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Beste leden,
Inmiddels kijken wij aan tegen een dramatisch verlopen verkiezing voor de Tweede Kamer.
Tijdens het verkiezingscongres was de teleurstelling duidelijk te proeven, maar toch ook de
daadkracht om de partij weer te herstellen. De opkomst was bijzonder groot en dat zegt veel
over de betrokkenheid van de leden bij de partij.
Het is duidelijk dat de partij zal moeten wennen aan een kleinere partijstructuur en dat ze
waarschijnlijk de komende jaren oppositie gaat voeren. Dat dit onder een nieuwe partijvoorzitter
gaat plaatsvinden, is inmiddels duidelijk.
Voor de afdeling Soest is het een verwarrende periode. Enerzijds de schrik van de electorale
nederlaag, anderzijds de start met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2018. Inmiddels zijn twee commissies ingesteld die de verkiezingen mogen gaan
voorbereiden; een programmacommissie, die het verkiezingsprogramma gaat formuleren, en
een kandidatencommissie, die zich bezig gaat houden met het werven en selecteren van de
kandidaten voor de gemeenteraad. Over de samenstelling van de commissies, bestaande uit
actieve leden, worden jullie geïnformeerd tijdens de ledenvergadering.
De PvdA biedt de kandidaten voor de gemeenteraad de komende maanden scholing aan, die
tot doel heeft te oriënteren en te informeren over het werk binnen de fractie. Deze
Schaperleergang start in mei 2017 en wordt georganiseerd door het gewest. Daarnaast willen
de afdeling en fractie kennis maken met leden die belangstelling hebben voor een
kandidaatsstelling voor de gemeenteraad. Deze bijeenkomst vindt plaats op 3 april in het
Gemeentehuis. Leden zijn hiervoor uitgenodigd.
Het is komende periode zaak de nederlaag te verwerken en ons te richten op de lokale politiek.
Eén verloren verkiezing zegt nog niets over de kracht van de partij, die vele trouwe en
betrokken leden heeft. We hebben deze leden nodig om volgend jaar sterk uit de verkiezingen
te komen en op lokaal niveau het verschil te maken als linkse partij voor een rechtvaardige
samenleving. Om te beginnen in Soest.
Met een vriendelijke groet,
René Harinck
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Jaarverslag 2016 PvdA afdeling Soest/ Soesterberg
1. Bestuurssamenstelling.
De bestuurssamenstelling was het afgelopen jaar als hieronder:
René Harinck, voorzitter sinds de ALV van 1 mei 2015
Hans Redeker, penningmeester, tevens fractie-assistent
Edward den Adel, webmaster, secretaris en ledenadministratie
Frans Bos, bestuurslid en campagneleider, 1 mei bloemen
De termijn van René Harinck en Hans Redeker verloopt in april 2017 en beiden zijn
herkiesbaar.
Vermeldenswaardig:
Wil Stekelenburg, congres afgevaardigde,
Ad Witlox, plv. congres afgevaardigde
Adem Baskaya, Gewestelijk congres afgevaardigde
Inga Nygren, Gewestelijk congres afgevaardigde
Madelon de Graaff, samensteller van Kompas en diverse administratieve ondersteuningen.
2. Osman Suna heeft afgelopen jaar voor een periode van 8 maanden collega Pauline van
Viegen, die met zwangerschapsverlof is, vervangen als Statenlid en zo kunnen proeven aan
het werk in de Provinciale Staten.
Osman deed dit naast zijn taak als fractievoorzitter van de Gemeenteraadsfractie in Soest.
Hij kreeg bij de Statenfractie economie, cultuur en recreatie en toerisme in zijn portefeuille. Dit
was heel anders dan in de gemeenteraad van Soest waar hij zich al jaren bezighoudt met de
onderwerpen zorg, ruimtelijke ordening en wonen en verkeer. Het hebben van een andere
portefeuille had als gevolg dat hij op bijzondere plekken in de provincie kwam, waar hij niet
eerder was geweest. In december kwam Pauline van Viegen weer terug op haar zetel en was
de kennismaking met het werk voor de PvdA fractie Staten voorbij.
Begin 2017 gaf Pauline van Viegen aan, dat het moederschap en haar werk niet te
combineren was en is Osman definitief naar de Statenfractie vertrokken en heeft hij de
Raadsfractie in Soest vaarwel gezegd.
3. Leden- en Bestuursvergaderingen.
Er zijn twee ledenvergaderingen geweest. De voorjaars-A.L.V. was op 20 april en de
najaarsvergadering op 22 november.
Tijdens de voorjaarsvergadering was er een themadiscussie over het onderwerp ‘asielzoekers
en opvang’, de discussie werd ingeleid door de heer Everts van Vluchtelingen Werk afd.
Midden Nederland.
Tijdens de najaarsvergadering werden er aandacht besteed aan de ‘Van Waarde discussie
lokaal’, ingeleid door Osman Suna en het ‘Armoedebeleid’ ingeleid door Adem Baskaya.
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 6x voor de zomer vergaderd en 3x in het najaar.
Met ingang van dit najaar zijn we begonnen om de Bestuursvergaderingen zo nu en dan te
combineren met het fractieoverleg om meer begrip voor elkaars werk te krijgen.
De vergaderingen zijn bij de bestuursleden thuis of op het gemeentehuis, op de site
http://www.pvdasoest.nl/bestuur/vergaderdata kan men zien waar er vergaderd wordt.
In het najaar is door ons bestuur een initiatief genomen om de campagne voor Tweede
Kamerverkiezingen samen met Amersfoort en Baarn te organiseren.
4. Regioconferenties
Het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan aantal conferenties.
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Op 9 april 2016 was in Amersfoort de Werkconferentie Armoedebeleid georganiseerd, waarbij
de volgende gastsprekers/inleiders aanwezig waren:
Grace Tanamal (moderator); Tweede Kamerlid
Jetta Klijnsma; Staatssecretaris
Keklik Yücel; Tweede Kamerlid
Henk Kroon: Humanitas Maatjesproject
Rene Slotboom: Motiva
Cieka Galenkamp: Voedselfocus Amersfoort
Het doel van de bijeenkomst was:
Informatie delen over beleid en facilitering armoedebeleid en oproep aan fracties om initiatief te
nemen.
Op 29 oktober 2016 was er in Baarn een werkconferentie met het thema ‘Wonen’, welke werd
ingeleid door Albert de Vries, woordvoerder Wonen in de Tweede Kamerfractie,
Grace Tanamal (moderator); Tweede Kamerlid.
En de volgende panelleden participeerden in de discussie:
Hans van der Velden, directeur van Woningbouwvereniging Eemland Wonen,
Koos Koolstra, directeur van Woningcorporatie De Alliantie ,
Rob van Muilenkom Fractievoorzitter in de PS woordvoerder Ruimte, Groen en Water en
Osman Suna, tijdelijk fractielid PS en raadslid in Soest.
Beide conferenties waren erg zinvol met nuttige discussies, waarbij we in de toekomst meer
deelnemers van onze afdeling zouden willen zien.
5. Het ombudsteam
Het ombudsteam is nog steeds actief. Frans Bos en Wil Stekelenburg vormen momenteel dit
team, er zijn weinig reacties, maar zo nu en dan komt er wel een verzoek binnen. We
verwachten met Wil in het team dat het team meer proactief zal acteren.
6. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Tijdens de ledenvergadering van november 2016 is besloten dat we formeel meedoen aan
deze verkiezingen op 21 maart 2018, waarbij wel de optie opengehouden wordt om indien daar
aanleiding voor is, we een lijstverbinding met een andere partij in de raad willen aangaan.
De voorbereidingen zijn in volle gang. We zoeken mensen met interesse in het raadswerk, die
zich kandidaat willen stellen; zie daarvoor ook dit Kompas.

Nieuws van de fractie
Verbinding opzoeken in het belang van Soest
Bij het afscheid van Osman heb ik als nieuwe fractievoorzitter aangegeven dat wij soms de
arena in moeten om ons kwetsbaar op te stellen. Tijdens het betreden van de arena en de
momenten in de arena vangt elke persoon en elke partij hierbinnen klappen op.
En dat is precies wat er gebeurd is bij de Tweede Kamerverkiezingen.
Onze partij had bij de verkiezingen van 2012 een mandaat gekregen van de kiezer om vooral
weer het linkse geluid te laten horen en te strijden voor de principes. De vele bezuinigingen die
continu werden doorgevoerd en het beleid, bijvoorbeeld rondom het sociale leenstelsel, de
zorg, maar ook het beleid om de huren flink te laten stijgen, kunnen allemaal aanleiding
geweest zijn om niet op onze PvdA te stemmen. De komende tijd zullen er ongetwijfeld
evaluaties zijn over waarom wij zoveel zetels verloren hebben en wat er anders moet.
Vanuit de Partij van de Arbeid Soest willen wij ons het komende jaar vooral focussen op de
partij-idealen en om deze te verwezenlijken, maar ook om veel zichtbaarder in de straten van
Soest en Soesterberg te zijn. Tevens willen wij ons blijven inzetten voor idealen rondom
inkomen, werk, zorg, maar ook voor gelijke kansen en het strijden voor een socialere
samenleving.
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Onze fractie heeft sinds 9 februari een andere samenstelling. Osman die ruim 11 jaar deel
heeft uitgemaakt van de Soester PvdA fractie heeft de overstap gemaakt naar de Provinciale
Staten. Onze fractie heeft samen met Osman als raadslid en later als fractievoorzitter zowel
pieken als dalen meegemaakt. Wij wensen hem veel sterkte en wijsheid toe als Statenlid.
Wij hopen natuurlijk dat hij zijn woonplaats Soest als het even kan ook zo nu en dan op een
goede manier in de Staten over het voetlicht brengt.
Ad Witlox
Ad heeft enorm veel ervaring in het sociale domein. Ad was van maart 2014 tot februari 2017
fractie-assistent en is sinds 9 februari lid van de gemeenteraad. Hij maakt deel uit van de
gemeentelijke werkgroep Sociaal Domein en houdt zich o.a. bezig met verkeer en vervoer,
zorg, welzijn, ruimtelijke ordening en cultuur.
Mijlpalen
Wij hebben nog 1 jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In die periode is het ook
belangrijk om terug te kunnen blikken op zaken die wij bereikt hebben en waar wij aan
meegewerkt hebben.
Binnen de gemeente Soest zijn er op dit moment veel ontwikkelingen gaande.
Het gaat hierbij dan om :
1. Masterplan Soesterberg
Sinds begin 2008 werken de gemeente Soest en de Provincie Utrecht samen om het
Masterplan Soesterberg op een goede manier uit te voeren. Sinds het vrijkomen van Vliegbasis
Soesterberg hebben er heel wat ontwikkelingen plaatsgevonden in Soesterberg die ook echt
nodig waren, zoals :
a. Ondertunneling N237
De drukke provinciale weg N237 (de Amersfoortsestraat) scheidde lange tijd
Soesterberg-Noord en het dorpshart van elkaar. Om de twee delen van het dorp
weer met elkaar te verbinden, is de N237 verdiept aangelegd. Tevens is er besloten
om op het dek een parkachtig verblijfsgebied te creëren.
Deze overkluizing c.q. ondertunneling heeft ervoor gezorgd dat er een betere
verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid is. Wij zijn blij dat het nu eindelijk zo ver
is. Helaas heeft het initiële plan om er een echte pleisterplaats te creëren het niet
gehaald.
b. Richelleweg
Met de opleving van de economie kunnen wij zien dat de Richelleweg meer
bedrijven aantrekt. Het gaat dan om Hypsos, Deege Metaal Finishing BV, maar ook
een bedrijf zoals Eviax wat zich gespecialiseerd heeft in zonnepanelen. Verder is er
ook een start gemaakt met de verkoop van kleinere bedrijfsunits.
Dit is een locatie die een goede bijdrage zal leveren aan de bedrijvigheid in onze
gemeente.
c. Nationaal Militair Museum
Het Nationaal Militair Museum is een groot succes en heeft inmiddels een grote
bijdrage aan de economie van Soest en Soesterberg geleverd. De gemeente Soest
had zich ten doel gesteld om in 2020, 100 miljoen euro aan omzet uit toerisme en
recreatie te halen. Dit doel is nu al bereikt!
Onze fractie is niet positief over alle zaken uit het Masterplan en hiermee samenhangend het
Hart van de Heuvelrug project.
Wij vinden het nog steeds niet kunnen dat een grote meerderheid van de Soester
gemeenteraad de opbrengsten uit de bouw van woningen op en om de vliegbasis zal
gebruiken om de tekorten van het Hart van de Heuvelrug programma te dekken.
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Onze fractie was en is nog steeds een tegenstander van dit project waar enorme fouten zijn
gemaakt. Dit hebben wij ook weer kunnen zien met het failliet gaan van sauna Soesterberg.
2. Herijking Minimabeleid
Een punt waar de fractie zich al jaren voor inzet is de schuldhulpverlening en de bestrijding van
armoede. 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. Wij hebben jarenlang werk gemaakt van kleine maatregelen en het continu op
de kaart zetten van het belang van een goed minimabeleid. Onze moties, amendementen en
voorstellen voor een beter en sterker beleid werden keer op keer geblokkeerd.
Totdat wij gepleit hadden voor een evaluatie die bijna unaniem ondersteund werd. Tijdens de
vorige algemene ledenvergadering heeft onze fractie het evaluatierapport ook toegelicht.
Armoede
Hieruit kwam onder andere naar voren dat er ruim 750 gezinnen, ongeveer 450 ondernemers,
900 kinderen, vele senioren en ook anderen in Soest zijn die op of onder de armoedegrens
leven.
Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de
primaire levensbehoeften. Vrij vertaald houdt dat in dat er onvoldoende geld is voor onderdak,
kleding, gas, water, licht en voldoende eten.
Het vervolg op de evaluatie was de herijking van het minimabeleid. Wij zijn blij dat onze strijd
voor een rechtvaardiger en beter minimabeleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Het nieuwe
beleid is er op gericht dat meer mensen toegang zouden moeten hebben tot de verschillende
minimaregelingen zoals het jeugdsportfonds, compensatie van schoolkosten, bijzondere
bijstand, maar ook de inkomenstoeslag. Toegang tot deze regelingen is nu mogelijk voor
mensen die een inkomen hebben van 130% van het sociaal minimuminkomen. Deze toegang
is met name belangrijk voor chronisch zieken, gezinnen met een laag inkomen en kinderen,
maar ook inwoners van Soest die moeite hebben om maandelijks rond te komen.
Onze fractie zal de komende tijd aandacht vragen om de bekendheid van de verschillende
regelingen onder de inwoners van Soest te vergroten.

3. Renovatieprojecten Portaal
Vanuit de PvdA fractie hebben wij gedurende een jaar diverse bewoners en
bewonerscommissies ondersteund met de vele problemen rond de renovatieprojecten van
Portaal.
Dit heeft tot diverse verbeteringen geleid rondom de renovatie van zowel de woningen in
Smitsveen als in de Engh. Ook zijn bewoners financieel gecompenseerd naar aanleiding van
de perikelen tijdens de renovatie.
Een leerpunt is dat de gemeente Soest in de toekomst bij renovatieprojecten een sociaal plan
van de woningcorporatie als voorwaarde voor de renovatie moet stellen.
Onze fractie zal dergelijke ontwikkelingen in ieder geval goed volgen.
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De Heybergh is gelukkig open gebleven!
Beste Partijgenoten,
Velen van jullie zullen wel iets hebben gehoord over de dreigende sluiting van Heybergh, als
enige verzorgingshuis in Soesterberg voor intramurale zorg. Op 9 februari 2017 (mijn laatste
raadsvergadering in Soest, zie ook het andere artikel in het Kompas hierover) was het de
laatste keer dat hierover in de raad is gesproken.
Ik wil jullie korte een terugblik geven wat de afgelopen 2 jaar heeft afgespeeld.
Vanaf het moment dat zorgaanbieder Lyvore (toen heette het nog Zorgpalet Baarn-Soest)
begin juli 2015 naar buiten had gebracht is de actiegroep ‘De Heybergh Blijft Open’ in leven
geroepen onder leiding van mevrouw Oude Geerdink.
Ondanks het feit dat de raad met reces was heeft de PvdA fractie contact gezocht met de
actiegroep en hen ondersteund tot de laatste dag dat zij actief bleven!
Er zijn meerdere gesprekken en bijeenkomsten geweest wat resulteerde tot het behoud van de
Heybergh, maar het gebouw moest aangepast worden naar de eisen van de huidige situatie.
Alle betrokkenen hebben een intentie overeenkomst getekend, waarin een aantal
uitgangspunten zijn beschreven. Inmiddels heeft de verbouwing ook plaatsgevonden, maar er
zijn slechts 15 intramurale zorgplaatsen overgebleven van de 28 in de oude situatie.
Officieel had de raad hier niet over gesproken tot januari 2017. Ondanks eerdere pogingen van
o.a. de PvdA was er geen meerderheid, omdat men met het argument kwam dat wij als raad
hier niets mee konden, omdat wij geen zeggenschap hebben, zoals bij de WMO. Het
Zorgkantoor bepaalt hoeveel zorgplaatsen nodig zijn en een zorgaanbieder kan daarop
inspelen. Helder toch?
Dat dacht ik niet. De gemeente heeft altijd wel een rol en zeggenschap over veel zaken die in
de gemeente afspelen en zeker over zulke belangrijke maatschappelijke vraagstukken,
tenminste dat vinden wij als PvdA.
Ons lukte het niet om de Heybergh op de raadsagenda te krijgen, maar de actiegroep heeft het
toch voor elkaar gekregen. Er waren een aantal zorgpunten en het ontbrak ook aan enig
vertrouwen in het vervolg bij de actiegroep, dus de actiegroep wilde dat de raad een uitspraak
deed over de volgende drie vragen die zij de raad hadden voorgelegd:
1. Voortbestaan 15 zorgplaatsen - Wij vragen aan de gemeenteraad om haar bij wet gegeven
taak van toezicht en controle daadwerkelijk en actief uit te voeren door na te gaan in hoeverre
de tussen partijen gemaakte intentie-afspraken m.b.t. de toegezegde 15 zorgplaatsen voor de
lange termijn haalbaar zijn. Zij geeft het College de opdracht om hierbij het (door haar zelf
geïnitieerde) AAG rapport zichtbaar en substantieel mee te laten wegen. Waar nodig bedingt
de raad aanvullende afspraken. De raad houdt toezicht op de naleving van de gemaakte
afspraken.
2. Verhouding zorgplaatsen Soest – Soesterberg - Wij vragen de gemeenteraad om het
College opdracht te geven om gedurende de transitieperiode van de nieuwe zorgwet tot 2018
een actieve regierol te nemen door visie en beleid te ontwikkelen voor zware zorg in
Soesterberg, waarbij rekening wordt gehouden met een evenredige verdeling van de zware
zorggelden tussen Soest en Soesterberg. De gemeenteraad geeft daarbij duidelijke richtlijnen
mee aan het College, dat recht doet aan de vragen en zorgen die ten grondslag liggen aan
onderhavig vraagstuk. Zij geeft het College bovendien de opdracht om hierbij het (door haar
zelf geïnitieerde) AAG rapport zichtbaar en substantieel mee te laten wegen.
3. Met betrekking tot verhouding; ‘mogelijkheden van ontmoeten voor ouderen’ vragen wij aan
de gemeenteraad om het College opdracht te geven om volwaardige ontmoetingsruimtes te
realiseren voor ouderen in Soesterberg in het algemeen en voor de Heybergh en de VPT
woningen van de Alliantie in het bijzonder. Voor de korte termijn geeft de gemeenteraad het
College de opdracht om een passend en volwaardig alternatief voor de verdwenen
ontmoetingsruimte in de Heybergh te creëren.
Eind januari heeft de raad gelegenheid gehad om over het bovenstaande vragen te stellen aan
het Zorgkantoor, zorgaanbieder Lyvore en de SWOS, die de activiteiten voor ouderen leidt.
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Vraag 1 en 2 vonden wij als fractie terecht en we hebben gevraagd om de krappe
beweegruimte die de gemeente heeft te gebruiken om toch iets meer zorgplaatsen af te
dwingen. Uiteraard kan dat niet op directe wijze, omdat de zorgaanbieder zelf een afweging
kan maken en het Zorgkantoor de zaak regionaal bekijkt. Echter, de gemeente kan wel degelijk
een rol spelen als er een vergunning nodig is of een bestemminsplan gewijzigd moet worden
en dan heb je wel de kans om de eisen op tafel te leggen.
Bij vraag 3 hadden wij wat bedenkingen, omdat Stichting Welzijn Ouderen Soest bij de avond
voor de samenleving te kennen had gegeven dat er voorlopig voldoende alternatieven zijn voor
ontmoetingsruimtes met o.a. De Drie Eiken en De Linde. Wel hebben wij gevraagd om dit goed
in de gaten te houden, dus mocht het problemen opleveren dan vinden wij dat er direct een
oplossing gevonden moet worden.
Op 2 februari hebben wij tijdens het debat van de opiniërende raad geprobeerd andere partijen
ervan te overtuigen en de uitgangspunten van het AAG rapport te omarmen.
Helaas kregen wij daar geen meerderheid voor. De meeste partijen vonden dat het voldoende
was om een brief naar de actiegroep te sturen, waarin werd aangegeven dat de gemeente
bereid was om het gesprek aan te gaan met de betrokkenen, om de continuïteit van zorg in
Soesterberg te waarborgen.
Een week later op 9 februari 2017 was dat het raadsvoorstel geworden.
Als PvdA fractie hadden wij graag gezien dat we meer zouden kunnen doen dan wat er in de
brief is genoteerd. Bijvoorbeeld ook rondom de visie voor ouderenzorg, kijken naar bijvoorbeeld
de mogelijkheden die wij wel als gemeente in handen hebben, zoals het geven van
vergunningen en dat soort zaken.
Wat wij als PvdA toch hebben meegegeven is dat in ieder geval in de toekomst de vinger aan
de pols wordt gehouden. Dat wordt ook in de brief geschreven. In de brief stond een
tekstgedeelte over de macht van de uitnodiging. Daar hadden wij wat moeite mee. Tijdens de
vergadering van 9 februari heb ik een oproep gedaan aan de andere partijen om dat te
verduidelijken door een tekstdeel toe te voegen dat daarmee wordt bedoeld ´het organiseren
van bestuurlijk overleg tussen gemeente, zorgkantoor en andere partijen´. Dit werd unaniem
ondersteund en toen hebben wij de brief toch mede ondertekend. Hiermee hebben wij in ieder
geval een signaal afgegeven aan Soesterberg.
Weliswaar was de actiegroep niet helemaal tevreden, maar zij hebben ontzettend veel goed
werk gedaan, want zonder hen was er geen Heybergh meer in Soesterberg, waarvoor
nogmaals de waardering en dank vanuit de PvdA fractie!
Inmiddels is de actiegroep gestopt, maar zowel de betrokken vrijwilligers als de sociaal,
maatschappelijk betrokken partijen in de raad zijn scherp en zullen er alles aan doen om dit
niet nog een keer mee te maken, zodat de zorgbehoevende ouderen dichtbij huis verzorgd
kunnen worden.
Hopelijk zal het aantal zorgplaatsen in de toekomst ook toenemen. Als een partij die zorg hoog
in het vaandel heeft zal de PvdA in Soest en Soesterberg zich hiervoor blijven inzetten.
Osman Suna, oud raadslid met portefeuille zorg.
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Afscheidstoespraak Osman Suna in de raadsvergadering d.d. 9 februari 2017
Beste collega’s uit de raad, college, ambtenaren.
Beste Soesters, familie en vrienden,
Vandaag sta ik voor de laatste keer hier, in deze mooiste raadzaal van de regio, op de plek
waar ik de eerste keer als jongeman kwam inspreken voor betaalbaar wonen en nu een stuk
volwassener met wat grijze haren rijker, u mag toespreken.
Ik zag dit moment niet aankomen of wilde er stiekem niet aan denken, maar toch is het zover.
Elf jaar mocht ik lid zijn van deze raad. Als ik terugkijk, dan schieten er honderden beelden
door mijn hoofd, als ik ze allemaal zou noemen bent u morgenochtend ook nog hier en kan Ad
de installatie vanavond vergeten, want dat gun ik hem van harte!
Er is nogal wat gebeurd en er hebben veel veranderingen plaatsgevonden. Ik heb maar liefst
vijf burgemeesters versleten.. nou ja, die laatste zit nog links van me en is nog vol energie..
Ik had het geluk dat ik deel mocht uitmaken van de vertrouwenscommissie voor de benoeming
van Rob Metz als burgemeester, wat een eervolle en bijzondere ervaring is geweest.
Het waren zeer intensieve weken, maar samen met de toenmalige fractievoorzitters hebben we
ook veel gelachen, hè Johan.
Met als resultaat: een enthousiaste jongeman als burgemeester. Rob, bedankt voor je mooie
woorden.
Eén van de belangrijkste voorwaarden om raadslid te zijn en te blijven was het vervullen van
mijn idealen. Iets kunnen doen voor je medemens, verantwoordelijkheid nemen, staan voor
algemeen belang. Het verschil maken!
Uiteraard gaat dat gepaard met plezier hebben, het genot om met elkaar in debat te gaan en
zorgen dat er een goed besluit komt; heerlijk is dat!
Daarnaast speelde de sfeer in de raad ook zeker een rol. Ik heb periodes meegemaakt als
coalitiepartij en oppositiepartij, zoals nu ook helaas het geval is. Het is gemakkelijk om vanuit
de oppositie alles te kunnen zeggen, maar ik wil liever dingen bereiken en resultaten boeken,
dus gaat mijn voorkeur uit naar een rol als collegepartij.
In al die jaren heb ik mogen werken met fantastische collega’s, zoals u. Ik heb er veel zien
komen en gaan, maar ze waren allemaal betrokken met de burgers van onze gemeente.
De een wat meer dan de ander, maar de verscheidenheid aan karakters zorgde er alleen maar
voor dat we allemaal bij de les bleven. Voor mij heeft de Soester Raad een zeer speciale plek.
U stond altijd klaar voor mij, om te helpen, om mee te denken, om mee te leven.
Een paar mensen wil ik toch bij naam noemen. Karel kijkt strak vooruit als een generaal, maar
als je hem buiten de raad meemaakt is hij heel plezierig, soms ook erg grappig. Ik zal de vele
momenten en de intrigerende gesprekken die ik met jou heb gehad nooit vergeten. Eén
moment zal ik hier benoemen en dat is toen wij samen in jouw auto door Soesterberg reden om
te kijken hoe rijk Soesterberg wel niet was aan sociale woningbouw.
Harry, ja van GGS, jij hebt laten zien dat er een verschil is tussen de politiek en mens zijn.
Binnen de politiek hebben wij regelmatig aanvaringen gehad op politiek vlak, maar dat bleef in
de vergadering en kon je in die setting laten.
In de persoonlijke contacten heb je mij met open armen ontvangen, waarvoor ik zeer veel
waardering heb.
Dan toch ook die andere Harry. Ik vind het bijzonder knap en soms ben ik ook jaloers, hoe jij je
betoog heel inspirerend kunt maken door de juiste woorden te kiezen en heel rustig en helder
je verhaal te doen. Ik genoot ervan om daarnaar te luisteren.
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Dames en heren, u begrijpt…hier voel ik me thuis, het is een warm nest, waarvoor ik u allen wil
bedanken, ook diegenen, die nu niet meer deel uitmaken van deze raad of zijn heen gegaan.
Dan moet ik direct aan wethouder Paul Lemmen denken. Het jaar 2009 eindigde voor de
Soester PvdA zeer droevig met zijn onverwachte overlijden. Wij hadden pijn, verdriet, maar
lieten ook zien dat kameraad zijn veel meer is dan politiek bedrijven. Wij waren één hechte
familie en mochten van zijn gezin de hele week thuis bij zijn kist waken tot hij werd begraven.
Ria Lemmen wil ik daarvoor nogmaals bedanken, dat zij ons die gelegenheid heeft gegeven.
Ik ben de PvdA dankbaar dat ik de kans kreeg om raadslid te worden en zolang te blijven. Het
ging niet zonder slag of stoot en wij hebben hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt, maar
waar het om gaat is elkaar steunen, de ruimte geven en vertrouwen in elkaar hebben, dan kom
je er wel doorheen. Daarom ben ik ook nu Statenlid geworden namens de PvdA.
Zeker ook een woord van dank richting college van B&W. Ook al zitten jullie aan de andere
kant buiten de ring, jullie hebben als mens mij altijd het gevoel gegeven dat wij binnen de ring
van het gemeentebestuur alles konden bespreken. Ik kon deze periode niet vaak langskomen
bij jullie kantoren door alle drukte, maar de toegankelijkheid die jullie hebben getoond is zeer
waardevol. Het ging dan weliswaar over politiek, maar dat ik dat besprak met een vriend of
vriendin. Dat gaf mij een goed gevoel om makkelijker binnen te stappen.
Uiteraard zal ik als betrokken Soester, de Raad en u als gemeentebestuur kritisch blijven
volgen.
Rien, jij bent voor mij veel meer dan onze griffier. Jij bent de vertrouwenspersoon geweest
waar ik echt alles kwijt kon en jij maakte altijd tijd voor mij.
Er zijn maar twee telefoonnummers die ik uit mijn hoofd ken: de ene is van mijn vrouw en de
andere is die van Rien!
Samen met Heleen hebben wij de raadswerkgroep Sociaal Domein handen en voeten gegeven
en was het heel mooi om te zien hoe jij zorgvuldig alles regelde. Ik vergeet ons uitje naar Den
Haag niet, waar we een keer eindelijk over andere dingen spraken dan het raadswerk, dat was
heel bijzonder.
Zeker mag ik de afdelingshoofden, alle ambtenaren en uiteraard de bodes niet vergeten, voor
alle hulp die zij hebben aangeboden om onze rol als volksvertegenwoordiger goed te vervullen.
Dank daarvoor!
Dan mijn eigen fractie. Met weemoed neem ik afscheid, maar het is mijn eigen keus geweest.
Ik ben toe aan een nieuwe stap, toe aan een andere rol binnen de politiek. We hebben er hard
voor gewerkt. In de eerste periode hadden wij Madelon de Graaff en Els Brienesse erbij.
In de tweede periode bleven wij met drie man over, samen met Herman Posthuma en nu zijn
wij met zijn tweeën over gebleven, Adem. Hopelijk gaat dat volgend jaar weer beter.
Bijzonder veel waardering voor jouw bereidheid om mij te steunen. In donkere dagen, wanneer
er veel onrust was, was jij er altijd! Door dik en dun heb jij mij gesteund, waarvoor hartelijk
dank.
Natuurlijk hebben wij veel steun gehad van de fractie-assistenten of zoals Hans Redeker het
ook zegt, steunfractieleden. Ik wil jullie hartelijk danken voor de zeer goede sfeer en
betrokkenheid binnen de PvdA fractie. Jullie hebben mij als fractievoorzitter veel geholpen en
mij scherp gehouden. Ad, jij zei het afgelopen dinsdag al. Het was voor mij ook nooit een straf
om naar de fractievergadering te komen.
Maar, een fractie kan natuurlijk niet bestaan zonder de steun van het bestuur, actieve leden en
andere PvdA’ers. Ook jullie allemaal bedankt.
Ik wil mijn vrouw in het bijzonder bedanken voor haar onvoorwaardelijke steun in alles wat ik
doe binnen de politiek.
Emine, ik weet dat jij niet wilde dat ik vanavond iets tegen je zou zeggen, maar ik doe het toch.
Ik weet dat jij blij bent dat wij samen meer tijd kunnen doorbrengen met onze zoon en geloof
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mij, dat was een van de belangrijkste redenen bij de keuze om de Raad te ruilen voor de
Provinciale Staten van Utrecht.
Op 4 juni 2011 hebben wij elkaar in deze zaal het JA- woord gegeven, maar weet, dat net als
toen, voor mij de ambitie binnen de politiek gepaard gaat met de liefde voor jou en onze zoon!
Mijn vader, familie en vrienden stonden altijd klaar voor mij. Zonder jullie was ik nooit zover
gekomen, ontzettend bedankt allemaal!
Papa is altijd mijn steunpilaar geweest, bij wie ik even kon leunen op moeilijke momenten en tot
rust kon komen. Mijn broers en vrienden waren mijn klankbordgroep, waarmee ik vaak over
politieke zaken ging sparren. Het ging dan al snel over het landelijke en was ik degene die
probeerde om het verschil tussen lokaal en landelijk uit te leggen, net zoals ik dat hier deed bij
Groen Links.
Last but not least, de maatschappelijke organisaties, pers en inwoners van Soest.
Ik wil u bedanken voor uw betrokkenheid met de Soester politiek, uw waardevolle inbreng bij
diverse beleidsterreinen en uw steun aan mij! In al die jaren heb ik mij in de Raad ingezet voor
uw belangen, dat zal ik ook blijven doen, maar in een andere rol als Statenlid opkomen voor uw
belangen, maar toch ook een beetje voor de belangen van andere mensen uit onze provincie.
Ik zal mij blijven inzetten voor het algemeen belang, waarbij ik zal blijven pleiten voor
solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en samen delen, er voor elkaar zijn, waarbij de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.
In deze tijden, voorafgaand aan de verkiezingen, zien wij dat de meest onzinnige ideeën door
politieke partijen geroepen worden en mensen daardoor tegenover elkaar komen te staan.
Doe dat niet.
Wees altijd eerst een mens en niet een politicus.
Wees respectvol tegenover de ander en niet minachtend.
Wees betrokken en niet afstandelijk.
Heb vertrouwen en niet wantrouwen.
Wees lief om geliefd te worden.
Het gaat u goed, dank jullie wel!!
Osman Suna

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 22 november 2016
Datum: 22 november 2016
Plaats: Bowlingcentrum Soest.
1. Opening
Voorzitter René opent om ongeveer 19:40 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn 11 leden aanwezig, inclusief bestuur en deel van de fractie.
Cees Verkerk, Wil/Gerrit Stekelenburg en Ad Witlox hebben zich afgemeld.
2. Mededelingen; geen ingekomen stukken, Marijke Kingma meldt wel, dat het actieonderzoek
'Van Waarde Lokaal' van de Wiardi Beckman Stichting uiteindelijk niet is doorgegaan en
Marijke wil meewerken aan het onderzoek van ‘Werkgroep 142 Soest’ naar alle nationaliteiten
in Soest, wat Frans Bos mede organiseert.
3. Verslag van de ALV van 16 april 2016
Geen opmerkingen en hierbij dus geaccepteerd.
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4. Bespreken van de actuele stand van zaken in de afdeling
René verhaalt over de goede samenwerking regionaal en speciaal met de PvdA-afdeling
Baarn. Baarn heeft gevraagd eventueel samen campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen
te doen, dit wordt overwogen. Samenvoegen van de afdelingen is niet aan de orde, daar zijn
we nog te groot voor.
De voorbereidingen van Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gaan langzaam van start en we
hebben ook nog eerst de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen te gaan.
De vergadering spreekt hun waardering uit voor het functioneren van het huidige bestuur.
5. Begroting 2017 (uitreiking tijdens vergadering)
De penningmeester, Hans, geeft toelichting op de begroting, in de begroting is bijna 3000 Euro
opgenomen voor het verkiezingsfonds vanwege de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen en de komende GR-verkiezingen, waarvoor de campagne ook al in najaar
2017 start. Er wordt opgemerkt, dat er voor speciale campagneacties of bijzondere lokale
activiteiten zowel in Amsterdam als in het Gewest extra fondsen zijn, waar om financiële steun
kan worden gevraagd.
Marijke stelt verder voor de volgende ledenvergadering bij iemand thuis of in het Gemeentehuis
te organiseren en zo wat extra kosten te kunnen besparen. Want de opkomsten bij de
ledenvergaderingen rechtvaardigen niet de kosten die we aan de huur van de Achterkamer
kwijt zijn. Het bestuur zal dit voorstel serieus overwegen voor de volgende ledenvergadering.
6. Jaarplan 2017
Het Jaarplan heeft men kunnen lezen in de laatste Kompas en René meldt, dat er punten voor
verbetering in aanmerking komen, zoals de social media, waar de FB-pagina niet bepaald het
vlaggenschip van de afdeling is. Ook de activiteiten m.b.t. het ombudsteam kunnen stukken
beter. Verder wordt er gewerkt aan lokaal overzicht van de competenties van de leden en de
vergadering vraagt of dat ook in regionaal verband zou kunnen, op Gewestelijk niveau wordt
daarmee wel een voorzichtig begin gemaakt. Het jaarplan wordt als zodanig aanvaard.
7. Uit de fractie
Osman claimt dat voorstellen van de PvdA stelselmatig door het college van tafel worden
geveegd, omdat ze niet uit hun koker komen, voorbeeld noemt hij ‘het anoniem solliciteren’.
Verder is er frustratie over het Verkeersplan Soest-Zuid; er hebben al veel plannen de revue
gepasseerd, maar er is geen enkel besluit genomen of het moeten de besluiten zijn om weer
een studieonderzoek te doen. Het volgende onderzoek moet uitwijzen, hoe de drukte met veel
bussen in de Eikenlaan het best op te lossen is.
Rondweg door Eemvallei zal veel (alles oplossen), maar ligt qua natuur en nimby (not in my
back yard) gevoelig.
Verder besluit het college dit jaar tot maar één vuurwerkvrije zone, dit stuit niet op veel begrip
bij de fractie.
M.b.t. de kadernota wil de fractie onderzoeken of er een meerderheid is te vinden voor extra
steun voor achterstandskinderen, middels een kinderpas of kinderpakket.
WMO-reserves blijven voorbestemd voor WMO, maar andere overschotten Sociaal Domein
verdwijnen in de algemene reserves.
De fractie heeft in januari a.s. overleg met WMO-raad en cliëntenraad, de beide instanties
maken te weinig vuist t.o.v. college en raad.
Wij zouden PvdA-leden moeten stimuleren tot de WMO-raad of de cliëntenraad toe te treden.
8. Doet de PvdA mee aan de GR-verkiezingen 2018 en op welke wijze?
Het is op de heisessie besproken door de fractie en naast zelfstandig meedoen, zouden we
eventueel een lijstverbinding kunnen afspreken, kandidaten SP (als die lokaal meedoen), GGS
ook na vertrek Harry Witte, Groen Links en LAS minder mogelijke kandidaten.
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9. Vacature bestuur en webmaster.
Edward, de huidige secretaris/webmaster heeft aangegeven, dat hij het rustiger aan moet doen
vanwege een serieuze aandoening en derhalve zijn we op zoek naar vervangers. Frans Bos
zou wel webmaster willen zijn en Leo Hofman wil wel tot het bestuur toetreden, maar ziet het
secretariaat niet zitten vanwege de drukke werkzaamheden, die bij de functie horen. Het
bestuur zal e.e.a. in de volgende bestuursvergadering bespreken. Intussen vraagt het bestuur
de leden rond te kijken/vragen naar m.n. kandidaten voor het secretariaat.
10. Themavergadering onderwerpen ‘Van Waarde discussie lokaal’ en ‘Armoedebeleid, lokale
invulling’.
Osman leidt de Van Waarde discussie in en geeft een aantal voorbeelden, maar begint te
verhalen, dat de verplaatsing van verantwoordelijkheden van Den Haag naar Gemeente, toch
wel veel wanorde en te grote voorzichtigheid bij de Gemeentediensten heeft veroorzaakt.
Hieronder volgen wat voorbeelden, waarbij onze fractieleden en steunleden betrokken zijn.
Voorbeeld 1: oudere dame, licht dementerend had nachthulp, maar Beweging 3.0 stopt
daarmee en dagopvang kan ook niet helpen, e-matras zou daarbij kunnen helpen, dat geeft
alarm als de vrouw het matras ’s nachts verlaat en laat ook zien als ze weer op bed terugkeert.
Over de aanschaf wordt alleen maar gesteggeld, beslissingen worden alleen maar vooruit
geschoven. Dit moet niet kunnen, zaak loopt nog.
Voorbeeld 2: 75-jarige dame, heeft gehoorapparaat nodig, kosten 2000 Euro, zij is niet goed
verzekerd, heeft zo’n bedrag niet liggen en doet een beroep op Gemeentefonds, verzoek wordt
afgewezen. Bezwaarschrift ingediend en Gemeente zou op individuele basis een uitzondering
moeten kunnen maken en een oplossing moeten bieden.
Voorbeeld 3: Iemand verliest baan, 2 jaar WW, daarna zou er bijstand moeten komen, maar hij
heeft een eigen huis dat onder water staat en hij krijgt geen bijstandsuitkering. Schuldsanering
zou hier in werking moeten treden, helaas maakt de nieuwe participatiewet het moeilijk hier
flexibel mee om te gaan.
Over de drie gevallen werd uitgebreid nog gediscussieerd.
Adem leidt Armoedebeleid lokaal in.
PvdA-fractie verleent veel steun aan individuele gevallen bij b.v. schuldhulpverlening en
communicatie met de gemeente en signalering van gevallen vanuit de maatschappij, werkt
goed, maar de tijd tussen aanvraag en toekenning van hulp duurt te lang.
CU en CDA steunen fractie vaak in individuele gevallen, als het gaat om verzoeken binnen het
armoedebeleid.
Fractie kaart vaak armoedegevallen aan en krijgt nu wat vaker steun, maar vanuit de
maatschappij wordt nog te weinig om steun gevraagd, armoede stigmatiseert. Hooguit 17%
van de armoede gevallen wordt bereikt, lijkt het.
Adem deelt gemeentelijk evaluatierapport uit met ook aanbevelingen, daarin komt het woord
zelfredzaamheid toch wel erg veel voor.
11. Rondvraag
- Osman meldt dat hij een motie heeft ingediend om op congressen de spreektijd wat uit te
breiden, want die is zeer beperkt t.o.v. de spreektijd die bewindslieden krijgen.
- Marijke Kingma pleit voor motie om de EU-onderhandelingen met Turkije stop te zetten,
gezien het ondemocratische beleid van de huidige Erdogan-regering.
12. Sluiting
Om ongeveer 22:05 uur sluit René, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst, de
vergadering.
Notulist: Edward den Adel
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De PvdA afdeling Soest/Soesterberg nodigt u hierbij uit voor de Algemene Leden
Vergadering d.d. 19 april 2017
Datum:
Plaats:
Aanvang:

19 april 2017
De Achterkamer bij Bowling Overhees, Willaertstraat 49-C
20.00 uur
Vanaf 19:30 uur staat de koffie voor u klaar.

De agenda is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Inkomende post m.b.t. deze vergadering.
4. Het bestuur.
Het mandaat van voorzitter René Harinck verloopt en hij is herkiesbaar, Leo Hofman is
ad interim toegetreden tot het bestuur en wordt voorgedragen om formeel in het bestuur
verkozen te worden als duo secretaris/ledenadministratie. De andere bestuursleden
hebben nog zitting in het bestuur tot april 2018.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot voor de aanvang van de
vergadering.
4. Verslag ledenvergadering 22 november 2016, zie Kompas.
5. Jaarverslag bestuur 2016, zie Kompas.
6. Actuele zaken uit de raad 2016, zie Kompas.
7. Jaarrekening 2016 incl. kascontrole.
De jaarrekening 2016 incl. kascontroleverslag wordt tijdens de ALV uitgereikt.
8. Verkiezing kascontrolecommissie.
Inga Nygren is kascontrolecommissielid en stelt zich voor nog een jaar herkiesbaar,
Leo Hofman is uittredend na twee jaar.
Eventuele kandidaten kunnen zich melden tot voor de aanvang van de vergadering.
9. Verkiezingen gemeenteraad maart 2018, zie Kompas.
10. Verkiezing afgevaardigden
Voor het Congres zijn Wil Stekelenburg en Ad Witlox afgevaardigden, Ad is
plaatsvervangend afgevaardigde. Beiden moeten opnieuw verkozen worden.
Voor het Gewest zijn Adem Başkaya en Inga Nygren afgevaardigden en Inga doet haar
tweede jaar en dient herkozen te worden.
Kandidaten voor afvaardiging naar de Gewestelijke congressen kunnen zich tot voor de
aanvang van de ALV aanmelden.
11. Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart.
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.
U bent van harte uitgenodigd!
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Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Tijdens de najaarsvergadering van afgelopen november heeft de vergadering besloten als
lokale PvdA zelfstandig mee te doen aan deze Gemeenteraadsverkiezingen met wel de
aantekening, dat als daar aanleiding voor is, we een lijstverbinding aan kunnen gaan met een
andere partij, die qua standpunten in de Raad dicht bij ons staan.
- Kandidaten
Het bestuur heeft het initiatief genomen om belangstellenden die zich willen kandideren zich te
melden voor een kennismaking op 3 april met de fractie en het bestuur, waarbij het doen en
laten van het fractiewerk uiteen wordt gezet.
Andere kandidaten, die zich al eerder kandidaat hebben gesteld en weten hoe het raadswerk in
elkaar steekt, worden ook verzocht zich wel formeel aan te melden.
Leden die zich willen kandideren worden daartoe opgeroepen door de
kandidaatstellingscommissie, en kunnen daarop reageren bij die te vormen commissie.
Men dient de sollicitatie vergezeld te doen gaan van een motivatie waarom de desbetreffende
persoon zich kandidaat stelt.
- Kandidaatstellingscommissie
Het bestuur heeft de volgende leden voorlopig bereid gevonden het proces van de
kandidaatstelling in goede banen te leiden:
Osman Suna, voorzitter
Frans Kingma
Inga Nygren
Leo Hofman
De voorgestelde leden van de kandidaatstellingscommissie dienen door de ALV in het najaar
van 2017 bevestigd te worden.
- Verkiezingsprogrammacommissie
Het bestuur heeft de volgende leden voorlopig bereid gevonden het Verkiezingsprogramma
samen te stellen:
Ad Witlox (voorzitter)
Osman Suna
Hans Redeker
Madelon de Graaff
Het conceptverkiezingsprogramma dient tenminste twee weken voor de ALV in het najaar van
2017, waarin het wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van de leden, waarna zij een week de
mogelijkheid hebben tot het indienen van amendementen.
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