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Van de voorzitter 

Beste partijgenoten, 

 

De Europese lente wil maar niet doorbreken. Als dit maar geen reactie 

is op de betreurenswaardige resultaten van de Arabische lente ...  

Neen, enige zonneschijn zouden we wel kunnen gebruiken. Immers,  

de zon schijnt - als je een willekeurige Apeldoornse middenstander  

zou vragen - goed voor de verkoop te zijn. En dat kan onze economie wel gebruiken. Van een 

echte omslag is nog geen sprake. De recessie duurt voort. 

Maar laten wij onze zegeningen tellen, we hoeven nog niet met z'n allen naar het Parlement 

af te reizen, zoals in Cyprus, omdat onze spaargelden de banken moeten redden. Hoewel de 

Cypriotische burger wel een klein beetje boter op het hoofd heeft, want wie heeft de 

afgelopen jaren nog 6 of 7 % spaarrente mogen ontvangen? 

Op een goed bezochte jaarvergadering op 20 maart jl. hebben de leden ingestemd  met het 

jaarverslag, de jaarrekening en de profielschetsen voor de fractie, het fractielid en 

lijsttrekker/beoogd fractievoorzitter, dit alles in het kader van de voorbereiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De profielschetsen zijn opgesteld door de 

kandidaatstellingscommissie. Deze commissie zal nog een profielschets voor de wethouder 

opstellen, welke binnenkort ter kennisname naar de leden zal gaan. 

Maar wat treft u aan in deze Koerier? Uiteraard laten wij in deze Koerier ook weer onze 

fractievoorzitter, Marga Jonkman, en wethouder, Johan Kruithof, aan het woord. Marga 

Jonkman informeert ons over de stand van zaken omtrent de behandeling van de 

Welzijnsnota. Johan Kruithof informeert ons over de wijzigingen op het terrein van het 

minimabeleid en beschrijft nog eens het proces van het ondergronds brengen van de 

hoogspanningskabels in de Vogelbuurt en bij Dok Zuid en jammer genoeg nog niet in de 

Rivierenbuurt. En zoals hij aangeeft, wij zijn er nog niet, maar wij moeten blij zijn met wat wij 

nu hebben bereikt. En wij gaan door ... 

Verder blikken wij onder meer met foto's terug op de geslaagde Tafel van Tien over Werk en 

Inkomen, staat Marten Ferwerda stil bij het voortgangsgeloof en is Ilse de Graaf, ons jongste 

fractielid, geïnterviewd. Een volle Koerier dus ... 

Ik wens u veel leesplezier. 
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Welzijn raakt ons allemaal! 

 

Vorige maand kregen we als Raad de nieuwe welzijnsnota gepresenteerd.  

Het was een knap geschreven nota, met daarin de visie verwerkt die we als  

Raad al eerder hadden aangegeven: sturen op taken in plaats van instellingen,  

ontschotten en richten op een wijkgerichte aanpak. De nota is echter zo abstract  

geschreven dat we niet kunnen overzien waar we ja op zeggen als we hem  

zouden vaststellen. Het risico is dat er besluiten uit voortvloeien die we achteraf  

hadden kunnen voorzien, maar nu niet kunnen overzien. En daar hebben we  

de afgelopen jaren regelmatig last van gehad.  

We hebben daarom vorig jaar 2 werkgroepen in het leven geroepen om de Raad meer aan het stuur 

te zetten; de werkgroep optimalisering PMA (politieke markt Apeldoorn) en de werkgroep Controle. 

Een van de principes die we hanteren is dat we meer vooraf betrokken willen zijn bij vast te stellen 

beleid. Bij de welzijnsnota bleek dit principe niet aan te sluiten; het was een intern geproduceerd 

stuk. Weliswaar zijn de instellingen betrokken bij de nota, maar de gemeenteraad was even 

vergeten. 

Ik heb daarom gevraagd om een tussenstap. De komende 3 donderdagmiddagen in april gaat een 

deel van de gemeenteraad met veel instellingen om de tafel om te achterhalen wat de dilemma’s, 

vragen en valkuilen zijn in het nieuwe welzijnsbeleid. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde: 

woonservicegebieden, welzijnsteams, vrijwilligersorganisaties, sociale teams en de centra voor jeugd 

en gezin. De goed ingelichte lezer onder u zal begrijpen dat er een belangrijke link is naar de 3 

decentralisaties/transities (zorg/AWBZ, de participatiewet en jeugd)die ons te wachten staan. En dat 

de welzijnsnota daar goed op moet aansluiten, mensen elkaar niet in de weg lopen en organisaties 

niet op verkeerde argumenten taken samen moeten gaan uitvoeren is dan nog belangrijker. Ook de 

financiën spelen een belangrijke rol; geld kan tenslotte maar één keer worden uitgegeven.  

Na de 3 bijeenkomsten is er een raadsdebat over de te volgen koers in het welzijnsbeleid. We zullen 

dan besluiten hoe de welzijnsnota er uit komt te zien.  

 

Marga Jonkman 

Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn 

           Tafel van 10 Gigant  
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Moeilijke keuzes en soms kleine succesjes  

 

Hoogspanningskabels onder de Vogelbuurt 

De PvdA Apeldoorn heeft zich al jaren ingezet voor het ondergronds brengen  

van de hoogspanningskabels in de Vogelbuurt, bij Dok Zuid en bij de  

Rivierenbuurt. Toenmalig gemeenteraadslid Piet Bijl heeft samen met  

Co van de Berg (nog steeds gemeenteraadslid) geknokt voor dat ondergronds  

brengen. Zolang de kabels boven de Vogelbuurt hangen kan er geen nieuwbouw  

plaats vinden en blijven de veel te kleine en versleten woningen staan.  

Een ander deel van de Vogelbuurt, iets grotere woningen, zijn gerenoveerd.  

Maar dit deel staat al jaren te wachten op sloop en nieuwbouw.  

Ook voor Dok Zuid is ondergronds brengen van belang, evenals voor de Rivierenbuurt. 

 In feite gaan de kabels nog veel verder door. Ook in de Maten hangen deze kabels boven woningen. 

Als wijkwethouder Zuid heb ik dit dossier overgenomen. In het College tot 2010 heeft onze Jolanda 

Reitsma hier geweldig veel energie ingestoken. Financieel leek het rond te zijn, maar in 2009 bleek 

dat de kosten voor het volledige tracé meer dan 11 miljoen zouden bedragen. Gemeente, Goede 

Woning en Provincie konden samen hooguit  9 miljoen opbrengen. Jolanda, en later de toenmalige 

VVD wethouder Rob Metz, hebben geprobeerd het restant geld bij het Rijk op te halen. Dat is tot op 

heden niet gelukt. 

Sinds ik wethouder ben heb ik er heel veel energie ingestoken. Eerst  

om het gemeentelijke budget overeind te houden. Ondanks de 

grootscheepse bezuinigingen is het toch gelukt om bijna 4 miljoen te 

reserveren voor het ondergronds brengen van de kabels. Ook de 

Goede Woning bleek bereid de 2,5 miljoen die zij beschikbaar heeft 

te blijven reserveren voor dit doel. De provincie heeft lang geaarzeld. 

Maar met veel praten en uitleggen van onder andere 

ondergetekende, is de provincie zeer onlangs akkoord gegaan met 

het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen. In de Provinciale Staten was 

er natuurlijk steun van onze eigen PvdA fractie.  

Ook de meeste andere Statenfracties gingen akkoord. Raar genoeg stemde de SP tegen. Volkomen 

onbegrijpelijk wat mij betreft. Dat lijkt toch op het in de steek laten van de Vogelbuurt. Zonder die 

provinciale bijdrage was het namelijk onmogelijk geworden iets te doen voor de Vogelbuurt! 

Bijna 8 miljoen is nu beschikbaar. Daar kan het tracé in de Vogelbuurt en bij Dok Zuid mee worden 

onderkabeld. Financieel lijkt het niet haalbaar om ook het laatste deel te onderkabelen op dit 

moment. Ik blijf vanzelfsprekend wel zoeken naar goedkopere alternatieven. Het belang van met 

name de Vogelbuurt weegt me echter zo zwaar dat ik toch direct wil beginnen. Dat gaat nu dan ook 

gebeuren. Beginnen met de Vogelbuurt, direct door richting Dok Zuid en ondertussen knokken voor 

de laatste 2 a 3 miljoen, zo dat ook de Rivierenbuurt mee onderkabeld kan worden. We zijn er nog 

niet, maar ik ben ontzettend blij voor de Vogelbuurt dat we daar in elk geval nu op korte termijn  
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kunnen beginnen. Ik vind dat de PvdA Apeldoorn tevreden mag zijn met wat tot nu toe is bereikt op 

dit onderwerp, maar ook dat we het hier niet bij moeten laten. Uiteindelijk willen we het hele tracé 

onderkabeld hebben! 

Minimabeleid 

Een heel ander, maar ook heel belangrijk, onderdeel van mijn werk als wethouder is het 

minimabeleid. Zoals we het in 2013 doen is nog gebaseerd op het beleid dat door mijn voorganger 

Fokko Spoelstra is uitgezet. Een socia

hebben in de samenleving. Voor 2014 moet dat beleid echter op de schop. Het kabinet heeft heel 

veel regelgeving voor minima veranderd en een belangrijk deel van die taak doorgeschoven naar de 

gemeente. Het meest in het oog springende verschil is de tegemoetkoming voor chronisch zieken en 

gehandicapten. Daar stoppen we als gemeente Apeldoorn tot nu toe geld in, maar daar is ook vanuit 

het rijk een al jaren bestaande regeling voor. 

Die rijksregeling gaat verdwijnen. Er komt weliswaar extra geld naar de gemeente, maar daarvoor 

moeten we dan ook beide regelingen (de huidige lokale en degen die het rijk overhevelt) zien uit te 

voeren. Het is vanuit het rijk ook een bezuinigingsmaatregel, dus uiteindelijk he

gemeente minder geld voor de uitvoering van deze regelingen dan nu beschikbaar is. Al met al is met 

de gemeenteraad afgesproken dat we het hele minimabeleid voor 2014 gaan aanpassen en 

vernieuwen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Zoals gezegd, 

Uitgangspunt voor mij blijft de mogelijkheid voor mensen, gezinnen, kinderen om mee te doen in 

deze samenleving. De regeling die we gaan ontwerpen de komende maanden, moet aan dat 

criterium voldoen. Ik wil graag ook met d

daarin kunnen, of misschien moeten, maken. Maar dat het niet ten koste mag gaan van hen die een 

financieel steuntje in de rug hard nodig hebben, daar sta ik voor.

dieper in op de consequenties van het rijksbeleid voor de WSW en de Feluagroep.

 

Johan Kruithof 

Wethouder 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

 

Gezocht: kandidaats-raadsleden 

In de ledenvergadering van 20 maart zijn door de leden achtereenvolgens de profielen voor 

kandidaat raadsleden, de lijsttrekker/beoogd fractievoorzitter en de fractie vastgesteld. Ook volgt 

nog een profielschets voor kandidaat wethouders.  

 

Leden met ambitie om zich in te zetten voor de lokale sociaal-democratie namens de PvdA 

Apeldoorn kunnen zich tot maandag 3 september 2013 aanmelden als kandidaatfractielid bij de 

kandidaatstellingcommissie, bestaande uit Piet Bijl, Yasemin Cegerek, Martin de Jong, Harry Vos en 

Ali Wolves. Uw aanmelding dient vergezeld te worden van een motivatiebrief en Curriculum Vitae. U 

kunt uw aanmelding digitaal richten aan onze secretaris Martine Berends, via e-mailadres 

mcberends@tele2.nl 

 

Primair geeft u aan bereid te zijn om de functie van volksvertegenwoordiger namens de PvdA 

Apeldoorn te willen vervullen. Daarnaast hebt u mogelijk ambitie om wethouder te worden. Heeft u 

enkel en alleen de ambitie om wethouder te worden, dan dient u dit duidelijk aan te geven in uw 

brief.  

Op de website www.pvda-apeldoorn.nl kunt u het draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen en 

alle profielschetsen vinden. U treft in het rechtermenu onder de foto van Diederik Samsom de 

blauwe knop met gemeenteraadsverkiezingen 2014. Hier vindt u alle informatie. Mocht u nog vragen 

hebben, kunt u het beste contact opnemen met de voorzitter Chris Schouten.     

 

 

 

 

    

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
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Terugblik Tafel van Tien 

Op woensdagavond 13 februari organiseerde de PvdA Apeldoorn de Tafel van 10 in Podium Gigant 

over het thema Werk en Inkomen. Deelnemers aan het debat waren onder andere staatssecretaris 

Jetta Klijnsma, Bernard Wientjes, Ton Heerts, John Kerstens en onze wethouder Johan Kruithof. Het 

debat werd geleid door Jan Medendorp. Het was een leuke en geslaagde avond met goede 

inhoudelijke discussie, een vleugje humor en een goede sfeer. Voor her haling vatbaar!  
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 Vooruitgangsgeloof     door Marten Ferwerda 

 

De bijbelse Mozes wist het al: na zeven vette jaren volgen er zeven magere. Dus moet je in de 

economisch gunstige tijd sparen om als het moeilijk wordt iets achter de hand te hebben. De Britse 

econoom Keynes schreef er in de jaren dertig van de vorige eeuw een dik boek over. Sindsdien 

praten progressieve economen over de anticyclische budgettering. Dat is: investeer in crisistijd en 

verhoog de belastingen als het goed gaat. Wat wij dus niet gedaan hebben: onder het paarse bewind 

werden de belastingen verlaagd. 

Nu zit de PvdA in een bezuinigingskabinet en onze eigen Jeroen Dijsselbloem voert een beleid dat 

aardig spoort met wat wij eerder als dom liberaal afwezen. Het huishoudboekje van de staat moet op 

orde en wij moeten ons houden aan de Brusselse regels, willen we niet het Griekenland van het 

Noorden worden. VVD-beleid dus. Verdere afbraak van het sociale stelsel. Met de bonussen van de 

bankiers zijn we voorzichtiger dan met de uitkering voor werklozen. 

Er is een ander verhaal. Onze ecologische voetstap is te groot. Wij plegen roofbouw op moeder 

aarde. Als straks de vroegere derde wereld ons welvaartsniveau bereikt gaat het klimaat zich nog 

heviger tegen ons keren. We moeten stappen terug doen. We staan aan het einde van het 

vooruitgangstijdperk. Welvaartsstijging kan niet meer, niet zo zeer vanwege de crisis, wel omdat 

deze planeet een combinatie van bevolkingsexplosie en welvaartsverhoging niet aankan. Wat niet wil 

zeggen dat iedereen het vooruitgangsgeloof heeft afgezworen. Al dan niet stiekem blijven velen 

hopen op betere tijden, nieuwere auto’s, meer en duurdere vakanties. Het wordt weer beter, niet dit 

jaar maar een volgend jaar. Veertig jaar na het rapport van de Club van Rome willen we er nog niet 

aan. 

Harde feiten bereiken ons denken  pas langzaam.. Was das Herz nicht hören will, das lasst der Kopf 

nicht ein. Ik zelf ben van de generatie die eigenlijk niets anders heeft meegemaakt dan volgend jaar 

wordt het weer beter. Die tijden komen niet meer terug, sprak in de jaren zeventig onze toenmalige 

roerganger. Langzaam worden zijn woorden van een profetische kracht. Versoberen, consuminderen, 

we wisten het al een hele poos, maar nu dringt zich deze nieuwe werkelijkheid op. 

En toch, Diederik en Jeroen, moeten onze werklozen nu echt boeten voor het graaien van de 

bankiers? 

 

 

Marten Ferwerda 

Columnist koerier PvdA Apeldoorn  
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Uitnodiging 1 mei viering 

Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van onze 1 mei-viering. Tijdens deze bijeenkomst 

zullen wij weer enkele jubilarissen in het zonnetje zetten en het lid van het jaar bekend maken. 

Uiteraard krijgen ook de aanwezige 70-plussers het 1-mei-bloemetje uitgereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

Verder doet het ons veel plezier dat  Yasemin Cegerek onze bijeenkomst zal bijwonen en wat zal 

vertellen. Yasemin is statenlid van de PvdA Gelderland en was kandidaat voor de Tweede Kamer 

tijdens de verkiezingen van 2012.  

Ook uw partner, kinderen en kleinkinderen zijn van harte welkom. Wij zorgen voor koffie en gebak. 

Hebt u geen vervoer, belt of mailt u dan met Martine Berends, bereikbaar via telefoonnummer 06-

14772911 en e-mailadres mcberends@tele2.nl.  

Wij regelen dan vervoer voor u. 

Wilt u ons in verband met de voorbereidingen uiterlijk vóór 27 april laten weten of u komt en met 

hoeveel personen? Aanmelden kan tevens bij Martine Berends via bovenstaand telefoonnummer en 

e-mailadres. 

 

Locatie:   

De Hamermolen 

Hoenderloseweg 155 7399 GE Ugchelen 

Tijd: 

11.00 - 13.00 uur  

 

            

           De Hamermolen
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Interview Ilse de Graaf  

 

Kansen en uitdagingen 

Ilse de Graaf is inmiddels precies 3 jaar raadslid voor de PvdA Apeldoorn. Ze gaf zelfs haar baan bij de 

gemeente op om raadslid te kunnen worden. In haar portefeuille zit onder andere de WMO. Op dat 

terrein gaat de komende jaren een hoop veranderen met grote gevolgen voor de gemeente. Een 

uitdaging. 

Geen spijt dat je je baan bij de gemeente hebt opgegeven voor  

het raadswerk? 

Absoluut niet! Dit is wie ik ben. Ik had als beleidsmedewerker bij de  

dienst samenleving teveel het gevoel te ver weg te staan. Op die plek,  

had ik het gevoel, dat ik mijn idealen niet kon najagen. En dat had ik  

juist altijd gedaan. Staan voor wie je bent met schrijfacties voor  

Loesje, Amnesty en het werk bij Greenpeace.  

En gelukkig kon ik weer met mijn handen aan het bed staan.  

Alhoewel bed, ik ben destijds overgestapt naar een functie als  

coördinator dag- en arbeidsbesteding voor mensen met een  

verstandelijke beperking. Hier heb ik geleerd, dat we veel te lang in  

onmogelijkheden hebben gedacht als het gaat om mensen met  

een beperking. Ze zijn teveel en te lang in een hokje gestopt,  

letterlijk en figuurlijk helaas. Nu richten we ons op de  

mogelijkheden, de kansen en uitdagingen van de mensen en  

stellen die centraal. Vraaggericht werken is veel effectiever. 

 

Naast je raadslidmaatschap ben je dus begeleider voor mensen met  

een verstandelijke beperking heb je daar profijt van in je raadswerk? 

Deze mensen zetten mij iedere keer weer met beide benen op de  

grond. Vandaag sprak een van de bewoners mij nog aan; ‘Wat doen 

 jullie nou daar in de gemeenteraad! Een beetje bakkies koffie drinken  

en rondrijden in een dikke Mercedes!’ Prachtmensen zijn het, stuk 

 voor stuk goud waard, want je kunt er alles over zeggen, maar je  

wordt er wel door aan het denken gezet. 

Ik word keer op keer door hun geconfronteerd met de soms bittere  

werkelijkheid, dat al die mooie plannen van de overheid hun leven  

voortdurend doet veranderen. En verandering is moeilijk laat staan  

als je ook nog eens gehinderd wordt door een verstandelijke  

beperking. Maar ze hebben mij ook doen laten inzien dat ze meer  

kunnen dan wij vaak denken. Lange tijd hebben we vastgezeten in  

het idee dat we gedragsproblemen moesten beheersen. Dat beheersen van gedragsproblemen werd 

vaak ingegeven door angst. Bewoners kregen met de beste bedoelingen medicatie en werden 

regelmatig gefixeerd. Hier is in de media veel over te doen geweest. Helaas belichtten zij lang niet 
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het hele verhaal en hebben ze hulpverleners en bewoners veel tekort gedaan. Wat wel positief was 

dat de discussie over de omgang met mensen met een verstandelijke beperking flink is 

aangezwengeld. 

Daarnaast zie ik als hulpverlener en dus ook als raadslid dat er meest

verstandelijke beperking, maar vaak ook  vragen op psycho

overtuigd dat je niet de potjes met geld, maar de mensen centraal moet stellen. Het gaat om de 

vragen die zij hebben. 

 

Het kabinet hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de 

Wmo, voert een nieuwe Participatiewet in en sluit daarmee de toegang tot de Wsw af en maakt 

gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Er komt een hoop 

decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, 

de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Hoe kunnen we daar in Apeldoorn slim mee om 

gaan? 

Pfff, wat een klus he! Maar al deze decentralisaties

bij mensen te organiseren. Dat wat wij als PvdA al jaren roepen is eindelijk mogelijk. Uitgaan van de 

vragen en behoeftes die leven bij de mensen die in de buurt of wijk wonen. Maar de vraag is wel wat 

wil en wat kun je doen en tenslotte hoe wil je dat doen.

 

Op dit moment ben ik hard aan het werk om inzichtelijk te krijgen wat de decentralisaties concreet 

voor Apeldoorn gaan betekenen. Dat doe ik natuurlijk veelvuldig in gesprek te gaan met onze fractie 

en d.m.v. de werkbezoeken die we gezamenlijk afleggen (onlangs nog bij de Felua, de Kap en het 

CJG), maar ook door de hotlines en het laatste nieuws omtrent de transities te volgen, want er is nog 

altijd veel onduidelijkheid vanuit Den Haag. Apeldoorn moet ti

we zorgvuldig onze afwegingen kunnen maken en onze sociale infrastructuur degelijk neer kunnen 

zetten.  

Zojuist las ik nog dat er afgelopen week een motie van D66 rondom de decentralisaties is 

aangenomen en dat de regering is verzocht om onderzoek te laten doen door een onafhankelijke 

partij CPB en/of het SCP naar de financiële risico’s en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties, en in 

dit onderzoek aandacht te besteden aan de mogelijkheden deze risico’s te ondervang

voorwaarde dat dit onderzoek niet tot vertraging van het decentralisatiesproces leidt….

Tja denk ik dan: ‘aan de ene kant heel nuttig, maar ik zou het verstandiger vinden als dit onderzoek 

op gemeentelijk niveau uitgevoerd zou worden. Daar komen 

En aan de andere kant denk ik: ‘wat vraagt D66 nou?’ Een uitvoerig onderzoek naar risico’s zowel in 

de uitvoering als ook financieel, maar het mag geen vertraging voor het decentralisatieproces 

opleveren. De vraag impliceert het antwoord al.

Naast alle informatie die we vanuit de provincie en het Haagse vergaren. Is het ook van belang om 

regelmatig contact te hebben met gemeentes binnen de Stedendriehoek. Interessant is hoe andere 

PvdA afdelingen de decentralisatie

verband van de Stedendriehoek ook al een samenwerking op  de maatschappelijke opvang is ‘het 

regionaal kompas’. Hierin fungeert Apeldoorn als centrumgemeente.
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haal en hebben ze hulpverleners en bewoners veel tekort gedaan. Wat wel positief was 

dat de discussie over de omgang met mensen met een verstandelijke beperking flink is 

Daarnaast zie ik als hulpverlener en dus ook als raadslid dat er meestal niet alleen sprake is van een 

verstandelijke beperking, maar vaak ook  vragen op psycho-sociaal gebied. Daarom ben ik er ook van 

overtuigd dat je niet de potjes met geld, maar de mensen centraal moet stellen. Het gaat om de 

abinet hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de 

Wmo, voert een nieuwe Participatiewet in en sluit daarmee de toegang tot de Wsw af en maakt 
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decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, 

de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Hoe kunnen we daar in Apeldoorn slim mee om 

Pfff, wat een klus he! Maar al deze decentralisaties
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 geven ons ook eindelijk de kans om de zorg dicht 

bij mensen te organiseren. Dat wat wij als PvdA al jaren roepen is eindelijk mogelijk. Uitgaan van de 

vragen en behoeftes die leven bij de mensen die in de buurt of wijk wonen. Maar de vraag is wel wat 

en wat kun je doen en tenslotte hoe wil je dat doen. 

Op dit moment ben ik hard aan het werk om inzichtelijk te krijgen wat de decentralisaties concreet 

voor Apeldoorn gaan betekenen. Dat doe ik natuurlijk veelvuldig in gesprek te gaan met onze fractie 

d.m.v. de werkbezoeken die we gezamenlijk afleggen (onlangs nog bij de Felua, de Kap en het 

CJG), maar ook door de hotlines en het laatste nieuws omtrent de transities te volgen, want er is nog 

altijd veel onduidelijkheid vanuit Den Haag. Apeldoorn moet tijdig weten waar ze aan toe is, zodat 

we zorgvuldig onze afwegingen kunnen maken en onze sociale infrastructuur degelijk neer kunnen 

Zojuist las ik nog dat er afgelopen week een motie van D66 rondom de decentralisaties is 

ing is verzocht om onderzoek te laten doen door een onafhankelijke 

partij CPB en/of het SCP naar de financiële risico’s en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties, en in 

dit onderzoek aandacht te besteden aan de mogelijkheden deze risico’s te ondervang

voorwaarde dat dit onderzoek niet tot vertraging van het decentralisatiesproces leidt….

Tja denk ik dan: ‘aan de ene kant heel nuttig, maar ik zou het verstandiger vinden als dit onderzoek 

op gemeentelijk niveau uitgevoerd zou worden. Daar komen de decentralisaties uiteindelijk terecht.’ 

En aan de andere kant denk ik: ‘wat vraagt D66 nou?’ Een uitvoerig onderzoek naar risico’s zowel in 

de uitvoering als ook financieel, maar het mag geen vertraging voor het decentralisatieproces 

impliceert het antwoord al. 

Naast alle informatie die we vanuit de provincie en het Haagse vergaren. Is het ook van belang om 

regelmatig contact te hebben met gemeentes binnen de Stedendriehoek. Interessant is hoe andere 

PvdA afdelingen de decentralisaties tegemoet zien. Zeker aangezien het feit dat er binnen het 

verband van de Stedendriehoek ook al een samenwerking op  de maatschappelijke opvang is ‘het 

regionaal kompas’. Hierin fungeert Apeldoorn als centrumgemeente. 
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Tenslotte is het belangrijk dat wij als fractie weten om welke mensen het nu gaat. Daarom spreek ik 

veelvuldig met allerlei zorg- en welzijnsorganisaties en hun cliënten/klanten/bezoekers. Vaak kennen 

zij Apeldoorn en de Apeldoorners  door en door en kunnen ze perfect aangeven waar de kansen en 

uitdagingen liggen. Ik ben ervan overtuigd dat zorg en welzijn die aansluit bij de daadwerkelijke 

behoefte en vragen in de buurt of wijk het meest effectief is. Tijdens ons werkbezoek aan het CJG 

aan de Pythagorasstraat werd ons ook duidelijk gemaakt dat ‘dure’ intramurale
2
 zorg soms niet eens 

nodig is en volstaat bijvoorbeeld een degelijke gezinscoach die van alle markten thuis is en daar 

direct in actie kan komen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mensen vanuit de buurt initiatieven 

kunnen ondernemen die leven in de wijk. Niets is mooier dan gebruik te maken van de kwaliteiten en 

talenten in de Apeldoornse buurten en wijken. En die zijn er, daar ben ik van overtuigd!  

 

Waar krijg je in het raadswerk nou energie van? 

Van mensen die met hart en ziel laten zien hoe mooi Apeldoorn, maar vooral hoe sociaal Apeldoorn 

is. Bijna 40% van alle Apeldoorners doet aan vrijwilligerswerk. Dit soort mensen en dat zijn er dus 

heel wat geven mij en waarschijnlijk iedereen onwijs veel energie. We mogen echt heel trots zijn op 

zo’n hoog percentage vrijwilligers, want met de aankomende decentralisaties zal de druk en de vraag 

naar deze vrijwilligers steeds groter worden. 

 

Nog precies een jaar tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Wat wil je deze 

raadsperiode graag nog bereiken? 

In het komende jaar wil ik een duidelijke  ‘roadmap’ voor de aankomende decentralisaties  klaar 

hebben liggen.  Helder krijgen waar nu echt de kansen en uitdagingen in Apeldoorn liggen. Daarin 

heb ik het wijkgerichte werken rood omcirkeld. Van daar uit kunnen kansen het beste worden benut 

en uitdagingen worden aangegaan. Want als de lijntjes kort zijn dan bereik je het meest. 

Op dit moment ben ik nog steeds erg benieuwd naar het functioneren van de woonservicegebieden. 

Het concept lijkt allemaal erg mooi, maar ik vraag me af of de woonservicegebieden echt bereiken 

wat de buurt of wijk nodig heeft. Hier hoor ik namelijk zeer verschillende verhalen en ervaringen 

over. 

En tenslotte wil ik een duidelijke integrale samenhang  

en benadering van de alle decentralisaties realiseren  

zowel binnen de diensten in het Gemeentehuis als ook  

daar buiten. Alle decentralisaties hebben een ding  

gemeen en dat is participatie. Meedoen en erbij horen,  

zodat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan een  

sociaal Apeldoorn. 

Hopelijk kan en mag ik al dit werk na de  

gemeenteraadsverkiezingen voortzetten,  

want is er nog meer werk aan de winkel. 
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 Dienstverlening aan iemand die langer dan vierentwintig uur in een zorginstelling verblijft 
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Scoutingteam 
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Agenda 

 

1 Mei viering 

Datum: Woensdag 1 mei 2013 

Locatie: De Hamermolen, Ugchelen 

Tijd: 11.00 – 13.00 

 

Canvasdag 

Datum: Zaterdag 25 mei 2013 

 

Ledenvergadering 

Datum: Woensdag 4 december 2013 

Locatie: ACEC Café, Museumpassage 

Tijd: 19.30 – 22.00 

 

Radio Kootwijk
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De fractie 
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Bestuur 
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Contactgegevens en afgevaardigden 

 

Wethouder 

Johan Kruithof, tel. 14 055 / email: j.kruithof@apeldoorn.nl 

 

 

Fractie 

Raadsleden 

Marga Jonkman (voorzitter), tel. 055-3563759 / email: m.jonkman@apeldoorn.nl  

Ton Kunneman, tel. 06-22205461 / email: t.kunneman@apeldoorn.nl 

Co van den Berg, tel. 055-5337343 / email: c.vandenberg@apeldoorn.nl  

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

Fokko Spoelstra, tel. 06-52475804 /email f.spoelstra@apeldoorn.nl 

 

Fractievertegenwoordigers 

Jasper van Alten, tel. 06-55393573 / email: j.vanalten@apeldoorn.nl 
Ties Stam, tel. 06 13344138 / email: t.stam@apeldoorn.nl  

 

Fractieassistente 

Eveline de Jager, tel. 055-5801115, email pvda@apeldoorn.nl 

 

 

Afgevaardigden 

Gewest 

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

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

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

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

Regio Veluwe 

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

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

Landelijk Congres 

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

Jurgen Klunder, tel. 06-31683166 / email: jurgenklunder@hotmail.com  

Martin de Jong (plaatsvervanger), tel.055-8441990 / email: m.jong42@chello.nl 
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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 

www.pvda-apeldoorn.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 email of per 

post.   
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Colofon 

 

PvdA Koerier april 2013 

PvdA Koerier is een periodieke uitgave van de Partij van de Arbeid 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 Eveline de 

Jager staat u graag te woord. U kunt ons natuurlijk ook een email sturen. Voor 

(algemene) vragen kunt u mailen naar de fractieassistente Eveline de Jager  

( pvda@apeldoorn.nl ). Voor vragen aan het bestuur kunt u mailen met de 

voorzitter Chris Schouten ( chris.schouten@kpnmail.nl ).  

Vragen over de koerier of de website kunt u mailen naar Tom Brands 

(tom@tombrands.nl). 

 

PvdA Apeldoorn  

Bezoekadres:    Postadres:  

Raadhuisplein 8   Postbus 9033  

Kamernummer: RH 110  7300 ES Apeldoorn 

  


