
       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief oktober 2016  

 

  



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief oktober 2016  

Inhoudsopgave    oktober 2016 

 

Van de bestuursvoorzitter  

Van de fractievoorzitter 

Van de wethouder 

De Social Club 

Bezoek van Samsom 

ALV  

Circulaire economie 

Congres 

Lijsttrekkersverkiezing 

Van een raadslid (1)  

Van een raadslid (2) 

Column Marten Ferwerda 

Links aan de Grift 

Agenda 

De fractie 

Het bestuur 

Het ombudsteam 

Contactgegevens en afgevaardigden 

Blijf op de hoogte 

Colofon 
             

 

          



       

 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief oktober 2016  

Van de bestuursvoorzitter 

 

 

 

 

 

Volle koerier en er gebeurt veel 

 

Beste partijgenoten, 

 

Het is maar goed dat we over zijn gegaan op digitaal, anders had deze goed gevulde koerier veel 

teveel papier en inkt gekost om uit te printen. Dit maal een uitgebreide nieuwsbrief met veel 

informatie. Maar er gebeurt dan ook veel. We zijn als afdeling actief en natuurlijk is het land in de 

ban van de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA. Dat het veel media aandacht oplevert is duidelijk, 

maar hopelijk gaat het ook effect hebben op de peilingen. En dan vooral die van 15 maart 2017. 

Maar, in de eerste plaats hoop ik natuurlijk dat de PvdA zich weer primair laat leiden door haar 

idealen en dat veel mensen daar weer in gaan vertrouwen.  

 

Op de korte termijn de lijsttrekkersverkiezing, het partijprogramma, het congres en de Tweede 

Kamer verkiezingen 2017. Maar we zijn ook alweer even bezig met de eerste voorbereidingen van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dat lijkt ver weg, maar over anderhalf jaar is het al weer zover. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 oktober is een aantal belangrijke besluiten genomen. 

In deze koerier een uitgebreide terugkoppeling van de ALV. 

 

En, ik wil toch even speciaal opmerken dat Gerard Docter lid van het jaar geworden is! Gerard, 

nogmaals gefeliciteerd en dank voor je inzet! Dat geldt overigens ook voor Marten Ferwerda die 

jarenlang heeft geschreven voor de PvdA afdeling Apeldoorn. Niet alleen voor de koerier, want ook 

Links aan de Grift heeft hij veel tijd en werk in zitten. En natuurlijk de vele andere activiteiten voor de 

afdeling.  

 

Verder laat ik deze koerier vooral voor zich spreken, want er staat erg veel in. Veel leesplezier!  

 

 

Tom Brands 

Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de fractievoorzitter 
 

 

 

 

 

De campagne is begonnen 

De campagne voor de tweede Kamerverkiezingen barst weer los. Zaterdag 8 oktober was Diederik 

Samsom in Klein Berlijn om zijn plannen voor de komende jaren aan ons als Apeldoornse afdeling te 

presenteren. Maar ook om verantwoording af te leggen over de afgelopen moeilijke crisisjaren, 

waarin wij als PvdA eigenlijk hebben samengewerkt met een partij die over moeilijke vraagstukken 

heel anders denkt. Hij heeft daar een mooi filmpje over gemaakt: doorknokken. 

 

Nog niet klaar 

Inhoudelijk sta ik nog steeds achter de PvdA, maar er zijn toch wel wat zaken die gerepareerd en 

verbeterd moeten worden. De oplopende zorgkosten zijn voor mensen nagenoeg niet meer te 

betalen. Ik heb het dan over het eigen risico. Daarnaast is er nog heel wat te verbeteren bij de 

zorgverzekeraars. Onder druk van het laag (?) houden van de premie heeft de politiek behoorlijk wat 

van hen geslikt. Sommige medicijnen en behandelingen worden niet meer vergoed. 

 

Kwetsbare groepen 

Er zijn hele groepen mensen die voor een laag inkomen werken en maar nauwelijks hun hoofd boven 

water kunnen houden. Ik weet dat de PvdA landelijk repareert wat men kan met wetten (o.a. de wet 

schijnconstructies), maar het beeld is anders. Daarnaast zijn er nog steeds werkgevers die verre van 

netjes met hun personeel omgaan; huishoudelijk hulpen, postbezorgers en taxichauffeurs (regiotaxi). 

Wij kunnen daar als gemeente gelukkig wel wat aan doen door fatsoenlijke tarieven te betalen 

conform cao afspraken. Maar dat is soms niet het hele plaatje. 

 

Decentralisaties sociaal domein 

Ik maak me inmiddels minder zorgen over de decentralisaties; het sociaal domein. Omdat we dat in 

Apeldoorn best goed doen. Ook wij moeten repareren wat niet goed is gegaan en dat doen we dan 

ook. De ingezette veranderingen zijn nog lang niet klaar en zullen nauwkeurig door de gemeenteraad 

worden gevolgd, verbeterd en aangescherpt. Gelukkig hebben we een werkgroep sociaal domein die 

dat zeer intensief in de gaten houdt. 

 

Woningmarkt 

En dan tot slot de woningmarkt. Ook daar heeft de PvdA veel moeten slikken van de VVD minister 

Blok. De huren zijn de afgelopen jaren hier en daar behoorlijk uit de hand gelopen. Er zijn minder 

woningen beschikbaar dan men zou willen. Maar het is niet alleen kommer en kwel. De 
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huurdersverenigingen zijn een verplicht onderdeel geworden van overleg met de corporatie-directie 

en de gemeente. Zij hebben een belangrijke stem. De corporaties zijn weer terug van 

projectontwikkelaars naar hun core business. Graag zou ik zien dat corporaties meer kunnen 

investeren in het duurzaam maken van hun woningvoorraad. Als daarvoor een deel van de 

verhuurdersheffing kan worden uitgeruild, vind ik dat een prima plan.  

 

We zullen zien welke wensen er op 24 oktober worden waargemaakt in het landelijke 

verkiezingsprogramma. 

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

Een dag van een wethouder 

Het zijn drukke maanden. Zowel voor de Raad als voor het College. Ik wil eens een dag van een 

wethouder met jullie doornemen. Laten we een willekeurige maandag nemen. 

 

Statushouders 

In principe begin ik om half negen. Een paar maandagen geleden startte ik de maandag om half 

negen met een gesprek met de projectleider Statushouders Opnieuw Thuis. Samen bereidden we de 

vergadering van de gemeenteraad voor. In de gemeenteraad zou het gaan over de integratienota. 

Gelukkig is er van veel kanten instemming met die nota! We kunnen nog intensiever aan de slag met 

taalverwerving en voorbereiding op de arbeidsmarkt van statushouders. Daarvan zijn in Apeldoorn 

dit jaar ruim 430 komen wonen. 

 

Politiek overleg 

Om negen uur op die maandagochtend hebben we zogenaamd politiek overleg. Marga Jonkman en 

Ties Stam en ik overleggen elke maandagmorgen. Ik bereid me als PvdA wethouder op de politieke 

week voor samen met mijn fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter. 

 

Diverse wethoudersoverleggen 

Daarna zijn er een aantal wethoudersoverleggen (dat noemen we op het stadhuis een WO) gepland 

die maandag. Dat zijn officiele overleggen waarbij de wethouder met de verschillende eenheden 

overlegt over allerlei onderwerpen van uitvoering en beleid. Daar kun je als wethouder duidelijk 

maken wat je wilt op die terreinen. Ik geef een paar voorbeelden. 

 

WO Strategie en Regie 

Meestal om tien uur op maandagmorgen het WO met de eenheid Strategie en Regie. Die maandag 

staat de samenwerking in de regio op de agenda. Er is een notitie gemaakt door de medewerkers die 

we later met de gemeenteraad gaan bespreken. Goede notitie vind ik! De notitie gaat door naar het 

College besluit ik. Samenwerking doet er toe. 
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WO Onderwijs 

Dan het WO Onderwijs, het is elf uur. Volle agenda, veel documenten te lezen. Onderwerpen zijn 

Onderwijshuisvesting, en het Onderwijs aan kinderen van statushouders. Ook hier weer is het fijn te 

merken wat voor een goede en betrokken medewerkers we hebben bij de gemeente Apeldoorn. 

 

Op bezoek bij de dorpsraad Ugchelen 

Dan om 12.00 uur ga ik bij een delegatie van de dorpsraad Ugchelen op bezoek. Een reguliere 

vergadering van de dorpsraad waar ik eens in het half jaar bij aanschuif. We hebben het over allerlei 

onderwerpen. Zorgwoningen in Ugchelen bijvoorbeeld. De dorpsraad stopt veel energie in het 

realiseren daarvan. We gaan als gemeente proberen dat te ondersteunen. Kijken of het gaat lukken. 

 

WO Mobiliteit 

Om 14.00 weer terug. WO Mobiliteit. Dat gaat over verkeer en vervoer. De maandag waar ik nu over 

schrijf waren zowel het besluit over de ontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek als over het parkeer- en 

verkeersvraagstuk Apeldoorn West nog niet genomen. Dat hele WO, anderhalf uur lang, hebben we 

met elkaar doorgepraat over welke keuze het beste past. In de krant hebben jullie kunnen lezen 

welke keuzes ondertussen zijn gemaakt. Op zulke momenten voel je de verantwoordelijkheid als 

wethouder extra. De gemaakte keuzes worden in allereerste aanleg door mij gemaakt. Ondersteund 

door bekwame medewerkers, maar toch, de wethouder is verantwoordelijk. Ik sta zeer achter de 

genomen besluiten, we zijn niet over een nacht ijs gegaan! 

 

E-mail, telefoon en overleg 

Het is half vier. Tot vijf uur mails afgehandeld, een overleg met mijn bestuursadviseur gehad en een 

lang telefoongesprek gehad met een bijstandsgerechtigde. Ik probeer wekelijk met iemand die een 

uitkering heeft te praten. Wat heeft hij of zij nodig? Wat kunnen we als gemeente beter? Je leert 

voortdurend, vooral van mensen die aan den lijve ondervinden wat het is om van een uitkering te 

moeten leven. 

 

Overleg met VNO-NCW 

Om vijf uur broodjes en soep met een delegatie van VNO-NCW. Ook hier gaat het steeds weer over 

de vraag wat er anders en beter kan, ditmaal in de samenwerking van de overheid met ondernemers. 

Hoe kunnen we de arbeidsmarkt in Apeldoorn versterken. 

 

Informatieavond participatiewet 

Om zeven uur een informatie avond voor ondernemers over de participatiewet. Ik mag het woord 

voeren en proberen extra leerwerkplekken voor mensen die nu nog in een uitkering zitten te 

realiseren. Was een goeie avond met veel betrokken ondernemers! 
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Moe maar voldaan  

Rond tienen s’avonds ben ik thuis. Een glas port met Margriet gedronken. Moe maar ook voldaan 

omdat het stimulerend is, vanuit je beginselen als PvdA’er, voor de mensen in de stad iets te kunnen 

betekenen. De landelijke tweede kamer verkiezingen komen langzaam dichterbij. Lodewijk Asscher 

was die avond bij Pauw. Trots op. En ook op Diederik Samsom. We hebben goede mensen. Dit is mijn 

partij! In voor- en tegenspoed! 

 

Johan Kruithof 

Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA 

 

 
Diederik Samsom brengt bezoek aan Apeldoorn
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Gezellige een geslaagde Social Club in 

Klein Berlijn 

 

Maandagavond 5 september organiseerde de PvdA afdeling Apeldoorn een informele bijeenkomst 

om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met de lokale politiek en de afdeling Apeldoorn 

van de PvdA. Het was enerzijds een bijeenkomst voor mensen met interesse in de PvdA en 

anderzijds een kennismakingsmoment met de afdeling voor leden die het afgelopen jaar lid zijn 

geworden van de PvdA.  

 

Onder leiding van bestuursvoorzitter Tom Brands werd aan de hand van diverse stellingen een 

levendig debat gevoerd, fractievoorzitter Marga Jonkman, Tweede Kamerlid Yasemin Cegerek en 

Wethouder Johan Kruithof legden uit waarom zij zich inzetten voor de PvdA en waar zij zich zoal mee 

bezig houden in hun functie en Jurgen Klunder verzorgde een geanimeerde pubquiz. 

 

Al met al een gezellige en geslaagde avond met positieve reacties. 
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Geslaagd bezoek van Diederik Samsom 

aan Apeldoorn 

Zaterdag 8 oktober was Diederik Samsom in Apeldoorn voor de start van de campagne voor de 

verkiezing van de lijsttrekker voor de Tweede-Kamerverkiezingen in maart 2017. Veel leden en 

belangstellenden waren samengekomen in het sfeervolle Café Klein Berlijn in het centrum van 

Apeldoorn om daar bij aanwezig te zijn. 

 

De aftrap werd gedaan door Marga Jonkman, de fractievoorzitter van de PvdA Apeldoorn. Na een 

hartelijk welkom aan Diederik, stelde zij maar direct de vraag die veel leden bezig houdt: “waarom 

ben je vier jaar geleden gaan regeren met de vijand?”. Het antwoord van Diederik zette de toon voor 

de middag, het eerlijke verhaal, niet het mooie verhaal: “omdat wij met 38 zetels onze 

verantwoordelijkheid moesten nemen om samen met de VVD het land te besturen in tijden van de 

zware economische crisis”. 

 

Daarna konden, onder de leiding van PvdA wethouder Johan Kruithof, de aanwezigen vragen aan 
Diederik stellen. Deze – soms kritische – vragen over verschillende onderwerpen die ons allemaal 

bezig houden, de zorg, wonen, werk, pensioenen, werden door Diederik vlot en eerlijk beantwoord. 

Nee, het is nog lang niet overal zoals wij als PvdA het willen. Er zijn grote veranderingen ingezet. 

Deze kosten tijd, en in de crisis was er weinig geld bij de overheid. Gedurende de verschillende 

verandertrajecten hebben de mensen die van zorg, werk, pensioenen afhankelijk zijn het niet 

eenvoudig. Maar Diederik sprak ook zijn vertrouwen uit dat we op de goede weg zijn. De 

veranderingen krijgen hun beslag. En de insteek van de PvdA, kleinschaliger, eerlijker, socialer, meer 

solidair, komt van de grond. Daarbij gaf hij voorbeelden uit de praktijk, uit eigen ervaring bij zijn 

meelopen met een wijkverpleegkundige iedere vrijdag, en eerder zijn meelopen met de reclassering 
in Amsterdam. 

 

Verder sprak Diederik een duidelijk statement uit over onze samenleving en de insteek van de PvdA 

n.a.v. het verhaal van Mark Rutte over Marokkaanse en Turkse jongeren “als het je hier niet bevalt ga 

je toch gewoon terug”. De PvdA stelt daar tegenover dat deze jongeren hier in Nederland thuishoren, 

en dat we het hier samen moeten oplossen. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen 

ongeacht welke afkomst in vrijheid kan samenwonen en samenwerken! 

 

Tot slot, sloot Marga Jonkman de bijeenkomst af en werd Diederik hartelijk bedankt voor zijn 

inspirerende en bevlogen antwoorden. Hij moest weer verder, de overige aanwezigen konden onder 
het genot van een broodje en een drankje nog even napraten. 

 

Met dank aan: 

 

Henri van Oene (verslag); 

Dirk Westerhof (foto’s); 

Klein Berlijn (locatie); 

 

En alle anderen van de PvdA afdeling Apeldoorn die een bijdrage hebben geleverd in de 

voorbereiding van, en tijdens deze bijeenkomst.  
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Tweede Kamerlid John Kerstens in 

gesprek met leden tijdens algemene 

ledenvergadering 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdagavond 12 oktober in het ACEC Café ging 

Tweede Kamerlid John Kerstens in gesprek met de leden over de koers van de 

verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.  

 
In gesprek met John Kerstens 

Wat doet de lijsttrekkersverkiezing? Wat wordt onze centrale boodschap? Hoe winnen we het 

vertrouwen van de kiezer terug? Allemaal vragen waar John over vertelde en naar aanleiding van 

vragen op in ging. Wat valt er te doen aan de beeldvorming rond sommige ontwikkelingen of 

besluiten? Informatie die feitelijk niet klopt, maar op social media wel tot ontzettend veel onvrede 

leidt in eerste instantie. “Laat je niet in de luren leggen, maar check de feiten” is het devies. De 

lijsttrekkersverkiezing zal waarschijnlijk wel veel media aandacht opleveren. Hopelijk levert het een 

lijsttrekker op die ook zorgt voor een goed verkiezingsresultaat. 

 
Gerard Docter Lid van het jaar 2016! 

Onze partijgenoot Gerard Docter is verkozen tot lid van het jaar. Afdelingsvoorzitter Tom Brands: 

“We hebben natuurlijk mensen die heel zichtbaar en nuttig werk verrichten op de voorgrond, zoals 

de fractie en de wethouder. Maar er is ook een categorie mensen die achter de schermen heel 

belangrijk werk verrichten en op die manier een bijdrage leveren aan de partij, de afdeling en de 

sociaal-democratie. Die mensen mogen we niet vergeten en verdienen alle waardering. Bijvoorbeeld 

de mensen in ons ombudsteam. Vandaag zetten we één van die mensen in het zonnetje.” 

 

Ook las Tom een citaat voor van een oud-bestuurslid die nauw heeft samengewerkt met Gerard: 

“Het ombudsteam bestond eerst uit een hele grote groep mensen. Dat werkte niet . Ook wel een 
beetje doordat Gerard moeite had  dingen uit handen te geven. Het liefste lost hij de binnengekomen 

problemen zelf op. En dat doet hij met verve, met verstand van zaken , met durf en een beetje 

brutaliteit.” Gerard Docter ontving van Tom Brands de traditionele oorkonde, zoenen en een mooie 

bos bloemen van Martine Berends en natuurlijk eeuwige roem evenals vermelding op de eregalerij. 

 

Genomen besluiten 

Tijdens de ledenvergadering is ook een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo zijn het jaarplan en 

de begroting voor 2017 vastgesteld. En daarnaast een reeks besluiten in het kader van de 

voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Jolanda Reitsma, Mechelien Burghout 

en Eef van Ooijen zijn benoemd tot leden van de kandidaatstellingscommissie. U kunt hier het 
overzicht met de genomen besluiten bekijken. De agenda en de stukken kunt u hier nogmaals 

bekijken. 

 

Oproep congres 

Ilse de Graaf deed tenslotte in haar rol als congresafgevaardigde nog een oproep ter voorbereiding 

enerzijds op het landelijk partijcongres op 14 en 15 januari 2017 en anderzijds op het gewestelijk 

voorcongres op 19 november.  Tijdens het gewestelijk voorcongres zullen diverse moties vanuit de 

regio besproken worden. Wellicht willen wij vanuit de PvdA afdeling Apeldoorn ook moties indienen. 

Wij roepen u op om mee te denken, mee te schrijven en mee te doen. Alle geïnteresseerden kunnen 

zich melden of moties sturen naar pvda@apeldoorn.nl 
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Circulaire economie 

Werk, werk, werk. In de komende tien jaar is er heel veel werk in de groene economie, wat we 

ook wel de circulaire economie noemen. Nu gooien we nog veel te veel spullen weg. Dat is echt 

zonde – van vrijwel al ons afval kunnen we weer nieuwe goederen maken. Dat is beter voor het 

milieu, goed voor de economie en het levert banen op. Daarom heb ik het kabinet gevraagd een 

Rijksbreed programma voor circulaire economie op te stellen. 

Ik ben gelukkig niet de enige die veel verwacht van deze nieuwe economie. Uit onderzoeken van 

TNO en de Rabobank blijkt dat we er zomaar 50.000 tot 80.000 banen bij kunnen krijgen, als we 

serieus werk maken van het hergebruiken van afval. Een voorwaarde daarvoor is dat de overheid 

een eenduidig beleid heeft en zelf ook het goede voorbeeld geeft door duurzaam en circulair in te 

kopen. De SER, de Sociaal Economische Raad, noemt deze nieuwe economie, een kroonjuweel 

van Nederland. En dat is waar. Nu halen we veel grondstoffen uit het buitenland. Daarmee zijn 

we ook afhankelijk van andere, soms instabiele regimes. Vorig jaar heb ik daarom een motie 

ingediend, die ervoor zorgt dat alle ministeries hetzelfde beleid gaan voeren. 

De voorbeelden liggen voor het oprapen. Van oude visnetten worden tapijttegels gemaakt, van 

gerecycled hout nieuwe meubels en we dragen al spijkerbroeken van gerecyclede textiel. Het 

gemeentehuis van Brummen en de rechtbank in Amsterdam zijn uit gerecyclede materialen 

opgetrokken. En de circulaire economie biedt ook vele kansen voor de regionale economie. 

Circulair Friesland is daar een mooi voorbeeld van. Door een regionaal samenwerkingsverband 

worden er bijvoorbeeld van restafval uit de regio afvalcontainers gemaakt. Dit betekent dat er ook 

nieuwe groene banen ontstaan of door het toepassen van duurzame en innovatieve technieken 

banen behouden blijven. 

Als we minder weggooien, meer hergebruiken, repareren, recyclen en meer delen, gaat onze 

welvaart omhoog. Veel mensen realiseren zich nog niet dat we zoveel vooruitgang kunnen 

boeken op een tamelijk simpele manier. Het is belangrijk dat dit verandert, want deze nieuwe 

manier van denken kunnen we vanuit Den Haag stimuleren. Daarom is het nieuwe Rijksbrede 

programma ook zo belangrijk. Door samen te werken met ondernemers, overheden, onderwijs- 

en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen we deze omslag maken. Als 

we met z’n alle de schouders eronder zetten kunnen we ervoor zorgen dat ‘made in Holland’ 

gelijk staat aan duurzame en gerecyclede producten. 

 

Yasemin Cegerek 

Tweede Kamerlid PvdA  
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Meedenken, meeschrijven, meedoen! 

Ledendemocratie en het partijcongres 

Beste leden, 

Het partijbestuur heeft van de leden de opdracht gekregen om de partijdemocratie te verbeteren 

door meer leden te betrekken bij de voorbereiding van het congres. Vanaf maandag 24 oktober 

staan de congresstukken op pvda.nl. Ook is het vanaf 24 oktober mogelijk om online ideeën op 

www.ledenkamer.pvda.nl te plaatsen. Over deze ideeën kan online worden gediscussieerd en zo 

mogelijk volgen hieruit moties of amendementen. Elk PvdA-lid kan hier aan meedoen. 

 

Maar,  het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk offline met elkaar in discussie te gaan en ideeën 

te bespreken. De PvdA Apeldoorn wil de ledendemocratie in alle vormen oppakken en daarom is 

er op vrijdag 28 oktober van 20:00 – 22:00 op het fractiekantoor (Raadhuisplein 8) de 

mogelijkheid om naar aanleiding van de congresstukken ideeën, moties of amendementen te 

bespreken. Al deze ideeën, moties of amendementen worden online op www.ledenkamer.pvda.nl 

geplaatst, maar tevens meegenomen naar het gewestelijk voorcongres op 19 november te Velp. 

 

Mocht u mee willen denken en schrijven op 28 oktober stuurt u dan voor 26 oktober een mailtje 

naar pvda@apeldoorn.nl, zodat we van te voren weten hoeveel stoelen we moeten neerzetten. 

 

Hartelijke rode groet, 

Ilse de Graaf 
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Lijsttrekkersverkiezing PvdA 
 

 

De sluitingsdatum van de aanmelding voor het lijsttrekkerschap en daarmee de (officiële) start van 

de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA is verstreken. Op dit moment is bekend dat vijf 

partijprominenten zich hebben gemeld om partijleider te worden. Diederik Samsom maakte als 

eerste kenbaar dat hij door wil en is reeds met zijn campagne Doorknokken gestart. Zeer recent, op 

zaterdag 8 oktober, was hij in Apeldoorn voor zijn campagne. Inmiddels hebben ook Lodewijk 

Asscher en Jacques Monasch aangegeven zich in de strijd te mengen. 
 

Er volgen er wellicht nog meer… Het gonst natuurlijk al een tijdje van de geruchten wie de Partij van 

de Arbeid moet leiden tijdens de campagne voor de verkiezingen op 15 maart 2017. En op vrijdag 9 

december weten we het. Voor de volledigheid hierbij het overzicht met belangrijke data in aanloop 

naar de verkiezingen. 

 

24 oktober    Sluiting kandidaatstelling lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen 

24 oktober    Concept verkiezingsprogramma openbaar 

7 november    Bekendmaking deelnemers lijsttrekkersverkiezing 

24 november - 8 december  Ledenraadpleging lijsttrekker 
9 december    Bekendmaking uitslag ledenraadpleging 

22 december   Bekendmaking conceptkandidatenlijst 

14 + 15 januari 2017   Congres, vaststellen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma 

15 maart 2017   Verkiezingen Tweede Kamer 

 

Het is ons nog niet bekend waar en wanneer de kandidaat lijsttrekkers de komende periode met 

elkaar in debat gaan. Ik hoop persoonlijk in ieder geval dat het een debat op inhoud wordt en dat het 

niet teveel gaat over de vorm. Een lijsttrekkersverkiezing is naar mijn mening een mooi instrument 

om ledendemocratie heel concreet gestalte te geven. En die toename van ledendemocratie binnen 
de PvdA, die ik toejuich, mag overigens nog verder door ontwikkelen. 

 

Het is goed om het debat over de koers van de partij, transparant en op inhoud te blijven voeren. Zo 

ben ik bijvoorbeeld benieuwd naar het manifest dat Jacques Monasch binnenkort zal presenteren: 

De vijandige overname van de samenleving. Naar die inhoud ben ik veel benieuwder dan naar het 

modder gooien naar de partij(top).  In het artikel waarin het manifest van Jacques Monasch wordt 

aangekondigd worden diverse rake onderwerpen aangesneden die voeding bieden voor 

lijsttrekkersdebatten en het gesprek over de koers van de Partij van de Arbeid, op inhoud. En ik hoop 

dat het vooral over de inhoud en de koers zal gaan de komende periode. Een lijsttrekkersverkiezing 

zal veel media aandacht krijgen en dat is mooi, maar uiteindelijk hopen we natuurlijk dat het ons een 
partijleider oplevert die met een sociaaldemocratische koers anno 2017, gedragen door de leden, 

een mooie uitslag behaalt op 15 maart. 

 

De komende paar weken wordt een boeiende periode. En daarna op naar de campagne. 

 

Tom Brands 

Afdelingsvoorzitter PvdA Apeldoorn  
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Van een raadslid (1)  
 

 

100 miljoen voor kinderen in armoede moet ook in Apeldoorn op de 

goede plek komen 

Het kabinet stelt vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen beschikbaar om kinderen in armoede te helpen. 

Dit bedrag wordt voor het overgrote deel (85 miljoen) aan gemeenten uitgekeerd. Dit betekent dat 

Apeldoorn vanaf 2017 ongeveer 7 a 8 ton per jaar krijgt om hier beleid op te voeren. 

Uiteraard zijn we hier heel blij mee en het geeft Apeldoorn de kans zich nog socialer te 

bekommeren om inwoners die het moeilijk hebben en dan nog specifiek voor kinderen. Wat de 

reden van hun situatie ook is en of er iemand schuld aan heeft doet er niet toe, want één ding is 

zeker, die kinderen hebben er zelf geen schuld aan en mogen ook niet de dupe worden. De PvdA 

Apeldoorn wil dat dit geld dan ook in zijn geheel wordt besteed om kinderen die in armoede leven 

te helpen, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht komen. Het komt nog steeds voor dat 

kinderen op hun verjaardag niet naar school gaan, omdat ze niet kunnen trakteren of die zich ziek 

melden als er een schoolreisje is, omdat de bijdrage daarvoor niet betaald is. Het niet kunnen 

meedoen met je vriendjes zijn schrijnende ervaringen voor een kind. 

Het is de bedoeling dat de hulp wordt gegeven in natura, zoals schoolspullen, ouderbijdrage voor 

het schooljaar, rugzak etc. maar ook een fiets om naar school te gaan, het lidmaatschap van een 

sportclub of het kunnen volgen van muziekles. Dat betekent dus ook bijvoorbeeld de aanschaf 

van een sporttenue of huur van een muziekinstrument. 

De PvdA Apeldoorn zal daarom ook voorstellen doen door middel van een motie om hiervoor een 

plan van aanpak op te stellen, zodat er vanaf 2017 daadwerkelijk hulp geboden kan worden. 

Gelukkig bestaan er al een aantal regelingen in Apeldoorn en dit is een mooie aanvulling. 

Wij pleiten er voor om niet alleen te kijken naar kinderen van bijstandsgerechtigden, maar ook 

naar de zogenaamde ‘verborgen armoede’, zoals voor kinderen waarvan de ouders in de 

schuldhulpverlening zitten. Het is ook raadzaam een goede samenwerking te zoeken om dit te 

realiseren met maatschappelijke organisaties, die door de ogen en oren van hun vrijwilligers 

weten waar de nood het hoogst is. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Stichting Leergeld. 
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Het valt niet altijd mee om deze doelgroep te bereiken en daarom roepen wij het college dan ook 

op om in het plan van aanpak op te nemen hoe zij er pro-actief mee aan de slag gaan om een zo 

hoog mogelijke benuttingsgraad te realiseren en zoveel mogelijk kinderen te ondersteunen. Ik 

heb er dan ook vertrouwen in dat onze ambtenaren met een mooi plan met zo min mogelijk 

uitvoeringskosten zullen komen. 

Ties Stam 

Vice Fractievoorzitter/raadslid PvdA Apeldoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diederik en Johan hebben schik 
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Van een raadslid (2)  

 

 

Een nieuw plan van aanpak voor huisvesting en inburgering van 

statushouders 

 

Eensgezind, dat waren de fracties bij de behandeling in de Politieke Markt van donderdag 

6 oktober jl. van het Plan van Aanpak (PvA) voor de huisvesting en integratie van 

statushouders, aangeduid met de passende titel ‘Opnieuw Thuis’. Doel van het PvA is de 

wettelijke huisvestingstaakstelling voor en integratie van statushou-ders zodanig vorm te 

geven dat zij een goede start maken in Apeldoorn. Daarbij moet zorg gedragen worden 

voor behoud van draagvlak bij de Apeldoornse inwoners. 

 

Een ambitieuze opgave, maar niet onmogelijk 

De PvdA-fractie kan zich goed vinden in het PvA dat zowel een beleidskader als een 

uitvoeringsprogramma omvat. Tijdens de behandeling van het PvA heb ik aangegeven het een 

goede insteek te vinden, dat duidelijk wordt aangegeven (..) wat we kunnen en willen, maar ook 

wat daarbij de maatschappelijke verwachtingen zijn van wat vluchtelingen zelf oppakken en 

bijdragen. Juist op dit dossier is weloverwogen verwachtingenma-nagement op zijn plaats. Zowel 

naar de Apeldoornse bevolking als de statushouders. Laatstgenoemden moeten expliciet worden 

uitgedaagd niet aan de kant te blijven staan, maar zich betrokken gaan voelen bij onze samen-

leving. Gemeenten hebben geleerd van het verleden, ook Apeldoorn. Dat blijkt o.a. uit de 

intensievere aanpak waar-voor wordt gekozen, een integrale aanpak ook. Bovendien wil de 

gemeente het in samenspraak met maat-schappelijke organisaties, wijk- en dorpsraden, 

bedrijfsleven, e.d. doen. Het is goed dat in de inburgering er aandacht voor onze rechten en 

plichten en de vrijheden die wij in onze Westerse samenleving koesteren, zoals de vrijheid 

meningsuiting en van godsdienst. 

 

‘Taal is de toegang tot onze samenleving’, zo heb ik mijn collega’s en de druk bezette tribune 

voorgehouden. Vroeger was het zo, dat het COA taalonderwijs afhield. Argument daarvoor was 

dat, zolang mensen geen status hebben en de kans bestaat dat zij binnen afzienbare tijd terug 

moeten naar hun land van herkomst, geen geld in taalonderwijs aan asielzoekers moet worden 
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gestoken. Echter, als wij kijken naar de nieuwkomers van de afgelopen jaren, dan weten wij dat 

deze de eerste jaren niet terug (kunnen) keren naar hun land van herkomst, gezien de 

oorlogssituaties die er heersen. En dat geldt zeker voor de grootste groep, namelijk de Syriërs. 

Daar-om kan daar taalonderwijs al tijdens hun verblijf in het asielzoekerscentrum (AZC) 

beginnen. Het leren van onze taal moet prioriteit nummer 1 zijn, voor volwassenen én voor 

kinderen. 

‘Taal is de toegang tot onze samenleving’. 

 

Tijdens de politieke markt was er ook aandacht voor de inburgering. Dit is nu een 

rijksverantwoordelijkheid. In het PvA kunnen we lezen dat de eigen verantwoordelijkheid bij 

inburgering maar ten dele lijkt te hebben ge-werkt. Dit betekent dat de gemeenten met een 

probleem worden geconfronteerd, waar om ze niet heeft ge-vraagd. De aanbeveling van de 

adviesraden VWI/WMO om de verantwoordelijkheid voor de inburgering naar gemeente te halen 

ondersteunt de PvdA-fractie dan ook van harte. Overigens ontstaat hierover nog enige discussie 

over de inhoud van het inburgeringsprogramma. Zelfs Nederlanders zouden wel eens problemen 

kunnen hebben met de vragen die nieuwkomers in dit kader worden gesteld. Een reden temeer 

om als ge-meenten met het rijk hierover in overleg te gaan. 

Het is jammer te moeten lezen dat harde gegevens over de mate waarin statushouders in het 

verleden succes-vol integreerden ontbreken. Landelijke cijfers over een grote 

uitkeringsafhankelijkheid van statushouders, ook nog na verloop van een aantal jaren, is 

verontrustend. Met de nieuwe generatie statushouders moeten we dit natuurlijk zien te 

voorkomen. Daarom ondersteunt de PvdA-fractie ook de intensievere aanpak. 

De PvdA-fractie wenst het College succes bij het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma. Een 

ambitieus pro-gramma. Maar met gezamenlijke en eendrachtige aanpak van gemeente, 

Vluchtelingenwerk, dorps-en wijkra-den en alle andere betrokkenen moet dat gaan lukken. 

  

Chris Schouten 

Raadslid PvdA Apeldoorn 
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Column 

 

 

 

 

 

Na ruim 20 jaar 

Twintig jaar heb ik stukjes geschreven. Voor de ouderwetse Koerier. Voor het gewestelijk 

PvdA-Journaal. En de laatste jaren columns voor onze digitale Koerier. Met plezier 

meestal, met tegenzin soms, als ik de juiste woorden niet kon vinden. Dit wordt mijn 

laatste bijdrage. 

 

Met een korte onderbreking ben ik nu zo’n vijftig jaar lid van de Partij van de Arbeid. Met 

hartstocht en overgave soms. In de jaren van het kabinet-Den Uyl. In het tijdperk Wouter Bos. 

Met tegenzin als er werd geregeerd met de VVD. Als een kinderpardon moest worden gekocht en 

dan nog een gemankeerd kinderpardon ook. Als mensen die hier ingeburgerd waren na vele 

jaren weg moesten, desnoods zonder hun kinderen. Of als de PvdA een slappe campagne 

voerde voor de Europese Grondwet. Ik heb in die twintig actieve jaren veel geleerd over hoe 

politiek werkt. Ik heb veel vriendschap ondervonden en doe dat nog. Ik heb me soms hevig 

opgewonden over wat ik zag als niet passen binnen mijn partij. Dan had ik soms een kort lontje, 

sorry. 

Wat drijft je naar zo’n partij? De grote woorden. Gelijkheid, solidariteit, gelijkwaardigheid, 

bevrijding, zelfbeschikking, een eerlijker verdeling van macht, kennis en inkomen. Maar waarom 

juist deze grote woorden? In mijn geval twee redenen. In de eerste plaats mijn afkomst. Ik ben de 

zoon van een boerenarbeider in een achtergebleven stukje platteland. Ik hoorde thuis de 

verhalen over vernedering en geldtekort. En dat overkwam dan de man, mijn vader, die voor mij 

de held van het universum was. In mijn jeugd sprak je het woord vakbond met gepaste eerbied 

uit. De tweede reden is mijn gereformeerde afkomst. Dat moet ik uitleggen. In socialistische 

kringen gold de kerk als een reactionair instituut. Terecht. Maar wij lazen thuis de bijbel. Mijn 

vader citeerde dat boek graag: De arbeider is zijn loon waardig. De Samaritaan helpt de 

uitgeklede sloeber. In alle verhalen van Jezus neemt hij het op voor de zwakke, de vernederde. 

Toen ik er na een jarenlange zoektocht achterkwam dat het socialisme van de Partij van de 

Arbeid de moderne variant was van dit gedachtengoed, was mijn keus gemaakt. En die ben ik 

trouw gebleven. 
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De PvdA heeft haar aanvankelijke doelstelling grotendeels waargemaakt: de verheffing van de 

arbeidende klasse. Die klasse bestaat nauwelijks meer. Zij, de PvdA,was antikoloniaal; wij 

hebben geen koloniën meer. Zij was antimilitaristisch; de dienstplicht bestaat niet meer. Zij was 

tegen de kerk; de kerken hebben hun macht verloren. Zij was ook tegen de kroeg; Tja je kunt niet 

alles hebben. Nu staat onze partij er beroerder voor dan ooit. Hebben wij geen bestaansrecht 

meer? Hebben anderen betere ideeën? De Kieswijzer verwijst mij immer weer naar GroenLinks. 

Wereldwijd heerst er honger. Wereldwijk staren bebloede kinderhoofdjes ons aan. Zijn miljoenen 

op de vlucht. Zitten duizenden onschuldig in gevangenissen, vanwege hun geaardheid, hun 

geloof of juist hun ongeloof, vanwege hun afkomst of sekse. Er is nog zo’n lange weg te gaan. 

Ieder kind heeft recht op een gezin waarin het beschermd en in liefde kan opgroeien. Wereldwijd. 

Dat is en blijft wat ik eerder in een column heb genoemd onze humanitaire opdracht. Ik wens 

jullie veel strijdlust. En ik blijf natuurlijk lid.  

Marten Ferwerda 

 

 

 

Marten, het bestuur wil je bedanken voor al je bijdragen – al die jaren -  aan de 

koerier, en vanzelfsprekend, aan de afdeling. Bijvoorbeeld ook aan het recent 

nog vertegenwoordigen van de PvdA tijdens de geschiedenisquiz ;-)   
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De geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn 

 
Links aan de Grift 

 

 
Bron: Links aan de Grift 2 p. 27 

 

 

Links aan de Grift 2 

Op 1 juni 2014 is het boekje Links aan de Grift 2 verschenen. Het is een vervolg op het eerste deel 

waarin de rijke geschiedenis van jaren PvdA in Apeldoorn in beschreven wordt. In dit laatste deel 

worden ook verschillende onderwerpen en personen beschreven die nog vers in het geheugen liggen 

of die zelfs nu nog actief zijn voor de PvdA in Apeldoorn.  

 
 

Digitaal 

Beide exemplaren kunt u digitaal vinden op onze website in het rechterzijmenu onder het kopje 

‘geschiedenis’.  

 

 

Nieuwe rubriek 

In de koerier, onze nieuwsbrief, nemen we steeds een stukje uit Links aan de Grift op.  Dit keer een 

stukje over Ton Kunneman. 
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Agenda 

 

 

Excursie Tweede Kamer 

Datum: 9 november 2016 

Locatie: Den Haag 

 

 

Verkiezingen Tweede Kamer  

Datum: Woensdag 15 maart 2017  

 

 

Ga voor een volledig en actueel overzicht van activiteiten van onze afdeling 

naar onze website apeldoorn.pvda.nl/agenda  
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De fractie 
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Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Oranjepark 
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Het ombudsteam 
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Contactgegevens en afgevaardigden 

 

 

Wethouder 
Johan Kruithof, tel. 14 055 / e-mail: j.kruithof@apeldoorn.nl 

 

Fractie 

Raadsleden 

Marga Jonkman (fractievoorzitter), tel. 06 28125667/ e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl  

Ties Stam, tel. 06 13344138 / e-mail: t.stam@apeldoorn.nl 

Esref Öcal, tel. 06 18811143 / e-mail  e.ocal@apeldoorn.nl 

Chris Schouten, tel. 06 81802208 / e-mail: c.schouten@apeldoorn.nl 

Fractievertegenwoordigers 

Jasper van Alten, tel. 06-55393573 / e-mail: j.vanalten@apeldoorn.nl 
Ilse de Graaf, tel. 06-14897686 / e-mail: i.degraaf@apeldoorn.nl 

Fractieassistente 

Natascha van den Berg, tel. 055-5801115, e-mail pvda@apeldoorn.nl 

 

 

Bestuur 
Tom Brands (voorzitter), tel. 06 42464679, tom@tombrands.nl 

Martine Berends (secretaris), tel. 06 14772911, mcberends@tele2.nl 
 

 

 

Ombudsteam 

Gerard Docter (coördinator Ombudsteam PvdA afdeling Apeldoorn), e-mail: gerard1814@gmail.com  
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Afgevaardigden 

 

Gewest 

Esref Öcal, tel. 06 18811143 / e-mail  e.ocal@apeldoorn.nl 

Marga Jonkman, tel. 055-3563759 / e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl 

Hans van Kampen, tel.06-57944625 / e-mail: HvK1983@live.nl 

Dirk Westerhof, tel. 055-8442008 / e-mail: d.westerhof@upcmail.nl 

 

Regio Veluwe 

Dirk Westerhof, tel. 055-8442008 / e-mail: d.westerhof@upcmail.nl 

Martin de Jong, tel.055-8441990 / e-mail: m.jong42@chello.nl 

Marga Jonkman, tel. 055-3563759 / e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl 

 

Landelijk Congres 

Ilse de Graaf, tel. 06-14897686 / e-mail: i.degraaf@apeldoorn.nl 

Tom Brands (voorzitter), tel. 06 42464679, tom@tombrands.nl 

Marga Jonkman (fractievoorzitter), tel. 28125667/ e-mail: m.jonkman@apeldoorn.nl 

 

 

Waterschap Vallei en Veluwe 

Eppo Gutteling, PvdA-politicus in het waterschapbestuur, tel. 055-5221678 / e-mail: e.gutteling@telfort.nl 

 

Provinciale Staten 

Fokko Spoelstra, email: spoelstrafokko@gmail.com
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Blijf op de hoogte 

 

Website PvdA Apeldoorn 

De PvdA Apeldoorn heeft haar eigen website met daar op de meest actuele 

informatie. Op onze website kunt u nieuwsberichten en aankondigingen vinden 

van het bestuur en de fractie. U kunt de website bezoeken door naar 

apeldoorn.pvda.nl te gaan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Facebook en Twitter 

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.  

 

 

 

 

Vanzelfsprekend ontvangt u ook vier keer per jaar de koerier per e-mail .
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Colofon 

 

PvdA Koerier oktober 2016  

PvdA Koerier is de nieuwsbrief van de Partij van de Arbeid afdeling Apeldoorn 

en verschijnt vier keer per jaar. 

 

Wilt u meer informatie over onze afdeling, eens met ons praten over het 

lidmaatschap van de PvdA of praten met een fractielid? Belt u ons dan gerust. 

Voor algemene informatie kunt u bellen op telefoonnummer: 055-5801115 op 

maandag t/m donderdag van 8:45-11:45 uur. Onze fractieassistente Natascha 

van den Berg staat u graag te woord. U kunt ons natuurlijk ook altijd een e-mail 

sturen. Voor (algemene) vragen kunt u mailen naar de Natascha van den Berg ( 

pvda@apeldoorn.nl ). Voor vragen aan het bestuur, over de koerier of de 

website kunt u mailen met de voorzitter Tom Brands  

( tom@tombrands.nl ). 

 

PvdA Apeldoorn  

Bezoekadres:    Postadres:  

Raadhuisplein 8   Postbus 9033  

Kamernummer: RH 110  7300 ES Apeldoorn 
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