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Van de Voorzitter 

ALV 2019 – Flexwoningen: oplossing of pleister?  
 
Op de laatste ALV in november 2019 zijn de leden in 
gesprek gegaan met Peter Kerris, 
gedeputeerde van de Provincie Gelderland en Ties Stam, 
fractievoorzitter PvdA 
Apeldoorn over wonen. Zo’n 25 à 30 leden waren  
aanwezig in café Klein Berlijn; een 
goed gezelschap die de juiste vragen en opmerkingen 
plaatsten richting de twee 
discussie-leden. 
Alvorens de discussie startte zijn twee vaste agenda punten van de najaarsvergadering 
kort besproken. Willy Kreeftenberg lichtte kort het Jaarplan van PvdA Apeldoorn voor 
2020 toe en aansluitend heeft penningmeester Jan de Heer de financiën en de begroting 
voor 2020 toegelicht. De ledenvergadering heeft de plannen voor 2020 goedgekeurd. 
Aan de hand van 2 stellingen hebben de leden een discussie gevoerd. De eerste stelling 
luidde; “Er komen niet genoeg betaalbare woningen in Apeldoorn. Wat kan de 
provincie/gemeente?”. 
Onze fractie in Apeldoorn zet zich vooral in om meer woningen uit het lagere en midden- 
segment te krijgen. Tot nu toe is het helaas niet gelukt om met de gemeenteraad overall 
afspraken over een gewenste verdeling tussen het lagere, midden en hoog segment 
woningen. Hierdoor worden er momenteel in Apeldoorn met name te veel dure woningen 
gebouwd. 
De provincie lijkt voor deze problematiek wat minder focus te hebben; zij kijken vooral 
naar de hoeveelheid te bouwen woningen in verschillende provincie en in de 
verschillende regio’s. Uiteraard werd en vanuit onze leden een oproep gedaan om vanuit 
de provincie wat meer aandacht te geven aan Apeldoorn. 
Een tweede stelling luidde: “Flexwoningen: oplossing of pleister?”. Flexwoningen zijn 
prefab- en ombouwwoningen, die snel kunnen worden gerealiseerd. In de basis een 
mogelijkheid om in Apeldoorn even meer lucht creëren op de woningmarkt. Een nadeel 
is dat ze maximaal 15 jaar kunnen staan op een bepaalde plaats. De PvdA Apeldoor 
maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Onze grootste zorg is, dat er misbruik kan 
worden gemaakt door huisjesmelkers en projectontwikkelaars, die grof geld kunnen 
verdienen aan de nood van anderen en dat aan bepaalde regels, die wel van belang zijn, 
niet aan behoeft te worden voldaan. 
Ondertussen is in de gemeenteraad serieus over het tekort aan huurwoningen gesproken 
en moet dit in Apeldoorn opgelost worden met flexwoningen. Dat heeft de gemeenteraad 
donderdag 14 november besloten. Zijn deze flexwoningen niet te veel een korte termijn 
oplossing? 
 
Willy Kreeftenberg 
Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn 
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Van de Fractievoorzitter 
 
Terugblik Meerjarenbegroting 2020 – 2023  
 
                                                                                                         
Op donderdag 14 november was weer de                     
jaarlijkse behandeling van de begroting van onze 
gemeente. Een meerjarenbegroting (MPB) is meestal, 
tezamen met de voorjaarsnota, één 
van de mijlpalen in het politieke jaar, maar vooral in 
een    jaar als 2019, waarin grote tekorten 
zich aftekenden bij Jeugdzorg en WMO, een belangrijk        
beslismoment waar de schaarse 
middelen van de gemeente aan besteed worden. 
Wij hebben helaas tegen deze begroting moeten 
stemmen. 
Bij elk amendement van een oppositiepartij stemden alle coalitiepartijen tegen en bij alle 
amendementen en moties van een coalitiepartij stemden alle coalitiepartijen voor. Op geen 
enkel onderdeel viel er iets te onderhandelen of om te kijken of er tot een compromis 
gekomen kon worden. In woorden werd er wel geroepen over ‘samenwerken’ en ‘een 
uitgestoken hand’, maar in de praktijk bleek dit nergens het geval. Helaas moeten we 
constateren dat polarisatie ook in de gemeenteraad is toegetreden. Het is nu blijkbaar of de 
ene, of de andere kant en de nuance en het compromis is ver te zoeken. Dat is erg jammer, 
zeker in deze tijd waarin Apeldoorn in grote moeilijkheden zit. De fractie van de PvdA 
Apeldoorn zal zich in ieder geval altijd op de inhoud blijven richten, of dit nu voorstellen van 
het college betreft of van welke fractie ook, coalitie of oppositie. Dit met het doel zoveel 
mogelijk van onze sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken. 
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota, die in de eerste week van juli werd vastgesteld, 
waren er al grote tekorten binnen het sociaal domein duidelijk. Het college kwam met een 
drietal scenario’s om deze tekorten te lijf te gaan, waarbij een voorkeur werd uitgesproken 
voor één van die scenario’s. Aangezien er naar onze mening te hard en soms ondoordacht 
werd bezuinigd op delen van de Jeugdzorg en er wel budgetten voor nieuw beleid 
beschikbaar werden gesteld, heeft de PvdA toen een motie ingediend met een vierde 
scenario 
(zie:https://apeldoorn.pvda.nl/nieuws/gooi-het-kind-niet-met-het-badwater-weg-pvda-stelt-
kwaliteit-van-zorg-voorop/ ) 
Een meerderheid, waaronder alle coalitiepartijen, wilde hier echter niets van weten. 
De PvdA, en meerdere oppositiepartijen, vinden deze MPB echter nog steeds te hard en te 
ondoordacht ingrijpen in Jeugdzorg en WMO-onderdelen, terwijl voor andere zaken, die 
volgens ons op dit moment geen prioriteit hebben, wel forse budgetten voor beschikbaar 

https://apeldoorn.pvda.nl/nieuws/gooi-het-kind-niet-met-het-badwater-weg-pvda-stelt-kwaliteit-van-zorg-voorop/
https://apeldoorn.pvda.nl/nieuws/gooi-het-kind-niet-met-het-badwater-weg-pvda-stelt-kwaliteit-van-zorg-voorop/
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zijn. Er werden 22 amendementen en 13 moties 
ingediend, waar het college voor 
behandeling een preadvies op had gegeven. Dit 
preadvies zou aangeven of het technisch 
en/of financieel haalbaar zou zijn, maar wederom 
werd er een politieke mening van het 
college in gegeven. Het overzicht van alle 
amendementen en moties met daarbij het 
preadvies gaf al de richting aan waar de 
behandeling van de MPB op zou uitdraaien: alle 

amendementen van oppositiepartijen (met uitzondering van een amendement van de SGP, 
die over een tekstuele wijziging ging en geen veranderingen in budgetten met zich 
meebracht), ook al waren ze zowel technisch als financieel haalbaar, kregen een preadvies 
“wij ontraden dit amendement”, vooraf gegaan door teksten als “ wij wensen een andere 
strategie” of “wij vinden het belangrijk om dit niet te wijzigen”, terwijl alle amendementen 
van coalitiepartijen het preadvies kregen “Oordeel aan de raad”, vooraf gegaan door een 
tekst als “Wij staan hier positief tegenover”. 
 
 
 
Het bleek helaas in de praktijk ook zo uit te werken. 
Ik hoop dat in de loop der tijd andere fracties zich ook weer realiseren waar hun partij ook 
alweer voor stond, in plaats van blindelings mee te steppen met college- en 
coalitievoorstellen. Zeer opvallend dat er geen enkel amendement of motie door een 
coalitiepartij is ingediend, dat ook wijzigingen in budgetten tot gevolg heeft. O ja, eentje 
dan, over de PGB-bezuiniging. Een aantal oppositiepartijen hadden hier ook moeite mee, 
maar wilde het structureler oplossen en de dekking kwam van bezuinigingen of uitstel van 
nieuw beleid, zoals een paar ton voor digitalisering van de strippenkaart (administratieve 
afhandeling). Daar wilde geen enkele coalitiepartij in meegaan. Een amendement van het 
CDA voor een uitstel van bezuiniging (voor 2020 alleen) met dekking uit een ander potje van 
het sociale domein (reservebuffer voor tegenvallers en ongewenste effecten bij Jeugdzorg 
en WMO) haalde het uiteraard wel. 
Het was opmerkelijk dat bij de behandeling van vele amendementen en moties van de 
oppositiepartijen, afgewezen door coalitiefracties, zij niet de moeite namen uit hun zetels te 
komen om een toelichting te geven op hun tegenstem. Dat was toch wel het minste wat je 
had mogen verwachten. 
Het uiteindelijke resultaat is dat de zo goed als ongewijzigde MPB dan wel door een 
meerderheid is aangenomen, maar dat 7 van de 14 partijen in de gemeenteraad, waaronder 
de PvdA, deze MPB hebben afgewezen en tegengestemd. 
 
Ties Stam 
PvdA Apeldoorn 
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Van de fractievertegenwoordiger 

 
 Plassen of niet plassen, dat is de kwestie! 

(Vrij naar Shakespeare) 
 

Ik weet dat ik mij met dit artikel niet populair maak. 

Want wie wil er nu iets horen over plas- en 

poepproblemen bij zijn medemensen, met andere 

woorden: incontinentie. Immers, het voelt soms dat er 

een taboe heerst op dit onderwerp. En dit, terwijl het 

een groot maatschappelijk probleem is. Immers, in 

Nederland ervaren 3,5 miljoen mensen een vorm van 

plasproblemen (http://www.kleineboodschap.nl/). 

 

 

 

VN-verdrag Handicap 

Wie mij volgt op Twitter weet dat ik geregeld mijn ongenoegen hierover uit. Dan gaat het bij 

voorbeeld over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap dat op 14 juli 2016 in Nederland 

in werking is getreden. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig, met 

andere woorden op gelijke voet met anderen, moeten kunnen deelnemen aan de 

samenleving, ook wel aangeduid met de term: inclusieve samenleving. Mensen hebben het 

recht om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan 

het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen 

dat dit wordt gerealiseerd (https://www.mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap).  

 

College voor de Rechten van de Mens 

Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag 

handicap. Dat de overheid hier nog grote stappen moet nemen blijkt uit de rapportages die 

het College sinds 2016 heeft geproduceerd en de aanbevelingen die het daarin aan de 

overheid doet. Recentelijk nog over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

(https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/college-adviseert-ministers-om-besluit-en-

regeling-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer). Dit betrof een aanbeveling naar 

aanleiding van een klacht van iemand met de chronische ziekte Multiple Sclerose, een ziekte 

waar ik vanuit mijn professie nauw bij betrokken ben. Op grond van de Wet gelijke 

http://www.kleineboodschap.nl/
https://www.mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap
https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/college-adviseert-ministers-om-besluit-en-regeling-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer
https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/college-adviseert-ministers-om-besluit-en-regeling-toegankelijkheid-van-het-openbaar-vervoer
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behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) zijn aanbieders van 

openbaar vervoer verplicht om doeltreffende aanpassingen te verrichten voor reizigers met 

een handicap of chronische ziekte. Toegankelijk openbaar vervoer draagt bij aan de 

zelfstandigheid en autonomie van mensen met een beperking. Het vergroot daarnaast hun 

mogelijkheden om deel te nemen de samenleving. 

 

 

 

Treinen met toiletten 

Des te schrijnender is het vast te stellen dat 

overheden menen het VN-verdrag Handicap 

naast zich neer te kunnen leggen. Zoomen wij 

in op dit VN-verdrag dan blijkt b.v. dat  een 

toilet in de trein met het ratificeren van dit 

verdrag een mensenrecht is geworden. Voor 

de provincie Gelderland is dit echter geen 

aanleiding om in actie te komen. Recentelijk 

(november 2019) besloot deze overheid niets 

te voelen voor het aanpassen van de 

regionale treinen waarin zich geen toiletten bevinden. Het verbouwen van treinstellen zou te 

duur zijn.  Als genoegdoening werd gewezen op toegankelijke toiletten die op nagenoeg alle 

regionale stations staan (https://www.destentor.nl/arnhem/gelderland-houdt-vast-aan-

treinen-zonder-toilet~ad764945/?referrer=https://www.google.com/). Maar deze zijn geen 

alternatief omdat sommige mensen als zij met het openbaar vervoer reizen niet zo lang 

kunnen wachten.  

In bestaande regionale treinen komen ze dus niet, en nieuw materieel is op zijn vroegst pas in 

2037 nodig. Opmerkelijk is overigens dat de NS wel de komende vier jaartoiletten inbouwt in 

131 Sprinters. Dit zegt onder meer Greetje van Amstel van de actiegroep Treinen in Toiletten 

die al jaren onder meer op Twitter met haar account @Pleeback ijvert voor het inbouwen van 

toiletten in  treinen. Dus het kán wel! 

 

Openbare toiletten 

Het probleem beperkt zich echter niet tot de 

regionale treinen, maar betreft de gehele 

openbare ruimte. Op de Nationale Plasdag, 19 

september 2019, riep de Continentie Stichting 

Nederland (CSN) gemeenteraden op zich sterk te 

maken voor een op inclusie gericht toiletbeleid. 

Uit een recent gehouden kwalitatief onderzoek 

door CSN bleek dat onder de 355 gemeenten in 

Nederland een toenemend aantal gemeenten dit oppakt, maar er zijn nog veel gemeenten 

https://www.destentor.nl/arnhem/gelderland-houdt-vast-aan-treinen-zonder-toilet~ad764945/?referrer=https://www.google.com/
https://www.destentor.nl/arnhem/gelderland-houdt-vast-aan-treinen-zonder-toilet~ad764945/?referrer=https://www.google.com/
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waar het toiletbeleid tekortschiet of zelfs ontbreekt. Voorzitter van de CSN, uroloog Prof. Ruud 

Bosch, zegt hierover (http://www.kleineboodschap.nl/persberichten): ‘’Naar schatting blijft in 

elke gemeente 1 op de 20 inwoners thuis uit angst voor ‘ongelukjes’ als zij buitenshuis niet 

snel genoeg een toilet kunnen vinden. Dat betekent in een gemeente van 100.000 inwoners 

zo’n 5000 ‘thuisblijvers’ en landelijk meer dan 850.000. Die mensen raken hierdoor in een 

isolement. Doel van het VN-verdrag is dat iedereen ongeacht handicap of chronische 

aandoening kan deelnemen aan de samenleving, dus ook als de handicap of aandoening 

incontinentie tot gevolg heeft. Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van 

het VN-Verdrag. Gemeenteraden kunnen een zet in de goede richting geven.”  

 
Apeldoorn 
Op de website https://www.apeldoorn-binnenstad.nl/openbare-toiletten wordt voor 
openbare toiletten verwezen naar de drie fietsenstallingen, maar die zijn maar beperkt open. 
Ook hebben we vijf zogeheten Uriliften, dat zijn toiletten die ’s avonds uit de grond komen en 
’s morgens weer in de grond verdwijnen. Met drie fietsenstallingen en vijf Uriliften zijn wij er 
natuurlijk niet. Er blijken er ook meer te zijn. Volgens hierboven genoemde website kende 
Apeldoorn in 2018 één (semi-)openbare toilet per 3276 inwoners. Zie bij voorbeeld op de 
website van Hoge Nood waar die in Apeldoorn kunnen worden gevonden 
(https://www.hogenood.nu/index.php). Omgerekend dus zo’n 50. Mijn indruk is dat het er te 
weinig zijn, ook al is het meer dan tweemaal zoveel als in b.v. Zwolle (één openbare toilet op 
7875 inwoners).  
 
Afsluitend, ik hoop dat het taboe op bespreking van dit probleem snel verdwijnt. Plasklachten 
hebben een grote invloed op het dagelijks leven. Mensen met plasklachten durven de deur 
niet zomaar uit, zijn altijd op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet. Dus de kwaliteit van leven is 
voor hen een kwestie van plassen of niet-plassen. Dat zou niet moeten zijn. 
 
 
Chris Schouten, 
Fractievertegenwoordiger PvdA Apeldoorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kleineboodschap.nl/persberichten
https://www.apeldoorn-binnenstad.nl/openbare-toiletten
https://www.hogenood.nu/index.php


       
 

PvdA Apeldoorn Koerier nieuwsbrief januari 2020  

 

 

 

Agenda 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Gelderland  
Datum: 19 januari 2019 
Locatie: Heerlijk Lokaal 
 

Algemene ledenvergadering 

Datum: 25 Maart 2020 

Locatie: N.T.B. 

 

1 Mei viering 

 

 

 

 

 

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

naar onze website apeldoorn.pvda.nl/agenda  
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De Partij van de Arbeid Apeldoorn  
wenst u een inspirerend 2020 toe!!! 
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De fractie 
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                      Het bestuur 
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                  Het ombudsteam         

        
De PvdA Apeldoorn heeft een ombudsteam. Het ombudsteam signaleert individuele 

problemen en helpt mensen deze problemen op te lossen door te luisteren, door te verwijzen 

en de voortgang te bewaken in de afhandeling. Wanneer het probleem mogelijk om een 

politieke oplossing vraagt, schakelt het ombudsteam haar netwerk in. Het ombudsteam maakt 

zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen, zoals de sociale raadsleden, de 

rechtswinkel of de vakbond. Het ombudsteam is voortdurend op zoek naar mensen die het 

team willen versterken. 

 

Wilt u graag contact met het ombudsteam dan kunt u een e-mail sturen naar ombudsteam-

pvda-apeldoorn@hotmail.nl of bellen met telefoonnummer 06 41732333. 

 

Op de ondersteuning van het ombudsteam zijn bepaalde regels van toepassing. Wij vragen u 

de regels van het ombudsteam eerst goed door te lezen alvorens u contact opneemt. 
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Contactgegevens  

 

Fractie 

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

Martine Berends, tel. 06 14772911 / e-mail: m.berends@apeldoorn.nl 

 

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

Bestuur 
 
Willy Kreeftenberg (voorzitter), tel. 06 15017980  kreeftenbergscholten@upcmail.nl 

Guillermo Iglesias Patiño (secretaris), tel. 06 14172472  iglesias@live.nl 

 
 

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

 

 

Provinciale Staten 

 

Fokko Spoelstra, email: spoelstrafokko@gmail.com 

 

 
 

mailto:kreeftenbergscholten@upcmail.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 .
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Colofon 

 

PvdA Koerier januari 2020 

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

en verschijnt drie of 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 fractiemedewerker 

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. 

 

PvdA Apeldoorn  

Bezoekadres:    Postadres:  

Raadhuisplein 8   Postbus 9033  

Kamernummer: RH 110  7300 ES Apeldoorn 

  

 

 

 

 

 

 

apeldoorn.pvda.nl  


