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APRIL  2014  

  
Soest-Soesterberg  
  
VERKIEZINGEN  
Verkiezingen  komen  en  gaan.    
De  gemeenteraadsverkiezingen  zitten  er  op  en  de  Europese  verkiezingen  komen  
er  aan.  
Het  zal  u  niet  ontgaan  zijn  dat  in  de  gemeente  Soest  de  gemeenteraads-
verkiezingen  voor  de  PvdA  zijn  overschaduwd  door  alle  media-aandacht.                    
In  Soest  hebben  wij  één  zetel  verloren,  hetgeen  past  in  het  landelijke  beeld.  
Plaatselijk  is  dit  verlies  moeilijker  te  duiden.    
Inmiddels  heeft  D66  het  initiatief  genomen  om  in  Soest  een  college  te  gaan  
samenstellen  dat  op  een  ruime  meerderheid  in  de  Raad  kan  rekenen.  De  
afgelopen  4  jaar  was  de  stemverhouding    te  vaak  15-14  en  dat  voelde  voor  
zowel  collegepartijen  als  oppositie  niet  goed.    
Gelet  op  de  voor  de  PvdA  hectisch  verlopen  gemeenteraadsverkiezingen  zal  het  
moeilijk  worden  voor  de  afdeling  om  ons  op  de  Europese  verkiezingen  te  gaan  
richten.    Mochten  er  leden  zijn  die  zich  hiervoor  in  willen  zetten,  dan  horen  wij  
dit  graag.  
De  gemeenteraadsverkiezingen  worden  door  bestuur,  fractie  en  campagneteam    
geëvalueerd  en  daarbij  is  ook  de  uitkomst  van  het  vooronderzoek  van  de  
Rijksrecherche  van  belang.  Als  er  meer  duidelijkheid  is,  zullen  wij  u  informeren.  
Gerrit  Stekelenburg  heeft  te  kennen  gegeven  zijn  functie  als  secretaris  neer  te  
leggen,  maar  wel  beschikbaar  te  blijven  voor  ondersteunende  werkzaamheden.  
Wij  zijn  Gerrit  veel  dank  verschuldigd.  Gerrit  zal  er  de  komende  vergadering  niet  
bij  zijn,  zodat  we  een  andere  keer  afscheid    van  hem  nemen  en  aandacht  aan  
zijn  vertrek  zullen  besteden.    
Het  bestuur  zal  op  zoek  gaan  naar  een  nieuw  bestuurslid.  Er  kan  nog  geen  
nieuwe  voordracht  worden  gedaan,  maar  mocht  u  belangstelling  hebben  dan  
kunt  u  dat  per  mail  aan  mij  laten  weten.  Ik  neem  dan  contact  met  u  op.  
Ik  hoop  u  allen    op  de  vergadering  van  dinsdag  15  april  2014  te  kunnen  
begroeten.  
Han  van  Marwijk,  voorzitter  PvdA  Soest/Soesterberg  
hanvanmarwijk@gmail.com  
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Verslag  ledenvergadering  PvdA,  afd.  Soest/Soesterberg  d.d.27-11-  2013    
  
Plaats  :  Bowlingcentrum  Soest.  
1. Opening,  welkom,  mededelingen  en  vaststellen  agenda.  
a. Han  opent.  
b. Er  zijn  23  aanwezige  leden.  
c. Afmeldingen  van  Frans  en  Marijke  Kingma,  Fredy  Muskee,  Riekie  van  
Meegen.  
d. Bij  bespreken  kandidaten  neemt  de  commissie  o.l.v.  Cees  Verkerk  plaats  
achter  de  tafel.  
  
2. Verkiezingsprogramma.  
Uitleg  door  Han  over  het  tot  stand  komen  van  het  programma.  Algemeen  
programma  de  leidraad.  Vanuit  de  hoofdlijn  toegespitst  op  de  Soester  
situatie.  
Osman  bespreekt  het  programma.  Er  zijn  de  nodige  discussies.  Aanvullingen  
en  wijzigingen  worden  aangebracht.  Osman  regelt  in  samenwerking  met  
commissieleden  de  veranderingen  in  het  programma.  
3. Lijst  kandidaten.  
Cees  legt  de  procedure  uit  en  vertelt  hoe  zorgvuldig  de  commissie  heeft  
gewerkt.  De  commissie  bestaat    buiten  Cees  uit  Inga  Nygren,  Wil  
Stekelenburg  en  Edward  den  Adel.  
Na  enige  discussies  en  stemmingen  is  er  één  wijziging.  Herman  en  Ad  
wisselen  van  plaats.  Ad  wordt  2  en  Herman  3.  
4. Bedankje  aan  de  commissieleden  middels  een  fles  wijn  en  aan  Madelon  de  
Graaff  een  bloemetje  voor  het  vele  werk  dat  zij  voor  ons  Kompas  heeft  
verricht.  
  
5.      Werkplan  2014.  
            Goedgekeurd.  
  
6. Begroting.  
Is  ter  plekke  uitgedeeld.  Goedgekeurd.  
7. Campagne.  
Frans  Bos  vertelt  over  de  te  volgen  strategie.  Flyers  en  posters  worden  
gemaakt.  Hij  koopt  allerlei  materiaal  o.a.  aanstekers.  Later  komen  er  ook  nog  
wasknijpers  bij.  Uiteraard  alles  voorzien  van  een  pvda-sticker.  Ook  de  straat  
acties  worden  besproken.  Verder  vertelt  hij  dat  Monasch  en  Kleinsma  zullen  
komen.  De  juiste  data  moeten  nog  worden  vastgelegd.  
8. Verslag  A.L.V.  27  maart  2013.    
Goedgekeurd.    
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9. Lokale  politiek.  
Vanwege  de  tijd  niet  besproken.  
10.Rondvraag.  
Is  een  lijstverbinding  nog  mogelijk  ?  Gerrit  zal  het  navragen.  
11.Sluiting.  
Onder  het  genot  van  een  hapje  en  een  drankje  wordt  de  vergadering  door  de  
voorzitter  gesloten.  
  Gerrit  Stekelenburg.  
  
  
  
  
  
Verkiezingen  19  maart  2014  
  
De  verkiezingen  van  2014  zijn  weer  achter  de  rug.  
We  hebben  er  bijna  vier  maanden  hard  aan  getrokken  om  de  Soesters  te  
bewegen  om  te  gaan  stemmen  op  19  maart,  natuurlijk  het  liefst  op  de  PvdA.  
%LM]R¶QJURWHRSHUDWLHNRPWKHHOZDW  kijken!  
  
Er  moest  eerst  een  verkiezingsprogramma  worden  gemaakt.  Daarnaast  werden  
er  posters  gemaakt,  waaronder  een  originele  in  de  vorm  van  een  winkelwagen  
PHWGHWHNVWµZHUNDDQGHZLQNHO¶.  Ook  werd  een  flitsende  folder  gemaakt,  met  
daarin  illustratieve  verhalen  over  enkele  onderwerpen  uit  het  
verkiezingsprogramma.  
  
Winkels  van  Ikea    in  de  omgeving  zijn  leeg  gekocht  en  er  is  geen  pak  knijpers  
PHHUWHYLQGHQSDNNHQURGHNQLMSHUV]LMQJHVWLFNHUGPHWGHWHNVWµ/DDWMH
QLHWXLWNQLMSHQVWHP3YG$¶(QGLHYLHOHQELMKHWZLQNHOHQGSXEOLHNEHVOLVWLQGH
smaak.  
  
De  animo  onder  de  kandidaten  en  vrijwilligers  was  erg  groot,  haast  te  groot  .  
De  laatste  weken  hebben  we  ongeveer  2000  rozen  uitgedeeld.  
  
Vier  maanden  geen  zaterdag  vrij,  tot  19  maart.      
  
Het  doel  was  om  met  minimaal  3  kandidaten    en  het  liefst  een  wethouder  in  de  
gemeenteraad  van  Soest  te  komen.    
Nou,  de  afloop  heeft  u  op  TV,  radio  en  alle  kranten  kunnen  volgen.    
Wij  kwamen  helaas  landelijk  in  het  nieuws.    
We  kunnen  pas  opgelucht  adem  halen,  als  de  feiten  boven  tafel  komen.    
Ik,  als  campagneleider,  hoop  natuurlijk  op  een  goede  afloop  en  daar  sta  ik  
gelukkig  niet  alleen  in.  
Over  4  jaar  gaan  we  het  opnieuw  proberen  dan  wellicht  met  iets  meer  succes.  
  
Frans  Bos,  campagneleider.  
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Aantal  stemmen  per  kandidaat  
  
  
1   Suna,  H.O.  (Osman)  (m)  

784   47,95  %  

Ja  

2   Witlox,  A.H.T.  (Ad)  (m)  

217   13,27  %  

  

3   Posthuma,  H.  (Herman)  (m)  

108   6,61  %  

  

4   Baskaya,  M.  (Adem)  (m)  

264   16,15  %  

Ja  

5   van  Marwijk,  J.A.H.  (Han)  (m)  

31  

1,90  %  

  

6   Redeker,  J.N.  (Hans)  (m)  

9  

0,55  %  

  

7   Hooijer,  A.  (Ab)  (m)  

34  

2,08  %  

  

8   Homan,  O.  (Oscar)  (m)  

8  

0,49  %  

  

9   de  Jong,  M.J.  (Marieke)  (v)  

87  

5,32  %  

  

10  Hofman,  L.R.  (Leo)  (m)  

9  

0,55  %  

  

11  Stekelenburg,  G.  (Gerrit)  (m)  

51  

3,12  %  

  

12  de  Graaff,  M.W.C.  (Madelon)  (v)  

33  

2,02  %  

  

  
  
Jaarverslag  2013  bestuur  PvdA  afd.  Soest/  Soesterberg  
1. Bestuurssamenstelling.  
In  2013  zijn  er  geen  wisselingen  opgetreden.  
De  bestuurssamenstelling  was  het  afgelopen  jaar  :  
Han  van  Marwijk,voorzitter,  Gewest  afgevaardigde,  
Gerrit  Stekelenburg,  secretaris,  Gewest  afgevaardigde,  
Hans  Redeker,  penningmeester,  tevens  fractie-assistent,  
Marieke  de  Jong,  ledenadministratie,  website  beheerder,  1  mei  bloemen.  
  
Vermeldenswaardig  :  
Edward  den  Adel,  mede  website  beheerder  en  velerlei  ondersteuningen,  
Frans  Bos,  campagneleider,  
Wil  Stekelenburg,  congres  afgevaardigde,  
Inga  Nygren,  plv.  congres  afgevaardigde,  
Madelon  de  Graaff,  samensteller  van  Kompas  en  diverse  administratieve  
ondersteuningen.    
Kandidaatstellingscommissie.  De  samenstelling  van  deze  commissie  was  
als  volgt  :  Cees  Verkerk  voorzitter,  leden  Inga  Nygren,  Wil  Stekelenburg,  
Edward  den  Adel.  Deze  commissie  heeft,  na  de  benoeming  op  de  A.L.V.  
gesprekken  gevoerd  met  kandidaten  voor  de  Gemeenteraadverkiezingen  
op  19  maart  2014.  Aan  de  hand  van  deze  gesprekken  is  een  voorstel  
gepresenteerd  op  de  ledenvergadering  in  november.  
  
2. Verkiezingen.  
Na  de  A.L.V.  van  27  maart  2013  zijn  de  voorbereidingen  gestart  voor  de  
gemeenteraadsverkiezingen  19  maart  2014.  Edward  en  Gerrit  hebben  in  
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Amersfoort  een  uitvoerige  instructieavond  gehad  om  vertrouwd  te  worden  
met  de  nieuwe  software.  Gelukkig  heeft  Edward  behoorlijk  wat  kennis  van  
deze  materie.  Een  campagnecommissie  o.l.v.    Frans  Bos,  een  
kandidaatstellingscommissie  o.l.v.  Cees  Verkerk  en  een  
verkiezingsprogrammacommissie  in  wisselende  samenstelling  waarbij  het  
conceptverkiezingsprogramma  door  Han  van  Marwijk  werd  gepresenteerd  
en  verder  uitvoerig  aangevuld  met  de  plaatselijke  zaken  door  kandidaten  
en  fractie.  
Op  de  ledenvergadering  van  27  november  2013  zijn  kandidatenlijst  en  
verkiezingsprogramma  vastgesteld.  
De  kandidaten  waren  in  volgorde  :  Osman  Suna,  Ad  Witlox,  Herman  
Posthuma,  Adem  Baskaya,  Han  van  Marwijk,  Hans  Redeker,  Ab  Hooijer,  
Oscar  Homan,  Marieke  de  Jong.  De  lijst  werd  aangevuld  met  de  
lijstduwers  :  Leo  Hofman,  Gerrit  Stekelenburg  en  Madelon  de  Graaff.  
  
  
3. Ledenvergaderingen.  
Er  zijn  twee  ledenvergaderingen  geweest.  De  A.L.V.  op  27  maart  en  de  
najaarsvergadering  op  27  november.  
In  maart  waren  16  leden  aanwezig,  op  de  zeer  belangrijke  vergadering,  
goedkeuren  van  verkiezingsprogramma  en  kandidatenlijst,  waren  23  leden  
aanwezig.  
Op  beide  vergaderingen  werd  verantwoording  afgelegd  door  bestuur  en  
fractie.  Tevens  werd  oor  de  fractie  uitleg  gegeven  over  de  diverse  zaken  
waarmee  men  zich  bezig  hield.  
  
4. Huiskamerbijeenkomsten.  
Ook  dit  jaar  zijn  er  weer  een  aantal  geweest.  
Onderwerpen  die  aan  de  orde  kwamen  waren  o.a.  ouderenhuisvesting,    
natuurbehoud  en  ecologisch  bouwen,  sport,  natuur  en  cultuur.  Vanwege  
het  feit  dat  Marijke  enig  tijd  uitgeschakeld  was  en  de  komende  
verkiezingen  met  alle  besognes  zijn  deze  bijeenkomsten  even  op  een  laag  
pitje  gezet.  Vanwege  de  zinvolheid  hiervan  lijkt  het  nuttig  de  zaak  weer  
op  te  pakken.  
  
5. Bestuursvergaderingen.  
Er  is  een  vijftal  keren  vergaderd.  Om  en  om  bij  Han  en  Gerrit.  Dus  geen  
bestuurskosten.  Fractie  en  bestuur  hielden  elkaar  op  de  hoogte  van  de  
lopende  zaken.  Handig  werd  het  toen  Hans  de  fractie  ging  ondersteunen.  
Voorzitter  Han  van  Marwijk  heeft  twee  maal  een  gesprek  gehad  met  
Osman  over  het  functioneren  van  de  fractie.  Uit  deze  informatie  bleek  dat  
het  een  goed  lopend  geheel  was,  flink  wat  initiatieven  en  passend  binnen  
ons  partijprogramma.  
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Er  is  een  ombudsteam  in  het  leven  geroepen  op  initiatief  van  Oscar  
Homan,  Ab  Hooijer  en  Frans  Bos.  Zij  bemannen  dit  team  ook,  tot  op  
heden  zijn  er  weinig  reacties.  
  
6. Overige  vergaderingen.  
Gewestvergaderingen.  Gerrit  en  Han  zijn  naar  Zeist,  Leusden,Utrecht,  
Houten  en  Doorn  geweest.  
Congres.  Inga  is  naar  het  congres  in  Leeuwarden  geweest.  
  
7. Tot  slot.  
De  Paul  Lemmen  fietstocht  is  weer  georganiseerd.  Daarover  elders  meer.  
De  1  mei  bloemen  organisatie  is  door  Marieke  overgenomen  van  Saskia  
ten  Hove.  Saskia  vond  het  een  goede  gelegenheid  na  vele  jaren  nu  zij  zelf  
70  geworden  was.  
We  hopen  op  gunstige  verkiezingen  maart  2014,  we  weten  nu  wel  beter,  
maar  dat  past  niet  in  het  jaarverslag  2013.  
  
Gerrit  Stekelenburg.  
  
Jaarverslag  2013  fractie  PvdA    
  
Werk  en  economie  
+HW+DUWYDQGH+HXYHOUXJSURMHFWGH6SRUWYLVLH«GHFHQWUDOLVDWLHELMHHQNRPVWHQ
RYHUGH-HXJG]RUJHQGH$:%=«'HRYHUVFKRWWHQRSGH:02«
Accommodatiebeleid  rondom  overheidsJHERXZHQ«+HWRSKHIIHQYDQGH
DIVOXLWLQJHQ««HHQVOXLWHQGHEHJURWLQJ  «%HVWHPPLQJVSODQEXLWHQJHELHG««  
'HRQGHUWXQQHOLQJYDQ6WDWLRQ6RHVW=XLG«Verkenningsbijeenkomst  PvdA  wind-  
HQGXXU]DPHHQHUJLH«  
Volgt  u  het  nog?  
Bovenstaande  onderwerpen  zijn  allemaal  in  de  Gemeenteraad  behandeld  en  ook  
omgezet  in  beleid.  Als  sociaal  democratische  partij  hebben  wij  in  het  jaar  2013  
niet  alleen  bij  al  deze  onderwerpen,  maar  ook  bij  vele  andere  zaken  goed  werk  
geleverd.    
Dit  goede  werk  is  concreet  terug  te  zien  in  de  successen  die  wij  als  PvdA  fractie  
behaald  hebben.  Een  deel  van  deze  successen  zijn  niet  duidelijk  voelbaar  voor  
de  Soester  burger  en  een  aantal  andere  weer  wel.  Toch  zijn  deze  erg  belangrijk  
en  hebben  ze  ook  een  grote  impact  op  het  dagelijkse  leven  van  velen.    
  
Successen  die  duidelijk  voelbaar  zijn:  
- Continuering  en  het  structureel  maken  van  de  starterslening  regeling:    
Als  PvdA  waren  wij  één  van  de  initiators  van  de  startersleningen.  Hiermee  
NXQQHQHU6RHVWHUVHHQDDQYXOOLQJYDQPD[LPDDO¼-  op  hun  
hypotheek  lening  krijgen,  zodat  zij  net  dat  ene  huis  kunnen  kopen  dat  zij  
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-

-

  
-

zonder  deze  starterslening  niet  zouden  kunnen  kopen.  De  starterslening  
geldt  voor  huizen  die  onder  de  Nationale  Hypotheek  Garantie  vallen  (tot  
PD[¼-).    
  
Openbaar  bespreken  van  het  Hart  van  de  Heuvelrug  project:    
Na  een  jarenlange  strijd  is  het  onze  fractie  gelukt  om  alle  partijen  in  Soest  
te  overtuigen  van  het  feit  dat  het  project  Hart  van  de  Heuvelrug  in  een  
openbare  raadsvergadering  besproken  moest  worden.  Dit  is  een  project  
dat  in  samenwerking  met  onder  andere  de  Provincie  Utrecht  en  de  
gemeente  Zeist  wordt  uitgevoerd.  Hierbij  geldt  het  principe  van  µrood  voor  
groen¶,  ofwel  het  slopen  van  gebouwen  en  asfalt  en  het  omvormen  tot  
groene  gebieden.  Om  dit  te  bekostigen  zouden  er  huizen  gebouwd  moeten  
worden.  Er  zijn  vele  miljoenen  tekorten  op  dit  project.  Vanuit  de  PvdA  
hebben  wij  met  het  openbaar  bespreken  van  dit  project  ervoor  gezorgd  
GDWGHULVLFR¶VRRNYRRUGH6RHVWHUEXUJHU]LFKWEDDUZRUGHQHQGH
volksvertegenwoordigers  geen  besluiten  in  de  achterkamertjes  meer  
kunnen  nemen.    
  
Achterstallig  onderhoud  flats  wijk  de  Engh:  
Wij  hebben  onze  kritische  houding  ten  opzichte  van  het  achterstallig  
onderhoud  aan  de  flats  in  de  Engh  gecontinueerd.  In  het  jaar  2013  zijn  er  
als  gevolg  van  betonrot  stukken  beton  afgebroken  en  van  de  flat  
afgevallen.  Onze  schriftelijke  vragen  hebben  tot  een  grootschalige  
inspectie  geleid  en  ook  tot  het  verwijderen  van  andere  delen  betonrot.      
Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  de  jarenlange  druk  die  wij  op  Portaal  hebben  
uitgevoerd  er  mede  toe  hebben  geleid  dat  de  grootschalige  renovatie  van  
de  woningen  gepland  in  het  jaar  2018,  vervroegd  zijn  en  in  het  jaar  2014  
uitgevoerd  zullen  worden.    
Verbetering  Schuldhulpverlening:  
Ondanks  het  feit  dat  er  een  college  zat  dat  zich  onvoldoende  hard  maakte  
voor  de  zwakkeren  in  de  samenleving,  zijn  de  tekortkomingen  rondom  
schuldhulpverlening  deels  weggewerkt.  Dit  was  en  is  een  erg  belangrijk  
speerpunt  van  onze  partij.  Vooral  in  tijden  waarin  het  economisch  slecht  
gaat  en  mensen  hun  baan  verliezen  en  in  enkele  gevallen  afhankelijk  zijn  
van  de  voedselbank.    

  
Zoals  eerder  vermeld  was  het  jaar  2013  een  jaar  met  heel  veel  onderwerpen  die  
ook  nog  allemaal  een  grote  impact  op  het  leven  van  de  Soester  burgers  hebben.  
Wij  zouden  geen  recht  doen  aan  het  belang  van  al  deze  onderwerpen  als  dit  op  
een  eenvoudige  manier  beschreven  zou  worden.  Helaas  hebben  al  onze  
inspanningen  ook  niet  altijd  de  successen  behaald  waar  wij  op  gehoopt  hadden.  
  
Het  sociale  gezicht  onder  het  college  van  GGS,  D66,  het  CDA  en  GroenLinks  was  
amper  aanwezig.  De  voedselbank  moest  zichzelf  bedruipen  en  kon  niet  op  de  
steun  van  de  gemeente  rekenen.  De  bijzondere  bijstand  voor  mensen  met  een  
minimuminkomen  is  verder  afgebouwd.  Het  is  nu  bijna  onmogelijk  voor  mensen  
met  een  minimuminkomen  om  kosten  voor  bijzondere  zaken  gedekt  te  krijgen.  
  
Ook  hebben  al  onze  inspanningen  en  de  druk  die  wij  op  partijen  en  met  name  
GroenLinks  hebben  uitgevoerd  om  een  beter  beleid  rondom  de  WMO  te  krijgen  
onvoldoende  effect  gehad.  De  flinke  overschotten  van  ruim  ¼-  zijn  aan  
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de  algemene  reserves  toegevoegd.  Terwijl  met  dit  overschot  mensen  met  
bijvoorbeeld  een  spierziekte  aan  een  goede  rolstoel  en  andere  hulpmiddelen  
geholpen  hadden  kunnen  worden.  Het  is  ons  wel  gelukt  om  een  brede  werkgroep  
uit  de  Raad  samen  te  stellen  die  de  wethouder  rondom  de  WMO  volgt.  Deze  
werkgroep  zal  in  het  jaar  2014  samen  met  belangengroepen  ervoor  zorg  moeten  
dragen  dat  het  beleid  rondom  WMO  verbeterd  wordt.    
  
Het  sociale  gezicht  van  het  college  was  in  het  jaar  2013  tot  een  minimum  
gezonken.  Met  de  komst  van  extra  taken  zullen  wij  ons  als  Partij  van  de  Arbeid  
nog  harder  moeten  maken  om  in  deze  moeilijke  economische  omstandigheden  
ook  oog  te  hebben  voor  de  zwakkeren  en  zorg  behoevenden  in  de  samenleving.    
  

Agenda  Algemene  Ledenvergadering  PvdA,  afd.  
Soest/Soesterberg,  dinsdag  15  april  2014  
Locatie:  De  Achterkamer  
Bowlingcentrum  Soest  
Willaertstraat  49-c  
3766CP  Soest  
035-  6095841  
  
  
Aanvang  20.00  uur,  zaal  open  vanaf  19.30  uur    
Agenda  
1. Opening.  
2. Mededelingen.  
3. Post  m.b.t.  deze  vergadering.  
4. Verslag  ledenvergadering  27  november  2013.    
5. Jaarverslag  bestuur  2013.  
6. Jaarverslag  gemeenteraadsfractie  2013.  
7. Jaarrekening  2013  incl.  kascontrole.  
8. Verkiezing  nieuwe  kascontrolecommissie.  
9. Het  bestuur  ±  aftreden  G.  Stekelenburg  
10.Verkiezingscampagne  gemeenteraad  2014.  
11.Website  en  ledenadministratie.  
12.Rondvraag.  
13.Sluiting.      
  
U  bent  van  harte  uitgenodigd!  
Kijk  op  de  website  www.pvdasoest.nl  voor  het  laatste  nieuws!  
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