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Van de bestuurstafel  

Trump Alaaf ! 
 
Ik kan me voorstellen dat U doorgaans niet geïnteresseerd 
bent in mijn dromen, maar deze is te grappig om niet te 
delen. In mijn droom beleefde ik het komende carnaval 
en zag de stoet praalwagens aankomen. De een nog 
mooier dan de ander. Plotseling werd ik verblind door een 
gigantische, kitscherige, goudkleurige bling- bling- kar met 
er omheen veel dansmariekes die de aandacht vestigden 
op 'De Prins Carnaval van Oeteldonk'. Ik knipperde een 
paar keer met mijn ogen en wat zag ik ...onder de 
prinselijke feesthoed stak een grote blonde kuif uit.. het 
was Donald Trump! Direct achter hem stonden Steve 
Bannon om de boel op te hitsen en Geert Wilders die hem 
vertelde hoe hij great met een zachte g moest uitspreken. 
Badend in het zweet werd ik wakker en kort daarna dacht 
ik: 'Wat zou het mooi zijn als het waar was'. Dat zijn 
boezemvriend de waarheid sprak- wat overigens een 
unicum is in de inner circle van Donald- toen hij verklapte 
dat het met een grap begonnen is en dat Trump in feite 
hoopte dat na zijn verkiezing er alsnog een escape zou zijn 
om geen president te hoeven zijn. Was het maar waar ! 
Ik had me nog zo voorgenomen om de man min of meer 
te negeren, maar de dagelijkse confrontatie maakt het 
onmogelijk. Zonder een opsomming te noemen van alle 
narcistische acties is de laatste, het wegzetten van 
rechters als idioten, wel de meest schokkende. 'Yes I can' 
oftewel 'kijk 'ns wat ik kan' i.p.v. Obama's 'Yes we can '. 
Het respecteren van die scheiding der machten is de basis 
van zo iets heiligs als democratie! 
 
Gelukkig zijn er ook positieve signalen. Demonstraties 
overal in Amerika en de rest van de wereld.   
Advocaten die zich spoedden naar vliegvelden om 
mensen te helpen die in problemen kwamen vanwege het 
inreisverbod en aan geïmproviseerde 'balies' hun werk 
deden. Topartiesten als The Rolling Stones, Sting 
,Beyoncé, Elton John die allemaal weigerden op te treden 
tijdens de inauguratie, waardoor The Donald het moest 
doen met een onbekend 2e rangs bandje op het half 
gevulde feestterrein.  
Meer dan 900 ambtenaren van Buitenlandse Zaken in 
Amerika hebben hun onvrede geuit over de 
ondertekening van het inreisverbod. Bovendien genieten 
we van de humor die gepaard gaat aan de ergernis. 
Lachwekkende imitaties van Trump, de hilarische filmpjes 
die volgden op de film van Arjen Lubach, een filmpje van 
Aladdin die tegen zijn mooie prinses naast hem op het 
vliegend tapijt zegt: 'Ik kan je de heéele wereld laten zien 
behalve de VS' en rake cartoons zoals de tekening van 
Trump achter zijn bureau waar slechts een gouden 
kaptafelspiegel op ligt en een rode knop met zijn 
trommelende vingers ernaast.  
 

En...wij hebben Liliane Ploumen alias Super Ploumen! Ik 
voelde een soort trots toen ik zag hoe zij snel en 
daadkrachtig te werk ging en alom geprezen werd.  
 
 
Wellicht levert het Europa tenminste op dat het de EU-
landen des temeer doet beseffen zich eensgezind te  
moeten opstellen . Niet alleen om te voorkomen op het 
wereldtoneel de dreigende tweede, derde of vierde viool 
te gaan spelen, maar ook om meer vertrouwen te kweken 
bij de burgers in Europa zelf. De EU-top lijkt wakker 
geschud en heeft op Malta onlangs o.a. een tien-punten-
plan opgesteld voor Libië. Helaas is het voorteken niet zo 
gunstig: het anker zat vast toen ze zouden uitvaren voor 
een boottochtje… 
Laten we ons maar richten op het kleine Nederland. Ook 
hier never a dull moment. Wilders vindt dat langs elke 
moslimdeur gegaan moet worden om de koran af te 
pakken. Buma vindt het onfatsoen de schuld van Rutte. 
Mark had langs elke deur moeten gaan om te zeggen : 
'Gedraag je netjes ' en Jesse Klaver komt ook niet veel 
verder dan dat hij in de gedaante van Jesus Christ 
Superstar veel droomt ( doe ik ook wel eens ) en hoopt. 
Loze, onzinnige kreten.  
Wellicht moeten we het in het nog kleinere zoeken: Een 
scheidsrechter in Den Haag fluit reeds jaren wedstrijden 
van jongens van een jaar of 8 tot 14. Na elke wedstrijd 
gaat hij naar de kleedkamer van de tegenpartij en 
evalueert de wedstrijd in het bijzijn van de ouders. Hij 
benoemt de positieve punten van de wedstrijd en 
bespreekt wat er beter kan. Een groot succes ! 
Ook onze afdeling heeft ervaren  tijdens thema-avonden 
dat in gesprek gaan over een actueel probleem het 
meeste oplevert. In de krant stond een verhaal van een 
PvdA-lid in Leeuwarden die een paar dagen per week  
aanbelt bij buurtbewoners en niet vraagt : 'Wat vindt U 
van de PvdA ?'. Nee. Hij formuleert het zo: 'Hoe erg is het 
gesteld met de PvdA ?' of 'Als ik zeg PvdA, gooit U mij dan 
meteen van de stoep? ' Hij heeft geen rozen bij zich, 
probeert mensen niet over te halen, maar wil gewoon 
weten hoe ze tegen de partij aankijken. Het gesprek is het 
belangrijkst. 
De Partij van de Arbeid verkeert in zwaar weer, maar 
moet ook trots zijn. Geen loze beloftes gedaan, de 
ondankbare klus opgepakt. Er is veel bereikt, de 
werkloosheid is met 20.000 p/m gedaald, de economie 
groeit harder dan elders in Europa en de export neemt 
fors toe. Een populair export 'artikel' met stip is 
momenteel jawel...het Friese paard. Dit wordt nota bene 
gezien als statussymbool . En als er nu iemand kickt op 
status dan is het Donald Trump wel. Voor je het weet 
staat er binnenkort bij de Trump Tower een Fries paard in 
de gang…. Past mooi bij dat carnavalsliedje. Alaaf! 
 
Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 

 
Respect: gewoon doen! 
 
Normaal. doen. Doe normaal. Maar wat is normaal.  
Die discussie is ontstaan naar aanleiding van de  
advertentie van de VVD/Mark Rutte. Daarover denkend 
en schrijvend kom ik tot een worsteling, die waarschijnlijk 
nauwelijks te volgen is. Maar toch, een poging mijn 
gedachten enigszins te verwoorden, ook al schieten ze 
steeds weer heen en weer. 
Alles wat bijzonder is, is niet normaal. Maar in feite zijn 
we allemaal bijzonder en dus niet normaal. Normaal is de 
gemene deler. Klein Orkest zong: "Ach, wat is nou die 
heilstaat, zeg mij wat is ie waard, wanneer iemand die 
afwijkt voor gek wordt verklaard?"  Is dat dan de 
bedoeling. Al het ongewone voor gek verklaren, buiten de 
orde? Het afwijkende kan mooi zijn, maar het afwijkende 
kan ook lelijk zijn. Maar het is de kunst elkaar de ruimte te 
geven, elkaar te respecteren en naast elkaar te laten 
bestaan. Het ongewone wordt pas abnormaal op het 
moment dat het de ander geen ruimte meer biedt. Dat 
betekent dat het de ander niet respecteert en de grenzen 
van de ander overschrijdt. Maar de grens tussen 
respecteren en onteren is dan ook weer smal. De één is 
eerder op zijn teentjes getrapt dan de ander. En weer een 
ander voelt niks bij wat de ander doet en beschouwt het 
als lucht. Kortom het is zoveel moeilijker dan het lijkt! 
Respect is respect voor de autonomie van de ander. Dat 
stelt dus ook grenzen aan de eigen vrijheid. Daar waar je 
eigen autonomie in aanraking komt met die van een 
ander houdt je autonomie op te bestaan. Mijn autonomie 
kan anderen niet dwingen dezelfde keuzes te maken. Als 
mijn keuzes schadelijk zijn voor een ander, hoeft een 
ander die niet te respecteren.  
Dat is individueel, maar (partij)politieke keuzes gaan over 
een algemeen belang en overrulen daarmee in zekere zin 
de autonomie van het individu.  
Gezamenlijk vastgestelde regels zijn belangrijker dan de 
autonomie van het individu. Om dat te regelen is de 
democratie uitgevonden. Democratie is een procedure 
die besluitvorming mogelijk maakt onder de conditie dat 
meningsverschillen kunnen blijven bestaan. De 
onderliggende waarden zijn dan ook voorwaardelijk voor 
het vormgeven van de maatschappij. Hierbij gaat het om 
de gelijkheid van alle burgers. Er is dus ruimte voor 
verschil met inachtneming van de marges van de wet. 
Politieke  
besluitvorming vindt plaats via meerderheden met 
respect voor de minderheid. Daarnaast vormen vrijheid 
van vergadering, vrijheid van meningsuiting, 
godsdienstvrijheid, vrijheid van demonstratie belangrijke 
peilers onder dit bestel. Dit gaat boven het individu en 
vormt een aantal afspraken waarvoor een ieder respect 
moet hebben wil hij hier kunnen functioneren.  

 
Dat maakt dat je altijd in gesprek moet met elkaar om 
zaken te bewerkstelligen. Voor alle politieke partijen is 
het lastig om je niet in schuttersputjes te verschansen om 
je eigen gelijk te behalen. Gelijk hebben en gelijk krijgen 
zijn twee verschillende dingen. De dialoog aangaan in 
plaats van oneliners te formuleren en discussiëren op 
basis van argumenten en feiten is waar het vervolgens om 
draait. Door de kracht van argumenten moet je de ander 
overtuigen van jouw “gelijk”. Een goed voorbeeld was 
Koenders die aangaf dat Wilders argumentatie niet juist 
was toen Wilders stelde dat wij net als Trump de grenzen 
voor bepaalde groepen dicht moesten doen, dan zouden 
er minder doden zijn gevallen tengevolge van 
islamterrorisme. Koenders fileerde Wilders. Niet door te 
stellen dat Wilders haat aanwakkert, maar door aan te 
tonen dat Wilders’ argumentatie niet deugt. Dat gaf  meer 
kracht aan het betoog van Koenders en ontkrachtte het 
geschreeuw van Wilders. Door discussie en de ander 
serieus te nemen in wat hij zegt is er meer winst te halen 
dan zonder meer belachelijk te maken. Extreme 
standpunten zijn ongemakkelijk, maar moeten met de 
kracht van argumenten worden bestreden, met respect 
voor de ander. En ja, soms leiden extreme standpunten 
ook tot verandering. De jaren 6o waren voor veel mensen 
ook extreem. De veranderingen waren niet mogelijk 
zonder de toen gevoerde discussie. Maar om effect te 
krijgen moet dit in het debat met respect gevoerd 
worden. Respect voor de ander is de ander verhogen, 
maar wat wel impliceert dat dit wederkerig is. Wilders’ 
gescheld kan alleen tegemoet getreden worden met 
argumenten. Door respect te geven verhoog je de ander, 
maar ook je eigen aanzien. Als jij respect toont voor 
Wilders en Wilders dit niet ook naar jou toont, kom jij er 
sterker uit. Niet door hem na te snauwen: “Doe zelf 
normaal”.  
Natuurlijk zie ik dat het respectloos optreden van een 
Trump tot een ander resultaat heeft geleid. Dit dreigt hier 
ook.  Maar heeft Clinton Trump ook niet zonder respect 
benaderd?  
Als argumenten niet meer tellen is er geen sprake meer 
van democratie. Dan is verzet aan de orde. Wanneer is 
een feit een feit en een decreet niet onderbouwd met 
argumenten? Het blijft een smalle grens. Het is mooi te 
zien dat er overal verzet ontstaat als er geschermd wordt 
met alternatieve feiten. De vrijheid van demonstratie is 
dan ook een belangrijk goed. Doe het met de kracht van 
argumenten. En als argumenten en feiten niet meer 
tellen, kom dan in verzet. 
Het zal echter net zo’n worsteling zijn als bovenstaand 
schrijven, maar laten we beginnen met respect. Gewoon 
doen!  

 
Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Bestuursmededelingen 
 

Verschijnen Koppelinks: 

De eerstvolgende editie verschijnt in april 

Ledendministratie: 

Nieuwe leden : 
B. Jurna, Dal 4, 8378 GH Paasloo 

Verhuisd: 

P.Heinen, Tukseweg 76,8331 LE Steenwijk. 

G. Pit, Paterstraat 19, 5801 AT Venray 

J. Kuiper, Vestdijkhof 5, 8331 PW Steenwijk 
Dhr.en mevr. Bakker,Oostercluft 17,8332DA Steenwijk 

Overleden : 

Mv. J. deVries-Postma, Paasweide 37, 8331XA Steenwijk 

Fractiespreekuur: 

Elke maandagavond is de fractie telefonisch 

bereikbaar ( 06-18544957) en uiteraard ook op  

andere momenten op de privé-nummers van de  
fractieleden. 

Website: 

Voor nieuws en/of actuele zaken kunt U onze  

website bezoeken: 

www.steenwijkerland.pvda.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Aankondiging jaarvergadering: 

De jaarvergadering zal plaatsvinden op  

donderdag 30 maart. 

 

Aankondiging 1-mei-viering: 

Noteert U alvast de 1-mei-viering in uw agenda. 

Lokatie : Fredeshiem.Tijd: eind van de middag 

Nadere informatie volgt. 

 

Van Waarde Netwerk: 

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aan- 

melden voor een bijeenkomst georganiseerd  

door het Van Waarde Netwerk( zie notulen 

ledenvergadering 21-11-2016) 
  

Email: 

Als U de laatste maand geen email van de 

afdeling heeft ontvangen, dan is uw mailadres 

niet bij ons bekend. 

Wilt u dit doorgeven aan: 

pvdasteenwijkerland@home.nl 

Bij voorbaat dank! 

 

Wandelen voor de Voedselbank: 

U kunt zich aanmelden via: 

pvdasteenwijkerland@home.nl 

of 

telefonisch: 0527-241519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Februari 2017 
 

 
4 

 

 

 

 

 

 

afdeling Steenwijkerland 

Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, 

welke gehouden wordt: 

Wanneer:  donderdag 30 maart 2017. 

Waar:   Wijkcentrum De Korf, 

Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk 

Aanvang:  20.00 uur 

AGENDA: 

1. Opening 
2. Mededelingen – ingekomen stukken 
3. Notulen jaarvergadering 21 maart 2016.  
4. Notulen ledenvergadering 21 november 

2016. 
5. Jaarverslag secretaris 2016  
6. Jaarrekening 2016 (wordt ter vergadering 

uitgereikt) 
7. Verslag kascontrolecommissie (Jan ten 

Klooster en Frits Hoekstra) 
8. Jaarverslag fractie 2016  
9. Jaarverslag Ombudsteam 2006 
10. Bestuursverkiezing: 

Marion van den Berg, aftredend en 

herkiesbaar 

11. Benoeming congresafgevaardigde en 
plaatsvervanger: 
Het bestuur stelt voor Frits Hoekstra te 

benoemen als afgevaardigde en Siem 

Bakker als plaatsvervanger 

 

 

 

 
 
 

 
 
Benoeming gewestelijk afgevaardigden: 
Het bestuur stelt voor te benoemen: 
Tinus Wolters 
Willem Sommer 
Siem Bakker 
 
Benoeming kascontrolecommissie: 
Frits Hoekstra aftredend en herkiesbaar 
Willem Sommer 
Reserve vacature 

12. Vaststelling profielschets raadsleden 
(wordt ter vergadering uitgereikt en 
toegelicht) 

13. Vaststelling profielschets wethouder 
(wordt ter vergadering uitgereikt en 
toegelicht) 

14. Samenstelling 
verkiezingsprogrammacommissie 

15. Rondvraag. 
16. Pauze 
17. Henk Nijboer, Lid Tweede Kamer (onder 

voorbehoud van beschikbaarheid) 
18. Sluiting uiterlijk 22.15 uur 

 

Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden 

aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de 

secretaris. 
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Verslag jaarvergadering  

Partij van de Arbeid afd. Steenwijkerland 

21 maart 2016 

1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het 
bijzonder onze gastspreker en oud-Tweede Kamerlid Bert 
Middel. Hij zal in het kader '70 jaar Sociaal Democratie' 
een blik op de toekomst werpen en een kritische noot 
plaatsen bij zaken die op dit moment spelen. 
2. Mededelingen/Ingekomen stukken 
– Geiske Tol heeft zich beschikbaar gesteld als    
bestuurslid van de afdeling. 
– De 1-mei-viering vindt plaats in Fredeshiem. 
– De 'wandeling in rosso' zal plaatsvinden op 17 of 24 
april vanuit Wanneperveen. De opbrengst komt ten        
goede aan de voedselbank. 
3. Notulen jaarvergadering 26 maart 2015 
Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
4. Notulen ledenvergadering26 november 2015 
Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
5. Jaarverslag secretaris 2015 
Geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
6. Jaarrekening 2015 
De penningmeester geeft a.d.h.v. het financieel 
jaaroverzicht aan dat er een batig saldo van 4200 euro is. 
Wim stelt voor dit bedrag toe te voegen aan het 
verkiezingsfonds. Samen met een kleine correctie in het 
activiteitenfonds komt dit uit op een bedrag van 17.120,00 
euro voor het verkiezingsfonds. 
 De vergadering stemt in met dit voorstel. Bovendien 
streeft de penningmeester ernaar om de bijdrage van de 
fractie toe te voegen aan het verkiezingsfonds. Wim meldt 
dat de afdracht van het partijburo een bepaald bedrag per 
lid is . De peildatum is 1 oktober. 
7. Verslag kascontrolecommissie ( Meinie Dalstra en Jan 
ten Klooster) 
Meinie en Jan spreken hun bewondering uit over de 
gedegen en zorgvuldige wijze waarop de penning-
meester de financiële zaken van de afdeling behartigt. Zij 
vragen de ledenvergadering decharge te verlenen aan de 
penningmeester .De ledenvergadering applaudisseert en 
stemt in. Met dank aan Wim. 
8. Jaarverslag fractie 2015 
Jaap Otten zou graag zien dat er in het fractieverslag 
verwezen wordt naar het verkiezingsprogramma. Trijn 
vindt dit een prima idee en oppert om tussentijds e.e.a. 
tegen het licht te houden. Overigens wordt het verslag 
vastgesteld. Met dank aan Luc. 
9. Jaarverslag ombudsteam. 
Frits complimenteert het team met het feit dat er zo veel 
positiefs geschreven kan worden over het ombudswerk. 
Met dank aan Wil. 
10. Bestuursverkiezing 
Hennie Brands is aftredend en herkiesbaar. Hennie wordt 
herkozen. 
Siem Bakker is aftredend en herkiesbaar. Siem wordt 
herkozen. 
Het bestuur stelt voor te benoemen als bestuursleden 
Yakup Demirci en Geiske Tol . Beiden worden bij 
acclamatie gekozen. Welkom in het bestuur! 
11. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger 
Het bestuur stelt voor Frits Hoekstra te benoemen als 
afgevaardigde en Siem Bakker als plaatsvervanger. Zij 
worden bij acclamatie benoemd. 
12. Benoeming gewestelijk afgevaardigden 
Het bestuur stelt voor te benoemen : Tinus Wolters, 

Willem Sommer en Siem Bakker. Zij worden bij 
acclamatie benoemd. 
13. Benoeming kascontrolecommissie 
Jan ten Klooster is aftredend en herkiesbaar. Jan wordt 
herkozen. De vacature van reservelid wordt ingevuld door 
Willem Sommer. 
14. Rondvraag 
Jaap Otten vraagt of de gem.Steenwijkerland lid is van de 
Stichting Ombudsman. Hier wordt navraag naar gedaan. 
15. Pauze 
16. 70 jaar Sociaal Democratie door Bert Middel, oud Tweede 
Kamerlid 
Bert Middel geeft in het kort een historisch  
overzicht, werpt een blik op de toekomst en plaatst een kritische 
noot bij het heden. Belangstelling voor de geschiedenis is nodig 
om achtergronden te begrijpen en jezelf te kunnen positioneren 
in het heden. Bert heeft de nadagen van de verzuiling 
meegemaakt en in Groningen ( als 20-jarige voorzitter van de 
PvdA-afdeling) het begin van de sociale woningbouw. 
Vervolgens heeft hij in de Raad van Assen gezeten, in de 2e en 
1e Kamer, is burgemeester van Smallingerland geweest en nu 
dijkgraaf. Een indrukwekkende carrière met als lijfspreuk ' je kiest 
niet voor het socialisme, je bént het '. 
De eerste sociaal-democraat was Domela Nieuwenhuis. Toen hij 
in de Kamer kwam wilde niemand hem een hand geven. In 1894 
is de SDAP opgericht door Troelstra c.s. . De doelstelling was : 
'Emancipatie en bestaanszekerheid voor de arbeiders en een 48-
urige werkweek'. In 1917 kwam de alg. kiesrechtwet erdoor. 
Troelstra had verwacht dat ook de katholieke en AR-arbeiders 
zich zouden aansluiten, maar dat gebeurde niet. Er was geen 
meerderheid en de SDAP mocht niet meedoen aan het 
landsbestuur( alleen in uiterste noodzaak mocht de SDAP 
meedoen en volgens Bert geldt dit tot op heden nog steeds ! ). 
Wel slaagden de SDAP-ers erin om in de stadsbesturen te 
komen en de portefeuille ' woningbouw ' is bijna altijd in handen 
van socialisten gebleven. In de jaren '50 zorgde Drees ervoor dat 
de PvdA enige status kreeg. De AOW werd er doorgedrukt en de 
verzorgingsstaat kreeg vorm . Cynisch genoeg : toen dit karwei 
af was werd de partij enigszins regentesk. Nieuw links deed haar 
dynamische intrede, jongeren namen de 'macht' over, maar 
bleven uiteindelijk ook op het pluche zitten. 
In de jaren '80 ontstond het neo-liberalisme en de vrijemarkt- 
werking kwam op. Na de z.g. WAO-crisis nam het aantal PvdA-
leden af van 100.00 naar 50.00. Er was sprake van een 
vertrouwensbreuk met de vakbond en de leden. 
Rond 2000 was de PvdA samen met D66 tevreden over 
wetswijzigingen t.a.v. het homo-huwelijk, 
euthanasie en abortus, maar ondertussen is de sociaal-
economische kant enigszins 'in de wacht' komen te staan. 
Vervolgens kenden we een 'Melkert-dip' ten tijde van Fortuijn, 
een wederopstanding met Wouter Bos, een teruggang en 
opnieuw een klinkend succes met  
Diederik Samsom tijdens de laatste verkiezingen ...en nu de 
zorgwekkende peilingen van heden. 
Het lijkt erop dat we tol betalen voor het regeren met de VVD. 
Tegelijkertijd lijkt er een angst te bestaan om samen te gaan met 
linkse partijen. 
Hoe nu verder? 
Bert stelt dat wij onszelf wellicht te zeer onmisbaar vinden. 
Solidariteit, de sociaal democratie is toch het beste dat er is ? 
Mari Legierse vraagt zich af waarom er zo'n angst bestaat voor 
De SP : 'Links bevecht elkaar altijd maar we vissen toch in 
dezelfde vijver? ' We kunnen niet ontkennen dat de SP meer 
contact heeft met de mensen en (wel of niet haalbare) daden 
stelt. 
De voorzitter vraagt aan Bert hoe hij denkt dat de PvdA de 
verbinding terugkrijgt. Bert sluit af met de woorden : ' Je moet wel 
altijd bereid zijn om compromissen te sluiten, alleen niet met 
jezelf. Wanneer je bang bent om links te zijn tast je je eigen 
bestaansrecht aan'. 

Met een knipoog voegt hij er aan toe dat PvdA-ers 
onderling wel eens wat zuur en chagrijnig zijn, maar dat 
hij dat niet bespeurt bij de afd. Steenwijkerland ! 
Jan Dirkzwager dankt Bert hartelijk voor zijn komst en de 
wijze woorden,  dankt alle aanwezigen voor hun 
belangstelling en wenst een ieder wel thuis. 
 
Marion van den Berg 
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 Verslag openbare 
ledenvergadering Partij van de Arbeid 
afd. Steenwijkerland d.d. 21-11-2016 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. Jan herinnert de leden aan de 
oproep  van het van Waarde netwerk. Een lid van 
het netwerk kan uitgenodigd worden om met een 
gezelschap van max. 15 leden in gesprek te gaan. 
Het doel is om elkaar te informeren over wat ieders 
waarden zijn  
en hoe zich dat uit in de dagelijkse praktijk.  
Mocht je belangstelling hebben, meld je aan bij het 
secretariaat: Marion v.d. Berg , 0561-452391. 
2. Mededelingen/Ingekomen stukken 
Afwezig met kennisgeving :  
Tineke Greven, Koos en Meinie Dalstra, Geiske Tol, 
Jaap en Froukje Otten,  Bert Dassen , Wim en 
Tineke Heij, Greetje van Zanten. 
3. Vaststellen notulen ledenvergadering 21 maart 
2016 
De notulen worden ter plekke uitgedeeld en er volgt 
een korte leespauze. De notulen worden overigens 
pas in maart 2017 vastgesteld.  
Klaas Prins: correctie pt.7: i.p.v. decharge aan de 
penningmeester, decharge aan het gehele bestuur. 
Vraag van Jaap Otten: 
Is de gem. Steenwijkerland lid van de Stichting 
Ombudsman? 
Trijn: een motie is aangenomen dat in de gem. 
Steenwijkerland een onafhankelijke ombudsman 
komt. 
Wil voegt toe: bij een vraag aan de gemeente wordt 
verwezen naar de landelijke ombudsman. 
4. Vaststellen werkplan 2016 
N.a.v. het werkplan : Klaas Prins spreekt zijn wens 
uit om een deskundige spreker uit te nodigen in 
opmars naar de verkiezingen. Jan : Dit is alleen 
voor de regio mogelijk en dan is het niet duidelijk bij 
voorbaat wie beschikbaar is. Een aansprekend 
thema is sowieso van belang zoals wij ondervonden 
hebben tijdens de afgelopen succesvolle thema-
avonden . 
Teun Boxum spreekt zijn zorg uit over het feit dat 
mensen zich aangetrokken voelen tot de PVV die 
voorheen PvdA-stemmers waren. Welke beweging 
is nodig om dit tegen te gaan ? 
Herman Santema merkt op dat er een discrepantie 
is ontstaan tussen beweringen en feiten. Wat is 
waar ?  Hier zijn de media ook deels 
verantwoordelijk voor. 
Annelies Klinefelter acht het nuttig dat het 
campagne-team, alvorens langs de deuren te gaan, 
een  
training volgt om goed beslagen ten ijs te komen. 
Jan neemt dit goede idee mee naar de campagne- 

commissie. 
Overigens wordt het werkplan vastgesteld. 
5. Vaststellen begroting 2016 
De begroting wordt ter vergadering uitgereikt. Het 
enige verschil is dat er 2500 euro aanloopkosten 
gemaakt zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
De begroting 2016 wordt vastgesteld. 
6. Draaiboek verkiezingen 
-Deelname verkiezingen 
Het bestuur heeft aan de bestuurssecretaris van het 
partijburo  doorgegeven dat de PvdA afdeling 
Steenwijkerland deelneemt aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
-Ledenraadpleging lijsttrekker 
Dit is niet van toepassing . De nr.1 op de lijst is 
lijsttrekker. 
-Vaststelling kandidaatstellingscommissie 
Willem Sommer spreekt uit naam van Trijn 
Doornspleet de wens uit om de 
kandidaatstellingscommissie  te verjongen. Het 
bestuur stelt de volgende leden voor :  
Ilja van Dijk, Hennie Brands, Wim Heij, Teun Boxum 
en Guus van den Berg. 
De ledenvergadering gaat akkoord met de 
benoeming van deze 5 leden. 
-Selectie-en benoemingsprocedure wethouders  
De procedure , zoals deze ook de vorige keer- naar 
tevredenheid- is gevolgd ,wordt met goedvinden 
van de ledenvergadering gehandhaafd. 
-Opdracht kandidaatstellingscommissie 
Wies vraagt of deze opdracht een landelijke 
karakter heeft. 
 Jan : er bestaat weliswaar een richtlijn, maar deze 
wordt aangepast aan onze afdeling en toegespitst 
op de gem. Steenwijkerland. 
Ab Bakker merkt op dat BGL veel baat heeft gehad 
bij de lange lijst kandidaten m.n. door de 
vertegenwoordiging van alle kernen. Jan : het is het 
voornemen om dit ook binnen onze partij te 
verwezenlijken. Een klein probleem is dat men 
reeds enige tijd lid moet zijn van de PvdA. 
Klaas Prins ondersteunt de campagne door te 
melden dat hij wel een bord in de tuin wil ! 
Luc Greven: door te stellen ' de lijsttrekker is de 
kandidaat-wethouder ' beperk je jezelf. Luc zou 
liever zien dat er meer ruimte gecreëerd wordt. Wim 
Ziel : de reden is dat in het verleden onenigheid 
ontstond doordat meerdere kandidaten voor de 
functie ' wethouder ' wilden gaan. 
Wil Pit draagt als mogelijke tussenoplossing aan : 
'de kandidaatstellingscommissie spant zich in om 
een wethouder te vinden'. Het is een lastige 
discussie en voor beide standpunten valt iets te 
zeggen.  
Trijn acht het van belang dat uit electorale 
overweging naar buiten gebracht wordt dat we 
kandidaat-wethouders hebben. Uiteindelijk kan een 
ieder instemmen met het voorstel van Jan : 'de  
lijsttrekker is  
bij voorkeur kandidaat -wethouder '. Aldus 
vastgesteld. 
-Procedure ontwerp verkiezingsprogramma 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Een 
oproep in de Koppelinks volgt.  
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Overigens geen opmerkingen en aldus vastgesteld. 
Jan meldt dat de campagne doorloopt vanaf nu t/m 
de gem.raadsverkiezingen in 2018. 
Maandelijks treffen wij de bewoners aan hun deur 
om te luisteren  
naar zaken die van belang zijn voor het 
verkiezingsprogramma.  
Kijk naar je mail i.v.m. amendementen. 
Wil je deze ondersteunen ,vink ze dan aan. 
7. Pauze 
8. Actuele politiek, aandachtspunten voor de fractie 
Trijn Jongman houdt een presentatie namens de 
fractie.  
Als fractievoorzitter is Trijn blij met de constructieve 
instelling. De oppositie wordt niet op een verbitterde 
wijze gevoerd. We kijken vooruit: 'Wie worden onze 
partners als we weer mee kunnen regeren ? ' aldus 
Trijn.  
-Voor de deur staat de keuze van de nieuwe 
burgemeester die naar verwachting 1 september 
2017 benoemd wordt voor een periode  van 6 jaar. 
Welk type burgemeester wil men (profiel) ? Er is 
een 
oproep geplaatst op de website met stellingen die 
door een deskundig buro zijn samengesteld. Deze 
stellingen zijn in de vertrouwens- commissie, 
bestaande uit fractievoorzitters, bekeken. 
Tip van Teun, kort en krachtig :waar de vorige 
burgemeester in tekort schoot moet in het profiel 
van  
de volgende staan. 
-Begroting: Alle ballen op 'werk'! Ook in de 
recreatiesector wordt meer daadkracht verwacht . 
Het  
college is hier helaas nauwelijks aan toegekomen . 
Van uitstel komt afstel.  
Jan ten Klooster : zo maar ' werk meer ' noemen 
zijn loze woorden. Denk meer aan de z.g. Melkert-
banen. 
Naar aanleiding hiervan zou Wil Pit graag zien dat 
de PvdA zich wat feller profileert . Gezien de 
situatie in Amerika, maar ook in Nederland lijkt dit 
nodig om kiezers aan te spreken. 
Trijn : Laten we bij onszelf blijven. Volgend jaar 
verschijnt een krant waarin staat welke 
inspanningen van de PvdA tot een succesvol 
resultaat hebben geleid ( o.a. het ophalen van het 
oud-papier).  
-Wonen. Willem Sommer :Er zijn nog slechts 4785 
huurwoningen beschikbaar. 

-Zorg :  
zorginstellingen hebben aangegeven graag om de 
tafel te willen met het college en de  
betreffende ambtenaren. Tot nu toe zit hier geen  
schot in. De PvdA-fractie organiseert binnenkort 
opnieuw thema-avonden over de Zorg.   
Zorgelijk is o.a. dat geld voor 'kinderen in armoede' 
niet beschikbaar is gesteld. Het college acht het 
beleid t.a.v. dit item goed genoeg. De PvdA-fractie 
zal uiterst alert zijn op het beschikbaar stellen 
van middelen die beslist wel voor deze kinderen zijn 
bedoeld. 
De voorzitter dankt Trijn voor haar betoog, alle 
aanwezigen voor hun komst en wenst een ieder 
wel thuis. 
 
 Marion van den Berg 
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Jaarverslag  2016 

Partij van de Arbeid afdeling Steenwijkerland 

De nieuwjaarsreceptie vond plaats in -inmiddels onze 
stamkroeg- de Oerthe, waar de leden elkaar een 
gezond en voorspoedig 2016 toewensten. De 
plannen om goede voornemens te vervullen werden 
uitgewisseld. 
Voor de fractie waren deze voornemens helder. Niet 
op een verbitterde wijze, maar met veel strijdlust 
oppositie voeren. Het college er o.a. op wijzen dat 
gelden die bedoeld zijn voor een aangenamer leven 
van volwassenen en kinderen die dreigen buiten de 
boot te vallen ook daadwerkelijk hiervoor te 
besteden. 
Op 11 februari nodigde het bestuur en de fractie alle 
vrijwilligers en verenigingen uit om te praten over het 
voornemen van het college om de papierinzameling 
te wijzigen. Inkomsten hieruit zijn vaak noodzakelijk 
voor een gezonde financiële huishouding van de 
club. Het inzetten van blauwe mini-containers levert 
minder inkomsten voor de verenigingen op en heeft 
consequenties voor het sociale aspect. Er werd door 
veel verenigingen gehoor gegeven aan deze 
uitnodiging. 
Op 21 maart vond de jaarvergadering plaats. De 
vergadering verliep zonder spectaculaire 
discussiepunten. Het bestuur stelde voor te 
benoemen als bestuursleden Yakup Demirci en 
Geiske Tol . Beiden werden bij acclamatie gekozen. 
Welkom in het bestuur.  
Gastspreker Bert Middel, oud Kamerlid, hield een 
boeiend betoog over 70 jaar Sociaal Democratie. Een 
historisch overzicht, een blik in de toekomst en een 
kritische noot bij het heden. Bert noemde de 
alg.kiesrechtwet van 1917, de AOW en het 
vormgeven aan de verzorgingsstaat in de 50-er 
jaren , maar ook de dips zoals de WAO-crisis, de 
wederopstanding met Wouter Bos en Diederik 
Samsom ,gevolgd door een zorgwekkende 
teruggang. De lijfspreuk van Bert Middel is : 'je kiest 
niet voor het socialisme ,je bént het '. 
De jaarlijks terugkerende wandeltocht startte op 17 
april in Wanneperveen bij dorpshuis 'de Wanne'. Na 
de prachtige wandeling, onder het genot van snert, 
verstrekte Wim Konter interessante informatie over 
waterschapszaken in het natuurgebied NW-
Overijssel. De onlangs ondertekende Green Deal 
door de Unie 
der Waterschappen stelt zich tot doel , door nog 
meer energie te steken in het duurzaam opwekken 
van energie, de uitstoot van CO2 terug te dringen. De 
opbrengst van de wandeltochten gaat geheel naar de 
Voedselbank. 
De 1-mei-viering vond plaats in Buitengoed 
Fredeshiem. De 1-mei-rede werd uitgesproken door 
Luc Greven. Het werd muisstil in de zaal. Het 
persoonlijke, uiterst ontroerende verhaal raakte de 

aanwezigen diep en stond voor de strijd voor 
rechtvaardigheid die destijds gevoerd moest worden, 
maar tevens van alle tijden  is. 
Op 20 juni nodigde de PvdA-fractie n.a.v. het 
beleidsplan Jeugdzorg alle betrokken 
zorginstellingen, cliënten, mantelzorgers uit om mee 
te spreken over de toekomst van de Jeugdzorg. De 
inleiding werd verzorgd door sprekers van de 
organisatie Auti-start en RIBW. Frits Hoekstra was 
gespreksleider en maakte duidelijk dat informatie 
hieruit voortkomend van groot belang was voor de 
fractie.  
Keklik Yücel , Tweede Kamerlid PvdA met in haar 
portefeuille 'Kinderen en Zorg' , sprak op 3 oktober 
tijdens de thema-avond 'Is er in Steenwijkerland 
sprake van stille armoede ?' Keklik noemde Stichting 
Jarige Job , St.Leergeld en het Jeugd Sportfonds 
goede initiatieven, maar benadrukte dat m.n. lagere 
middeninkomens in de gaten gehouden moeten 
worden. Het wrange is dat, aangezien elke gemeente 
zelf invulling heeft gegeven aan het armoedebeleid, 
jouw postcode van invloed is. Betrokken organisaties 
waren uitgenodigd om te horen waar men tegenaan 
loopt en wat er verbeterd kan worden. Dit leverde 
uiterst nuttige informatie en boeiende discussies op. 
De ledenvergadering van 21 november stond, naast 
de gebruikelijke agendapunten, al in het teken van de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het 
draaiboek van de verkiezingen werd gepresenteerd 
en de kandidaatstellingscommissie werd benoemd. 
Na de pauze hield Trijn een presentatie over de 
actuele politiek. Belangrijke items als 'kinderen in 
armoede', Wonen , de Zorg en Werk passeerden de 
revue en zullen voortdurend de aandacht van de 
fractie hebben. 
In 2016 is het bestuur 10 maal bijeen geweest. Het 
bestuur telt 8 leden. De samenwerking tussen fractie 
en bestuur verloopt voorspoedig. Tijdens een 
fractievergadering is een bestuurslid aanwezig en 
tijdens een bestuursvergadering is een fractielid 
aanwezig. 
De financiële situatie van de afdeling is rooskleurig. 
Met dank aan de uiterst zorgvuldige penningmeester 
Wim Ziel. 
Woelige tijden in de wereld , die nog eens extra zijn 
blootgelegd door de verkiezing van Trump tot 
president van de VS, gaan ook aan ons kleine landje 
niet voorbij. De Partij van de Arbeid staat onder druk. 
Lokaal zal de afdeling Steenwijkerland signalen 
opvangen aan de deur tijdens wijkbezoeken en 

bijeenkomsten blijven organiseren over onderwerpen 

die mensen bezighouden in hun directe omgeving. 

Het campagneteam loopt al warm en zal haar uiterste 

best doen om de Gemeenteraadsverkiezingen van 

2018 tot een succes te maken. 
 

Marion van den Berg, secretaris 
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Fractiestemmen  

december ‘16/ januari ‘17 

College “pest school in Tuk” 

Het college van BGL, CDA, CPB en D66 etc. heeft 

besloten voor het PuzzelsTuk, de basisschool in Tuk 

die 5 jaar geleden gestart is, geen nieuwbouw in het 

dorp te realiseren. De school zou moeten inhuizen bij 

School B in Steenwijk. De ouders, inwoners van Tuk 

en het schoolbestuur zijn het daar niet mee eens. Zij 

willen nieuwbouw in het dorp en spraken in de 

commissievergadering in: “De school nu sluiten is 

een vorm van pesten!” zo werd het college 

aangewreven. Plaatselijk Belang kondigde aan tot 

aan de Raad van State het besluit van het college te 

zullen bestrijden. Het schoolbestuur is een procedure 

gestart bij de Commissie van Bezwaar en Beroep. 

 

Frits Hoekstra kaart aan: college bruskeert 

budgetrecht van de raad 

Bij de behandeling van de begroting van de IGSD 

(intergemeentelijke sociale dienst) kwam een zeer 

pijnlijke kwestie aan het licht. Aan de orde was het al 

dan niet toestaan van een extra uitgave van ruim 

800.000 door de sociale dienst voor Steenwijkerland 

en Westerveld. Na doorvragen van Frits Hoekstra 

bleek dat het college de uitgave op 27 oktober al 

toegestaan heeft. Daarmee is de raad gepasseerd, 

het enige orgaan dat gerechtigd is (namens de 

burgers) budget beschikbaar te stellen. Daar komt bij 

dat de raad hiervan ook niet op de hoogte gesteld is, 

zelfs niet toen bij de behandeling van de 

meerjarenbegroting in november door meerdere 

fracties in de raad vragen gesteld zijn bij de 

geraamde middelen voor de IGSD. Het college 

betoogde toen dat het afdoende was, naar nu blijkt in 

de volle wetenschap dat er 800.000 door hun 

toezegging tekort was. In januari wordt het beleid van 

het college mbt de IGSD in de raad geëvalueerd en 

komt dit ongetwijfeld aan de orde. 

 

Trijn Jongman: “Geen megastallen in 

Steenwijkerland” 

In de Omgevingsvisie, die in concept in de 

raadscommissie behandeld werd, geeft het college 

van BGL etc. aan meer ruimte te willen geven aan 

grootschalige landbouw. Trijn Jongman wees op de 

spanning die dat met zich meebrengt voor de 

ontwikkeling van het toerisme en met de 

volksgezondheid. Bovendien, in het landschap in 

Steenwijkerland passen geen megastallen, gaf ze 

namens de PvdA aan. “De Omgevingsvisie lijkt wel 

door de plaatselijke afdeling van de LTO (de land- en 

tuinbouworganisatie) gedicteerd te zijn.” Ook D66 

onderkende, als coalitiepartij, de spanning met de 

natuur. Zelfs de provincie Overijssel, nogal ruimhartig 

voor uitbreiding van de landbouw, is hier kritisch op. 

Dan moet je het wel bont maken. Wethouder Brus 

erkende dat in de Omgevingsvisie onvoldoende 

rekening is gehouden met 

volksgezondheidsaspecten, maar onderstreepte het 

belang van grootschaliger agrarische bedrijven. Dat 

zal bij de behandeling van de definitieve versie nog 

wel tot de nodige discussie leiden: “Steenwijkerland 

mag niet tot het Grubbenvorst van Overijssel 

worden.”, betoogde Trijn nog. 

 

Wethouder Wagteveld ver onder 

Steenwijkerlands Peil 

In de decemberraad bracht de VVD een motie ter 

stemming waarin het vertrouwen in wethouder 

Wagteveld werd opgezegd. Directe aanleiding was 

zijn opereren in de raad bij een raadsvoorstel om een 

garantie op een lening te verstrekken voor museum ’t 

Olde Maat Huus in Giethoorn. De wethouder hield 

vast aan een voorstel dat geen enkel draagvlak had 

in de raad, ook niet bij het bestuur van het museum 

en ook niet bij de bank die de lening zou moeten 

verstrekken. Eerder leidde zijn optreden al tot een 

chaotische vergadering in de politieke markt en de 

raadsvergadering dreigde ook in een Babylonische 

spraakverwarring te eindigen. Een initiatief-voorstel 

van BGL, PvdA, CDA en CPB moest redding 

brengen voor het museum. In de toelichting op de 

motie gaf de VVD een lange lijst aan van onhandig 

opereren, slecht geïnformeerd zijn, dubbele 

boodschappen aan de raad etc. van Wagteveld aan. 

Nagenoeg alle fracties (uitgezonderd de eigen CPB) 

onderschreven de kritiek en spraken over 

“tenenkrommend” handelen. Trijn Jongman 

verbreedde de kritiek naar het college en vroeg zich 

af waarom ze als “collegiaal bestuur” een wethouder 

zo laten zwemmen. Een meerderheid van de raad 

besloot uiteindelijk een felle gele kaart te geven, ook 

onze fractie (alleen Frits Hoekstra gaf, net als de 

VVD, “rood” aan de wethouder). 

 

Luc Greven, namens de fractie PvdA 

Steenwijkerland 



 

 

11 KoppeLinks februari 2017 
 

11 

Fractieverslag 2016 

Algemeen 

In 2016 bestond de fractie van de PvdA in de raad 

van Steenwijkerland uit Trijn Jongman, Frits 

Hoekstra, Jan Cordes, Willen Sommer en Luc 

Greven. Tinus Wolters en Marko Ferwerda traden op 

als burgerraadsleden, zo mogen daardoor in de 

commissies de PvdA verteregwoordigen. Steven 

Bunt is toegetreden tot de steunfractie. Vanuit de 

oppositierol proberen we in de in de raad invulling 

gegeven aan de idealen van de Partij van de Arbeid 

en punten van ons verkiezingsprogramma te 

realiseren.. Waar het kan zijn wij constructief en 

denken mee met de coalitie en het college, waar het 

moet zijn we onversneden helder in onze afwijzing 

van het beleid dat soms funest is voor de 

samenleving van Steenwijkerland. Het college van 

BGL, CDA, CPB en D66 maakt het niet gemakkelijk 

om constructief te blijven. In 2016 deden zich enige 

dieptepunten voor in in de bestuurlijke geschiedenis 

van Steenwijkerland.   

 

Interne en externe contacten 

In 2016 is, zoals elk jaar, in diverse gesprekken  het 

functioneren van de fractie en de individuele 

fractieleden geëvalueerd. Het is geen aanleiding 

geweest tot grote veranderingen. 

 

De fractie vergaderde in 2016 bijna elke 

maandagavond uitgezonderd de vakanties, opgeteld 

ruim 40 maal. Dan zijn de agenda’s van de 

commisievergaderingen en raadsvergaderingen aan 

de orde en wordt de inbreng in de raad nebesproken. 

Met grote regelmaat komen op de 

fractievergaderingen vertegenwoordigers van 

instellingen of inwoners met problemen op bezoek 

om met ons een kwestie of belang door te spreken. 

Nagenoeg elke dinsdagavond zijn er commissie- of 

raadsvergaderingen dan wel daarop voorbereidende 

bijeenkomsten waar we zoveel mogelijk compleet bij 

aanwezig zijn om de woordvoerders te ondersteunen. 

Een groot deel van het raadswerk speelde zich ook in 

2016 buiten het gemeenthuis af: er zijn  vele 

bijeenkomsten bezocht en bezoeken afgelegd bij 

wijkverenigingen, bedrijven, sportclubs, 

zorginstellingen etc., zowel in raadsverband als 

specifiek voor de eigen fractie.  

In PvdA-verband stonden contacten met de 

Overijsselse buurfracties als Staphorst en 

Zwartewaterland en met Westerveld en Meppel op 

een wat lager pitje, vooral omdat de decentralisaties 

minder aandacht en afstemming vroegen. Willem 

Sommer zit in de denktank Volkshuisvesting rond 

onze kamerleden met die portefeuille, Luc Greven zit 

in het Onderwijsparlement van de PvdA om op dat 

terrein uit te wisselen met de kamerfractie. 

Congressen en de partijraad van de PvdA worden 

altijd door meerdere fractieleden bezocht. 

Trijn Jongman nam namens de fractie deel aan de 

vergaderingen van het afdelingsbestuur en elke 

fractievergadering is een wisselend lid van het 

bestuur aanwezig. Leden van de fractie nemen ook 

(zoveel mogelijk) deel aan de gewestelijke 

vergaderingen. 

In 2016 zijn samen met het bestuur  diverse 

themabijeenkomsten georganiseerd rond 

onderwerpen die leven in Steenwijkerland, o.a. rond 

jeugdzorg en de inzameling van oud-papier.De 

themabijeenkomsten lijken in een behoefte te 

voorzien gezien de hoge opkomst.  

Belangrijke thema’s 

Na maandenlang negeren van de voltallige 

gemeenteraad en de inwoners van Giethoorn met 

een “NJET”, heeft het college in uiteindelijk alsnog 

besloten een plan te gaan ontwikkelen voor één 

basisschool voor heel Giethoorn aan de 

Beulakerweg. Samen met de CU en de VVD hadden 

we als PvdA aangedrongen op een interpellatiedebat 

waarin het college dan maar eens moest uitleggen 

waarom ze dit plan niet wilden ontwikkelen. Eén 

week voor dit debat heeft men ingezien dat de 

eerdere Raadsmotie moest worden uitgevoerd. 

De PvdA fractie zal de komende ontwikkelingen 

nauwgezet volgen en het plan kritisch bekijken.  

Het college kreeg in januari een meerderheid van de 

raad mee voor het voorstel om de Meenthe uit haar 

liquiditeitsproblemen (o.a. door hoge rente- en 

onderhoudslasten) te halen. BGL, CPB en CDA 

stemden voor, D66, VVD, CU en PvdA stemden 

tegen. Die tegenstemmen kwamen er vooral omdat 

het voorstel van het college geen draagvlak had bij 

het bestuur en de directie van de Meenthe. Het 

bestuur gaf als inspreker in de raad (nogmaals) aan 

de continuïteit van de Meenthe met het 

collegevoorstel niet te kunnen garanderen. Ook 

gaven ze aan dat het voorstel van het college op  
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onvolledige en onjuiste cijfers gebaseerd is. 

Wethouder Brus koos ervoor de tegenwerpingen van 

de oppositie en de Meenthe te negeren en de eigen 

cijfers heilig te verklaren. Later moest hij alsnog terug 

naar de raad met aanvullende maatregelen… 

In April stelde de fractie zeer kritische vragen 

vanwege de forse sponsoring van PEC Zwolle (€ 

10.000) door het college van BGL etc. Die 

overeenkomst van het college met PEC is 

aangegaan in het voorjaar van 2015, juist in een tijd 

waarin het college aan de raad voorstelde (in de 

Perspectiefnota) om 500.000 te gaan bezuinigen op 

subsidies voor verenigingen en instellingen (o.a. de 

bibliotheek en de muziekschool). “Heeft dit college 

zijn prioriteiten wel op orde?”, was 1 van de vragen 

en de conclusie was “De bitterballen worden duur 

betaald!” 

Maandenlang hield het voornemen van het college 

van BGL etc. om de blauwe container voor de 

inzameling van oud-papier 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. 

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 raad op 

draagvlak kon rekenen, kon daarmee van tafel. 

De jaarrekening 2015 van de gemeente 

Steenwijkerland liet 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 en  door de 

vergrijzing. Het college wilde dara niet in meegaan en 

de coalitiepartijen volgden braaf. 

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. Waar 

blijven de concrete maatregelen?” 

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.” 

Het aantal kinderen dat in arme gezinnen opgroeit 

neemt toe, met alle risico’s voor achterstanden en 

uitsluiting. 5% van de kinderen in Steenwijkerland 

leeft in een bijstandsgezin. Namens de fractie heeft  
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Luc Greven de groeiende problematiek aangekaart. 

Eerst door raadsvragen te stellen, ook door het aan 

de orde te stellen bij de begrotingsbehandeling. We 

blijven voor dit probleem aandacht vragen. 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. 

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. 

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  

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 kreeg nog een staartje in de 

raadsvergadering van 13 december: de VVD diende 

een motie van wantrouwen in. Alle partijen 

beaamden het “onder Steenwijkerlands Peil” 

functioneren van de wethouder, maar het merendeel 

hield het bij eenb felle gele kaart.    

Luc Greven 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid 

Februari 2017 
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Trijnreis 

 

 

 

We gaan de straat op en zijn op zoek naar helden! 

De eerste gesprekken hebben we gehad in aanloop 

naar de verkiezingen. Na een periode waarop we 

meer in gesprek zijn geweest met verengingen en 

organisaties is het nu weer tijd om de straat op te 

gaan. Wat leeft er in uw buurt, maar ook wie is uw 

held?  Vragen die een makkelijke ingang bieden voor 

een gesprek. 

We stellen aan iedereen de vraag: Wie kunnen we 

nomineren tot held? En dat zet je tot denken. Wie in 

mijn omgeving springt er dan uit? Ik denk dan aan 

Liena, onze super vrijwilliger. Altijd druk met en voor 

iedereen, ondersteuning voor ouderen, invullen van 

formulieren en ga zo maar door. Ze heeft dit 

voorjaar  voor al haar verdiensten een lintje 

ontvangen. En let wel, ze is zelf ruim de zeventig 

gepasseerd.  

Ik denk ook aan Liesbeth. Die als mantelzorger zich 

inzet voor haar moeder en haar man. Daarnaast  

heel veel tijd heeft besteed aan de foute 

ontwikkeling in de gemeente als het gaat om de 

inregeling huishoudelijke zorg. Voor diverse mensen 

een bezwaarprocedure gestart is en mede door haar 

inzet is het beleid gewijzigd. 

Ik denk ook aan Wim. Wat een energie en tijd maakt 

hij vrij om nieuwkomers op te vangen, te 

ondersteunen en wegwijs te maken in onze mooie 

gemeente. Bij het opvangen van deze nieuwkomers 

komt heel veel kijken. Het inrichten van een woning 

tot het invullen van de vele papieren. Het aanvragen 

van toeslagen, tot een zorgverzekering regelen, 

kinderopvang en niet te vergeten taalles en 

financiën op orde maken. Hij doet het maar! 

 

 

 

 

 

En zo kennen we vast allemaal wel mensen die een 

schouderklopje verdienen.  Ik denk deze week ook 

aan mijn garage. Met autopech langs de kant van de 

weg staan is niet leuk. Zeker niet als het ook nog net 

begint te sneeuwen en  er een straffe wind om je 

heen waait. En als ik dan een telefoontje doe naar 

mijn garage schieten ze direct in de actie. De auto 

wordt opgehaald en er wordt een leenauto 

meegenomen. De kapotte auto gaat mee naar de 

garage en ik kan in de leenauto naar huis. En ja, het 

is onderdeel van hun werk, maar als klant ben je 

toch wel heel blij dat het snel wordt opgelost zonder 

mopperen.  

Denk allemaal aan je helden in de buurt en geef ze 

een schouderklopje! Het zijn de mensen die de 

binding zijn in onze buurt, onze gemeente. De 

smeerolie van de samenleving.  

Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Wetenswaardigheden 

Heeft de agrarische wereld (LTO) zo langzamerhand 

niet teveel te vertellen in ons land? 

Ik kreeg niet zo lang geleden de nieuwbrief “Op weg naar 

UNESCO werelderfgoed voor de Koloniën Van 

Weldadigheid” onder ogen, o.a. ondertekend door Wim 

Brus, wethouder van Steenwijkerland en een 

belangenbehartiger van de LTO (Land en Tuinbouw 

Organisatie).  Hierin krijgt de agrarische sector een apart 

convenant met de gemeentebesturen om alles uit te sluiten 

dat er negatieve gevolgen van de werelderfgoed status 

zouden kunnen ontstaan voor de agrarische sector. Artikel 

1 van onze grondwet geeft aan dat gelijke gevallen gelijk 

behandeld moeten worden. De agrarische sector is 

blijkbaan meer gelijk dan anderen. Dus een status aparte 

voor de agrarische sector. 

 

Het valt mij op dat de agrarische sector erg veel aandacht 

in de media krijgt. Met name de regionale omroepen (RTV 

Drenthe en RTV Oost) waar ik toch regelmatig naar luister 

en kijk geven de LTO vertegenwoordigers bij het de meest 

onbenullige berichten een ruim platvorm om commentaar 

te leveren. 

Een voorbeeld: Agrariërs moeten van het CBS (Centraal 

Bureau voor De Statistiek) opgave doen van het aantal 

dieren wat ze bezitten op een bepaald moment. De LTO 

man doet gedurende bijna 10 minuten een verhaal dat dit 

een enorme administratieve belasting betekent, terwijl deze 

opgave in 5 minuten is in te vullen. Het interesseert het 

CBS echt niet of een bedrijf 80.000 kippen heeft of 81.000, 

en hetzelfde geldt voor varkens. En wat betreft koeien 

hebben ze alle gegevens in hun computer staan.   

 

Neem het geval dat de veeboeren, na het intrekken van de 

quoteringsregeling, veel meer koeien zijn gaan houden 

waardoor ze teveel melk produceren als gevolg daarvan de 

melkprijs in elkaar  stort. Overproductie leidt nu eenmaal tot 

lagere prijzen, dat is de marktwerking. Uiteraard wordt er 

dan ook meer mest geproduceerd dan afgesproken in 

Brussel. Hier heeft Nederland al een uitzonderingspositie 

dat ze meer mest mogen uitrijden als gevolg van de 

gunstige klimatologisch omstandigheden in ons land. Maar 

dan krijg je een actie dat men zijn laarzen naar 

staatssecretaris Martijn van Dam wil sturen want die zou er 

de schuld zijn dat men teveel mest produceert. Dat is dan 

toch wel een omkering van de feiten. De actie komt in 

beeld, de feiten nauwelijks! 

 

Met ingang van 2017 is het natuurbeheer gedelegeerd aan 

de provincies. Prompt komt een bericht van de LTO dat 

ganzen een schade aan de weilanden zouden veroorzaken 

van 17 miljoen euro per jaar. En of de provincies maar 

even willen dokken. Uiteraard wordt als achtergrond van 

het z.g. ganzenprobleem niet verklaart waarom er zoveel 

ganzen in ons land verblijven. Dat door een enorme 

bemesting een het toepassen van Engels raaigras er zulke 

sappige groene weilanden zijn ontstaan waar de  ganzen 

uiteraard dol op zijn. Dus het probleem is door de agrariërs 

zelf veroorzaakt. Het is bovendien eigenlijk nog veel erger 

want door de monocultuur van Engels raaigras en de 

enorme maisteelt is het landschap dusdanig verarmd dat 

de weidevogels daar geen voedselgebied meer hebben en 

de volgelstand hard achteruit gaat. En dat kost niets?  

 

En dan het bericht dat er vanwege de deregulering in ons 

land 20% meer suikerbieten mogen worden verbouwd. 

Volgens de woordvoerder van LTO voor radio Drenthe is 

dat een fantastisch bericht. Nee, nadelige gevolgen zijn er 

niet! De normale regels voor prijsvorming gelden weer  niet 

aldus de struisvogels! Behalve, maar dat zei de 

woordvoerder er niet bij, dat natuurlijk de 

ontwikkelingslanden beperkt worden in de afzet van 

suikerriet. Iets waar soms de halve bevolking van moet 

leven, maar dat interesseert de  Nederlandse agrariërs 

niet. 

En wanneer er toch nog problemen ontstaan dat krijgt de 

staatssecretaris hiervan wel weer de schuld. 

 

Maar wellicht is er hoop dat de sector zichzelf een beetje in 

toom gaat houden. Marc Calon wordt de nieuwe LTO-

voorzitter. Wie niet weet wie Marc Calon is: Calon was 

PvdA gedeputeerde in de provincie Groningen die samen 

met een andere gedeputeerde zich beijverd heeft om “De 

Blauwe Stad” bij Finsterwolde van de grond te krijgen (niet 

een groot succes geworden), daarna is hij voorzitter 

geworden van de brancheorganisatie van 

woningbouwcorporaties Aedes, hier heeft hij naar mijn 

mening goed werk gedaan. Hij wil in ieder geval gele en 

rode kaarten uitlenen voor de agrariërs die zich niet aan de 

regels houden zoals te kleine hokken voor varkens, het 

gebruik van antibiotica en overtreding van de milieuregels. 

In 2016 bedroeg de export van agrarische producten 85 

miljard euro. Nederland is na de VS de grootste exporteur 

van agrarische producten in de wereld. Een dat doen we 

op een stukje grond zo groot als een postzegel. Geen 

wonder dat er weinig natuur overblijft. Staatsecretaris van 

Dam heeft ook al weer de woede van de agrariërs 

opgewekt door ook kritisch over te zijn over de enorme 

productie. Hij geeft terecht aan dat meer het accent gelegd 

moeten worden op de export van (landbouw) machines, 

kassen en kennis. Deze export doet het ook nu al goed. 

 

Willemsoord 20 januari 2017 

Jan ten Klooster 
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Uit het Gewest 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst: 
Onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 7 januari jl. in de 
bibliotheek in Almelo, werd door ongeveer 60 á 70 mensen 
bezocht. Marjolein Wessels, Voorzitter van de afdeling 
Almelo heette ons van harte welkom en zette meteen een 
warme toon. Tijs de Bree gaf een terugblik op het 
afgelopen politieke jaar en benoemde aan aantal 
speerpunten voor het komende jaar. 
Een imposant muzikaal intermezzo werd verzorgd door de 
Reisopera met de musici: Leonie van Rheden, 
mezzosopraan en Evert-Jan de Groot, piano. 
- Uit Ariadne van Richard Strauss, ‘Sein wir wieder gut‘ 
- Uit Il Barbiere di Sivigla van Giacomo Rossini, ‘Una voce 
poco fa’   
 
Voor het eerst werd een door de fractie ingestelde prijs 
uitgereikt aan Nicolas Mansfield. 
Aan Sharon Dijksma de eer om deze (een gestileerde 
vuist)uit te reiken voor verbinden, laagdrempelig, hoek van 
de straat, beroering, verbroedering, 'herstel' van NL 
Reisopera in moeilijke tijden enz... 
Een toespraak van de Gewestelijk voorzitter over de 
keuzes die je in een van waarde maatschappij kunt en/of 
moet maken. 
Als laatste een motiverende toespraak door Sharon waarbij 
de openingszin ongeveer als volgt ging: "...ik heb over 
meer dingen een mening dan over het spoor, de luchtvaart 
en het milieu..."  
Voorts gebruikte ze begrippen als inspiratie, pitch, energie 
en campagne waarbij ze het belang van regionale 
Kamerleden en het belang van de regio voor Kamerleden 
benadrukte. Een geanimeerde nazit volgde. 
 
Congres: 
Op het congres van 14 en 15 januari hebben de 4 
noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel op zaterdag 14 januari een groot deel van hun 
amendementen op het verkiezingsprogramma 
binnengehaald en later, zondag, zijn we met zijn vieren (+ 
latere aansluiting van Gelderland, Limburg en Noord-
Brabant) er in geslaagd de positie van onze kandidaten op 
de kandidaatstellinglijst te waarborgen/handhaven Dit alles 
niet alleen met de congresgangers, maar ook met de 
thuisstemmers die ongeveer de helft van de stemmen 
uitmaakten. 
 
Campagneaftrap Overijssel: 
Zaterdag 21 januari ging in Nijverdal met vrijwel alle 
afdelingen de campagne van start.  
Er waren twee boeiende workshops met de volgende 
onderwerpen: 
Een effectieve en succesvolle grondcampagne opzet, tips 
& tricks over hoe je met de kiezer in gesprek kan gaan en 
hoe je Social Media goed inzet om onze boodschap over te 
brengen.  
We kregen waarderende reacties over de inleiders Paul 
Smit en Sanneke Snuferink . 
Keklik Yucel deed met een korte toespraak de aftrap van 
onze Overijsselse campagne. 
Na deze aftrap zijn we met een groepje van 10 man onze 
nieuw geleerde vaardigheden gelijk gaan toetsen, onder 
leiding van Mark Paalman, in een wijk van Nijverdal. Tot 
ons genoegen waren de meeste mensen die een roos 

kregen en geënquêteerd werden positief over deze 
benadering. 
 
Materiaal dag: 

Door oorzaken die buiten onze invloed lagen kon het door 
ons verzamelde materiaal, dat door de afdelingen besteld 
was, niet op 28 januari, maar op 4 februari opgehaald 
worden. Gelukkig werkte Het Centrum in Nijverdal mee 
toen een enkele afdeling het op een ander tijdstip nodig 
had.  
Op zaterdag 4 februari was alles afgehaald. 
 
Jan Schaper leergang: 
Op het congres in 2015 is een resolutie aangenomen dat 
iedere volksvertegenwoordiger(dus ook 
Kandidaatsraadsleden) geschoold dient te worden De 
Schaper leergang is als verplichting opgenomen in de 
resolutie.  
Het afdelingsbestuur is er verantwoordelijk voor dat dit 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In bijzondere gevallen is er 
dispensatie mogelijk. De scholing begint in 2017 (april/mei).  
Hans Spekman zegt toe dat er vanuit het partijbureau een 
heldere mail hierover aan alle afdelingen wordt gestuurd.  
De gewesten dienen de afdelingen hier met grote spoed 
over te informeren.  
 
Het Rode Noorden: 

Ieder lid uit Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe 
wordt uitgenodigd voor de grootste verkiezingsbijeenkomst 
in het Noorden op 12 maart a.s., in de Lawei te Drachten 
van 15.00 -17.00 uur met de volgende tekst en een 
bijbehorende flyer met nadere informatie: 
 

Het is zo langzamerhand echt een 
traditie. Voor de vierde keer 
organiseren de gewesten Groningen, 
Friesland, Drenthe en nu ook Overijssel 
de verkiezingsbijeenkomst Het Rode 
Noorden, op de laatste zondag voor de 
verkiezingen. 
 
De bijeenkomst is niet alleen voor 
PvdA-leden. Deel dus vooral de 
uitnodiging met kennissen, buren, 
familie, iedereen is van harte welkom. 
 
De toegang is gratis, inclusief een kop 
koffie of thee bij aanvang. 
 
Mocht u geen vervoer hebben, neem 
dan contact op met het secretariaat van 
uw afdeling. 
 
Graag tot ziens op 12 maart, 
 
namens de werkgroep Het Rode 
Noorden en de gewesten 

 
 
Koos Dalstra,  

Voorzitter Gewest Overijssel 
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Uit de Staten 

 

Wat een hoogtepunt in de huidige 
statenperiode had kunnen zijn is een dieptepunt 
geworden voor het duurzaam energiebeleid en 
de bestuursstijl in provinciale staten. Slachtoffer 
zijn een werkelijk duurzame energievoorziening, 
de duale verhoudingen in  provinciale staten en 
D'66 gedeputeerde Erik Lievers die besloot 
voortijdig terug te treden. 
Eind 2016 heeft Gedeputeerde Staten een 
omvattend programma 'contouren duurzame 
energie' aan het provinciale parlement 
aangeboden. Voor de voorbereiding van het 
programma was met een groot aantal 
betrokkenen gesproken. Diverse 
belangengroepen en bedrijven hebben hun licht 
kunnen laten schijnen over de plannen. Dit 
kwam tot uitdrukking in het resultaat: een 
optelsom van mogelijke bronnen en faciliteiten 
voor opwekking van duurzame energie. Zonder 
waardering en prioriteit van alternatieven werd 
zodoende een programma bij provinciale staten 
aangeboden. Met het motto dat snel actie nodig 
is om de doelstellingen voor duurzame energie 
te kunnen halen. Het programma kon niet 
rekenen op een warm onthaal bij ps en 
opvallend was dat zowel coalitie en 
oppositiepartijen kritisch waren en een 
stortvloed aan moties en amendementen werd 
aangekondigd. Wat de PvdA betreft bevat het 
plan een aantal minder of niet duurzame 
elementen. Een groot deel van de doelen en het 
geld gaan naar energie uit mestvergisters, er 
wordt ingezet op grootschalig gebruik van hout 
voor vergassing.  Dit betekent dat een heel 
groot deel van de grondstoffen niet steeds 
duurzaam zijn. Bijvoorbeeld omdat sprake is van 
een directe koppeling met de intensieve 
veehouderij en daarmee de grootschalige 
import van voedingsstoffen. Hetzelfde geldt 
voor de grote rol van  geïmporteerd hout. De 
dag voor de tweede statenbehandeling heeft de 
gedeputeerde zijn ontslag ingediend. Daarmee 
heeft hij het debat niet afgemaakt. In de 

Statenvergadering bleken de coalitiepartijen 
hun grote aarzelingen overboord te hebben 
gezet. Het debat over het terugtreden van de 
gedeputeerd en de wijze waarop daar door de 
coalitie mee werd omgegaan  liep stuk op onwil 
van de coalitie. Een coalitie die veel wil 
investeren in een andere bestuursstijl maar daar 
zelf geen voorbeeld  
 
 
 
bij zet. Het programma is tot onze teleurstelling, 
met een aantal amendementen wél vastgesteld. 
Wat de PvdA betreft zet het plan de deur open 
voor ongewenste ontwikkelingen zoals 
grootschalige mestvergisting op het platte land 
en import van hout. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Hans Nooter 
Lid Provinciale Staten Overijssel voor PvdA 
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Waterschap Drents Overijsselse Delta
Campagne, visie, strategie. 

Ik lees de mail die oproept een stukje voor 

Koppellinks aan te leveren. Net alle feestdagen 

achter de rug, het jaar 2017 net begonnen. Twee 

weken griep gehad.  

Waar zal ik eens over berichten? De AB-vergadering 

van 30 januari j.l.? Wat is er allemaal aan de hand 

geweest in het waterschapse? 

Ik scroll maar eens door alle berichtgeving in mijn 

mailbox voor inspiratie en kom wel erg veel mailtjes 

van de PvdA tegen. Veel oproepen, om te stemmen, 

om mee te denken, nieuwjaarsrecepties, 

campagneoproepen. Daaroverheen veel 

mailverkeerd met Water Natuurlijk, oproepen voor 

afstemming over en weer, samen werken in 

beheersvraagstukken en samen optrekken in de 

groen-blauwe diensten in het beheersgebied van 

WDOD. Contact maken en houden met de achterban 

is het devies. Communiceren, afstemmen, 

informeren. Goed en slim gebruik maken van de 

sociale media adviseert de afdeling communicatie 

WDOD met klem. Nu al belangrijk wordt benadrukt. 

Want over 2 jaar al(!) zijn de nieuwe 

waterschapsverkiezingen. Gebruik nu de 

watermomenten. We krijgen er zelfs les in. 

Maar prominent in mijn mailbox zijn toch de 

oproepen om mee te denken en mee te doen in de 

landelijke campagne. Mijn gedachten zweven naar 

twee jaar geleden. Ik maakte destijds de eerste 

voorzichtige schreden in deze wereld, want ik sta op 

een verkiezingslijst. Berespannend vond ik het, 

onder de indruk van de organisatie, het 

kennismaken, de kieswijzer opstellen met Mark, 

naar Amersfoort voor de landelijke 

campagnestrategie namens de PvdA. 

Wandeltochten, foto’s maken, afstemmen met de 

besturen en dan die inzet van vrijwilligers die mijn 

gezicht (en van anderen) door de brievenbussen 

drukken. 

Ondertussen zijn we alweer 2 jaar verder, ze zijn 

omgevlogen. Zijn waterschappen gefuseerd. Werken 

we als PvdA-fractie alweer een jaar in de huidige 

samenwerking en bezetting voor het nieuwe 

waterschap Drents Overijsselse Delta.  

Ik heb gemerkt dat de situatie in het AB vanuit PvdA-

oogpunt complex is. Ik moet daar nog wel mijn weg 

in vinden. Vanuit Drenthe is een eigen ”PvdA-fractie” 

overgekomen. In Overijssel is destijds gekozen voor 

steun aan Water Natuurlijk (2 PvdA-ers zijn 

onderdeel van de Water Natuurlijk fractie). Het 

PvdA-waterbelang is in verschillende fracties 

ondergebracht. 

De eerste periode van aftasten, elkaar leren kennen 

ligt achter ons.. Hoe kunnen we onderling goed 

afstemmen, elkaar vinden en steunen? Dat vraagt 

om vertrouwen over en weer. Als PvdA-fractie 

hebben we geconcludeerd dat de huidige insteek 

van afstemming met WN en samen optrekken in de 

Reest en Wieden-periode werkte. In de nieuwe 

samenstelling binnen WDOD is het wat meer zoeken 

en functioneert het (nog) wat minder. We verstaan 

elkaar nog onvoldoende. Daarom hebben we als 

PvdA-fractie besloten te gaan zoeken naar een 

andere vorm van afstemming met WaterNatuurlijk. 

In 2017 moeten we hier aan werken, energie in 

steken. 

Koos Dalstra meldde in de KoppeLinks van 

september 2016 deze spagaat al. In zijn doorkijk 

naar 2019 gaf hij aan dat het gewest Overijssel bij de 

waterschapverkiezingen moet kiezen: PvdA-lijst of 

niet. Het Gewestelijk Bestuur denkt op dit moment 

hierover na. In klein comité wordt in algemene zin 

gesproken over de positie van PvdA-ers die op 

andere lijsten staan. Hoe dit afloopt en welke visie 

en strategie hier uit komt kan ik afwachten. Gezien 

de huidige samenwerking met WN is het mooier 

deel te nemen aan deze discussie. De verbinding 

zoeken, niet afstand nemen. De komende 2 jaar zijn 

zo om. De afdeling communicatie WDOD heeft het al 

gezegd. Nu is het moment onszelf te laten zien. En 



 

 

19 KoppeLinks februari 2017 
 

19 

niet alleen tegen ons, maar alle fracties en AB-leden 

hebben dit advies. Nu strategisch kiezen. Hoe willen 

we de waterbelangen komende periode, maar 

vooral daarna, gaan behartigen. Vanuit een sterk 

PvdA-blok, of PvdA-ers versnipperd in diverse 

fracties. 

Terug naar mijn mailbox. De landelijk campagne 

heeft nu alle aandacht, concludeer ik. Terecht. Er 

staan nieuwe namen op de lijst. Die moeten ook 

gepromoot, net als ik 2 jaar geleden. Gevestigde 

namen gaan andere rollen spelen en zullen op de 

achtergrond raken. Zo ook Lutz Jacobi. In maart 

2017 neemt ze afscheid van Den Haag.  

De PvdA-fractie WDOD heeft het op zich genomen 

de netwerkdag PvdA-waterlanders op 24 maart 2017 

te organiseren. Een eer. Het beheersgebied van 

WDOD leent zich prima voor werkbezoeken in 

Drenthe én Overijssel na de vergadering. En 

daarna…..natuurlijk op gepaste wijze afscheid 

nemen van de kanjer Lutz Jacobi. 

Wim Konter  
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Ombudsteam 
Hierbij een overzicht vanuit het ombudsteam. 

Over 2016 hebben we in een aantal casussen gehad, variërend van burenruzie tot zaken met de isgd en problemen met 

kinderopvang. 

Op dit moment lopen 2 zaken nog, 1 is Jan ten Klooster mee bezig en gaat lang duren door een rechtszaak, waarvoor Jan alle 

respect verdient hoe ver hij dit begeleidt. 

De andere zaak is een langlopende met de isgd, deze wordt door Jan Dirkzwager behandeld, en is op dit moment rustig 

doordat de cliënt ziek is. Maar de essentie van deze zaak is de wijze hoe de isgd met hun cliënten omgaat. 

Puur vanuit werkwijze en regels, zonder te kijken hoe men de mensen het beste kunnen begeleiden naar betaald werk. 

Zoals als eerder geschreven hebben we te maken met het feit dat wij weinig tot geen nieuwe zaken krijgen aangeleverd. Alles 

tot nu toe werd aangeleverd door eigen leden. Wat we natuurlijk zeer waarderen, leden zijn nu eenmaal de ogen en oren van 

de partij, maar het zou ook zo moeten zijn dat we rechtstreeks benaderd worden door mensen zelf die een probleem met 

instantie en gemeente hebben. 

Hiervoor gaan we een campagne aan om alle instellingen in Steenwijkerland aanschrijven met een flyer, in de hoop dat zij 

ook mensen doorsturen wanneer het buiten hun taak of capaciteit ligt. Dit wordt gecoördineerd door Maria Brinkman, die 

we zeer waarderen voor alle inzet voor het team. 

Verder gaan we tijdens de campagne contactkaarten uitdelen, waar alle contact gegevens van zowel fractie als het 

ombudsteam opstaat. Ook op deze manier hopen we meer zaken binnen te krijgen. 

Maar natuurlijk blijven onze leden natuurlijk onze beste ambassadeurs. 

Vriendelijke groet, 

Ombudsteam Steenwijkerland 

 

 

 


