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Van de bestuurstafel 

'Sorry seems to be the hardest word' 

Kent U ook nog deze prachtige song uit de jaren '70 van 
Elton John? Het schoot meteen door mijn hoofd toen ik 
deze week het ruiterlijk toegeven van gemaakte fouten 
en niet ingeloste beloftes hoorde van zowel Rutte als 
Samsom. Excuses voor 'geen cent meer naar 
Griekenland' en 'ik heb de fractie te weinig aandacht 
gegeven ', verwaarloosd zelfs en te veel de ambitie 
gehad om Rutte 2 tot een succes te maken. Altijd mooi, 
dacht ik, je excuseren … en ook handig met het oog op 
de komende verkiezingen       (hebben we dat maar 
gehad), maar tegelijkertijd bekroop me een ambivalent  
gevoel: als Rutte en Samsom, die 
regeringsverantwoordelijkheid op zich hebben 
genomen en impopulaire maatregelen hebben moeten 
nemen, al SORRY gaan zeggen ...dan lust ik er nog wel 
een paar ! 

De verkiezingen-boemel begint op stoom te raken. Deze 
week zag ik Roemer bij Pauw zitten. Hij begon heel 
driest met termen als 'leugenaar Rutte' en de 'puinhoop' 
die het kabinet Rutte had achtergelaten, maar hij had 
kunnen weten dat Jeroen daar geen genoegen mee 
neemt. Bij de eerste de beste vraag welke oplossingen 
hij dan had voor de problemen begon Emiel te 
schutteren en kwam er niet meer uit. Hij heeft ook al 
niet mee dat 6 fractieleden niet terug willen keren in de 
Tweede Kamer. Tjitske Siderius heeft genoeg van de 
slangenkuil, het bestuur was niet enthousiast over de 
fractie en er was te weinig geprofiteerd van het verlies 
van de PvdA... maar verder gaat het helemaal prima met 
de SP! Spijt betuigen over e.e.a. was echt niet nodig. 

Over Wilders kan ik heel kort zijn, net zo kort als zijn 
verkiezingsprogramma -A4-tje: nul asielzoekers, azc's 
dicht, verbod op de Koran, ontwikkelingshulp stoppen, 
pensioenstelsel onveranderd laten en uiteraard geen 
financiële onderbouwing.... nou ja, sorry hoor! 

Gaan we buiten onze grenzen kijken dan zou ik de 
gehele Koppelinks vol kunnen schrijven , maar ik zal er 
een paar uitpikken te beginnen bij de boerkini. Ik hoop 
toch wel dat die gendarmerie op het strand van Nice 
heeft gezegd tegen de moslima: 'Sorry, ik vind het ook 
prima als jij dat langere T-shirt aan wilt hebben, maar wij 
moeten je bekeuren van de burgemeester' dus 'Doe uit 
dat  shirt!' De boerkini wordt omgedoopt tot 
boerkanniet. 

Het tegenovergestelde wordt bereikt: de vrijheid die 
deze vrouw zichzelf gunt om te kunnen zwemmen wordt 
haar ontnomen en dit verbod leidt er alleen  

 

 

maar toe dat IS in de kaart gespeeld wordt bij het 
rekruteren van radicale medestanders . 

Vervolgens stuit ik onvermijdelijk op het 
hoofdpijndossier 'Turkije'. Na de coup – die Erdogan 
overigens zeer goed uitkwam- doet zich het verschijnsel 
van de z.g. verlengde arm voor. Ophitsing vanuit Turkije 
zorgt in Nederland voor intimidatie en dreiging richting 
Turkse Nederlanders die de Gülen-beweging aanhangen 
of daarvan 'verdacht' worden. Kinderen worden 
massaal van school gehaald en bedrijven moeten 
sluiten. De Turkse consul Sadin Ayyildiz dacht zich te 
kunnen permitteren om Aboutaleb het advies te geven 
dat demonstraties verboden moesten worden. De 
burgemeester reageerde kort en krachtig met de 
mededeling dat inmenging op de manier waarop wij hier 
onze vrijheden uitoefenen niet geduld wordt. 

En..'it's getting more and more absurd'..: 

Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen 
over de arrestaties van tienduizenden rechters, 
ambtenaren en militairen. De Turkse minister van 
Economische Zaken Zeybekci zit er niet mee en zegt 
glashard: 'We zullen ze op zo'n manier straffen dat ze 
ons smeken om gedood te worden om een einde te 
maken aan hun lijden.' In deze categorie past Boris 
Johnson ook wel met uitspraken als 'Hillary Clinton is 
een sadistische verpleegster in een psychiatrische 
instelling'. Bij een bezoek aan Papoea -Nieuw-Guinea 
koppelde hij voor het gemak het hele land aan 
kannibalisme en dat is dan nu  de Minister van 
Buitenlandse Zaken! Over Trump  zwijgen we maar. Te 
walgelijk. Evenals Assad die zijn Syrische bevolking 
bestookt met chloorgas ondanks het verdrag tegen 
chemische wapens. Ik vraag me af of deze mannen nooit 
eens 's avonds in hun bedje gaan transpireren en dan 
zachtjes tegen Allah of Onze Lieve Heer zeggen: 'Sorry, 
dat had ik niet moeten zeggen of doen'. 

Het is in Nederland tijdens de verkiezingsstrijd gelukkig 
nog niet zoals in Amerika waar het vanaf nu 
voornamelijk gaat over het afserveren van de 
tegenstander door te noemen dat de schoonzoon van 
de zuster van je opa een one-night-stand heeft gehad 
met de buurvrouw, maar ook hier neemt de 
profileringsdrang toe aangezien er meer partijen komen 
en de aanhang minder stabiel is. Politici overtreffen 
elkaar dus met beloftes en Samsom zegt terecht: 'Harde 
beloftes zijn onhoudbaar in de wereld van het 
compromis'. 

De verkiezingsstrijd breekt los. Hoe win ik de stem van 
de kiezer? ' What I've got to do to make you love me ?' 
De tekst van Elton John is van alle tijden…. 

Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 
 

Gemeenten en 3D:een verstandige combinatie of 

de hoed af voor Plasterk? 

3D staat in deze niet voor een 3D printer maar 

voor de uitvoering van de drie decentralisaties 

door de gemeenten. De gemeenten zijn sinds 1 

januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de Participatiewet, WMO en Jeugdzorg. De 

decentralisaties zijn in eerste instantie ingezet om 

het voor de burgers beter en overzichtelijker te 

regelen. Juist door het dichtbij de burger te 

organiseren zijn er meer mogelijkheden om 

maatwerk te leveren en bureaucratie te 

voorkomen, was de gedachte. Gemeenten 

onderschreven de beweging om steeds meer 

taken van het sociaal domein onder te brengen bij 

één overheid; de eerste overheid, omdat die het 

dichtst bij de burger staat.  

Dat dit gepaard ging met een 

bezuinigingsdoelstelling accepteerde men in 

eerste instantie ook. De decentralisatie had  twee 

doelen: een verandering van de structuur (het 

stelsel) en een verandering van werkwijze en 

verhoudingen (meer verantwoordelijkheid bij 

burgers/cliënten zelf en een omslag in de 

werkwijze van professionals).  Dit kan je alleen 

goed doen door duidelijkheid te scheppen over 

wat op de lange termijn het maatschappelijk 

effect moet zijn in de gemeente. Niet in termen 

van structuur of proces maar in concrete 

resultaten op gebiedsniveau (stad, wijk, buurt, 

straat, huis) en voor doelgroepen (burgers, 

cliënten). 

Een decentralisatie betekent dus dat de 

verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van 

een bepaalde doelgroep op gemeentelijk niveau 

komt te liggen. De vraag is dan: welk effect wil de 

gemeente voor die doelgroep bereiken? De kunst 

hierbij is om de doelgroep waarvoor de 

verantwoordelijkheid naar gemeentelijk niveau 

wordt overgebracht, niet als een aparte doelgroep  

 

te blijven bekijken, maar in samenhang met 

bestaande doelgroepen en de totale bevolking. 

Want dan kan er samenhang worden 

aangebracht, zowel in de vraag naar 

ondersteuning als ook in het aanbod. Anders 

blijven de bestaande ‘verkokerde eilandjes’ van 

doelgroepen bestaan, inclusief de versnippering 

bij de aanbieders. 

In zoverre de theorie. De praktijk laat echter nog 

zien dat de uitvoering wel bij de gemeente is 

komen te liggen, maar veel gemeenten nog geen 

idee hebben op welke wijze ze vorm willen geven 

aan het in samenhang brengen van het 

gedecentraliseerde beleid. Vanuit de bestaande 

hokjes worden soms nieuwe mallen gemaakt waar 

de mensen in moeten passen. Niet de mens als 

uitgangspunt voor wat er wordt aangeboden, 

maar het aanbod. Kortom veel gemeenten, en 

voor zover ik het merk, zeker ook 

Steenwijkerland, proberen mensen in een niet 

passende mal te drukken. Om het maar even 

beeldend uit te drukken: de gemeente wil grote 

vierkantjes in kleine rondjes drukken en dat past 

niet zonder pijn. 

Ik maak me dan ook zorgen over de wijze van 

uitvoering van de decentralisaties door 

gemeenten, omdat zij niet de Klant centraal 

stellen om in goede Communicatie met de klant 

de Uitvoering te richten op de wens van de klant 

en dat zo uit te voeren dat het Financieel gezien 

niet duurder is dan hoe de ondersteuning in het 

verleden werd geregeld. Het gaat om maatwerk, 

waarbij de kosten lager zijn, de uitvoering meer 

plezier in het werk heeft, vanwege het maatwerk 

en de geringere administratie.  Ik zal maar zeggen 

het KCUF Model. 

Helaas zie ik teveel het model dat uitgaat van 

Financiële  inkadering van vaak vastomlijnde 

producten, waarbij ook de directe Uitvoering 

wordt gekort op haar mogelijkheden en de Klant 

achteraan staat. De Communicatie naar de klant 



 
3 KoppeLinks september 2016 

 

komt vaak pas aan bod nadat het financieel kader 

en de wijze van Uitvoering is bepaald. Daarna 

heeft de Klant dan vaak een keuze uit de 

aanbieders. Kortom het FUCK model. Dat is een 

model waar je niet vrolijk van wordt en je het dus 

zo kan programmeren dat het uit een 3D Printer 

komt. Dat was nu juist niet de bedoeling.  

Ik ben dan ook bang dat decentralisatie alleen kan 

slagen door centralisatie en dus fusies van 

gemeenten. De huidige schaal van gemeenten 

maakt de uitvoering van de 3D vaak tot een 

bureaucratisch monster. De gemeente zit te dicht 

op het geld, om een helicopterview te kunnen 

houden. Schaalvergroting lijkt de enige manier om 

een kwaliteitsslag te maken. Tenzij de locale 

democratie het gevecht kan winnen. Maar ook 

dan denk ik dat dit niet kan zonder 

schaalvergroting, omdat er door de vele 

samenwerkingsverbanden die bovenlokaal 

werkzaam zijn, soms niet of nauwelijks 

zeggenschap bij de lokale overheid overblijft. 

Dichterbij is de theorie, maar dit lijkt slechts 

mogelijk door de schaal te vergroten. Zou Plasterk 

dan uiteindelijk het slimste jongetje van de klas 

blijken doordat blijkt dat de 3D alleen kan slagen 

door schaalgrootte van gemeenten te vergroten 

en het aantal regio’s te verkleinen? Het lijkt me 

welhaast de enige optie die straks rest. Als dat 

gebeurt neem ik mijn hoed af voor Plasterk. 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
 

 

 

 

 

 

Bestuursmededelingen 

Verschijnen Koppelinks: 

De eerstvolgende editie verschijnt medio november. 

Ledenadministratie: 

Nieuw lid : Dhr. F. Huisman , Oostwijkstraat 63, 8331 

EC Steenwijk 

Overleden: Dhr. H. Kamminga, De Erfgenamen 7, 8334 

SW Tuk , is overleden op 79-jarige leeftijd. 

Overleden: Dhr. G. Strijkert, Steenwijkerdiep 96, 8331 

LT Steenwijk, is overleden op 68-jarige leeftijd. 

Verhuisd: Dhr. A. Nijenhuis is verhuisd naar 

Koningsland 7, 8331 XH Steenwijk 

Fractiespreekuur: 

Elke maandagavond is de fractie telefonisch bereikbaar 

(06-18544957), en uiteraard ook op andere momenten 

op de privé-nummers van de fractieleden. 

Ombudsteam: 

Heeft U problemen of een vraag ( of hoort U in uw 

omgeving dat er problemen zijn), neem dan contact op 

met ons ombudsteam. 

Tel.nr.: 06-13875102 

Mail: info@ombudsteamsteenwijkerland.nl 

Website: 

Voor nieuws en/of actuele zaken kunt U onze website 

bezoeken: www.steenwijkerland.pvda.nl 

(Voor)aankondiging: 
 
21 november 2016 : ledenvergadering   

 
Financiën: 
De penningmeester heeft dit jaar aan vrijwillige 
bijdragen voor de KoppeLinks een bedrag binnen 
gekregen van Eur. 1330,50 (Vorig jaar Eur. 1411,50) 
Uiteraard zijn vrijwillige bijdragen voor dit jaar alsnog 
welkom op bankrekening: 
NL86 RABO 0151 2197 61 t.n.v. Penningmeester PvdA 
afd. Steenwijkerland onder vermelding: KoppeLinks 
2016. 

 

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

  

Uitnodiging Thema-avond 

 

Is er in  Steenwijkerland sprake van (stille) armoede 

 

Datum:  maandag 3 oktober 2016 

Locatie : Zuidwester Steenwijk. (de korf. Gasthuislaan 90)  

Aanvang : 19.30 uur ( inloop vanaf 19.00 uur) 

Einde:  21.30 uur 

 

 Gespreksleider Frits Hoekstra 

 Inleiding verzorgd door Keklik  Yücel, Tweede Kamerlid PvdA  

 Sprekers van betrokken  organisatie  
 

Kinderen in gezinnen die langdurig van bijstand rond moeten komen zijn voor ons een aanhoudende zorg. We 

willen voorkomen dat deze kinderen op achterstand of  buitengesloten raken. Er zijn vragen aan het college 

gesteld, maar we willen graag met organisaties en betrokkenen in gesprek. Waar loop je tegen aan? Wat gaat er 

goed en waar kunnen we verbeteren? Zijn het de regels? Zijn het de interpretaties? Waar kunnen wij als fractie 

aandacht voor vragen?  

We willen hier met elkaar over in gesprek om te zoeken naar passende oplossingen. 

 

Namens de fractie, 

Trijn Jongman, fractievoorzitter  

 



 
5 KoppeLinks september 2016 

 

Fractiestemmen  

juli/augustus 2016 

Jeugdzorgaanbieders: “We kunnen niet tegen 

steeds lagere tarieven steeds meer kwaliteit 

bieden. Dat loopt stuk.” 

 

De jeugdzorginstellingen die actief zijn in de 

gemeente Steenwijkerland gaven op de in juni door 

de fractie georganiseerde avond in De Zuidwester 

een eensgezind en helder signaal af: “Stop de 

administratieve lastenverzwaring, zorg voor minder 

regels en papierwerk en geef meer ruimte voor 

experimenten en maatwerk.” Monica de Jong van 

Auti-Start gaf in haar inleiding met indringende 

voorbeelden uit de praktijk aan waar de schoen 

wringt: trage betalingen sinds de overgang van de 

jeugdzorg naar de gemeente, een meisje dat een 

jaar moet wachten op een indicatie voor hulp, lange 

wachtlijsten voor begeleid wonen. Auti-Start biedt 

op 3 locaties in Steenwijkerland begeleiding aan 

tientallen kinderen met een stoornis binnen het 

autisme spectrum.   Ze agendeerde ook de druk op 

de bekostiging van de instellingen: “We kunnen niet 

tegen steeds lagere tarieven steeds meer kwaliteit 

bieden. Dat loopt stuk.” Vertegenwoordigers van 

andere instellingen in de zaal bevestigden dat. 

Jolanda Terlien sprak namens het 

Mantelzorgnetwerk. Ze riep op om voor ouders het 

papierwerk terug te dringen en beter naar de 

inbreng van ouders over hun kind te luisteren: 

“Verstaan van ouders is een kunst.” En: “Er gaat veel 

steeds beter, maar een gezin heeft soms met een 

arsenaal van regels te maken. Een dagtaak, die ze er 

niet bij kunnen hebben.” Grote waardering is er voor 

de “fantastische mensen in het veld”. Algemeen 

wordt de rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) geprezen, dat in Steenwijkerland een 

toegangspoort voor zorg is en instellingen kundig 

aan elkaar koppelt. Ook de aanwezige 

onderwijsbestuurders waren daar tevreden over. Er 

is wel behoefte aan meer overleg op de schaal van 

Steenwijkerland: “De jeugdzorg zijn wij met zijn 

allen.” Overleg op het niveau van de Zwolse regio is 

minder zinvol en over de regionale 

uitvoeringsorganisatie (BVO), die onder andere de 

facturen van de jeugdzorgaanbieders verwerkt, 

klonk het kritisch: “Aan de kant zetten en als 

gemeente zelf gaan doen!” De jeugdzorginstellingen 

waren overigens optimistisch over de mogelijkheden 

van verbeteringen in de jeugdzorg nu de regie bij de 

gemeenten ligt: “De kans is nu aanwezig om de 

schotten te slopen.” Dat werd ook onderstreept 

door Trijn Jongman. Met de 45 deelnemers in de 

zaal werd de conclusie getrokken dat “verbinden, 

vertrouwen en vlakbij organiseren” centraal zouden 

moeten staan bij de vernieuwing van de jeugdzorg. 

De fractie van de PvdA gaat zich in de raad 

inspannen om de geluiden uit het veld door te laten 

klinken in het beleid. 

 

College keert terug op haar schreden: inzameling 

oud-papier blijft (voorlopig) bij verenigingen en 

scholen 

 

Al maanden houdt het voornemen van het college 

van BGL etc. om de blauwe container voor de 

inzameling van oud-papier per 1 januari in te voeren 

de gemoederen bezig. Vooral de vrijwilligers van 

scholen en sportverenigingen die nu dat oud-papier 

inzamelen vrezen een aanslag op hun inkomsten 

hieruit. Die gebruiken ze nu voor extra activiteiten 

voor de jeugd of voor goede doelen. In de raad van 

Steenwijkerland was een motie van de PvdA aan de 

orde om dit niet per 1 januari 2017 in te voeren en in 

gesprek te gaan met alle betrokkenen om tot een 

meer gedragen oplossing te komen. De aanbieding 

door verenigingen van 1500 handtekeningen tegen 

de invoering van de blauwe container bevestigde 

nog eens hoe dit leeft bij de mensen. Tot ieders 

verrassing vroeg wethouder Wagterveld namens het 

college ruimte om de raad toe te spreken. Hij kwam 

met de boodschap dat het college (alsnog) heeft 

besloten om de invoering van de blauwe container 

per 1 januari niet door te laten gaan en in gesprek te 

gaan met de inzamelaars om tot een betere 

oplossing te komen. Daarna komt een nieuw 

voorstel in de raad. Onze dreigende motie, die in de 
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raad op draagvlak kon rekenen, kon daarmee van 

tafel. 

 

Oproep Trijn Jongman: “Nu fatsoenlijk werk in de 

zorg!” 

 

Het college van BGL etc. is door gerechtelijke 

uitspraken nu gedwongen om alle toekenningen van 

huishoudelijke hulp “op maat” te doen. De 

oppositiepartijen (PvdA, VVD en CU) hebben daar 

vaak op aangedrongen, maar wethouder Frantzen 

wilde er niet aan. Ook de constructies van het 

college waarbij de huishoudelijke hulpen als ZZP-er 

werden ingezet zijn nu verboden. Het college is nu 

verplicht om fatsoenlijk werk te realiseren onder een 

CAO. Van Rijn heeft met ingang van 1 januari 2017 

reguliere banen in loondienst tegen fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden verplicht gesteld voor door de 

gemeente toegekende huishoudelijke hulp. Trijn 

Jongmandrong namens de fractie van de PvdA bij 

het college aan: “Nu snel perspectief creëren en zo 

snel mogelijk hulp omzetten in fatsoenlijke nieuwe 

werkgelegenheid en niet meer onderhandelen over 

de prijs ten koste van de inhoud en kwaliteit of 

arbeidsvoorwaarden.” 

 

Frits Hoekstra: “Geld voor de zorg blijft voor de 

zorg!” 

 

De jaarrekening 2015 van de gemeente 

Steenwijkerland laat een overschot zien van rond 5.5 

miljoen. Op zich is dat beter dan een tekort, 

natuurlijk. Maar ruim 4 miljoen van dit 

bedrag bestaat uit zorggelden voor 2015 die niet aan 

de zorg besteed zijn. Het college heeft de raad 

voorgesteld om de 5.5 miljoen toe te voegen aan de 

algemene reserve. Frits Hoekstra zette zich er 

namens de PvdA voor in om de gelden die in de zorg 

in 2015 zijn overgebleven, voor de zorg beschikbaar 

te houden. De ruim 4 miljoen ( tenminste een groot 

deel daarvan) gaan dan naar een reserve om latere 

tekorten in de zorg in de toekomst op te vangen. Die 

tekorten zijn de komende jaren waarschijnlijk omdat 

er minder inkomsten vanuit het rijk zijn, door de 

vergrijzing en omdat het college van Steenwijkerland 

door de rechter gedwongen is in alle gevallen 

“maatwerk” toe te passen bij het toekennen van 

huishoudelijke hulp en niet meer mag korten op de 

arbeidsvoorwaarden van de hulpen. 

 

“Alle ballen op werk!” 

 

Trijn Jongman legde bij de bespreking van de 

Perspectiefnota in de raad het accent op 

werkgelegenheid: “Alle ballen op werk! Daar gaat de 

PvdA voor.” Trijn Jongman gaf aan dat ook het 

collegeprogramma van BGL etc. prioriteit aan werk 

geeft, maar dat van het college de afgelopen 2 jaar 

geen actie waargenomen is. “U moet wel doen wat u 

zegt!”. De werkloosheid blijft in Steenwijkerland 

intussen stijgen, terwijl in nabije gemeentes juist 

sprake is van verbetering. “In 2015 hebben we als 

raad op initiatief van de PvdA het Wiedenplan 

Werk aangenomen. Met een raadsbrede steun bent 

u opgeroepen om werk van werk te maken. In 

januari heeft u ons voorzien van een analyse. En tot 

nu toe is er geen concrete uitwerking. Het baart ons 

zorgen. Er staan nu 1200 mensen aan de kant staan. 

De werkloosheid is gestegen naar 11.1%. In de regio 

Zwolle is het gemiddelde 9.3%. Waar blijven de 

concrete maatregelen?” 

 

Luc Greven, namens de fractie PvdA 

Steenwijkerland 
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Trijnreis 

 

 

Mooiste Kunst  
 
Wat is kunst? Daar zijn de meningen over verdeeld. 
Dit kunnen we ervaren in Vollenhove. Onlangs is het 
beeld Garriet Jan en Annegien onthuld op het 
Voorpoortplein. Vanaf 2005 is er  geld gereserveerd 
door de gemeente en Plaatselijk belang. Ook het 
stichtingsbestuur 650 jaar Stad Vollenhove  heeft bij 
de afsluiting in 2005 geld beschikbaar gesteld voor 
de realisatie van het beeld. En dan nu staat het 
beeld op het plein. Het zijn twee trotse personen 
gemaakt in brons. 
 
Maar ja, dan begint het. Ik hoor links en rechts om 
mij heen: Dat is niet Garriet Jan, zijn broekspijpen 
zijn te lang en hij mist een pet. Annegien heeft een 
te korte rok en ze mist haar kneepjesmuts. Zo 
hadden wij ze niet bedacht. Dit doet ons niet denken 
aan de verhalen opgetekend in de zestiger jaren 
door HAVANHA, pseudoniem voor Henk van Heerde.  
De kunstenares heeft bewust gekozen voor een 
moderne versie. Waarbij Garriet Jan en Annegien in 
deze tijd zijn geplaatst. Trots op hun stadje , trots op 
hun dialect en trots op het feest. En wie heeft er dan 
gelijk? 
 
Ik denk dat iedereen gelijk heeft. Kunst is wat je er in 
ziet! Wat je ervan maakt.  
 
Wat dan wel mooi is aan kunst dat het gesprekstof 
oplevert. Als je bij het beeld stopt om er nog eens 
naar te kijken, komen er altijd mensen om je heen 
staan en ga je samen het gesprek aan. Wat zie je? 
wat wil je zien? Zo zij een man: zie je wat er staat: 
het mooiste feest  is in VENO.  
 
En dan denk ik: ja, er is een prachtig feest in Veno. 
Het is mijn mooiste feest. Elk jaar worden er 12 
kunstwerken gemaakt. Een heel jaar creatief zijn en 
wat zie je dan? Ook dan ziet iedereen iets anders in  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
een corsowagen. De één let op details. De ander 
luistert naar de muziek. Weer een ander kijkt naar 
de constructie, de composities van kleuren. En ook 
dan levert de einduitslag altijd stof tot discussie op. 
 
En is het mooiste feest in Vollenhove? Ook dat is niet 
voor iedereen een feit. In Oldemarkt denk je niet aan 
het feest in Vollenhove. In Steenwijkerwold heb je 
de  koningsfeesten, in Scheerwolde de jaarmarkt, in 
Steenwijk de midweekfeesten, maar ook Kopje 
cultuur. En misschien zijn ook dat wel niet de 
mooiste feesten. 
 
En wat is dan het mooiste feest, de mooiste kunst? 
Ik denk dat het is wat je raakt, wat je ontroert, waar 
je graag over praat. En dat hoort voor iedereen ook 
anders te zijn.  
Laten we dat dan ook maar koesteren: mogen 
genieten op onze eigen manier, een mening mogen 
hebben over alles wat we zien. En vooral er over 
mogen praten en discussiëren! 
 
Trijn Jongman 
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Wetenswaardigheden 

Er dreigen weer tweedelingen in onze maatschappij. 

Nederland kent inmiddels meer dan 300 lokale 
energiecoöperaties. Een fantastische ontwikkeling 
zou je kunnen denken, al die initiatieven van onderop. 
De echte participatie- samenleving. Maar nu de 
negatieve kanten. Bijvoorbeeld een paar rijke 
agrariërs die windmolens met subsidie geplaatst 
krijgen tegen de zin van hun omgeving. Of een grotere 
coöperatie waarvan je alleen lid kunt worden indien 
je over voldoende in te leggen geld beschikt, dus een 
vorm van ballotage. Bovendien is het ook nog eens zo 
dat de verstrekte subsidies via de belastingen 
betaalde worden door alle burgers, dus ook degenen 
die bij gebrek aan middelen niet kunnen participeren 
in de samenwerkingsverbanden. Ook kan eraan 
worden getwijfeld of alle kleine initiatieven wel 
efficiënt kunnen werken. 
 
In feite zien we hetzelfde gebeuren bij de 
decentralisatie van de overheidstaken op het gebied 
van jeugdzorg, ouderenzorg en het 
werkgelegenheidsbeleid. De gemeenteraad bepaald 
hoeveel geld ergens naar toegaat. Bijvoorbeeld 
gemeenten in armere delen van het land zoals in 
Oost-Groningen en Limburg zullen minder kunnen 
doen dan rijkere gemeenten. Is iedere Nederlander 
nog gelijk? 
 
Wat betreft de jeugdzorg is het voor de 
gemeenteraad wel heel moeilijk om zicht en greep te 
krijgen op de gang van zaken. Gemeenten zijn veelal 
te klein om deze zorg zelf te beheren. Het is 
onvermijdelijk dat gemeenten op dit gebied 
samenwerken. Wat is dan nog het nut geweest om 
deze zorg over te hevelen van de provincie naar 
gemeenten. De themabijeenkomst dit voorjaar over 
de jeugdzorg geeft een zorgelijker beeld. Er werken 
meer dan 50 organisaties op het gebied van de 
jeugdzorg. Tijdens de bijeenkomst bleek dat sommige 
organisaties nagenoeg nooit met elkaar 
communiceren behoudens wanneer men betrokken 
is bij een concrete hulpvraag. Ook hier lijkt mij de 
efficiëntie volledig zoek. Een beetje bestuurder van 
een organisatie op het gebied van jeugdzorg zal al 
snel denken dat hij of zij een salaris op de 
Balkenende-norm zou moeten verdienen. Een  
 
 

 
voorbeeld hiervan trof/treft men aan in Rotterdam 
waar nog meer dan 70 bestuurders van 
zorginstellingen meer dan de Balkenende–norm 
verdienen. In plaats van decentralisatie was 
centralisatie bij de rijksoverheid van de jeugdzorg 
nuttiger traject geweest. Is iedere Nederlander nog 
gelijk? 
 
Bij de ouderenzorg bepaald de gemeenteraad of opa 
of oma wel voldoende douchebeurten of 
ondersteuning bij de huishoudelijke hulp krijgen. 
Gezien de honderden miljoenen die op het budget 
overblijven kan men de gerede vraag stellen of de 
gemeenteraad voldoende grip heeft op de uitgaven 
cq. de gemeenteraad het wel fijn vindt dat er geld 
overblijft om anders te besteden. Is iedere 
Nederlander nog gelijk? 
 
Dan nog even het werkgelegenheidsbeleid. De 
invulling van de participatiewet loopt hopeloos mis. 
De successen die worden gemeld stellen niets voor of 
zijn opgepoetst. Wanneer eens een persoon in een 
bepaald ontwikkelingstraject geplaatst wordt bij een 
(commercieel) bedrijf besteed de krant er een halve 
pagina aan. Ook worden er organisaties opgericht of 
gebruikt (o.a. de gemeente Den Haag) om mensen te 
plaatsen die als twee druppels water lijken op de 
bedrijven voor sociale werkvoorziening die we 
kennen en die men juist wil laten krimpen cq. 
opheffen. Integratiebedrijven zijn nooit succesvol 
geweest. Van de werkcoaches bij de IGSD kan en mag 
men ook niets verwachten. Bedrijven nemen geen 
mensen aan in vaste dienst die een zeker risico 
vormen en voor de betaling wil men het liefst op nul 
uitkomen. Is iedere Nederlander nog gelijk? 
 
Waakzaamheid van de sociaal democratie is en blijft 
ook op bovenstaande terreinen zeer gewenst. 
 
Jan ten Klooster 
Willemsoord, 22 augustus 2016 
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Uit het Gewest 
 
Bestuur en fractie: 
Peter Hermans (oud Statenlid) nodigde het bestuur 
en de huidige fractie uit om met hun partners het 
nieuwe politieke jaar in te luiden. De bijeenkomst 
(27 augustus jl.) was bij hem thuis. Hij en zijn vrouw 
organiseerden voor ons een barbecue in de tuin. Tijs 
de Bree (fractievoorzitter) informeerde of we 
allemaal een goede vakantie achter de rug hadden 
en na een korte, bemoedigende toespraak liet hij 
weten dat we begin september weer volop “aan de 
bak” moesten. 
 
Gewestelijk bestuur: 
We hebben een vacature in het bestuur. 
Door verandering van werkzaamheden heeft Pelle 
Oosting(Deventer) zijn bestuurslidmaatschap 
moeten opgeven, zeer tot zijn en onze spijt. 
 
Hoofdkantoor PvdA: 
Vanwege de hoge huurkosten is de organisatie al 
langere tijd op zoek naar een alternatief voor het 
kantoor aan de Herengracht. Dat is nu gevonden in 
het vroegere ING-kantoor aan de Haarlemmerweg in 
Amsterdam. Begin september wordt verhuisd van de 
Herengracht naar de rand van Bos en Lommer/bij 
het Westerpark. De huur is aanzienlijk lager en het 
gebouw is beter bereikbaar en toegankelijker. Hans 
Spekman heeft een verhuisbericht naar de leden, 
met een email adres, gestuurd. In het volgende 
nummer van “Rood” een toelichting. 
 
Waterschap 
De volgende verkiezingen voor de waterschappen 
zijn nog ver weg, pas in voorjaar 2019. Maar regeren 
is vooruitzien. We hebben in Overijssel nu een aantal 
keren: bij de verkiezingen in 2008, bij de tussentijdse 
verkiezingen voor Vechtstromen in 2013 en bij de 
verkiezingen in 2015, gekozen om als PvdA niet mee 
te doen maar Water Natuurlijk te steunen. 
In ons nieuwe waterschap, Drents Overijsselse Delta 
leidt dat tot de situatie dat Water Natuurlijk én PvdA 
beide in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd 
zijn. Dat komt door de fusieregels: de besturen van 
beide waterschappen zijn in elkaar geschoven, uit 
Groot Salland kwamen o.a. 4 Water Natuurlijk 
bestuursleden in het nieuwe bestuur, uit Reest en 
Wieden 1 Water Natuurlijk en 1 PvdA. In Drenthe 
had men nl. wél gekozen voor een eigen lijst. Van de  
 

 
 
 
 
5 leden van de Water Natuurlijk fractie zijn er twee 
PvdA lid. 
Voor 2019 moet opnieuw gekozen worden: PvdA lijst 
of niet. Het ligt voor de hand dat het Gewestelijk 
Bestuur er over gaat nadenken of en hoe de 
discussie gevoerd gaat worden. En over de vraag of 
je daar als Overijssel ook met andere gewesten over 
wilt spreken, en natuurlijk in het bijzonder met 
Drenthe. In de PvdA-reglementen lijkt niet onverkort 
duidelijk of het gewest Drenthe of het gewest 
Overijssel verantwoordelijk wordt voor de 
samenstelling van de lijst van Drents Overijsselse 
Delta. 
Aangezien de PvdA zich in algemene zin gaat 
beraden over de positie van PvdA-ers die op andere 
lijsten staan, lijkt overleg in kleiner comité gewenst. 
 
Tweede Kamer en gemeenteraadverkiezingen 
Kijk jij net als wij uit naar de aankomende twee 
verkiezingscampagnes?  
Wil je een rol vervullen in de campagne? Kom dan 
naar de campagne academie op 30 september en 1 
oktober! Want een goede voorbereiding op de 
campagne is het halve werk. 
Tijdens deze dagen praten we je bij over de nieuwste 
manieren om campagne te voeren, kun je ervaringen 
uitwisselen met professionals en vrijwilligers uit 
andere afdelingen, helpen we je met het maken van 
het beste campagneplan voor jouw eigen afdeling en 
bouw je een goed netwerk op binnen de PvdA. We 
richten ons op de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in maart 2017, maar natuurlijk ook op de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.  
 
Noteer vrijdagavond 30 september en zaterdag 1 
oktober dus vast in je agenda, of meld je (al) aan bij 
Opleidingen@pvda.nl, met vermelding van 
campagne academie, naam en adres, en welke 
functie of rol je hebt in de campagne, of voor jezelf 
daar ziet weggelegd. 
 
 
 
  
Koos Dalstra, 
Vz. Gewest Overijssel 
 

mailto:Opleidingen@pvda.nl
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Uit de Staten  
 

Perspectief na de zomer 

De Provinciale Statenvergadering voor de 
zomervakantie stond voor een groot deel in het 
teken van de Perspectiefnota. In deze nota schetst 
het College van Gedeputeerde Staten de contouren 
en hoofdlijnen van het beleid en daarmee ook het 
budget richting het nieuwe jaar. Als fractie hebben 
we ervoor gekozen om met een positief-kritische 
houding het debat in te gaan en daarbij middels een 
stevig aantal moties ook bij te sturen en aandacht te 
vragen voor zaken waar wij voor staan. Een kort 
overzicht: 

Q Koorts 

Met de motie ‘Gezondheidseffecten Q-koorts en 
andere van dier op mens overdraagbare ziekten’, 
hebben PS zich uitgesproken het van groot belang te 
vinden zo snel mogelijk een diagnose te stellen bij 
chronische Q-koorts en hebben we Gedeputeerde 
Staten verzocht bij het kabinet aan te dringen zo 
spoedig mogelijk nader onderzoek te doen onder de 
risicogroepen. Onduidelijk is hoe de situatie en 
cijfers in Overijssel zijn. Het onderwerp is uitgebreid 
aan bod geweest in de media, o.m. in het NOS 
Journaal.  

Stedelijke gebieden 

Wij hebben zorgen over de inzet die de provincie 
pleegt als het gaan om schone lucht of schoon 
water, de kwaliteit van onze omgeving en het groen 
in onze steden. Volgens ons zou Overijssel daar meer 
in kunnen doen. In groene wijken hebben kinderen 
vijftien procent minder overgewicht,  voelen  
mensen zich gezonder en komen minder vaak bij de 
huisarts en wordt minder criminaliteit en overlast 
ervaren.  Middels de motie ‘Groen In De Stad’, met 
Partij voor de Dieren, SP en GL hebben we gevraagd 
om een kerntaak overschrijdend actieprogramma op 
te stellen voor vitalere binnensteden door groen in 
de stad te stimuleren. Helaas hebben we hiervoor 
niet voldoende steun gehad. 

Love Boat 

Leefbaarheid betekent ook leven en laten leven, 
tolerantie en solidariteit met mensen die onder druk 
staan. De bevolkingsgroep lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) 
heeft de laatste tijd te maken gehad met 
toenemende agressie en geweld. Over het afgelopen 
jaar is het aantal meldingen van anti-LHBT geweld 
gestegen van 623 naar 1143. Een verdubbeling. Het 
is een topprioriteit van de landelijke politie. 
Verdraagzaamheid vergroot je niet zo makkelijk. In 
aanloop naar meer aandacht in provinciaal beleid en 
met het oog op de jaarlijkse Gay Pride hebben PS 
onze motie gesteund voor support van het Zwolse 
initiatief ‘The Love Boat’. Daarin spreekt PS uit 
tolerantie en internationale solidariteit met LHBT te 
ondersteunen. 

Olasfa 

We hebben aandacht gevraagd voor de 
langslepende bodemsanering van de asfaltcentrale 
in Olst. Er is heel veel tijd en energie geïnvesteerd 
om deze vervuiling aan te pakken. We zijn blij met 
de koers die de provincie hierin heeft gekozen. 
Tegelijkertijd is het voor de gemeente Olst en voor 
de mensen in het gebied een zware last geweest om 
die sanering te dragen. Wij pleiten ervoor om met de 
bewoners de leefbaarheid van het gebied verder 
vorm geven en hier middelen voor vrij te maken.   

Openbaar Vervoer 

Eerder dit voorjaar hebben we onze zorgen over het 
miljoenentekort op de exploitatie in het Twentse 
openbaar vervoer en de effecten van de nieuwe OV 
koers geuit. Kijkend naar de voorstellen in de 
perspectiefnota hebben wij aangedrongen op het in 
stand houden van het budget binnen de begroting. 
Dat betekent dat wij hetzelfde aandeel van die 
gelden terug willen zien in de komende jaren. En, dat 
we minimaal de prijscompensatie ook na 2017 willen 
handhaven. Dit blijft politiek een hangijzer waar we 
bij de begroting op terug gaan komen. 

Streektaal 

De Hanzesteden, Salland, Twente, zijn gebieden met 
een eigen identiteit. Streektaal is een goed 
voorbeeld van hoe de identiteit van een gebied kan 
worden ondersteund. In dat kader dienden wij een 
motie ‘Streektaal’ in. Deze is aangehouden. 

Werkgelegenheid en banen 
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In aansluiting op de regionale bijeenkomsten van de 
PvdA hebben we wederom aangedrongen op het 
realiseren van werk voor mensen met afstand op de 
arbeidsmarkt en hun bijzondere positie. De Provincie 
heeft hierin wat ons betreft een voortrekkersrol.  

We staan aan het begin van een nieuw politiek jaar, 
een verkiezingsjaar. Ik heb zin om in de Staten en 
vooral ook daarbuiten samen met u verschil te 
maken en te werken aan een sterke PvdA. Samen 
kunnen we dat. Een goede start! 

Hans Nooter,  

PvdA fractielid Provinciale Staten Overijssel 

 

Waterschap  
Drents Overijsselse Delta 
 

Uitdagingen in het Stedelijk Water 

Als we aan waterschappen en waterbeheer denken, 

gaan onze gedachten al snel uit naar waterpeilen in 

het landelijk gebied. Hoe wordt met gemalen en 

watergangen de waterbeheersing geregeld? Een 

belangrijke waterschapstaak: Voldoende water. 

Bij waterschappen en waterbeheer denken we ook 

vaak meteen aan de onze dijken. Zijn ze hoog en 

sterk genoeg om de noordwesters en hoge 

waterstanden te doorstaan? Nog zo’n mooie 

kerntaak van een waterschap: Waterveiligheid. 

Naast deze kwantiteitsaspecten vinden we de 

kwaliteit van het oppervlaktewater belangrijk. Ook 

hier zet een waterschap sterk op in: Schoon en 

gezond water. 

Het Kenniscentrum NoorderRuimte doet al geruime 

tijd praktijkgericht onderzoek naar een gezond en 

duurzaam leefklimaat in de gebouwde omgeving in 

Noord-Nederland. Zo ook naar de effecten van het 

veranderderde klimaat en ons menselijk handelen in 

het stedelijk gebied.  

Diverse onderzoeken wijzen uit dat urbanisatie en 

klimaatontwikkeling in veel regio’s (wereldwijd) een 

grote invloed hebben op de hydrologische kringloop 

en dus op het stedelijk klimaat. Het intensiever 

gebruik van (stedelijke) landschappen leidt tot 

andere waterbalansen. Steeds meer harde 

oppervlakken zorgen voor verminderde infiltratie 

van regenwater in de ondergrond, kortere 

vasthoudtijd en snellere afvoeren. Dit leidt tot 

wateroverlast bij intensieve regenval zoals we de 

laatste tijd steeds vaker zien in bebouwde 

omgevingen. Dit verbaast u niet, hier is al veel 

aandacht voor. 

 

Maar er is meer. Als gevolg van het veranderende 

klimaat verminderd de kwaliteit en de beleving van 

het water. Denk hierbij aan een toename van 

blauwalg en botulisme. Daarbij introduceren onze 

welvaart en de uitdijende stedelijke landschappen 

nieuwe/andere verontreinigingen. Verontreinigingen 

die vragen om nieuwe monitoringsmethoden, 

afvalstoffen management en creatieve oplossingen.  

Samengevat heeft urbanisatie en het veranderende 

klimaat grote gevolgen voor onze steden en  

introduceert grote risico’s. Bekenste zijn 

wateroverlast, vermindering van waterkwaliteit, 

hittestress, uitdrogen van de ondergrond, 

verzakkingen en schade aan bestaande 

infrastructuur. WDODelta én PvdA werken hier aan.  

WDODelta participeert in het impactproject 

“Klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen”. Hier 

wordt samen met de gemeente Hoogeveen en de 

Hanzehogeschool Groningen invulling gegeven aan 

“Ik bekijk de stad door een andere bril”. Door te 

werken met de trits “weten, willen en werken” 

wordt het bewustzijn van deze stedelijke 

problematiek bevorderd.  

Lutz Jacobi en Henk Leenders geven in de PvdA-visie 

“Groen en Water in de stad” een mooi beeld hoe de 

PvdA gaat voor een groene en waterrijke 

leefomgeving in de stad. Hier staat het verbinden 

van de mens met de natuur centraal. Immers 
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bevordert het leven met groen én water de 

gezondheid, veiligheid en het welbevinden van 

mens, plant en dier. 

Dat we de afgelopen tijd anders zijn gaan kijken naar 

wat een waterschap doet (en voor staat) is een 

gegeven. Was in het verleden het in stand houden 

van de door ons gecreëerde omgeving een belangrijk 

uitgangspunt (vechten tegen en voor water), nu 

wordt meebewegen met het water steeds 

belangrijker. Door de groeiende wereldbevolking, 

toenemend grondstoffengebruik en klimaatwijziging 

zal onze attitude, ons handelen met water in onze 

gecreëerde omgeving, veranderen. Misschien wel 

noodgedwongen moeten veranderen. Met een 

andere focus op water in bebouwde omgevingen. 

Uitdagingen die voor ons liggen en die we allen aan 

moeten gaan. Investeren in onze toekomst, die hand 

in hand gaat met de klimaatontwikkelingen die voor 

ons liggen. Daarbij past een actieve en stimulerende 

overheid. Waterschappen hebben hier een 

belangrijke rol. 

Ruimtelijk Transformeren! Mooier is “Water én 

Ruimtelijk Transformeren”. 

Hoe WDODelta hier aan werkt vertel ik graag in een 

volgende KoppeLinks. 

Wim Konter. PvdA Waterschap Drents Overijsselse 

Delta 

 

Uit de Tweede Kamer 

Einde aan malafide incassobureaus 

door Keklik Yücel op 14 juli 2016 

Aan malafide praktijken van incassobureaus moet 
definitief een einde komen. Het gaat dan om 
incassobureaus die mensen op een onfatsoenlijke 

manier benaderen, te hoge kosten incasseren en met 
onterechte vorderingen voor de deur staan. Om met 
deze praktijken af te rekenen wil ik veel strengere 
regels voor incassobureaus. Samen met de 
ChristenUnie kom ik daarom vandaag met een 
initiatiefwet die een effectieve vuist moet maken 
tegen dit soort bureaus. 

Wanneer mensen schulden maken moeten zij deze 
afbetalen, maar wel op verantwoorde en eerlijke 
manier. Nu zien we nog te vaak dat mensen worden 
geconfronteerd met incassobureaus die maar één 
doel hebben: door middel van oneigenlijke druk en 
intimidatie, over de rug van mensen met schulden, 
zoveel mogelijk geld verdienen. 

Bureaus die volgens die werkwijze opereren moeten 
we keihard aanpakken, maar nog belangrijker: 
voorkomen dat ze er überhaupt komen. Met de 
initiatiefwet ‘Aanpak Misstanden 
Incassodienstverlening’ pleiten wij daarom voor 
hogere drempels om incassobureaus op te kunnen 
starten. Dit doen we bijvoorbeeld met 
opleidingseisen voor incassomedewerkers en 
eigenaren. Op deze manier kun je niet zomaar een 
incassobureau starten. 

Daarnaast moet er een register komen waarin je kunt 
opzoeken wie waar een incassobureau runt en of hij 
voldoet aan de eisen. Bij drie overtredingen wordt het 
malafide incassobureau voor vijf jaar geschrapt uit 
het register. Tot slot moet de ACM toezicht gaan 
houden. Deze toezichthouder geven wij de 
bevoegdheid om stevige boetes uit te delen en het 
register te controleren. 

Zo rekenen we af met de cowboys van de 
incassomarkt. Samen staan wij voor goede, 
betrouwbare en fatsoenlijke incassobureaus die op 
een normale en verantwoorde manier omgaan met 
mensen met schulden. 

 

 

  

http://www.pvda.nl/personen/Keklik+Y%C3%BCcel
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ACTUELE GEMEENTEPOLITIEK 

Frits Hoekstra: “Geld voor zorg, blijft voor zorg!” 

29 juni 2016  

 

De jaarrekening 2015 van de gemeente Steenwijkerland laat een overschot zien van rond 5.5 miljoen. Op zich is dat beter dan 

een tekort, natuurlijk. Maar ruim 4 miljoen van dit bedrag bestaat uit zorggelden voor 2015 die niet aan de zorg besteed zijn. 

Het college heeft de raad voorgesteld om de 5.5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Frits Hoekstra zette zich er 

namens de PvdA voor in om de gelden die in de zorg in 2015 zijn overgebleven, voor de zorg beschikbaar te houden. De ruim 

4 miljoen ( tenminste een groot deel daarvan) gaan dan naar een reserve om eventuele tekorten in de zorg in de toekomst op te 

vangen. Die tekorten zijn de komende jaren niet onwaarschijnlijk omdat er minder inkomsten vanuit het rijk zijn, door de 

vergrijzing en omdat het college van Steenwijkerland door de rechter gedwongen is in alle gevallen “maatwerk” toe te passen 

bij het toekennen van huishoudelijke hulp en niet meer mag korten op de arbeidsvoorwaarden van de hulpen. 

    

“Alle ballen op werk” 

7 juli 2016  

 

Trijn Jongman legde bij de bespreking van de Perspectiefnota in de raad het accent op werkgelegenheid: “Alle ballen op werk! 

Daar gaat de PvdA voor.” Trijn Jongman gaf aan dat ook het collegeprogramma van BGL etc. prioriteit aan werk geeft, maar 

dat van het college de afgelopen 2 jaar geen actie waargenomen is. “U moet wel doen wat u zegt!”. De werkloosheid blijft in 

Steenwijkerland intussen stijgen, terwijl in nabije gemeentes juist sprake is van verbetering. “In 2015 hebben we als raad op 

initiatief van de PvdA het Wiedenplan Werk aangenomen. Met een raadsbrede steun bent u opgeroepen om werk van werk te 

maken. In januari heeft u ons voorzien van een analyse. En tot nu toe is er geen concrete uitwerking. Het baart ons zorgen. Er 

staan nu 1200 mensen aan de kant staan. De Werkeloosheid is gestegen naar 11.1%. In de regio Zwolle is het 

gemiddelde 9.3%. In uw brief van 29-01 heeft u ons een analyse gepresenteerd toen waren de cijfers beduidend lager (voor 

Steenwijkerland 10.4% en Zwolle 10.1% .) Waar blijven de concrete maatregelen?” 

                                                  

https://steenwijkerland.pvda.nl/wp-content/blogs.dir/233/pvda_files/cache/th_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1467204722IMG_6648.JPG
https://steenwijkerland.pvda.nl/wp-content/blogs.dir/233/pvda_files/cache/th_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1467894748trijnJ.jpg
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Willem Sommer: “Meer betaalbare huurwoningen nodig!” 

31 augustus 2016  

 

Bij de behandeling van de concept Woonvisie voor Steenwijkerland heeft Willen Sommer namen de 

PvdA gepleit voor meer betaalbare huurwoningen. Op basis van de Woonvisie maakt Steenwijkerland 

afspraken met de corporaties over aantallen en kwaliteit van de sociale huurwoningen. Door sloop ( o.a. 

in Steenwijk West, Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove) en door verkoop is het aantal betaalbare 

huurwoningen de afgelopen jaren sterk verminderd. Vooral voor veel jongeren is een huurwoning 

daardoor steeds vaker onbereikbaar. Ook wees hij erop dat het College van BGL etc. waarschijnlijk 

verkeerde cijfers hanteert: in de nota gaan ze uit van rond 5300 sociale huurwoningen, terwijl de 3 

corporaties opgeteld nog maar 4800 beheren. Zo rekenen we ons onterecht rijk en lijken er  op papier 

voldoende huurwoningen beschikbaar. 

Trijn Jongman: “Laat ruimte voor experiment in de zorg!” 

31 augustus 2016  

 

De raad behandelde dinsdag in een commissievergadering een nota die de transformatie (verandering en 

verbetering) van de zorg moet regelen. Trijn Jongman sprak daarbij over “Wouter”, een jongen van 18 

met een lichte vorm van autisme die in de huidige zorg tussen de wal en het schip in viel omdat de regels 

geen zelfstandig wonen met lichte begeleiding mogelijk maakten. “De begeleiders zien vaak snelle, 

pasklare en goedkope mogelijkheden. De bureaucratische regels en strikte taakverdeling tussen 

instellingen in de zorg maken die onmogelijk. Nu de gemeente meer de regie over de zorg heeft moeten 

we ruimte laten voor dergelijke goede oplossingen op de werkvloer. Geef ruimte voor experimenten die 

de mensen die zorg nodig hebben ten goede komen!” De oproep kreeg van andere partijen steun en ook 

het college lijkt er open voor te staan. 

 

 

https://steenwijkerland.pvda.nl/wp-content/blogs.dir/233/pvda_files/cache/th_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1472634940willem.jpg
https://steenwijkerland.pvda.nl/wp-content/blogs.dir/233/pvda_files/cache/th_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1472636193trijnJ.jpg
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Luc Greven: “Meer aandacht nodig voor kinderen in 

bijstandsgezinnen.” 

31 augustus 2016  

 

Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen neemt toe, met alle risico’s voor achterstanden en uitsluiting. Namens de 

fractie heeft Luc Greven de groeiende problematiek aangekaart. Eerst door raadsvragen te stellen, om later te kijken 

welke nieuwe maatregelen genomen moeten worden. 

Geacht college van Steenwijkerland, 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft recent cijfers bekend gemaakt over de ontwikkeling van het aantal 

kinderen in bijstandsgezinnen. Dat groeit. Ook de cijfers per gemeente zijn beschikbaar. Het aantal kinderen in 

bijstandsgezinnen in Steenwijkerland ligt op 5%, evenals dat van Meppel en NOP bijvoorbeeld. Gelukkig ligt dit 

percentage lager dan in een aantal grote steden in ons land, maar het is toch aan de hoge kant als we het vergelijken 

met sommige gemeenten in de omgeving: Staphorst 2%, Zwartewaterland 2%, Westerveld 4%. Ook een 

vergelijkbare gemeente als Hardenberg scoort met 3% beter. Kinderen in gezinnen die langdurig van bijstand rond 

moeten komen zijn ons een aanhoudende zorg. Reden voor de fractie van de Partij van de Arbeid om u te vragen 

naar de achtergronden van deze verschillen, naar wat we als Steenwijkerland al doen en vooral naar (nieuwe) 

mogelijkheden om te voorkomen dat gezinnen met kinderen langdurig afhankelijk zijn van bijstand en naar 

mogelijkheden om te voorkomen dat kinderen in die periode op achterstand of buitengesloten raken . Wij 

verzoeken u om een reactie op de volgende vragen: 

 Kunt u de verschillen in het percentage kinderen in bijstandgezinnen tussen Steenwijkerland en 

vergelijkbare gemeenten (bijv. Hardenberg) verklaren? 

 Hebben we alle kinderen in bijstandsgezinnen in beeld? 

 Hoe lang zitten deze gezinnen met kinderen gemiddeld in de bijstand? 

 In welke wijken en op welke scholen concentreert zich dit? 

 Zijn er structurele contacten met scholen over deze problematiek en de gevolgen daarvan? 

 Wat doen we in Steenwijkerland al aan de problematiek van kinderen in bijstandsgezinnen? 

 Levert de IGSD extra inspanningen om ouders uit bijstandsgezinnen met kinderen naar werk te begeleiden? 

 Heeft u zicht op wat andere gemeenten doen voor deze gezinnen en of daar nog kansen voor 

Steenwijkerland liggen om het beleid te verbeteren? 

Met vriendelijke groet, 

Luc Greven, fractie PvdA Steenwijkerland 

   

 

 

https://steenwijkerland.pvda.nl/wp-content/blogs.dir/233/pvda_files/cache/th_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1472637553luc3.jpg
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Oproep Van Waarde Netwerk: 

 

In Overijssel is een Van Waarde Netwerk actief dat afdelingen wil helpen concreet aan de 

slag te 

gaan met waarde gedreven politiek. Een lid van dit netwerk kan uitgenodigd worden om 

een aftrap te doen met een klein gezelschap van maximaal 15 betrokken leden uit onze 

afdeling. Het doel is om elkaar te informeren over wat ieders waarden zijn en hoe zich 

dat uit in de dagelijkse praktijk. Tevens kan aan de orde komen waarom je ooit lid werd, 

waar je blij van wordt en ook waarom je (soms) (even) afhaakt. Het helpt als we elkaar bij 

de les houden en elkaar inspireren. Politiek heeft nu eenmaal de neiging soms over 

andere zaken te gaan dan de werkelijkheid van alledag voor heel veel mensen. 

Een interessant onderwerp zou bijvoorbeeld kunnen zijn 'de verandering van het tijdperk 

' waarin de technologie arbeidsplaatsen verdrijft. Moeten we dan krampachtig 

vasthouden aan de 40-urige werkweek of is 24 uur ook voldoende zodat er tijd overblijft 

voor zorg voor familie en/of buren. Ruimte voor creatieve ontwikkeling i.p.v. nog harder 

werken. Hoe staan we tegenover een basisinkomen? Ten slotte vinden evaluaties plaats 

die gedeeld worden met andere afdelingen. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: Marion van den Berg, 

tel.:0561-452391 

 
 

Het Bestuur 
 


