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Beste leden,
Het nieuws, en daarmee de politieke agenda, wordt al maanden overheerst door de oorlog in
Syrië en de vluchtelingenstroom, die dit op gang brengt. En daarbovenop nog de recente
bomaanslagen in Brussel. Allemaal groot leed wat op internationaal niveau tot oplossingen
moet leiden.
Lokale politiek in onze gemeente lijkt hier niet direct door beïnvloed te worden. En dat is
maar goed ook. Wij kunnen het dichter bij huis zoeken. In de onderwerpen die mensen om
ons heen raken. En dan niet de xenofobe hypes, waar de media maar al te gemakkelijk in
meegaan. Maar structurele zorgen. Niet van een enkeling, die zich wil onttrekken aan de
zorg van onze samenleving. Nee, vele honderdduizenden Nederlanders, die onder de
armoedegrens leven. Geen armoede als in Bangladesh of Ethiopië. Maar voor deze mensen
een niet te bagatelliseren dagelijks probleem. Met tienduizenden kinderen die hierdoor
gestigmatiseerd worden en met moeite binnen onze ontwikkelde samenleving kunnen
participeren, zoals goed onderwijs, cultuur en sport.
Armoede heeft op enige manier raakvlakken met de speerpunten van de PvdA Soest,
namelijk zorg, wonen en werkgelegenheid. Maar ook met een onderwerp als integratie van
vluchtelingen in onze samenleving.
In het jaarplan 2016 is als doelstelling opgenomen dat de afdeling teruggaat naar de
basisvragen van de sociaal democratie middels een waarde discussie. Maar ook de
verbinding zoeken met relevante maatschappelijke lokale organisaties is een van de
doelstellingen voor dit jaar.
Doelstellingen zijn mooi en prachtig. Maar die moet je wel handen en voeten geven.
Tijdens een regionale bijeenkomst van vijf PVDA afdelingen pakken we deze handschoen
op.
We gaan de discussie aan met maatschappelijke organisaties die net als de PvdA
ideologisch gelijk aankijken tegen het armoede probleem in Nederland. Niet wegkijken of
relativeren. Maar de feiten en gevolgen voor mensen in ogenschouw nemen. De middelen
effectief gebruiken die daarvoor beschikbaar zijn. En de rol als politicus serieus nemen en
aanwenden in de lokale politiek.
We gaan deze wisselwerking aan tijdens de werkconferentie op 9 april.
Jullie zijn uitgenodigd.
René Harinck
Voorzitter PVDA afdeling Soest
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Jaarverslag bestuur PvdA afd. Soest/ Soesterberg 2015
1. Bestuurssamenstelling.
In 2015 zijn er de nodige wisselingen geweest.
De bestuurssamenstelling was het afgelopen jaar als volgt:
René Harinck voorzitter a.i. en sinds de ALV van 1 mei 2015, de formeel gekozen voorzitter.
Marieke de Jong, secretaris en ledenadministratie; Marieke heeft dit voorjaar (2016) de PvdA
vaarwel gezegd.
Hans Redeker, penningmeester, tevens fractie-assistent.
Frans Bos, bestuurslid en campagneleider, 1 mei bloemen.
Edward den Adel, webmaster, sinds het vertrek van Marieke secretaris a.i. en
ledenadministratie
Vermeldenswaardig:
Wil Stekelenburg, congres afgevaardigde
Ad Witlox, plv. congres afgevaardigde
Han van Marwijk, Gewestelijk congres afgevaardigde
Adem Baskaya, Gewestelijk congres afgevaardigde
Madelon de Graaff, samensteller van Kompas en diverse administratieve ondersteuningen.
2. Provinciale Staten verkiezingen maart 2015.
Osman was kandidaat, hij had een ‘net niet’ uitslag; de PvdA Utrecht haalde 4 zetels in de
Staten en Osman was 5de op de lijst. De nodige campagnes hier in Soest hebben Osman
niet aan voldoende extra stemmen kunnen helpen om hem bij voorkeur verkozen te laten
worden.
3. Leden- en Bestuursvergaderingen.
Er zijn twee ledenvergaderingen geweest. De voorjaars-A.L.V. was op 1 mei en de
najaarsvergadering op 17 november.
Tijdens de voorjaarsvergadering was 2de Kamerlid Jeroen Recourt te gast en hield een
pleidooi om de politiek meer onder de mensen te brengen.
Op beide vergaderingen werd verantwoording afgelegd door bestuur en fractie. Tevens werd
door de fractie uitleg gegeven over de diverse zaken waarmee men zich bezig hield.
Het bestuur heeft daarnaast 5x voor de zomer vergaderd en 3x in het najaar.
De vergaderingen zijn bij de bestuursleden thuis of op het gemeentehuis, op site
http://www.pvdasoest.nl/bestuur/vergaderdata kan men zien waar en wanneer er vergaderd
wordt.
Voorzitter René Harinck heeft dit voorjaar een gesprek gehad met Osman over het
functioneren van de fractie in het afgelopen jaar. Uit deze informatie bleek dat het een goed
lopend geheel was, met flink wat initiatieven en passend binnen ons partijprogramma.
Ook heeft René evaluatiegesprekken gevoerd met de andere bestuursleden over hun
functioneren het afgelopen jaar.
4. Regioconferenties
Het afgelopen jaar is contact gezocht met de afdelingen van de PvdA in de regio, dit heeft
geleid tot een werkconferentie in Amersfoort op 12 december j.l. waar naast de afdeling van
Amersfoort ook leden van de afdelingen Soest, Baarn, Nijkerk en Leusden aanschoven.
De thema’s waren: Van Waarden, Ledenwerving/ - behoud en regionale samenwerking.
Op 9 april a.s. is er weer een Regioconferentie in Amersfoort met als thema Armoede.
Elders in dit Kompas vindt u hier meer informatie over. U bent van harte welkom om aan te
schuiven en mee te praten tijdens deze conferenties.
5. Het ombudsteam
Het ombudsteam is nog steeds actief. Oscar Homan en Frans Bos bemannen dit team,
helaas zijn er weinig reacties. In februari hebben we een speciale bestuursvergadering
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besteed aan dit onderwerp. Er was ook een gastspreker door het Partijbureau geregeld, we
hebben echter weinig nieuws kunnen leren.
6. Tweede Kamerverkiezingen
Tot slot beginnen we ons in Nederland langzaam voor te bereiden op de Tweede Kamer
verkiezingen van maart volgend jaar.
Mede door de steun van de PvdA aan het huidige kabinet van Rutte moeten we een
gigantische campagne gaan voeren om nog te repareren wat er te repareren valt.
Dus ieders steun is straks hard nodig bij de campagne.
We zouden het zeer op prijs stellen als jullie massaal komen helpen campagne voeren.

Jaarverslag fractie PvdA afd. Soest/ Soesterberg 2015
Fractie in het jaar 2015
Het laten horen van het sociaal democratische geluid in de raad van Soest is een
belangrijke. Het is het geluid van de redelijkheid. De redelijkheid om te luisteren naar
mensen die het onder andere moeilijk hebben, die geen baan meer hebben, mantelzorger
zijn voor een familielid of zich voor een betere Soester samenleving willen inzetten.
Onze fractie heeft in het jaar 2015 vooral gekeken hoe wij het leven in Soest en voor
Soesters konden verbeteren.
Wanneer wij terugkijken naar het jaar 2015 dan kan onze fractie met recht zeggen dat wij
ondanks onze positie in de oppositie veel bereikt hebben. Dit hebben wij alleen kunnen doen
door onze contacten binnen de Soester samenleving. Tijdens deze terugblik willen wij ingaan
op enkele van de volgende onderwerpen waar de fractie zich voor heeft ingezet :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Renovatieprojecten Portaal
Amendement Inkomenstoeslag voor mensen in de bijstand
Motie armoedebeleid
Amendement Ouderbijdrage Peuterspeelzalen
Voetbalvereniging ‘Vliegdorp
Noodopvang Vluchtelingen en asielzoekerscentra
Brief Paleis Soestdijk

Renovatie projecten Portaal
Woningcorporatie Portaal was begin 2015 volop bezig met het uitvoeren van haar
grootschalige en ingrijpende renovatieprojecten in de wijken Smitsveen en de Engh.
Hierbij zouden er in totaal 540 woningen gerenoveerd worden. Ook heeft Portaal woningen
in Soesterberg gerenoveerd, waarbij het een en ander is misgegaan. Door onze contacten
met Soester burgers uit deze wijken konden wij signalen ontvangen over alle zaken die hier
structureel fout bleven gaan.
Bewoners moesten gedurende minimaal twee en soms wel 6 weken letterlijk en figuurlijk in
hun woning kamperen doordat zij geen beschikking hadden over een douche, keuken of wc.
Onze pogingen om middels overleg met de bestuurders van de Corporatie te bereiken dat
Portaal meer aandacht had voor de mensen in plaats van alleen de stenen, waren aan
dovemansoren gericht.
De corporatie blijft nog steeds vooral naar hun bezit in stenen kijken in plaats van naar de
mensen die in die woningen verblijven.
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In juni zijn door de Pvda in samenwerking met een bewonerscommissie
informatiebijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. Het ging hierbij dan over de
problemen die huurders ondervinden bij de renovatie van 300 huurwoningen in het
Smitsveen en de 240 huurwoningen in de wijk de Eng. Deze bijeenkomst was druk bezocht
en er waren heel veel boze en ontevreden bewoners.
Ons Tweede Kamerlid Jacques Monasch was aanwezig tijdens de eerste bewonersavond
om met deze informatie ook vragen aan Minister Blok (woningbouw) te stellen. Onze
inspanningen hebben er toe geleid dat een dove woningcorporatie de problemen erkende en
er samen met bewoners aan wilde werken. De veiligheid in en om de flats is verbeterd, de
renovaties worden beter uitgevoerd en er wordt meer naar huurders geluisterd.
Dit dossier is nog niet gesloten en onze fractie blijft dit volgen vooral omdat Portaal haar
afspraken met bewoners niet goed na komt en nog steeds de stenen als uitgangspunt blijft
hanteren en te weinig oog heeft voor de mensen die er wonen.
Inkomenstoeslag voor mensen in de bijstand
De sociale bijstand is een vangnet die ooit in het leven is geroepen om als laatste redmiddel
te dienen voor mensen die geen werk hebben en ook geen recht op een uitkering via
bijvoorbeeld de werkeloosheidswet. Deze bijstand blijkt hard nodig te zijn in een tijd waarbij
er een hoge werkeloosheid is. Het is geen pretje om een bijstandsuitkering te ontvangen.
Een alleenstaande ouder ontvangt bijvoorbeeld € 972,70 aan bijstand. Het zijn juist dit soort
mensen die een toeslag nodig hebben wanneer zij langdurig in de bijstand zitten. De bijstand
is een sociale voorziening die er op moet toezien dat mensen die geen andere inkomsten
hebben in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Voor de komst van de participatiewet
bestond de regeling langdurigheidstoeslag.
Burgers die langdurig van een bijstandsinkomen afhankelijk zijn, hebben moeite om rond te
komen en om in bepaalde zaken te voorzien. Onder de oude regeling konden burgers na 36
maanden aanspraak maken op de langdurigheidstoeslag. Hierbij zouden zij een eenmalige
uitkering ter hoogte van ongeveer € 237,- voor een alleenstaande tot maximaal € 339,- voor
gehuwden per jaar ontvangen. Deze oude regeling is in het jaar 2015 vervangen door de
regeling Inkomenstoeslag.
Vanuit onze partij zagen wij de kans om samen met het CDA en andere fracties een
meerderheid te behalen voor ons amendement. Het resultaat hiervan is dat
bijstandsgerechtigden in de nieuwe regeling al na 24 maanden recht hebben op de
inkomenstoeslag.
Wij kunnen dit rechtvaardigen omdat wij van mening zijn dat :
- De bijstandsuitkering ooit in het leven is geroepen als voorziening voor de armen en
dat in feite nog steeds is.
- De gemeente Soest reeds extra middelen van het rijk ontvangen heeft om meer aan
armoedebestrijding en schuldhulpverlening te doen.
- De gemeente hier geld op over houdt.
- Een periode van 36 maanden te lang is voor mensen die op een bijstandsuitkering
aangewezen zijn. Vooral ook omdat zij in de periode hiervoor al vaak een andere
uitkering zoals de werkloosheidsuitkering ontvingen.
Ook hier hebben wij naar de redelijkheid gekeken en getracht om voor de zwakkeren op te
komen.
Motie Armoedebeleid
Het klinkt misschien oubollig of een herhaling van een tekst die al jarenlang herhaald wordt,
maar het blijft nodig om dit te herhalen. Wij moeten opkomen voor de zwakkeren in de
samenleving.
Een van de voorwaarden om dit te kunnen doen is een eerlijke verdeling van lusten en
lasten.
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Onze staatssecretaris Jette Klijnsma heeft extra gelden beschikbaar gesteld om meer aan
armoedebestrijding te doen. Dit geld komt ter beschikking van gemeenten. De gemeente
Soest heeft hierbij net als alle andere gemeenten in Nederland samen met dit geld een
aantal adviezen gekregen waar dit geld onder andere aan besteed zou kunnen en moeten
worden.
De realiteit laat echter zien dat de gemeente Soest in het jaar 2014 ruim € 300.000,- heeft
overgehouden op onder andere deze extra gelden. Wij vinden het niet kunnen dat er
eigenlijk verdiend wordt op de zwakkeren in onze Soester samenleving. Vooral omdat deze
burgers het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Gezinnen met kinderen zijn hier
nog het meest de dupe van.
Wij hebben een aantal jaren getracht om het belang van een goede armoedebestrijding voor
kinderen te bepleiten. Ook de kinderombudsman heeft op verschillende momenten en met
onderzoeken aandacht gevraagd voor kinderen in de armoede.
Geld overhouden op armoedebeleid, terwijl er veel mensen zijn die het heel moeilijk hebben,
is niet uit te leggen.
Middels onze motie hebben wij gepleit om met een aanpak te komen voor meer maatwerk.
Een aanpak die middels dit maatwerk de armoede bestrijdt. Een aanpak die ook in lijn is met
de opdracht van het Rijk om armoede beter aan te pakken. Deze motie heeft de meerderheid
in de raad gehaald en het college gedwongen om het armoedebeleid te evalueren om
vervolgens met een nieuwe aanpak voor armoedebestrijding te komen.
Ondanks het feit, dat meerdere fracties in de gemeenteraad van Soest, maar ook de
wethouder aangegeven hadden dat Soest een ruimhartig bijstandsbeleid voert, heeft de
evaluatie al aangetoond dat dit totaal niet het geval is.
Het Soester bijstandsbeleid en de armoedebestrijding is onder de maat en moet dus
verbeterd worden.
Amendement ouderbijdrage peuterspeelzalen
“De grootste belemmering en bedreiging was dat ouders met een laag inkomen hun kinderen
niet meer naar de peuterspeelzaal zouden sturen. Onze fractie heeft deze bedreiging
weggewerkt”.
Elke ouder met een kind van twee jaar krijgt te maken met het peuterspeelzaalwerk.
Hierbij wordt er vanuit de gemeente Vroegtijdse en Voorschoolse educatie verzorgd.
Dit is belangrijk om kinderen voor te bereiden op hun schoolcarrière. Op peuterspeelzalen
wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de motoriek, de taal, rekenvaardigheden, maar
ook aan zaken zoals sociaal gedrag. Om goed mee te kunnen doen is een goede basis erg
belangrijk. Met name de ontwikkeling van de taalvaardigheid en de motoriek zijn erg
belangrijk om op de basisschool het beste uit het kind te halen.
Het peuterspeelzaalwerk en de kinderdagopvang worden vanaf het jaar 2016 en verder
geharmoniseerd en samengevoegd tot de peuteropvang. Met deze landelijk ingezette
verandering ontstaan er kansen waardoor er meer gemixte groepen zijn.
Sommige peuterspeelzalen bestaan vooral uit doelgroepkinderen. Dit zijn kinderen die een
bepaalde achterstand hebben vanwege het opleidingsniveau of de culturele achtergrond van
hun ouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om een achterstand in taal maar ook in andere
vaardigheden. Deze achterstanden worden slechts voor een deel weggewerkt in het
onderwijs. Met het mixen van groepen kan er meer werk gemaakt worden met het
wegwerken hiervan.
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Met het samenvoegen van de kinderdagopvang en het peuterspeelzaalwerk is er ook een
bedreiging bij gekomen. Er is minder geld beschikbaar en het moet anders, dus de
gemeente zal meer van de ouders vragen en ander beleid voeren ten opzichte van het
aantal dagen voor het peuterspeelzaalwerk. De ouderbijdrage gaat hierdoor dus ook
omhoog.
Ouders zouden een minimale bijdrage van € 134,- moeten betalen. Dit bedrag is voor
mensen die alle eindjes aan elkaar moeten knopen en slechts €30,- per maand aan vrij
besteedbaar inkomen hebben te veel geld. Onze fractie is een grote voorstander van gelijke
kansen voor iedereen.
Wij hebben deze ongelijkheid weten te repareren na veel overleg en lobbywerk bij de andere
partijen. Ons amendement heeft ervoor gezorgd dat ouders met een inkomen tot 115% van
het minimuminkomen geen ouderbijdrage hoeven te betalen.
Conclusie
Onze fractie heeft keihard gewerkt om toch meer naar de burgers te luisteren en ook beleid
te voeren vanuit de gemeente, waarbij er aandacht is voor redelijkheid en gelijke kansen
voor iedereen. Ondanks het feit dat wij in de oppositie zitten hebben wij toch een aantal
zaken weten te bereiken.

Verslag Algemene Ledenvergadering op 17 november 2015
De agenda is voorlopig als volgt:
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom
2. Mededelingen
De secretaris meldt de afwezigen met afmelding
3. Verslag van de laatste ALV (Kompas)
Het verslag van de voorgaande vergadering wordt besproken. Er worden wat
verduidelijkingen gevraagd maar geen wijzigingen in het verslag gevraagd.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Bespreken van de actuele stand van zaken in de afdeling (Voorwoord Kompas)
De voorzitter geeft een korte toelichting op de huidige samenstelling van het
bestuur. Er zijn geen aan- of aftredende bestuursleden.
5. Begroting 2015 (uitreiking tijdens vergadering);
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting; De begroting wordt
goedgekeurd.
5. Jaarplan 2016 (artikel Kompas);
De voorzitter geeft een toelichting op de totstandkoming en inhoud van het
jaarplan 2016. Er volgt een discussie met de aanwezige leden; met name om het
jaarplan concreter te maken.
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Opmerkingen en suggesties die gemaakt zijn:
Rol van social media wordt belangrijker en zal bij de communicatie van de
afdeling een onderdeel moeten gaan vormen. In 2016 zal een facebook pagina
ingericht en gebruikt gaan worden. Oscar Homan gaat dit oppakken in
samenwerking met een bestuurslid. Gebruik van het medium Twitter wordt nog
overwogen.
Voor het werven van actieve leden kan gebruik gemaakt worden van alternatieve
kanalen zoals vacaturebanken voor vrijwilligers.
Om het overzicht te krijgen over de relaties met relevante maatschappelijke
organisaties wordt een netwerk matrix ontwikkeld.
De relatie met de pers blijft een zorgpunt; dit behoeft extra aandacht.
Aantrekken van een actief lid met een relevant netwerk en PR ervaring is nodig.
Het jaarplan wordt vastgesteld en goedgekeurd.
7. Uit de fractie (artikel Kompas);
De fractievoorzitter geeft een toelichting op actuele onderwerpen die spelen in de
fractie. Dit als aanvulling op het verslag van de fractie.
Er wordt een discussie gevoerd met aanwezige leden over komende activiteiten
en onderwerpen op de agenda voor de fractie.
8. Werkconferentie 12 december (Kompas)
De voorzitter licht de uitnodiging toe van de werkconferentie die georganiseerd
wordt in Amersfoort door het bestuur van vijf aangrenzende gemeenten.
Dit als opstap naar een meer structurele samenwerking.
Leden worden aangemoedigd deze werkconferentie bij te wonen.
8. Rondvraag
De voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en actieve inbreng.
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Sfeerimpressie Congres 13 februari 2016 te Amersfoort
Op het eendaagse voorjaarscongres was het druk en ook gezellig. Je zou kunnen denken
dat gezien de peilingen de sfeer bedrukt was. Integendeel, gezien de vele bijdragen van de
leden, die uit het hele land komen, om nog beter het sociaal democratische gedachten goed
uit te dragen.
Het doorwerken van alle 170 ingediende amendementen vergt veel voorbereidingstijd.
De ene afdeling wil iets meer naar links, de andere is gematigder.
Na een mooie film over de stad Amersfoort, waar we te gast waren, volgde een toespraak
van de voorzitter van de Jonge Socialisten Toon Geenen. Hij begon zijn bevlogen toespraak
met KAMERADEN, een woord wat we lang niet gehoord hebben en zeker niet verwachten
van juist een jongere. Dat viel goed in de zaal. Onmiddellijk kwam er ook een voorstel om na
afloop van het congres niet alleen het eerste couplet van de Internationale te zingen, maar
ook deel twee. Maar dat haalde het niet.
Hans Spekman gaf op zijn geheel eigen wijze een uitleg over de nieuwe congres structuur in
de Partij. M.n. het feit dat ieder lid zelfs vanuit z’n luie stoel, via de computer, thuis kan
meebeslissen en dus mee kan stemmen is een absolute verbetering.
(Later op de dag bleek bij het in stemming brengen van de 34 actuele moties dat ook is
gedaan)
De toespraak van Lodewijk Asscher was voor een groot deel gewijd aan de groeiende
economie, die zich helaas nog niet voldoende vertaalde naar meer banen.
Na de lunch werden de moties besproken en in stemming gebracht. Werk aan de winkel voor
de echte vergadertijgers. Zij bepleiten dat natuurlijk hun wijzigings-voorstel het beste
is. Soms teleurstelling, soms applaus.
De afsluitende toespraak van Diederik Samson ging m.n. over de oorlog in Syrië en de
vluchtelingen problematiek. En de soms moeizame samenwerking met de VVD hierin.
Naar zijn mening moet dit op een humane manier worden opgelost en we mogen niet
wegkijken. Gezien het applaus uit de zaal, deelde het congres zijn mening.
Het volgende congres zal in het teken staan van de Tweede Kamer verkiezingen van 2017,
ervan uitgaande dat dit kabinet de hele periode van 4 jaar zal volmaken. Dat is sinds jaren
niet meer gebeurd. Een prestatie. Over een aantal jaren zullen we terugkijken en de balans
opmaken van een regering van twee partijen die heel ver uit elkaar lagen, maar die vanuit
een economische crisis, Nederland er weer, dikwijls met grote, soms pijnlijke, maar
noodzakelijke ingrepen, een beetje bovenop hebben geholpen .
Dat dat nu nog onvoldoende zichtbaar is, zullen we in komende periode die ons nog
rest met elkaar wel zichtbaar moeten maken.
Wil Stekelenburg
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De PvdA afdeling Soest/Soesterberg nodigt u hierbij uit voor de Algemene
Leden Vergadering d.d. 20 april 2016
Datum: 20 april 2016
Plaats: De Achterkamer bij Bowling Overhees, Willaertstraat 49-c
Aanvang 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie voor u klaar
De agenda is voorlopig als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen post m.b.t. deze vergadering
3. Verslag van ALV van 17 november 2015, Kompas
4. Aanvulling bestuur na vertrek secretaris
Van de 4 zittende bestuursleden heeft Hans Redeker er weer 2 jaar op zitten.
Hans stelt hij zich herkiesbaar voor nogmaals 2 jaar als penningmeester.
Kandidaten voor de positie van secretaris en tegenkandidaten kunnen zich tot de
aanvang van de ALV aanmelden.
5. Jaarverslag bestuur 2015, Kompas
6. Jaarverslag gemeenteraadsfractie 2015, Kompas
7. Jaarrekening 2015 incl. kascontroleverslag, wordt tijdens de ALV uitgereikt
8. Verkiezing/herbenoeming kascontrolecommissie
Leo Hofman heeft nog een jaar zitting en Adem Başkaya is uittredend na twee jaar.
Kandidaten voor de kascontrolecommissie kunnen zich tot voor de aanvang van de
ALV aanmelden.
9. Verkiezing afgevaardigden
Voor het congres zijn Wil Stekelenburg en Ad Witlox nog een jaar afgevaardigden,
Ad is plaatsvervangend afgevaardigde.
Voor het Gewest zijn Han van Marwijk en Adem Başkaya afgevaardigden, Han heeft
aangegeven hier mee te stoppen en Adem doet zijn tweede jaar. Kandidaten voor
afvaardiging naar de Gewestelijke congressen kunnen zich tot voor de aanvang van
de ALV aanmelden.
10. Afscheid van afdelingssecretaris Marieke de Jong en huldigen van de jubilarissen.
11. Omstreeks 21 uur discussie, thema Asielzoekers en opvang
12. Rondvraag
13. Sluiting
Ouderen en mensen die slecht ter been zijn en geen eigen vervoer hebben, willen we voor
deze ALV gaarne ophalen en thuis brengen.
Indien u vervoer nodig hebt, meldt u zich dan tijdig bij Edward den Adel,
06-55694484, dan regelt hij dat u gehaald en gebracht wordt.
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Werkconferentie Armoedebeleid
Datum: 9 april 2016, van 10 uur tot 13 uur
Plaats: De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30, 3814 RD Amersfoort
Genodigden:
Grace Tanamal (moderator); Tweede Kamerlid
Jetta Klijnsma; Staatssecretaris
Keklik Yücel; Tweede Kamerlid
Henk Kroon: Humanitas Maatjesproject
Rene Slotboom: Motiva
Cieka Galenkamp: Voedselfocus Amersfoort
Doel van de bijeenkomst:
Informatie delen over beleid en facilitering armoedebeleid en oproep fracties om initiatief te
nemen.
Context:
Er is meer armoede dan je denkt. Veel mensen kunnen rekeningen niet meer betalen of zijn
anderszins in de problemen gekomen. De vraag is of gemeenten daar nog zicht op hebben.
Vanuit het Rijk is er per gemeente een financiële bijdrage voor armoedebeleid.
Maar dat gaat in de algemene pot en dus hoeven gemeenten dat budget daar niet aan te bes
teden.
De vraag is welk beleid de PvdA-fracties hier opzetten?
En welke wensen en mogelijkheden zijn er?
Hoe speelt dit in de regiogemeenten en hoe in Amersfoort?
Programma werkconferentie:
9.45 – 10.00 ontvangst
10.00
opening
10.10
inleiding Jetta Klijnsma
10.25
inleiding Keklik Yücel
10.40
reacties Kroon, Slotboom, Galenkamp, fracties etc.
11.00
pauze
11.15
uiteen in subgroepen rondom thema’s
12.15
rapportage in de zaal
12.45
conclusies en oproep
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Festival van de Arbeid (Utrecht)
locatie: Vorstelijk Complex Prinses Beatrixlaan 2, 3554JK Utrecht
datum: 30 april 2016, 10:00
70 jaar Partij van de Arbeid; dát willen we met jou vieren op het Festival van de Arbeid!
70 jaar geleden, op 9 februari 1946, werd de PvdA opgericht in het Krasnapolsky in
Amsterdam.
70 jaar later hebben we veel bereikt, en maken onze vrijwilligers, bestuurders en politici zich
nog steeds elke dag hard voor onze idealen.
We nodigen daarom iedereen uit voor het Festival van de Arbeid op zaterdag 30 april en
zondag 1 mei 2016 in Utrecht.
Ben jij er bij op 30 april en 1 mei?
30 april: een mooi feestje!
Zaterdag overdag staat in het teken van het Opleidingsfestival in de Parel van Zuilen en het
nabijgelegen Vorstelijk Complex. De Rosa leergang sluit af in Fort aan de Klop.
Tussendoor komen er mensen uit heel Nederland bij elkaar om tijdens het Toekomstfestival
te spreken over het verkiezingsprogramma van 2017.
Samen met alle geledingen binnen het MBO en hun leerlingen organiseren we het MBO
festival ook op 30 april, want de PvdA is trots op het MBO!
Zaterdagavond tijdens de ‘Nacht van de Arbeid’ treden er verschillende artiesten en een DJ
op, vertellen inspirerende sprekers over hun idealen en vinden er verschillende workshops
plaats. In een festivalsfeer staan foodtrucks en de Colour Kitchen klaar om je van brandstof
te voorzien, is er voldoende gelegenheid om rustig bij te praten, maar ontbreekt het ook niet
aan een flinke dansvloer.
Dit alles vindt allemaal plaats in het Vorstelijk Complex Zuilen te Utrecht.
1 mei: tradities en meer
De volgende dag op de ‘Dag van de Arbeid’ komen we traditiegetrouw weer bij elkaar,
wederom in het Vorstelijk Complex Zuilen te Utrecht.
Hierover later meer, houdt de PvdA website en je mailing van de PvdA in de gaten.
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