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Van de bestuurstafel  

'GeenPeil(ing)' 
Heeft U al enig idee waar het kersverse GeenPeil-
levend-stemkastje Jan Dijkgraaf zijn pijlen op gaat 
richten? Ik hoorde hem zeggen dat hij de democratie 
van binnenuit wil herstellen. Vertrouwen heroveren bij 
de burger ...en bij wie kun je dan beter terecht dan bij 
de uiterst integere, betrouwbare Henk Krol! Daar kreeg 
hij echter geen voet aan de grond en de grote liefde 
met Jan Roos (VNL) en Thierry Baudet (Forum voor 
democratie), met wie hij eerder dit jaar het 
referendum tegen het associatieverdrag met Oekraïne 
wist af te dwingen, liep uit op een vechtscheiding. 
Wanneer je het nu al niet met compromissen kunt 
oplossen , heet dat dan niet democratie van binnenuit 
uithollen? 

Maar goed, hier kunnen we onze schouders nog over 
ophalen ...dat er een sneeuwbal is gaan rollen in de 
wereld is een feit waar we niet omheen kunnen. 'Ja' 
voor een Brexit, Trump won of liever gezegd Hillary 
verloor. Niet verwacht, de peilingen zaten ernaast 
oftewel onderhuids was er meer onvrede, wantrouwen 
en woede dan de z.g. linkse elite kon bevroeden en op 
tijd had herkend en erkend . Met de woorden linkse 
elite heb ik eerlijk gezegd enige moeite aangezien er 
uiteraard meerdere factoren meespelen bij de 
opkomst van het populisme. De bankencrisis m.a.g. 
bezuinigingen, gevoelige klappen voor bedrijven en 
industrieën: daar betaal je een politieke prijs voor. 
Links had geen pasklaar antwoord ( en kon dat voor 
een deel ook niet hebben) op de problemen die men 
dagelijks ondervond. Nu de economie aantrekt en o.a. 
de PvdA aangeeft dat nu het moment is gekomen om 
het voor haar achterban weer rooskleuriger uit te laten 
zien moet je van  goeden huize komen om het ontstane 
wantrouwen weg te nemen. 

Geert Mak hield in DWDD een interessant betoog over 
referenda. Het zijn paardenmiddelen, noodremmen die 
volgens Mak slechts gebruikt moeten worden bij zeer 
principiële zaken. Referenda geven namelijk vaak 
antwoord op een vraag die je niet gesteld hebt. Bij de 
Brexit om Cameron weg te krijgen ,in Italië geldt dat 
eveneens voor Rezi ,omdat zij ongelukkigerwijs hun lot 
verbonden hadden aan dat referendum. 

De EU staat onder druk , maar laten we het kind 
alsjeblieft niet weggooien met het badwater , zo 
vervolgde Mak. De fundamenten van de EU zijn gelegd 
n.a.v. de 2e wereldoorlog ( dat nooit weer!). Stel dat we 
de EU op zouden heffen ,dan hebben we morgen een 
nieuwe EU nodig voor de handel en terreurbestrijding.  

Wel is er duidelijk behoefte aan charismatische leiders 
(denk aan Mandela of Obama) en het stellen van 
realistische ambities.  

 

Voorzichtig bespeuren we ook positieve geluiden. 
Merkel wint weer aan populariteit , in Frankrijk heeft 
men toch gekozen voor de fatsoenlijke, conventionele 
conservatief Fillon en in Oostenrijk wint ( zij het nipt ) 
de groene kandidaat van der Bellen. De burgemeester 
van New York maakt bekend dat het haatzaaien van 
Trump heeft geleid tot grote onrust en wanneer nu een 
Brexit- referendum gehouden zou worden zou 'nee' 
winnen.  

Misschien keert de wal het schip. 

Vertrouwen ' terugwinnen, dat is het sleutelwoord. 
Iedereen was geraakt door het indrukwekkende 
verhaal van Jan Terlouw. Hij gebruikte de metafoor 
'touwtje uit de deur', uitte zijn zorgen over de 
toekomst en besloot zijn verhaal met de woorden : 'Ik 
heb een prachtig leven gehad en wens dat deze jeugd 
van ganser harte ook toe'. Annie M.G. Schmidt 
verwoordde het op haar eigen manier : 'Grote mensen 
,wake up!' 

Aan een klein meisje 

 

Dit is het land waar grote mensen wonen 

Je hoeft er nog niet in , het is er boos 

Er zijn geen feeën meer , er zijn hormonen 

En altijd is er weer wat anders loos 

 

En in dit land zijn avonturen 

Hetzelfde , van een man en van een vrouw 

En achter elke muur zijn an'dre muren 

En nooit een eenhoorn of een bietebauw 

 

En alle dingen hebben hier twee kanten 

En alle teddyberen zijn hier dood 

En boze stukken staan in boze kranten 

 En dat doen boze mannen voor hun brood 

 

Een bos is hier alleen maar een boel bomen 

En de soldaten zijn niet meer van tin 

Dit is het land waar grote mensen wonen… 

Wees maar niet bang , je hoeft er nog niet in 

Ik wens U allen liefdevolle kerstdagen en een gezond 
2017 toe.   

                              Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 

 

Het laatste stukje 

Ja niet mijn laatste stukje. Althans, niet gepland. 

Ja, het laatste stukje van dit jaar. Maar ook het 

laatste stukje van dit kabinet is aan de orde. En er 

ontstaan zo langzamerhand puinhopen. Niet dat 

dit kabinet dat direct veroorzaakt heeft, maar 

indirect dient dit zich aan. Laat ik niet een te grote 

broek aan trekken door vergaande historische 

vergelijkingen te maken, maar laat ik me tot deze 

eeuw beperken. In 2002 kwam Pim Fortuyn op 

met zijn mededeling dat Paars er een puinhoop 

van had gemaakt. Hij had daar het alleenrecht op 

en zorgde voor een grote overwinning van zijn 

partij en kwam met stip met 26 zetels in de 

Tweede Kamer. Helaas zonder Fortuyn zelf. Zijn 

partij wist de puinhoop niet te verkleinen, maar 

zorgde voor een chaos in het openbaar bestuur. 

Het kabinet CDA, VVD en LPF struikelde al na 6 

maanden over een totaal verdeelde LPF fractie.  

De puinhopen van paars was het ongenoegen 

waarop het construct LPF haar kiezers  wist te 

trekken en waarop de lijst werd gevuld. Een stukje 

uit het boek van 2002 van Fortuyn: “De dader van 

de puinhopen in de collectieve sector - de 

wachtlijsten in de zorg, het abominabele 

onderwijs, de kinderen die voortdurend naar huis 

worden gestuurd om het minste of geringste, het 

geringe oplossingspercentage van de criminaliteit, 

een weer uit de hand lopende toestroom tot de 

WAO en het ziekteverzuim, een voortdurende 

toestroom van vreemdelingen in weerwil van een 

ontmoedigingsbeleid (jaarlijks worden er 40.000 

mensen definitief toegelaten, elke vier jaar dus 

een stad van de omvang van Groningen erbij), een 

soft en volstrekt tekortschietend integratiebeleid, 

et cetera, et cetera - die dader ligt gewoon op het 

kerkhof.”  

In 2002 verscheen een stuk van The Economist. 

Volgens de Economist was Nederland op dat 

moment de beste plaats ter wereld om te  

 

 

investeren. De schrijver van het survey 

feliciteerde de natie met haar succes, dat hij zag 

als resultaat van pragmatische consensuspolitiek, 

en vroeg zich verwonderd af waarom de 

Nederlanders zo ontevreden waren. Ondanks de 

feiten kozen de mensen anders 

In 2010 kwam de PVV met “de agenda van hoop 

en optimisme”. De PVV stelt zich net als Fortuyn 

te weer  tegen de  elite en gebruikt ook termen als 

“linkse kerk”, “linkse staatsomroep”. Ook nemen 

zij het “tegen de islamisering van onze cultuur” 

van Pim Fortuyn over, wat de kapstok is van hun 

hele wezen, wat vooral gestalte heeft gekregen in 

het “minder, minder, minder” gejut. Het ideale 

Nederland van Fortuyn (een dynamische, 

monoculturele stadsstaat van individualisten) 

verschilt op belangrijke punten weliswaar van dat 

van Wilders (een veilige, solidaire, monoculturele 

natie van gewone burgers) maar in beide gevallen 

is de ‘botsing van beschavingen’ niet uitgelopen 

op een compromis of wapenstilstand, maar op de 

volledige overwinning van de eigen beschaving 

(uit: Een nieuwe groot verhaal, van Koen Vossen). 

In 2010 stapte het CDA met VVD in een 

gedoogconstructie met de PVV en struikelde na 

1.5 jaar over de PVV.  Het typische gedurende 

deze periode is het wantrouwen van de politiek in 

de burger: sociale wetgeving ging gepaard met 

harde sancties bij het geringste signaal van 

fraude. Als je de regels niet goed snapte, was je al 

snel de dupe. Harder straffen was op alle 

terreinen het devies.  

En nu in 2016, wat enigszins vergelijkend is met 

2002 dreigt weer zo’n situatie te ontstaan. De PVV 

blijft hameren op het monoculturele Nederland: 

“Zwarte Piet is een bedreiging, het land 

islamiseert, laat u niet door de elite in het ootje 

nemen. “ 
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Ook nu heeft de  PvdA heeft samen met de VVD 

geregeerd en het land door de crisis geloodst. 

Eindelijk een kabinet dat de rit weer afmaakte. 

Niet altijd naar onze tevredenheid en ook niet van 

onze achterban. Het economisme leidde tot 

keuzes die voor het land als geheel goed waren, 

maar waar de individuele burger zich niet altijd 

door gesteund voelde.. Ook nu zien we resultaten: 

ondanks de VVD werden de laagste inkomens 

ontzien, werd er extra geld voor armoedebeleid 

uitgetrokken, er is meer gevraagd van de hogere 

inkomens, de topinkomens werden verder 

begrensd en hebben we de strengste 

bonuswetgeving van Europa. Het wantrouwen in 

de Sociale wetgeving gaat deels meer uit van 

vertrouwen.  In de oppositie hadden we de 

positieve zaken niet bereikt. Wij mogen dan ook 

best stellen dat het glas half vol is, maar voor veel 

mensen is het glas half leeg.  

Nu is het tijd niet terug te kijken, wel vast te 

houden aan het halfvolle glas. Ons doel is het glas 

te vullen en dat kunnen we alleen bereiken als 

mensen ons weer steunen. Wij zijn niet van de 

botsing van beschavingen, maar van de 

verbondenheid tussen mensen. Wij staan voor 

een inclusieve samenleving, waar iedereen mee 

moet kunnen doen. Wij staan voor het geven van 

vertrouwen, waardoor men zich meer vrij voelt 

zich te ontplooien. Wij zijn niet van de vrijheid van 

de PVV wat alles wat anders is wil sanctioneren.  

Door vast te houden aan onze waarden, 

bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en 

binding moeten wij het perspectief bieden aan de 

kiezer en met hen de strijd aangaan voor een 

eerlijker inkomensverdeling. Vertrouwen is niet 

meer het touwtje uit de brievenbus, maar een 

politiek van ruimte bieden en kansen geven. 

Alleen sanctioneren als het echt niet anders kan, 

niet omdat het in de regels staat. Regels mogen 

nooit aanleiding geven tot stoppen met 

nadenken. De professional moet met gezond 

verstand zijn werk doen en daar wel 

verantwoording over a leggen, maar dan kort en 

duidelijk.  

Om onze positie duidelijk weer te geven is een 

lijsttrekker nodig die elke discussie herkenbaar 

terug kan brengen tot de essentie, de waarden 

waar wij voor staan. Dan kunnen we hoop 

tegenover de angst plaatsen. Ik weet nog niet wie 

straks (nu 4 december, als u dit leest weet u het 

wel) de lijsttrekker wordt. Ik ga er vanuit dat onze 

lijsttrekker dit in zijn genen heeft en de 

sociaaldemocratie weer op de kaart kan zetten als 

baken van hoop. En de lijsttrekker kan dat niet 

alleen. Een ieder die dat kan roep ik dan ook op 

de verkiezingsstrijd straks aan te gaan. Omdat wij 

zijn van het redelijk willen! Laten we het laatste 

stukje tot de verkiezingen samen doen, zodat wij 

verder kunnen werken aan een verbonden 

samenleving.  En dat kan niet door het bouwen 

van muren om Nederland. Ik las in de Volkskrant 

dat en internationaal chauffeur op de PVV wilde 

stemmen. In NS termen betekent dit dat hij niet 

meer verder komt dan een rondje om de kerk. 

Daar wordt hij niet gelukkig van. CDA en VVD 

hebben tweemaal eerder laten zien dat zij met 

LPF en PVV willen regeren als het zover is. Dat 

moet maar niet! In het laatste stukje naar de 

verkiezingen kunnen wij het verschil maken. 

Omdat het kan!!   

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Bestuursmededelingen 

Verschijnen Koppelinks 

De eerstvolgende editie verschijnt in februari. 

  

Ledenadministratie: 

Nieuwe leden: 

Dhr. J.Ruiter,Gedempte Turfhaven 4, 8331 LV Steenwijk 

Dhr. T.v.d.Werf, Gasthuislaan 17, 8331 MR Steenwijk 

Dhr. W. Schelhaas,Kallenkoterallee 127, 8331 AC 

Steenwijk 

Dhr.R.Ten Broeke,Baarlo 4,8372 VJ Baarlo 

Mevr. Ten Broeke -Wasowicz,Baarlo 4,8372 VJ Baarlo 

Dhr. E.Strijker, Zuiderpad 9, 8355 CB Giethoorn 

 

Verhuisd: 

Mevr.C.Dollekamp-Molleman,Vijverlaan 45 ,7975 BW 

Uffelte 

Verhuisd van Enschede naar Steenwijk: 

Dhr. R.Huisman, De Poterne  20, 8332 GD 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 

 

Aankondiging nieuwjaarsreceptie: 

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 

9 januari in de Oerthe . Aanvang 10.00 u. 

Inloop vanaf 9.30 u. 

 

 

 

 

 

  

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

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

 

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

 

Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2017 

 

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

 

Zaterdag 7 januari 2017 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

Wij hopen u te ontmoeten. 

 

Namens het bestuur 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Fractiestemmen  

November/december ‘16 

Trijn Jongman: “College van uitstel en afstel” 
 
Trijn Jongman heeft bij de behandeling van de 
meerjarenbegroting de vinger op de zere plek 
gelegd. Het college van BGL etc komt maar niet tot 
resultaten op heel belangrijke punten. Zo heeft dit 
college zelf groei van werkgelegenheid als prioriteit 
geformuleerd, maar ontbreekt het nu al 2 1/2 jaar 
aan elke maatregel en elk plan om dat vorm te 
geven. Op initiatief van de PvdA is in juni 2015 nota 
bene bijna raadsbreed een motie Wiedenplan Werk 
aangenomen die het aanjagen van de 
werkgelegenheid ondersteunt. Een uitwerking van 
het college wordt evenwel steeds doorgeschoven. 
Trijn kwalificeerde ze als “het college van uitstel en 
afstel”. Meer dan 1100 Steenwijkerlanders staan 
daardoor veel te lang langs de kant, het percentage 
werklozen blijft een van de hoogste in onze regio. 
Het college kijkt met de handen langs de 
broekspijpen toe. Ook aanvuringen vanuit de eigen 
coalitie (“doe meer aan acquisitie en het verbeteren 
van bedrijventerreinen”) baten niet. 
 
“Begroting luchtfietserij en drijfzand.” 
 
Het was een zeer bijzonder verschijnsel, een partij 
uit de coalitie die de meerjarenbegroting van het 
college met de grond gelijk maakt. D66 kwalificeerde 
de begroting van het college van BGL etc als 
“luchtfietserij en drijfzand”. Ook de fracties van de 
PvdA, VVD en CU waren zeer kritisch op de 
voorstellen. De angel is de rijksvergoeding voor de 
(uitkeringen van de) sociale dienst die het college 
heeft ingeboekt. In afwijking van het beleid in 
voorgaande jaren is daarvoor de komende jaren tot 
wel een miljoen extra inkomsten ingeboekt. Die 
inkomsten zijn buitengewoon onzeker. Het college 
rekent zich rijk en dreigt een nieuw college in 2018 
direct met een groot tekort op te zadelen. Het 
college onderkent dat ook wel want geeft in de  
risicoparagraaf in de begroting aan op sociaal vlak 
mogelijk 2.1 miljoen euro mis te gaan lopen (met 
een waarschijnlijkheid van wel 75%). Het college 
speelt Sinterklaas voor zichzelf, gaf Trijn Jongman 
aan. Hun opvolgers moeten straks op de blaren 
zitten, want hoe wonderlijk, de coalitiepartijen  
 

 
inclusief D66 stemden in met de begroting die op 
“drijfzand” gebaseerd is. 
 
Alle kinderen moeten mee kunnen doen! 
 
Het kabinet heeft op aandringen van de PvdA 100 
miljoen extra beschikbaar gesteld om kinderen uit 
arme gezinnen zoveel mogelijk mee te laten doen in 
de samenleving. Het geld wordt via de gemeenten 
beschikbaar gesteld en mag alleen voor genoemd 
doel besteed worden.   Voor Steenwijkrland komt 
rond 200.000 beschikbaar per 1 januari. Trijn 
Jongman diende een motie in om een plan te maken 
voor besteding van dit bedrag voor kinderen. Die 
kreeg bij het college en de coalitiepartijen geen 
steun. 
 
“Wethouder, neem mensen in de jeugdzorg 
serieus.” 
 
In de raad lag een visienota voor waarin de toekomst 
en de ambities voor de jeugdzorg in Steenwijkerland 
aan de orde kwamen. Namens de fractie van de 
PvdA ondersteunde Luc Greven de hoofdlijnen en 
drong erop aan jeugdzorg in Steenwijkerland vooral 
laagdrempelig, zo licht mogelijk en razendsnel 
(waar behoefte is) te organiseren. Kanttekeningen 
waren er o.a. bij de stijl van omgaan met de 
zorginstellingen en de mensen die in de jeugdzorg 
werkzaam zijn. De nota spreekt over “sturen” 
en  “dwingen” gemeentelijke keuzes uit te voeren en 
negeert daarmee de kennis van zaken bij de mensen 
in het veld. 
 
’t Olde Maat Uus loopt vast op wethouder 
 
Museum ´t Olde Maat Uus, dat met meer dan 100 
vrijwilligers de geschiedenis van Giethoorn laat zien, 
wil graag uitbreiden om de collectie beter in beeld te 
brengen. In het beschermd dorpsgezicht is dat niet 
eenvoudig. Grote bijgebouwen zouden het dorp 
ontsieren en zeker ook het karakter van de plek van 
het museum aantasten. Daarom is gekozen voor 
uitbreiding met een kelder. Geen eenvoudige 
oplossing en ook geen zuinige (1.2 miljoen), maar 
wel de beste. Het Museum heeft daarvoor bij 
ondernemers in Giethoorn en bij diverse fondsen 
geld geworven. Het resterende deel (€ 650.000) wil 
het Museum lenen. Een bank wil daar wel aan 
meewerken, maar dan zou de gemeente 
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Steenwijkerland garantie moeten verstrekken. Bijna 
de hele raad van Steenwijkerland wil dat wel 
steunen, maar in de vergadering weigerde 
wethouder Wagterveld die optie te onderzoeken. Hij 
hield vast aan het verstrekken van 2 ton aan het 
Museum, een “oplossing” waarvan de 
vertegenwoordigers van ’t Olde Maat Uus aangaven 
niet mee uit de voeten te kunnen. Het krijgt nog een 
staartje in de raadsvergadering van 13 december. 
 
“College straf zwaksten op de arbeidsmarkt.” 
 
Het was opnieuw een chaotische vergadering met de 
InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) op de 
agenda. Opnieuw werd veel extra geld gevraagd 
voor een plan om mensen in de bijstand en van de 
Noord West Groep naar gewoon werk te begeleiden. 
Ook voor 2016 was daarvoor door de raad al bijna 1 
miljoen beschikbaar gesteld. Daarvoor zouden 200 
mensen uit de bijstand naar werk geholpen worden 
en 100 mensen van de NWG naar een reguliere 
baan. Dat lijkt maar (zeer) gedeeltelijk te gaan 
lukken. Uit de NWG zijn bijvoorbeeld maar 2 
medewerkers naar werk uitgestroomd. De raad was 
door het college toegezegd dat een evaluatie 
opgeleverd zou worden om te beoordelen of  ook 
voor 2017 extra middelen beschikbaar gesteld 
zouden moeten worden: zijn de doelen gehaald, 
waarom wel/niet, welke verbeteringen zijn nodig? 
Tot grote irritatie van de raad ontbrak die evaluatie 
bij het verzoek om weer €700.000 beschikbaar te 
stellen. Daarbij komt dat het college wel voorstelde 
om niet meer te investeren in begeleiding van 
mensen van de  NWG. Frits Hoekstra zei namens de 
fractie van de PvdA: “Ik ben verbaasd dat juist voor 
het onderdeel van de NWG de gevraagde bijdrage 
van 93.000 niet beschikbaar wordt gesteld. De groep 
die het meest kwetsbaar straft het college op deze 
manier. Denk ook eens na of u in fasen de mensen 
van de NWG die in de gemeentelijke groendienst 
werken niet zelf in dienst kunt nemen. Het is een 
goed voorbeeld voor ondernemers waarvan dit ook 
gevraagd wordt.” 
 
Luc Greven, namens de fractie PvdA 
Steenwijkerland 

 

 

 

Algemene beschouwingen 
 
Voor ons ligt de begroting 2017-2020 die vraagt om 
een reactie.  
De PvdA heeft deze begroting beoordeeld met de 
bril van sociaal, daadkracht, mensen boven regels. 
De kerntaak van sociaaldemocratische politiek  is 
iedereen kansen geven : Zorgen dat  er een ladder 
staat. Zodat iedereen de kans krijgt hogerop te 
klimmen. Maar dat is niet eenvoudig. PvdA’er Jan 
Schaefer zei het al: in gelul kun je niet wonen. Dus 
we kijken ook graag naar de daden  en niet alleen 
naar woorden. 
 
Financieel Beleid  
U heeft ons keer op keer op het hart gedrukt dat u 
scherp en transparant zou gaan begroten. Wij zijn er 
in gaan geloven en nu stapt u ervan af. U gaat 
wendbaar begroten. Een buitengewoon interessante 
ontwikkeling .Misschien kunt u ons dit uitleggen? Ik 
heb via google synoniemen gezocht en gevonden: 
souplesse,buigzaamheid, gemak, lenigheid, sierlijkhe
id, soepelheid, vlotheid. . We zien dat u er al meer 
gestart bent. Met groot gemak en lenigheid passeert 
u de raad, door voorbij het budgetrecht van de raad 
te gaan. Ik denk dan aan de 200.000 beschikbaar 
voor nieuw beleid die wordt omgezet naar 
rentelasten 
Een wendbare begroting kan niet zonder scherp en 
transparant. Nu heeft u de steven gewend, maar uw 
koers is niet scherp en transparant. 
Mag ik voorstellen om de kwaliteit van de begroting 
op orde te brengen waarbij realistisch begroten en 
jezelf niet rijker rekenen de belangrijkste 
voorwaarden zijn. En gelden waarvan we geen 
zekerheden hebben niet gaan uitgeven ! ik denk dan 
aan het krantenartikel waarin wordt gesproken over 
forse investeringen > (Sinterklaas is vroeg, met 
dezelfde pakjes als vorig jaar, je mag er even naar 
kijken maar mogen het niet open maken. ) zo U 
dreigt college van uitstel en afstel te worden 
 
Werk 
Zoals u begrijpt wil de PvdA  geen woorden maar 
daden.  En nee, dit is geen oproep nog een 
voetbalclub te sponsoren. 
Op 30 juni 2015 werd niet voor niets de Motie 
Wiedenplan door de raad aangenomen. Tijdens de 
vorige begrotingsvergadering werd er al aangegeven 
dat u met een plan zou komen en bij de PPN riep de 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=souplesse
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=buigzaamheid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gemak
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=lenigheid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=sierlijkheid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=sierlijkheid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=soepelheid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vlotheid
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PvdA fractie u nogmaals op alle ballen op werk te 
zetten. Voorzitter, met alle respect, de PvdA fractie 
ziet hier echter geen bal van. 
En nu wilt u in de laatste maand van 2016 met een 
analyse komen van de arbeidsmarkt. Anderhalf jaar 
na de motie komt u op zijn vroegst met een analyse. 
Dit getuigt niet van ballen en we zouden u op dit 
dossier dan ook graag de gele kaart willen geven 
 
Een belangrijk speerpunt is voor u ook de 
recreatiesector. Waarom kiest u dan niet voor een 
actieve houding bij het vervallen van de regiotaxi ?  
U  schrijft : monitoren en daar waar nodig nemen we 
actie?  De PvdA  stelt voor  om samen met de 
toeristische sector  te kijken naar oplossingen.   
 
De Raad heeft in de afgelopen periode wel 
ingestemd met extra geld voor de IGSD. Onze extra 
inzet op de IGSD heeft, na eerst veel ongenoegen bij 
de Kringloopwinkel, eindelijk geleid tot een 
overeenkomst om mensen te  stationeren bij het 
kledingsorteercentrum. Het zou mooi zijn als er op 
meerdere terreinen afspraken gemaakt worden, 
zoals bij bv. de  ecologische onkruidbestrijding. 
Probeer de mogelijkheden te vergroten zodat 
maatwerk mogelijk is. Want u heeft het over een 
mindshift: onderzoek naar wat mensen nodig 
hebben om zelfredzaam te zijn. 
Zo spraken we Peter. Peter staat voor vele anderen. 
Peter is een gezonde man van midden in de vijftig. 
Door het uitbreken van de crisis in de ww. beland, 
en later door de aanhoudende crisis in de bijstand. 
Was een goede timmerman, die ook in de 
ondernemingsraad zat van een grote 
bouwonderneming. 
Staat elke ochtend vroeg op, actief in zijn kern en 
alle verenigingen, ontdoet zelfs de stoep en andere 
dingen in zijn omgeving van onkruid, kortom houdt 
de buurt op niveau. Maar dat mocht niet van de 
IGSD, hij moet kleding gaan sorteren. Maar waarom 
dan vroeg hij, ik heb iets gehoord over een motie in 
de raad van Harmsma, die wel aandrong op dit soort 
maatschappelijke taken. En de PvdA, die had het 
over een wieden plan? Het enige wat ik nodig heb is 
een IGSD die me inschat op mijn kwaliteiten en me 
begeleid naar werk, in plaats van me een 
kledingstraf te geven 
 PvdA wil u dan ook oproepen om mensen  regie te 
geven voor hun re-integratie en niet door alleen 
standaardoplossingen te bieden. Faciliteren, 
vertrouwen geven in plaats van op basis van 

dwingen en    straffen op basis van wantrouwen. 
Juist door goede inzet van middelen  is de kans 
groter van doorstromen naar regulier werk. Kies 
voor kansen voor mensen, niet voor meer regels!  
Alle ballen op werk dus met concrete maatregelen 
en resultaten. U dreigt college van uitstel en afstel 
te worden 
 
Wonen 
Voor iedereen een betaalbare woning, dat staat voor 
de PvdA centraal. Er moeten genoeg woningen  zijn 
of worden gebouwd voor de lage- en 
middeninkomens die al te lang op een betaalbare 
woning wachten. Ik denk  bv aan starters. In de 
Concept woonvisie bent u  van 5300 naar 
4785gegaan. Nu gaan er  door sloop in Steenwijk 
West nog eens 80 af. Hoe garandeert u de ijzeren 
voorraad?  
Wij gaan er tevens vanuit dat u in de woningvisie het 
eind van dit jaar zult scoren met de duurzaamheid. 
Begin met de duurzaamheid, zodat je mensen met 
de kleine beurs het meeste tegemoet komt.   
In de PPN nota heeft de portefeuille houder een 
toezegging gedaan t.a.v. subsidiëring zonnepanelen 
voor particulieren in samenhang met 
asbestsanering. In de begroting kan ik hier niets over 
terug vinden. Waar en wanneer kan ik dat wel 
verwachten?   
In de begroting vinden we de stelpost van € 300.000 
aan zonneparken. De ambitie om doelstelling van 
2020 te halen staat nog steeds en goed dat ook 
huidig college hier actief aan de slag gaat. Echter is 
de aanpak niet effectief.  PvdA stelt voor om met 
een duidelijk kader te komen. Wat de PvdA betreft 
gaan we niet verder met de planvorming aan de 
Woldmeenthe.  
 
Zorg 
Gewoon kijken naar wat iemand heeft, naar wat 
iemand kan, en dan samen bepalen wat de beste 
zorg is. Dat is een uitgangspunt van het PvdA. In het 
land schrikken we er van dat 1,2 miljard niet aan de 
zorg is besteed. Steenwijkerland doet het 
disproportioneel met 3,5 miljoen (2,4 is dan 
gemiddeld) euro zorg niet besteed. Wij vragen ons af 
of we daar wel zo opgewekt over moeten zijn. Wij 
maken ons zorgen of er niet veel zorgmijders zijn, 
ouderen niet extra gebruik maken van EHBO/SEH 
posten i.v.m. eenzaamheid en wat heeft u besloten 
met ZONL inzake een cliëntenstop?  
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Wij steken de vlag niet uit, maar vragen ons af of we 
de mensen niet tekort doen (zowel zorgvragers als 
zorgbieders). 
Het veld voelt zich sinds de hoopvolle start 
onvoldoende betrokken bij de omslag die we willen 
bereiken in de hoek van de jeugdzorg. Zij willen 
graag met de raad in gesprek om te laten horen wat 
er leeft. Wij vragen u een bijeenkomst voor de 
beleids/besluitvorming te organiseren.  U dreigt 
college van uitstel en afstel te worden 
 
 
Alle kinderen een kans 
Er staan nog steeds kinderen aan de kant, omdat ze 
niet op schoolreis kunnen, de muziekles niet kunnen 
betalen of er geen geld is voor voetbalschoenen. 
Lang niet alle gemeentebesturen vinden 
armoedebestrijding belangrijk, en daardoor begint 
de tweedeling in de samenleving al bij kinderen op 
jonge leeftijd. Als er op jonge leeftijd al een verschil 
ontstaat tussen leeftijdsgenoten, zijn gelijke kansen 
op een goed leven ver te zoeken. Daarom is het ook 
zo belangrijk dat - op aandringen van de PvdA - dit 
kabinet 100 miljoen heeft vrijgemaakt om kinderen 
uit de armoede te halen. Geld dat via instellingen 
zoals het jeugdsportfonds gebruikt zal worden om 
alle kinderen mee te laten doen in onze 
samenleving. Gemeentebesturen worden verplicht 
om het geld  uit te geven aan alle kinderen van 
ouders die  de extra kosten  niet kunnen betalen. 
Mooi initiatief kan zijn om een noodfonds 
beschikbaar te stellen  aan die mensen die zicht 
hebben op de noden in de wijk. En ze de 
mogelijkheid geven dit geld in te zetten, zodat we 
ook de mensen bereiken die we willen. 
PvdA wil het college op roepen hier actief op in te 
zetten. Er is geld beschikbaar en graag zien we op 
kort termijn een plan. Het kan niet zo zijn zoals het 
geld voor de  WCTG gelden  dat onbenut  op de 
plank ligt en  bijna terug zou gaan naar de algemene 
reserve. U dreigt college van uitstel en afstel te 
worden. 
 
Bestuursstijl:  
Een opmerking over uw bestuursstijl  Het wil niet erg 
lukken: Blijkbaar is de LTO nog uw enige vriend. U 
bedient ze goed bv bij Unesco (contracten) en 
omgevingsvisie, regeling intensieve veeteelt 
(megastallen). Misschien heeft u zoveel ruzie omdat 
u eenzijdig de samenleving bedient?  Hoeveel 
miscommunicatie wilt u nog toevoegen aan het 

lijstje koppen in de krant:  zonnepark op de 
Woldmeentherand heeft geen draagvlak,  bewoners 
Het Schar  gaan naar de rechter, Verenigingen  willen 
Oud Papier blijven ophalen, vissers en bewoners 
Steenwijkerdiep zijn het niet eens, gedoe met 
Vestingstad,  negeren van de gebruikers van de 
Oerthe.  
 
Het accommodatiebeleid  is weer opgeschort: stond 
het eerst voor  begin 2016 op de agenda  het wordt 
nu eind 2017 . Ook een test cases met de  Oerthe en  
de Torenlanden  in Steenwijk Noord staan nog 
steeds in de wachtstand. Men wordt al drie jaar aan 
het lijntje gehouden. 
U dreigt als college van uitstel en afstel de 
geschiedenis in te gaan 
 
De reservering van gelden voor de zwembaden te 
laten vervallen en onderdeel te maken van in 
november aangekondigd  masterplan onderhoud 
accommodaties konden we lezen in de PPN. wat is 
de status? Het enige wat de PvdA heeft terug 
kunnen vinden is een aanpassing : In plaats € 
300.000 staat er nu € 29.000 gepland voor 
onderhoud?  tot welke situaties leidt dit? Is de 
veiligheid niet in geding? 
 
De bestuursstijl van het college is anders.  Ook dat 
maar eens opgezocht  wat is dan anders?   Er zijn 
synoniemen: dwars, eigengereid,Blijkbaar kiest dit 
college voor anders in termen van eigengereid. 
 
Tot slot 
U speelt voor Sinterklaas door te suggereren meer te 
investeren in de samenleving. Vaak zijn dit dezelfde 
cadeautjes als vorig jaar. U bent een soort 
spookSinterklaas.   Cadeautjes die u als college, net 
als veel vragen  vanuit de raad, heeft meegenomen 
en nu weer als cadeau presenteert. Daar waar het 
echt om gaat, werk, wonen en welzijn en dan niet 
om stenen maar om mensen, daar draalt u. Wij 
vragen u zorg eerst voor de mensen dan voor de 
regels. U dreigt  college van uitstel en afstel te 
worden 
 
Namens de fractie van de Partij van de Arbeid 
Steenwijkerland 
 
Trijn Jongman, fractievoorzitter  
 

 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=dwars
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=eigengereid
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Trijnreis 

 

 

 

Verbondenheid 

 

Wat een goed initiatief hebben de besturen van 
het plaatselijk belang Steenwijkerwold, RTVSLOS 
en MFC Hoogthy gelanceerd!  Ze hebben samen 
de schouders eronder gezet om geld en spullen 
op te halen voor de voedselbank. Het is nog 
steeds noodzaak om mensen via de voedselbank 
te ondersteunen. In Nederland zijn nog steeds 
teveel mensen die het niet makkelijk hebben en 
in armoede leven. In een gesprek met een 
vrijwilliger van de voedselbank hoor ik dat in 
Steenwijkerland nog steeds 130 huishoudens 
wekelijks aankloppen bij de voedselbank. En die 
aantallen lopen weer op. Met de bijdrage van 
ons allemaal heb ik een mooie donatie van € 
300,  kunnen doen. Ik heb het een mooi 
voorbeeld van verbondenheid genoemd.   

 

Verbondenheid waar ook het 
verkiezingsprogramma van de PvdA over gaat.  
En die verbondenheid staat op het spel! Zoveel 
mensen die met zichzelf bezig zijn. Kijken naar 
wat ze zelf belangrijk vinden. Mensen die soms 
vergeten hoe goed ze het hebben en hoe 
gemakkelijk het leven is als er eten en drinken 
genoeg is. Als er in je naaste omgeving geen 
oorlog en ruzie is. Geen huizen die 
kapotgeschoten worden. Kinderen die in vrijheid 
opgroeien.  

Natuurlijk is er wel twijfel en is het niet altijd 
makkelijk. Als je van alleen een AOW de maand 
rond moet komen is het geen vetpot. En is het 
schrapen om rond te komen als de wasmachine 
kapot gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we dan toch die verbondenheid 
vorm geven? Door acties als het glazen huis. 
Ook kleinere dingen zijn goed. Een kaartje 
sturen naar een buurvrouw of buurman. Een 
kopje koffie drinken bij oma. Organiseren van 
activiteiten in familiekring en verenigingsleven. 
Samen zingen, voetballen, schaatsen op de 
markt, zomaar leuke dingen waar je blij van 
wordt.   

   

De mooie dagen van kerst komen eraan om 
samen door te brengen. Samen een spelletje 
doen, lezen, wandelen en nu ook naar Steenwijk 
om te schaatsen op de markt. Ik ga samen met 
de familie de dagen doorbrengen en genieten 
van alle goede dingen die we hebben. In 
gezondheid, in veiligheid met genoeg eten en 
drinken. Ik wens jullie ook allemaal die goede 
dagen toe en een gezond 2017! 

 

Hartelijk groet,  

Trijn  Jongman 
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Wetenswaardigheden 

Doen cijfers er nog toe? 

Vanochtend in de krant gelezen: PvdA en D66 willen 
dat mensen met een bijstandsuitkering van hun 
bijverdiensten de helft mogen houden. Ieder 
initiatief om de kloof naar werk te dichten zijn wat 
mij betreft welkom. Of dit een goed idee is? Daar wil 
ik nog verder over nadenken. In het betreffende 
artikel wordt al vermeld dat de VVD sowieso alle 
bijverdiensten wil inhouden. De PVV heeft nog geen 
standpunt maar Geert twittert: dat twee van de drie 
ontvangers van bijstand allochtonen zijn. Uit  cijfers 
van het CBS blijkt dat van de 440.000 
bijstandsontvangers er 210.000 niet-westerse 
allochtonen zijn. Dat is dus niet  66% maar 47%. 
De PVV wil ook een alternatief voor het CPB 
(Centraal Plan Bureau). Wanneer de uitkomst van 
jouw plannen je niet bevallen dan laat je ze zodanig 
berekenen dat ze wel in jouw straatje passen. D 50+ 
kandidaat vindt dat de ouderdomsverwachting die 
het CBS berekend niet klopt, het past niet in hun 
straatje. Evenals de voortdurende opmerking dat de 
ouderen gepakt worden. Dat blijkt ook niet uit de 
CBS berekeningen.  
Een veel gehoorde opmerking tegenwoordig is; ” De 
cijfers kunnen dat wel zeggen maar mijn gevoel 
zegt…..”. 
 
We gaan rare tijden tegemoet wanneer partijen als 
50+, PVV in een regering komen en beleid gaan 
maken op basis van het onderbuikgevoel. 
 
Prettige feestdagen. 
 
Jan ten Klooster 
 
 

 
 
 
 
 

 
Uit het Gewest 
 
Voorcongres: 
Op 19 november hebben we alle leden in ons gewest 
uitgenodigd om een voorcongres over het 
verkiezingsprogramma te houden 
Er zijn toen 24 amendementen en vier moties op het 
verkiezingsprogramma aangenomen. 
Onze secretaris, Leander Broere, heeft op 6 
december jl. al onze Overijsselse leden opgeroepen 
om het digitale Stemlokaal te bezoeken en te 
stemmen op de voorstellen waarvan je vond dat ze 
een plek verdienden in het programma voor de 
Tweede Kamerverkiezingen! 
De mogelijkheid bestond om nog tot 8 december 
mee te beslissen over de ingediende amendementen 
en moties. 
Ik hoop van harte dat wij in Overijssel ons hebben 
laten horen en straks ook het verschil uitmaken op 
het Congres van 14 en 15 januari 2017. 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst:  
Het Gewest Overijssel houdt haar traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar in Almelo zoals altijd 
op de tweede vrijdag in januari (13-01-2017). Nadere 
berichtgeving volgt. 
 
Campagnestart: 
Op 21 januari zal er in Nijverdal de officiële aftrap 
van de TK campagne gehouden worden. Dit doen we 
deze keer door een workshop waarvoor we uit de 
volgende onderwerpen een keuze gaan maken: 

- Media 
- Social media 
- Communicatie debatteren (gesprek met 

kiezer) 
- Communicatie presenteren  
- Actief worden in de PvdA 
- Meedoen 
- Regionale verhalen 

 
De trainers van de campagneacademie verlenen hun 
medewerking hieraan. Voorts trekken we een aantal 
coryfeeën waaronder de lijsttrekker (op moment van 
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schrijven nog niet bekend) aan om een deel van de 
bijeenkomst te verzorgen. 
Het gehele programma wordt via de mail aan een 
ieder toegestuurd. 
 
Het Rode Noorden: 
Vier Gewesten, Friesland, Overijssel, Groningen en 
Drenthe organiseren op 12 maart 2017, de laatste 
zondag van de verkiezingscampagne een 
spetterende verkiezingsbijeenkomst genaamd “Het 
Rode Noorden”.  

Het Rode Noorden is bedoeld voor leden en 
geïnteresseerden en de gelegenheid om nog een 
laatste vlammende en gezellige oproep te doen om 
op de PvdA te stemmen. Een kans om te laten zien 
en horen dat een verbonden samenleving ons aan 
het hart gaat.  
 
Het draaiboek voor de bijeenkomst op 12 maart a.s. 
laat een mix van speeches, interviews, muziek en 
wandelgangen zien.  
Onder voorbehoud is dit initiatief ook bekend bij het 
landelijk campagneteam. (NB op zaterdag 11 maart 
wordt een grote bijeenkomst in Eindhoven 
georganiseerd. Nog een grote in het Noorden zou 
een mooi evenwicht zijn). We verwachten 
bewindspersonen, Tweede Kamerleden, de 
partijvoorzitter, de lijsttrekker e.v.a. 
 

Koos Dalstra,  
Voorzitter Gewest Overijssel 
 

: 

Uit de Staten 

Geen raadgevend referendum in Overijssel 
Er komt voorlopig geen raadgevend referendum in 
Overijssel. Een initiatiefvoorstel van de PVV om een 
provinciaal referendum mogelijk te maken is in de 
laatste Statenvergadering van 2016 verworpen.  
 
De PvdA stemde tegen de invoering van een 
raadgevend referendum in Overijssel.  Wij zien dat 
populistische stromingen sterk hameren op 
referenda met als argument dat de wil en stem van 
het volk gehoord moeten worden. Wat ons betreft 
gaat democratie over veel meer dan eenvoudige ja-
nee vragen. De PvdA Overijssel koestert de dialoog. 
Wij zoeken dat gesprek actief op, luisteren naar de 

argumenten, toetsen onze ideeën en zoeken altijd 
naar betere voorstellen. Die betere voorstellen laten 
zich niet vatten in een simpele voor of tegen vraag. 
Democratie weegt alle feiten, meningen en emoties 
en komt tot een oplossing waar ook recht gedaan 
wordt gedaan aan de helft min één. Democratie is 
dus niet alleen meerderheidsbeslissingen. Juist de 
minderheid dient te worden meegewogen, dat is de 
paradox van de representatieve democratie. De 
gewestelijke vergadering van de PvdA Overijssel 
heeft in november een amendement aangenomen 
om het correctief referendum uit het 
verkiezingsprogramma te halen. 
De opgave voor participerende democratie is groot 
en niet eenvoudig. Het is van groot belang om 
samen met de burgers van Overijssel tot goed 
gemotiveerde besluiten komen. We moeten samen 
de discussie over onze toekomst voeren, met goede 
argumenten en duidelijke afwegingen. Juist het 
gesprek over die argumenten is zo belangrijk, 
helemaal als sommige mensen het vertrouwen in de 
politiek kwijtraken.  

De PvdA Overijssel streeft naar besluiten met groot 
draagvlak. Want wij bouwen de toekomst van 
Overijssel liefst op een stevig fundament. Dit 
voorstel staat daar haaks op. Wij voelen er niets 
voor om onze besluiten te bouwen op basis van de 
stem van een kleine minderheid. Volgens dit voorstel 
zou tien procent van de kiezers al de meerderheid 
van een geldig referendum kunnen zijn. Het 
initiatiefvoorstel ademde vooral een sfeer van het 
mogelijk maken van correctie van een gekozen 
volksvertegenwoordiging. 

De manier om met elkaar verder te komen is door 
een open en eerlijk gesprek aan te gaan. Met elkaar, 
met onze burgers. Door serieus om te gaan met 
inspraak en de kwaliteit van het openbaar bestuur. 
Over de ideeën die we met z'n allen hebben. En over 
de keuzes die we met z'n allen moeten maken. Zo 
komen we tot verantwoorde en breed gedragen 
besluiten en maken we gezamenlijk een betere plek 
van onze provincie. 

Het eind van het jaar nodigt uit om even afstand te 
nemen en terug te blikken om daarna met energie 
verder te gaan. Ik wens iedereen heel prettige dagen 
en alvast een strijdbaar 2017. 

Hans Nooter, Statenlid PvdA Overijssel 
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Waterschap Drents 
Overijsselse Delta 

Begroting 2017, de eerste begroting van 

WDOD 

Op de agenda van de AB-vergadering van 22 
november j.l stond de begroting voor 2017. 
Hieronder een samenvatting en highlights van de 
inbreng van de PvdA, verwoord door ons AB-lid 
Mark Tuit. 
Bijna een jaar WDOD. Er is veel werk verzet, de 
winkel is ingericht. Maar we zijn er nog niet. Mooie 
woorden van de coalitie in de begrotingsbrief. Maar 
vanuit de PvdA toch wat positief kritische noten. 
Mooie woorden. Daling van kosten. Komt door 
minder inhuur derden en een gunstige rente. Dit 
vinden wij niet robuust. De daling van fte’s wordt 
juichend begroet. Inkrimpen om kosten te 
beheersen. Het gaat hier wel om arbeid. Arbeid en 
inzet nodig om de waterschaptaken naar behoren in 
te vullen. 
Bij de stukken is de kadernotitie Schaalsprong HWBP 
gevoegd. Een grote opgave die grote investeringen 
vraagt van rijk én WDOD. Naast aandacht voor de 
investeringen ook graag aandacht voor de inzet voor 
een juiste beheersing van het totale programma. 
WDOD vraagt om een verhoogde 
capaciteitsbehoefte. Dit roept vraagtekens op bij de 
PvdA. Grote financiële risico’s, nog veel 
onduidelijkheden in ramingen. Wordt deze 
capaciteit nu weer ingehuurd of kunnen we extra 
expertise in onze organisatie borgen? 
Ook vragen wij ons bezorgd af wat de 
onderhoudstaat is bij de regionale keringen (m.n. 
het gebied rondom Zwolle). Kan het DB wat meer 
duidelijkheid geven over de 
meerjarenonderhoudsplannen en hoe deze zijn 
doorvertaald in de meerjarenramingen? Of is dit 
verdisconteerd in “goederen & diensten”? 
 
Ook de ambities op het gebied van duurzaamheid 
vergen, zo bleek vorige week maar weer, onze volle 
aandacht. Hoe worden de gemaakte afspraken uit de 
“Green deal duurzaam GWW” verwerkt in de 
plannen? 

De PvdA complimenteert de organisatie. De spiegel 
die de organisatie het AB voorhoudt is waardevol.  
 
Want ook bij het functioneren van het AB liggen 
zeker verbeterpunten. Hierover is de PvdA niet 
tevreden. Wij kijken graag in die spiegel en zijn 
onder de indruk van uw kwaliteit. Creëer je eigen 
tegenspraak wordt vaak tegen burgemeesters 
gezegd. Of beter in waterschapstermen: Als je denkt 
dat je de grootste vis in de vijver bent, definieer je je 
eigen vijver te klein. U heeft daarvoor de VVD in uw 
coalitie, zo is al gebleken. 
Voor deze zomer 2016 heeft u een grondige 
doorberekening op basis van het coalitieakkoord 
beloofd. Twee DB-leden met twee verschillende 
visies. De PvdA beschouwt de antwoorden op haar 
vragen als pleisters plakken. 
Bij de stukken ook de mandateringstabel. Opvallend 
veel projecten met direct mandaat bij het DB. Wij 
roepen het DB op om de beheersing komende 
periode aan te tonen middels 
voortgangsrapportages. Een totaalbeeld is nodig. 
Er ligt een breed gedragen bestuursakkoord. 
Overigens met een hoog PvdA-gehalte. 
Kwijtschelding, meekoppelkansen, mooie aandacht 
voor natuur en internationalisering. Ook al zijn we 
een fractie van 1, er zijn hier wel 4 PvdA-ers (en 
mogelijk nog meer) verstopt in het AB. Misschien 
kunt u het coalitieakkoord in deze vorm daarom 
beter Bed, Bad, Brood noemen.  
Wat ons nog pijn doet is het oude hoofdkantoor in 
Meppel. Dit staat nog steeds leeg. Verval dreigt. Ook 
houden we het gebied Uffelte-Ruinen onder uw 
aandacht. Onze opgave blijft daar, ondanks onze 
fusie, overeind en wij verwachten van het DB dat dit 
voortvarend wordt opgepakt. 
Dan de verbinding met de omgeving. Hier is veel 
aandacht voor en worden veel woorden over 
gesproken. Geluid, beeld in de AB-zaal is niet op 
orde. En ook het missen van een ringleiding draagt 
niet bij aan onze openheid. Of is dit de slotact van 
het cabaretduo Hans en Hans? We hopen het toch 
niet! Daarvoor is het waterschap van Deventer tot 
Assen en zijn de opgaven van WDOD te belangrijk. 
Hier geen woorden maar daden, of beter gezegd: 
meer stroming.   
Wij hebben zorgen over het stedelijk water. Wat 
komen we nog tegen? Welke tegenvallers bij 
overname stedelijk water?  
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De klimaatactieve stad, hemelwater afkoppelen. Ook 
hier meer stroming. Ons advies: vind niet zelf het 
wiel elke keer opnieuw uit. Leer van Operatie 
Steenbeek.  
Collega Kerstjens heeft in de Reest en Wieden 
periode veel aandacht gevraagd voor de 
verwijdering van de medicijnresten uit het 
rioolwater. Mooi om te zien dat dit zo voortvarend 
wordt opgepakt. 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: Mooi initiatief! 
Richting Drenthe mag het van ons wat ambitieuzer. 
Weer een voorbeeld van iets meer stroming, nu naar 
het noorden. 
Afsluitend: Geen woorden maar daden... De PvdA 
wil sturen op inhoud in een meerjarenperspectief. 
Als je niet weet naar welke haven je wilt varen is 
namelijk geen enkele wind de juiste. Laat ons weten 
waar u heen wilt en waar u onderweg aanmeerde 
9en aan gaat meren) voor proviand en water! VOC, 
CDA: Maak het schip deze winter op orde, om 
komend jaar echt op reis te gaan. 
 
PvdA Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Mark Tuit, Wil Kerstjens, Wim Konter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steven Bunt – fractievolger 
 
Traditiegetrouw gaan we (ook) rond de feestdagen weer 
op bezoek bij de opa van mijn man. Opa is 95, sinds enige 
jaren weduwnaar, en woont nog altijd zelfstandig. Dat 
lukt ook omdat zijn zoon en dochter dicht in de buurt 
wonen, zodat ze hand- en spandiensten kunnen verlenen. 
En omdat opa in een buurt woont waarin de sociale 
cohesie nog relatief sterk is. Meerdere buren steken 
bijvoorbeeld regelmatig hun hoofd om de hoek van de 
deur om te zien of het goed gaat en ze nog iets kunnen 
doen.  
Ik vind het mooi om te zien dat onze opa nog steeds op 
zijn vertrouwde plek kan blijven wonen, maar realiseer 
me ook dat dat niet iedereen gegeven is. Is dat nu wel 
zo’n lonkend perspectief, die zogenaamde 
‘participatiesamenleving’? Een samenleving waarin 
oudere mensen zelfstandig moeten blijven wonen, en 
wanneer ze hulp nodig hebben een beroep moeten doen 
op familie, vrienden of buren. Waarin de overheid alleen 
nog helpt als het echt niet anders kan? Als je het 
voorbeeld van onze opa neemt, ja, dan pakt goed uit. 
Maar voor heel veel mensen geldt dat helemaal niet. Die 
hebben geen mensen op wie ze kunnen terugvallen. Of als 
die er wel zijn, dan zijn ze al erg druk en wil je er niet om 
‘hoeven vragen’. Bovendien is onze samenleving is erg 
veranderd in afgelopen decennia: familie woont lang niet 
Altijd meer in de buurt. We hebben een periode gehad 
van sterke individualisering. De onderlinge sociale 
verbondenheid is op veel plekken minder sterk of zelfs 
verdwenen. 
Ik begrijp ook wel dat hoe het vroeger ging zeker niet 
altijd beter was. Ik kan me er bijvoorbeeld niets bij 
voorstellen dat mijn ouders, beide fitte rond-de-65ers, nu 
in een verzorgingshuis zouden gaan wonen, zoals vroeger 
wel gebeurde. Maar ik geloof er niet in dat het ‘vanzelf 
goed komt’als de overheid zich helemaal terugtrekt als 
het gaat om zorg voor – en hulp aan – mensen die dat 
nodig hebben. Maar hoe moet het dan wel? 
Juist de overheid, tegenwoordig is dat meestal de 
gemeente, moet met het organiseren van goede zorg voor 
die mensen die dat nodig hebben het goede voorbeeld 
geven. 
Met maatwerk, op de persoon gericht die het nodig heeft. 
Uit onderzoek blijkt dat dan ook anderen 
(buren, vrienden, familie), daar waar het kan, ook best 
hun steentje willen bijdragen. Een actieve overheid leidt 
tot actieve burgers. Maar dat gaat dus niet vanzelf, en 
juist de gemeente moet de handschoen oppakken als het 
gaat om goede zorg, geef het goede voorbeeld! 
Uiteindelijk zijn we vervolgens met zijn allen best bereid 
om voor elkaar wat te doen, daar geloof ik in. Voor die 
goede zorg wil ik me graag hard maken. Daarom ben ik 
het in het afgelopen jaar actief geworden als fractievolger 
van de PvdA. Ik hoop nog vele steentjes te kunnen 
bijdragen. Fijne feestdagen gewenst!   Steven Bunt 
 



 
15 KoppeLinks december 2016 

 

 
 

 

Oproep: Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor het 

Permanente Campagneteam! 
 
De PvdA Steenwijkerland is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor 
het permanente campagneteam. 
 
De PvdA Steenwijkerland probeert door wijkbezoeken, canvasacties, thema avonden 
zoveel mogelijk contact met de bevolking te onderhouden. 
In de  aanloop naar de volgende verkiezingen willen we weer diverse activiteiten 
organiseren. Maar dat kan alleen met voldoende enthousiaste vrijwilligers die daaraan 
mee zouden willen helpen! 
Binnen dit team is er van alles mogelijk. Het ligt er maar net aan wat jij leuk vindt om te 
doen en organiseren en de tijd die je hebt om dit te kunnen doen. Ben je goed in het 
gebruik van sociale media,  ben je fan van het canvassen of vind je het leuk om een 
activiteit te organiseren, het kan! 
 
De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen zullen we starten in februari 2017 tot 
de verkiezingen op 15 maart 2017. De Tweede Kamercampagne zal voornamelijk bestaan 
uit folderen.  
 
De Gemeenteraadscampagne (permanente campagne) zal weer worden geïntensiveerd 
met wijkbezoeken: we gaan dan actief met mensen in gesprek in de wijken om te horen 
wat er leeft, wat er goed gaat en wat er beter kan. Hoe meer mensen mee doen aan de 
campagne, hoe meer mensen wij bereiken. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen bij 
het schrijven van ons verkiezingsprogramma, maar mogelijk ook mensen doorverwijzen 
naar ons ombudsteam als we merken dat mensen vastlopen. 
 
Kortom het campagneteam richt zich op de noden en wensen van de mensen en 
proberen dit om te zetten in actieve politiek. Doe mee en meld je aan.  Het is niet eng, 
we zijn er met elkaar: er is altijd iemand aanwezig met wie je de eerste keer of keren mee 
kan lopen. We doen het samen, ook omdat het leuker is.  
 
Meld je aan graag voor 1 januari 2017: janoz@planet.nl   
Na aanmelding zal je voor elke activiteit een e-mail met uitnodiging ontvangen. Graag tot 
ziens bij onze campagne!! 
 
Jan Dirkzwager 
 

mailto:janoz@planet.nl
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Oproep verkiezingsprogramma-commissie 

 

Het bestuur zoekt mensen die zitting willen nemen in de 
verkiezingsprogrammacommissie 

Zoals in de vorige Koppelinks aangegeven dient het verkiezingsprogramma als 

a) politiek programma om de steun van kiezers mee te vergaren;   

b) campagnedocument dat mogelijkheden biedt in de media;   

c) als basisdocument voor eventuele coalitieonderhandeling; 

d) als richtsnoer voor het functioneren van de fractie.   

Het verkiezingsprogramma hoeft niet alle thema’s tot detail uit te werken. Van belang is 
het heldere speerpunten te verwoorden op de thema’s Zorg, Wonen en Werken. Bij de 
totstandkoming van het verkiezingsprogramma is het Van Waarde document een goed 
richtsnoer. 

In de commissie zal tenminste één zittend fractielid en één bestuurslid zitting nemen, 
zodat de kennis van de huidige fractie en de overdracht naar het bestuur voldoende 
geborgd zijn. 

 
Wil je meepraten over de inhoud van de verkiezingsprogrammacommissie, meld je dan 
aan bij het bestuur graag voor 1 januari 2017 via  janoz@planet.nl 
In de algemene ledenvergadering in maart 2017 zal de commissie worden benoemd. 
 
Jan Dirkzwager 
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