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     Van de bestuurstafel 

 

                 De vlag gaat uit 

Na het plan om het Wilhelmus verplicht op scholen te leren wordt de rood-wit- blauwe vlag in de 

Ridderzaal gehesen. Daarbij werd te verstaan gegeven dat hij  ook nog moest wapperen ,waarop 

mevr. Arib zich afvroeg of ze haar föhn op maandag mee moest nemen. Nee, dat was niet nodig want 

de deur van de Trèves-zaal zou op een ruime kier gezet worden. 

 

Even serieus, zijn dit nu de ingrediënten waarmee we ons gevoel van maatschappelijke samenhang 

moeten opkrikken ? Het komt op mij vrij krampachtig over. Bas Heijne vat het treffend samen: “Als 

die vlag iets symboliseert is het wel de verdeeldheid van de natie. Van mij mag hij daar  hangen, maar 

dan als uitnodiging voor het debat. Niet als doekje voor het bloeden.”  

Die vlag staat voor bijna alle partijen symbool voor een ander Nederland en  voor een andere ‘ gewone 

‘ Nederlander ( ook al zo’n nieuw vaag begrip). 

Zo wekt Wilders de bijsmaak van ongewenst nationalisme op en is wat hem betreft de gewone 

Nederlander zeker niet de persoon die 2 nationaliteiten heeft... weliswaar met een gewoon Nederlands 

paspoort. Uit de mond van een VVD’er klinkt sowieso de ‘gewone ‘Nederlander wat onwennig . In 

ieder geval zal dat een andere zijn dan de gemiddelde PvdA’er voor ogen heeft.  

Wilders maakte het op de eerste dag al bont door te zeggen: ‘Geen Turken, Marokkanen of Zweden in 

dit Huis !” doelend op mevr. Kajsa Ollongren ( minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties) ….  

Toen vervolgens Marianne Thieme heel  spitsvondig Wilders confronteerde met de vraag hoe hij dacht 

over de miljoenen mensen die vanwege het klimaat zullen moeten vluchten wist hij, even in 

verwarring, niets anders uit te brengen dan: ”Dat kan me niet schelen, niet in mijn land “. 

 

Ik ben sowieso benieuwd welke plek ‘klimaat’ inneemt op het prioriteitenlijstje  van dit kabinet. Het is 

bekend dat Nederland behoorlijk achterloopt wat betreft het nemen van maatregelen voor een beter 

milieu. Het klimaatbeleid van Rutte III is gedoemd te mislukken binnen het beschikbare budget van 

3,2 miljard euro. Bovendien heeft het de eigen klimaatdoelstellingen niet laten doorrekenen. De VVD 

zal toch altijd de bedrijven niet te veel daarmee  willen belasten en het CDA loopt ook al niet voorop 

als het om het klimaat gaat. Met name van Groen Links mogen we dat wel verwachten in de oppositie, 

maar dan helpt het niet als Rutte de grap maakt dat hij Jesse Klaver tegenkwam in Den Haag en zag 

wegrijden in een oude( diesel) BMW en Mark zelf te voet naar huis liep.  

Trouwens….of het nu komt door de naam Grappenhaus of de schoenen van Hugo de Jonge, ze lachen 

wat af bij de Binnenhofclub volgens Rutte of lachen ze het meeste weg … 

 

Met z’n 24 zijn ze, ministers en staatssecretarissen, en uiteraard moest Geert daar ook wat van vinden. 

Dat aantal was veel te hoog, het leek wel een bananenrepubliek! Afgezien van het feit dat het er 

voorheen wel 36 zijn geweest heeft Geert door dat oeverloos getwitter toch enig wereldnieuws gemist. 

Juist in een bananenrepubliek is het usance dat 1 persoon bepaalt wat goed voor iedereen is en vooral 

voor himself m.a.w. zijn goddelijke gang kan gaan. Aansluitend hierop zou de PVV haar naam kunnen 

veranderen in GCP : GeertChiquitaPartij. 

In Molenbeek was hij niet welkom. Héél vreemd! Misschien is Brussel een optie. Dan kan hij van 

Puigdemont horen hoe je zo’n exit moet voorbereiden.  

Wellicht schuift Theresa May ook aan evenals een afvaardiging van Noord-Italië en, uit betrouwbare 

bron, van Friesland. Allemaal met als doel: voor jouw afgeperkte stukkie ‘de vlag omhoog’. In de 

voetbalwereld betekent dat : buitenspel ! 

Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Zo ook met ons nieuwe, moeizaam geformeerde, kabinet. Komen ze 

hun beloftes na of wordt het een vlag op een modderschuit. De start vond ik niet zo sterk. Nu het 

referendum over de ‘sleepwet ‘definitief doorgaat hoorde ik Buma zeggen: “het kabinet  moet de 

uitslag hoe dan ook negeren”. Het Oekraïne-referendum ligt nog vers in het geheugen. Buma vond 

toen dat er hoe dan ook naar de burgerstem geluisterd moest worden. Zo de wind waait, waait mijn 

jasje . Misschien staat die deur in de Trèves-zaal daarom wel op een kier… 

Marion van den Berg 
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Van de voorzitter 
 
Van de voorzitter heet deze rubriek. Eigenlijk dus van de ex-voorzitter. Of van de vacature van 

voorzitter. Want zo is het dus wel. Statutair gezien ben ik geen voorzitter meer en maak ik geen deel 

meer uit van de afdeling. Overheidsinstanties zijn vaak voortvarend met dit soort mutaties, maar onze 

partij kan er ook wat van. Omdat ik ook de website soms bewerk, wilde ik na 3 oktober (officiële 

verhuisdatum) inloggen op de site, maar kreeg ik foutbericht op foutbericht. Op Mijn PvdA bleek dat 

ik als webmaster en voorzitter ben uitgeschreven. Ik ben nu lid van de afdeling Weststellingwerf en 

dat verhoudt zich niet tot het voorzitterschap van de afdeling Steenwijkerland. Op mijn verzoek me tot 

maart alsnog als webmaster te registreren kreeg ik het volgende antwoord: “Op dit moment sta je niet 

als webmaster voor een site geregistreerd. De beste oplossing lijkt jou als webmaster voor zowel de 

site van Weststellingwerf als die van Steenwijkerland aan te melden, anders lukt het niet binnen ons 

(nieuwe) systeem.” In Spanje (of misschien wel in Catalonië) zouden ze zeggen: “La burocracia es un 

rollo”. Ofwel zoiets als de bureaucratie is ergerlijk.  

 

De afgelopen twee maanden was ik door mijn verhuizing nogal afwezig in Steenwijkerland. Ik kijk 

dan ook met bewondering naar de dubbelrol van fractieleden en bestuursleden, die zich met al hun 

energie richten op de verkiezingen van maart. Het is alle hens aan dek. Het blijft vreemd, want gezien 

onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad durf ik wel te stellen dat we met de Christen Unie voor 

een goede vertegenwoordiging van onze achterbannen in de gemeenteraad hebben gezorgd. Als dit 

zich zou vertalen in raadszetels zou je mogen rekenen op 8 zetels. Maar omdat we vaak ook dankzij 

onze landelijke vertegenwoordiging goede scores konden neerzetten is het nu ook de vraag wat de 

invloed is van onze landelijke vertegenwoordiging.  

Henk Nijboer liet op onze bijeenkomst al zien dat er veel energie en bevlogenheid uit de Tweede 

Kamerfractie te verwachten is. Maar het duurde en duurde maar voordat er een nieuwe regering 

aantrad en Asscher zich als oppositieleider kon gaan presenteren. Asscher als oppositieleider? Ja, zo 

lijkt het wel. Hij is scherp, snedig en doet dit vanuit de waarden van de PvdA. Na de interne strijd, de 

verkiezingen, twijfelde ik wel even aan Asscher, maar hij onderscheidt zich duidelijk van de andere 

oppositieleiders. Klaver en Roemer lijken opeens onzichtbaar. Ondanks dat Asscher hen ook wat gunt 

en samenwerkt om te zorgen dat de ideeën aan de linkerzijde weer beter zichtbaar worden.  

Asscher lijkt de PvdA weer op de kaart te zetten. Het is nu de vraag of dit zich vertaalt in de peilingen. 

De verfoeide peilingen, want ze suggereren een werkelijkheid, die er helemaal niet is. Het leidt tot een 

self fulfilling prophecy in plaats dat men zelf nog nadenkt. Men lijkt de peilingen “willoos” te volgen.  

De werkelijkheid is in ieder geval dat er voor de PvdA veel werk aan de winkel is. Asscher neemt 

daarin het voortouw. Onze fractie hoeft niet bang te zijn afgerekend te worden op hun inbreng de 

afgelopen jaren. Maar we hoeven ook niet te rekenen op enorme bijval. Daarom moeten we het zoveel 

mogelijk op eigen kracht doen en met elkaar. Wat hebben de zogenaamde lokale partijen gebracht? Ik 

moet zeggen de fractie van BGL is duidelijk gegroeid en op niveau gekomen. De CPB was echt 

dramatisch inhoudsloos. Hun inbreng in het college was echt van bedroevend niveau, zo erg zelfs dat 

ze een wethouder van buiten moesten halen. Een boertje van buiten om je maar als lokaal te kunnen 

presenteren? Het blijft apart dat zij met dit soort zaken weg kunnen komen, maar nu trap ik ook in de 

val mij af te zetten tegen anderen, terwijl wij van onze eigen kracht uit moeten gaan. Wij zijn de lokale 

partij voor de zorg, voor goed werk en goed wonen. Bij ons telt iedereen en willen we de mensen die 

niet mee kunnen doen een zetje geven om hogerop te komen. Niet one size fits all beleid, maar 

maatwerk, zodat iedereen kansen krijgt en niet alles zich ophoopt bij de mensen die het toch al goed 

hebben. De komende maand zullen we ons verkiezingsprogramma vaststellen en in december de lijst. 

Altijd een spannende periode voor diegenen die zich kandidaat stellen. Er zullen mensen blij zijn en 

mogelijk ook teleurgesteld, maar we doen het niet voor onszelf, maar voor onze idealen. Dus na alle 

beslissingen met zijn allen voor een goed resultaat! Want niemand is de partij;  de partij zijn we met 

zijn allen. Voor een goed resultaat in maart 2018. Dan kan ik me met gerust hart en geweten gaan 

richten op mijn toekomst in de buurgemeente.  

 

Jan Dirkwager, voorzitter 
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 Bestuursmededelingen 

 

 Verschijnen Koppelinks: 
 

 De eerstvolgende editie verschijnt in december, deadline kopij 11 december 

 

 Ledenadministratie: 
 

 Nieuwe leden: 
 

 Lammie Holman, Vredenburg 17, 8341 RM Steenwijkerwold 

 Jenne Holman, Vredenburg 17, 8341 RM Steenwijkerwold 

 Iris Jongman, Pluut 16 , 8325 HT  Vollenhove 

 Roland Logtmeijer, Vondelstraat 36 , 8331 RD Steenwijk 

 Pietrix Spijkstra, Noorderpad 8, 8355 AP Giethoorn 

 

 Verhuisd: 

 

 Karen van der Vegt, nieuw adres: Pieter de la Courtstraat 89, 2313 BS Leiden 

 Frits Hoekstra, nieuw adres: Pieter de la Courtstraat 89, 2313 BS Leiden 

 Marko Ferwerda, nieuw adres: ’t Eenspan 31, 8332 JG Steenwijk 

 M. Jonkers, nieuw adres: Burgemeester Kuiperslaan 18, 8375 BL Oldemarkt 
  

 Fractiespreekuur: 

 Elke maandagavond is de fractie telefonisch bereikbaar ( 06-18544957) en 

 uiteraard ook op andere momenten op de privénummers van de fractieleden. 
 

 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 
  

 

 Vooraankondiging: 
 7 december 2017: 

 Openbare ledenvergadering met als belangrijkste agendapunt: 

 Vaststelling kandidatenlijst gemeenteraad. 

 De agenda treft U aan op blz. 24 van deze KoppeLinks 
 

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

 

 

   UITNODIGING 
 
Openbare ledenvergadering 

 

Wij nodigen u uit voor een openbare ledenvergadering welke gehouden wordt: 

 

Wanneer:  donderdag 23 november 2017 

 

Waar:   Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk 

 

Aanvang:  20.00 uur 

 

 

   AGENDA: 
 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 30 maart 2017 (zie KoppeLinks blz. 5 t/m 7) 

4. Vaststellen werkplan 2018 (zie KoppeLinks blz. 8 en 9) 

5. Vaststellen begroting 2018 (wordt ter vergadering uitgereikt) 

6. Bespreking en vaststelling Verkiezingsprogramma 2018-2022                                  

(zie KoppeLinks blz. 10 t/m 23)  

Mocht u tekstuele wijzigingen hebben op dit programma, dan zouden wij het zeer 

op prijs stellen deze uiterlijk 2 dagen voor de vergadering te ontvangen, zodat wij 

tijdens de vergadering ons kunnen richten op de inhoudelijke kant. 

Tekstuele wijzigingen kunt schriftelijk zenden aan het secretariaat of per mail: 

pvdasteenwijkerland@home.nl 

7. Rondvraag 

8. Sluiting uiterlijk 22.00 uur. 

 

Wij rekenen op uw komst! 

 

Namens het bestuur, 

 

Jan Dirkzwager, voorzitter 
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Verslag jaarvergadering Partij van de Arbeid afd. 

Steenwijkerland 30 maart 2017 
  

 1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Beoogd gastspreker  

Henk Nijboer is helaas verhinderd. Na de pauze zal nagepraat worden over de teleurstellende 

landelijke verkiezingsuitslag van vorige week. 

 

 2. Mededelingen /Ingekomen stukken 

 De volgende leden hebben zich afgemeld: Albert en Gé Wildeboer en Frits Hoekstra. 

  

 3. Notulen jaarvergadering 21 maart 2016 

 Ad pt.8: Jaap Otten acht het van belang dat het verkiezingsprogramma bóven tafel blijft 

en niet alleen tijdens verkiezingstijd. Luc: het fractieverslag is een overzicht van de 

inspanningen in het betreffende jaar. Leidend is echter toch vaak wat door het college wordt 

voorgelegd, maar dat wil niet zeggen dat ons verkiezingsprogramma in de la belandt. Jaap 

vreest dat de burger dit onvoldoende ziet. Luc: de oppositierol is nu eenmaal lastig en wij 

dicteren niet de agenda van de raad. Wij kunnen wel steeds aandacht blijven vragen voor bijv. 

zaken als ‘armoede bij kinderen ‘en in september komt de fractiekrant uit. 

 Overigens worden de notulen vastgesteld. 

 

 4. Notulen ledenvergadering 21 november 2016 

 De notulen worden vastgesteld. 

 

 5. Jaarverslag secretaris 2016 

 Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

 6. Jaarrekening 2016 

 De penningmeester licht e.e.a. toe:  

Bestuursleden ontvangen 15 euro per bijgewoonde fractievergadering. Zij, evenals de 

fractievolgers, storten dit terug in de kas. Het batig saldo bedraagt 3657 euro. Het bestuur stelt 

voor om dit bedrag aan het verkiezingsfonds toe te voegen. De ledenvergadering gaat hiermee 

akkoord. 

Pieter Lagerveld merkt op dat de contributie sinds juni niet meer automatisch afgeschreven 

werd. Wies heeft een machtiging voor 1 maand en bij haar werd 3x tegelijk afgeschreven. 

Wim heeft meerdere keren contact gehad met A’dam. Er is een nieuw computersysteem en dit  

verloopt tot op heden niet probleemloos. Er is beterschap beloofd. 

 

 7. Verslag kascontrolecommissie ( Jan ten Klooster en Frits Hoekstra) 

 Jan en Frits uiten hun grote waardering voor de accurate wijze waarop de penningmeester  

de financiële zaken van de afdeling behartigt. Zij vragen de ledenvergadering decharge te 

verlenen aan de penningmeester. De ledenvergadering stemt in. Applaus en dank aan Wim 

Ziel. 

 

 8. Jaarverslag fractie 2016 

 Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Met dank aan Luc Greven. 

 

 9. Jaarverslag Ombudsteam 2016 

 Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

 10. Bestuursverkiezing: Marion van den Berg ,aftredend en herkiesbaar 

 Bij acclamatie herkozen. 

 

 11a. Benoeming congresafgevaardigde en plaatsvervanger 
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 Het bestuur stelt voor om Frits Hoekstra te benoemen als afgevaardigde en Siem Bakker als 

 plaatsvervanger. De ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

 11b. Benoeming gewestelijk afgevaardigden 

 Het bestuur stelt voor te benoemen Tinus Wolters, Willem Sommer en Siem Bakker. 

 De ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

 11c. Benoeming kascontrolecommissie 

Frits Hoekstra is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stel voor te benoemen Frits Hoekstra 

en Willem Sommer. Bert Dassen is bereid reserve te zijn. De ledenvergadering gaat akkoord 

met dit voorstel. 

 

 12. Vaststelling profielschets raadsleden 

 Aanvullingen/opmerkingen van de volgende leden: 

-Bert Dassen: In de laatste alinea ‘ongelijkheid en inkomen’ gaarne veranderen in ‘besteedbaar 

inkomen’ i.v.m. bijv. het verschil in huur.  

 Reactie : ‘besteedbaar ‘wordt toegevoegd. 

 -Wil Pit: bij de inleiding ontbreekt:’ mensen die het niet lukt om op de sociale ladder te 

 klimmen’( kansen nihil) 

 Reactie : Is met andere woorden wel benoemd : nl. ’ de groep die zich niet gehoord voelt ‘. 

-Wies : bij de inleiding : i.p.v. ongeacht afkomst (negatieve klank) ‘iedereen die zich zelf kan 

zijn’. 

 Reactie : wordt veranderd. 

 -Herman Santema : Wordt bij de keuze rekening gehouden met de bevolkingsopbouw? 

 Reactie : Dit wordt reeds, wellicht met iets andere woorden, benoemd. 

 -Klaas Prins: I.v.m. de teleurstellende verkiezingsuitslag landelijk pleit hij ervoor om  in 

 een vroeg stadium te gaan praten met Groen Links en de SP met als doel om een 

 lijstverbinding aan te gaan. 

 Het raadslid moet dan wel de capaciteit hebben om onderhandelingen te voeren. 

-Ab Bakker: is van mening dat bij het profiel hoort dat raadsleden en wethouders zich 

duidelijk laten zien in het dagelijks leven. Ab wil dit graag meegeven aan de commissie. Er 

hoeft wat hem betreft niet iets gewijzigd te worden in het profiel. 

 Algemeen: Er is geen limiet aan het aantal maal dat iemand in de raad zit. 

 De ledenvergadering stelt het profiel vast. 

 

 13. Vaststelling profielschets wethouder 

 Aanvullingen/opmerkingen van de volgende leden: 

-Wil Pit : Expliciet noemen: ‘managementachtige vaardigheden, verbindend zijn en 

beslissingen kunnen nemen ‘.  

 Reactie Jan: het staat er niet zo expliciet, maar het is wel genoemd en de commissie zal er 

 ongetwijfeld naar kijken. 

Wil voegt toe: Afgezien van het grote respect wat hij heeft voor de fractie, zou hij graag meer 

felheid en flair willen zien om de kwaliteit zichtbaar te maken. Overigens zou hij dit ook 

landelijk toejuichen m.a.w. meer actie en fellere reactie tegen de populistische kreten.  

 -Wies : integer zijn is van groot belang. 

-Bert Dassen : Er is veel in het nieuws over bijverdiensten. Hoe is dat geregeld in onze 

gemeente ? 

 Reactie Jan: het hoort bij onze partij om daar zorgvuldig mee om te gaan. Uiteraard moet  

 er waakzaamheid betracht worden, maar vooralsnog is dat hier geen probleem. 

 

 Ab Bakker: ergert zich aan het feit dat 21 ambtenaren niet in de gemeente wonen en dus  

 niet weten wat er speelt. 

 Reactie Jan : Ingebed in de gemeente zijn en er moeten wonen kun je niet afdwingen. 

 

Algemeen : De tekst hoeft niet gewijzigd te worden, maar de opmerkingen worden wel 

meegegeven aan de commissie. 
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 14. Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie 

 Frits Hoekstra, Trijn Jongman en Luc Greven hebben zich gemeld. De ledenvergadering 

 juicht dit toe en zij worden benoemd. 

 

 15. Rondvraag 

 Met de desastreuze verkiezingsuitslag nog vers in het hoofd ( en het rode hart) bestaat  

 sterk de behoefte om deze kater te bespreken en niet in het minst vanwege de 

 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 die snel voor de deur staan. 

-Pieter Lagerveld bijt het spits af en vindt bespreken voornamelijk nodig om het resultaat van 

deze discussie te berichten naar A’dam.’ Hoewel het kiezen van een politiek leider als lid ( een 

soort democratische eis) zo hoort liep de strijd tussen Samsom en Asscher uit op een miskleun 

en heeft dit schade aangericht. In een reglement zou moeten worden vastgelegd dat dit niet 

meer zo gedaan gaat worden. Hoewel ik zeer van de inhoud ben, is het beeld in deze tijd nu 

eenmaal zeer bepalend’ aldus Pieter. Bovendien zet hij een vraagteken bij de naam ’Partij van 

de Arbeid ‘. De arbeider van vroeger bestaat niet meer. Moet je niet eens denken aan een 

andere naam die de lading beter dekt of eventueel samengaan met andere partijen ? 

Herman Santema haakt hierop in en stelt voor: van SDAP naar PvdA naar SDP oftewel 

Sociaal Democratische Partij. Hij voelt zich meer sociaaldemocraat dan alleen socialistisch. 

-Teun Boxum uit zijn zorg over de PvdA-rol in de Tweede Kamer: ’ Het zijn allemaal 

bestuurders (zoals Asscher) , maar geen oppositievoerders’. 

 -Wies had graag gezien dat Samsom zijn taak was blijven vervullen gedurende de 4 jaar 

 waarvoor hij gekozen was.  

 -Zowel Willem Sommer als Wim Heij vinden dat de PvdA door samen te gaan met de 

  VVD lef heeft getoond. Het viel lastig uit te leggen en ‘straks wordt het beter ‘werkt 

  helaas niet, maar de verkiezingsuitslag was nu eenmaal zo dat ze min of meer tot elkaar 

 veroordeeld waren. Pieter noemt het meer gebrek aan strategisch inzicht. 

-Geiske Tol breekt een lans voor de herdefinitie van ‘Arbeid’. De nadruk dient veel meer te 

liggen op bestaanszekerheid voor alle mensen. Er moet perspectief geboden worden. 

De automatisering houdt in dat er niet genoeg werk zal zijn. Het wordt een verdelings-

vraagstuk en dat vereist een nieuwe beweging. 

-Jaap Otten : de crisis heeft onzekerheid gebracht en maakt mensen angstig voor hun 

toekomst. De PvdA moet duidelijk maken hoe zij die neerwaartse spiraal ombuigt 

 -Jan : het plan bestaat om een thema-avond te wijden aan bovenstaand item. 

 

 Waar dient de focus te liggen tijdens de campagne? 

 -Wim Heij signaleert ‘op straat ‘ dat men tevreden is over dit college. Men ziet de grote  zaken 

niet. 

 -Teun beaamt dit. Z.g. tegeltjespolitiek m.a.w. wat er bij de mensen in de buurt gebeurt is 

 belangrijk en daar is dit college wel goed in. 

-Trijn wil toch graag het algemeen belang voor ogen houden, maar is zich er tevens van 

bewust dat de fractie dit wellicht te serieus brengt waardoor een factor humor gemist wordt en 

de boodschap daardoor minder overkomt. 

 

 Algemeen: 

 - Eventueel wordt gedacht aan een lijstverbinding. Eerst zullen de verkiezingsprogramma’s 

 naast elkaar gelegd worden. 

 – Getracht wordt om mensen uit verschillende kernen op de verkiezingslijst te plaatsen 

 – Luc roept op om vooral ‘lichte termen ‘te gebruiken: ‘je hoort erbij !’ 

 

 18. Sluiting 

Voorzitter Jan Dirkzwager sluit de vergadering, wenst een ieder wel thuis  en dankt allen voor 

de aanwezigheid en de interactie. 

 

 Marion van den Berg, secretaris 
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 Werkplan PvdA afdeling Steenwijkerland 
 
 Doel voor 2018 
 
 Dit werkplan beschrijft in het kort welke koers de afdeling Steenwijkerland wil  
 varen in 2018 en welke aandachtspunten prioriteit krijgen. 
 

Nauwelijks bekomen van de schrik na het desastreuze verlies bij de Tweede 
Kamer- verkiezingen dit voorjaar zijn lokaal de ruggen alweer gerecht en de 
voorbereidingen  op de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in volle gang. Dat 
landelijke peilingen een weerslag hebben op de lokale situatie is evident, maar 
lokaal is de gelegenheid om dichter bij de wensen en leefsituatie van de 
burger te komen groter en daar ligt de uitdaging. Ondanks het feit dat puur 
cijfers aangeven dat de economie fors groeit en het er voor iedereen dus 
rooskleuriger uit moet gaan zien, is er ‘op de straat’ een overduidelijk gebrek 
aan vertrouwen en is een gevoel van zekerheid en stabiliteit ver te zoeken. 

 De tergend langzame formatie van het nieuwe kabinet heeft ook al  
niet bijgedragen aan vertrouwen in de politiek evenals loze beloftes en 
wanbeleid m.b.t. publieke gelden. De PvdA -Steenwijkerland wil dan ook 
middels een helder verkiezingsprogramma en de uitvoering hiervan bereiken 
dat de burger zich serieus genomen voelt als het gaat om zulke basiszaken 
als niet in armoede hoeven leven, dat alle kinderen moeten mee kunnen doen, 
een goede woning, prettige leef- omgeving, zorg, een zeker inkomen en 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.   
Onrust en onzekerheid wegnemen geeft een beslissende spin-off voor hoe 
men zich verder in de maatschappij, het gezinsleven en de vriendenkring 
beweegt oftewel hier hangt voor een belangrijk deel de beleving van geluk 
vanaf. 
 

 Stand van zaken bij de afdeling 
 

De fractie telt 5 leden. De fractie gaat regelmatig op werkbezoek en wil de 
lijnen met de burger zo kort mogelijk houden. Er zijn 2 burgerraadsleden en 2 
fractievolgers. 
Het afdelingsbestuur bestaat uit 8 leden. In het reglement van orde is de 
onderlinge relatie tussen het bestuur en de fractie vastgelegd. Tijdens elke 
bestuursvergadering is een fractielid aanwezig en tijdens elke 
fractievergadering is een bestuurslid aanwezig. 
Onlangs heeft de afdeling afscheid moeten nemen van Frits Hoekstra die een 
baan heeft aanvaard in Leiden en om die reden verhuisd is. Bestuursvoorzitter 
Jan Dirkzwager zal nog een paar maanden in ons midden blijven als 
voorzitter , maar is verhuisd naar Weststellingwerf en neemt in maart afscheid. 
De afdeling is beiden veel dank verschuldigd vanwege hun tomeloze en 
kwalitatief geweldige inzet voor de Partij van de Arbeid. 
 
De afdeling Steenwijkerland telt 188 leden. Eenmaal per jaar wordt, wanneer 
daar belangstelling voor is, een kennismakingsavond georganiseerd voor 
nieuwe leden. Elk nieuw lid wordt verwelkomd met een thuisbezoek. 
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De leden worden uitgebreid geïnformeerd via de mail, post en de Koppelinks, 
het afdelingsblad. Hierin worden vergaderingen aangekondigd, verslagen 
geplaatst, bestuurs-en fractiemededelingen gedaan en actuele zaken 
behandeld. Tevens zijn er vaste rubrieken zoals  o.a. ‘Van de 
voorzitter’, ’Trijnreis’ en  ‘Van de bestuurstafel ‘. 

 De afdeling beschikt over een website die actueel is. Een afvaardiging van het 
 bestuur en/of de fractie bezoekt de vergaderingen van de PvdA -Overijssel en  
 bijeenkomsten die landelijk georganiseerd worden. 
 
 Geplande werkzaamheden 
 

De opgestelde beleidsagenda geeft als leidraad de gewenste structuur bij het 
organiseren van thema-avonden en ledenvergaderingen( al dan niet 
openbaar). De invulling van de thema-avonden en de uitnodiging van 
gastsprekers wordt verzorgd  door de fractie in samenspraak met het bestuur. 
De komst van PvdA-prominenten en andere deskundige sprekers heeft veel 
boeiende bijeenkomsten en interactie opgeleverd en de afdeling is dan ook 
voornemens om het organiseren van deze avonden te continueren. 

 
Angst en onzekerheid over de toekomst zijn voedingsbodems voor populisme. 
Langzaamaan wordt soms al zichtbaar dat oneliners roeptoeteren zonder 
oplossing aan te dragen mensen teleur stelt. Wereldwijd vallen de blunders 
van Trump en Theresa Brexit May ook onder die categorie waardoor kiezers 
spijt hebben van hunuitgebrachte stem. Opvallend veel nieuwe leden hebben 
zich juist de afgelopen periode als lid aangemeld bij de Partij van de Arbeid 
met als reden dat zij verontrust waren over de politieke ontwikkelingen en een 
te rood hart hadden om dat zomaar te laten gebeuren .  
De PvdA -Steenwijkerland staat in de startblokken om vol energie de 
verkiezings- strijd aan te gaan zonder loze beloftes, maar met een duidelijk 
verhaal. Eerlijk duurt het langst, maar het moet niet té lang duren want de 
Partij van de Arbeid- bodem is nu echt wel bereikt…. 

 We zijn er klaar voor! 
 
 Marion van den Berg, secretaris 
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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. 
 

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.  
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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 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 
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. 
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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 
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. 
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 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. 

 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 
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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. 

 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. 
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 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. 

 er meer woningen komen of worden aangepast in het kader van levensloopbestendig wonen. 

 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. 
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 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 
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. 

 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. 
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 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. 

 

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: 
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 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. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden. 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, musea en cultuureducatie.  
 
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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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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 
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.  
 

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. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verkiezingscampagne: 

Wilt u dat onze partij de grootste wordt  in Steenwijkerland, dan hebben wij uw hulp nodig. 

Daarom roepen wij u op te helpen met folderen, rozen uitdelen en/of andere activiteiten. Wij 

zien uw hulp gaarne tegemoet; schroom niet u te melden via: pvdasteenwijkerland@home.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pvdasteenwijkerland@home.nl
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afdeling Steenwijkerland 

 

 

   UITNODIGING 

 
Openbare ledenvergadering 

 

Wij nodigen u uit voor een openbare ledenvergadering welke gehouden wordt: 

 

Wanneer: donderdag 7 december 2017 

Waar:  Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk 

Aanvang: 20.00 uur 

 

   AGENDA: 

 

1. Opening. 

2. Vaststellen agenda. 

3. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (vanwege korte tijdspanne tussen 23 

november en 7 december wordt het verslag van de 23e november in de eerstvolgende 

ledenvergadering aan d orde gesteld). 

4. Toelichting op de werkwijze van de kandidaatstellingscommissie door de voorzitter 

van de commissie. 

5. Motivering m.b.t. de rangvolgorde op de groslijst door de voorzitter van de 

kandidaatstellingscommissie en vaststelling van de groslijst door de ledenvergadering. 

6. Zwaarwegend advies aan de gemeenteraadsfractie over de kandidaten voor het 

wethouderschap. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 

Wij rekenen op uw komst! 

Namens het bestuur, 

 

Jan Dirkzwager, voorzitter 

 

 

De conceptkandidatenlijst en concept zwaarwegend advies kandidaat wethouders worden U 

voor de vergadering toegezonden.  
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afdeling Steenwijkerland 

 

 

 

      Steenwijkerland, september 2017 

 

 

 

 

Geachte partijgenoten,    

 

Eén keer per  jaar vraagt het bestuur U om een vrijwillige bijdrage voor ons ledenblad 

 

KoppeLinks 

 

Zoals U weet verschijnt dit blad 6 keer per jaar. 

 

Mede door uw vrijwillige bijdrage kunnen wij u middels ons ledenblad op de hoogte houden 

en informeren over de gemeentepolitiek. 

 

U kunt Uw bijdrage overmaken op 

 

Bankrekening: NL86 RABO 0151 2197 61 

t.n.v. PvdA afd. Steenwijkerland. 

 
Maar u weet dat bij de Partij van de Arbeid nog steeds geldt dat de ” sterkste schouder de 

zwaarste lasten zullen dragen ”.      

 

U bij voorbaat dankend voor uw bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur, 

 

Wim Ziel, penningmeester                                                                                           
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Fractiestemmen september/oktober 
 

Domino’s Pizza 

Domino’s Pizza wil een vestiging in Steenwijk openen. Dat is natuurlijk een welkom initiatief 

in tijden van leegstand in de binnensteden. Hun oog was gevallen op een leegstaand pand aan 

de Oosterpoort. Het college van BGL etc wilde niet meewerken aan een vestiging op die 

locatie. Na raadsvragen daarover van de zijde van onze fractie lijken ze alsnog in te gaan 

stemmen. 

Geacht college van Steenwijkerland, 

Uit publicaties in de lokale pers in ons gebleken dat Domino’s Pizza geïnteresseerd was in een 

vestiging aan de Oosterpoort in Steenwijk. Het college van Steenwijkerland was evenwel niet 

bereid mee te werken om deze invulling van het al enige tijd leegstaande pand mogelijk te 

maken. Dat roept bij de fractie van de PvdA de volgende vragen op: 

 Steenwijkerland kende / kent de beleidsregel dat horecafuncties in Steenwijk bij 

voorkeur aan de Markt gesitueerd worden. Is dat uw afweging geweest om Domino’s 

Pizza niet toe te staan zich aan de Oosterpoort te vestigen? 

 De raad van Steenwijkerland heeft na samenspraak met Steenwijk Vestingstad en de 

bewonersvereniging ook beleid ontwikkeld en middelen beschikbaar gesteld om de 

leegstand in het centrum van Steenwijk en andere kernen te bestrijden. Met Domino’s 

Pizza deed zich een grote kans voor om daar concreet invulling aan te geven op een 

belangrijke locatie in de stad. Het kan zijn dat hier 2 beleidslijnen conflicteren. Dan 

moet u beargumenteerd een keuze maken. Waarom heeft u hier niet voor de door de 

raad onderschreven opgave om leegstand te bestrijden gekozen? 

 In de reacties op uw keuze om niet mee te werken aan een vestiging aan de 

Oosterpoort wordt wel een vergelijking getrokken met het door u recentelijk wel 

toestaan van een restaurant op Bodeleake. Relevanter is misschien nog dat u meewerkt 

aan het omzetten van een winkelbestemming in een restaurantbestemming op een 

steenworp afstand van de beoogde locatie aan de Oosterpoort. In de Steenwijker 

Express van 29 augustus lezen we dat u een restaurant mogelijk wilt maken op 

Scholestraat 25. Wat is uw afweging geweest om even verder wel een restaurant te 

vergunnen? 

 Uit het bedrijfsprofiel van Domino’s Pizza is op te maken dat ze vooral inzetten op 

bezorging. Dat impliceert verkeer van scooters of brommers voor de bezorging. 

Dergelijk verkeer in en vanuit het voetgangersgebied dunkt ons minder wenselijk. De 

locatie aan de Oosterpoort voorkomt dat. Heeft u dat in uw overwegingen 

meegenomen? 

Inzameling oud papier 

De raad heeft het college van BGL etc. op pad gestuurd om draagvlak bij de scholen en 

verenigingen die oud papier inzamelen te verkrijgen voor een verbetering van de inzameling 

(veiligheid voor de inzamelaars langs de weg, een goede dekking over de hele gemeente, nog 

minder papier in het grijs afval etc.). Volgens de verenigingen heeft het college een werkwijze 

gekozen die het draagvlak voor verbeteringen bij de verenigingen ondergraaft. Dat bleek op 

een avond van de inzamelaars (21 september) en op de vergadering van de raad op 3 oktober, 
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waar namens de verenigingen ingesproken werd. We hebben daarom opnieuw raadsvragen 

gesteld gericht aan het college om hun werkwijze bij te sturen. 

Geacht college van Steenwijkerland, 

tijdens de vergadering van de raadscommissie d.d. 3 oktober kwam opnieuw de inzameling 

van oud papier aan de orde. Namens zwemclub Steenwijk ’34 en andere verenigingen 

formuleerde mevrouw Dollekamp een aantal indringende vragen met betrekking tot de 

voorbereiding van nieuw beleid rond de inzameling van oud papier. Op aandringen van de 

raad zouden de inzamelende verenigingen nadrukkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling 

van dat nieuwe beleid om dat vervolgens aan de raad voor te leggen. Dollekamp vroeg in haar 

betoog met name aandacht voor de daarbij toegepaste werkwijze en deed verslag van veel 

onrust onder de inzamelaars over de werkwijze en de uitkomst waarop “gestuurd” wordt. 

Omdat in de commissievergadering onduidelijk bleef hoe en wanneer op haar vragen 

gereageerd wordt, nemen wij de kern daarvan als raadsvragen hier op, om zo zeker te zijn van 

expliciete beantwoording door het college en helderheid voor de verenigingen en de raad: 

 Er is bij de verenigingen onduidelijkheid ontstaan over de rol van de enquête onder de 

inwoners over de inzameling van oud papier bij de verdere besluitvorming. In de 

gesprekken van de gemeente en Rova met de verenigingen kwam de uitkomst van dat 

onderzoek maar marginaal aan de orde. De verenigingen zijn er zeker van dat veel 

inwoners de inzameling door verenigingen willen voortzetten. Daar lijkt weinig 

rekening mee gehouden te worden. Kunt u dit toelichten? 

 De inzamelaars blijken “aantoonbaar” verschillende informatie gekregen te hebben 

van de zijde van de gemeente wat betreft werkwijze, vergoeding en invoering. Klopt 

dit? Zit daar een gedachte achter? 

 De gesprekken worden apart met elke vereniging gevoerd. Er is in de afgelopen 

periode geen plenaire bijeenkomst met alle inzamelaars georganiseerd van de zijde 

van de gemeente. Waarom is voor deze werkwijze gekozen? De inzamelaars vrezen zo 

uiteen gespeeld te worden. 

 De inspreker verzocht om meer bestuurlijke betrokkenheid bij het gezamenlijk zoeken 

naar een toekomstbestendige inzameling van oud papier en vroeg specifiek naar het 

organiseren van een bijeenkomst voor alle inzamelende verenigingen, scholen etc. 

onder verantwoordelijkeheid en aanwezigheid van de wethouder. Wilt u aan dit 

verzoek tegemoet komen? 

Luc Greven, fractiesecretaris 
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Trijnreis 
 

Hoe communiceren wij met elkaar? 
Veel is er veranderd  de afgelopen jaren. Ik ben opgegroeid met radio en een paar 
momenten TV kijken in de week. Wij hadden thuis telefoon, omdat er een  eigen bedrijf was. 
Privé gebruikte je de telefoon niet. Niet omdat het niet mocht, maar wie moest je eigenlijk 
bellen? Vriendinnen hadden geen telefoon. En als je wilde praten dan maakte je een 
afspraak na schooltijd, “spelen vandaag”?  Mijn moeder had tijdens mijn jeugd de praatjes 
met de buurvrouw en drie keer in de week met de melkboer. De TV uitzendingen waren 
woensdagmiddag, zaterdag en zondag. En de meest dierbare momenten waar ik aan moet 
denken zijn  schaatsen kijken op de zaterdagen! Bij toerbeurt eten, want de standen en 
tijden werden bijgehouden. En oh ja, heel soms werden we nachts wakker gemaakt door 
mijn vader om de grote bokswedstrijden van Mohammed Ali te bekijken. 
 
Hoe anders is het nu.  24 uur per dag communiceren met de hele wereld. Nu moet je bijna 
een afspraak maken om elkaar in levende lijve te spreken. Als je boodschappen haalt praat je 
niet met de caissière. Je kunt de boodschappen inscannen en afrekenen. Waarom nog een 
praatje maken? De telefoon is de wereld: bellen, chatten, filmpjes bekijken, TV kijken, en 
vloggen. Ook nu bellen we niet met elkaar. Niet omdat er weinig telefoons zijn, maar omdat 
het al weer achterhaald is. Bellen is elkaar spreken en luisteren naar elkaar. Dat vindt men 
niet meer nodig. Wij kunnen elkaar nu een tekstberichtje sturen of een foto via facebook 
laten zien. Een foto die laat zien wat wij hebben gedaan, waar wij zijn geweest en wat wij 
hebben beleefd. De nieuwste vorm is vloggen. Wat is vloggen, zult u denken. Dat zijn 
filmpjes die gemaakt worden als een soort dagboek van één persoon. Deze filmpjes worden 
aan elkaar gezet en gedeeld. Zo kun je personen volgen in hun dagelijkse belevenissen.  
Voordeel van deze tijd  is ook dat wij kunnen kijken op het tijdstip dat ons past. Niet meer 
nachts wakker worden gemaakt. Via uitzending gemist kunnen wij alles terugzien. Ook 
kunnen we makkelijker contact maken met iedereen en zien we filmpjes en berichten van 
bijvoorbeeld Lodewijk Asscher.  Niet één keer in de maand via het partijblad, maar elke dag 
kunnen we informatie ophalen. 
 
Het vloggen is nu ook geïntroduceerd bij de gemeenteraad. Terugzien in verkorte versie wat 
er is besproken en gezien vanuit één persoon. En er komen nog meer veranderingen. Er 
wordt een webapp  gemaakt, deze biedt de mogelijkheid om via digitale wijze mee te praten 
tijdens raadsvergaderingen. Je kunt dan antwoorden op stellingen. Hoe makkelijk is dat? 
 
Makkelijk, maar is het zaligmakend? Nee, in mijn optiek niet. Het blijft nog steeds belangrijk 
om elkaar te zien, te spreken en te luisteren naar elkaar. Ook zien wat er echt met iemand 
gebeurt.   
Naar elkaar omzien, doorvragen en lachen met elkaar. Hoe mooi is dat!  Nu is de vraag niet 
“zullen wij spelen”, maar zullen we afspreken voor een gezellige bijklets-avond?  
 
Trijn Jongman, fractievoorzitter 
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Uit het Gewest 
 
Vervolg Regionale actiecentra in alle windstreken 
 
 

Regionale actiecentra – Concept GO (Gelderland/Overijssel)                

oktober 2017 

In de verenigingsraad is afgesproken aan de slag te gaan met het opzetten van regionale actie 

centra. Dit om de kracht van onze beweging, van ons potentieel, beter te ontsluiten. Dat moet 

op de plekken waar de energie zit. Dichtbij huis. Waar we de beweging van buiten naar 

binnen met elkaar vorm kunnen geven.  

We gebruiken de plekken waar de beweging sterk is om andere plekken binnen en buiten de 

beweging ook sterker te maken. We starten met vier regionale actiecentra en schalen op 

zodra dat kan. 

We koesteren uitdrukkelijk de wens om de kracht van onze beweging aan te jagen vanuit in 

de vereniging beschikbare panden. Nauwe samenwerking vraagt om nabijheid.  

Alleen zo kunnen we de beweging echt samen op gang brengen. De programmering zoals wij 

die voor ons zien in deze actiekantoren vindt plaats in de avonden of in de weekenden (geen 

9-17 versnippering van medewerkers maar bundeling van krachten uit de vereniging mét 

medewerkers en politici op de tijden dat de vereniging actief is).  

Per actiecentrum willen we per direct een lokale en landelijke kwartiermaker aanwijzen die op 

maat met regionale en lokale politici, actieve vrijwilligers, Kamerleden, politiek medewerkers 

van de fractie en projectmedewerkers van het partijbureau de programmering per 

actiecentrum op touw zet. 

 

We mikken op een wekelijkse activiteit waarbij Kamerleden, hun medewerkers en 

partijbureau standaard (dus elke week) aangehaakt zijn en actief mee organiseren.  

Ook zoeken we per kantoor een politiek coördinator die bijvoorbeeld als het gaat om de 

regionale politieke afstemming of omdat het ombudswerk een aanjagende rol speelt.  

Eveneens  zouden fractie en partijbestuur graag gebruik maken van de actiecentra om eens in 

de zoveel tijd te vergaderen om zo als geheel de banden binnen onze beweging te versterken. 

Om de actiecentra extra kracht te geven krijgt ieder actiecentrum ook een digitale kamer: 

ondersteuning voor excellente communicatie en het betrekken van veel verschillende mensen. 

 

Concrete voorstellen en suggesties voor alternatieve locaties in de landsdelen zijn welkom, 

maar in dat geval zouden we wel willen vragen te komen met een voorstel dat door alle 

betrokken gewesten en de verantwoordelijken voor het betreffende partij kantoor gedragen 

wordt en past binnen de twee andere criteria die we ons zelf hebben gesteld: snelle 

beschikbaarheid (voor de zomer)en geen extra kosten boven op de reguliere regeling 

partijkantoren. 

Het uitgangspunt is dat Gelderland (G) en Overijssel (O) graag  een gezamenlijk voorstel 

willen doen, met draagvlak in de regio. Dat we de onderlinge krachten willen bundelen en 

constructief zoeken naar een oplossingsrichting. 
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Bilateraal overleg tussen Gelderland en Overijssel leidde tot een gezamenlijk voorstel: 

Het PvdA actiecentrum Oost Nederland  
 

Een  gezamenlijk voorstel  van  de gewesten  Gelderland  en Overijssel  voor  een  actiecentrum  

 volgens een netwerkmodel. 

   

Overwegingen  

 

1. Door het landelijke PvdA bestuur is besloten tot een nieuwe organisatievorm. Daarbij 

spelen regionale actiecentra een belangrijke rol.   

 

2. Daarbij is de uitdrukkelijke wens neergelegd om: 

2.1. de kracht van onze beweging aan te jagen vanuit in de vereniging beschikbare 

panden; 2.2. de plekken te gebruiken waar de beweging sterk is om andere plekken 

binnen en buiten de beweging ook sterker te maken.   

 

3. De gewesten Gelderland en Overijssel willen een gezamenlijk voorstel voor de invulling 

van het nieuwe organisatiemodel dat kan rekenen op draagvlak in de regio.   

 

4. Op dit moment is (nog) niet één locatie beschikbaar die voldoet aan criteria én die op 

draagvlak kan rekenen.   

 

5. In Gelderland en Overijssel zijn twee locaties die aan de criteria (zie 2.) voldoen:  

De reeds bestaande eigen PdvA-panden in Doetinchem en Zwolle.  

 

Gezamenlijk voorstel: 

1. Het regionaal actiecentrum Oost Nederland wordt ingericht als een ‘netwerkmodel’    

    waarbij Doetinchem en Zwolle als nauw samenwerkende en gelijkwaardige locaties    

   dienen.   

2. De totaal beschikbare middelen en inzet worden evenredig verdeeld over de twee 

locaties, tenzij door de gewesten Gelderland en Overijssel  anders wordt besloten.  

3. De verdere uitwerking van dit voorstel zal door beide gewesten in goed overleg 

verder worden vormgegeven.   

     

 

 

 
 

Koos Dalstra, 
Voorzitter Gewest Overijssel 
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Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Veenoxidatie 

Het is al weer een tijdje geleden dat ik civiele techniek studeerde. Naast Wegenbouw, Utiliteitsbouw en 

Waterbouwkunde was één van de studie richtingen “Cultuurtechniek”. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het 

inrichten van polders. LU Wageningen keek meer naar de bodemstructuur, gewasopbrengsten, droogleggingen 

en dat soort dingen. De civiele kant bestond veel meer uit het effectief en efficiënt inrichten van de natte en 

droge infrastructuur.  

 

Ik heb zelfs als studieopdracht nog een fictieve polder moeten inrichten. Daar leer je veel van is mijn ervaring, 

nadenken over hoe de leefomgeving het best ingericht kan worden. Destijds lag natuurlijk bij ons civielen het 

zwaartepunt op de een inrichting gericht op de landbouw. Hoe krijgen en houden we het beschikbare areaal 

geschikt voor een goed landbouwkundig gebruik? 

 

Op enig moment was de beschikbare grond voor landbouw op en begonnen we onze strijd tegen het water. Het 

herwinnen van verloren beschikbare ruimte. Vooral in het westen was door waterafslag van veengebieden veel 

land verloren. De zo ontstane meren werden eerst door molens, later door pompen drooggemalen, de 

zogenaamde droogmakerijen. Ook de Zuiderzee is ontstaan door wegslaan van grote hoeveelheden veen. Ook 

hier vonden we de oplossing land terug te winnen door het creëren van nieuwe polders, extra land wat destijds 

broodnodig was onze voedselvoorziening. Binnen onze gemeentegrenzen ontstonden grote waterpartijen door 

het ontgraven van het zwarte goud turf en het wegslaan van de weren/ribben. 

 

Het bemalen van de (veen)polders leverde weer zo zijn problemen op. Door het naar beneden brengen van de 

(polder)peilen klinkt de veenbodem in. Waterschappen anticipeerden door de waterpeilen weer naar beneden 

bijstellen om de landbouw te bedienen met de benodigde drooglegging. Hierop klonk het veen wederom in. Wij 

noemden dat destijds “het naar beneden malen van polders”. Dit “het naar beneden malen” kan wel oplopen tot 

meer dan 1 cm/jaar. WDOD heeft recentelijk becijferd dat hele gebieden binnen het beheersgebied WDOD in 

2100 veenloos zullen worden als gevolg van klink, krimp en veenoxidatie. Het veenweidegebied zal hier dus 

verdwenen zijn. Voor de gemeente Steenwijkerland geldt daarbij dat de bodemdaling in grote delen van haar 

grondgebied tot 2050 kan oplopen (of beter neerlopen) tot wel 3 meter!  

 

Maar wat is nu het probleem van bodemdaling in veenweidegebieden? Nou, die zijn groot! Naast de enorme 

(toekomstige) kosten voor de droge en natte infrastructuur heeft bodemdaling grote consequenties voor de 

landbouw in ons gebied, voor ons landschap én onze natuur. En daar komt sinds kort het klimaat bij. Het blijkt 

dat de oxidatie van veenweide gebieden enorm bijdraagt aan de CO2 uitstoot. Het handelingsperspectief is 

beperkt: we kunnen het accepteren en gaan gewoon door met naar beneden malen. We kunnen ook anticiperen 

waarmee we het naar beneden malen vertragen. Of we gaan vernatten, waardoor het veen niet verrot, mogelijk 

zelfs weer aangroeit, ook wel opboeren van gronden genoemd. Maar een ander gebruik, bijvoorbeeld natuur, ligt 

dan meer voor de hand. 

 

Bodemdaling in veenweidegebieden raakt dus diverse beleidsterreinen: economische ontwikkelingen, 

klimaatbeleid, gebiedsontwikkeling, Natuur(a2000). En met een beetje fantasie zijn er meerdere te benoemen. 

Eerste indruk is dat het een probleem van het waterschap betreft, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is/wordt een 

probleem van de algemene democratie en de maatschappij, waarbij gekeken moet worden naar het op een andere 

manier gebruiken van het ons beschikbare areaal.  

 

Afgelopen week werd het 8e Nationaal Deltacongres gehouden. Hier werden zware onderwerpen zoals 

Ruimtelijk adaptatie, waterveiligheid, zoetwater, watergouvernance en klimaatverandering aan de orde gebracht. 

Alles met een doorkijk naar 2050. Hoe pakken we deze gezamenlijke verantwoordelijkheden op. 

Ook de “oude” veenweideproblematiek is hier besproken. Er wordt nu zelfs nagedacht over het inrichten van een 

heus nieuw Deltaprogramma veenweide, een programma á la Ruimte voor de Rivier.  

 

Ook hier geldt weer samen werkt beter! Provincies, gemeenten, bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, 

allemaal betrokken partijen. Maar wie neemt nu het voortouw in deze  integrale opgave. 

Gemeente Steenwijkerland, met haar grote raakvlakken met deze veenoxidatieproblematiek, zou m.i. hier veel 

aandacht aan moeten besteden de komende periode. Ik stel voor te beginnen  met de gemeente Steenwijkerland 

om te dopen naar gemeente de Lage Venen.     

 

Wim Konter    
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   Wetenswaardigheden 

 

De gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting. 

 

Dividendbelasting wordt tot nu toe ingehouden op de uitkering van dividend door 

naamloze- en besloten vennootschappen. Het percentage bedraagt op dit moment 

15% en is een voorheffing op de inkomsten of vennootschapsbelasting, net als de 

loonheffing een voorheffing is op de inkomstenbelasting. 

Voor ingezetenen heeft dit dus geen financiële gevolgen. Voor buitenlandse 

belastingplichtige privépersonen en ondernemingen is dat echter wel voordelig 

afhankelijk van het belastingregiem in hun woonland. Vanaf 2019 gaan we 1,4 

miljard euro weggeven waarvan het volslagen onzeker is of het vestigingsklimaat 

voor bedrijven hierdoor aantrekkelijker wordt. Er is een heel grote kans dat het 

voordeel verdwijnt in de zakken van de private equity bedrijven en hun 

aandeelhouders. Dus de bedrijven die Nederlandse ondernemingen opkopen ze 

belasten met enorme schulden. Door de hoge schuldenlast komt de 

winstgevendheid in het geding met als gevolg dat er weer druk komt op de 

loonontwikkeling voor de werknemers met uitzondering van het topmanagement 

zoals menigmaal blijkt. In een vorig artikel heb is al een aantal redenen genoemd 

waarom de lonen niet omhoog gaan. Ik kan er na een bericht van de Rabo van 

hedenochtend nog een aan toevoegen. De Rabobank geeft de Nederlandse horeca 

het advies bij een personeelstekort het gehanteerde businessmodel minder 

afhankelijk te maken van gekwalificeerd personeel. Dat betekent in de praktijk 

dat de lonen weer onder druk komen te staan in deze sector. Men zou het liefst 

iedereen op het minimum loon willen zetten.  

In Amerika nemen de inkomensverschillen steeds sneller toe. In 1990 verdienden 

huishoudens in de onderste 90 % van de inkomensverdeling nog 60% van het 

totale inkomen, nu is dat nog slechts 50%. Het verlies van de onderste 90% van 

de inkomensverdeling is vrijwel geheel ten goede gekomen aan de top 1% 

inkomens. 

We zien ook in ons land door o.a. de verlaging van de vermogensbelasting een 

vergelijkbare ontwikkeling, misschien iets minder extreem dan in Amerika. 

Het zal veel moeite kosten de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% 

gecompenseerd te krijgen voor de lagere inkomens. 

Onze Kamerfractie krijgt veel werk te doen. 

 

Willemsoord, 30-10-2017. 

 

Jan ten klooster 
 
 


