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Van de bestuurstafel

'Elk nadeel heb z'n voordeel' 

De week voor Pasen stond dit jaar overduidelijk in het 
teken van lijden. Op dinsdag werden we opgeschrikt 
door de vreselijke aanslagen in Brussel en op 
donderdag betreurde de voetbalwereld het verlies van 
Johan Cruijff. Op zich uiteraard niet met elkaar te 
vergelijken, maar misschien toch geen toeval dat we 
donderdag op de ene zender de Passion, het lijden van 
Jezus Christus, konden bekijken en op de andere 
zender het requiem ter ere van de voetbalcarrière van 
de andere JC met onnavolgbare, bovennatuurlijke 
bewegingen, zwevend over de velden. 

De Passion was onlosmakelijk verbonden met de 
aanslagen in Parijs en Brussel. Dit houdt een ieder in de 
greep. 'Laat angst niet overheersen' wordt geroepen. 
Maar burgers worden onrustig. Het verhaal destijds dat 
de EU puur economisch zou zijn gaat niet meer op. Er 
woeden felle discussies over wat globalisering doet 
met onze identiteit en politici hebben daar lang niet 
altijd een duidelijk antwoord op. (Caroline de Gruyter , 
NRC). Dit doet de sociale cohesie geen goed en lijkt de 
samenleving te ondermijnen. 

Dit was een aantal jaren geleden nog niet zo en is een 
nieuw verschijnsel in Nederland. De verharding ten 
opzichte van vluchtelingen en moslims in het algemeen 
neemt toe bij een deel van de Nederlanders. Bij een 
ander deel juist niet en stelt men zich als vrijwilliger op 
om mensen te ondersteunen.  

Wat is wijsheid? De van huis uit Turkse Fidan Ekiz riep 
moslims op om zich uit te spreken en openlijk de 
terroristische aanslagen te veroordelen. De kritiek was 
dat men zich niet hoefde te verontschuldigen voor iets 
wat andere moslims misdaan hebben: 'Dit is niet mijn 
Islam' .  

In een speciale uitzending van ' de Wereld draait door ' 
heb ik met grote interesse gekeken naar de presentatie 
van Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en hoogleraar 
Internationale Betrekkingen. Zij gaf een overzicht van 
de golven terrorisme die er door de eeuwen heen 
geweest zijn en waar we dus van moeten leren. 
Terrorisme is een tactiek. Er wordt niet gedood om te 
doden, maar om een reactie uit te lokken met het doel 
om de tegenstander tot dusdanig harde maatregelen te 
bewegen dat 'verwarde' moslims ( op zoek naar een 
doel in hun leven) radicaliseren zodat IS kan oogsten.  

De instrumenten die helpen bij de aanpak zijn o.a. het 
uitschakelen van de leiders, infiltreren en ondermijnen 
( denk aan het USB-stickje met 20.000 namen die 
bekend zijn geworden door een overloper), maar 
vooral jonge mensen rehabiliteren en re-integreren 
oftewel exit-mogelijkheden bieden.  

In Utrecht oogst men veel succes met kennis-en 
knooppunten en buurthuizen. Het thee-drinken van 
Job Cohen was zo gek nog niet ! Een jongen 
deradicaliseerde toen hij, na een auto-ongeluk, zo goed 
behandeld werd in het ziekenhuis door een vrouwelijke 
chirurg dat hij dacht : 'Jee, ze zijn helemaal niet zo 
slecht'. Ook moeders moeten aangesproken worden 
zodat een z.g. opdroging van opvolgers gerealiseerd 
wordt. Het fragment waarin een vader in het kalifaat 
zijn zoontje van 4 jaar laat zeggen dat alle ongelovigen 
vermoord moeten worden is ronduit schokkend. 

Beatrice stelt ons tot slot enigszins gerust. De 
levensduur van elke terroristische organisatie is 
statistisch gering. Het beste wapen om te breken is nog 
steeds een open samenleving mits we maar niet 
bezuinigen op bovengenoemde middelen. De deze 
week bekend gemaakte bezuiniging op de wijkagent 
moet dus ongedaan gemaakt worden. 

Misschien hadden we Johan Cruijff eerder naar voren 
moeten schuiven in de politieke Arena.  Johan zei : 'Ik 
geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje 
voordat ze het veld opkomen. Als het zou werken zou 
het dus altijd een gelijkspel moeten worden'.  Johan 
maakte het helemaal waar in dit aardse bestaan, van 
jochie uit Betondorp tot redder van Catalonië. De 
terroristen die zichzelf opblazen denken in het 
hiernamaals onthaald te worden als held. Kwam er 
maar eens één terug met het bericht dat die 7 

maagden er niet zijn…. 

Als variant op 'Voetbal is heel simpel, maar het 
moeilijkste wat er is, is simpel voetballen' zou Cruijff  
als nuchtere politicus vast zeggen 'Politiek is heel 
simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel politiek 
bedrijven' en je gaat het pas zien als je het doorhebt. 

En wat de PvdA betreft : 'Elk nadeel heb z'n voordeel '. 
Nog verder zakken in de peilingen kunnen we niet. Dat 
is logisch . 

Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 
 

Denkend aan Job 

Op de dag dat Brussel werd getroffen door twee 
aanslagen moest ik denken aan Job Cohen. De boel 
bij elkaar houden. Nog niet zo lang geleden werd Job 
Cohen met hoon overgoten over zijn  streven de 
boel bij elkaar te houden. In plaats dat men het 
enthousiast omarmde werd het zijn eigen 
Jobstijding. Het lukte Job niet.  Inmiddels lijkt het 
adagium verder weg dan ooit en is het moeilijk mijn 
gedachten te ordenen.  

De strategie van IS is er opgericht onze maatschappij 
te ontwrichten. De oorlogstaal van mensen als 
Wilders wakkert dit alleen maar aan. Mensen 
worden uitgesloten en tegen elkaar opgezet. Terwijl 
we allemaal hier geboren zijn, dan wel zijn 
opgegroeid en met elkaar moeten leven, wordt er 
angst gezaaid en haat geoogst.  Veel mensen voelen 
zich minder senang, omdat de wereld onveilig lijkt 
geworden. Mensen wantrouwen elkaar. Het 
wantrouwen uit zich steeds vaker in stereotypen, 
richt zich op groepen. Groepen die worden 
uitgesloten.   

Dat terwijl we steeds gelijker werden.  In het 
verleden was het Oostblok de ander. De Muur 
zorgde voor een vijand waarachter wij ons veilig 
konden verschuilen. Je bent alleen jezelf door de 
ander.  Zo stelt Marc de Kessel in “Identiteit en 
sociale uitsluiting”  dat ondanks dat onze identiteit 
steeds meer met elkaar samenvalt, we blijven 
zoeken naar onze eigenheid en we spontaan naar 
mensen in de direct omgeving wijzen om van hen te 
zeggen dat wij vooral niet zijn zoals zij.  Op het 
moment dat de wereld meer een dorp wordt, het 
begrip natie is verwaterd, staan er mensen op die 
zich voorstaan op de Nederlandse identiteit. En 
daarmee dus de niet kaaskoppen min of meer 
uitsluiten.  

Zo zegt Fidan Ekiz (journaliste en 
documentairemaakster) op dit moment bij De 
Wereld Draait Door dat een vriend die al 40 jaar in 
Nederland woont  met een duidelijk Noordafrikaans 
profiel, met baard, enorm gewantrouwd wordt. 
Terwijl hij waarschijnlijk loyaler aan onze koning is 
dan ik. De kramp is in de samenleving geslagen. We 
zijn bang, verscheurd en praten niet meer met 
elkaar. Terwijl we door stevig met elkaar te  

 

 

discussiëren elkaar juist kunnen leren begrijpen. 
Maar de boel bij elkaar houden werd als slappe thee 
geframed voor bestuurders met slappe knieën. Dat 
terwijl het juist van kracht getuigd om mensen met 
een andere mening aan te horen en als gelijkwaardig 
te benaderen. Met hen de discussie aangaan en 
indien nodig grenzen stellen, zoals we dat bij 
iedereen doen. Vreemd genoeg werd  Joop den Uyl 
decennia eerder wel werd geëerd om dit adagium.  
Omwille van de kwaliteit van het bestaan was het 
zaak ’de boel bij elkaar te houden’ aldus Den Uyl. 

Parijs, Ankara, Istanboel, Brussel wat komt er nog 
meer? Moeten wij uit angst de grenzen sluiten? 
Bang zijn voor onze mede Nederlanders die naar de 
moskee gaan? Sebastiaan van der Vliet, voorzitter 
van Jong WBS stelde terecht: “Geen enkele politieke 
stroming buiten de sociaaldemocratie heeft de boel 
bij elkaar houden hoog in het vaandel. Als de wereld 
echter wel overtuigd kan worden van een mooie 
sociaaldemocratische visie, dan wacht ons een 
mooie toekomst voor iedereen! Met een goed 
milieu, bestaanszekerheid voor iedereen, redelijke 
inkomensverschillen en toegang voor iedereen tot 
de beste basisvoorzieningen als onderwijs, cultuur, 
zorg en vervoer. Wat is daar onredelijk aan?” 

Er is geen andere weg. Het zijn geen slappe knieën. 
Het getuigt van kracht om mensen erbij te houden in 
plaats van af te stoten. Inclusie van achtergestelde 
groepen. Omdat we een gezamenlijk belang hebben. 
Leven met hoop is beter dan angst. Wij moeten die 
hoop bieden vanuit onze overtuiging. Daarbij horen 
wel fundamentele uitgangspunten: solidariteit en 
gelijkheid.  

Nico Wilterdink schreef mijns inziens terecht in 
Socialisme en Democratie 7/8 van 2012: “De ware 
gemeenschap is een egalitaire gemeenschap, waarin 
de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen 
wordt erkend, de minder bedeelden worden 
beschermd en de verschillen in inkomen en andere 
privileges gradueel en gematigd zijn.  Solidariteit en 
gelijkheid bevorderen elkaar wederzijds. Waar 
mensen zich sterker aan elkaar verbonden voelen, 
zullen zij meer steun geven aan een politiek die 
onrechtvaardige vormen van ongelijkheid tegengaat. 
En omgekeerd, naarmate de samenleving minder 
verdeeld is in klassen van rijken en armen, zullen de 
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leden ervan zich meer met elkaar identificeren en 
meer voor elkaar over hebben. In zo’n egalitaire en 
solidaire samenleving is uiteindelijk iedereen beter 
af: de minder bedeelden omdat zij direct profiteren 
van de meer gelijke verdeling, maar ook de relatief 
geprivilegieerden, omdat zij zich niet bedreigd 
hoeven te voelen door vijandige armen, minder 
angst hoeven te hebben voor sociale daling en de 
voordelen ondervinden van het leven in een 
betrekkelijk harmonische, coöperatieve, ontspannen 
samenleving.”  

Zo zijn we terug bij Job Cohen die in het Financieel 
Dagblad van 14 februari het als volgt verwoordde: 
“Stoere praatjes zijn niet zo ingewikkeld. Maar ik ben 
een sociaaldemocraat in hart en nieren en geloof dat 
alleen het verkleinen van de verschillen, zeker als 
het gaat om inkomen of welvaart, een oplossing 
biedt. Dat betekent niet dat ik een fan ben van 
pappen en nathouden, maar wel dat ik thee blijf 
drinken met mensen die een andere mening 
hebben. Ook al houd ik zelf meer van koffie.” 

 

 

Bestuursmededelingen 

Ledenmutatie: 
Overleden: 
De heer Jan Vis, Clarenberglaan 37 te 
Vollenhove is overleden op 77 jarige leeftijd. 
 
Verhuisd: 
Henk en Annie Visser zijn verhuisd naar 
De Meenthof 64, 8332 AZ Steenwijk 
 
Mevr. J. Boelens-Mensinga is verhuisd naar 
Johannes Bogermanstraat 226, 8331 GZ Steenwijk 
 

Verschijnen Koppelinks: 
De eerstvolgende editie verschijnt 
medio juni (deadline kopij 8 juni 2016) 

Fractiespreekuur: 

Elke maandagavond is de fractie telefonisch 
bereikbaar ( 06-18544957). 
En uiteraard ook op andere momenten op de  
privé-nummers van de fractieleden. 

 

Met weemoed denk ik aan Job. Hoe de tijd versnelt, 
men denkt dat alles anders moet. Maar het enige 
redelijke “de boel bij elkaar houden” is.  Misschien 
moet ik alsnog een t-shirt kopen met onderstaande 
opdruk: een goede aanleiding voor een gesprek. 

 

 

Jan Dirkzwager, voorzitter 

 

 

 

 

Ombudsteam: 

Heeft u een probleem of een vraag( of hoort u 

in uw omgeving dat er problemen zijn), neem 

dan contact op met onze ombudsman. 

Tel.nr. 06-13875102 

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 

 

mailto:info@ombudsteamsteenwijkerland.nl
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afdeling Steenwijkerland 

Uitnodiging 1 mei-viering 2016 

Dit jaar houden wij de jaarlijkse 1 mei-viering in Buitengoed Fredeshiem. 

Datum: 1 mei 2016 

Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-de Bult 

Aanvang: 10.45 uur 

Programma: 

10.30 – 10.45 uur  Ontvangst met koffie/thee en eigengemaakte brok 

11.00 – 12.00 uur 1 Mei rede 

ca. 12.15  Uitgebreid lunchbuffet in het restaurant   

Aansluitend vertrek of mogelijkheid tot wandelen. 

I.v.m. de bestellingen voor de lunch graag uw opgave vóór 22 april bij: pvdasteenwijkerland@home of bij Wim Ziel 0527-241519. Wij vragen voor deze 
feestelijke bijeenkomst een eigen bijdrage van Eur. 5,-- per persoon. Gelieve dit bedrag over te maken op rekening: NL86 RABO 0151 2197 61 tnv PvdA afd. 
Steenwijkerland onder vermelding van: 1 mei 2015. Wilt U graag komen, maar hebt U problemen met vervoer, laat het even weten, dan wordt U gehaald en 
gebracht. (pvdasteenwijkerland@home.nl of 0527-241519) 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Namens het bestuur, Jan Dirkzwager, voorzitter 

Uitnodiging wandeltocht 2016 

Fractie en bestuur van de PvdA afd. Steenwijkerland nodigen u uit voor een wandeltocht in het natuurgebied rond Wanneperveen. 

Datum:   Zondag 17 april 2016. 

Wij starten vanaf:   Dorpshuis ”De Wanne”, Dorpshuisstraat 2, 7946 AP Wanneperveen. 

Inloop:   vanaf 10.00 uur met koffie 

Start:   10.30 uur 

Inschrijfgeld:  Eur. 5,-- (deze opbrengst gaat geheel naar de Voedselbank) 

Na afloop:   snert 

Aanmelden: In verband met de hoeveelheid snert verzoeken wij u zich indien mogelijk aan te melden vóór 14 april a.s. Per mail: 
pvdasteenwijkerland@home.nl  

Om ca. 12.00 uur:Informatieverstrekking waterschapszaken in ons natuurgebied NW-Overijssel. 

Indien U niet mee wilt of kunt wandelen geen probleem: U bent om ca. 12.00 uur van harte welkom om kennis te nemen over waterschap zaken in ons 
natuurgebied onder het genot van een kop snert, maar meldt u wel even aan. 

Wij rekenen op uw komst! Jan Dirkzwager, voorzitter

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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Fractiestemmen  

februari/maart 2016 

 
Geen beperkingen meer voor megastallen? 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft 
raadsvragen gesteld aan het college van BGL etc. 
vanwege voornemens van de provincie om 
beperkingen aan megastallen te laten vervallen. 
“Geacht college van Steenwijkerland, 
Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
heeft in het voorstel ‘Kaders beleid voor 
Omgevingsvisie’ de ambitie uitgesproken om de 
maximale bouwblokgroottes voor intensieve 
veehouderijbedrijven los te laten en het mogelijk te 
maken om op elke agrarische bedrijfslocatie een 
intensief veehouderijbedrijf te ontwikkelen. GS 
schrijft: “Wij willen bij agrarische bedrijven 
uitsluitend sturen op kwaliteit…..Dit betekent dat er 
geen maximale grootte van bedrijven wordt 
vastgesteld…..Maximum 1.5 ha (varkens) en 1.8 ha 
(kippen) voor intensieve veehouderij komt te 
vervallen.” Megastallen krijgen hiermee in Overijssel 
vrij baan. In de Provinciale Statenvergadering van 17 
februari is dit kadervoorstel aangenomen. 
Definitieve besluitvorming zal in het licht van de 
heroverweging van de Omgevingsvisie najaar 2016 
plaatsvinden in de Staten. Er is nog tijd om de 
belangen van alle inwoners van Steenwijkerland te 
verdedigen en te voorkomen dat alleen de 
grootschalige agrarische bedrijven bediend worden. 
Komt u in actie?” 
 
Verenigingen willen oud-papier zelf blijven 
inzamelen! 

Het college van BGL etc. is van plan de inzameling 
van oud papier via blauwe containers te gaan 
regelen. Dit heeft grote consequenties voor de 
verenigingen, scholen en wijkverenigingen die dat nu 
(vaak) zelf organiseren. Ze dreigen een groot deel 
van de inkomsten uit oud papier grotendeels te gaan 
missen. De fractie van de PvdA organiseerde een 
themabijeenkomst in De Korf voor de inzamelaars 
om van hen te horen wat de gevolgen zijn van het 
voorgenomen beleid van het college. Ze wezen 
massaal de inzameling met de blauwe container af. 
De fractie zal dat bij de behandeling in de raad 
overbrengen. 

 

 

 

Fractie in actie voor Present 

Op een koude regenachtige zaterdag in januari heeft 
de fractie zich als vrijwilligers in laten zetten door de 
Stichting Present. Present is een organisatie die in 
Steenwijkerland groepen vrijwillegers verbindt met 
mensen met een hulpvraag. Wij hebben ons 
aangemeld bij de stichting om een klus te doen 
waarbij de handen flink uit de mouwen gestoken 
moeten worden. En dat is het geworden. Bij mensen 
die door gezondheidsproblemen de tuin hadden 
verwaarloosd mochten wij het nodige snoeiwerk 
verrichten. Hun huis en schuur bezweek bijna onder 
een reusachtige klimop. Na een dag hard zagen en 
knippen kwam een lieflijk huis tevoorschijn en 
werden we overladen met dankbaarheid.  

Vestingfeesten bedreigd 

De Steenwijker Courant kopte dat de Vestingfeesten 
in Steenwijk op de tocht staan 
(zie;  http://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/ste
enwijk/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 heeft om 
agendering van het onderzoek in de raad 
gevraagd en daarbij aangedrongen op tempo in de 
besluitvorming. 

Luc Greven,  

namens de fractie PvdA Steenwijkerland 
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Wetenswaardigheden 

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers fungeert 
bij lagere inkomens als een bijstandsuitkering. 
 
Door een gedegen artikel van Yvonne Hofs in De 
Volkskrant is er weer een felle discussie losgebarsten 
over de wenselijkheid en de nadelen van de flexibele 
invulling van de arbeidsmarkt door ZZP –ers.  
Voorop liepen uiteraard De Telegraaf en de 
werkgeversorganisaties die uiteraard alleen de 
werkgeversbelangen in ogenschouw namen. 
 
ZZp-ers zijn er in vele soorten. De 162.000 mensen 
met hogere inkomens als advocaten, chirurgen en 
consultants met een gemiddeld inkomen van € 
73.000  maar ook een groep van 100.000 mensen 
met een inkomen beneden de € 30.000 per jaar. 
De groep hogere inkomens kiest over het algemeen 
bewust voor het ZZP-schap, de lagere inkomens 
worden min of meer gedwongen vanwege 
werkloosheid en geen uitzicht op een nieuw 
werknemerschap. 
 
Als ZZP-er betaal je minder belasting en 
premieheffing doordat van de winst een bedrag van 
€7.280 aan zelfstandigenaftrek mag worden 
afgetrokken en daarna van het overblijvende bedrag 
nog eens een MKB-vrijstelling van 14% geldt. 
Voorbeeld: een ZZP-er met een winst van € 30.000 
betaald slechts over € 20.659 inkomsten belasting en 
premieheffing. Dat is €3.400 minder dan een 
werknemer in loondienst betaald. Deze € 3.400 zou 
je kunnen zien als een bijstandsuitkering. 
Verder zijn de ZZP-ers met een laag inkomen bijna 
nooit verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid terwijl ook niet voor een 
pensioenregeling wordt betaald. Dus wanneer het 
tegenzit valt men terug op een bijstandsuitkering. 
 
Een ander kwalijk effect van de belastingvoordelen is 
dat deze vaak in de uurprijs wordt verdisconteerd uit 
concurrentieoverwegingen. Hierdoor wordt de ZZP-
er steeds goedkopen t.o.v. de werknemer in 
loondienst waardoor steeds minder mensen in 
loondienst worden gehouden. De groep ZZP-ers en 
de werknemers zonder een vast contract vormen 
een steeds grotere groep en hierdoor worden de 
arbeidsverhoudingen ernstig verstoord. Het is dan 
ook logisch dat Lodewijk Asscher hier wat aanwil 
doen. Maar ook tegen de nieuwe duur van een WW- 

 
 
 
 
uitkering en bij ontslag een transitievergoeding moet 
worden betaald is, terwijl de regeling pas een paar 
maanden werkt, al weer verzet. De meeste 
werkgevers zien werknemers niet meer als kapitaal 
voor hun onderneming maar als een kostenpost die 
met alle mogelijke middelen en oneigenlijk gebruik 
van regelingen zo laag mogelijk moet worden 
houden. 
 
Het zou beter zijn wanneer de zelfstandigenaftrek en 
de MKB-aftrek zouden worden afgeschaft. Hierdoor 
gaan de belastinginkomsten voor de overheid 
aanzienlijk omhoog. Dit geld zou o.a. besteed 
kunnen worden om in de thuiszorg redelijke 
salarissen te kunnen betalen. Daarnaast zou een 
minimum tarief voor het inlenen van personeel 
moeten worden ingevoerd om de concurrentie 
tussen werken als  
ZZP-er en werken in loondienst te voorkomen.  
Voor de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is nog veel werk te verzetten. 
 
Willemsoord, 17 maart 2016,  
Jan ten Klooster 
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Uit het Gewest 
 
Ik kom nog even terug op het congres van 13 
februari jl. te Amersfoort waarbij voor de eerste keer 
de leden directe invloed op het congres kregen. 
Leden bepalen nog vóór het congres begint de 
agenda, elk lid heeft voortaan een even 
zwaarwegend stemrecht. Er is veel beweging in de 
ledendemocratie van de PvdA. 
 
Dat gaat als volgt 
Gewestelijke voorcongressen worden belegd. 
Alle leden van de PvdA hebben op platform.pvda.nl 
ideeën en moties kunnen plaatsen. Ook hebben 
leden elkaar steun gegeven op deze ideeën en 
moties.  
Dat heeft meer dan 20 moties opgeleverd met 
voldoende draagvlak om nu de volgende stap naar 
het congres te zetten. 
 
Daarna konden alle leden zich uitspreken over de 
moties op het PvdA ledenpanel.  
 
Vervolgens sloot het ledenpanel. Het presidium 
heeft bepaald welke moties op het congres 
uitgebreider aan de orde komen en welke 
hamerstukken zijn.  
 
Schematische samenvatting: 
 

 
 
Leesrichting 
 
De achtergrond 
Het Congres van 17 en 18 januari 2015 in Utrecht 
heeft met enkele amendementen de Resolutie 
Ledendemocratie aangenomen. Hierin staan 
voorstellen om de invloed en inspraak van leden 
binnen de PvdA te vernieuwen.  
 

 
 
De belangrijkste uitgangspunten 
1. Iedereen stemt 'real time' online daar waar 
mogelijk.  
2. We ontkoppelen de eenheid van inhoud en plaats. 
Het kan voortaan ook online. 
3. We introduceren voor iedereen de mogelijkheid 
om te agenderen.  
4. We willen dat amendementen en moties die 
worden ingediend, draagvlak hebben 
5. We creëren een online plein waarop leden elkaar 
kunnen ontmoeten 
 
Werkgroep Ledendemocratie 
Het uitwerken van alle voorstellen wordt bewaakt en 
gestimuleerd door een Werkgroep 
Ledendemocratie.  
Voor het overige verwijs ik naar PvdA-site en Mijn 
PvdA, waar deze en onderstaande materie 
uitgebreid wordt toegelicht. 
 
Wat voor ons Gewest en daarmee ook voor onze 
afdelingen vooral van belang is, zijn de volgende 
besluiten: 
 
Het Congres, bij elkaar op 17 en 18 januari 2015, 
heeft besloten dat: 
 -  bij de gewestelijke vergadering dezelfde regels en 
afspraken gelden als bij de afdelingsvergadering:  
    one man one vote. Een lid van een gewest kan en 
mag agenderen, debatteren en stemmen, over  
    onderwerpen en personen;  
-  er Regionale Voorcongressen komen ter 
voorbereiding van het congres: dit zijn ronde-tafel  
   bijeenkomsten waar leden de agenda van het 
congres voorbereiden. Per gewest wordt een  
   Regionaal Voorcongres georganiseerd. Gewesten 
kunnen dat eventueel samen doen;  
-  de selectie van agendapunten en amendementen 
plaatsvindt na de Regionale voorcongressen  
   door het Ledenpanel;  
-  net als nu de mogelijkheid blijft bestaan een 
agendapunt op te voeren op het congres wanneer  
   honderd handtekeningen zijn verzameld;  
-  op termijn de stem van ieder lid even zwaar telt en 
daarmee de gewogen stem van afgevaardigden 
   vervalt. Als tussenstap wijzigt de stemverhouding 
van 25 staat tot 75 in 50 staat tot 50. Deze  

https://platform.pvda.nl/
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   nieuwe verhouding gaat pas in nadat de 
statutenwijziging hierover de notaris heeft 
gepasseerd;  
-  PvdA-leden die niet zijn aangesloten op de digitale 
wereld worden gefaciliteerd. De afdelingen 
   spelen hierin een belangrijke rol; 
eindverantwoordelijk voor het tijdig en volledig 
faciliteren van 
   genoemde doelgroep blijft het landelijk 
Partijbestuur; 
-  experimenten worden aangemoedigd om ervaring 
op te doen. De door de werkgroep benoemde 
   pilots op pagina 21 van het rapport moeten ook 
worden opgenomen in de resolutie: pilots (bijv.  
   m.b.t. voorcongressen) en de evaluatie daarvan 
zijn van groot belang om een verder beeld hierbij   
   te krijgen. Er moeten ook pilots komen voor 
ledenpanels voor afdelingen.  
-  de afdeling heeft een taak om voor de leden de 
discussie over onderwerpen die spelen in gewest,  
   Politieke Ledenraad en congres te faciliteren, zodat 
de leden daar alvast steun voor hun voorstellen  
   kunnen verwerven en hierover afstemming kan 
plaatsvinden. 
 
Dit is een greep uit de 27 besluiten van 17 en 18 
januari 2015. 
 
Wat ons blij maakt is dat de uitwerking en het testen 
voor ons laatste congres (13-02-2016) tot nu toe 
heel voorspoedig en tot tevredenheid van alle 
betrokkenen verlopen is; dat geeft vertrouwen voor 
de toekomst, - voor de beoogde ledendemocratie-. 
Voor ons Gewest (en haar afdelingen) staat de 
uitwerking en het testen nog in de kinderschoenen, 
maar omdat de statutenwijziging hierover nog niet 
door de notaris is gepasseerd, hebben Gewesten (en 
afdelingen) de vrijheid om of de “oude” regeling of 
de nieuwe toe te passen. 
 
Wij hebben gekozen om de afgevaardigden (die tot 
het passeren van de statutenwijziging nog in functie 
zijn; daarna dus niet meer) uit te nodigen voor onze 
gewestelijke ledenvergadering van 9 april 2016; 
zoals we dus altijd te werk gingen.  
Voorts hebben we alle leden waar een e-mail adres 
van bekend is, de uitnodiging van de bijeenkomst 
(de agenda) toegestuurd.  
De secretarissen van de afdelingen is gevraagd om 
hun leden waar we het e-mail adres niet weten, 
zoveel mogelijk te informeren. 

 
Het is de bedoeling dat de Gewesten in de 
Verenigingsraad worden bijgepraat over de 
organisatorisch en financiële haken en ogen die voor 
hen aan de nieuwe werkwijze kunnen kleven.  
Voor het gemak noem ik er enkele die nu al erg voor 
de hand liggen: 
- Als je ieder lid moet uitnodigen, dan zullen de 
leden die niet over e-mail, WhatsApp of ander 
  elektronische middelen beschikken, schriftelijk op 
de hoogte gesteld moeten worden.  
  Stel dat dat geldt voor 25% van het gewestelijke 
ledenbestand; dan kom je al gauw op een  
  begrotingspost van plm. 1500 euro; ten miste als je 
niet teveel vergaderingen uitschrijft. 
- Als je alleen de afgevaardigden uitnodigt is het 
eenvoudig in te schatten hoeveel dat ongeveer zijn 
  en je kunt er op tijd een zaal voor reserveren.  
  Als je alle leden uitnodigt, dan weet je niet hoeveel 
er komen. Je zult ze dan eigenlijk moeten vragen  
  om zich op te geven, maar wel tijdig want een zaal 
voor grotere groepen zal ruim op tijd moeten  
  worden gereserveerd. Hier kunnen ook financiën 
een rol spelen. 
- Enz. 
 
We hopen dat een praktische uitwerking vóór de 
volgende ledenvergadering(november 2016) rond is. 
Het Gewest zal e.e.a. met de afdelingen moeten 
opnemen en er eventueel in november een 
workshop over moeten inrichten. 
 
Koos Dalstra, 
Vz. Gewest Overijssel 
 
 
 
Referenties 
Rapport Commissie Noten ‘Tussen leden en leiders’  
Resolutie Ledendemocratie 
Van idee naar Congres, voorstel voor uitwerking 
Mijn PvdA 
De PvdA site (PvdA.nl) 
 

http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/publicaties/Resolutie+Ledendemocratie+-+door+Congres+2015+vastgesteld
http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/publicaties/Resolutie+Ledendemocratie+-+door+Congres+2015+vastgesteld
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Uit de Staten 
 
 

Toegankelijk openbaar vervoer 
 
Dit voorjaar bespreken we de nieuwe Openbaar 
Vervoer Visie in Provinciale Staten. In deze visie 
presenteert Gedeputeerde Staten een herijking van 
het bestaande beleid, ofwel: het bestaande OV 
systeem in Overijssel gaat flink op de schop. De 
decentralisatie van de financiële middelen van het 
rijk naar de provincie en de vermindering van het 
budget worden door de provincie aangegrepen voor 
flinke veranderingen. Veranderingen in technologie 
en maatschappij zorgen daarnaast voor andere 
wijzen van verplaatsen. De elektrische fiets, 
ubertaxi's, autodelen en meer thuiswerken en 
studeren middels internet leiden inmiddels tot 
verandering van vraag en aanbod. Het ov gebruik 
toont pieken maar ook lange daluren. In Overijssel 
wordt volgens het voorstel het aanbod 
georganiseerd volgens twee blokken. Een kernnet 
OV met de (regionale) treindiensten plus een 
beperkt aantal regionale buslijnen; en een 
mobiliteitsmix voor nieuwe vormen en voor minder 
frequent busvervoer. In die mix zitten ook de 
stadslijnen en particuliere- en collectieve initiatieven 
en bekostiging daarvan. De openbaar vervoerfunctie 
van de regiotaxi verdwijnt en het 
doelgroepenvervoer WMO wordt 
verantwoordelijkheid van gemeenten. De provincie 
wordt een 'marktmeester', geeft de kaders en gaat 
over aanbestedingen en concessies.  
 
Wie het even op zich laat inwerken ziet de 
consequenties: voor de korte en middellange 
afstand wordt de (elektrische) fiets het 
vervoermiddel. Er is forse druk op en afbouw van 
regionale en lokale busdiensten gecombineerd met 
kansen voor andersoortig en flexibel aanbod 
(vrijwillige buurtbusjes, elektrisch fietsen, 
Uberachtige afroepdiensten etc). Openbaar vervoer 
wordt samengebracht op ov knopen, veelal de 
treinstations en geconcentreerde bushaltes. Vandaar 
uit wordt grofmazig in de regio het busvervoer 
aangeboden, dus minder haltes. Het voorstel roept 
de nodige vragen op. Bijvoorbeeld over de omvang 
van het kernnet bus. Zo is straks in Noord West 
Overijssel bijvoorbeeld sprake van één regionale 
buslijn in het kernnet. Tenzij er structureel zicht is op 
gecombineerd vervoer van tenminste 8 personen en  
 

 
 
een laagfrequente voorziening mogelijk is. De vraag 
is hoe dat criterium in de praktijk wordt gehanteerd.  
En hoe organiseren we dat mensen die niet meer 
(kunnen) fietsen op een goede wijze vervoer 
aangeboden krijgen? Wat spreken we af over 
werkgelegenheid bij de OV bedrijven, de veiligheid, 
bereikbaarheid en frequentie van alternatief vervoer 
zoals vrijwillige ritten. Hoe lang mag een rit eigenlijk 
duren, bijvoorbeeld als die gecombineerd wordt met 
WMO vervoer? Hoe komt prijsstelling tot stand en 
welke normen gelden daarbij? Deel kunnen 
nemen aan de maatschappij vraagt om 
toegankelijke en bereikbare publieke voorzieningen 
voor iedereen.   
 
Of het nu gaat om scholing, werk, natuur en cultuur 
en de mobiliteit om je te kunnen verplaatsen. Dit 
is één van de kernopgaven voor actieve politiek 
van de PvdA. De komende weken werken we hard 
aan dit Statenvoorstel. Ik nodig  u graag uit mee te 
denken en te discussiëren. Het organiseren van het 
gesprek met de samenleving over de voorstellen is 
voor ons als Statenfractie een 
belangrijk vertrekpunt.  
 
Hans Nooter,  
Statenlid PvdA Overijssel 
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Waterschap  
Drents Overijsselse Delta 
 

Op 21 maart 2016, is door de Unie van 
Waterschappen de Green Deal ondertekend. Samen 
met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 
(STOWA) en het rijk steekt het waterschap Drents 
Overijsselse Delta (en de andere waterschappen 
natuurlijk ook) nog meer energie in het duurzaam 
opwekken van energie. We moeten dan denken aan 
het beter benutten van onze biogasproductie op de 
rioolwaterzuiveringen, zonne-energie, benutten van 
waterkracht en windenergie. Doel is het 
terugdringen van de uitstoot van CO2, om in de 
toekomst klimaatbestendiger te leven. 

De nieuwe Green Deal (er was er al een uit 2011) is 
een volgende stap in de uitvoering van het SER 
Energieakkoord. Hierin is afgesproken dat de 
waterschappen zo snel als mogelijk energieneutraal 
worden. In ieder geval moeten de waterschappen in 
2020 voor 40% in het eigen energieverbruik 
voorzien. De nieuwe Green Deal is uitgebreider dan 
de vorige, met afspraken op meerdere vlakken. Eén 
uitbreiding is te omschrijven als meedenken om 
“eigen” terreinen ter beschikking te stellen aan 
derden. Dit om “bredere/andere” initiatieven te 
stimuleren van bijvoorbeeld burgercoöperaties, 
bedrijven of particulieren. 

Het waterschap DOD geeft dus met de 
medeondertekening aan actief te onderzoeken of op 
meerdere manieren invulling geven kan worden, of 
mooier een bijdrage geleverd kan worden, aan de 
doelstelling: een klimaatbestendige omgeving. 
Bijvoorbeeld door onze RWZI’s, poldergemalen en 
het oppervlaktewater in te zetten in de strijd tegen 
energieverspilling. Dit waar mogelijk om te buigen 
naar energieopwekking. De energiefabriek (een 
RWZI kost geen energie, maar levert door slim 
benutten van biogas energie op) is daar een mooi 
voorbeeld van. 

Maar nu kan dus door breder denken, als het aan de 
nieuwe Green deal ligt, dus ook door terreinen 
beschikbaar te stellen voor duurzame initiatieven. 

Het heeft zo moeten zijn! In de AB-vergadering van 
22 april j.l. (één dag later) lag een voorstel op tafel, 
om percelen in eigendom van het waterschap DOD, 

beschikbaar te houden  of te reserveren voor de 
(eventuele toekomstige) aanleg van windmolens.  

Een marktpartij heeft het oog laten vallen op een 
waterberging aan de Dekkersweg te Staphorst. Door 
hier mee te denken voldoen we aan veel al 
gemaakte afspraken over meervoudige 
ruimtegebruik en over de inrichting en het beheer 
van waterbergingen in het landelijk gebied. En past 
mooi in het “eigen” beleid en in die nieuwe Green 
Deal. Aldus het voorstel van het DB. 

Helemaal mooi natuurlijk, ook de innovatiekansen 
en de afspraken met het rijk in de meerjaren 
afspraken Energie Efficiëntie kwamen langs. Daarbij 
werd benadrukt aan welke beleidslijnen we allemaal 
een positieve bijdrage gaan leveren. Een win-
winsituatie dus. Windturbines in onze bergingen. 
Appeltje-paaseitje zo vlak voor Pasen. 

Gelukkig stond de vergadering ook stil bij andere 
inzichten, zeg maar de wat zachtere, de niet zo 
meetbare, argumenten. Geluid in de achtertuin, 
horizonvervuiling, schitteringen en slagschaduw, dat 
soort energievreters bij de directbetrokkenen, zeg 
maar de buren, van zo’n turbine. Hoe staat een 
windturbine in relatie met de natuur in de 
waterbergingen, gaat dat wel samen? Er zal ook wel 
een toegangsweg naar toe moeten. Mijn ervaring is 
dat de impact op de omgeving vele malen groter als 
dan alleen een paal met wieken. Sommige AB-leden 
kregen echt energie van dit onderwerp en lieten zich 
goed horen.  

Hoewel de gemeente en provincie gaan over de 
vergunningen, kan het geen kwaad de gevoelens 
over de negatieve kanten mee te nemen in de 
overwegingen om gronden beschikbaar te houden. 
En welke negatieve energie dit gaat geven voor ons 
waterschap als de emoties t.z.t. in het gebied op 
gaan lopen. En welke energie we moeten leveren om 
dit weer in goede banen te krijgen. Een dilemma 
waar samen energie in gestoken moet worden. Wat 
mij betreft positieve energie. Dan werkt het best 
wel, die waterschapsdemocratie. 

Bijzonder was het daarom ook dat in dezelfde 
bijeenkomst aandacht werd gevraagd voor de 
nieuwe Omgevingswet. In de PowerPointpresentatie 
was een sheet opgenomen met de volgende tekst: 

 



 
11 KoppeLinks april 2016 

 

Reikwijdte van de wet is een integraal kader voor 
plaatsgebonden activiteiten van burgers, bedrijven 
en overheden in de fysieke leefomgeving. 
“Gebiedgericht staat centraal.”  

Als alles gaat zoals het is bedoeld, gaat in 2018 het 
digitale systeem “Laan van de Leefomgeving” in 
werking. Bij het bewandelen van de laan komen we 
onderwerpen als bodem, natuur, water, lucht, 
geluid, ruimte tegen. Alle hebben invloed op onze 
(beleving van de) leefomgeving.  Hier spelen we als 
waterschap een belangrijke rol. 

Samenwerken met de omgeving is een must, maar 
wordt met deze omgevingswet nog nadrukkelijker 
geregeld.  

Het paste allemaal mooi in elkaar op die 
dinsdagmiddag, die harde analytische regels. Maar 
uiteindelijk gaat het ook om de zachte kant van de 
regels, de mensen, de ingelanden. Zijn de (zachte 
belevings-) nadelen van windturbines het waard om 
die harde doelstellingen in duurzame energie te 
halen in een mooie landelijke omgeving? Of kunnen 
we slimmer omgaan met andere mogelijkheden, met 
die andere kansen? Waar liggen die eigenlijk? Zijn er 
nog meer mogelijkheden of zijn er andere manieren 
om belangen te combineren?  

Een heel gedoe, zo’n Green deal. Hier gaan we nog 
veel energie in steken. 

Wim Konter  

PvdA Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ombudsteam 

Mij is gevraagd om even een stukje te schrijven over 
het ombudsteam. 

Op dit moment lopen er een viertal zaken, die 
uiteenlopen van w.m.o. tot en met de 
participatiewet.  

Wil Pit heeft aangegeven niet langer de coördinator 
te willen zijn door andere bezigheden.  Per 1 maart 
ben ik begonnen als coördinator van het 
ombudsteam en rond half april zullen we als team bij 
elkaar komen . 

Graag willen we wat meer doen aan promotie van 
onze activiteiten. Tot nu toe kwamen de zaken die 
werden aangedragen door leden van de afdeling, 
maar graag zou ik zien dat de bekendheid van ons 
team juist onder de bevolking toe zou nemen, zodat 
we makkelijker en laagdrempeliger bereikbaar 
kunnen zijn. 

Het lijkt me zinvol om eens gesprekken te voeren 
met wijkteams en anderen zoals verenigingen en 
wijken, omdat daar een grote signaalfunctie vanuit 
zou kunnen gaan. Verder hebben we ook veel 
contact met de ons omliggende ombudsteams, om 
zoveel mogelijk kunnen delen hoe en waar we onze 
inzet het beste kunnen uitvoeren. 

Ik hoop aan het eind van dit jaar te kunnen melden 
dat we vooral aan naamsbekendheid terrein te 
hebben gewonnen. Verder loop ik nog steeds rond 
met het idee om eens per maand een soort 
spreekuur te houden op zaterdagochtend , waar 
mensen vrijblijvend binnen kunnen lopen voor een 
gesprek en een kop koffie. 

Tot dan wil ik alle leden van onze afdeling vragen 
wanneer ze dingen signaleren bij vrienden en 
bekenden, ze het telefoonnummer en mailadres van 
ons team te geven, want iedereen verdient het 
geholpen te worden in nood 

Namens het team, 

Marko Ferwerda 
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Zeventig jaar PvdA 
De partij is zeventig jaar geworden. Voor een bedrijf 
of organisatie een relatief kort bestaan, voor een 
mens een respectabele leeftijd. 
Natuurlijk weten we (nog) dat de PvdA een 
voorganger heeft gehad in de SDAP en rekenen we 
deze tijd niet mee. De ontwikkeling van de PvdA na 
de tweede wereld oorlog gaf een modernisatie aan 
en een groei van nieuwe initiatieven in een periode 
van opbouw. 
Iemand die zeventig jaar is geworden heeft een 
schat aan herinneringen. Net als de schatkamer van 
het geheugen van de vroegste leden. Ik kom hier op 
omdat ik na het overlijden van mijn vader bij het 
opruimen van persoonlijke spullen een vaan tegen 
kwam. Op die Rode Vaan het embleem van de 
Trekvogels. De Trekvogels was een jeugdorganisatie 
in de PvdA voor leden van twaalf tot zestien jaar. 
Mijn ouders waren lid in afdeling Velsen en hebben 
daar hun jeugd bij doorgebracht. 
 
Bij het navragen aan mijn moeder bleek er meer te 
zijn dan alleen die vaan. Op de vlag zijn wat stoffen 
emblemen genaaid, met meer Trekvogels, een 
uitwisselingsherinnering en aanduiding van het Rode 
Nest( Paasheuvel, Vierhouten). Mijn moeder zei dat 
er meer was in de vorm van broches van het Rode 
Nest en zo kwamen er  koperen broches uit de kast 
met de jaartallen 1949, 1951 en 1952. En van 
Pinksterfeesten in diverse jaargangen. 
 
Er is een heel uniform geweest: blauw overhemd 
met trekvogel embleem op de mouw, rode das met 
een das-ring, met een uit gestanste vogel en een wit 
koord met fluit. Tegenwoordig doet je dat denken 
aan de scouting, maar daar leek het maar een beetje 
op. De grondgedachte was anders. Geen stokbrood 
bakken, maar zingen om het kampvuur, volksdansen 
en debatteren.  
Wie kent Jan Pierewiet nog? Ik zit bij mijn moeder te 
typen en spontaan begint ze te zingen. Leuke 
herinneringen aan een blije, onschuldige tijd. 
 
Na verloop is de jeugdbeweging verwaterd voor mijn 
ouders. Het jongerenparlement, waar zij deel van uit 
maakten in de gemeente Velsen, kwam niet goed 
van de grond. ”Wij waren niet streverig genoeg:, zei 
mijn moeder. Toen kwam er een verandering in de 
partijlijn door Amsterdamse en Rotterdamse 
groepen, die toneelstukken in de Zonnehal  

 
 
organiseerden. Mooi, maar het begin van een 
onderlinge verwijdering. Dit alles onder invloed van 
een groeiende welvaart en milieubesef. 
 
Mijn moeder memoreert nog even de meifeesten. 
De straten waren vol van rode vlaggen en de 

IJmuider Harmonie voorop (mijn vader speelde daar 
in), mijn moeder liep trots met een vlag. De 
akoestiek van sommige straten roemt ze nog, 
daverend! O wee, als het waaide, dan moest je die 
vlag stevig vast houden en zorgen dat hij in de riem 
bleef zitten. Het was een hele dag feest, met een 
heleboel activiteiten op de Herenduinweg. 
Wedstrijden als touwtrekken, levend ganzenbord, 
enz. 
Mijn moeder kreeg altijd voor het meifeest een 
nieuwe jurk, geborduurd en wel. 
Mijn grootvader schreef voor de avond spreekkoren( 
voor nu, onderwerpen waar onze wenkbrauwen bij 
omhoog gaan). In hoogdravende taal werd een 
thema besproken , soms in duidelijke termen, soms 
in symboliek. Zovele onderwerpen zijn in min of 
meerdere mate gerealiseerd. Werktijden, 
arbeidsomstandigheden en welvaart. 
Veel herinneringen dus bij één Rode Vaan. Ik kan me 
voorstellen dat er leden zijn, die dit soort 
herinneringen herkennen en willen delen. Heeft u 
nog een kleine tastbare of grote woordelijke hoor ik 
die graag. Ik heb een heerlijk uurtje met mijn 
moeder doorgebracht in haar jeugd. 
 
Chrisstien Dollekamp 
 

 




