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Van de voorzitter 
 
Nog een paar weken te gaan en dan 
staat het zomerreces voor de deur. 
De fractie en steunfractie hebben 
hard gewerkt in het afgelopen jaar. 
Hoewel de fractie klein is, worden er 
regelmatig goede voorstellen 
ingediend. Zo is op initiatief van de 

PvdA de tegenprestatie-eis in de 
Bijstandswet aangepast. 
Keer op keer heeft de fractie zich 
uitgesproken voor een goed en 
fatsoenlijk minimabeleid.  
 
Men heeft gevraagd de geld-terug 
regeling te laten gelden voor 
mensen met een inkomen tot 120% 
van het minimuminkomen  i.p.v.  tot 
110%. De geld-terug regeling is 
bestemd om mensen te laten 
deelnemen aan culturele-, 
maatschappelijke- of sportieve 
activiteiten. 
 

 
 
Ook heeft de fractie geprobeerd de 
categoriale regeling voor ouderen in 
stand te houden. Deze regeling is 
bestemd voor ouderen met alleen 
AOW en een klein pensioen. Deze 
beide voorstellen hebben het helaas 
niet gehaald. 
Kortom de fractie heeft een grote 
inzet waar het ‘t minimabeleid 
betreft. 
De inzet blijft een sterker en socialer 
Veenendaal. 

Maar naast de fractie zijn er nog 
veel meer mensen actief in onze 
afdeling: er is een steunfractie die 
1x per maand een onderwerp 
bespreekt voorafgaand aan de 
raadsvergadering. 
Marjon, Jos en Hennie vormen het 
ombudsteam. Pierre en Rosemary 
bezoeken ledenraad-en gewestelijke 
vergaderingen. Bovendien zijn zij 
congresafgevaardigden. 
Lars zit namens de PvdA is de 
Veenendaalse jongerenraad. Bob 
Smet heeft tot nu toe de website 
beheerd. Dit zal worden 
overgenomen door Hans v.d. Braak. 
Ten slotte is het geweldig dat zich 
opnieuw een aantal jonge leden 
heeft aangemeld als lid. 
Ik wil iedereen bedanken en wens u 
namens het bestuur een fijne 
vakantie toe! 
 
Ali Groebe, voorzitter 

 

 
 

Veenendaal bruist niet 
vanzelf 
 
Vorige week besprak de 
raadscommissie het 
evenementenbeleid van 
Veenendaal. De visie van het college 
van burgemeester en wethouders 
daarop kun je in drie zinnen 
samenvatten. “Evenementen zijn 

http://www.pvda.nl/
mailto:aligroebe@hetnet.nl
mailto:veenendaa@pvda.nl
mailto:albert.doelwijt@veenendaal.nl
http://www.veenendaal.pvda.nl/
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belangrijk voor de sociale cohesie, 
de lokale economie en voor 
Veenendaal als jonge bruisende 
leefstad. Het college juicht 
initiatieven daartoe dan ook van 
harte toe. Datzelfde college heeft er 
alleen niks voor over”. 
 
De PvdA vindt dit echt te mager. Het 
lijkt erop of we naar een glas water 
gaan zitten kijken in de hoop dat dit 
vanzelf gaat bruisen. Maar als je dat 
wilt dan zal je er toch echt een 
bruistablet in moeten gooien. Met 
andere woorden: de gemeente 
moet een voortrekkersrol vervullen 
en bereid zijn te initiëren, te 
katalyseren én te investeren. 
 

 
 
De Veense PvdA daagt het college 
daartoe uit en is zoals altijd bereid 
mee te denken over een passende 
inhoudelijke invulling en een solide 
financiële dekking! 
 
Puck van Aart, raadslid PvdA 
 
 

 
 

Het Bestuur 
 
Het huidige bestuur is op de 
ledenvergadering van 26 maart 
herkozen. In het bestuur zitten een 
aantal mensen die t.z.t vervangen 
willen worden. 
Zelf ben ik nu bijna 4 jaar voorzitter 
en zou heel graag de hamer willen 
doorgeven aan een ander. 
Ik heb het voorzitterschap altijd met 
veel plezier gedaan, maar vindt het 
wel tijd dat er wat nieuw bloed in 
het bestuur komt. 

Hierbij doe ik een oproep aan u als 
lid van de PvdA om eens na te 
denken over een functie in het 
bestuur. Natuurlijk gaan we u 
inwerken en kunt u warmlopen. U 
kunt bijvoorbeeld beginnen als vice-
voorzitter, vice-secretaris of vice-
penningmeester. Dit wil niet zeggen 
dat het DB gaat opstappen, maar we 
willen wel graag nieuwe mensen 
inwerken. 
 
Denkt u er eens over na? 
U kunt zich aanmelden bij: 
aligroebe@gmail.com  
 
Ali Groebe 
 

 
 
 

Huishoudelijke hulp 
 

PvdA bepleit verlaging eigen 
bijdrage huishoudelijke hulp. 
Op 23 maart jongstleden heeft 
PvdA-staatssecretaris Martin van 
Rijn een brief aan de Tweede Kamer 
gestuurd over de zogenoemde 
huishoudelijke hulptoelage. In deze 
brief worden een aantal suggesties 
gedaan die het gebruik van 
huishoudelijke hulp kunnen 
bevorderen. 
 
Eén ervan heeft betrekking op een 
(tijdelijke) verlaging van de eigen 
bijdrage voor zulke huishoudelijke 
hulp van €11,- naar €5,- per uur. De 
bedoeling daarachter is om het 
systeem meer geleidelijk te laten 
ingaan, de huishoudelijke hulp 
betaalbaar te houden, 
alfahulpconstructies tegen te gaan 
én werkgelegenheid te bewaren. 
 
Al deze zaken gelden ook voor 
Veenendaal en daarom wil de PvdA 
die eigen bijdrage ook in 
Veenendaal tijdelijk verlagen. Om 
dat in gang te zetten, heeft de 
fractie van de PvdA bij monde van 

raadslid Puck van Aart schriftelijke 
vragen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders. Zo 
wil Van Aart graag weten of 
Veenendaal één van de gemeentes 
is die daadwerkelijk heeft gevraagd 
de eigen bijdrage tijdelijk te mogen 
verlagen. Mocht dit niet zo zijn, dan 
horen de Veense sociaaldemocraten 
graag of het college bereid is zich 
alsnog bij dat verzoek aan te sluiten. 
 
Immers, zoals Puck van Aart 
opmerkte: “De brief van de 
staatsecretaris bevat belangrijke 
aanknopingspunten die de toegang 
tot huishoudelijke hulp voor veel 
meer ouderen en minder-
vermogenden garandeert.  
Als PvdA vinden we dat je met zulke 
kansen heel serieus moet 
omspringen”. 
 

 
 
 

Linksom 

 
Regelmatig heb ik u als leden 
opgeroepen om iets naar de 
Nieuwsbrief te sturen waarover u 
zou willen discussiëren binnen de 
PvdA of waarover u uw mening zou 
willen geven. 
Dit gebeurt niet vaak. Deze keer is 
er wel een stuk  gekomen van Pierre 
Polderman. Hij maakt deel uit van 
de groep ‘Linksom” in de Partij van 
de Arbeid. 
Hierbij het stuk van de groep. Het 
bestuur heeft nog niet over de 
inhoud gesproken , maar zal dat 
uiteraard wel doen. Misschien 
nodigt het u al uit om te reageren! 
 
Met groeten, Ali Groebe 

http://www.pvda.nl/
mailto:aligroebe@gmail.com
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Linksom! In de Partij van 
de Arbeid 
 
Linksom! is een beweging van 
inmiddels zo’n honderd actieve 
PvdA-ers die vinden dat onze partij 
zich in een bestaanscrisis verkeert 
en het toekomstperspectief van de 
partij willen verbeteren. 
De PvdA lijkt gegijzeld door een 
veelvoud van neoliberale 
compromissen.  
 
Tegenover te weinig regulering van 
financiële markten en groei 
gebaseerd op toenemende 
ongelijkheid heeft de PvdA geen 
aansprekend en overtuigend 
alternatief weten te bieden. Daarbij 
heeft de PvdA met lede ogen 
moeten aanzien hoe de 
inkomenszekerheid (V&D en vele 
anderen), de gezondheidszorg (pgb) 
en de ouderenvoorzieningen (AOW-
gat, sluiting verzorgingshuizen, etc.) 
werden uitgehold.  
Daartegenover stonden slechts 
pyrrusoverwinningen als de ABN 
bonus affaire. 
 
Linksom! heeft in het manifest “Met 
vertrouwen linksom!” een analyse 
gemaakt wat er mis is in onze partij 
met tal van voorstellen voor 
veranderingen in Vijf over Links:  
1. Herstellen van het vertrouwen in 

links: erken dat dit kabinet een 
grote fout was, bedenk een exit-
strategie, neem de problemen 
van mensen weer serieus en 
dicht de kloof tussen woord en 
daad;  

2. Investeren in duurzame groei en 
werk in plaats van eenzijdig 
bezuinigen: we maken een 
eigentijds Plan voor de Arbeid;  

3. Solidariteit, eerlijk delen en 
gelijke kansen als norm: We 
maken een Plan voor Herstel van 
de Solidariteit met voorstellen 
om de groeiende ongelijkheid en 
armoede in ons land te 
bestrijden;  

4. Radicale verduurzaming van 
onze economie: We werken aan 
voorstellen voor versnelling van 
de energietransitie, aan de 
totstandkoming van een 
circulaire economie, aan een 
plan voor sanering en 
verduurzaming van de financiële 
sector, aan een plan om de 
marktwerking te verdringen uit 
de publieke dienstverlening en 
om de transformaties in onze 
verzorgingsstaat te herijken en 
de publieke sector te versterken;  

5. Het assertief uitdragen en 
verdedigen van onze Europese 
waarden uit de Verlichting: we 
werken aan voorstellen die 
uitsluiting en discriminatie tegen 
gaan, de Internationale 
Solidariteit versterken, maar ook 
die onze weerbaarheid 
versterken tegenover 
bewegingen van binnen en 
buiten Europa onze waarden 
met geweld en intimidatie 
bedreigen.  

 
Linksom! is een beweging van 
individuele PvdA-leden, die dat op 
persoonlijke titel doen. 
Op de website 
https://metvertrouwenlinksom.wor
dpress.com/manifest/ vind je meer 
informatie en kun je 
meediscussiëren.  
 
Pierre Polderman, PvdA-lid 
 
 

 
 

 
 

Onderwijslocaties 
 
Op donderdag 12 maart hebben we 
in de commissie gesproken over het 
Integrale Huisvestingsplan dat 
handelt over de huisvesting van 
scholen. Er gaat nogal wat 
veranderen op dit gebied. Zo is het 
college een voorstander van 
multifunctionele ruimten. Dit wil 
zeggen dat meerdere scholen samen 
met bijvoorbeeld een 
kinderdagverblijf of een 
peuterspeelzaal één gebouw 
kunnen delen. Wij hebben op dit 
moment binnen Veenendaal 33 
verschillende schoollocaties. Het 
college wil dat aantal naar 22 
terugbrengen.  
 

 
 
De PvdA kan daarmee instemmen, 
temeer omdat de scholen zelf 
positief zijn over dit voornemen. De 
schoolgebouwen binnen 
Veenendaal zijn met een 
gemiddelde leeftijd van 37 jaar over 
het algemeen al wat ouder. In 
relatie daartoe dient zich een 
belangrijk vraagstuk aan: 
opknappen of investeren in nieuwe 
gebouwen, waarbij de PvdA een 
scherp oog wil houden op de 
mogelijke risico’s voor de gemeente 
bij beide scenario’s. 
Eva van der Schoot, commissielid 
PvdA 

 
 

http://www.pvda.nl/
https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/manifest/
https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/manifest/
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1 mei 
 
PvdA-ers steken de handen uit de 
mouwen in Verpleeghuis de Meent. 
Om eens op een andere manier 
aandacht te besteden aan 1 mei, 
Dag van de Arbeid,  heeft een aantal 
leden van de plaatselijke PvdA 
besloten die dag “aan de slag” te 
gaan in een verpleeghuis. Omdat de 
bewoners die vrijdagmiddag een 
gezellige middag hadden, waren er 
vrijwilligers nodig die de bewoners 
van hun afdeling naar de zaal 
brachten en na afloop weer terug. 
De vaste vrijwilligers stelden het erg 
op prijs om ondersteuning te krijgen 
van extra handjes, en toen de PvdA-
ers, het merendeel heren, behalve 
de bewoners ook de vrijwilligers 
voorzagen van koffie, thee, 
limonade en in de pauze zelfs van 
een advocaatje, zat de sfeer er gelijk 
goed in. Tijdens het optreden van 
een groep line-dansers wilde een 
van de bewoners, ruim 90 jaar oud, 
ook zelf wel weer eens dansen 
waartoe ze een van de heren wist 
over te halen tot plezier van de 
andere bewoners. De PvdA-ers 
hebben deze invulling van 1 mei als 
erg zinvol ervaren en er ook een 
gezellige middag mee gehad! 
 

 

 
PvdA-voorzitter geeft 
aftrap ombudswerk 
 
Op vrijdagmiddag 6 maart bracht 
landelijk PvdA-voorzitter Hans 
Spekman een werkbezoek aan 
Veenendaal. Bij die gelegenheid gaf 
hij in wijkcentrum Aller Erf de aftrap 
voor het ombudswerk ‘nieuwe stijl’ 
zoals de Veense afdeling van de 
PvdA dat gaat ontplooien. 
 
Onder leiding van Jos Schilte 
verrichtte de PvdA al langere tijd 
ombudswerk in Veenendaal, maar 
zowel de manier van werken als de 
samenstelling van het team zijn 

geactualiseerd. Voorheen werd er 
vooral gewerkt met spreekuren (de 
zogeheten mopperuurtjes) terwijl 
het team nu veel nadrukkelijker de 
mensen in de wijken en de 
wijkcentra gaat opzoeken. 
Daarnaast is het team versterkt met 
jurist Hennie Bos en voormalig 
raadslid Marion Oostveen, die naast 
haar expertise vanuit de Veense 
raad ook haar vakbondsverleden 
inbrengt. 
 

 
 

Hans Spekman had berekend dat er, 
Veenendaal meegerekend, landelijk 
nu 169 PvdA-ombudsteams 
werkzaam zijn. Nut en noodzaak van 
deze teams staan voor hem buiten 
kijf: “Politici zijn vaak bezig met 
grote en mooie idealen maar 
verliezen daarbij regelmatig de 
menselijke maat uit het oog. Wat je 
vervolgens ziet, is dat de theorie van 
de bestuurders botst met de 
alledaagse praktijk. Ik roep dan ook 
alle politici op, ook op lokaal niveau, 
voortdurend die praktijk op te 
zoeken, waarbij onze ombudsteams 
een belangrijke signaalfunctie 
hebben. Dat is bitterhard nodig 
want veel mensen schamen zich om 
hulp te zoeken waardoor de 
problemen zich opstapelen.”  
 

 
 
En, zo vervolgde Spekman, “Het 
lokale ombudswerk zal steeds 
belangrijker worden nu de 

gemeenten er op gebieden als zorg 
en welzijn steeds meer taken 
bijkrijgen. Er wordt daarover lang 
niet altijd even duidelijk 
gecommuniceerd waardoor zich 
schrijnende situaties kunnen 
voordoen. Die kun je misschien niet 
allemaal oplossen, maar door goed 
te luisteren geef je als PvdA wél aan 
dat je de mensen en wat hen 
bezighoudt serieus neemt.” 
Albert Doelwijt 
 

 
 

Veenendaal kan …. 
beter! 
 
Afgelopen februari besprak de raad 
de campagne ´Veenendaal kan´ (van 
die borden langs de weg). Het 
college wil deze campagne 
verlengen en uitbreiden. De 
onderbouwing maakt de PvdA 
echter niet enthousiast genoeg om 
hiermee in te stemmen. De 
campagne in 2014 is naar onze 
smaak niet goed geëvalueerd –beter 
gezegd: helemaal niet- en het 
nieuwe plan van aanpak is leeg. Het 
is een stuk zonder concrete 
doelstellingen, zonder ambities en 
er zal wederom geen echte 
evaluatie plaatsvinden waardoor wij 
als raad eigenlijk niks kunnen 
controleren.  
 
Als wij zouden instemmen met het 
beschikbaar stellen van de 
gevraagde 60.000 euro zou dat, naar 
ons idee, nergens heen gaan. Dit 
kan Veenendaal niet, vinden wij als 
Partij van de Arbeid. Wij willen de 
betrokken wethouder dan ook 
oproepen het stuk terug te trekken 
en zo spoedig mogelijk met een 
nieuw en meer solide verhaal te 
komen. Want Veenendaal kán en 
verdient beter. 
Bob Kappen, commissielid PvdA 
 

 

http://www.pvda.nl/
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Gewestelijke vergadering 
 
Verslag van de Gewestelijke PvdA 
partijbijeenkomst 28 maart 2015 te 
Loenen aan de Vecht. 
De evaluatie van de 
verkiezingsnederlaag leverde het 
volgende op: Hoewel we de 
nederlaag in Utrecht ervaren als een 
minder zware werd e.e.a. geweten 
aan te weinig zichtbaarheid van 
lokale mensen. Het bestuur wil 
daarom eerder gaan scouten. De 
bewuste strategie om 
regeringsbeleid te steunen heeft 
niet uitgepakt zoals gewenst, maar 
die stelling kreeg weinig aandacht. 
Men denkt meer te bereiken met 
meer lokale lijstduwers.  
 

 
 
Hans Brouwer gaf een exposé over 
De Gewestelijke Adviesgroep 
Ouderen-Utrecht. Deze heeft als 
doel om binnen de partij de 
ouderen te bereiken en vervolgens 
ook een inspanning te doen voor 
ouderen buiten de partij. 
Aandachtsgebieden zijn WMO, 
transities, zoals de veranderingen in 
de zorg, en wat er zoal nog meer op 
ouderen afkomt.  
 

 
 
Wessel Toonen, voorzitter van de 
Utrechtse werkgroep Europa gaf 
vervolgens uitleg over doel en 
activiteiten van deze werkgroep. 
Doel is stimuleren van de interesse 
in Europa, zonder, zoals Statenlid  

Julie dHondt, opmerkte slaafs alles 
van Europa te slikken. 
 

 
De volgende spreker was Maarten 
van Dijk, fractievoorzitter van PVDA 
Stichtse Vecht, een gemeente met 
o.a. de kernen Breukelen, Loenen, 
Maarssen en Vreeland. De 
overeenkomst met Veenendaal is 
dat men net als wij 2 van de 33 
raadszetels heeft. Maarten 
beschrijft successen bij het tot stand 
brengen van Garantiebanen: Banen 
voor 125.000 arbeidsgehandicapten.  
Zoals op de afdelingsvergadering is 
besproken heeft ondergetekende 
gevraagd naar een concrete 
invulling van het bestuursplan om 
de grenzen van het gewest te gaan 
verkennen. Er komt een lange 
termijn vergaderschema, waarbij 
Gert Mulder expliciet heeft 
toegezegd daar de beoogde locaties 
aan toe te voegen. 
 
Pierre Polderman 
 

 
 

 

 
Woonvisie 2.0 
 
Afgelopen februari presenteerde 
het college een Woonvisie voor 
2014 – 2019. Met de PvdA stemde 
een raadsmeerderheid daartegen, 

waardoor het college haar huiswerk 
over moest doen.  
Dat is ondertussen gebeurd, waarbij 
twee voor de PvdA belangrijke 
problemen zijn opgelost. In 
tegenstelling tot de eerste versie 
wordt nu de huidige voorraad van 
30% sociale woningbouw ook voor 
de toekomst gegarandeerd. 
Daarnaast voorkomt een aangepast 
bouwprogramma dat rond 2030 een 
tekort ontstaat van 1500 sociale 
huurhuizen, waarvoor Patrimonium 
Woonservice meermalen 
waarschuwde. 
 
Verder blijven de startersleningen 
bestaan en wordt onderzocht of het 
mogelijk is ook voor doorstromers 
financiële regelingen te treffen. 
Vooral voor diegenen met een 
koophuis “onder water” is dat 
laatste goed nieuws. Natuurlijk 
blijven er problemen, bijvoorbeeld 
het zogeheten scheefwonen, maar 
de PvdA is blij met de verbeteringen 
in deze Woonvisie 2.0. Ze zijn een 
direct gevolg van het feit dat mét de 
PvdA een meerderheid van de raad 
in februari haar been heeft stijf 
gehouden. 
 
Jan Schoeman, commissielid 
 

 
 

 

http://www.pvda.nl/

