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Van de voorzitter 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf 
is er in Den Haag net een akkoord 
bereikt over een aantal bezuinigingen 
en hervormingen. Positief is dat de 
kern van het sociaal akkoord overeind 
is gebleven: Weliswaar gaat het 
ontslagrecht een half jaar eerder in, 

daartegenover staat dat er een half 
jaar eerder dan gepland, meer 
zekerheid komt voor de flexwerkers. 
Ook zal er eerder een quotum komen 
voor bedrijven die onvoldoende 
mensen met een arbeidshandicap in 
dienst nemen. Zorgelijker is het feit dat 
het budget voor de zorg aan 
gehandicapten wordt verlaagd. 
 

 
 
De belastingverhoging voor de hoge 
inkomens is van tafel, dit was voor 
mijzelf juist een argument om de 
andere plannen, die de lage inkomens 
en zieken betreffen, te kunnen 
verdedigen. Grote zorgen bij mij over 
de woonlasten voor de mensen met 
een laag inkomen, er zijn steeds meer 
mensen in die groep die meer dan 50% 
kwijt zijn aan de woonlasten, dit is 
meer dan bijvoorbeeld het NIBUD 
verantwoord acht. De gemeente Den 
Bosch komt met maatregelen om hier 
iets aan te gaan doen. Ook iets voor 
Veenendaal? 

 
Eén ding is duidelijk: er wordt 6 miljard 
bezuinigd, dit zal pijn gaan doen, maar 
we mogen wel van onze Kamerfractie 
verwachten dat zij met voorstellen 
komen om de grootste knelpunten te 
verzachten. 

Op 19 maart zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. We zullen in 
Veenendaal moeten laten zien dat de 
PvdA er toe doet: een goed 
programma wat we in een actieve 
campagne aan de man / vrouw zullen 
brengen. In de kadernota van juni 
heeft de PvdA, samen met Groen Links, 
duidelijk gemaakt waar wij voor staan: 
minder voor stenen, meer voor 
mensen, met name voor de mensen 
die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Dit vraagt een actieve inzet 
van ons allemaal, de mensen op de 
lijst, de actieve leden. 
 

 
 
We moeten voorkomen dat 
Veenendaal weer een kleurloze 
gemeente wordt, waar weinig te 
beleven valt. Een winkelstad zonder 
een bruisend cultureel uitgaansleven, 
zal nooit dat extra opleveren wat het 
gemeentebestuur zo graag wil. 
Laten wij er met elkaar voor zorgen dat 
de PvdA mede het verschil kan gaan 
maken, dit moeten we met elkaar 
doen, we hebben u allemaal nodig! 
U kunt zich aanmelden bij: 
veenendaal@pvda.nl  
Ali Groebe 
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Tevreden bewoners in 

de Zwaluwenbuurt 
 

De mensen in de Zwaluwenbuurt 
wonen er naar tevredenheid. Die 
conclusie trokken vrijwilligers van de 
Partij van de Arbeid Veenendaal 
afgelopen zaterdag na een bezoek aan 
de Zwaluwenbuurt gelegen in 
Veenendaal West.  Winkelcentrum 
Veenendaal West en het sportpark 
liggen op een steenworp afstand. Al 
veroorzaken  de bezoekers aan het 
sportpark af en toe ook enige 
parkeeroverlast aan de aanliggende 
buurt. Het wijkje is kindvriendelijk 
opgezet met voldoende speel-
gelegenheden en voldoende groen. 
Suggesties waren er nog wel voor een 
veilige oversteek of een 30 km zone. 
 

 
 
Bij deze canvasactie werd de 
geënquêteerden ook de vraag 
voorgelegd wat zij vonden van het 
landelijke beleid van VVD en PvdA. 
Waar moeten die zich vooral sterk voor 
maken? Naast goed onderwijs en 
goede zorg noteerden we ook zorgen. 
Over de stijgende kosten voor de 
zorgpremies, de kinderopvang maar 
ook: hoe houden we de stijgende 
kosten voor de zorg in de hand. 
Belangrijk vinden bewoners het 
economisch herstel en dat de begroting 
op orde komt. Minder bureaucratie en 
meer daadkracht waren ook signalen 
die we kregen. 
De bewoners werden ook uitgenodigd 
ideeën voor het nieuwe 
verkiezingsprogramma van de PvdA 
Veenendaal aan te leveren. Dit staat 
iedereen vrij. 
 

 
 

Steun de afdeling! 
 
De penningmeester van de Partij van 
de Arbeid doet een beroep op u.  
Met het oog op de komende gemeen-
teraadsverkiezingen is het nodig om de 
afdelingskas extra  te vullen. Als u iets 
kunt missen: we houden ons 
aanbevolen. 

We willen graag een aantal activiteiten 
organiseren die uiteraard geld kosten: 

 Huren van kramen op de markt, 

 Drukken van flyers en het 
verkiezingsprogramma, 

 Het organiseren van een politieke 
pub quiz, 

 Het organiseren van een openbare 
debatavond enz., enz., enz.  

Natuurlijk hebben wij gespaard voor de 
verkiezingen, maar omdat we maar een 
kleine fractie hebben in deze laatste 
periode, is ook de afdracht aan de 
plaatselijke partijkas klein. Het kan een 
éénmalig bedrag zijn, het kan een 
kleine bijdrage per maand zijn 
bijvoorbeeld tot de gemeente-
raadsverkiezingen. Iedere bijdrage hoe 
bescheiden ook, is welkom! 
Nummer: 4450778 t.n.v. Partij van de 
Arbeid Veenendaal. 
 

 
 

Diversiteit in V’daal 
 
Voor de zomervakantie hebben wij in 
de raadscommissie een beleidsstuk  
met betrekking tot diversiteit 
behandeld. Dit was voor de fractie van 
de PvdA en anderen inhoudelijk 
onvoldoende. Wij hebben vervolgens 
om iets “nieuws” en concreters 
gevraagd. Afgelopen week heeft de 
wethouder ons een nieuw stuk 
voorgelegd. Hij wil graag met een 
afvaardiging van de raad en de 
diversiteitsraad van Veenendaal kijken 
naar de opgestelde normen die in het 
stuk naar voren komen.  
 

 

De fractie van de Partij van de Arbeid 
vindt de opgestelde normen wederom 
leeg en nietszeggend. Het zijn normen 
waar volgens ons niet mee te werken 
is. Wij vragen ons daarom ook af of om 
de tafel gaan met de verschillende 
partijen wel zinvol is. Gaat het college 
in haar huidige samenstelling nog wel 
met een fatsoenlijk stuk komen? Wij 
betwijfelen het. 
 
Als het aan ons ligt, schuiven we dit 
punt door naar een volgend college en 
gaan wij ons nu focussen op de grote 
onderwerpen die op tafel liggen. Voor 
de Partij van de Arbeid is diversiteit erg 
belangrijk en die diversiteit verdient 
aandacht en respect vanuit het 
gemeentehuis. 
Bob Kappen 
 

 

 
Motie van treurnis 

tegen wethouder  
 
Donderdag 26 september was de 
eerste vergadering van de 
gemeenteraad na het zomerreces. Het 
leek een kalme avond te worden, 
waarin afgezien van de benoeming van 
een raadslid voor Pro Veenendaal, niet 
veel speciaals stond te gebeuren. Die 
benoeming overigens was voor de 
PvdA wel speciaal.  
 

 

 
Het ging namelijk om het invullen van 
de zetel die door het afscheid van 
Abdennour el-Ktibi was vrijgekomen. 
Normaal gesproken zou deze zetel 
worden ingevuld door een PvdA-er. 
Echter, door de afscheiding van Janssen 
en co, bood de Kieswet de mogelijkheid 

PvdA Veenendaal 

sterk en sociaal 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk ook op de site van 

de PvdA voor informatie 

over het congres op 27 

april 2013. 

 

Ook de standpunten van 

de partij m.b.t. actuele 

situatie vindt u hier. 
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dat de eerste opvolger op onze lijst de 
zetel kon innemen. Ondanks een 
royement door de landelijke PvdA en 
ondanks het feit dat Pro Veenendaal 
niet aan de verkiezingen heeft 
meegedaan en dus geen democratisch 
draagvlak heeft, hebben zij nu twee 
zetels in de Veenendaalse gemeente-
raad. 
Maar dit dus terzijde. 
Het venijn van de vergadering zat ‘m in 
het staartje. Op de agenda stond de 
begroting van de GGD Midden 
Nederland. Wederom heeft de raad de 
betreffende informatie veel te laat 
ontvangen. Daar is dit college meester 
in: in het te laat of helemaal niet 
aanleveren van informatie, van 
belangrijke stukken. Deze keer nam 
zelfs de VVD, coalitiepartner, hier geen 
genoegen mee. En zo kon het gebeuren 
dat er een motie van treurnis tegen 
wethouder Bouwmeester werd 
aangenomen. 
 

 
 
Voor de PVDA moet deze motie vooral 
worden gezien als een uiting van 
ongenoegen over het gehele college. 
Over de gebrekkige, opzettelijke en 
onopzettelijke, informatievoorziening 
aan de raad. 
De raad kan haar taak namelijk niet 
naar behoren uitvoeren als zij niet 
beschikt over degelijke, complete en 
tijdige informatie. 

 

 
 

Ombudswerk , 

spreekuur en canvassen 
Enige tijd geleden hebben Jos Schilte 
en Willem Lenderink het organiseren 
van de maandelijkse spreekuren in de 
buurthuizen op zich genomen. De daar 
uit voortkomende vragen en kwesties 
worden door hen uitgezocht . Ook 
vragen die op de fractie afkomen en 
moeten worden uitgezocht worden 

door Jos en Willem behandeld.  
 
Dit werk is erg belangrijk voor de Partij 
van de Arbeid, niet alleen de grote 
lijnen in de gemeenteraad, maar 
luisteren naar wat er leeft in 
Veenendaal moet een belangrijk 
uitgangspunt voor ons blijven. 
Daarnaast gaan er regelmatig 
canvasteams de wijk in om bij de 
mensen aan te bellen met de vraag hoe 
zij hun wijk ervaren, wat er goed is, en 
wat er nog verbeterd kan worden. Ook 
de vragen die we tegenkomen met het 
canvassen, worden uitgezocht door Jos 
en Willem. 
 
Ik wil ze daarom in deze nieuwsbrief 
bedanken voor hun inzet voor dit 
wezenlijke werk. Ook de canvassers die 
toch maar weer een aantal zaterdagen 
op pad gaan bedankt!! 
Ali Groebe, voorzitter 
 

Naar de gemeenteraads 

verkiezingen 
 

 
 
De kandidaatstellingscommissie is 
onder voorzitterschap van Jan 
Langelaar begonnen aan  de 
gesprekken met de aangemelde 
kandidaten. Op 9 december zullen we 
de leden het verkiezingsprogramma en 
de conceptkandidatenlijst voorleggen. 
Voordat het verkiezingsprogramma 
wordt vastgesteld, kunnen de leden op 
14 november het conceptprogramma 
amenderen. De stukken zullen op 31 
oktober worden aangeleverd. 
Begin januari willen we het programma 
presenteren op de nieuwjaars-
bijeenkomst van de afdeling. 
Op 5 maart, 2 weken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, 
organiseren we een politieke pub quiz. 
In de agenda: 

 14 november, ledenvergadering 
voor het amenderen van het 
verkiezingsprogramma. 

 9 december, ledenvergadering, 

waarin de kandidatenlijst en het 
verkiezingsprogramma worden 
vastgesteld. 

 

 
 

Motie van Treurnis is 

treurige bedoening 
Het is al eerder aan de orde geweest, 
onder meer op onze Veense PvdA-
website: het democratisch gehalte van 
het huidige college laat nogal wat te 
wensen over. De vier partijen die het 
college vormen, de Christen Unie, de 
VVD, de SGP en Lokaal Veenendaal, 
laten zich erg weinig gelegen liggen aan 
de inbreng van de oppositiepartijen. 
Erger nog, de wethouders laten zich 
ook bar weinig gelegen liggen aan 
kritische inbreng van hun eigen 
partijgenoten! 
 

 
 
Er zijn voorbeelden te over. Raadsleden 
worden veel te laat geïnformeerd of 
krijgen te weinig informatie. Veel 
belangrijke informatie wordt gegeven 
in besloten vergaderingen, waardoor er 
geen openbare discussie kan 
plaatsvinden. Moties worden 
genegeerd of slechts gedeeltelijk 
uitgevoerd en toezeggingen van 
wethouders worden niet nagekomen. 

 
Dit laatste was het geval met 
betrekking tot Model Veenendaal. De 
Partij van de Arbeid heeft in december, 

P
v
d
A
 V

e
e
n
e
n
d
a
a
l,
 o

k
to

b
e
r 

2
0
1
3

 



4            www.pvda.nl 

P
v
d
A
 V

e
e
n
e
n
d
a
a
l,
 o

k
to

b
e
r 

2
0
1
3
 

toen dit model in de Raad aan de orde 
kwam, een aantal zeer kritische 
opmerkingen gemaakt. Wij hebben 
wethouder Hans Bouwmeester toen 
gezegd dat voor ons en voor 
GroenLinks onze steun aan dit model 
zou afhangen van zijn toezeggingen om 
op deze punten duidelijke en 
structurele veranderingen aan te 
brengen. Bouwmeester zegde dit 
volmondig toe en de PvdA en 
GroenLinks gaven het Model 
Veenendaal het voordeel van de 
twijfel. 
 
We zijn nu bijna een jaar verder en 
geen enkele toezegging is 
waargemaakt. Niet eens een heel klein 
beetje. En dat terwijl het om een heel 
belangrijk onderwerp gaat. Model 
Veenendaal is namelijk de basis van al 
het zorgbeleid en komt dus ook terug 
in de decentralisaties van de jeugdzorg, 
de aanbesteding van het welzijnswerk 
en de participatiewet. 
 

 
 
Wat kun je dan doen als 
oppositiepartij? Dat is een moeilijke 
vraag in het geval van een college dat 
om het zacht uit te drukken niet erg 
open staat voor kritiek. Dat bleek maar 
weer al te duidelijk uit de Motie van 
Treurnis die door  de Raad op 26 
september jl. werd aangenomen tegen 
Hans Bouwmeester. Niet alleen kwam 
er vanuit het college geen enkele 
reactie op deze motie tijdens de 
vergadering maar ook in de weken erna 
was het opvallend stil. Men zal wel 
gedacht hebben: wie geschoren wordt, 
moet stilzitten... 
Maar vergeten doen we het niet. En in 
geval van Model Veenendaal kan dat 
wel eens betekenen dat we met een 
zwaarder instrument gaan komen. 
Marjon Oostveen 
 

 

Veens 
 
Het college heeft uitvoering gegeven 
aan één van de actiepunten uit het 
uitvoeringsplan van het  “Model 
Veenendaal”. Het betreft de 
aanbestedingsprocedure voor de 
uitvoering van het algemeen 
ondersteuningsaanbod. Dit aanbod 
moet vernieuwd worden. De PvdA is 
altijd tegen het “Model Veenendaal” 
geweest. Wel heeft de fractie na 
toezeggingen van de wethouder 
Bouwmeester “aarzelend” voor het 
Model Veenendaal gestemd. 
 

 
In januari 2013 heeft het college het 
plan van aanpak vastgesteld om het 
proces van bestuurlijke aanbesteding 
te doorlopen. De gemeenteraad en de 
diverse adviesraden hebben het start 
document ontvangen en van advies 
voorzien. Hiermee kreeg het college de 
bevoegdheid tot uitvoering over te 
gaan. Bij deze procedure zijn er 2 
leefgebieden betrokken: zelfredzaam-
heid thuis en sociale participatie.  
 
Met de gunning aan Vitras/CMD uit 
Nieuwegein is er grote ongerustheid 
ontstaan onder vrijwilligers in 
Veenendaal. Met deze gunning is de 
lokale organisatie Welzijn in 
Veenendaal gepasseerd. Want vanaf 
2014 zal Vitras/CMD onder de naam 
Veens werkzaamheden op terreinen als 
hulp bij wijkinitiatieven, ouderenwerk, 
jongerenwerk en ondersteuning aan 
vrijwilligers uitvoeren. Vitras/CMD zal 
het onderdeel Welzijn laten uitvoeren 
door de organisatie Participe uit 
Alphen aan de Rijn. 
 
Het Veens Vrijwilligers Platform heeft 
zijn zorgen in de pers geuit over deze 
aanbesteding. Op het moment dat deze 
ongerustheid werd geuit was nog niet 
bekend aan wie de gunning zou 
worden verstrekt. De zorgen van het 
platform betreffen de onduidelijkheid 

of er heldere afspraken over de 
vrijwilligersondersteuning zijn gemaakt. 
Ook heeft het platform “de angst 
uitgesproken dat vrijwilligersonder-
steuning een sluitpost gaat worden en 
daarmee de infrastructuur en expertise 
op dit gebeid gaat verdwijnen”. Goede 
ondersteuning van vrijwilligers en 
opkomen voor hun belangen is een 
voorwaarde om vrijwilligers te 
behouden en te zorgen dat zij niet 
afhaken. 
 
De PvdA maakt zich ook zorgen over de 
positie van het vrijwilligers netwerk in 
Veenendaal. Met deze gunning is er 
veel onduidelijkheid en ongerustheid 
onder de vrijwilligers ontstaan. De 
aanbesteding kan niet worden 
teruggedraaid.  
 

 
 
De fractie zal het college vragen:  

 inzage te krijgen in de 
aanbestedingsvoorwaarden,  

 welke afspraken/voorwaarden er 
zijn gesteld aan de nieuwe 
organisatie om in overleg te gaan 
met vrijwilligers die nu allerhande 
activiteiten uitvoeren,  

 hoe het college dit proces van 
implementatie gaat volgen en op 
welke wijze er kan worden 
bijgestuurd? Zeker omdat het een 
uitvoeringsorganisatie betreft die 
niet bekend is met de 
Veenendaalse situatie. 

 of er gedwongen ontslagen zullen 
volgen na de implementatie en zo 
ja, wat er voor deze mensen is 
geregeld. 

Albert Doelwijt 
commissielid 
 

 

 


