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Van de voorzitter

Een bewogen najaar
Beste partijgenoten,
Het zomerreces is nog maar net voorbij, maar voelt alweer als een tijd geleden. Er gebeurt veel. Het
is een druk najaar. De taken op het sociale domein die van Rijk en provincie naar gemeenten gaan en
de Meerjarenprogrammabegroting zullen de agenda’s van onze bestuurders en gemeenteraadsleden
de komende periode aardig vullen. Wethouder Johan Kruithof neemt ons in deze koerier mee in de
ontwikkelingen op het sociale domein. Behalve de WMO, jeugdzorg en participatiewet heeft Johan
ook zijn handen vol aan de portefeuille onderwijs. Een ander thema dat actueel is en vele
Apeldoorners bezig houdt is de verordening waarin de openingstijden voor winkels geregeld zijn.
Onze fractievoorzitter Marga Jonkman licht het standpunt van de PvdA Apeldoorn toe.
Onze afdeling heeft weer het initiatief genomen om dit jaar een Tafel van 10 te organiseren. Eerder
organiseerde onze afdeling al een Tafel van 10 over het thema Werk & Inkomen in Podium Gigant en
over het thema jeugdzorg in Real-X. Dit maal is het thema de decentralisatie van de langdurige zorg
naar gemeenten. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 4 november 2014 in Randerode
en u bent vanzelfsprekend allen van harte welkom.
De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart eerder dit jaar liggen nog vers in het geheugen en
ondertussen worden er achter de schermen al voorbereidingen getroffen voor de verkiezingen van
de Provinciale Staten en de waterschappen op 18 maart 2015. Eerder dit jaar is besloten dat er een
lijsttrekkerverkiezing wordt gehouden. Oud wethouder Fokko Spoelstra heeft besloten om zich
kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Voorafgaand aan de ledenraadpleging zijn er diverse
bijeenkomsten georganiseerd waar de kandidaten met elkaar in debat gaan. De motivatie van Fokko
en een overzicht van de debatten treft u verderop in deze koerier aan. Het slotdebat vindt plaats in
Apeldoorn en ook daarvoor bent u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd. Uiteraard bent u ook
welkom bij de andere debatten!
Op de agenda treft u ook de najaarsledenvergadering op 12 november en de nieuwjaarsbijeenkomst
op 12 januari, dus noteert u deze alvast. Een uitnodiging volgt. Ik zie u graag bij onze bijeenkomsten!

Tom Brands
Voorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de fractievoorzitter

Winkels open op zondag?
De PvdA Apeldoorn heeft in haar verkiezingsprogramma 2014 – 2018 het volgende staan:
‘Ook vinden we dat vanaf 2014 er meer koopzondagen kunnen komen en een grotere vrijheid voor
ondernemers met betrekking tot de openingstijden.’
Wij willen graag gebruik maken van de mogelijkheid die er in de wet is gekomen. We willen
Apeldoorn de 21e eeuw intrekken. De confessionele politieke partijen in de Gemeenteraad zijn fel
gekant tegen het vrijgeven van de openingstijden op zondag. Zij hechten sterk aan hun zondagsrust
en stellen alles in het werk om dit te voorkomen.
De PvdA vindt dat iedereen van de zondag moet genieten op zijn eigen manier. Als je niet wil
winkelen, dan blijf je lekker thuis. Wij horen van werknemers verschillende dingen; de één is blij met
werken op zondag, de ander vindt het waardeloos. Veel winkeliers zijn positief omdat wij in
Apeldoorn met de binnenstad een belangrijke toeristische functie vervullen. Recreatief winkelen is
voor veel toeristen (en zeker als het weer even niet mee zit) een uitje. En supermarkten klagen al
jaren over het lotingsproces; wie mag wel en wie mag niet op zondag open?
In Apeldoorn zijn we geleidelijk aan steeds meer van onze burgers gaan verwachten en laten we
meer verantwoordelijkheid bij hen. Het is de trend van deze tijd. Daar staat ook minder betutteling
en minder knellende regels door de gemeente tegenover. Op gebied van ruimtelijke kwaliteit maken
we grote sprongen, maar bijv. ook op het gebied van welzijn en zorg waar we volgend jaar nog een
extra slag in gaan maken. Niet iedereen is daar onverdeeld gelukkig mee. Het is ook moeilijk en
spannend, dat loslaten. De PvdA bewaakt het proces van de decentralisaties dan ook zorgvuldig en
nauwkeurig. Het is juist dit punt waarover ik me zo verwonder; waarom leg je als Gemeenteraad
steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger/ondernemer en juist op dit punt niet?
Uiteindelijk is er een initiatiefvoorstel ingediend door D66, Groen Links, PvdA, VVD en Leefbaar
Apeldoorn met de bedoeling om een proces in te gang te zetten om te komen tot een gewijzigde
winkeltijdenverordening. Hiermee wordt beoogd te komen tot een regeling waarbij winkeliers zelf
hun keuze kunnen bepalen waar het openings- en sluitingstijden betreft. Het gaat dan in feite om het
aanpassen van een artikel in de verordening. Voor de liefhebbers, zie ook de website. De uitkomst
van dit proces hoeft niet per se te leiden tot elke zondag open. Het zou ook bijv. sterk
seizoensgebonden of om de week open kunnen. Ook dat willen wij niet bepalen.
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Er is donderdagavond 25 september een hoorzitting geweest van mensen die hier iets over willen
zeggen. En vervolgens wordt er gewerkt aan een raadsvoorstel. Uiteindelijk moeten we de
verordening aanpassen en dan kan het in werking treden. De PvdA hoopt van harte dat het in januari
2015 geregeld is.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn

De oude fractie 2014. V.l.n.r. Fokko Spoelstra, Co van den Berg, Marga Jonkman (fractievoorzitter), Ton Kunneman en Ilse de
Graaf. Fractievertegenwoordigers Ties Stam en Jasper van Alten ontbreken op de foto.

De nieuwe fractie direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. V.l.n.r. Ties Stam, Marga Jonkman
(fractievoorzitter), Johan Kruithof en Esref Öcal. Johan Kruithof is opnieuw toegetreden tot het college als wethouder en
Chris Schouten is inmiddels raadslid. Ilse de Graaf en Jasper van Alten zijn fractievertegenwoordigers.
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Van de wethouder

Drukke tijden op het sociaal domein
Het is oktober 2014. De grote veranderingen van de 3 decentralisaties komen nu echt op ons af
denderen. Als wethouder Werk en Inkomen is dat voor mij vooral de invoering van de nieuwe
Participatiewet. In het verlengde daarvan moeten (andere regels, minder budget vanuit het Rijk) en
willen we ook het minimabeleid vernieuwen. Ook de Wet Werk en Bijstand (de WWB) is aangepast
en verandert per 1 januari aanstaande. Daarnaast heb ik als wethouder Onderwijs ook te maken met
de invoering van het Passend Onderwijs per 1 september van dit jaar.
Laat ik eerst kort inzoomen op het Passend Onderwijs. Vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat
alle kinderen, ook zij die tot dat schooljaar gebruik maakten van speciaal onderwijs, op een
“gewone”school zitten. Dat geldt voor kinderen met een fysieke beperking en met een zogenaamd
rugzakje. Maar ook voor kinderen die wat moeilijker leren of die soms extra druk zijn, zich slecht
kunnen concentreren of die anderszins het moeilijk hebben op school. Steeds meer kinderen zijn de
afgelopen jaren naar allerlei vormen van speciaal onderwijs gegaan. En je kunt je afvragen of dat
altijd nodig was en of dat altijd goed is voor kinderen. Waarom voor allerlei groepen kinderen eigen
vormen van onderwijs aanbieden? Het is toch veel beter zoveel mogelijk kinderen van allerlei kleur
en slag, met of zonder een handicap, druk en niet druk, moeilijk lerend of juist heel slim, bij elkaar op
een heel gewone school les te laten krijgen. Dat voor elkaar krijgen heet Passend Onderwijs. Goed
onderwijs, op gewone scholen, voor alle kinderen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, soms hebben
kinderen tijdelijk extra aandacht nodig. Voor die gevallen hebben we een “klasje speciaal onderwijs”
gereserveerd in Apeldoorn.
Je kunt je voorstellen dat ik nieuwsgierig, en ook wel wat gespannen, was begin september of er nu
voor alle kinderen die vorig jaar nog speciaal onderwijs kregen een plek was gevonden op de gewone
school. Gelukkig is dat tot nu toe gelukt.
Dan wil ik nog wat dieper ingaan op de Participatiewet. Die gaat per 1 januari a.s. in, met een
overgangsperiode tot 1 juli 2015. Dan moeten alle veranderingen zijn doorgevoerd. In het kader van
die wet zullen vanaf 1 januari a.s. geen nieuwe mensen meer een WSW indicatie krijgen. Dat houdt in
dat de Felua langzaam maar zeker een beetje kleiner wordt. De mensen die er nu werken met een
WSW indicatie blijven er, met dezelfde rechten die ze nu hebben, werken. Nieuwe instroom zal er
echter niet meer zijn. Ook de Wajong regeling verandert. Jongeren die aangewezen raken op de
Wajong kunnen alleen nog in deze regeling worden opgenomen als ze 100% arbeidsongeschikt zijn
(de wet heeft het dan over jongeren zonder arbeidsvermogen, een wat nare term vind ik, maar zo
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noemen ze het). Alle andere jongeren zullen zich vanaf 1 januari gewoon bij het Activerium moeten
melden. Overigens geldt ook voor de Wajong dat degene die nu al van de Wajong gebruik maakt zijn
huidige rechten behoudt.
Maar toch, dit alles zal betekenen dat er naast de gewone toevloed van mensen die een
bijstandsuitkering nodig hebben, er in 2015 een nieuwe groep bij komt. We schatten dat er jaarlijks
rond de 200 mensen een extra beroep op de bijstand gaan doen. En nog belangrijker, we zullen voor
deze groeiende groep mensen, samen m et hen zelf, op zoek moeten naar betaald werk! Want dat is
de bedoeling van de Participatiewet. Iedereen doet, als het ook maar even kan, mee.
Voor het Activerium betekent de invoering van de Participatiewet hard werken. Veel veranderingen
komen op ons af. Die hebben we vastgelegd in een kadernota. Die nota wordt in december in de
Gemeenteraad besproken.
In mijn volgende blog wil ik graag verder ingaan op die kadernota, de positie van ons SW bedrijf de
Felua en het vernieuwde minimabeleid (onder de titel Sociaal Vangnet) en de nieuwe Bijstandswet.
Het zijn drukke tijden. Het is belangrijk dat we vanuit de PvdA in Apeldoorn mee aan het stuur staan!

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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“ Alleen voor hoger opgeleiden”

door Marten Ferwerda

Je gelooft je oren toch niet. Wil je als stevige klusser met twee rechter handen uit pure
menslievendheid een studentje antropologie in haar hutje op de hei onder je hoede nemen en dan
mag dat niet van de datingsite. Soort bij soort. Twee diploma’s op een kussen, daar slaapt de duivel
tussen. Een elektrcien ( VMBO ) met een verpleegkundige ( HBO ), niet aan beginnen. Een leraar met
een kapster, foute boel. Het scheelt natuurlijk wel een hoop gedoe. Je weet bij deze datingclub
meteen of die ander de juiste herseninhoud heeft. Dan hoef je alleen nog maar de juiste
karaktereigenschappen te checken. En de bankrekening natuurlijk.
Het kan nog gekker. Nu is er ook een verzekeringsbedrijf voor hoger opgeleiden. Zoals u weet bellen
hoger opgeleiden alleen handsfree, hebben ze geen bob nodig en steken ze zelden hun huis in brand.
Mag dat nou zo maar? Meer dan de helft van de bevolking uitsluiten via een reclamespotje? Dat is
toch pure discriminatie op grond van IQ, iets waar je zelf heel weinig aan kunt doen. Wat zou er
gebeuren als een andere reclamespot zijn waar zou aanprijzen met: alleen voor mannen? Of, erger
nog: alleen voor hetero’s. De wereld zou te klein zijn; het Meldpunt Discriminatie zou nieuw
personeel moeten aannemen.
Waarom doet niemand hier iets tegen? Bij voorbeeld een politieke partij die zegt op te komen voor
minder bedeelden? Daar hebben we toch een paar van? “ Alleen voor hoger opgeleiden” is een rem
op de emancipatie, Lodewijk Asscher. Doe iets.

Marten Ferwerda
Columnist koerier PvdA Apeldoorn
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Fokko Spoelstra kandidaat lijsttrekker
PvdA Gelderland

Voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid Gelderland hebben zich in totaal vier
kandidaten gemeld. Het gaat om oud-Statenlid Jaap Huurman, Statenlid Peter Kerris, oud-wethouder
van Apeldoorn Fokko Spoelstra en Willy van Tuil. In november is de online ledenraadpleging. Wie
uiteindelijk de lijsttrekker voor de PvdA wordt voor de Gelderse Statenverkiezingen in 2015, wordt
op 12 november bekendgemaakt. Op zaterdag 1 november vindt er een lijsttrekkersdebat plaats in
Apeldoorn.
Motivatie Lijsttrekkerschap PvdA voor de verkiezingen van Provinciale Staten 2015
Uit overtuiging kandideer ik mij voor het lijsttrekkerschap van de PvdA voor de Provinciale
Statenverkiezingen 2015. De PvdA in Gelderland heeft een lijsstrekker nodig met een rood hart, die
let op eerlijke kansen voor iedereen, gaat voor werkgelegenheid en het creëren van een sociaal
ondernemersklimaat. En dat alles met respect voor de prachtige natuur die Gelderland kent.Ik wil die
lijsttrekker zijn die zich sterk maakt om onze PvdA idealen te realiseren en tegelijkertijd intern en
extern de partij verbindt. Zo kunnen we het meeste van onze idealen waarmaken.
Ik ben betrokken, ken een groot deel van Gelderland door het wethouderschap van Apeldoorn en
mijn huidige werkzaamheden voor de Regio Commissie Noord Veluwe en het fonds (nationaal fonds
voor vrede, vrijheid en veteranenzorg). Kort en bondig formuleren gaat me goed af, evenals het tot
een goed einde brengen van complexe onderhandelingssituaties.
Gelderland levert je mooie en sociale Streken! Ik ga er voor.
Fokko Spoelstra
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Agenda lijsttrekkersdebatten
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Gerrit van de Graaf IM
In februari van dit jaar overleed Gerrit van de Graaf, één van de beste wethouders die de Partij van
de Arbeid Apeldoorn geschonken heeft. Gerrit van de Graaf was wethouder van onderwijs en cultuur
van 1976 tot 1982. Als linkse sociaal-democraat stond emancipatie voor hem centraal. Dat
betekende meer geld naar onderwijs. Het was Van de Graaf die het openbaar onderwijs een
gelijkwaardige plaats bezorgde naast het bijzonder onderwijs, wat in Apeldoorn nog nooit vertoond
was. Uit het hele land haalde hij directeuren voor het basisonderwijs voor een kwaliteitsimpuls. Met
zijn kunstnota wees hij Apeldoorn de richting naar een cultureel niveau dat paste bij een grote stad.
Zonder Gerrit geen bibliotheek en Gigant.
Hij legde ook de basis voor een stedelijk monumentenbeleid waardoor datgene wat nog resteerde
uit een ver en nabij verleden behouden kon worden. Samen met zijn latere vrouw Mia de Jong, na
hem wethouder voor de PvdA, legde hij de grondslag voor wat later het ROC-Apeldoorn zou worden.
Een uitspraak van hem: ik zit hier niet om populair te worden, tekenden de man. Evenals zijn
kompaan in die jaren, wethouder Hans Porringa, ook PvdA, was hij bezeten van een enorme
dadendrang: “ laten we zo veel afmaken want straks zitten die klojo’s ( CDA en VVD, m.f. ) hier
weer”.
In zijn visie moest Apeldoorn erkennen een grote stad te zijn met bijbehorende culturele uitstraling.
Een typische vertegenwoordiger van het wethouders-socialisme was hij.
Geen gemakkelijk mens. Hij buitte zijn intellectuele overwicht zonder scrupules uit en
argumenteerde vaak op het scherp van de snede. Voor wie hem niet zo goed kende was hij een
afstandelijke man; voor zijn vrienden een warm, emotioneel mens. Misschien dat Apeldoorn ooit de
grootheid vindt om de herinnering aan hem hoe dan ook levend te houden.

Marten Ferwerda
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Agenda

Lijsttrekkersdebat Provinciale Staten Apeldoorn
Datum: Zaterdag 1 november 2014
Locatie: ACEC Café, Roggestraat, Apeldoorn
Tijd: 13.30 – 15.30

Tafel van 10 Langdurige zorg
Datum: Dinsdag 4 november 2014
Locatie: Randerode, Zuster Meijboomlaan 10, Apeldoorn
Tijd: 19.30 – 21.30

Ledenvergadering
Datum: Woensdag 12 november 2014
Locatie: ACEC Café, Roggestraat
Tijd: 19.30 – 21.30

Nieuwjaarsbijeenkomst
Datum: Maandag 12 januari 2014
Locatie: De Wilde Pieters
Tijd: 19.30 – 21.30

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

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief oktober2014

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. 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
Eveline de Jager, 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
Martin de Jong, tel.055-8441990 / e-mail: m.jong42@chello.nl
Dirk Westerhof, tel. 055-8442008 / e-mail: d.westerhof@upcmail.nl
Erwin Ellenbroek, tel. 06 46088571 / e-mail: eagellenbroek@kpnmail.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
Jurgen Klunder, tel. 06-31683166 / e-mail: jurgenklunder@hotmail.com
Martin de Jong (plaatsvervanger), tel. 055-8441990 / e-mail: m.jong42@chello.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Eppo Gutteling, PvdA-politicus in het waterschapbestuur, tel. 055-5221678 / e-mail: e.gutteling@telfort.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
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 of per
post.
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Colofon
PvdA Koerier oktober 2014
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 Eveline de
Jager staat u graag te woord. U kunt ons natuurlijk ook altijd een e-mail sturen.
Voor (algemene) vragen kunt u mailen naar de fractieassistente Eveline de
Jager ( 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:
Raadhuisplein 8
Kamernummer: RH 110

Postadres:
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

apeldoorn.pvda.nl

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief oktober2014

