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Van de voorzitter 
 
Landelijk heeft de Partij van de 
Arbeid het moeilijk op dit moment. 
Het beleid zou in de ogen van de 
mensen te weinig PvdA-beleid zijn. 
Ook al is het objectief gesproken 
niet altijd waar: de beeldvorming is 
er, de PvdA Kamerleden weten 
blijkbaar onvoldoende het PvdA 

beleid naar voren en naar buiten te 
brengen. 
Plaatselijk lukt het gelukkig veel 
beter. 
De Veenendaalse krant heeft al een 
paar keer melding gemaakt van 
PvdA amendementen en moties die 
zijn aangenomen, bijvoorbeeld over 
de decentralisatiewetten. 
Ook het advies van de PvdA fractie 
aan de rekenkamer om de 
aanbesteding van het welzijnswerk 
te onderzoeken is overgenomen. 
Vorige week diende het college een 
voorstel in om de tekorten bij het 
parkeren beheersbaar te maken. 
Deze voorstellen zijn vorig jaar al 
door de PvdA gedaan, maar met de 
verkiezingen voor de deur, wees de 
raad deze voorstellen af. Dit heeft 
de gemeentekas inmiddels ruim € 
400.000 gekost.  

 
 
Binnenkort wordt het minimabeleid 
in de gemeenteraad besproken, 
onze raadsleden zullen voorstellen 
doen om de maximale 
ondersteuning te geven aan deze 
groep. En dan niet alleen voor de 

 mensen met een uitkering maar 
ook voor mensen die werken voor 
een laag inkomen tot 120% van het 
minimumloon. 
Maar de PvdA moet niet alleen 
zichtbaar zijn in de gemeenteraad, 
de Partij van de Arbeid moet zich 
laten zien en horen in de 
Veenendaalse samenleving. De 
fractie heeft al een aantal 
gesprekken gehad met instellingen, 
men heeft ook een werkbezoek 
afgelegd, mensen met problemen 
kunnen bij het ombudswerk terecht. 
Maar de PvdA moet ook weer de 
straat op; luisteren naar wat er leeft 
in de samenleving. We moeten niet 
vanachter de computer en het 
bureau de wereld verbeteren, maar 
in de samenleving voelen wat er 
leeft. 
Ali Groebe, voorzitter 
 

 
 

4 PvdA Kamerleden in 
Veenendaal 
 

Op 29 september was het zover, 
maar liefst 4 PvdA Kamerleden 
waren naar de raadszaal van 
Veenendaal gekomen om uitleg te 
geven over de grote 
decentralisatiewetten in de zorg, die 
per 1 januari door de gemeenten 
moeten worden uitgevoerd. 
Bijna 100 belangstellenden, veel 
mensen van Veenendaalse 

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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 instellingen, waren gekomen om te 
horen wat de Kamerleden te 
vertellen hadden. 
Vanuit de zaal waren ongeruste 
berichten te horen over het feit of 
er wel voldoende zorg zal worden 
geboden vanaf 1 januari 2015. Maar 
ook de mensen van “Kerk en 
Minima” lieten horen hoe moeilijk 
de mensen met de laagste inkomens 
het hadden. 
 

 
 
In de Rijnpost stond een mooie kop: 
“PvdA Kamerleden ontzenuwen 
broodje aapverhalen”, en inderdaad 
de Kamerleden konden aangeven 
dat de noodzakelijke, m.n. de 
lichaamsgebonden zorg zal blijven 
en gegarandeerd wordt. Maar men 
ontkende ook niet dat er bezuinigd 
zal worden op de zorg. Dit betekent 
niet dat er minder geld wordt 
uitgegeven, integendeel er wordt 
per jaar nog steeds meer geld aan 
de zorg uitgegeven, het wordt alleen 
minder meer. 
 

 
 
De Kamerleden gaven aan blij te zijn 
met de signalen vanuit de 
samenleving en zullen de vinger aan 
de pols houden, zodat er geen 
ongewenste bijeffecten zullen zijn. 
Vanuit de instellingen kregen we 
een compliment: men vond het 
moedig dat we in deze tijd, met veel 

kritiek op de zorgplannen, toch deze 
avond hadden georganiseerd. 
Wij zijn van mening dat men ook 
moeilijke plannen moet kunnen 
verdedigen, juist dan moeten de 
Kamerleden het land in om duidelijk 
te maken waar men voor staat. 
Ali Groebe 
 

 
 

Gewestelijke vergadering 
 
Gewestelijke vergadering 27 
september 2014 te Nieuwegein. 
Omdat Pierre en Rosemary 
verhinderd waren hebben Dick en ik 
(Ali Groebe) de gewestelijke 
vergadering bezocht. 
 
Het belangrijkste onderwerp werd 
ingeleid door Maarten Fekkens: de 
komende campagne voor de 
Statenverkiezingen.  
Uitgangspunten: 
- Campagne op inhoud: m.n. 

provinciaal en lokaal beleid. 

- Zoveel mogelijk kiezers bereiken 

(1 miljoen werd genoemd) 

- Faciliteren i.p.v. opdringen 

- Andere manier van 

campagnevoeren, waarbij veel 

gebruik gemaakt zal worden van 

internet: 

1. Google adword 

2. Facebook 

3. Eigen website 

4. Onderwerpen op flyers 

5. Pers 

6. Item voor debat 

7. Straatcampagne daar waar je 

met de media niet komt. 

Verder besproken: 
Procedure voor het programma, 
men wil dat voor half november 
bespreken met afdelingen. 
Ook voor het waterschap zijn er 
verkiezingen in maart. 
 

Tenslotte hield de PvdA wethouder 
van Nieuwegein een praatje over 
leegstaand vastgoed van de 

gemeente. Hij pleitte ervoor om het 
niet te snel te verkopen maar om er 
een maatschappelijk doel aan te 
geven. In Nieuwegein waren er een 
aantal instellingen samengegaan 
waardoor er 3 gebouwen leeg 
kwamen te staan. Toen er 
initiatieven vanuit de bevolking 
kwamen had de gemeente een 
gebouw beschikbaar wat voor een 
relatief laag bedrag op de begroting 
van de gemeente stond. Omdat we 
geen antwoord hadden gehad op de 
brief over het Jaarplan van het 
gewestelijk bestuur heb ik de vraag 
mondeling gesteld: waarom het 
gewest zijn eigen plannen niet 
uitvoert, weinig contact heeft met 
de afdelingen en lastig bereikbaar is. 
Dit gevoelen leefde bij meer 
afdelingen. Het antwoord was niet 
echt duidelijk. Zo te zien zijn er 
nogal wat bestuurswisselingen 
geweest. 
Ali Groebe, Dick Vink 
 
 

 
 
Gesprek met Patrimonium 
 

Op verzoek van de fractie woont de 
directeur van Patrimonium 
Woonstichting, Piet de Vrije, de 
vergadering op 11 november 
aanstaande bij. Er zal onder meer 
worden gesproken over: 

 De visie van Patrimonium op de 
toekomst van Duurzame Energie 
Veenendaal Oost (DEVO). 
Patrimonium is partner in DEVO, 
de energieleverancier die de 
afgelopen periode onderwerp 
van veel discussie is geweest. 

 De groei van Veenendaal. 
Patrimonium heeft laten 
onderzoeken of deze groei van 
Veenendaal betekent dat er ook 
meer sociale huurwoningen 
gewenst zijn. Uit het onderzoek 
blijkt dat, als er geen sociale 
huurwoningen extra worden 
bijgebouwd, er een tekort kan 
ontstaan van duizend tot 
vijftienhonderd huurwoningen in 
2030.  

http://www.pvda.nl/
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Zie ook: 
http://www.patrimonium.nl/news.a
sp?id=600997&pid=5379&mid=5393 
De samenwerkingsovereenkomst 
die de Stichting Schuldhulp 
Veenendaal en Patrimonium 
onlangs hebben getekend. Hiermee 
beogen deze partijen een efficiënte 
samenwerking te realiseren op het 
gebied van preventie en vroege 
signalering van schulden bij 
huurders. Als huishoudens moeilijk 
rond kunnen komen met hun 
inkomen kan ondersteuning worden 
geboden in de vorm van 
begeleiding. Het streven is om in 
een vroeg stadium van zich 
aandienende problemen te 
proberen schulden te voorkomen 
en/of financiën weer stabiel te 
krijgen. 

 
 
Dit gesprek vloeit voort uit het 
voornemen van de fractie met 
regelmaat in gesprek te gaan met 
organisaties die zich bezighouden 
met voor de PvdA relevante 
thema’s. Het laatste gesprek in deze 
reeks was op 6 oktober jongstleden 
met vertegenwoordigers van de 
Stichting Kerk en Minima 
Veenendaal. Dit is een 
interkerkelijke organisatie die een 
helpende hand wil bieden aan de 
zowel christelijke als niet-christelijke 
Veenendalers in nood. 
Jan Schoeman, commissielid 
 

 
 

PvdA voor een 
ruimhartig minimabeleid 
 

De contrasten in Veenendaal zijn 
groot. Als je over de rondweg-oost 

rijdt kan je bij Devo het geld bijna 
letterlijk in rook op zien gaan. 
Terwijl navraag bij de voedselbank 
leert dat zij met de 200 
voedselpakketten waarmee zij nu 
gezinnen in Veenendaal 
ondersteunen aan hun maximum 
capaciteit zitten. Bij de steunfractie 
van oktober bleek dat daarbovenop 
ook nog eens tussen de 150 en 200 
mensen (met gezinnen) door de 
stichting “Kerk en Minima” 
geholpen worden met 
voedselbonnen. Voedselbonnen 
kende ik alleen uit de verhalen van 
m’n oma uit de jaren 30 en de 
oorlogsjaren. Nu lopen wij in 
Veenendaal wel eens vaker jaren 
achter, maar dit kan toch echt niet 
de bedoeling zijn. De PvdA is van 
mening dat we dit niet moeten 
willen in Veenendaal. 
In deze context wordt ons door het 
college gevraagd na te denken over 
het minimabeleid.  
In het raadsprogramma staat dat 
het minimabeleid vooral activerend 
moet zijn. Dat betekent dat alle 
regelingen er in meer of mindere 
mate toe moeten bijdragen dat 
mensen aan het werk gaan.  
 

 
 
Wij vinden een activerend 
minimabeleid op zich prima voor 
mensen die kunnen werken, daar 
wordt iedereen beter van. Ook 
hebben wij er geen probleem mee 
als deze mensen een tegenprestatie 
leveren. Maar, er zitten ook een 
heleboel mensen in de bijstand die 
daar weinig tot niets aan kunnen 
doen omdat ze zo’n afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben dat ze nooit 
aan regulier werk kunnen komen. 

Wij vinden dat voor die mensen en 
de kinderen in minima gezinnen het 
minimabeleid ruimhartig moet zijn.  
Die ruimhartigheid moet zeker 
gelden als het om bijzondere 
bijstand gaat. Vaak is dit voor 
mensen namelijk een soort laat 
resort, en zijn ze al ten einde raad. 
Die mensen dan het idee geven dat 
ze aan het bedelen zijn is niet alleen 
asociaal maar ook onfatsoenlijk.  
Als het dan gaat om activerend 
minimabeleid en werken moet 
lonen, willen wij dat 
minimaregelingen niet alleen 
toegankelijk zijn voor mensen in een 
uitkeringssituatie, maar dat je ook 
als je werkt voor een minimumloon 
of net daarboven gebruik kunt 
maken van bepaalde regelingen. 
Zeker als het gaat om regelingen die 
kinderen aangaan zoals de 
computer regeling, het Diploma A 
zwemmen of het jeugdsportfonds. 
 

 
 
Tenslotte zien wij dat dit college de 
gelden die via de decentralisatie van 
de WMO naar de gemeente komen 
wil inzetten voor het minimabeleid. 
Waarschijnlijk om zo de 
minimanorm naar 120% op te 
kunnen schroeven. Wij zijn daar om 
2 redenen geen voorstander van. 
Ten eerste niet omdat dit geld 
bedoeld is voor een veel grotere 
groep WMO gebruikers dan alleen 
minima en je dat geld via het 
minimabeleid niet bij die  (juiste) 
mensen krijgt en aan de andere kant 
omdat dit het minimabeleid enorm 
vertroebelt, ingewikkeld maakt, 
noopt tot uitzonderingen en extra 
potjes en aanvullend beleid.  
De komende maanden zullen wij als 
PvdA fractie ons inzetten om 

http://www.pvda.nl/
http://www.patrimonium.nl/news.asp?id=600997&pid=5379&mid=5393
http://www.patrimonium.nl/news.asp?id=600997&pid=5379&mid=5393
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bovenstaande uitgangspunten 
vertaald te krijgen in het 
minimabeleid van deze gemeente. 
Wij vermoeden dat dit niet vanzelf 
zal gaan en we daar een hoop 
moties en amendementen voor 
zullen  moeten indienen. 
Puck van Aart, raadslid PvdA 
Veenendaal 
 

 
 

Niemand mag buiten de 
boot vallen 
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn de 
gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg, 
maatschappelijke ondersteuning en 
participatie. De gemeente 
Veenendaal krijgt van het Rijk 35 
miljoen euro voor de uitvoering van 
deze drie zogenoemde 
decentralisaties. Het college van 
burgemeester en wethouders van 
Veenendaal heeft besloten om de 
uitvoering van de decentralisaties 
en het verlenen van de daaruit 
voortvloeiende zorg zonder 
gemeentelijke aanvulling te 
financieren. Wat betekent dit in de 
praktijk? Dit betekent dat wanneer 
er meer mensen dan waar rekening 
mee is gehouden die zorg, 
jeugdhulp of maatschappelijke 
ondersteuning nodig hebben, het 
college ofwel “nee” moet verkopen 
ofwel het niveau van de 
voorzieningen moet versoberen 
door daarop te bezuinigen. 
 

 
 

De fractie van de PvdA vindt dit 
geen goed plan en stelt voor om een 
spaarpot te maken die speciaal is 
bedoeld voor tegenvallers bij de 
decentralisaties. Vele gemeenten in 

Nederland zijn ons hierin al voor 
gegaan. Zo heeft de gemeente 
Nieuwegein met een vergelijkbaar 
aantal inwoners als Veenendaal 
ruim één miljoen euro opzij gezet 
als reserve. Onze fractie zal bij de 
begrotingsbehandeling voor 2015 
dan ook opnieuw pleiten voor het 
instellen van zo’n reserve. 
 
De fractie heeft zich ook sterk 
gemaakt voor een ruimhartig en 
fatsoenlijk minimabeleid. Ook 
werkenden met een laag inkomen 
tot maximaal 120% van het wettelijk 
minimumloon moeten wat de 
fractie betreft in aanmerking komen 
voor regelingen die gelden voor de 
minima. U kunt op ons rekenen dat 
wij ons maximaal zullen inzetten om 
dit te realiseren. Te veel gezinnen 
leven immers in armoede en de 
voedselbank in Veenendaal is 
jammer genoeg nog lang niet 
overbodig. 
 
In de afgelopen periode hebben wij 
met succes meer aandacht gevraagd 
voor de onafhankelijke behartiging 
van de belangen van vrijwilligers. 
Onze motie hierover werd met een 
ruime meerderheid van stemmen 
aangenomen. 
 

Wij vonden, om het zachtjes uit te 
drukken, de aanbesteding van het 
welzijnswerk in Veenendaal niet 
bepaald een succes. Veel 
organisaties en vrijwilligers wisten 
niet waar ze aan toe waren na de 
aanbesteding, die door Vitras/CMD 
werd gewonnen en die sindsdien 
onder de naam “Veens” het 
welzijnswerk in Veenendaal vorm 
moet geven. Ook op dit punt is een 
motie van onze fractie aangenomen 
om nu al met een evaluatie te 
komen van hoe Veens tot nu toe 
uitvoering geeft wat is 
overeengekomen. 
 
Bij al deze acties heeft de fractie 
heel veel steun gehad van de 
steunfractie. Wij zijn dan ook heel 
blij dat een aantal leden van de 
afdeling zich inzet om de fractie 

inhoudelijk te steunen. Wij zijn nu 
ruim een half jaar onderweg in deze 
nieuwe raadsperiode. Samen met 
de schaduwraadsleden is het ons tot 
nu aardig gelukt om de voor de 
PvdA zeer belangrijke punten als 
werk, zorg en armoedebestrijding 
goed op de agenda te zetten. Wij 
hopen vervolgens dat wij voldoende 
steun van andere partijen zullen 
krijgen om Veenendaal sociaal en 
sterk te maken en te houden. Wat 
ons betreft mag er namelijk 
niemand buiten de boot vallen! 
Albert Doelwijt, fractievoorzitter 
 

 
 

Ledenraad 20 september 
 
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch  
Prelude  
Bij de ingang ontmoetten we één 
FNV man die de pensioenbrochure 
van FNV uitdeelde. Dat waren er 3 
minder dan op de 50 Plus beurs, 
waar de PvdA (en overigens ook de 
VVD) ontbrak. De inschrijving verliep 
gesmeerd. Bij de koffie vooraf 
raakten we in gesprek met twee 
Brabantse afgevaardigden, waarvan 
de één zorgen had over de 
besteding van werkgelegenheids-
gelden. De ander wilde de negatieve 
koopkracht effecten van de laatste 
belastingmaatregelen op ouderen 
aankaarten. Met deze partijgenoot 
togen we naar de workshop 
Koopkracht en Ouderen.  
Workshop Koopkracht en Ouderen  
Er waren twee sessies. Roos Vermeij 
(fractiespecialist pensioenen) zat de 
sessie voor waar Rosemary en ik 
deelnamen. In een voorstelrondje 
kon een ieder de onderwerpen die 
ze het meest na aan het hart lagen 
alvast benoemen. Naast het eerder 
genoemde belastingprobleem 
kwamen de problemen van 
Rotterdamse ouderen in de bijstand 
en de AOW van 65 plussers met 
jongere partner aan de orde. Mw. 
Van Leeuwen(Ede) kaartte het 
communicatieprobleem aan dat de 
PVDA richting ouderen in het 

http://www.pvda.nl/
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algemeen heeft. Hoe leggen we het 
op straat uit.  
De door Roos Vermeij aanbevolen 
strategie is:  

 Benadrukken dat ons stelsel het 
beste is in Europa.  

 Benadrukken dat voor velen een 
korting voorkomen is door 
deelname van de PVDA  

In de discussie bleef het effect op de 
koopkracht door de voor ouderen 
sterk verhoogde belasting 
onderbelicht. De aanwezige 
partijgenoot uit de Europa 
werkgroep maakt melding van grote 
zorgen over de keuzes die op 
Europees niveau gemaakt dreigen te 
worden. Aan het eind van de 
toegemeten tijd verzamelt Roos 
Vermeij de emailadressen van de 
werkgroep leden en zegt toe waar 
mogelijk op issues terug te komen.  
 

 
 

Plenaire ledenraadvergadering 
De vergadering werd bekwaam 
geleid door Marnix Norder.  
Hans Spekman opende met een 
overzicht van de actualiteit. Hij 
besteedde uiteraard aandacht aan 
Gaza, IS en MH17, en deelde zijn 
ongenoegen over de ESTRO affaire. 
Zijn grootste applaus oogstte hij met 
de opmerking dat hij in de Irak 
situatie ook zou vluchten en dat hij 
ongelofelijk blij zou zijn opvang 
elders te ontvangen.  
Daarna was het de beurt aan Frans 
Timmermans. Hij vergrootte het 
door Hans aangegeven thema 
verder uit in zijn exposé over 
Oekraïne en ISIS. Na een pittige 
discussie met de pro Palestina 
lobby, werden de verdiensten van 
Frans gememoreerd. Frans werd 

door de aanwezigen getrakteerd op 
een staande ovatie.  
Jeroen Dijsselbloem en Lodewijk 
Asscher gaven een duo presentatie 
met als rode draad de noodzaak van 
begrotingsevenwicht en sociaal 
evenwicht. De intentie is de lasten 
op arbeid te verlagen. Een 
vraagsteller uit de zaal die begon 
over hogere vermogenslasten kreeg 
echter geen bevredigend antwoord.  
De laatste der prominenten was 
Diederik Samsom. Hij begon met het 
uitzwaaien van Mariette Hamer. 
Saillante punten waren: - De 
gehandicapte jongere die 
dolgelukkig was geworden als 
supermarkt medewerker. - De 102 
jarige dame in het verzorgingstehuis 
die terecht ineens 1000 euro per 
maand extra moest gaan betalen. 
Een vermogende kan dat nu 
eenmaal gewoon ophoesten.  
Helaas, Diederik leert misschien wel 
bij, maar zonder enige empathie een 
hulpbehoevende wegzetten als 
rijkaard die gewoon moet dokken, 
heeft hij nog niet afgeleerd.  
 

 
 
Moties  
Halverwege het betoog van Frans 
Timmermans werden we overvallen 
met 15 pagina’s moties, waar al wel 
een advies van het partijbestuur aan 
vast zat, maar die wij in ieder geval 
niet met onze achterban hadden 
kunnen bespreken. Terwijl 
Rosemary Frans volgde, dook Pierre 
in de stukken:  
Extra congres over aanpassen 
regeringsbeleid, Werkgelegenheid, 
Financiële sector, Sociale 
ongelijkheid, Decentralisatie, 
Borging van decentralisatie, 
Instabiliteit in de wereld, Oekraïne.  

De formulering was dermate 
complex dat het partijbestuur bij 
nader inzien de discussie niet wilde 
aangaan. Zonde van de leestijd dus. 
Dit moet echt anders. Een motie 
over linkse lijstverbinding met SP en 
Groen Links werd unaniem 
overgenomen. Een motie over de 
rechtstatelijke aspecten rond het 
afnemen van paspoorten werd 
aangehouden. Moties over de groei 
van het extremisme in het Palestina 
conflict en de sociale gevolgen van 
het handelsverdrag met de VS 
werden overgenomen. Het viel op 
dat bij moeilijke gevallen de Tweede 
Kamerfractie in de persoon van 
Martijn van Dam en zelfs het 
kabinet in de persoon van Lodewijk 
Asscher in stelling werden gebracht 
om de vergadering van “extra 
argumenten te voorzien”.  
 

 
 
Organisatorische leerpunten  
De workshops kunnen productiever 
als de inhoudelijke deskundige 
vergezeld wordt van een 
vergadervoorzitter. Nu moest Roos 
Vermeij steeds opnieuw beslissen 
hoe gedetailleerd zij op vragen 
inging. Zoiets valt niet mee als je 
een enorm kennisoverwicht hebt op 
je gesprekspartners. Er moeten 
meer en langere pauzes komen. Nu 
was er niet genoeg tijd om te 
lunchen en werd het plenaire 
gedeelte helemaal niet gepauzeerd. 
Moties MOETEN minstens een week 
van tevoren bij de deelnemers ter 
inzage liggen. Zo niet dan hebben de 
opstellers en de lezers een 
onevenredige kennisvoorsprong op 
de afgevaardigden. Deze moties 
waren op 16 september ingediend. 
Waarom niet verspreiden naar de 
aangemelde afgevaardigden? 
Hopelijk komt dit punt aan de orde 

http://www.pvda.nl/
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op de komende ledenraad over 
partijdemocratie op 25 oktober. Ik 
begrijp dat een afdeling altijd moties 
kan indienen. (Volgens het 
presidium is het een misverstand 
dat kleine afdelingen dat niet 
mogen). Wellicht dat het bestuur 
van de afdeling Veenendaal deze 
suggestie voor een motie kan 
bespreken. 
Pierre en Rosemary Polderman 
 

 
 

Ledenraad 25 oktober 
 
Deze ledenraad stond in het teken 
van de ledendemocratie. Uiteraard 
waren er updates van de 
voormannen, maar de hoofdmoot 
van deze vergadering was het 
doornemen van de voorstellen van 
de werkgroep ledendemocratie, 
zoals beschreven in het ledenblad 
ROOD. 
Insteek van het bestuur PVDA 
Veenendaal was daarbij: Het is 
prima om de leden te betrekken, dat 
moet ook. Maar het lijkt er op dat 
bijna alles digitaal gaat worden. Dat 
moet niet de menselijke contacten 
vervangen.  
Brainstormen 
Halverwege de middag ging een 
groot deel van de aanwezigen 
uiteen om samen te brainstormen 
over de onderwerpen.  

 Ledenwerving  

 Aantrekkelijke vereniging  

 Einde aan de machteloze politiek 
(Jan Hamming: Motto Burgers 
moeten meer zelf kunnen)  

 Permanente binding  
Hans Spekman, Jan Hamming en 
Paul Tang gingen in een vorm van 
voortgangsrapportage over hun 
diverse verantwoordelijkheids-
gebieden in op behaalde successen.  
In overleg met het bestuur bezocht 
Rosemary de sessie Ledenwerving. 
Hieruit kwamen veel nuttige tips. 
Deze geven we in een apart 
document door aan het bestuur.  
Pierre bezocht de sessie 
permanente binding. Hier ging het 

vooral om het scheppen van een 
band met de kiezer. Veel 
aanwezigen vonden de 
ombudsteams het meest effectief 
om die band te scheppen met 
daarnaast activiteiten voor jongeren 
en evenementen. Zelf heb ik 
ingebracht dat individuele leden van 
de partijtop beter moeten 
communiceren met individuele 
leden. Als we elkaar intern negeren, 
hoe kun je dan effectief naar buiten 
treden? Daarover staan veel tips op 
MijnPVDA.nl.  
Vervolgens kwamen de voorstellen 
in de vorm van stellingen aan de 
orde. Hierover komt een apart 
document met foto’s.  
De rode draad was dat de geest van 
de voorstellen breed gedeeld werd. 
Omdat de stellingen bewust 
prikkelend geformuleerd waren, 
was het moeilijk om er in de meeste 
gevallen voor 100% mee in te 
stemmen. Er kon namelijk alleen 
voor of tegen gestemd worden. Wie 
de door de werkgroep onlangs 
rondgestuurde enquête heeft 
ingevuld, zal dit kunnen beamen.  
 

 
 
Ook deze vergadering werden 
diverse moties ingediend. De 
stemming verliep conform het 
preadvies van het bestuur. 
Persoonlijk had ik erg de neiging om 
voor de oproep te stemmen dat de 
fractie zich steviger moet opstellen 
in het debat. Het viel me op dat de 
fractie op zulke momenten nogal 
eens vraagt om niet voor de voeten 
gelopen te worden. Als 
afgevaardigde besloot ik om dat niet 
te doen. Op persoonlijke titel had ik 
wel voor wat minder flexibiliteit van 
de fractie willen stemmen.  

Tot slot kwam Diederik Samsom aan 
het woord. Hij begon met een 
mooie anekdote. Diederik: “Op een 
vroege avond liep ik uit de Tweede 
Kamer naar mijn auto. Ik liep langs 
een opgeschoten jongeman. Deze 
riep naar mij: Heej Samsom!! Ik zat 
er behoorlijk doorheen en had niet 
veel energie om na zo’n lange dag 
een nieuwe discussie aan te gaan. Ik 
liep door naar mijn auto en de 
jongeman volgde mij en riep nog 
een keer Heej Samsom, Heeeej 
Samsom. Toen ik aankwam bij mijn 
auto tikte de jongeman me op de 
schouder en zei: Heej Samsom, 
bedank die Asscher van me, want 
die heeft mijn baan gered.”  
Wie de pers gevolgd heeft zal verder 
al weten dat Diederik zich zorgen 
maakt over de aansluiting van 
gehandicapten bij de eisen van de 
maatschappij. Hij pleitte ervoor dat 
die zich open blijft stellen voor 
diegenen die uit zichzelf moeilijk 
meekunnen. De vergadering 
beloonde dat met een warm 
applaus. 
Pierre en Rosemary Polderman 
 

 
 
Vooraankondiging 
Ledenvergadering woensdag 17 
december 2014. 
Op woensdag 17 december 2014 is 
er een ledenvergadering. Dit keer 
wordt deze gehouden in buurthuis ’t 
Turfke in de Zonnebloemstraat (wijk 
’t Hoorntje). Aanvang 20.00 uur. 
Onderwerpen: huishoudelijk, maar 
ook de actualiteit! En wat je zelf 
inbrengt. Zet hem vast in je agenda. 
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