KOMPAS

APRIL 2015

Soest-Soesterberg

Beste Leden,
Het bestuur van de PVDA afdeling Soest en Soesterberg heeft zich afgelopen weken, na het
afronden van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten, bezig gehouden met de
voorbereidingen voor de ledenvergadering.
Ik zie deze ledenvergadering als opmaat voor de toekomst van de afdeling waarbij een aantal
speerpunten duidelijk zal worden. En voor mij zijn dit het aanhouden van de band met een
kleine groep trouwe geïnteresseerde leden die al jarenlang betrokken zijn bij de afdeling, als
afgevaardigde, ex-bestuurslid of bezoeker van de ledenvergaderingen. Maar wij zullen in dit
kader ook onze jubilarissen in de bloemetjes zetten.
Een tweede speerpunt is het betrekken van nieuwe of huidige inactieve leden bij de afdeling.
Dit om de basis van de afdeling te verstevigen. Zowel qua hoeveelheid actieve leden, als ook
de kwaliteit, oftewel de professionaliteit vanuit beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld het
onderwijs of het bedrijfsleven. Onlangs hebben wij hierover een inspirerende bijeenkomst
gehad met een adviseur van de PvdA, de fractie en het bestuur. Het zoeken naar inhoudelijke
samenwerking met nabijgelegen afdelingen is een concrete actie die hieruit voorkomt.
Het bestuur en de fractie willen oprecht afscheid nemen van de negatieve teneur die is blijven
hangen rond het jaar 2014 en zijn zeer gemotiveerd om de toekomst leuker en effectiever in te
kleuren. Hierbij vraag ik ook de inzet van de leden.
Er zijn in de ledenvergadering een aantal functies te kiezen, zoals bestuursleden en
afgevaardigden. Ik wil jullie vragen bij jullie keuze de balans te zoeken tussen de voortvarende
vernieuwing en de noodzakelijke ervaring.
Ik zie er naar uit om jullie weer te ontmoeten in een inspirerende en leuke ledenvergadering.
René Harinck
Voorzitter bestuur a.i.
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De PvdA afdeling Soest/Soesterberg nodigt u hierbij uit voor de Algemene Leden
Vergadering d.d. 1 mei 2015
Datum: 1 mei 2015
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, vaststellen agenda
3. Verslag van de vorige ALV d.d. 2 december 2014
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Jaarrekening van de penningmeester
6. Verklaring kascommissie
7. Décharge van het bestuur
8. Benoeming/verkiezing voorzitter/secretaris/penningmeester/alg. bestuursleden
9. Benoeming kascommissie
10. Benoeming/verkiezing congresafgevaardigde, plv. congresafgevaardigde,
afgevaardigde Gewest en afgevaardigde Gewestelijk Bestuur
11. Vaststellen jaarplan 2015 ( zie Kompas november 2014)
12. Nieuws uit de fractie
13. Huldigen jubilarissen
14. Afscheid aftredende bestuursleden en afgevaardigden
15. Rondvraag
16. Sluiting

U bent van harte uitgenodigd!
Kijk op de website www.pvdasoest.nl voor het laatste nieuws!
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 2 december 2014
Datum: 2 december 2014
Plaats: Bowlingcentrum Soest.
1. Opening
Hans Redeker, vice-voorzitter, opent om 20:05 uur de vergadering.
Er zijn 16 leden aanwezig en Frans Kingma, Jan Poortman hebben zich afgemeld Marieke de
Jong ook, zij is ziek.
2. Mededelingen.
Vanwege de afwezigheid van Marieke verzoekt Hans Redeker Edward den Adel deze
vergadering te notuleren.
Hans verzoekt ook om toevoeging van agendapunt 5D, zijnde Vertegenwoordiging
Gewestelijke Vergadering, de vergadering is akkoord.
3. Verslag van de laatste ALV.
Er zijn verslagen van de ALV van 15 april 2014 en van de extra ALV van 2 juli 2014, beide
verslagen werden op verzoek toegestuurd en kopieën zijn ook deze vergadering beschikbaar.
Gerrit heeft n.a.v. van het verslag van 15 april de volgende opmerkingen/ vragen:
Het aantal aanwezige en afgemelde leden is voor deze vergadering niet vermeld.
Is het aftreden van de secretaris genoemd? Dit staat onder punt 9 vermeld.
Is het verzoek aan Amsterdam om te helpen de laatste gemeenteraadsverkiezing te evalueren
door de vergadering unaniem ondersteund? Ja, er was geen enkel bezwaar.
Is er kascontrole geweest, ja zie punt 7. Fredy en Frans hebben de kascontrole uitgevoerd,
Fredy treedt af als kascontrolelid en Frans en Adem vormen de nu kascontrolecommissie.
Het verslag van de najaarsvergadering van november 2013 is zonder opmerken onder punt 4
goedgekeurd. Wil merkt op dat het verslag van april 2014 uiterst summier is.
De vergadering neemt met de bovenstaande aanvullingen/opmerkingen de verslagen van de
vergaderingen van 15 april en 2 juli j.l. aan.
4. Bespreken van de actuele stand van zaken in de afdeling, samenstelling bestuur en nieuwe
voorzitter.
Herman doet mede namens Edward verslag, na de zomervakantie zijn ze actief gaan zoeken
en zij hebben de nodige mogelijke kandidaten persoonlijk benaderd, helaas kregen ze geen
duidelijke positieve reacties.
In de aanloop naar deze vergadering zijn ook een aantal mailings de deur uit gedaan en daar
heeft lid René Harinck op gereageerd.
René is aanwezig en stelt zich aan de vergadering voor, hij is langere tijd lid van de PvdA en
woont sinds 2 jaar in Soesterberg, hij heeft geen politieke bestuurservaring, maar wel
bestuurservaring in het bedrijfsleven.
René is bereid het voorzitterschap op zich te nemen en zo bij te dragen de organisatie van de
lokale afdeling van de PvdA weer op de rails te zetten.
Omdat René niet tijdig als kandidaat voorzitter voor deze vergadering is aangemeld, zal hij als
voorzitter a.i. fungeren en formeel als kandidaat voorzitter worden voorgedragen aan de ALV
van het voorjaar 2015 om dan als voorzitter te worden verkozen.
De vergadering gaat hiermee akkoord en is content met deze ontwikkeling.
Tijdens de vergadering meldt ook Frans Bos, dat hij wel een functie in het bestuur wil vervullen,
de vergadering gaat ook akkoord met zijn aanmelding en Frans zal als a.i. bestuurslid fungeren
tot de ALV van voorjaar 2015.
De eerstvolgende bestuursvergadering zal de onderlinge taak- en functieverdeling een
belangrijk agendapunt zijn.
Hans meldt verder dat hij contact heeft gehad met Mw. Ineke Mos van het hoofdkantoor in
Amsterdam, zij zal de eerstkomende bestuursvergadering aanwezig zijn om de continuering

3
Kompas april 2015

van de afdeling Soest/Soesterberg te bespreken. Amsterdam vindt het ledenaantal groot
genoeg om zelfstandig door te kunnen gaan.
Marijke pleit er voor toch wel vaker zaken samen te doen met de PvdA afdelingen in de regio.
Ook vraagt Marijke aandacht voor acties om het ledenbestand van de PvdA uit te breiden, zij
stelt voor de huiskamerbijeenkomsten weer op te pikken en die ook open te stellen voor PvdA
sympathisanten, en ook de bijeenkomsten samen met b.v. PvdA Zeist en Baarn te organiseren.
Wil vraagt of Marijke hier het initiatief toe gaat nemen?
5. Begroting en jaarplan 2015
A. Toekomst en afdeling
Het nieuwe bestuur ziet de continuïteit van de lokale afdeling als een van de hoofdtaken om de
komende periode aan te pakken.
B. Vaststellen jaarplan
Voorlopig jaarplan staat in de Kompas van november 2014 en wordt definitief gemaakt en
voorgelegd aan de ALV van voorjaar 2015
C. Goedkeuren begroting
De begroting 2015 is aan de vergadering uitgedeeld en is ongeveer 2250 Euro groot, het
streven is op een begroting van 1700 Euro te komen, want met het huidige aantal raadsleden
zijn de inkomsten simpelweg minder.
Er is wel extra geld nodig voor de verkiezingscampagne van de Provinciale Staten, daar op
voortbordurend wordt gevraagd meer de social media te gebruiken.
Leo vond de afgelopen campagne de enquête-straatcampagnes erg goede respons hebben en
het eenvoudig maken met het publiek in gesprek te geraken, dus zou hij deze enquête
straatcampagnes ook voor PS-verkiezingen willen inzetten.
Wil zou van onze fractieleden willen dat ze zich meer naar buiten presenteren en minder tijd
besteden aan de voorgekookte agenda van B&W, omdat B&W met hun meerderheid alleen
bezig zijn hun collegeprogramma uit te voeren en er weinig winst te halen is voor onze fractie.
D. Vertegenwoordiging Gewestelijke Vergadering
Han en Gerrit waren vertegenwoordigers namens de PvdA Soest/Soesterberg en de
vergadering gaat er mee akkoord, dat zij dat blijven.
Dit komend voorjaar zijn er Provinciale Staten Verkiezingen, Osman is kandidaat en staat op
de voorlopige kieslijst van de PvdA 5de.
De vergadering vraagt ons sterk te maken en ziet mogelijkheden Osman voor te dragen voor
plaats 4. Kandidaten 1, 2 en 3 hebben te veel steun.
Osman meldt wel, dat de samenwerking tussen de lokale fractie en de Statenfractie niet echt
goed was. Onze fractie heeft regelmatig zaken aangekaart bij de Statenfractie, die de
Gemeentebelangen overstegen, maar daar werd door onze huidige fractieleden in de Staten
erg weinig mee gedaan en ook werd er nauwelijks iets teruggekoppeld.
Met name zaken als Hart van de Heuvelrug en de gigantische uitgave voor het verplaatsen van
de Sauna leefden niet bij onze Statenleden.
Huidige Statenfractie heeft 7 leden, en gezien de landelijke teleurgang van de PvdA-aanhang is
de verwachting dat de nieuwe Statenfractie kleiner zal uitvallen. Als Osman voor de Staten
wordt verkozen, dan stopt hij als raadslid. De vergadering wenst Osman succes en vraagt de
afgevaardigden zich sterk te maken voor Osman.
6. Uit de fractie
Osman doet verslag van de activiteiten in de raad en benadrukt nog eens de speerpunten;
Wonen, Werken en Zorg. De fractie is bezig met een voorstel om de woonbehoefte met zorg
voor ouderen op de kaart zetten.
Verder is de fractie doende de om lokale bedrijven te stimuleren meer Soesters in dienst te
nemen.
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Adem gaat de komende tijd een dag per week stage lopen bij de Rudolf Stichting, deze
stichting helpt uit-huis-geplaatste kinderen en jongeren. Adem doet deze stage om beter inzicht
in hun problemen en de opvang te krijgen.
Ad zit in de commissie voor het sociaal domein en richt zich op de correctheid van de
keukentafelgesprekken, waarbij de behoefte aan zorg voor ouderen en mindervaliden wordt
geïnventariseerd.
Wil vraagt de fractie om dit soort activiteiten ook via lokale media te presenteren.
Het functioneren van de fractie wordt er met een zeer hecht college en de verdeelde oppositie
niet makkelijker op. De fractie moet zeer selectief zijn in de zaken, waar we ons sterk voor
willen maken, de sociale woningbouw b.v. is het stiefkindje van dit college.
Osman verwijst verder naar het verslag van de fractie in het Kompas van dit najaar en maakt
zich zorgen dat restbedragen, die eerder niet aan de WMO zijn besteed, indirect voor b.v. het
opknappen van de Wieksloterweg worden gebruikt. De vergadering vraagt de fractie de lokale
media en de website te gebruiken om dit soort verkeerde bestedingen aan te kaarten bij het
grotere publiek.
Verder worden ook de fondsen voor het Zorgpalet met 32% gekort en reageert deze met een
ontslagronde, maar wie levert dan de beloofde zorg, die volgens Den Haag niet slechter of
minder mag worden.
7. Procedure ombudsteam
Frans vermeldt, dat het aantal verzoeken om hulp in de afgelopen periode zeer matig was,
totaal maar 2, waarvan een zaak is opgelost en in het andere geval de persoon nog steeds
ondersteuning krijgt. Voor dit soort verzoeken is de fractie niet de eerste ingang en moet het
team steun vragen van de contacten binnen ons/hun netwerk.
Er wordt toegezegd de eerst volgende bestuurs- en fractievergadering dit onderwerp op de
agenda te zetten om te zien of de werkzaamheden beter te structureren zijn. Misschien
moeten we proberen de werkzaamheden van het Ombudsteam meer onder de aandacht te
brengen, b.v. via de pers.
8. Rondvraag
- Osman vraagt of Hans Spekman of een kamerlid nog naar Soest komen voor een themaavond. Als we zaken een beetje op orde hebben, krijgt dit aandacht.
- Herman meldt dat hij door het partijbureau is benaderd, met de vraag hoe wij de
ondersteuning door het partijbureau gedurende de crisis rondom de verkiezingen hebben
ervaren. Het bureau heeft een prominent lid benoemd, die met onze afdeling dit wil evalueren.
E.e.a. loopt nog, er wordt op teruggekomen.
- Wil vraagt Osman, Adem en anderen of zij worden aangesproken op het terugtreden van de
twee kamerleden van Turkse komaf en hoe kijken ze daar tegen aan. Adem meldt wel dat er
e.e.a. speelt met name de lange arm van thuis.
- Han pleit voor ontvlechting van bestuur en fractie, Hans reageert dat hij dit in beginsel erkent.
- Wil merkt op, dat Han en Gerrit vele jaren hun bestuursfuncties hebben vervuld en dat er
weinig aandacht voor hun vertrek is geweest. Als excuus geldt wel de bestuurscrisis, waarbij
alleen Marieke en Hans geprobeerd hebben de lokale afdeling draaiende te houden.
Hans bedankt bij deze Han en Gerrit voor hun vele jaren inzet voor de lokale PvdA, hetgeen de
vergadering van harte ondersteunt.
9. Sluiting
Om 21:55 uur sluit Hans onder dankzegging van de aanwezigen voor hun komst de
vergadering.
Notulist: Ed den Adel
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2014 Een bijzonder spannend jaar;
een persoonlijk jaarverslag van de vice-voorzitter en penningmeester
a. Gespannen verwachtingen
2014 zou het jaar worden waarin we in de gemeente Soest/Soesterberg een spetterende
campagne zouden voeren. Daarmee wilden we tenminste een gelijk aantal zetels halen als in
2010. Maar bij voorkeur meer, ondanks dat de landelijke signalen allemaal een andere kant op
wezen.
De vorming van het kabinet Rutte door de consultancy-achtige aanpak van Wouter Bos had al
tot veel onrust geleid. Nog steeds (ook in 2015) hebben veel mensen moeite met het zwartwitte effect van deze nieuwe formatie-methode. Op een aantal voor de PvdA belangrijke
onderwerpen, zoals de bescherming op de arbeidsmarkt en in de zorgsector (cure, care,
maatschappelijke ondersteuning) hebben veel leden moeite om daar nog een PvdA
gedachtengoed in te herkennen. Zelfs de quasi socialistische uitingen van de partijleiding
(nivelleren is een feestje en al het gedoe over een inkomensafhankelijke zorgpremie) droegen
alleen maar bij aan een vergroting van de weerstand tegen de PvdA.
Met een goed resultaat in de verkiezingen zouden we in onze gemeente op dat punt veel goed
kunnen maken, hoewel we wisten dat het prachtige resultaat uit 2006 (5 zetels en een
wethouder) een utopie zou blijven. Er stond ons nog heel wat te wachten…
b. Campagne
De campagne is met veel enthousiasme opgepakt. Veel goede acties en ook het binnenhalen
van veel extra middelen voor deze acties door onze campagneleider Frans Bos. Met veel inzet
hebben we gecanvast in de omgeving van de Staringlaan, gefolderd en rozen uitgedeeld. Ook
hadden we een goed bezochte bijeenkomst over sociale woningbouw in Eetcafé Centraal, waar
Jacques Monasch een belangrijke bijdrage had. De media-aandacht viel wat tegen.
c. Pownews en de verkiezingen
Dat werd anders, toen, volstrekt onverwacht en achteraf volkomen onterecht Pownews zich
met de afdeling begon te bemoeien door onze lijsttrekker, Osman Suna, te beschuldigen van
stemmen ronselen. Dit had een enorme impact op allen die zich met de campagne bezig
hielden. Dagenlang stonden we in het middelpunt van de belangstelling bij radio en TV en het
kostte het bestuur veel moeite om de gelederen gesloten te houden. Het kostte veel moeite om
gemaakte afspraken over beleid, strategie en woordvoering gestand te doen en in een aantal
gevallen is dat ook niet gelukt.
Ook de steun van het landelijke partijbureau en de landelijke coryfeeën liet, zacht gezegd,
nogal wat te wensen over. Samsom liet onze lijsttrekker publiekelijk vallen en Spekman
spaarde kool en geit, waarmee hij geen bijdrage aan een oplossing leverde.
Uiteindelijk leidde al deze onrust tot een verkiezingsuitslag waarin we teruggingen van 3 naar 2
zetels. In het verslag van de fractie wordt daar verder op in gegaan.
Osman Suna werd als lijsttrekker gekozen en Adem Baskaya haalde met voorkeurstemmen de
nummers 2 en 3 op de lijst in.
d. Bestuur
Medio het jaar werd het bestuur gehalveerd, omdat de voorzitter Han van Marwijk, zich
terugtrok en omdat Gerrit Stekelenburg al eerder had aangegeven zijn functie als secretaris te
willen neerleggen. Al het stof dat Pownews deed opwaaien en de aanslag die dat betekende op
de professionaliteit en vaardigheid van het bestuur waren een belangrijke factor in het
terugtrekken van de voorzitter.
e. Evaluatiecommissie en oordeel OM
Na de uitkomst van de verkiezingen was goede raad duur. Mede in overleg met de directeur
van de PvdA werd aan de ALV voorgesteld om een externe evaluatiecommissie in te stellen.
Door een externe evaluatie konden we de persoonlijke tegenstellingen die in de tussentijd
waren ontstaan neutraliseren.
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Deze commissie, bestaande uit Marianne Ruigrok en Dolf Veenboer, heeft op basis van
gesprekken met alle betrokken een rapport geschreven en conclusies getrokken die uiteindelijk
begin juli door de ALV zijn overgenomen.
Daarmee konden we deze uiterst hectische periode afsluiten. Veel belangrijke ervaringen
wijzer geworden.
Een belangrijke factor daarbij waren ook de conclusies van het Openbaar Ministerie: er was
geen sprake van ronselen van stemmen, nee erger zelfs nog: het was een opzetje van
Pownews om onze lijsttrekker, Osman Suna, er in te luizen. Achteraf is het bijzonder spijtig dat
niet alle leden van afdeling en bestuur dat laatste van het begin af hebben doorzien!
f. Afloop
Met slechts twee zetels werd, gegeven de zetelverdeling over de andere partijen na de
verkiezingen een plaats in het College een illusie. Het bestuur was gehalveerd, maar gelukkig
bleek er tegen het einde van het jaar toch opnieuw mensen de PvdA en de afdeling een
zodanig warm hart toe te dragen dat we weer een nieuw begin konden maken.
De fractie door een goed inhoudelijk beleid en het bestuur door de organisatie van de afdeling
weer opnieuw op te pakken. Ook 2015 wordt daarmee weer een spannend jaar!! Waarin we
hopelijk in staat blijken ons weer meer door de inhoud van beleid en goede interne discussies
kunnen laten leiden!
Hans Redeker, vice-voorzitter

2014

wat hebben wij als fractie in één jaar tijd gedaan

Wat hebben wij als fractie in 1 jaar tijd gedaan?
Sinds de verkiezingen van maart 2014 heeft onze fractie nog maar twee raadsleden. Dit is
natuurlijk erg jammer en toch weten wij samen met onze steunfractieleden veel te bereiken. De
voornaamste reden hiervoor is dat wij onze aandacht proberen te focussen op het behalen van
successen. Ook proberen wij continu naar de raad als 1 grote fractie te kijken. Op deze manier
hebben wij in 1 jaar tijd toch veel weten te presteren. Wij hebben successen behaald met :
Schriftelijke vragen en politieke druk op Portaal als het gaat om de renovatie van flats in
het Smitsveen en de Engh. Hierdoor heeft Portaal bewoners een korting op de huur
gegeven en ook wisselwoningen om gedurende de renovatie van een woning tijdelijk
elders te wonen.
Samen optrekken met de ouderenbonden als het gaat om wonen met welzijn en zorg
voor de ouderen.
Het in gang zetten van het efficiënter gebruiken van schoolgebouwen die in het bezit
zijn van de gemeente Soest in het algemeen en de terugloop van het aantal leerlingen
bij scholen zoals de Egelantier.
Ook hebben wij actief contact gezocht met de SWOS als het gaat om het gezamenlijk
aankaarten van vereenzaming onder ouderen. Helaas hebben wij geen meerderheid
weten te behalen op dit punt.
Verder hebben wij de coalitie onder druk gezet als het gaat om de jaarlijkse
overschotten op WMO beleid. Mensen die zorg nodig hebben en hiervoor afhankelijk
zijn van bepaalde hulpmiddelen moeten dit ook kunnen krijgen. Helaas heeft de
gemeente ook in het jaar 2014 ervoor gekozen om het geld van de zorg aan andere
zaken zoals aan de renovatie van de Wieksloterweg te besteden. Een artikel in de krant
vanuit onze kant heeft wel voor gezorgd dat de coalitie onder druk is gezet.
De vereenzaming van ouderen is een punt dat ook bij ons werkbezoek aan de SWOS
duidelijk naar voren gekomen is. Wij hebben gedurende een middag met diverse
vrijwilligers van de SWOS geholpen met de maaltijdbezorging aan hulpbehoevende
ouderen. Na afloop hebben wij tijdens een gesprek met SWOS diverse onderwerpen de
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revue laten passeren. Hierbij zijn er duidelijke aandachtspunten vanuit SWOS
meegegeven waar wij als fractie ook echt iets mee kunnen.
Een punt waar de fractie zich al jaren voor inzet is de bestrijding van armoede en de
schuldhulpverlening. Het was onze partij en onze wethouder die in de periode van 2006
– 2010 de schuldhulpverlening heeft omgevormd tot een dienst die de Soester burgers
actief en preventief helpt. Dit beleid is deels door de coalitie van met name een partij
zoals D66 afgebroken. De gemeente Soest krijgt sinds het jaar 2014 ongeveer €
300.000,- om aan armoedebestrijding te besteden. Dit geld wordt niet goed besteed en
er wordt zelfs op verdiend. Wij hebben diverse voorstellen ingediend om het geld
effectief te besteden. Hierbij gaat het dan om een kindpakket met bijvoorbeeld vouchers
voor kleding of schoolmateriaal. Het enige voorstel dat het gehaald heeft is het voorstel
rondom de inkomenstoeslag. Mensen die gedurende 24 maanden op 110% van het
minimumniveau leven kunnen een éénmalige en jaarlijks terugkerende toeslag op hun
inkomen tegemoet zien.
Wat niet vergeten mag worden is dat de bouw van starterswoningen aan de Staringlaan
nu eindelijk van start kan gaan. Als fractie is er keihard werk van gemaakt om de gelden
die nodig zijn voor het mogelijk maken van de bouw middels een amendement ook voor
dit doel te laten reserveren.
Een laatste succes van onze fractie is de oproep om met een gedegen cultuurbeleid te
komen en niet zo maar te gaan bezuinigen op cultuurzaken.
Ook hebben wij veel weten te bereiken op tal van andere terreinen. Onze fractie heeft vaak de
discussie over verschillende onderwerpen aangejaagd en zorgt zo nu en dan voor een
doorslaggevende stem in de raad. Om iets te kunnen bereiken in de raad proberen wij zo veel
mogelijk samen te werken met andere fracties. Ook als het gaat om de nieuwe taken die de
gemeente Soest moet uitvoeren. Alleen op die manier kunnen wij ook echt iets bereiken en zijn
wij niet alleen maar vanuit de oppositiebanken aan het schreeuwen en klagen.
De nieuwe taken
Het gehele sociale domein met de Jeugdzorg, de WMO en de Ouderenzorg wordt per 1 januari
2015 door de gemeente uitgevoerd. Hierbij is er een duidelijke scheidslijn over de rollen in het
Soester bestuurlijke spel.
Het college en de ambtenaren zijn belast met de uitvoering en de Raad stelt de kaders en
controleert. Als PvdA fractie moeten wij constateren dat het college en de ambtenaren druk
bezig zijn met hun taken, maar de raad is een beetje afwezig en fietst vooral achter het college
aan. Op zich lijkt dit erg logisch, vooral gezien het feit dat de nieuwe taken ook een hele lastige
en moeilijk te begrijpen materie is.
Wat hebben wij gedaan?
Om deze moeilijke en lastige materie te begrijpen en onze rol als volksvertegenwoordiger goed
te kunnen vervullen, hebben wij vanuit de fractie besloten om de mensen te bezoeken. Hierbij
hebben wij bijvoorbeeld een dagje met de maaltijdservice van SWOS meegelopen, zijn wij in
gesprek gegaan met de ouderenbonden en heeft Adem Baskaya als raadslid een aantal dagen
stage gelopen bij Intermetzo. Intermetzo is een jeugdzorginstelling die over de gehele linie van
jeugdzorg actief is.
De voornaamste reden voor het verrichten van een stage is om de materie te begrijpen en om
vervolgens met concrete voorstellen te komen en de juiste kaders te stellen.
Stage bij Intermetzo
Tijdens mijn stage bij Intermetzo heb ik echt in de keuken van een jeugdzorg verlenende
instantie kunnen kijken. Hier heb ik leuke en minder leuke herinneringen aan over gehouden.
Stage locatie Valkenheide Zeist
Valkenheide bestaat al ruim 100 jaar. Op deze locatie is er een echt internaat. Vroeger werd er
vooral ingezet op werk en een specifiek beroep. De laatste decennia is het zo dat de jongeren
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sociaal niet meer kunnen meedoen en ook emotioneel niet kunnen meegaan. Met dit soort
locaties wordt er beoogd om de kinderen/ jongeren uit hun isolement en netwerk te halen.
Een netwerk waarin zij te veel verleidingen hebben om de foute dingen te doen. Zo heb ik
bijvoorbeeld over meisjes van 16 jaar gehoord, die het slachtoffer waren van een loverboy. Een
vreselijke en helaas nog zeer actuele kwestie, waar de meiden hun hele leven lang een
verborgen litteken aan zullen overhouden.
Het werk dat op een locatie als de Valkenheide gedaan wordt is van groot belang voor deze
kinderen. De medewerkers werken aan een balans tussen een huiselijke situatie in combinatie
met school en vrije tijd. Het gaat er om dat de kinderen terug de maatschappij in kunnen en
een evenwichtige groei tot volwassene kunnen doormaken.
Vanuit de fractie zullen de opgedane kennis en de gelegde contacten op het gebied van dit
dossier en ook de andere dossiers binnen het Sociale Domein gebruikt worden om het college
kritisch te volgen en nieuwe voorstellen te doen.
Een uitspraak die tekenend is voor de gedwongen jeugdzorg is en wat onze fractie drijft om
hier nog meer aandacht aan te besteden is " wanneer ik straks niet meer in de buurt van mijn
familie kan wonen, zal ik na afloop van mijn gedwongen verblijf, mijn best doen, om niet mijn
best te doen (stelen, vechten, niet naar school). Op deze manier word ik weer opgenomen en
kan ik later hopelijk weer naar mijn familie".
Het merendeel van de gemeenteraad is helaas niet bekend met de vele knelpunten binnen de
Jeugdzorg. Ook zijn de contacten er nog niet. Als fractie willen wij het voortouw nemen om het
contact met de zorg verlenende instanties te verbeteren zodat hier hopelijk mooie dingen uit
voort kunnen komen.
Adem Baskaya, fractielid PvdA

Terugblik op de Provinciale Staten verkiezingen
Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Verkiezingen gehouden in Nederland. Zoals bij u wellicht
bekend was ik ook in de Provincie Utrecht namens onze partij kandidaat. Hoewel de
kiescommissie mij een plek gaf op de vijfde plaats, werd in de Gewestelijke vergadering een
vrouwelijke collega als tegenkandidaat voorgesteld, omdat er maar één vrouw op de top 5 van
de kandidaten was. Zij had het voordeel dat zij ook nog eens uit Utrecht komt, wat 40% van de
leden in de Provincie heeft. Hierdoor belandde ik uiteindelijk op plek 6.
Wij wisten dat de PvdA in de peilingen behoorlijk verlies leed, maar hoopten stiekem toch op
een meevaller, omdat de laatste weken de economie lichtelijk aantrok.
Toch heeft dat er toe geleid dat de PvdA flink heeft verloren, waarbij de kiezer naar het landelijk
beleid heeft gekeken en niet wat er in de provincies voor goede dingen gedaan zijn in de
afgelopen 4 jaar.
Bij veel provincies hebben wij verloren en in Utrecht valt de schade enigszins mee. Wij zijn van
7 zetels naar 5 zetels gegaan, een verlies van 2. Daardoor ben ik niet direct gekozen.
Als wij de uitslag vertalen naar de Eerste Kamer is de verwachting dat wij van 14 zetels naar 8
zetels zullen zakken in mei, wanneer de Statenleden mogen stemmen op de kandidaten voor
de Eerste Kamer. Helaas een fors verlies, waardoor de verhoudingen in de Eerste Kamer
zullen veranderen en meer naar rechts zullen gaan.
In Utrecht is uiteindelijk de VVD winnaar geworden met 9 zetels, evenals D66 (had eerst 5
zetels, dus moreel wel de winnaar), maar de VVD heeft 108 stemmen meer behaald dan D66.
CDA is derde geworden met 6 zetels en wij als PvdA de vierde met 5 zetels.
Waar ik wel blij van werd is dat de PVV heeft verloren, wat in de peilingen anders leek. Zij
hebben nog altijd 4 zetels, maar het is er één minder dan vier jaar geleden.
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De opkomst was iets lager dan in 2011, maar nog altijd beter dan het landelijk gemiddelde!
In Soest hadden wij in 2011 2717 stemmen behaald, nu is dat ook flink verminderd naar 1605
stemmen. Persoonlijk haalde ik in de provincie 1529 stemmen , waarvan in Soest 542
stemmen; toch nog niet zo slecht! Het was in ieder geval helaas niet genoeg voor de
voorkeursdrempel.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de oude coalitie van VVD, D66, CDA en GL samen verder
willen in het college. Dat betekent dat er op dit moment geen kans meer is voor mij om in de
Staten te komen en ik als fractievoorzitter uit Soest regelmatig Soester zaken zoals Het Hart
van de Heuvelrug project, inclusief de vliegbasis, Masterplan Soesterberg, Bestemmingsplan
buitengebied en natuurlijk het Openbaar Vervoer in onze gemeente onder de aandacht van
onze Statenfractie zal brengen.
Als laatste wil ik iedereen bedanken die gebruik heeft gemaakt van zijn/haar stemrecht en in
het bijzonder hun vertrouwen hebben gehouden in de PvdA en mij als persoon. Ook een
bijzondere dank en waardering voor alle vrijwilligers en campagneteams die keihard hebben
gewerkt in de provincie om de schade in Utrecht beperkt te houden. Helaas was de animo in
Soest behoorlijk laag en heeft Frans Bos (campagneleider in Soest) veel moeite gehad om
mensen te vinden die bereid waren om campagne te voeren.
Tijdens de ALV ben ik bereid verdere toelichting te geven en vragen hierover te beantwoorden.
Osman Suna, fractievoorzitter

Campagnelijder voor de Staten
Sinds een jaar of 10 doe ik nu mijn uiterste best om het beste uit campagnes te halen wat er
voor Soest inzit.
Maar de laatste campagne was wel een dieptepunt uit mijn vrijwilligerscarrière om bewoners en
leden te motiveren om mee te doen aan de Eerste Kamer verkiezingen en tevens voor de
provinciale Staten.
Met medewerking van Edward den Adel en kandidaat Osman Sunah, was het vechten tegen
de bierkaai. Wat we ook deden, rozen, enquêtes, ballonnen en dure flyers, dit heeft allemaal
niet geholpen. We zijn naar diverse workshops geweest om 45.000 inwoners te mobiliseren
om op de PvdA te gaan stemmen. Helaas, de meeste vrije tijd die we erin hebben gestoken
heeft niet veel uitgehaald.
Osman, die op de zesde plaats stond als kandidaat, kwam niet tot het vereiste aantal stemmen
om Soest te vertegenwoordigen in de Staten.
Ik denk dat de mensen een beetje moe zijn, dat er weer van die rode, groene en oranje
bodywarmers op straat staan om hen te motiveren om te gaan stemmen.
Ik denk dat we een volgend keer, bij nieuwe verkiezingen, maar eens een bekende
Nederlander moeten uitnodigen! Als je ziet dat Marco Borsato wel 6000 bezoekers enthousiast
krijgt en dat 3 keer achter elkaar, kun je daar alleen maar jaloers op zijn.
Dus we laten het gras van de Eng maar een keer extra maaien om er een grote tent neer te
zetten, met veel spots en een groot podium; als we dan de helft zo gek krijgen om op de PvdA
te stemmen zijn we al een heel eind.
Maar ja, ik realiseer me wel dat zo’n artiest een flinke bonus vraagt, dus dat maar even niet.
Ik denk er over na om maar één keer vol op het orgel te gaan, maar helaas, ik kan geen noot
spelen.
Frans Bos
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