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    Van de bestuurstafel 
 

      Knal ! 

 

Zó, 5 december hebben we weer gehad. De Zwarte Pietendiscussie kan weer in de wacht 

 – ik gok tot oktober 2018- en we maken ons op voor de vuurwerkdiscussie. Enerzijds de 

groep mensen die het vuurwerk verafschuwt vanwege de letsels aan ogen en handen  en 

de hinderlijke knallen voor dieren en m.n. oudere mensen. Anderzijds degenen die de traditie 

niet willen loslaten.. ..het hoort nu eenmaal bij Oud en Nieuw. Afblijven dus! 

Inmiddels blijft het niet bij een discussie. Nee het gaat veel verder, met bedreigingen en 

opstootjes. Zoals Tom-Jan Meeus dat mooi samenvat: ‘Jezelf zo groot wanen dat je niet  meer 

inschikt en alleen nog anderen veroordeelt: dat is nu normaal en gewoon! 

Onverdraagzaamheid tegenover niet-groepsgenoten’. En hoort dat dan bij de gewone 

Nederlander of juist bij de ongewone Nederlander? Politici hebben het nog nooit zo vaak over 

de gewone Nederlander gehad als tegenwoordig. De grap is alleen dat elke partij die persoon 

verbindt aan zijn eigen achterban. En tussen haakjes, is die gewone man ook een gewone 

vrouw? Het jagen op de gewone man is volgens Asscher ook een reactie op het populisme: 

“Geen partij heeft nog een vanzelfsprekende aanhang”. De SP dacht de oplossing gevonden te 

hebben door juist op zoek te gaan naar de ongewone Nederlander ( lees elite) en die samen te 

brengen met SP-leden. Maar is die hoger opgeleide man/vrouw dan geen gewone 

Nederlander? Asscher zegt heel nuchter: “Gewoon luisteren naar elkaar “. 

 

Enfin, laat de vuurpijlen en de Nederlander (on)gewoon even voor wat ze zijn en laten we de 

linkse pijlen richten op iets concreters bijvoorbeeld armoedebestrijding. Nog veel te veel 

kinderen kunnen niet  meedoen met andere kinderen vanwege financiële problemen. Dat moet 

echt een aandachtspunt blijven. Komend jaar zullen bovendien de energiekosten  stijgen. 

Mensen met een goed inkomen en een eigen huis  kunnen maatregelen treffen, vaak met 

subsidie, om hun huis te isoleren of bijvoorbeeld zonnepanelen te laten plaatsen. Hun 

energiekosten zullen dus dalen, terwijl de mensen die in een sociale huurwoning zitten 

afhankelijk zijn van de wooncorporatie. Hun kosten zullen dus eerder stijgen. Werk aan  de 

winkel voor de oppositie! De samenwerking tussen de linkse partijen is nog pril maar hoop- 

gevend en nodig om de scheiding tussen arm en rijk in de gaten te houden en een splijtzwam 

te voorkomen. Asscher zit duidelijk in zijn comfortzone, oogt ontspannen en helder. 

 

Dat tref je elders in de wereld wel anders aan. ‘Spierballen- Donald’ en ‘poppenkastpop-Kim 

Jong-Un’ zijn soldaatje aan het spelen. Beide tweederangsacteurs lachwekkend als het niet zo 

gevaarlijk was. Er ligt werkelijk een bom onder ons aller bestaan. En of het niet al erg genoeg 

is helpt Trump ook nog even het toch al broze vredesoverleg om zeep in het Midden-Oosten 

door Jeruzalem als hoofdstad van Israël uit te roepen. Het sloeg wereldwijd in als een bom en 

is een klap in het gezicht van de Arabische wereld. 

  

De gifbeker voor de PvdA lijkt leeggedronken te zijn net zoals die van Praljak voor het 

Joegoslavië-tribunaal met dat verschil dat Slobodan er aan overleed. De PvdA leeft nog en 

klimt weer op. Lodewijk doet het goed, Lutz heeft landelijk de pers gehaald met het positieve 

aantal stemmen voor haar en Wouter Bos heeft door zijn uitstekende lobby een  boppeslag 

geslagen door de EMA binnen te halen voor Nederland. Dus laat de kurk maar 

uit de fles knallen, schenk i.p.v. gif de champagne in de beker met de grote oren en proost op 

de Gemeenteraadsverkiezingen in maart ! 

Ik wens U allen liefdevolle kerstdagen en een gezond 2018 toe. 

 Marion van den Berg 
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Van de Voorzitter 
 

De lijst wordt 7 december vastgesteld. 8 december de deadline voor de Koppelinks. Zolang 

wacht ik niet met het schrijven van dit stukje. Maar hoe het ook uitpakt, er hebben zich 9 

goede kandidaten beschikbaar gesteld, die allen “raadswaardig” zijn bevonden. Daar mogen 

we trots op zijn. En wie weet, komen ze allemaal wel aan de bak. Want sinds de verkiezingen 

bij de heringedeelde gemeenten word ik langzaam weer wat positief. 

 

De kiezer heeft de PvdA niet afgeschreven. Lutz bewees dit, maar ook elders ging het beter. 

In Slochteren (nu Midden Groningen)! werden we de grootste. Met de haren uit het gasmoeras 

getrokken? Ik zei het al eerder. De kiezer was landelijk teleurgesteld, maar wil toch nog altijd 

op de PvdA kunnen stemmen, als ze zichzelf maar is.  

 

Ik denk dat we met onze mensen op de lijst een goede uitslag kunnen halen. Want wij zijn de 

lokale Partij van de Arbeid. Met banden naar de provincie en het land. Met een herkenbaar 

geluid en herkenbare mensen. Ik erger me vaak als mensen zeggen op lokale partijen te willen 

stemmen vanwege het lokale karakter. Mensen laat je niets wijs maken. Elke partij is lokaal, 

want iedere partij moet het met mensen uit de gemeente doen. Dat zijn nu eenmaal de regels. 

En ja, wij hebben goede kandidaten en beschikken ook over wethouderskandidaten die 

uit de gemeente komen!!! 
 

We hebben een mooi programma én mooie kandidaten. Het komt er nu op neer dit goed te 

vertalen naar de inwoners. Het worden spannende tijden. We gaan de schouders er weer onder 

zetten en laten zien dat wij er voor de mensen zijn. Niet door ze naar de mond te praten, maar 

door duidelijke keuzes te maken, waardoor een ieder kansen krijgt om mee te doen. Maatwerk 

is wat ons verkiezingsprogramma ademt. Maatwerk vanuit een rood hart. 

 

21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De lente is dan net begonnen. Wij zijn wel in 

voor een nieuwe lente en een nieuw geluid. Na 4 jaar stilstand is het tijd dat Steenwijkerland 

weer in beweging komt. 

 

Ik ben niet goed in slogans, maar ik wil besluiten met: 

Kop op, schouders eronder: Samen met Trijn brengen we Steenwijkerland weer in 

beweging!! 

 

STEM 

 

 21 MAART 2018 

 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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 Bestuursmededelingen 
 

 Verschijnen Koppelinks: 
   De eerstvolgende editie verschijnt in februari, deadline kopij 2 februari 2018 

 

 Ledenadministratie: 
 Overleden : 

 Mevr. A. Beeksma-Roefsema uit Giethoorn 

 Mevr. H. Faber , Harm Wichersweg 15, 8343 XE Zuidveen 

 

 Verhuisd: 

 De heer en mevrouw Krist, nieuw adres: De Meenthehof 38, 8332 AZ Steenwijk 

 De heer J.G. Hanewald, nieuw adres: Tusschendarp 17, 7981 BL Diever 

 De heer A. Brinkman, nieuw adres: Brandarisstraat 8, 8881 AW West-Terschelling 

 

 Fractiespreekuur: 
Alle fractieleden en burgerraadsleden zijn te allen tijde te bereiken op hun 

telefoonnummers zoals vermeld  

 

 Website: 
 Voor nieuws en 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 

 e-mail : info@ombudsteamsteenwijkerland.nl 

 

 Verkiezingsprogramma: 
Op de bladzijden 5 t/m 16 van deze KoppeLinks treft U de definitieve versie aan van 

ons verkiezingsprogramma zoals dat is vast gesteld in de Algemene Leden 

Vergadering van 23 november 2017. 

 

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 
Op bladzijde 17 van deze KoppeLinks treft U de kandidatenlijst aan zoals die is 

vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 7 december 2017. 

 

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 

De campagnecommissie is druk bezig een campagneplan op te stellen. 

Daarvoor zijn wij Uw hulp nodig bij de uitvoering daarvan. 

Wilt U meedoen? 

Meld U dan aan: pvdasteenwijkerland@home.nl of 06-21356278  

 

Het bestuur wenst U prettige kerstdagen en een gezond en 

gelukkig 2018! 

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 

de Oerthe, zaterdag 6 januari 2018, aanvang: 10.00 uur. 

 

http://www.steenwijkerland.pvda.nl/
mailto:info@ombudsteamsteenwijkerland.nl
mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
 
Het bestuur en de fractie van de Partij van de Arbeid afdeling Steenwijkerland wensen u 

 

 

Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2018. 

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

worden op: 

 

 

Zaterdag 6 januari 2018 

 

Aanvang: 10.00 uur 

 

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

 

 

 Wij hopen u te ontmoeten. 

 

Namens het bestuur, 

 

Jan Dirkzwager, voorzitter 

 

 
Share to Twit ter 
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VERBINDEN EN VERSTERKEN 
 PROGRAMMA 2018-2022 

 
Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 23 november 2017 

 

Verbinden  

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Een 
samenleving waar plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, lichamelijke of geestelijke 
mogelijkheden, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen 
mogelijkheden. Waar anderen tegenstellingen onderstrepen slaan wij bruggen en verbinden en 
versterken wij groepen in de samenleving. 
 
Zo werken wij aan een inclusieve samenleving, hierbij hoort ook het leren omgaan met verschillen 
tussen mensen. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. 
Ongeacht de achtergrond of seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu 
gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. 
 
Het is van belang nieuwe Nederlanders (statushouders) zo goed mogelijk te begeleiden en te laten 
integreren in onze samenleving. Daarbij is het van belang dat men snel de Nederlandse taal leert en 
via werkervaring direct meedoet in de samenleving.   
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  
  

 wij de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal maken. 
wij dragen bij aan de uitvoering van het actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag 
voor de rechten van mensen met een beperking.  

 wij willen dat er in de (jeugd)zorg en het onderwijs voldoende kennis is over en aandacht voor 
acceptatie van lhbti(lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en 
interseksuelen). Voorlichtingslessen in het onderwijs zijn van groot belang.  

 wij de ambitie hebben dat Steenwijkerland een regenbooggemeente wordt en daarmee een 
actief lhbti-beleid voert.  

 wij taalonderwijs organiseren en statushouders zo snel mogelijk begeleiden naar 
(vrijwilligers)werk. Deze combinatie zorgt voor een zo snel mogelijke integratie.  

 wij willen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar definitieve woningen. 
dat moet gebeuren zonder hen voorrang te geven op andere woningzoekenden met een 
urgentie.   

 wij willen dat de gemeente een actief antidiscriminatiebeleid voert in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties.  

 er wordt ingezet op werving van meer vrijwilligers voor de opvang en begeleiding van 
statushouders.  

 er gezorgd moet worden dat nieuwkomers niet onnodig starten met schulden 

 wij de “dag van de dialoog” blijven ondersteunen. 
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Werk 

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig 
inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de 
samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te 
ontwikkelen. Werk biedt perspectief. 
 
De werkloosheid is nog te hoog. Een groeiend probleem is dat er sprake is van het niet aansluiten van 
het aanbod bij de vraag. 
Wij staan dan ook voor een grote opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen vaak niet voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld. 
Tegelijkertijd zien wij dat bedrijven moeite hebben vacatures in te vullen. Teveel mensen blijven aan 
de kant staan. Het is van belang creatief te zijn en te zorgen voor meer inclusieve arbeidsorganisaties, 
waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun recht komen.  
In een inclusieve arbeidsorganisatie werken mensen met een arbeidsbeperking samen met mensen 
zonder arbeidsbeperking. Nu is er te vaak sprake van gescheiden werelden.  
Als het normaal wordt dat wij elkaar binnen een arbeidsorganisatie ontmoeten, is dat daarbuiten ook 
geen probleem. Onbekend maakt onbemind. 
 
Het niet aansluiten van het aanbod op de vraag is tweeledig. De opleiding die men heeft afgerond 
past niet bij de vraag op de arbeidsmarkt. Samen met werkgevers en opleidingsinstituten moet 
gekeken worden hoe dit beter op elkaar is aan te sluiten.  
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en er voor zorgt dat er ten minste 5% van de 
werknemers van de gemeente in dienst is met een doelgroep indicatie. 

 wij met onze regionale partners (vakbeweging, werkgevers, mkb, onderwijs en overheid) 
bekijken hoe wij jongeren en werkzoekenden het beste kunnen toerusten voor de 
arbeidsmarkt in onze regio. 

 wij samen met het bedrijfsleven moeten zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren 
op alle niveaus. 

 wij  werkgevers willen ondersteunen, ontzorgen, om daarmee werkzoekenden sneller te 
begeleiden naar een betaalde baan. 

 nieuwe vestigingen willen stimuleren door gerichte acquisitie. 

 wij onze inkoopvoorwaarden als gemeente gebruiken om banen voor mensen in een uitkering 
en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dit is nu gebaseerd op 5%, wij willen dit verhogen 
naar 10%. 

 wij het re-integratiebudget vooral inzetten voor de meest kwetsbare groepen, zoals 
bijvoorbeeld mensen met beperkingen of statushouders. Die ondersteuning helpt om 
verspilling van hun talenten te voorkomen. 

 wij het re-integratiebeleid inzetten op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk betaalde 
banen. Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven wij loonkostensubsidie of bieden wij beschut 
werk. Voor hen waarvoor ook dat niet of nog niet in het bereik ligt, is er de arbeidsmatige of 
recreatieve dagbesteding. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen krijgt een kans 
om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

 wij voor mensen met een onregelmatig inkomen (bijvoorbeeld zzp’ers) de drempel verlagen 
om vanuit de bijstand bij te verdienen,  

 wij ervoor zorgen dat organisaties die werken met gemeenschapsgeld en meedoen met 
aanbestedingen een fatsoenlijke salariëring en beloning hanteren (cao). De “wet normering 
topinkomens “wordt streng nageleefd. 

 verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk niet toelaatbaar is. 

 wij voorstander zijn van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale 
bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie. 

 wij vinden dat werkzoekenden zelf hun eigen plan moeten kunnen trekken in hun zoektocht 
naar betaald werk. Dit plan ondersteunen wij waar mogelijk en wij maken afspraken met 
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elkaar in gelijkwaardigheid. Het verwerven van de Nederlandse taal door statushouders is 
daar onlosmakelijk onderdeel van.  

 wij zorgen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en vso. Voorheen stroomden zij 
rechtstreeks door naar de Wajong of de WSW. Nu dreigen ze buiten beeld te raken en krijgen 
wij ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en regelgeving. Wij vinden dat de 
gemeente zich in moet zetten om samen met de scholen alternatieve leerroutes te creëren. 
Op die manier kunnen wij ook deze jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de 
arbeidsmarkt. De Noordwestgroep zien wij in deze als een belangrijke samenwerkingspartner. 

 wij kiezen voor de meeste optimale begeleiding van de mensen die zijn aangewezen op de 
IGSD en de Noordwestgroep. Deze organisaties staan voor een reorganisatie, waarbij onze 

belangrijkste criteria toegankelijk en nabijheid zijn. 
 

Zorg en welzijn 

Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En 
dat als dat niet lukt (even of voor langere duur) zou er iemand moeten zijn die met je mee kan denken. 
Omdat zorg, welzijn en werk sterk met elkaar verbonden zijn, behandelen wij de problemen van 
mensen integraal en bepalen samen wat nodig is. 
 
De PvdA Steenwijkerland vindt dat bij een aanvraag voor zorg primair moet worden uitgegaan van wat 
nodig is voor mensen en de regels niet leidend zijn. In de samenwerking tussen gemeente en 
zorgorganisaties moet vertrouwen het uitgangspunt zijn. De gemeente moet een betrouwbare partner 
zijn voor inwoners en professionals. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt en dat dit op één plaats kan 
worden behandeld. 

 wij in de zorg willen uitgaan van wat nodig is: de zorg moet niet alleen op basis van de prijs 
worden aanbesteed. In de aanbestedingen stellen wij eisen aan kwaliteit, goed 
werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, 
medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact.  

 de bureaucratische rompslomp zo klein mogelijk wordt gehouden. In de samenwerking is 
vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar is niet leidend. 

 wij regionale samenwerking zoeken om de zorg te verbeteren. 

 in de afspraken met de zorgverzekeraars en huisartsen ook afspraken worden gemaakt over 
de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige voor deelname aan het wijkteam. 

 zorg betaalbaar moet zijn: de eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een 
inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon of een vergelijkbaar besteedbaar 
inkomen. 

 er meer aandacht komt voor de huishoudelijke hulptoeslag onder de mantelzorgers en 
ouderen.  

 wij mogelijkheden gaan bieden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties ook voor 
mensen met lage inkomens toegankelijk te maken. 

 wij sociaaleconomische gezondheidsverschillen aanpakken door in te zetten op een gezonde 
leefstijl en het bevorderen van bijvoorbeeld gezond eten, bewegen, de aanpak van obesitas 
en stoppen met roken. Preventie is belangrijk: wij doen dit in een vroeg stadium en vooral bij 
opgroeiende kinderen en in het onderwijs.  

 wij aandacht willen besteden aan de problematiek rondom laaggeletterdheid.  

 wij eenzaamheid willen bestrijden. Eenzaamheid en dementie zijn grote problemen in onze 
samenleving. In een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten 
mensen niet aan hun lot over. Wij bestrijden eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten te 
faciliteren, en willen dat Steenwijkerland een dementievriendelijke gemeente is. 

 welzijnsmedewerkers en vrijwilligers de ogen en oren in de wijk zijn. Wij investeren in 
menskracht om de kennis over de wijk op orde te houden, om te kunnen signaleren wanneer 
problemen achter de voordeur de veiligheid van mensen bedreigen, om mensen te verbinden 
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en groepen aan elkaar te verbinden. Dat betekent ook dat er activerend, verbindend en 
proactief gewerkt moet worden. zoals het nu al in Steenwijk-West en de Gagels gebeurt.  

 wij mensen met een ggz-indicatie zoveel mogelijk thuis willen opvangen en behandelen in 
samenspraak met omgeving en familie. Daarom willen wij begeleiding van deze mensen en 
hun buren in wijken en buurten versterken.  

 politie, hulpdiensten en andere instellingen beter getraind worden in het herkennen en 
omgaan met mensen die verward zijn (bijvoorbeeld als gevolg van dementie). 

 het werken in de zorg met ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld in de verslavingszorg, of 
jeugdzorg) of het inzetten van ‘maatjes’ (bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening of begeleid 
wonen) een bewezen methode is om vertrouwen te winnen en om mensen te begeleiden als 
aanvulling op professionals. Aanvulling betekent niet in de plaats van. Het verlenen van zorg 
is een professionele aangelegenheid en wordt vanuit betaalde banen gedaan. 

 wij zorgen dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de 
zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang 
met dementie of het in contact met lotgenoten. 

 

Onderwijs en jeugdzorg 

Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is 
wat wij willen. Daarom zetten wij in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, 
goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen. Wij maken ons 
zorgen om kinderen die opgroeien in armoede in Steenwijkerland. Achtergrond en afkomst lijken nog 
steeds de kansen in het leven te bepalen. Onderwijs is wat ons betreft de sleutel tot persoonlijke 
ontwikkeling, voorspoed en welzijn.  

 

Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en de jeugdhulp. Wij vinden 
dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het uitgangspunt van de 
ondersteuning moet zijn. De ouders hebben daar idealiter de regie in, zeker wanneer er meerdere 
vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin noodzakelijk zijn. 

 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 
Onderwijs 

 wij scholen willen behouden in kernen en wijken door middel van samenwerking en/of brede 
scholen. 

 wij sport- en cultuureducatie in het onderwijs stimuleren. 

 alle scholen veilig, goed onderhouden en toegankelijk zijn. Oók voor leerlingen met een 
fysieke beperking. 

 wij inzetten op voorschoolse en vroegtijdige educatie. 

 er een meerjarig programma voor de investering in schoolgebouwen komt. Veel 
schoolgebouwen in Steenwijkerland zijn ouder dan 40, en vaak zelfs ouder dan 60 jaar. Deze 
gebouwen voldoen niet altijd meer aan eigentijdse opvattingen voor onderwijs. Deze 
gebouwen willen wij klaar maken voor de toekomst. 

 wij in een aantal wijken en kernen zien dat het wenselijk is om meerdere scholen onder één 
dak te brengen zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van eigentijdse 
onderwijsvoorzieningen. 

 wij kansen zien voor Steenwijkerwold om de drie scholen slim te combineren met behoud van 
hun eigen identiteit. Dit geldt ook voor Oldemarkt en de beide scholen in de gagels. Natuurlijk 
moet de samenvoeging van de beide scholen zowel in Giethoorn als in Wanneperveen zo 

spoedig mogelijk definitief afgerond worden. Dit alles met voldoende lokaal draagvlak. 

 

Jeugdzorg 

 voor ons “mee kunnen en mogen doen” de norm is! Wij ondersteunen kinderen en gezinnen, 
die op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, 
sport en cultuur. Ook hierin werken wij samen met alle betrokken partijen. 
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 wij zorgen voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de 
buurt voor kinderen. Hierbij hanteren wij de Jantje beton-norm.  

 het uitgangspunt één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan blijft. Het plan vooral 
van ouders en kinderen is.  

 wij de weerbaarheid van kinderen en gezinnen versterken. Dit is gericht op het voorkomen 
van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, seksueel misbruik en 
problemen bij een vechtscheiding. 

 wangedrag van jongeren aangepakt wordt door handhaving, maar ook met (preventieve) zorg 
en ondersteuning.  

 wij ervoor kiezen om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18e verjaardag niet in 
de steek te laten. Vanaf hun 17e wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige 
overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de 
jeugdzorg door tot hun 23e verjaardag. 

 wij de krachten met het bedrijfsleven bundelen in het regionaal arbeidsplatform, maar vooral 
het lokale bedrijfsleven, onder regie van de gemeente. Door bijvoorbeeld voldoende stage- en 
leerwerk- plekken voor vmbo-, vso- en mbo-leerlingen te stimuleren. Als gemeentelijke 
organisatie geven wij het goede voorbeeld. 

 wij alle jongeren in beeld willen hebben, ook als ze niet op school zitten en niet werken. Wij 
laten ze niet los en voorkomen dat deze jongeren buiten beeld raken. 

 wij in samenwerking met het onderwijs voortijdig schoolverlaten voorkomen. 
 

Armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening 

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en 
zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Voor 
de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede.  
Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen 
aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. Schulden leiden in de regel 
tot meer schulden. Je hebt immers inkomen nodig om je schulden te kunnen betalen en vaak was het 
wegvallen van het inkomen de oorzaak voor het ontstaan van schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel 
doorbreken. Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen wij, zonder hun 
verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. Verder zijn 
jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen een risicogroep. 
 
Kijk ook bij aanvragen van bijstand, WMO en Jeugdzorg wat men nodig heeft en regel dit aan de 
voorkant, in plaats dat men dit allemaal zelf en achteraf aan moet vragen. Dit bespaart een hoop 
administratief werk en zorgt dat mensen krijgen wat ze nodig hebben. 
 
Waar nodig bezien wij de schuldproblematiek dus ook in samenhang met eventuele andere 
problematiek. Het sociaal wijkteam heeft hierin een belangrijke rol. Wij willen alleen werken met 
bewindvoerders en schuldhulpverleners, die voldoen aan het keurmerk bewind voering. Onze 
schuldhulpverlening moet gericht zijn op de mensen zelf en op het doorbreken van vicieuze cirkels 
waardoor mensen in de schulden blijven zitten. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 er wordt ingezet op het preventief signaleren en aanpakken van schulden, om bijvoorbeeld 
huisuitzettingen te voorkomen. 

 het functioneren van de sociale wijkteams verbeterd moet worden. Ook om ze een belangrijke 
bijdrage te geven in de armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

 er in het armoedebeleid specifieke maatregelen zijn voor kinderen in armoede. Om deze 
kinderen te ondersteunen wordt samengewerkt met organisaties zoals het jeugdcultuurfonds 
en jarige job, jeugdsportfonds, het onderwijs, de sociale wijkteams en het welzijnswerk. 
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 er financiële ruimte is voor de ontwikkeling en stimulering van nieuwe initiatieven die het 
mogelijk maken alle kinderen mee te laten doen. Wij denken aan budgetten voor wijkteams 
om snel in te kunnen grijpen, waarbij verantwoording achteraf plaatsvindt. 

 het voor alle kinderen mogelijk moet worden gemaakt aan een sport of culturele activiteit mee 
te kunnen doen, ook wanneer hun ouders dat niet zelf kunnen bekostigen. 

 er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s worden ontwikkeld gericht op de ondersteuning 
van zzp’ers, die sterk wisselende inkomsten hebben, en van werkende armen, die banen 
moeten stapelen om aan het minimum te kunnen komen. 

 het mogelijk moet zijn voor kleine zelfstandig ondernemers een “tijdelijke” aanvullende 
uitkering te ontvangen voor de periodes dat het werk even tegenzit. 

 wij in samenwerking met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs (CJG in de school-
preventie) zorgen voor lessen in financiële zelfredzaamheid. Op die manier voorkomen wij dat 
jongeren zich in de schulden steken 

 wij in het armoedebeleid niet alleen kijken naar het bruto inkomen, maar ook naar het 
besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. 

 er niet alleen gekeken wordt naar mensen die staan ingeschreven bij de IGSD, maar ook 
actief wordt uitgekeken naar werkende armen. 

 wij het kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen voor minima in stand houden. 
 

Wonen 

Het aantal inwoners in Steenwijkerland zal de komende jaren nog licht groeien. Tegelijkertijd zal in 
delen van de gemeente de krimp aanhouden. Bij krimp en sterke vergrijzing zien wij het als taak om 
de ontmoeting van mensen mogelijk te blijven maken en te investeren in verbinding. Het aantal 
bewoners per huishouden zal zeker nog verder dalen. Daardoor blijft nieuwbouw nodig. 
   
De lopende revitaliseringprojecten in Vollenhove, Sint Jansklooster, Blokzijl en Steenwijk-West 
moeten worden afgerond. De Oostermeenthe en de Gagels hebben prioriteit bij het opzetten van 
nieuwe revitaliseringprojecten. Daarnaast willen wij leegstand en verkrotting voorkomen. 
  
Wij kijken naar integrale woonlasten. Huur/hypotheek, energie en lokale lasten worden samen 
beschouwd. Wij stimuleren woningcorporaties te investeren in duurzame maatregelen om deze lasten 
te beperken.  
 
Wij zijn voorstander van wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en 
goedkoop. Bij wijkvernieuwing en renovatie is dit een punt van aandacht.    
Het is hierbij ook van belang bij het overleg met de woningcorporaties kritisch te kijken naar het 
toewijzingsbeleid, zodat de samenstelling in een wijk niet te eenzijdig wordt. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 wij de wijken in Steenwijkerland die in de periode 1950-1970 zijn ontwikkeld willen 
revitaliseren. 

 wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor 
alle doelgroepen van de sociale huur. 

 de gemeente in overleg met corporaties de voorraad goedkoopste huurwoningen aanwijst en 
er zorg voor draagt dat die goedkope huurwoningen verspreid over de verschillende wijken en 
dorpen liggen. 

 wij gaan kijken of het eigen vermogen een rol kan spelen in het toewijzen van sociale 
huurwoningen, om te voorkomen dat de goedkopere woningen niet meer beschikbaar zijn 
voor mensen met lage inkomens. 

 in alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars gemengde wijken en dorpen het 
uitgangspunt zijn. 

 alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken wij bindende 
afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen dan niet omhoog gaan.  

 wij met ontwikkelaars willen zorgen voor meer woningen in de midden huur. 
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 er meer woningen komen of worden aangepast in het kader van levensloopbestendig wonen. 

 wij samen met de zorginstanties en woningcorporaties zoeken naar oplossingen  om ouderen, 
waarbij één partner 24 uurs zorg nodig heeft, zoveel mogelijk samen te laten zijn. 

 er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor toetreders op de woningmarkt, de 
mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders. 

 groepen bewoners, die panden in eigen beheer willen nemen of een wooncoöperatie willen 
starten hiervoor de ruimte krijgen om te onderzoeken. 

 wij het grondprijsbeleid als sturingsinstrument zien voor de ontwikkeling van woningbouw in 
onze gemeente en geen risico’s willen lopen door onze grondprijzen. 

 wij de rol van huurdersverenigingen versterken. 

 wij in onze gemeente de eigenaren in de particuliere sector kennen en er ook in deze sector 
toezicht op onderhoud en kwaliteit is. Hiervoor voeren wij een woning-apk in. 

 voor de verduurzaming van woningen een fonds wordt ingericht zodat er vanuit dit fonds 
voorfinanciering mogelijk is. De meer opbrengsten van de besparingen kunnen (deels) in dit 
fonds worden teruggestort, zodat er een soort zelfvoorzienend fonds ontstaat. 

 herbestemming en transformatie van kantoren, winkels etc. een oplossing kan bieden om een 
tekort aan goedkope woningen voor doelgroepen op te lossen. Daarmee wordt de leegstand 
opgelost en een impuls aan de woningmarkt gegeven. 

 experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en 
levensloopbestendig wonen worden bevorderd. 

 
Specifiek voor de verschillende kernen: 
 

 wij in Vollenhove de renovatie van de omgeving Canneveltstraat in samenwerking met 
Wetland Wonen willen afronden. 

 wij in Vollenhove onderzoek naar de plancapaciteit voor nieuwbouwwoningen willen doen, 
zodat er voldoende mogelijkheden blijven na het volbouwen van Noordwal fase 3 en 4. 

 wij in Steenwijk gaan werken aan de verdere revitalisering van de Oostermeenthe. 

 wij in Steenwijk West samen met Woonconcept investeren in de renovatie tot tenminste 2025. 

 wij in Sint-Jansklooster samen met Wetland Wonen werken aan de verdere invulling van de 
Molenstraat e.o.  

 wij in Oldemarkt voorrang geven aan de invulling van de gaten in de bebouwing van de 
hoofdstraat en de oude gemeentehuislocatie. 

 wij in Blokzijl de vernieuwing van de Wilhelminastraat e.o. willen afronding. 

 er in Giethoorn een kwalitatieve impuls in de woningen voor senioren nodig is. Wetland 
Wonen is daarbij een belangrijke partner. 

 in Tuk de locatie Kiekebelt met voorrang ingevuld moet worden. 
 
Specifiek voor de kleine kernen betekent dat 
Er juist in landelijke gebieden meer behoefte is aan levensloopbestendig wonen of het combineren 
van meerdere huishoudens onder één dak. Leegstand moet worden voorkomen. In overleg met 
corporaties, besturen van plaatselijke belangen en wijken en particuliere eigenaren zal er een plan 
worden ontwikkeld om leegstand te bestrijden. Dit vergt maatwerk. 
 

Leefbare buurten 

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het 
idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen 
aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid 
alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, 
samenleven, de voorzieningen en de zorg. 
 
Leefbaarheid is een zaak van inwoners, overheid, ondernemers en instellingen samen.  
 
Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de 
samenleving. De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor de ratificatie van het VN-verdrag voor 
rechten van mensen met een beperking. In 2016 is dit verdrag van kracht geworden in Nederland. Wij 
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implementeren dit verdrag en halen beperkingen weg zodat onze steden, buurten en dorpen 
toegankelijk zijn voor iedereen. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 een leefbare wijk ook veilig is, feitelijk en in de beleving. leefbaar betekent eveneens een 
sociale wijk. het wijkteam is de eerste toegang tot zorg en ondersteuning. 

 we elkaar aanspreken op wat we afspreken. . 

 een leefbare wijk verkeersveilig is: 30 km per uur is het regiem en rond de scholen zijn veilige 
kind zones. 

 er naar de scholen veilige fietsroutes moeten zijn. 

 onze gemeente moet voldoen aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een 
beperking. dat kan door bijvoorbeeld woningen aan te passen en geschikt te maken voor het 
zelfstandig kunnen wonen van mensen met een beperking. mensen met een beperking 
betrokken zijn bij de planontwikkeling. 

 wij wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo 
inrichten dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

 wij samen met het bedrijfsleven en de middenstand ervoor zorgen dat winkels en kantoren 
voor mindervaliden toegankelijk zijn. 

 de gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties bij het uitvoeren 
van die plannen samen op trekken. 

 de openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor iedereen zodat kinderen en volwassenen 
elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten. 

 wij onze openbare ruimte beheren vanuit de principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijkheid, 
kwaliteit en eenvoud. 

 wij zitbankjes plaatsen op routes waarvan bekend is dat ouderen er veel gebruik van maken. 

 wij een onderzoek willen starten naar de treinovergang Eesveenseweg waarbij doorstroming 
en veiligheid de belangrijkste aandachtspunten zijn. 

 wij willen de ‘samen-kracht’ in wijken en dorpen bevorderen. het koppengeld van kernen en 
wijken zou hiervoor meer ingezet kunnen worden. 

 wij bewoners de mogelijkheid willen geven om mee te denken en te doen bij de verkoop van 
maatschappelijk vastgoed. 

 wij geld vrij willen maken voor het leefbaarheidsfonds om te kunnen werken aan behoud van 
leefbaarheid in wijken en dorpen. bewoners krijgen hier invloed op.  

 wij gaan investeren in maatschappelijk betekenisvolle activiteiten: in ontmoeten en samen 
zorgen voor elkaar en de omgeving.  

 wij het belangrijk vinden waar in dorpen en kernen onderwijs, zorg, sport en cultuur is indien 
mogelijk willen behouden. Daarbij is het zoveel mogelijk bundelen van activiteiten in 
bestaande gebouwen een mogelijkheid, naast het ontwikkelen van nieuwe concepten.  

 wij de verschillende vormen van vrijwilligersvervoer zoals de stavib en de vgv in stand wensen 
te houden om voorzieningen ook voor mensen, die minder mobiel zijn, bereikbaar te houden.  

 de leefbaarheid in Giethoorn onder druk staat, hiervoor moet een nieuw masterplan 
ontwikkeld worden om een goed evenwicht te creëren tussen leefbaarheid en toerisme. 

 wij ons zullen inspannen om de geluidshinder in ons gebied zo veel als kan tegen te gaan 
door ons te blijven verzetten tegen de plannen om boven het Nationaal park de Weerribben 
en Wieden een wachtroute voor vliegtuigen naar Lelystad te plannen. 

 wij ons inzetten om vliegtuigen van en naar Lelystad-airport zo hoog mogelijk over te laten 
vliegen, dit in verband met de leefbaarheid in onze gemeente. 
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Sport 

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de 
gezelligheid, om spelregels die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren samenwerken 
en ga zo maar door. 
 
Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Vrijwilligers zijn de dragers van deze 
verenigingen. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze 
inwoners. Juist in kernen en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid, de 
onderlinge binding en vormen zij de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door 
de samenleving heen. 
 
Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en verliezen. Sport 
moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 wij inzetten op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van 
sport (in teamverband en in verenigingsverband). 

 de sportcomplexen goed onderhouden zijn. 

 alle ouders van kinderen met de leeftijd van 6 jaar actief worden geïnformeerd over de 
mogelijkheden van het jeugd sport fonds en jeugd cultuur fonds. 

 wij ondernemende besturen van sportverenigingen actief ondersteunen in het vinden en 
begeleiden van vrijwilligers, het scouten van talenten en het samenwerken met andere 
verenigingen en het jeugdsportfonds. 

 professionele sportorganisaties, zoals het betaalde voetbal door ons niet wordt gesubsidieerd, 
ook niet door middel van een skybox o.i.d.; lopende contracten worden niet verlengd. 

 een deel van de sportbeoefening, zoals joggen, wandelen en fietsen, in de publieke ruimte 
plaatsvindt. Wij stimuleren het gezamenlijk gebruik van voorzieningen en parken. Bij de 
inrichting van de publieke ruimte houden wij hier rekening mee. 

 er in elke woonwijk voldoende speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen aanwijzing zijn. 
sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. 

 elk kind moet leren zwemmen, juist in Steenwijkerland. Als dit niet door de ouders kan worden 
bekostigd, dan kan dit via het jeugd sport fonds, zodat alle kinderen tussen de 6 tot 12 jaar 
een a en b zwemdiploma halen. Voor kinderen, die ouder zijn en nog niet kunnen zwemmen, 
wordt een aanvullende regeling gemaakt. 

 wij er naar streven om de gemeentelijke kosten voor vrijwilligers bij de verenigingen zo laag 
mogelijk te houden zoals de kosten voor een verklaring voor goed gedrag (VGA).  

 wij ondersteuning willen bieden voor besturen om verenigingen overeind te kunnen houden. 
 

Cultuur 

Cultuur gaat over wie wij zijn en wie wij kunnen zijn, waar wij vandaan komen en naartoe gaan, en 
over onze drijfveren en motieven. Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven in 
Steenwijkerland: brassbands, drumcorpsen, fanfares, zangkoren, de muziekschool, bibliotheken, het 
jongerencentrum de Buze, theater de Meenthe en cultuureducatie.  
Erfgoed is van en voor ons allemaal 
Erfgoed: dat zijn onze collecties, archieven, monumentale gebouwen, historische landschappen, 
varend en mobiel erfgoed, archeologische vondsten en de verhalen en tradities die we doorgeven. 
Erfgoed is overal om ons heen en wordt dagelijks op allerlei manieren beleefd, door jong en oud. In 
musea, vanaf een terrasje in een historische binnenstad. Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat 
waarde toevoegt aan ons dagelijks leven. En erfgoed is meer dan dat: het heeft maatschappelijke en 
economische waarde en het biedt continuïteit in een bewegende samenleving. Erfgoed is een 
magneet voor recreatie en toerisme, versterkt het vestigingsklimaat en daarmee de vitaliteit van stad 
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en platteland, bevordert de sociale cohesie tussen buurt-, stad- en landgenoten, en houdt onze 
culturen en verleden levend.  
 
Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en 
betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en deze willen behouden in het 
kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. 

 wij investeren in culturele diversiteit en deze waarderen en de culturele beleving voor iedereen 
in stand willen houden. 

 wij cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda plaatsen. Wij maken dit 
toegankelijk en betaalbaar. 

 wij de muziekschool niet zien als alleen gebouw maar als verbindend element dat voor 
iedereen toegankelijk moet zijn. 

 wij jonge startende kunstenaars in hun bestaan als zzp’er willen ondersteunen. Dat kan onder 
andere door hen te helpen bij het zoeken naar publiek of private financiering. 

 wij amateurkunst waarderen en stimuleren. 

 wij samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk vinden. Kennis 
over ons culturele erfgoed - waar komen wij vandaan - helpt jongeren bij het vinden van hun 
identiteit. 

 cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties. Wij daarom initiatieven 
voor het behoud van erfgoed in de brede zin van het woord actief zullen stimuleren en deze 
daarom ook materieel zullen ondersteunen. 

 de bibliotheek een belangrijke functie blijft houden. In de kernen waar die nu aanwezig is, 
willen wij die functie overeind houden. Dit kan wel betekenen dat de vorm soms wijzigt en wij 
de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats zien. De belangrijkste 
doelgroepen zijn de jeugd en ouderen. In de hoofdvestiging zal de functie breder zijn en een 
plek vormen waar ook de ontmoetingsfunctie gestalte kan krijgen. 

 wij het voortbestaan van de SLOS van belang vinden voor de nieuwsgaring en voor de 
binding op buurt-, dorps- en stadsniveau. 

 wij het cultureel ondernemerschap zullen stimuleren, wat kan leiden tot nieuwe creativiteit met 
een economische spin-off. 

 na een periode van noodzakelijke bezuinigingen de cultuur nu een impuls verdient. 
 

Duurzaamheid en groen 

Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en 
ons land. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. 
 
Met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf 
energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar 
inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en 
klimaatverandering. Wij geloven ook, dat duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale 
economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. 
 
De PvdA vindt dat wij diverse opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken 
die passen binnen de schaal en landschappelijke kwaliteit van onze gemeente en staan open voor 
nieuwe initiatieven. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  
 

 wij duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren. Zo 
willen wij dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende 
technologieën zoals zonnecollectoren, warmte-koude-opslag en ledverlichting. 
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 wij het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen blijven stimuleren. 

 wij met de corporaties afspraken maken over kleinschalige energieopwekking voor en door 
huurders. Zo stimuleren wij het gebruik van zonnepanelen bij huurders. 

 wij eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking stimuleren via ons lokale 
energieloket. 

 alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken wij bindende 
afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan. 

 de gemeente 100% duurzame stroom zal inkopen. 

 bij aanbestedingen en nieuwe bestemmingsplannen wij duurzaamheid van 
energie(voorziening) opnemen als eis. 

 wij ook rekening houden met extra veel regenwater vanwege de klimaatverandering. 

 wij zoveel mogelijk de verbinding zoeken tussen waterberging en andere terreinen, zoals 
recreatie, energieopwekking en de kwaliteit van wonen 

 de openbare ruimte natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen wordt 
beheerd. 

 wij zoveel mogelijk de wegen in de gemeente rainproof maken door waterdoorlatend 
straatwerk, de afvoer van schoon hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het 
gebruik van regentonnen, rainproof daken, meer oppervlaktewater en meer groengebieden in 
de kernen. 

 er bij nieuwbouwplannen, herbestemming en transformatie een watertoets wordt uitgevoerd 
en de aanbevelingen worden opgevolgd. 

 wij niet meewerken aan de bouw van megastallen. Volksgezondheid en dierenwelzijn staan bij 
ons voorop. Wij staan voor een agrarische sector die duurzaam en diervriendelijk is op een 
schaal die past in onze gemeente. 

 
 
Steenwijkerland heeft op het vlak van het beperken van de stroom van het restafval al grote stappen 
gezet. Wij zijn voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. Wij streven naar 
een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 wij afspraken maken met de Rova om het scheiden van afval te blijven stimuleren. 

 er ook in het buitengebied van Steenwijkerland verdere afvalscheiding mogelijk wordt 
gemaakt.  

 de vaste afvalbijdrage verlaagt wordt voor kleine gezinnen, alleenstaanden en ouderen 
aangezien die onevenredig worden belast.  

 wij willen onderzoeken hoe huishoudens hun grof afval gratis bij het afvalscheiding station 
kunnen afgeven. 

 de vervuiler betaalt blijft een belangrijk uitgangspunt voor onze keuzes. 

 wij de inzameling van oud papier willen optimaliseren, de betrokkenheid van verenigingen en 
scholen is daarbij ons uitgangspunt. 

 

Natuur, recreatie en toerisme 

In Steenwijkerland ligt het unieke Nationale Park Weerribben en Wieden met een hoge natuurwaarde. 
Daar willen wij zuinig op zijn.  
Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat bewoners dicht bij huis de natuur kunnen beleven en dat 
de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur 
en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken met de aard van de landbouw en 
groei van de steden. Hierdoor hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer.  
 
Steenwijkerland is de recreatiegemeente bij uitstek, naast onze natuurgebieden zijn kernen als 
Giethoorn een trekpleister voor nationale en internationale toeristen. Dit is voor ons van groot belang 
en heeft een groot aandeel in onze lokale werkgelegenheid. Dit neemt niet weg dat Giethoorn in de 
eerste plaats een dorp is waar men woont, werkt, naar school gaat en leeft. De leefbaarheid in 
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Giethoorn staat onder druk, hiervoor moet een nieuw masterplan ontwikkeld worden om een goed 
evenwicht te creëren tussen leefbaarheid en toerisme. 
 
Met onze voormalige Kolonie 3, Willemsoord, heeft Steenwijkerland een unieke kans om toegelaten te 
worden tot de Unesco werelderfgoedlijst. Dit moet een plek krijgen in de promotie voor ons gebied. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 wij de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in 
beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. bescherming van de 
biodiversiteit is hierbij belangrijk. 

 wij de toeristische sector in onze gemeente een warm hart toedragen, maar wij de belangen 
van de inwoners van onze mooie gemeente nooit uit het oog verliezen. 

 wij steeds in gesprek blijven met belangenorganisaties en bewoners van de toeristische 
kernen om de juiste balans te vinden en te behouden tussen het dagelijkse leven en het 
toerisme. 

 wij graag meewerken aan unieke kansen om onze mooie gemeente nog beter op de kaart te 
zetten. 

 het verbranden van afval bij de rietteelt moet worden verboden vanwege de milieuaspecten en 
de hinder voor de bewoners en bezoekers van het gebied.  

 onderhoud vaarwegen aandacht vraagt waarbij we samenwerking zoeken met 
waterschappen, provincie Overijssel en ondernemers. 
 

Bestuur en financiën 

Wij staan voor een stabiel en betrouwbaar lokaal bestuur. 
Wij werken aan een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, 
zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen verscheidenheid wordt gekoesterd. 
 
Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale 
democratie. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop. 
 

 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 wij weten wat er in de samenleving speelt 

 wij aanwezig en beschikbaar zijn voor alle inwoners van Steenwijkerland. 

 wij met de inwoners in gesprek blijven om Steenwijkerland steeds te verbeteren. 

 initiatieven van bewoners zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot 
meer betrokkenheid van bewoners. 

 initiatieven van bewoners uit horen te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en 
mogen doen. Van belang is een breed draagvlak 

 de gemeente een duidelijk kader vast stelt waarbinnen en onder welke voorwaarden 
initiatieven van bewoners ondersteund kunnen worden.  

 wij u blijven uitdagen om vernieuwende initiatieven aan te dragen 

 de PvdA streeft naar gemeentebegrotingen die sociaal en realistisch zijn. De PvdA wil dat ook 
op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

 wij behoedzaam om zullen gaan met de beschikbare gemeentelijke middelen en wij ze zullen 
beheren alsof het om ons eigen geld gaat. De PvdA heeft hiermee in Steenwijkerland een 
traditie hoog te houden 

 Steenwijkerland dient te werken met reëel sluitende, solide begrotingen. 
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  Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 

  Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 7 december 2017 

 

 

 

1. Jongman – Smit, Trijn  Vollenhove 

2. Bunt, Steven    Giethoorn 

3. Mulder Jr, Jannes   Steenwijkerwold 

4. Sommer, Willem    Steenwijk 

5. Wolters, Tinus    Steenwijkerwold 

6. Ferwerda, Marko    Steenwijk 

7. Konter, Wim     Vollenhove 

8. Logtmeijer, Roland   Steenwijk 

9. Cordes, Jan    Tuk 

10. Demirci Yakup   Steenwijk 

11. Aukes, Jeanette   Blankenham 

12. Boxum, Sander   Blokzijl 

13. Bakker, Siem    Wanneperveen 

14. van den Berg – van der Vet, Marion Oldemarkt 

15. Jongman, Iris    Vollenhove 

16. Huisman, Floris   Steenwijk 

17. Klinefelter-Koopmans, Annelies Steenwijkerwold 

18. ten Klooster, Jan   Willemsoord 

19. Volkers, Bart    Steenwijk 

20. Tol, Geiske    Basse 

21. Hofman, Linda   Vollenhove 

22. van der Werf, Theo   Steenwijk 

23. Wildeboer-Tiemes, Gé  Wanneperveen 

24. Boxum, Teun    Blokzijl 

25. Nengerman, Tinie   Steenwijk 

26. Prins, Klaas    Steenwijk 

27. van Zanten - Blum, Greetje  Steenwijk 

28. Pit, Wil    Steenwijk 

29. Dalstra – Kramer, Meinie  Kallenkote 

30. Gorte, Janita    Giethoorn 

31. Greven, Luc    Steenwijk 

 

 

 

 

 

Ontwerp zwaarwegend advies aan de gemeenteraadsfractie over de kandidaat voor het 

wethouderschap. 
 

 Jongman-Smit, Trijn 
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Algemene Beschouwingen Begroting 2018 

PvdA Steenwijkerland 

Uitgesproken door Trijn Jongman, fractievoorzitter tijdens de begrotingsvergadering. 

 
Vandaag de laatste begroting 2018-2021 van het huidige college die we bespreken voor de 
gemeenteraad verkiezing. Een begroting waarin het huidige college al aan het afscheid nemen is. 
Want het woord wat ik het meeste heb gelezen is: volgend college. Volgens één van mijn fractie leden 
1000 en 1 x. Samen met u zien wij uit naar het volgende college. Waarom is de PvdA dan zo 
ongeduldig zult u denken? Dat komt omdat ik schrik van de begroting die er nu voorligt. 
Het is een betonbegroting geworden. Een begroting die gaat over stenen, over stenen en oh ja over 
stenen. Daar waar de PvdA kiest voor de mensen en verbinding leggen kiest  het huidige college voor 
beton. Daar waar de PvdA kiest om iedereen kansen  te bieden, of het nu gaat om een nieuwe school, 
een nieuwe baan,een goed betaalbaar huis. Daar kiest het huidige college voor beton. Kiest het 
college voor de  fysieke wegen in de vorm van beton en kiezen wij liever voor investeren in de mensen  
Werk 
Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. 
Werk biedt perspectief. Wij staan dan ook voor een grote opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer 
mensen ervaren een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen vaak niet voldoen aan de hoge eisen die 
worden gesteld. Tegelijkertijd zien wij dat bedrijven moeite hebben vacatures in te vullen. Teveel 
mensen blijven aan de kant staan. Het is van belang creatief te zijn en te zorgen voor meer inclusieve 
arbeidsorganisaties, waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun recht komen. 
Uw ambitie was en is scheppen van randvoorwaarden om de werkgelegenheid te stimuleren. U 
grootste ambitie was en is jaarlijks 100 mensen die doorstromen naar regulier werk. Stelt u zich eens 
voor dat zouden er tot deze periode al 300 moeten zijn. Het zijn er slechts 2 vanuit de Noord west 
Groep, volgens u eigen rapportage.  2! Tel daarbij op het tekort van 1.6 miljoen. Wat er is bij de NWG 
gebeurd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er dan helemaal  niemand die dit heeft zien aankomen? 
Waar was de toenmalige interim-directeur,maar hier veel belangrijker: Waar was de wethouder, waar 
was ons college? 
Een tekort van 1.6 miljoen stelt u zich eens voor wat dat betekent voor de medewerkers en dan moet 
zich ook voorstellen hoeveel onzekerheden dit met zich meebrengt bij de cliënten. Die vragen zich nu 
af: Houd ik mijn vaste begeleider nog wel? 
 
Het huidig college kiest voor uitbreiding van de bedrijventerreinen. Het is niet fout, maar is dat de 
juiste oplossing?  De PvdA heeft zich de vraag gesteld: Is er geen ruimte meer in Steenwijkerland? En 
dan is het antwoord: Er is ruimte genoeg. Volgens uw eigen overzichten. In Vollenhove is ruimte voor 
wonen en werken op de oude melkfabrieklocatie. In Blokzijl is het Scheepsdiep nog niet volgebouwd. 
De Visie van PB Oldemarkt geeft aan dat er geen uitbreidingsbehoefte is voor bedrijventerrein 
Boterberg. Op Eeserwold ligt nog heel veel onbebouwde grond. PvdA zou kiezen voor een andere 
belangrijke aanpak:  de leegstaande gebouwen hergebruiken  ipv uitbreiding van de terreinen. En hoe 
staat het met de acquisitie? Daar is toch prioriteit aan gegeven? Daar zou toch op worden ingezet?  
College kiest voor de betonnen aanpak  de PvdA zou voor een andere keuzes gaan: 
De belangrijkste aanpak is immers kansen geven aan de mensen. Ik denk dan het goede voorbeeld 
geven als gemeentebedrijf. De doelstelling om 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 
het werk te hebben op het gemeentehuis die moet prioriteit één hebben. 
En hoe ver bent u met het plan waar de Raad  u toe opriep om voor 1 januari de diverse scenario’s uit 
te werken voor de medewerkers in het groen via de NWG? 
Daarnaast kiest de PvdA ook voor ondersteuning. Ontzorgen van de bedrijven. Een motie bij de PPN, 
unaniem aangenomen, heeft u daartoe opgeroepen. Deze kreet is ook vaker geroepen door bedrijven. 
Zeker willen ze mensen aannemen , maar tegelijkertijd zijn daar risico’s aan verbonden. Die risico’s 
daar is ondersteuning voor nodig. Dat kan financieel door de inzet van loonkostensubsidie en door het 
aanstellen van een coach. Dat zijn keuzes die gaan over mensen en niet over beton. 
Onderwijs 
Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is 
wat wij willen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede in Steenwijkerland. 
Achtergrond en afkomst lijken nog steeds de kansen in het leven te bepalen. Onderwijs is wat ons 
betreft de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. 
We vinden elkaar als het gaat om juiste onderwijs en goede schoolgebouwen. Is de start van de 
samenvoeging scholen Giethoorn moeizaam geweest, er was een doorbraak met de nieuwe locatie.  
En al ver voordat de PPN nota is behandeld is het stil geworden rondom de school in Giethoorn. 
Graag hoor ik  wat is de huidige stand van zaken? Waarom is het stil om dit moment? 
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Vorige week zijn wij bijgepraat over het nieuwe onderwijs-huisvestingsplan. Complimenten voor het 
plan!  Een meerjaren visie en indeling van fases  waarin eea vorm gaat krijgen, en het belangrijkste is 
dat alle schoolbesturen deze visie ondersteunen. De PvdA wil wel haar kanttekeningen  maken over 
het tempo en de fasering. Waarom moeten Steenwijkerwold  en Oldemarkt nog zo lang wachten? En 
ook de VO scholen zijn een hoge prioriteit nodig. Wij spreken daar op een later moment dit jaar nog 
over. 
Maar hoe realistisch is het plan als wij in de begroting hier niet structureel geld voor vrij maken. 
Waarom heeft u niet de keuze gemaakt om structureel geld vrij te maken voor de schoolgebouwen. 
Vanaf 2020 is het 164.000 en in 2021 440.000. 
De reserves zijn immers fors verminderd door de investering van 12 miljoen in beton. De algemene 
reserve staat in 2016 op 61 mlj. en de begroting laat zien dat het in 2021 is terug gezakt naar 49mlj. 
En dan hebben we nog twee gaten te vullen in de begroting die IGSD en NWG groep heten voor 
respectievelijk 8 ton en 1.6 mlj. Hoe gaat u dit in de begroting passen. De nieuwe scholen kunnen toch 
geen luchtkastelen worden? Het huidige college wil toch geen mooie sier maken en vervolgens  het 
item scharen onder probleem volgend college?  
Zorg 
De PvdA vindt dat bij een aanvraag voor zorg primair moet worden uitgegaan van wat nodig is voor 
mensen en de regels niet leidend zijn. In de samenwerking tussen gemeente en zorgorganisaties 
moet vertrouwen het uitgangspunt zijn 
Wat houdt mensen bezig, waar maken ze zich zorgen over? Hoe ziet mijn oude dag eruit? Kan ik alles 
nog alleen ? Wat kan ik nog en als het niet meer lukt hoe kan ik ondersteuning krijgen? Hulp die onder 
de nieuwe WMO regeling valt waarbij maatwerk belangrijk is voor de zelfredzaamheid. Hoe is de 
uitwerking in dit verband van de inzet van wijkverpleegkundige? Maar ook van de sociale wijkteams  
Basale vragen die de PvdA niet wil onderschatten.  
Maar ook de begeleiding van nu en dan denk ik aan de nieuwkomers, laaggeletterden, jongeren met 
een aandoening die vallen onder de jeugdzorg.  
Binnen de begroting besteedt u aandacht aan de nieuwe welzijnswerker. U heeft ons meegenomen in 
de keuze om naar één organisatie te gaan. U vraagt extra geld om een verbetering te bewerkstelligen. 
Wat de PvdA mist zijn de mensen. Hoe en waar wordt het geld ingezet voor de mensen die te maken 
krijgen met de overgang. Er is angst over de continuïteit van zorg. 600 gezinnen die zich afvragen ben 
ik nog zeker van zorg. Wie wordt mijn nieuwe verpleegkundige of wijkverpleegkundige. De jongen met 
ADHD is die nog zeker van een jeugdconsulent ? Ben ik als vrijwilliger voor de nieuwkomers in beeld. 
Kan  de nieuwkomer de juiste ondersteuning houden? Welke termijnen  van ondersteuning denkt u 
dan aan?  Vragen die nu al veel worden gesteld. Juist deze mensen die zo afhankelijk zijn van de 
ondersteuning zijn ons nodig.  
 
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het 
idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen 
aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid 
alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, 
samenleven, de voorzieningen en de zorg.  
Het huidige college kiest voor heel veel investeringen in beton. Investeringen in lichtmasten, 
fietspaden, bermverharding. Is de PvdA hier op tegen? Nee natuurlijk zijn wij daar niet op tegen. De 
PvdA zou alleen kiezen voor een grotere spreiding/fasering over de jaren heen. Want als ik op straat 
loop en een willekeurige voorbijganger vraag wat vindt u belangrijk? Dan zal hij of zij zeggen: een 
veilige buurt, een goed wegdek, mooie fietspaden. Dat zijn namelijk  de dingen die men dagelijks 
gebruikt , maar van een goed bestuurder mag hij verwachten dat ook de sociale aspecten een plaats 
krijgen. En dat de bestuurder de keuzes goed afweegt 
Tot slot  
Investeert u in beton en wegen of in schoolgebouwen. Ik stel vast dat u voor plannen om nieuwe 
scholen te bouwen geen geld in de begroting heeft opgenomen. 
Investeert u In bermverharding voor de mega- maismachines of in veilig fietsen voor de schoolgaande 
kinderen? 
Kiest u voor de coach om mensen naar werk te begeleiden of kiest u voor beton? 
Kiest u voor de vrijwilliger, Mantelzorgers of kiest u voor beton? 
PvdA kiest voor de mensen. Ik sluit daarom af met u eigen woorden ”volgend  college”, want samen 
met u kijk ik uit  naar het volgende college 
 
Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Fractiestemmen november/december 
 
Falend werkgelegenheidsbeleid college 

Trijn Jongman stelde bij de begrotingsbehandelingen o.a. het falen van het college van BGL 

etc. op het terrein van werkgelegenheid aan de orde: “Met werk zijn mensen in staat een 

zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Wij 

staan dan ook voor een grote opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen vaak niet voldoen aan de hoge eisen die worden 

gesteld. Tegelijkertijd zien wij dat bedrijven moeite hebben vacatures in te vullen. Teveel 

mensen blijven aan de kant staan. Het is van belang te zorgen voor meer inclusieve 

arbeidsorganisaties, waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun recht 

komen. College, Uw ambitie was en is het scheppen van randvoorwaarden om de 

werkgelegenheid te stimuleren. Uw grootste ambitie was en is jaarlijks 100 mensen die vanuit 

de Noord West Groep doorstromen naar regulier werk. Stelt u zich eens voor dat zouden er tot 

deze periode al 300 moeten zijn. Het zijn er slechts 2 vanuit de Noord West Groep, volgens 

uw eigen rapportage. 2! Tel daarbij op het tekort van 1.6 miljoen. Wat er is bij de NWG 

gebeurd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er dan helemaal niemand die dit heeft zien 

aankomen? Waar was de toenmalige interim-directeur,maar hier veel belangrijker: Waar was 

de wethouder, waar was ons college? Een tekort van 1.6 miljoen stelt u zich eens voor wat dat 

betekent voor de medewerkers en dan moet zich ook voorstellen hoeveel onzekerheden dit 

met zich meebrengt bij de cliënten. Die vragen zich nu af: Houd ik mijn vaste begeleider nog 

wel?” 

 

Wij investeren in mensen, het college in beton en asfalt! 

In de laatste begroting 2018-2021 van het huidige college van BGL etc worden vele 

miljoenen uitgetrokken voor verbreding van wegen in het buitengebied om aan de eisen van 

de landbouwlobby tegemoet te komen. Er wordt GEEN geld gereserveerd voor de bouw van 

scholen, al wordt wel mooie sier gemaakt met plannen daarvoor. Trijn Jongman zei daarover 

in de raad: “We bespreken de laatste begroting  voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. 

Een begroting waarin het huidige college al aan het afscheid nemen is. Want het woord wat ik 

het meeste heb gelezen is: volgend college. Volgens één van mijn fractie leden 1000 en 1 x. 

Samen met u zien wij uit naar het volgende college. Waarom is de PvdA dan zo ongeduldig 

zult u denken? Dat komt omdat ik schrik van de begroting die er nu voorligt. Het is een 

betonbegroting geworden. Een begroting die gaat over stenen, over stenen en oh ja over 

stenen. Daar waar de PvdA kiest voor de mensen en verbinding leggen kiest het huidige 

college voor beton. Daar waar de PvdA kiest om iedereen kansen te bieden, of het nu gaat om 

een nieuwe school, een nieuwe baan of een goed betaalbaar huis, daar kiest het huidige 

college voor beton. Kiest het college voor de fysieke wegen in de vorm van beton en kiezen 

wij liever voor investeren in de mensen.” 

 

Maidenspeech voor Steven Bunt 

Steven Bunt is onlangs voor de PvdA benoemd als burgerraadslid. Dinsdag 14 november had 

hij een eerste inbreng bij een debat. Het ging om een door de PvdA geagendeerde kwestie: het 

achterblijven van het realiseren van arbeidsplaatsen voor mensen die aangewezen zijn op 

Beschut Werk. Het college van BGL etc. heeft slechts 2 beschutte arbeidsplaatsen 

gerealiseerd voor mensen die echt geen uitzicht hebben op regulier werk. Dat blijft fors achter 

bij de taakstelling voor Steenwijkerland zoals de regelgeving die voorschrijft. Steven 

ondervroeg het college scherp: “U heeft nota bene aangegeven hieraan voorrang te geven en 

blijft nu achter.” 
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Boter bij de vis voor de scholen! 

Trijn Jongman wees bij de behandeling van de gemeentelijke meerjarenbegroting op een grote 

omissie: er zijn plannen om de scholen in Steenwijkerland te verbouwen of te vernieuwen om 

meer eigentijds onderwijs mogelijk te maken. De fractie van de PvdA staat daar helemaal 

achter. Maar daar zijn vele miljoenen voor nodig en die zijn in de begroting niet opgenomen! 

Zo worden nieuwe scholen een droom: “Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht 

hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is wat wij als PvdA willen. Wij maken ons zorgen 

om kinderen die opgroeien in armoede in Steenwijkerland. Achtergrond en afkomst lijken nog 

steeds de kansen in het leven te bepalen. Onderwijs is wat ons betreft de sleutel tot 

persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. We vinden elkaar als het gaat om juiste 

onderwijs en goede schoolgebouwen. Die plannen steunen we! Vorige week zijn wij 

bijgepraat over het nieuwe onderwijs-huisvestingsplan. Complimenten voor het plan! Een 

meerjaren visie en indeling van fases waarin e.e.a. vorm gaat krijgen. Het belangrijkste is dat 

alle schoolbesturen deze visie ondersteunen. De PvdA wil wel haar kanttekeningen maken 

over het tempo en de fasering. Waarom moeten Steenwijkerwold en Oldemarkt nog zo lang 

wachten? En ook de VO scholen zijn een hogere prioriteit nodig. Wij spreken daar op een 

later moment dit jaar nog over. Maar hoe realistisch is het plan als wij in de begroting hier 

niet structureel geld voor vrij maken. Waarom heeft u niet de keuze gemaakt om structureel 

geld vrij te maken voor de schoolgebouwen. Geen cent! De nieuwe scholen kunnen toch geen 

luchtkastelen worden? Het huidige college wil toch geen mooie sier maken en vervolgens 

het financiële probleem bij het volgend college deponeren?” 

 

Kom op college: maak er werk van! 

Het college van BGL etc. gaat er prat op zo’n 80% van de doelstellingen gerealiseerd te 

hebben. Dat lijkt niet zo gek, maar…..het gaat er natuurlijk maar om welke doelen dat zijn. 

De belangrijkste doelstelling in de ogen van de fractie van de PvdA is in ieder geval volledig 

niet gehaald: de doelstelling om jaarlijks 100 arbeidsplaatsen te realiseren voor mensen “met 

een afstand tot de arbeidsmarkt”. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan de mensen van de 

sociale werkvoorziening (NWG) en langdurig werklozen met weinig opleiding. We hebben 

als fractie van de PvdA het belang van dat doel steeds onderstreept en het college keer op keer 

aangevuurd om er echt werk van te maken. Tevergeefs, er zijn 2 wethouders van BGL op de 

portefeuille gesneuveld, maar er is geen perspectief voor mensen die met wat extra hulp 

uitstekend aan het werk kunnen. Trijn Jongman legde er opnieuw de vinger bij. Ze riep op om 

als gemeente het goede voorbeeld te geven en mensen van de NWG (die vaak het 

gemeentelijk groen verzorgen) een vaste baan bij de gemeente te bieden: “ Geen payrolling-

constructies met mensen van de NWG aan het werk bij de gemeente. Dat moeten we niet 

willen! Mensen moeten gewoon mee kunnen doen met een fatsoenlijk vast contract.” Ook 

sprak ze haar zorg uit over de financiële situatie bij de NWG en de onzekerheid die dat bij de 

mensen teweegbrengt: “College, uw rapportage over tekorten bij de NWG vormen een wirwar 

van cijfers…dat moet helderder. Duidelijk is alleen dat het financiële plaatje er niet goed 

uitziet. Wat betekent dat voor de mensen die aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening? 

Onzekerheid!” Wethouder Akkerman zegde toe alsnog met inzichtelijke cijfers te komen en te 

werken aan fatsoenlijke aanstellingen voor mensen van de NWG bij de gemeente 

Steenwijkerland. We  blijven het scherp volgen. 

 

Luc Greven, fractiesecretaris 
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Trijnreis 

 
Daar sta je dan 

De ledenvergadering heeft het advies van de kandidaatstellingscommissie en bestuur 

overgenomen. Ik mag de kar gaan trekken. Dat maakt mij onzeker (kan ik dat wel?) maar ook 

strijdbaar en enthousiast (natuurlijk kan ik dat en ik heb er zin in!) 

 
Ik moest terugdenken aan de donderdagavond dat ik van het bestuur de mededeling kreeg 
dat ik de beoogd lijsttrekker ben. Op die avond, toen ik naar bed ging, gingen  mijn 
gedachten terug naar hoe het is begonnen. Als puber van vijftien jaar is mijn vader 
overleden. Een moment dat al je zekerheden onder je weg slaat. Het verdriet, de pijn, het 
gevoel hebben dat je er niet meer toe doet.  Nu denk ik: als hij nog had geleefd, weet ik 
zeker dat hij trots zou zijn geweest. Hij was opgegroeid in een rood nest. Zijn moeder had de 
foto van Willem Drees in de kamer een nadrukkelijke plek gegeven. Er was warmte en 
gezelligheid in huize Smit. Nadat ik een aantal jaren in de overlevingsstand stond, was er 
een schoonvader die zag dat er meer in mij zat dan alleen het werk dat ik deed. Hij spoorde 
mij aan om zijn taak als bestuurder van de Stadsdoelen (nu de Burght)  over te nemen. Dat 
kun je! Hij zag dingen in mij die ik nog niet had gezien. Daar is mijn bestuurlijke ervaring 
gestart. Via verschillende besturen en organisaties ben ik gegroeid in de persoon die ik nu 
ben. Er kwamen meer mensen op mijn pad die mij een duwtje in de rug gaven: Linda, Guus, 
Wim, Luc, Jan, Koos, André en zo kan ik er nog wel veel meer noemen. En dan sta je voor 
de ledenvergadering als kartrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezing.  
 

Mijn leven zal voor veel meer mensen een herkenning hebben. Zekerheden die wegslaan als 

er iemand overlijdt, als je in een scheiding ligt, als je werk er opeens niet meer is, als je als 

vrijwilliger wordt bedankt voor je inzet, als je ruzie hebt met dierbare vrienden of familie. 

Momenten die bij het leven horen, maar dan wil je ook dat er iemand opstaat en je een duwtje 

in de rug geeft. Een stuk ondersteuning zodat je verder kunt met je leven en kunt groeien en  

tot ontplooiing kunt komen. Als er in je omgeving geen mensen zijn die je dat duwtje kunnen 

geven, wil je dat er organisaties zijn die dat overnemen. En daar wil ik mij de komende 

periode voor inzetten. Het duwtje dat ik heb ervaren en die mij zekerheden in mijn leven 

hebben gegeven. Die ervaring gun ik iedereen. 

 
Ik sta er dan, maar niet alleen! Mijn man, Chrisjan, en onze drie kinderen zullen  de 
belangrijkste steunpilaren zijn. De komende verkiezingscampagne staan er ook acht mannen 
die allemaal even belangrijk en gepassioneerd zijn en met veel inzet als  
volksvertegenwoordiger aan de slag willen gaan. En er is genoeg te doen. De PvdA doet er 
toe en is belangrijk voor de gemeente. Wij laten het niet gebeuren dat een jongen van 18 
jaar die uit de regeling van de Jeugdzorg valt nergens terecht kan en aan zijn lot wordt 
overgelaten. We laten ons niet leiden door de regels, maar door de behoefte die er is om de 
zekerheid van een warm huis en een goede begeleiding te krijgen. Een maatje die je een 
duwtje in de rug kan geven. We willen de zekerheid geven dat we ons gaan inzetten voor de 
ouderen. Ouderen die niet meer samen kunnen wonen, omdat er één 24-uurszorg nodig 
heeft en de ander niet. Wij gaan er ons voor inzetten om die mensen zoveel mogelijk bij 
elkaar te houden. Wij laten het niet gebeuren dat de vrijwilligers die met veel plezier het oud 
papier ophalen worden gepasseerd, omdat het via een professionele organisatie moet. We 
willen zekerheid dat iedereen er toe doet. Wat je start ook is geweest. Een duwtje moet er 
voor iedereen klaar liggen. En dan sta jij er ook! 
 
 
Trijn Jongman. 
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Centrum Lokaal Bestuur van 10 december 2017:  
 

Niet bang voor de burger  
 
Tom Erkens, Trijn Jongman, Hans Alberse, Louis de la Combé & Bert-Jan Dokter 

 

Uiteraard is het belangrijk om de burger intensiever bij de gemeentepolitiek te betrekken. Maar de grote vraag is 

hoe. Want of het nu een G1000 of burgertop is, telkens blijkt weer dat de hoogopgeleide witte vijftigplusser 

oververtegenwoordigd is. Terwijl juist de laagopgeleide groep zich het minst vertegenwoordigd voelt door de 

politiek. 

 

Hoe om te gaan met deze paradox? Voor de PvdA is het essentieel om juist de groep die zich niet 

vertegenwoordigd voelt, meer inspraak wil, maar niet naar doorsnee participatie-initiatieven komt te bereiken. 

Daarom is het belangrijk om de aandacht te verleggen: burgerinspraak is heel belangrijk, maar initiatieven als 

de G1000 en burgertoppen werken niet. Als PvdA moeten we daarom andere vormen vinden en ondersteunen.  

Trijn Jongman, fractievoorzitter in Steenwijkerland 

 
 
‘Het één doen en het ander niet laten, lijkt me. Burgertoppen en G1000-initiatieven zijn open bijeenkomsten. En 

ja, deze bijeenkomsten trekken veel witte vijftigplussers. Maar er zijn ook genoeg andere personen die zich laten 

horen. Onlangs heb ik in Steenwijk een G1000-bijeenkomst bijgewoond. Daar zat ik aan tafel met een vrouw uit 

Syrië en haar dochter. En naast haar zat iemand van begin dertig. Samen zijn we tot hele leuke ideeën gekomen. 

Al met al een hele inspirerende dag. 

 

Het is dus een zeer bruikbaar middel, maar zeker niet het enige. In onze gemeente ontwikkelen plaatselijke 

belangenverenigingen bijvoorbeeld volop initiatieven. Met organisatiegeld en koppengeld ondersteunt de 

gemeente hun actief. Uiteraard houden we daarbij een vinger aan de pols. 

Als PvdA willen we huiskamergesprekken gaan organiseren. Gewoon mensen op straat uitnodigen om 

laagdrempelig met ons het gesprek aan te gaan. En natuurlijk ben ik bij het boodschappen doen voor iedereen 

aanspreekbaar. Je kan dan altijd bij me terecht. Maar er zullen altijd mensen zijn die wel een mening hebben, 

maar zich niet melden. Aan ons als PvdA de schone taak om ook hen te vertegenwoordigen. 

Daar ben je tenslotte raadslid voor. 
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UIT DE STATEN 

Niet iedereen komt mee 

Het kabinet Rutte III is van start. Na de langste formatie en het langstzittende kabinet is het wennen 

aan de nieuwe samenstelling en de andere personele bezetting. Opvallend is het grote gebrek aan 

diversiteit, het geringe aantal vrouwen en ook -wederom- zeer blank gekleurd. Nee, geen afspiegeling 

van onze samenleving. Het is ook wennen aan de nieuwe, rechtse wind. Iedereen zou er bijvoorbeeld 

op vooruit gaan. De werkelijkheid is dat juist groepen die kwetsbaar zijn door leeftijd, 

arbeidsmarktpositie of afkomst het moeilijk gaan krijgen. Zij horen kennelijk niet bij de ‘hardwerkende 

normale Nederlanders’, van Rutte III. 

De groep die het hardst wordt getroffen zijn de werkende mensen met een handicap. De plannen voor 

arbeidsgehandicapten zijn ronduit rampzalig en niet eerlijk. Tot nog toe is het uitgangspunt dat 

iedereen die werkt het minimumloon verdient. Voor de groep arbeidsgehandicapten geldt dat zij veelal 

door loonsuppletie en/ of wajong toch het minimumloon kunnen halen. Een minimumloon waarvan je 

geacht wordt zelfstandig te kunnen leven en volwaardig meedoet in de maatschappij. In de plannen 

van het kabinet wordt dat voor Wajongers, de groep met een arbeidsbeperking, verlaagd naar 70% 

van het minimumloon. Werkgevers krijgen straks loondispensatie voor deze groep en de overheid legt 

minder bij. Straks telt arbeidsvermogen en dus wordt het werken op bijstandniveau voor deze groep. 

Hiermee wordt aan de onderkant van het loongebouw een neerwaartse beweging ingezet waarvan 

gevreesd moet worden dat deze ook anderen zal treffen. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden werkt 

altijd door naar andere minder georganiseerde groepen. Iedereen dient, zoals nu nog, toch tenminste 

een volwaardig en sociaal rechtvaardig minimumloon te kunnen verdienen. Ook 

pensioengerechtigden en mensen met uitkeringen zullen er veelal niet op vooruit gaan. Dat in een tijd 

waarin we na vele moeilijke jaren eindelijk meer ruimte hebben. 

Afgelopen maand organiseerde de provincie Overijssel een werkconferentie over de arbeidsmarkt. De 

plannen voor de arbeidsmarkt zijn erop gericht iedereen in Overijssel mee te laten doen. Dus ook 

langdurig werklozen, vijftigplussers, arbeidsgehandicapten, jongeren zonder voldoende diploma of 

leerproblemen. Ook hier zien we vaak voorbeelden van situaties waarbij mensen voor drie maanden 

met behoud van bijstand aan het werk gaan, al of niet vrijwillig. Velen van hen kunnen vervolgens toch 

niet verder en gaan door de draaideur terug naar huis. De PvdA is van mening dat werk eerlijk beloont 

moet worden en dat iedereen meedoet. Daar hoort bij dat je dan ook eerlijk deelt in de opbrengst. De 

komende tijd zullen wij in de Staten hier steeds op terug blijven komen. Iedereen doet mee, iedereen 

deelt mee. 

Een andere heikel punt waar wij in de Staten aandacht voor zullen blijven vragen betreft de uitbreiding 

van geitenhouderijen. Duidelijk is dat intensieve geitenhouderij gezondheidsrisico’s met zich 

meebrengt voor omwonenden. Cijfers uit andere provincies tonen een duidelijk verband met 

longproblemen. Omdat onduidelijk is bij welke concentratie deze problematiek optreedt vragen wij om 

voorzorg bij het verlenen van vergunningen. Gelderland en Brabant hebben al een geitenstop 

ingevoerd. Overijssel is de derde geitenprovincie van Nederland. Het geeft geen pas om op onze 

handen te zitten en af te wachten. 

Een klein succesje ter afsluiting. Rolstoelers kunnen al sinds afgelopen voorjaar de intercity tussen 

Zwolle en Leeuwarden niet in. Al maanden is het Zwolse perron 7 voor rolstoelen ‘geblokkeerd’. Na 

vragen van mijn kant stelde NS dat het perron door verzakking “niet geschikt” is voor 

rolstoelassistentie. Gevolg is dat rolstoelers via Groningen naar Leeuwarden en Heerenveen moesten 

reizen en/ of met de nodige vertraging via Meppel naar Steenwijk. Na Statenvragen en media 

aandacht hebben ProRail en NS uiteindelijk het werk aan het perron nu gepland in februari  in plaats 

van augustus 2018. Hoewel nog steeds bijzonder ongelukkig voor de betrokken reizigers is er in ieder 

geval nu duidelijkheid en duurt de overlast korter.  

Hans Nooter  
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Provinciale Staten Overijssel; Hans.nooter@gmail.com 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 

Begroting 2018, een waterschap voor iedereen. 
 

 

In het AB van 28 november j.l. werd de begroting 2018 behandeld. 

Hier volgt (een samenvatting van) de inbreng van de PvdA-fractie, verwoord 

door Mark Tuit: 

 

De PvdA dankt het DB en de organisatie voor de heldere stukken. Want zoals 

Rutger Kopland als eens omschreef: Alleen in helder water kun je diepte zien. 

We hebben gekeken naar zaken die we als waterschap goed doen. Maar we 

hebben ook gekeken naar voortgang in de afgesproken ontwikkelingen (Plan Do 

Check) en zeker naar kansen op verbeteren voor het jaar 2018 (Act). 

Van een vijfje een zesje maken moet! Interessanter is het natuurlijk om van 

achten negens te maken, wellicht tienen. En weet u DB, u bent van school af, 

dus maak er een twaalf of zelfs een drieëntwintig van. Mag dat? Ja, dat mag...... 

 

Volgens ons heeft u thema’s, waar een negen van is te maken, binnen 

handbereik. Thema’s zoals klimaatactieve stad of een sociaal waterschap. Voor 

nu houden we ons bij het thema, en tevens de titel van ons PvdA 

verkiezingsprogramma:  

Een waterschap voor iedereen.  

 

Geacht DB, in 2018 hoeft u in dat kader nog maar een aantal punten uit te 

voeren en we zijn als PvdA rond. We hadden destijds niet verwacht dat u dit zo 

voortvarend zou oppakken toen u twee jaar terug zei ook met oppositiepartijen 

te willen optrekken. 

 

Maar zoals gezegd ook vragen en kanttekeningen: 

 

- De voorgenomen investeringen blijven flink achter. E.e.a. is verklaarbaar door      

fusiejaren en harmonisatie van het beleid. We verwachten voor de komende tijd 

realistische begrotingen en planningen. 

- Bestedingen bereiken een historische ondergrens. Hoe verklaren we dat in een   

groter beheersgebied?  

- Ook wij vinden dat de tarieven teveel schommelen. Het amendement van 

Bedrijven kunnen we daarom ondersteunen. 

- Water is van iedereen! € 50.000,=, voor recreatief medegebruik, dit schot in de 

roos valt in de schoot van het AB.  

- Met de winter in aantocht maken we ons zorgen over de 

waterbergingsgebieden in Zuidwest Drenthe rondom Meppel. Panjerd-

mailto:Hans.nooter@gmail.com
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Veeningen is nog steeds niet operationeel! En ook rondom Uffelte-Ruinen, oh 

nee dat mochten we zo niet meer noemen, Ruinen-Uffelte, blijft het angstvallig 

stil. U vraagt wel om extra budget van € 257.000,= voor Panjerd-Veeningen. 

PvdA vraagt u om een tijdspad met een einddatum voor beide gebieden.  

- In verbinding met de omgeving. Dit is telefonisch onderzocht. Excellente 

dienstverlening is de uitkomst. In verbinding met de omgeving heeft veel 

aandacht van de PvdA. Toegezegd is een  stand van zaken begin 2018. Maar we 

moeten zelf blijven telefoneren om zelf de thermometer erin te stoppen. 

- Twee ton voor opleiding en trainingen: Investeren in mensen. 

- Duurzaamheid staat terecht in de schijnwerpers. Daarbij horen ook mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt (sociale duurzaamheid) en biodiversiteit. PvdA 

wil aantoonbare, blijvende aandacht voor kwetsbaarheid. 

- Een beetje stil en zelfs droevig werden we van de groene kant van dit 

waterschap, zelfs over het Waterkonijnplan van het CDA vernamen wij niets.  

- Dwingelderveld: biodiversiteit en bloemrijke dijken. Natuur komt er bekaaid af 

met de sterke tariefstijging van 60 %. Jac. P. Thijsse zei al eens: Wie de 

schoonheid van natuur kent, voelt de kwetsbaarheid en komt voor haar op. In 

1929 wees Jac. P. Thijsse al op de waarden van ons beheersgebied. 

- Waterschap WDOD speelt een actieve rol m.b.t. de weidevogelproblematiek. 

Gisteravond nog gaf de gemeente Leeuwarden, met negen andere instanties, een 

goed voorbeeld hoe het ook kan. In verbinding met de omgeving in optima 

forma.  

- Graag aandacht voor een groot congres in Amersfoort wat nu plaatsvindt: 

NederlandZoemt. Want we verliezen onze bestuivers! En bestuivers verliezen 

kost geld. 

 

Voorzitter, de PvdA wil een waterschap die een leidende positie inneemt 

richting boeren. 

Marc Calon, voorman LTO, en ook de voorman van ZLTO hebben aangegeven 

dat overheden moeten helpen om de sector te doen veranderen.  

Ook de natuurorganisaties en gemeenten kijken steeds nadrukkelijker naar het 

waterschap rondom thema's als klimaatactieve stad en natuurontwikkeling. 

 

WDOD, pak uw rol: Richting de samenleving! Proactief! 

Met uw kennis en met daden. In verbinding met de omgeving. Daarop zullen we 

als PvdA in 2018 opnieuw alert zijn, u blijven bevragen en controleren!  

 

 

Mark Tuit 

Wil Kerstjens 

Wim Konter 
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  WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Komt het toch nog goed tussen de landbouw en de natuur in ons 
land? 
 

Op 22 november is er een overleg geweest tussen 18 leiders uit de land- en tuinbouw, 
retail, agro-industrie, en wetenschap en natuur- en milieuorganisaties. Er is 
afgesproken dat ze samen een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte 
in Nederland zullen uitwerken. 
De aanleiding is dat er sterke aanwijzingen zijn van afname van diverse planten, 
insecten en weide- en akkervogels. Bovendien zijn er ook zorgen over het 
bodemleven. 
 
In een verklaring geven de ondertekenaars aan dat er een zorg is over het natuurlijke 
kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw 
en natuur en voor het vertrouwen van de consument in de producten uit de 
Nederlandse agrofood keten. 
 
Het zal tijd worden. Het aantal insecten is in 27 jaar tijd met 76% afgenomen, de 
meeste weidevogels tussen de 50 en 60%. En dan is er nog de mestfraude van een 
duizelingwekkende omvang. De landbouworganisaties hebben nauwelijks invloed op 
het gedrag van hun leden. Alleen geld speelt een rol. 
 
Nederland worstelt al ruim dertig jaar met dierlijke mest. Opeenvolgende kabinetten 
kwamen met maatregelen. Soms naar het lijkt streng. Superheffingen, warme 
saneringen, opkoopregelingen, mineralenafgiftensystemen en nog veel meer zijn 
bedacht om de stroom van miljarden kilo’s mest per jaar te beteugelen. De dierenstapel 
daalde soms- na een forse ingreep- maar groeide toch weer aan. De sector was steeds 
druk bezig de regels te omzeilen en de mazen in de wet te vinden. 
Boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in Brabant en Limburg 
frauderen op grote schaal met mest. Ze rijden met lege vrachtwagens heen en weer, 
vervalsen administratie en omzeilen controles. 
 
Een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen in het verleden. 
 
1984. Om het melk- en boteroverschot tegen te gaan worden Europese melkquota 
ingevoerd. Er kwam een superheffing op te veel geproduceerde melk. Tevens wordt 
een beperking opgelegd in de varkens- en pluimveesector. Deze maatregel werd 
massaal omzeild. 
De superheffing heeft een aantal rijken opgeleverd door de verkoop van land met 
melkquota waarvan de prijzen torenhoog werden. Gevolg; de bedrijven die doorgingen 
werden veel groter. Ook in onze omgeving zag je dit regelmatig gebeuren. 
 
1987. De Richtlijn Ammoniak regelt de vergunning bij de uitbreiding van veehouderijen. 
De meststoffenwet maximeert de mestproductie van varkens, pluimvee en rundvee. 
Tussen 1984 en 1987 is de varkensstapel met 3 miljoen dieren gegroeid! 
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1987 tot 1997 verschijnen er allerlei aanvullende (soms Europese) maatregelen die 
geen effect sorteren. 
 
1997. Van Aartsen komt met een plan de varkensstapel met 25% in te krimpen. Dit 
plan treedt in werking in 1998 maar dan met een krimp van 15%. De rechter houdt het 
plan tegen en er komt een warme sanering, oude stallen worden opgekocht. De 
regeling kost miljarden. De overheid verplicht de landbouwbedrijven een 
boekhoudsysteem bij te houden voor een mineralenhuishouding. Ik heb in die tijd een 
afstudeerder aan de Hanze Hogeschool begeleid bij het maken van haar scriptie over 
dit onderwerp, taaie kost. 
 
1999 tot 2009. Allerlei beperkende maatregelen om de varkensstapel te beheersen, 
de Europese Kaderrichtlijn Water om het oppervlaktewater en drinkwater te 
beschermen, de beheersing van het aantal kippen enz. enz. 
2008-2010. Nederland krijgt een uitzonderingspositie om meer mest te produceren 
vanwege de gunstige klimatologische omstandigheden. 
 
2013. Er komt een verplichte mestverwerking. Er worden met honderden miljoenen 
subsidie mestfabrieken neergezet. Deze kampen vaak met technische problemen en 
de prijs van de mest is steeds negatief. 
 
2015. De Europese melkquota worden afgeschaft. De groei van de Nederlandse 
melkveestapel explodeert en daarmee ook het mestoverschot en breekt door het 
mestplafond. Staatsecretaris Martijn van Dam krijgt de schuld dat hij dat niet even in 
Brussel had geregeld. Overigens is hij inmiddels door de rechter in het gelijk gesteld. 
 
2017. De overheid komst met slachtpremies om de melkveestapel in te krimpen. 
 
In het voorgaande hebben we kunnen zien dat wanneer de sector weer eens te ver is 
gegaan er altijd redding is via subsidies of premies van de overheid. 
 
Maar ook nu weer spreekt de voorman van LTO Nederland, Marc Colon, er over om 
de sector te belonen voor de gewenste veranderingen. Over straffen wordt nooit 
gesproken. Zelfs durft hij zich af te vragen of bepaalde normen wel kloppen!  
LTO is meer van het traineren dan van het loyaal meewerken.  
Nog zo iets: 40% van het budget van de Europese Commissie gaat naar landbouw! 
Er moet heel veel veranderen. Is het nodig dat van onze landbouwproductie 75% wordt 
geëxporteerd? 
Gaat dit niet ten koste van ons milieu? 
 
Er is voor de Sociaal Democratie nog voldoende om alert te zijn en voor te vechten 
willen we onze nakomelingen  een gezond milieu kunnen achterlaten. 
 
Willemsoord, 27-11-2017. 
Jan ten Klooster 
 

 

 

 

 


