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Van de bestuursvoorzitter

Over de helft
Beste partijgenoten,
We zijn over de helft van deze periode. Daarom geeft de fractie in deze koerier een kort overzicht
van alle activiteiten die zijn ondernomen om de idealen en doelstellingen zoals opgenomen in ons
verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord te verwezenlijken. Lang niet compleet, maar het
geeft een aardige indruk van wat de fractie allemaal doet. Ook goed om op te merken dat de focus
van de fractie zich richt op de lokale aspecten die raken aan de beginselen van onze partij en de
speerpunten uit ons lokale verkiezingsprogramma. Werk en inkomen, een sociaal vangnet en
minimabeleid, toegankelijke en betaalbare zorg en een gezond, goed en prettig woon- werk- en
leefklimaat. Het besturen van een grote stad als Apeldoorn is omvangrijk en de hoeveelheid aan
onderwerpen die bij wijze van spreken op de gemeenteraad worden afgevuurd sta ik soms van te
kijken.
We kijken terug, maar ook vooruit. De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
zijn al begonnen. In de algemene ledenvergadering van komend najaar nemen we al de eerste
besluiten. En dan komt daar ook nog de Tweede Kamerverkiezing incl. lijsttrekkersverkiezing en
campagne aan. We hebben er als bestuur onze handen vol aan.
In deze koerier de gebruikelijke bijdragen van onze fractievoorzitter Marga Jonkman, wethouder
Johan Kruithof en columnist Marten Ferwerda, maar dit maal dus ook het ‘tussenoverzicht’ en
bijdragen van onze raadsleden Ties Stam en Chris Schouten. Ook een nieuwe rubriek, namelijk Links
aan de Grift, waarbij we elke editie een stukje uit publiceren. Waar ik nog kort even bij stil wil staan is
onze Tafel van 10 over wonen die we onlangs organiseerden. Wederom een geslaagde avond met
goed inhoudelijk debat en een mooi samengesteld panel. Nog twee bijeenkomsten van de
gemeenteraad en dan zit het ‘politieke jaar 2015-2016’ er al weer op en breekt het zomerreces aan.
En dan op naar seizoen 2016-2017 en een ongetwijfeld spannend najaar… Ik kijk er naar uit. Rest mij
u een goede zomer te wensen!

Tom Brands
Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de fractievoorzitter

Vreemde eend in de bijt; het theehuis in Berg & bos
Terwijl de fractie van de PvdA zich inspant om zoveel mogelijk punten uit het verkiezingsprogramma
te realiseren, is er dan opeens een vreemde eend in de bijt.
Het “theehuis in Berg & Bos”, dat al vele jaren staat te verkommeren omdat niemand weet wat we er
mee aan moeten. Het is een doorn in het oog van vele Apeldoorners die op hun vrije dagen heerlijk
genieten van de bosweide. En een rotte plek in het verder prachtig opgeknapte park. Zo zijn er nog
wel meer van die plekken in Apeldoorn (!) maar dat is weer een ander verhaal.
Toen wij als fractie vorig jaar een bijeenkomst hadden in de Boschvijver, het pand dat naast het
theehuis staat, vonden we echt dat er wat moest gebeuren. Er zijn trouwerijen,
wijkraadbijeenkomsten, maar ook rouwdiensten op die plek. Dat kon niet langer zo. Daarom hebben
we eerst schriftelijke vragen en later actualiteitsvragen gesteld om het college te dwingen tot actie.
Het maakte de fractie niet zoveel uit of er gesloopt of gerenoveerd werd, als er maar iets zou
gebeuren. En dan het liefst voor het seizoen van 2016. Aldus geschiedde en er werd ons half juni
2016 een prachtig plan gepresenteerd. Eerlijk gezegd twijfelen we wel over het bedrag (€245.000,-).
Maar aangezien andere zaken uit ons verkiezingsprogramma de goede kant op gaan en wij weten dat
het toerisme een van de belangrijkste motor is voor het behoud en creëren van werkgelegenheid,
vinden wij dit toch een hele mooie uitwerking van onze vragen.
Wij zijn uiteraard zeer verheugd dat vele Apeldoorners deze overtuiging met ons delen.

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn
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Van de wethouder

Door naar werk
Gelukkig hebben veel Apeldoorners een baan. In Apeldoorn hebben we zelfs veel meer banen
dan mensen die dat werk kunnen doen. In Apeldoorn werken dagelijks een kleine 92.000
mensen. De Apeldoornse arbeidsmarkt biedt dus ook werk aan velen die van buiten Apeldoorn
dagelijks hier naar toe komen.
Toch is er een groep mensen voor wie een plek op de arbeidsmarkt moeilijker is te vinden. We
noemen dat dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand wordt soms bepaald
door een opleiding die niet meer aansluit, of doordat mensen een fysieke beperking hebben of
een psychische berperking. Er kunnen allerlei redenen zijn.
Voor die groep mensen is het van groot belang dat er een fatsoenlijke uitkering is op het moment
dat je geen werk hebt, maar nog meer is het belangrijk dat deze groep weer een baan vindt. Met
heel mijn hart geloof ik dat het voor ieder van ons ontzettend belangrijk is zelf je leven te kunnen
bepalen en zelf je inkomen te kunnen verwerven. In de uitkering zitten is geen pretje!
Momenteel is het Activerium, ons werkplein (onze sociale dienst zeiden we vroeger), de
organisatie waar mensen terecht kunnen voor een bijstandsuitkering. En als je werkloos bent
geworden en je hebt recht op een WW uitkering kun je terecht bij het UWV. Het Activerium zorgt
voor een uitkering als je daar recht op hebt en het Activerium helpt je, (eerlijk is eerlijk, dat
gebeurt soms op een duidelijke en stevige manier) bij het zoeken naar werk. Ook bij de sociale
werkvoorziening, iedereen kent die voorziening onder de naam de Felua, worden mensen
begeleid en geholpen op weg naar werk.
Het laatste jaar heb ik als wethouder veel energie gestoken in het verbeteren van alles dat we op
verschillende plekken doen om mensen weer aan het werk te helpen. Een belangrijke stap is
daarbij het zo veel mogelijk in elkaar schuiven van de kennis en kunde van het Activerium en de
Felua. En die kennis en kunde is groot! Wat we de komende maanden gaan doen, aangenomen
dat de gemeenteraad akkoord gaat met de voorstellen, is een organisatie bouwen met twee
accenten.
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Het ene organisatieonderdeel richt zich meer op de inkomenskant. Heb je recht op een uitkering
dan zorgen we er voor dat je die snel krijgt. Ook voor zaken als bijzondere bijstand en het sociaal
vangnet (ons minimabeleid) kun je daar terecht. Dat organisatieonderdeel hoort dicht bij de
gemeente te staan. Tenslotte gaat het om een uitkering. Als mensen vinden dat ze onterecht zijn
behandeld moet er direct bezwaar kunnen worden gemaakt.
Het andere organisatieonderdeel richt zich echt op reintegratie. Samen met degene die aanklopt
op zoek naar een bij jou passende baan. Op zoek naar eventuele aanvullende opleiding of
ervaring. Op zoek naar eventuele aanvulling van kennis en kunden. Werkervaring opdoen. Ritme
opdoen. Verkennen wat jouw mogelijkheden zijn. Helpen en stimuleren. Dit organisatieonderdeel
moet vooral dicht bij werkgevers zijn werk doen. Want daar zijn de banen te vinden
tenslotte. Voor beiden organisatieonderdelen geldt dat maatwerk het uitgangspunt is. Wat
heeft het individu nodig om weer aan het werk te komen. Wat is er op het vlak van
inkomen nodig. Hoe helpen we je het beste.
Deze hele operatie betekent veel voor de mensen die nu al dit belangrijke werk doen. We nemen
dan ook het hele jaar 2017 om hier mee te oefenen. De twee organisatieonderdelen gaan
intensief samenwerken. Ook dat moet verder worden uitgewerkt. Maar de principiele keuze is
door het College gemaakt! Ik ga proberen de gemeenteraad te overtuigen van het belang van
deze aanpak.
We maken gebruik van het beste van twee organisaties, die overigens de afgelopen twee jaren al
steeds meer zijn gaan samenwerken. Verschillende deskundigheden, maar een en hetzelfde
doel, namelijk mensen de mogelijkheid bieden hun leven weer volledig in eigen handen te
nemen. Daarom heet deze aanpak ook: Door naar Werk.

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA
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De balans opmaken
April 2014 trad de huidige fractie aan in de gemeenteraad. In de 26 maanden die we achter ons
hebben gelaten is het tijd om eens de balans op te maken. Niet dat we dat tot nu toe niet hebben
gedaan hoor. Eens in het half jaar komen we als fractie bijeen in een fractieweekend waarin we ons
de spiegel voorhouden van wat we zoal gepresteerd hebben en kijken we vooruit naar de dingen die
wij nog willen bereiken. Wij begrijpen maar al te goed dat de inwoners, en in het bijzonder onze
kiezers, willen weten of wij onze verkiezingsbeloftes waarmaken. Daarom proberen wij met grote
regelmaat op onze website, in de koerier en tijdens afdelingsvergaderingen onze (politieke)
activiteiten en thema’s zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en te delen. Maar af en toe hebben we
behoefte aan om al die activiteiten eens onder elkaar te zetten. Hieronder volgt een opsomming van
concrete acties en resultaten van de afgelopen 26 maanden.
-

-

-

Vanaf 2015 is er een nieuwe winkeltijdenverordening, waarin ruimere (ook de zondagen)
winkeltijden zijn opgenomen. (Initiatiefvoorstel van PvdA, D66, GroenLinks, VVD en Leefbaar
Apeldoorn “Openingstijden winkels” mei 2014)
Sinds 1-1-2015 hebben we in Apeldoorn een schoolfonds. (motie “Als de nood het hoogst
is..” november 2014)
Sinds 1-1-2015 zijn de regels omtrent kwijtschelding gemeentebelastingen voor zelfstandigen
gelijk als voor particulieren. (Motie “Gelijke monniken, gelijke kappen” november 2014)
In 2015 zijn overbruggingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat kinderen dupe
worden van de bezuinigingen in de jeugdzorg. (Motie “Kind in bad houden” november 2014)
Er zijn extra inspanningen gedaan om loonverlaging en ontslagen in Thuiszorg te voorkomen.
(Schriftelijke vragen december 2014 en Actualiteitsvragen februari 2016)
Er is meer aandacht gevraagd voor een uitstapprogramma voor prostituees (Schriftelijke
vragen januari 2015 en Motie “Switch”, juni 2016)
Het college is kritisch bevraagd over de ontwikkelingen rondom de verbouwing van de
supermarkt aan de Vlijtseweg ( Schriftelijke vragen, maar 2015)
Rondom de Giro d’Italia zijn er verschillende side-events geweest (Motie “Een
maatschappelijk verantwoorde Giro d’Italia 2016, maar 2015)
Aandacht gevraagd voor het belang van Maatschappelijke Stages (MAS). (Schriftelijke vragen,
juni 2015); structurele financiering makelaarsfunctie MAS geregeld.
Meer aandacht gevraagd voor de situatie van dak- en thuislozen in Apeldoorn (Schriftelijke
vragen, augustus 2015 en Actualiteitsvragen december 2015)
Een werkbezoek aan “housing first” in Amsterdam door Marga Jonkman. En vanaf de zomer
van 2016 gaat het housing first draaien in Apeldoorn. Juist voor de zogenaamde
“stropdassen-daklozen” een goede optie.
In 2016 is de tarief voor afvalstoffenheffing gelijk gebleven, ondanks voornemen van College
om deze te verhogen. (Motie “Goed gedrag wordt beloond”, november 2015)
Aandacht gevraagd om meer mensen met arbeidsbeperking aan een baan te helpen bij de
Gemeente. (Motie “Werk bieden naar vermogen”, november 2015)
Aandacht gevraagd voor behoud van kwalitatieve aspecten zoals milieu, dierenwelzijn,
volksgezondheid ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit ivm nieuw beleid omtrent megastallen
(Schriftelijke vragen, december 2015)
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-

-

Aandacht gevraagd voor realisatie van meer studentenhuisvesting en huisvesting voor
statushouders (Schriftelijke vragen, december 2015)
Het Theehuis in Park en Bos zal in 2016 gerenoveerd worden (Schriftelijke vragen, december
2015)
Kritische vragen gesteld aan het College of de richtlijnen voor eigen bijdrage WMO niet lijdt
tot zorgmijding (Schriftelijke vragen, februari 2016 en Motie “Hantering normtarief bij
berekening eigen bijdragen”, juni 2016)
Aandacht gevraagd voor lobby om de internationale trein door Apeldoorn richting Berlijn te
behouden (Schriftelijke vragen, april 2016)
College verzocht om met een plan te komen om urgente investeringen aan
sportaccommodaties aan te pakken. (Motie “De sport toekomstbestendig”, juni 2016)

Verder hebben wij als fractie diverse moties en amendementen van andere fracties gesteund die in
de lijn zijn van onze standpunten. Enkele voorbeelden hiervan zijn motie “Gft-ophaal
wintermaanden”, Motie “onterechte boetes rechtgezet”, Motie “marktgelden”, Motie “Krachtige
Citymarketing”. Verder zetten wij in op levendigheid van de stad door (topsport-) evenementen te
steunen. De hoogtepunten waren natuurlijk de WK Beach Volleybal in 2015 en de start van de Giro
d’Italia dit jaar. Wij hopen volgend jaar nog de Serious Request binnen te halen. Ook belangrijk voor
de levendigheid is dat er eindelijk een binnenstadsfonds komt waarin ondernemers zelf invulling
gaan geven aan een aantrekkelijke binnenstad. Ook voor zaken als voorgenomen
bestemmingsplanwijzigingen van Westpoint, Chr. Geurtsweg en De Nieuwe Zweep in Klarenbeek
hebben in de afgelopen periode veel aandacht van ons gehad. Op terrein van de kunst en cultuur
zijn de laatste jaren behoorlijke bezuinigingen doorgevoerd. Nu het financieel weer enigszins beter
gaat is het tijd om ook deze sector toekomstbestendig te maken. Besluitvorming over een nieuwe
cultuurnota voor de periode 2017-2020 zal hier uitkomst moeten bieden. Naast dit hebben wij
natuurlijk onze inzet geleverd aan de noodopvang voor vluchtelingen en de besluitvorming voor een
AZC. Om dit in goede banen te lijden zullen wij in de komende periode ons inzetten op de integratie,
onderwijs en huisvesting van de statushouders. Nog zo’n 20 maanden en dan zijn er weer
verkiezingen. We zijn iets over de helft. Het houdt dan natuurlijk niet op, maar wij zullen met ons
huidige fractie tot de verkiezingen nog verder inzetten op meer werkgelegenheid, betaalbaar wonen,
een sociaal minimabeleid, betaalbare zorg en op een duurzame economie. Ook zaken als
ondergronds brengen van hoogspanningskabels en ondertunneling van Laan van Osseveld zullen de
komende tijd aandacht van ons krijgen. Het is teveel om allemaal op te noemen. Het besturen van
een stad omvat zo ontzettend veel dossiers, projecten, regelingen, planvorming, uitvoering waarvan
een groot deel de aandacht van de gemeenteraad vraagt.
Het is bijna onmogelijk om alle activiteiten en inspanningen op te sommen die de fractie verricht om
Apeldoorn socialer, mooier, sterker, duurzamer, kortom beter te maken. Dit overzicht is dan ook
verre van compleet, maar geeft toch een indruk van de inspanningen van de fractie. Mocht er
behoefte zijn voor meer informatie over deze activiteiten en thema’s, raadpleeg dan onze website en
onze facebook pagina. Uiteraard kan je ons ook persoonlijk benaderen voor wat we al hebben
verwezenlijkt, maar natuurlijk ook wat u en wij nog willen bereiken.
De fractie van de PvdA Apeldoorn
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Van een raadslid (1)

Het huis van de stad
In de krant en op social media verschijnen momenteel regelmatig berichten dat er 27,5 miljoen
wordt uitgegeven aan verbouwing van het gemeentehuis. Als je die koppen in de krant zo leest, wie
zou dan niet even de wenkbrauwen fronsen, in deze tijd waarin Apeldoorn nog maar net aan het
opkrabbelen is van een slechte financiële situatie en waar steeds meer zorgtaken naar de gemeente
komen?
Maar als je dan kijkt naar de (financiële) feiten, dan ziet het er toch wel wat anders uit. Wat
betekenen deze plannen financieel? De plannen zijn als volgt:
De technische installaties (verwarming, luchtbehandeling, sanitair etc) zijn afgeschreven en aan
vervanging toe. Als u thuis beschikt over bijvoorbeeld een combiketel, dan zult u er ook wel rekening
mee houden dat die na 12 of 15 jaar vervangen moet worden en daar een spaarpotje voor hebben.
Dat heeft de gemeente ook gedaan en er is een (relatief klein) spaarpotje voor onderhoud.
Het belangrijkste is echter dat door de verbouwing, het Activerium in de Deventerstraat niet meer
nodig is en dat die activiteiten verhuizen naar het gemeentehuis. Dit bespaart 1,5 miljoen per jaar.
Wordt er dan nu veel geld uitgegeven, die ook aan andere zaken hadden kunnen worden besteed?
Nee! Volgens de gemeentewet wordt dit geld ‘uitgesmeerd’ over een langere periode
(afschrijvingsperiode), de zogenaamde kapitaallasten. Met andere woorden, als we 27,5 miljoen
lenen, kost dit gedurende de looptijd 1,9 miljoen per jaar. Met het budget dat er al is voor exploitatie
van het gemeentehuis en de besparing die het verplaatsen van het Activerium oplevert, worden alle
kosten van de verbouwing dus gedekt en is er geen extra geld nodig. Het gaat dus niet ten koste van
iets anders. Integendeel, door de besparingen (ook energiebesparing) levert het vanaf 2021 zelfs een
jaarlijks voordeel op van € 300.000 (die weer aan andere dingen besteed kunnen worden).
Verder is het ook nog zo dat de gemeente de werkgever is van zo’n 1.200 ambtenaren. Ook zij
verdienen een goede werkplek, die voldoet voor hun werkzaamheden en voldoen aan de huidige
Arbo-normen. Hierdoor kunnen zij hun werkzaamheden uitvoeren op een moderne, servicegerichte
wijze, dat weer ten goede komt aan de inwoners van Apeldoorn.
Tenslotte, het budget is wat we noemen ‘taakstellend’. Dat betekent dat er geen overschrijding van
het budget mag plaatsvinden. Als het bij een onderdeel tegen zit en de kosten hoger worden, zal er
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bij een ander onderdeel een stapje terug moeten worden gedaan of worden er zaken geschrapt,
zodat het totale project niet boven het budget komt.
Voor de geïnteresseerden in de cijfers:
Installaties
Bouwkundige werken
Onvoorzien (10%)/prijswijzigingen
Losse inventaris
Advieskosten (incl. architect)
Vaste inrichting
Leges/verzekeringen/diversen
Rente en financiering
ICT
Locatiegebonden kosten

9.933.000
8.210.000
2.942.000
2.854.000
2.056.000
526.000
489.000
265.000
160.000
15.000

Al met al dus een project dat een verbetering oplevert en géén extra geld kost, maar op langere
termijn zelfs een besparing oplevert. Reden voor ons om voor dit plan te zijn.

Ties Stam
Vice Fractievoorzitter/raadslid PvdA Apeldoorn
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Van een raadslid (2)

De Raadswerkgroep Sociaal Domein
De gemeenten kregen op 1 januari 2015 van het Rijk nieuwe taken in het Sociaal Domein
overgedragen, aangeduid met de 3 decentralisaties of ook wel transities. Deze taken betreffen
activiteiten op het terrein van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Hiervoor
is nieuwe wetgeving gekomen, namelijk: Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
(WMO) en Participatiewet. De transitie moet vervolgens leiden tot een vernieuwing in het Sociaal
Domein, aangeduid met transformatie.

Veranderingen door de nieuwe wetgeving
Iedereen heeft op een of andere wijze wel de gevolgen van de in- en uitvoering van de nieuwe
wetgeving in 2015 gemerkt, is het niet zelf dan wel bij iemand in de omgeving. Er zijn beperkingen
doorgevoerd in de huishoudelijke hulp en verzorging en de gemeente doet een groter beroep op de
zelfredzaamheid van cliënten. De regie voor de gehele jeugdzorg is bij de gemeente komen te liggen,
van lichte tot zware zorg aan de jeugd; de regie voor de toegang van de jeugdzorg heeft de gemeente
neergelegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dat hiervoor zijn werkzaamheden in een
stichting heeft ondergebracht. In het kader van de uitvoering van de Participatiewet heeft de
gemeente de instroom van mensen met een beperking in de sociale werkvoorziening gestopt en is zij
gestart
met
het
organiseren
van
beschut
werk
voor
deze
mensen.
Jaarmonitor Sociaal Domein 2015
Om te kijken of de nieuwe taken onder verantwoordelijkheid van de gemeente ook goed worden
uitgevoerd en het gewenste resultaat hebben, is een Jaarmonitor Sociaal Domein 2015
(https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/3583520/1) opgesteld (verder: jaarmonitor). Deze
verscheen eind mei. Bij de opstelling van deze jaarmonitor door het college van B&W is de
gemeenteraad nauw betrokken geweest. De gemeenteraad heeft specifiek hiervoor een
Raadswerkgroep Sociaal Domein (verder: RSD) ingesteld, die aanvankelijk onder voorzitterschap van
Mark Sandmann en vanaf 1 juli onder voorzitterschap van ondergetekende, betrokken is geweest bij
de inhoud van deze jaarmonitor. Deze RSD heeft in samenspraak met de ambtelijke dienst en de
betrokken wethouders, Blokhuis en Kruithof, bekeken welke gegevens over de uitvoering van de
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nieuwe taken verzameld moeten worden. De informatie moet zodanig van inhoud zijn dat er
vervolgens ook gestuurd en bijgestuurd kan worden.
Jaarmonitor: instrument in ontwikkeling
Eind mei heeft de RSD zijn bevindingen over de eerste jaarmonitor Sociaal Domein aan de
Gemeenteraad meegedeeld. De RSD vindt dat de ingrijpende veranderingen in het Sociaal Domein en
de grote maatschappelijke en financiële belangen rechtvaardigen dat de Gemeenteraad extra
geïnformeerd wordt over de uitvoering van nieuwe en bestaande taken ( NB. We hebben het over
een derde van het totale gemeentelijk budget). De jaarmonitor voorziet hier in bepaalde mate in. Dit
is ook niet vreemd, immers het is een instrument in ontwikkeling.
Bij de inventarisatie van de informatiebehoeften heeft de RSD onderscheid gemaakt in twee vragen:
1. Is de transitie, dat wil zeggen de overdracht van taken, goed verlopen;
2. Komt de transformatie, dat wil zeggen de vernieuwing in de zorg, op gang?
De jaarmonitor 2015 beoogt op beide vragen een antwoord te geven. Maar het zal voor iedereen
duidelijk zijn dat in 2015 de inspanningen vooral gericht waren op een goede overdracht van taken
en de continuïteit van zorg. Uiteraard zal het komende jaar al er een verschuiving van focus zijn, van
transitie naar transformatie.
Bevindingen
De RSD heeft de Gemeenteraad laten weten dat we qua informatievoorziening op de goede weg zijn,
maar dat ons ambitieniveau voor de jaarmonitor hoger ligt. Tegelijkertijd moeten wij realistisch
blijven, de RSD ziet deze jaarmonitor over het jaar 2015 als een soort startmeting of nulmeting.
Naarmate we ervaring opbouwen en er gegevens over een langere periode bekend zijn, valt er meer
te duiden. Dit impliceert ook dat de verzamelde gegevens verwerkt in de jaarmonitor nog
onvoldoende zekerheid bieden om nu al vast te stellen of het goed gaat en of de gewenste effecten
zijn bereikt (B.v.: Ontvangen mensen (goede) zorg, zorg waar men recht op heeft? Vallen er geen
mensen tussen de wal en het schip?) Ook het college maakt in de jaarmonitor zijn voorbehouden.
De RSD heeft steeds gezegd dat het gaat om ‘tellen en vertellen’. Cijfers zeggen niet alles, de
verhalen achter de cijfers moeten ook worden verteld. In de jaarmonitor heeft het college dat
gedaan. De casus-voorbeelden in de jaarmonitor illustreren de cijfers over de uitvoering van de zorg.
Jaarmonitor slechts één van de instrumenten
De RSD heeft vanaf haar instelling aangegeven dat de jaarmonitor voor de raad slechts één van de
instrumenten is om inzicht te krijgen. Andere instrumenten die een bijdrage moeten leveren aan het
verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld over de uitvoering van de zorg, vooral ook om de beleving
van de zorg door mensen vast te stellen, zijn: cliëntervaringsonderzoeken, burgerpanels,
werkbezoeken gemeenteraad, of gesprekken met cliëntenraden/vertegenwoordigers van cliënten.
Tezamen zullen deze instrumenten informatie opleveren, waardoor er een completer beeld ontstaat.
Een beeld dat als daar aanleiding toe is, tot bijsturing van het gevoerde beleid op het Sociaal Domein
kan dan wel zal leiden.
Chris Schouten,
Raadslid PvdA Apeldoorn,
Voorzitter Raadswerkgroep Sociaal Domein
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De Russen
Rusland is natuurlijk een achterlijk land en die Poetin is een eikel. Ja, ik weet ook dat het het land
is van Tolstoj en Solzjenitsyn, van Tsjaikovsky en Gorbatsjov en nog veel meer. Maar hun sportlui
kunnen alleen gedrogeerd winnen of ze worden door een half land als Wales uit het EK gespeeld.
Politiek kunnen ze alleen overleven omdat Siberie groot genoeg om al hun dissidenten te herbergen.
Van Catharina de Grote hebben ze nu in onze Hermitage een tentoonstelling van alle West-Europese
kunst die zij heeft aangekocht. Het moet een grandioze verzameling zijn van een bovengemiddeld
begaafde vrouw die voor haar kunstschatten alles over had, inclusief de duizenden die elk jaar tijdens
haar bewind van de honger omkwamen. Toegegeven, met deze aantallen zou zij later door Stalin
ruimschoots worden overtroffen maar voor hem organiseren we ook geen tentoonstelling.
Mijn halve leven ben ik overspoeld door de Koude Oorlogsretoriek: er deugde niets aan dat land.
Toch heeft dat nauwelijks invloed gehad op mijn kijk op Rusland en zijn communistische variant. Ik
heb altijd moeten lachen om mensen die de Rode Horden op West-Europa zagen afstormen. Ze
konden de half ontwikkelde landen die aan het hunne grensden zoals Polen en Hongarije al amper
onder de duim houden; laat staan dat ze dat zouden kunnen met hoogontwikkelde staten met een
geïndividualiseerde bevolking honderden kilometers verderop. De wapenwedloop die uit die onzin
voortvloeide was een samenspel van wapenfabrikanten, generaals en politici met een beperkt
denkraam. En natuurlijk leefde ik mee met de geknechte Hongaren evenals met de vertrapte
Indianen van Midden-Amerika.
Nu is de Muur gevallen en wij rukken op. De Navo stationeert duizenden man/vrouw troepen in
Polen en de Baltische staten. Ja want dat zijn onze nieuwe Navoleden die beschermd dienen te
worden tegen de Russische beer. Toegegeven alweer, wij hadden beloofd de Navo niet uit te breiden
naar het Oosten maar nood breekt wet want die landen weten wat het Russische nabuurschap
betekent. En daarom sturen wij duizenden militairen om het Russische leger van verkeerde daden af
te houden. Of zouden die paar duizend nu juist de irritaties oproepen die grensversterking altijd
oproept bij degene die ze zeggen te willen ontmoedigen.. Nee hoor, wij willen geen Koude Oorlog
meer; we spelen hem alleen maar na. En dat in Oekraine en de Baltische staten onmiddellijk na de
afscheiding het Russisch uit de scholen verwijderd werd en allerlei andere discriminerende
maatregelen werden getroffen was toch alleen maar een beetje wraak voor het grotere leed van
daarvoor.
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Rusland is de laatste tweehonderd jaar driemaal vanuit West-Europa aangevallen: door Napoleon, na
de Eerste Wereldoorlog tijdens de Interventieperiode en in de Tweede wereldoorlog. Rusland heeft
ons helpen bevrijden van Napoleon en Hitler tegen de ontzagwekkende prijs van tientallen miljoenen
doden en tot driemaal toe een verwoest land. Door de beschaafde ontwikkelde volken van WestEuropa. Mag ik een flauwe vergelijking maken? Ik leerde vier eeuwen na de Tachtigjarige oorlog nog
verhalen over die wrede Spanjaarden. Hopelijk zijn de Russen wat minder rancuneus.
Die paar duizend Navo-soldaten vormen natuurlijk geen bedreiging voor Rusland en de
verontwaardiging in Moskou kun je rustig aan je laars lappen. Maar het is allemaal zo kinderachtig.
Het is gelukkig geen lont in het kruitvat, daarvoor stelt het allemaal te weinig voor. De Russische beer
heeft even gegromd ( De Krim, Oekraine ) en wij sturen een paar keffertjes op hem af. Of moet ik
zeggen: de Navo laat haar tanden zien?

Marten Ferwerda

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief juni 2016

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. Het gehele exemplaar van Links aan de Grift
2 kunt u digitaal vinden op onze website in het rechterzijmenu onder het kopje ‘geschiedenis’.

Deel 1 ook digitaal
Binnenkort wordt ook deel 1 digitaal beschikbaar gesteld op de website van de PvdA Apeldoorn.

Nieuwe rubriek
In de koerier, onze nieuwsbrief, nemen we steeds een stukje uit Links aan de Grift op. Dit keer een
stukje over Jolanda Reitsma.
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Agenda
PvdA Apeldoorn Social Club
Datum: Medio september/oktober
Locatie: ntb
Tijd: ntb

Algemene ledenvergadering najaar 2016
Datum: Medio november
Locatie: ntb
Tijd: ntb

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 juni 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:
Raadhuisplein 8
Kamernummer: RH 110

Postadres:
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

apeldoorn.pvda.nl
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