici waarbij 
het in de praktijk gaat om uitjes in exotische streken. 
En dan krijgen we nu te maken van het onvoldoende 
verkrijgbaar zijn van het medicijn Thurax voor 
mensen die lijden aan een stoornis van de schildklier. 
Dit wordt met opzet gedaan door de Big Farma. Men 
heeft weer nieuwe medicijnen waarvan nog niet is 
aangetoond dat deze beter werken, maar vanwege 
een hogere prijsstelling wel meer opbrengen. Ook de 
z.g. gezondheidscontroles (APK’s) die tegenwoordig 
in zijn worden gepromoot door de farmaceutische 
industrie. 
We zullen dit gezwel als Nederland niet alleen 
kunnen verwijderen. Hiervoor hebben we minstens 
de EU nodig. En dan zijn er nog partijen die de EU 
maar lastig en overbodig vinden! 
 

Willemsoord, 25 januari2016  

Jan ten Klooster 
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Actuele Politiek 

 

Verlies streekfunctie 

Steenwijk dreigt, college moet 

meer inzet plegen 

5 januari 2016  

De fractie van de PvdA heeft het college van 

Steenwijkerland gewezen op de dreiging van het 

verlies van de streekfunctie van Steenwijk en 

verzocht om een reactie op onderstaande vragen: 

Geacht college, 

De provincie Overijssel is ver gevorderd met 

haar heroverweging van de Omgevingsvisie. GS 

spreekt in haar voorstel aan de Staten (PS 

2015/853, ter behandeling op 6 en 20 januari) 

onder meer over de positie van Steenwijk: “Wij 

leggen de focus in ons beleid op de stedelijke 

netwerken (lees: Zwolle, Enschede, Deventer 

e.d.)….Wij sturen in de stedelijke netwerken, 

afhankelijk van behoefte, op concentratie van 

(boven)regionale functies op economische 

toplocaties en hoogdynamische plekken als 

binnensteden, stationsgebieden en stadsassen. 

Omdat connectiviteit steeds belangrijker wordt, 

koppelen wij dit ruimtelijke beleid aan ons 

mobiliteitsbeleid.” Daarnaast stelt GS voor: “De 

status “Streekcentrum” van de kernen 

Hardenberg, Steenwijk vervalt.” Dit baart ons als 

fractie van de PvdA grote zorgen. Dit betekent 

een beperking van de mogelijkheid tot vestiging 

van bedrijven met een (sub-)regionale functie en 

van bovenlokale woningbouw en vormt een 

bedreiging voor de ontwikkeling van de 

binnenstad van Steenwijk en openbaar 

vervoersvoorzieningen cq het stationsgebied. In 

de periode sinds 2000 heeft Steenwijk steeds 

baat gehad bij haar streekfunctie. Het bracht 

extra investeringen met zich mee (met bijdragen 

van de provincie) in o.a. het centrum en het 

stationsgebied en droeg ook bij aan de sterke 

groei van de werkgelegenheid in het eerste 

decennium (in de top van de gemeenten in het 

noorden van het land). Uit de toelichting bij het 

voorstel van GS komt naar voren dat het 

gemeentebestuur van Hardenberg zich met hand 

en tand verzet tegen het verlies van deze positie, 

het college van Steenwijkerland lijkt minder 

strijdbaar. We lezen op pagina 5: “1 Gemeente 

Hardenberg heeft aangegeven zich niet te 

herkennen in …het standpunt van GS inzake het 

laten vervallen van de status ‘streekfunctie’. 2 

De gemeente Steenwijkerland herkent en erkent 

de concentratie van bedrijvigheid in stedelijke 

netwerken….gemeente vindt ook dat PS zich op 

dit moment nog niet uit kan spreken over de 

streekfunctie.” 

Wij verzoeken u om een reactie op de volgende 

vragen: 

 Herkent en erkent u, met ons, het grote 

belang van de status van streekfunctie 

voor Steenwijk voor de ontwikkeling van 

heel Steenwijkerland? 

 Kunt u ons aangeven welke inspanningen 

u tot nu toe geleverd heeft om deze 

positie in de vernieuwde Omgevingsvisie 

vast te houden en wat uw inzet zal zijn in 

de komende periode van besluitvorming 

hierover? 

 Samen optrekken met Hardenberg heeft 

in het verleden steeds bijgedragen aan het 

behoud van de streekfunctie. Nu lijkt u 

verschillende standpunten in te nemen. Is 

dat juist? Bent u van zins de 

samenwerking met Hardenberg om de 

streekfunctie te behouden te herpakken? 

 Wij worden via de passende raadskanalen 

gaarne intensief op de hoogte gehouden 

van de verdere ontwikkelingen. Kunt u 

dat toezeggen? 

Fractie van de Partij van de Arbeid 

Luc F. Greven 
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Papierinzameling door 

vrijwilligers bedreigd? Kom 

11 februari! 

27 januari 2016  

Het college van b. en w. van Steenwijkerland 

heeft het voornemen de papierinzameling te 

wijzigen. Tot nu toe gebeurt dat door 

vrijwilligers van verenigingen, scholen en 

kerkelijke instellingen. Voor deze organisaties 

zijn de inkomsten hieruit vaak noodzakelijk 

voor een gezonde financiële huishouding. De 

voorgenomen nieuwe inzameling met blauwe 

minicontainers zet de vrijwilligers op afstand 

en levert aanmerkelijk minder inkomsten 

voor de verenigingen op. Dit roept veel vragen 

en reacties op, o.a. over de hoogte van de 

vergoeding. De fractie van de PvdA 

Steenwijkerland nodigt alle vrijwilligers en 

verenigingen uit voor een bijeenkomst over de 

“papierinzameling”. Die zal plaatsvinden op 

donderdag 11 februari a.s. om 20.00 uur in de 

Zuidwester in Steenwijk-West.Tijdens deze 

bijeenkomst zal er door een aantal sprekers 

van verenigingen een toelichting worden 

gegeven wat voor consequenties het kan 

hebben voor hun vereniging. Het doel van de 

bijeenkomst is dat de fractie van de PvdA de 

ervaringen van de vrijwilligers in kan 

brengen bij de besluitvorming in de 

gemeenteraad.  

Vestingfeesten bedreigd? 

3 februari 2016  

De Steenwijker Courant kopte woensdag dat de 

Vestingfeesten in Steenwijk op de tocht staan 

(zie;  http://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/st

eenwijk/423387/vestingfeesten-staan-in-

ijskast.html ). Het college van BGL etc. komt 

maar niet met duidelijkheid naar de organisatie 

na een recent onderzoek dat ze gedaan hebben 

naar geluidsoverlast. Des te vreemder, omdat dat 

onderzoek aangeeft dat er nauwelijks 

geluidsoverlast van de vestingfeesten door 

omwonenden ervaren wordt. De organisatie kan 

nu geen contracten sluiten met artiesten, die vaak 

helderheid willen over het geluidsniveau 

waarmee ze mogen spelen. De fractie van de 

PvdA zal om agendering van het onderzoek in de 

raad vragen en daarbij aandringen op tempo in 

de besluitvorming. 

Non-besluit over Meenthe 

13 januari 2016  

 

Het college heeft dinsdag 12 januari een 

meerderheid van de raad meegekregen voor het 

voorstel om de Meenthe uit haar 

liquiditeitsproblemen (o.a. door hoge rente- en 

onderhoudslasten) te halen. BGL, CPB en CDA 

stemden voor, D66, VVD, CU en PvdA stemden 

tegen. Die tegenstemmen kwamen er vooral 

omdat het voorstel van het college geen 

draagvlak heeft bij het bestuur en de directie van 

de Meenthe. Het bestuur gaf als inspreker in de 

raad (nogmaals) aan de continuïteit van de 

Meenthe met het collegevoorstel niet te kunnen 

garanderen. Ook gaven ze aan dat het voorstel 

van het college op onvolledige en onjuiste cijfers 

gebaseerd is. Wethouder Brus koos ervoor de 

tegenwerpingen van de oppositie en de Meenthe 

te negeren en de eigen cijfers heilig te verklaren. 

Er zal nog wel wat achterweg komen, het bestuur 

van de Meenthe kan met dit besluit niet verder. 

Er is een non-besluit genomen, zo gaf Frits 

Hoekstra namens de PvdA in de raad aan. Wij 

willen naar een duurzame oplossing voor de 

Meenthe. 

https://steenwijkerland.pvda.nl/wp-content/blogs.dir/233/pvda_files/cache/th_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1452702885meenthe.gif



