KOMPAS     MAART  2013  
  
Soest-Soesterberg  
  

De  PvdA  heeft  iets  uit  te  leggen  
Beste  Partijgenoten,  
Inmiddels  heeft  het  kabinet  Rutte  ll  de  eerste  maanden  er  op  zitten  en  zijn  er  
maar  weinig  mensen  echt  tevreden.    Het  kabinet  moet  voortdurend    met  de  
oppositie  marchanderen  op  de  verschillende  beleidsterreinen  om  zich  te  
verzekeren  van  voldoende  steun  in  de  Eerste  Kamer.  
Het  is  de  vraag  of  dit  de  functie  van  de  Eerste  Kamer  is,  maar  we  moeten  het  er  
wel  mee  doen.  Ondertussen  is  het  haast  niet  mogelijk  om  een  stabiele  koers  te  
varen.    
Nu  er  voortdurend  beleid    moet  worden  bijgesteld,  in  sommige    gevallen  wellicht  
zelfs  meer    in  de  lijn  van  de  PvdA  dan  in  het  regeerakkoord  bedongen,  doemt  de  
vraag  op  waarom  de  PvdA  zelf  niet  meer  in  verzet  is  gekomen.  
De  woningmarkt  en  de  werkgelegenheid  staan  zwaar  onder  druk.  De  versobering  
van  het  ontslagbeleid  en  de  sociale  zekerheid  is  aan  onze  kiezers  ook  moeilijk  uit  
te  leggen.  Hopelijk  kan  de  vakbeweging  in    een  Sociaal  Akkoord  nog  het  een  en  
ander  verbeteren  voor  de  werknemers.  
Per  1  januari  2013  hebben  ook  de  ouderen  behoorlijk  moeten  inleveren,  
weliswaar  als  gevolg  van  een  maatregel  van  het  vorige  kabinet,  maar  het  wordt  
wel  weer  op  het    conto  van  de  PvdA  bijgeschreven.  Er    zit  weliswaar  veel  geld  
onder  de  ouderen,  Diederik,  maar  niet  aan  de  onderkant  waar  onze  kiezers  
zitten,  daar  kan  men  niets  meer  inleveren  nu  de  pensioenen  teruglopen  en  de  
kosten  toenemen.    
Al  met  al  zal  het  moeilijk  worden  om  vooruitlopend  op  de  komende    
gemeenteraadsverkiezingen  het  gesprek  met  de  kiezer  aan  te  gaan.  De  PvdA  zal  
constant  worden  aangesproken  op  het  landelijke  beleid.  Het  lokale  beleid  wordt  
meestal  met  het  landelijke  beleid  vereenzelvigd,  wat  wij  ook    in  het  verleden  
vaak  in  zowel  positieve  als  negatieve  zin  hebben  ondervonden.  
Blijkbaar  voelt  onze  huidige  Tweede  Kamerfractie  dit  ook  aan.  Zij  hebben  
besloten  op  alle  komende  Ledenvergaderingen  van  de  PvdA  een  kamerlid  aan  te  
wijzen  die  het  beleid  komt  toelichten.    
Op  de  vraag  of  wij  hiervan  ook  gebruik  willen  maken  hebben  wij  uiteraard  
positief  geantwoord.  Wie  er  op  de  vergadering  van  27  maart  2013  zal  komen  is  
nog  niet  bekend.  
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Zelf  ben  ik  op  7  maart  jl.  bij  een  gewestbijeenkomst  geweest  waar  Lutz  Jacobi  
heeft  gesproken  over  haar  Groene  Portefeuille,  echter  ook  over  het  tot  nu  toe  
gevoerde  beleid.  Lutz  gaf  aan  dat  zij  er  van  overtuigd  is  dat  de  kiezer  uiteindelijk  
het  PvdA-beleid  zal  gaan  waarderen,  maar  veel  staat  nog  in  de  steigers  en  is  nog  
niet  zichtbaar.  
Ik  verzoek  derhalve  alle  leden  van  de  PvdA  Soest/Soesterberg  om  bij  de  
komende  vergadering  aanwezig  te  zijn  om  te  praten  over  de  lokale  politiek,  
maar  ook  het  kamerlid  aan  te  horen  en  uw  vragen  te  stellen  over  het  landelijke  
beleid  van  de  PvdA.  
Hopelijk  zal  het  kamerlid  ons  kunnen  inspireren  en  enthousiasmeren  om  het  
gesprek  met  de  kiezer  aan  te  gaan  en  deze  te  overtuigen  om  op  de  PvdA  te  
blijven  vertrouwen  en  met  hun  stem  te  steunen.  
Elders  in  dit  kompas  ziet  u  een  profielschets  voor  een  gemeenteraadslid  
opgenomen.  Uiteraard  hopen  wij  met  een  goede  lijst  aan  de  verkiezingen  te  
kunnen  deelnemen.  Mocht  u  derhalve  iemand  weten  die  het  gedachtengoed  van  
de  PvdA  kan  uitdragen  en  hierin  geïnteresseerd    is,  wijs  deze  dan  op  de  
profielschets  en  de  mogelijkheid  om  zich  aan  te  melden  bij  de  
kandidaatstellingscommissie.        Ik  doe  met  name  een  oproep  aan  vrouwen  om  
zich  aan  te  melden.  
Ik  hoop    u  allen  op  27  maart  2013  te  ontmoeten.  
  
Han  van    Marwijk,  voorzitter  PvdA  Soest/Soesterberg  
e-mail:  hanvanmarwijk@planet.nl  
  
  
  
  
  
  
Kijk  op  de  website  www.pvdasoest.nl  voor  het  laatste  nieuws!  
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Verslag  ledenvergadering  PvdA,  afd.Soest/Soesterberg  d.d.26-11-12    
  
1. Opening,  welkom  en  vaststellen  agenda.  
a. Voorzitter  opent.        
b. Afgemeld  hebben  zich  :  Werner  Paans,  Osman  Suna  (  komt  later),  Adem  
Baskaya,  Madelon  de  Graaff,  Frans  Bos  (komt  later),  Marijke  en  Frans  
Kingma.  
c. Aanwezig  :  het  bestuur  Han  van  Marwijk,Hans  Redeker,  Marieke  de  Jong,  
Gerrit  Stekelenburg,  de  fractie  Ab  Hooijer  (fractie-  assistent),  Oscar  
Homan,  Fredy  Muskee,  Toos  Hamaker,  Wil  Stekelenburg,  Cees  Verkerk,  
Edward  den  Adel,  Inga  Nygren  en  later  Frans  Bos  en  Osman  Suna.  
d. Toevoegen  als  agendapunt  9a  Huiskamerbijeenkomsten,  als  9b  
Nieuwjaarskaart.  
  
2. Post  en  mededelingen.  
a. Geen  post.  
b. Afwezigheid  Herman  Posthuma  wordt  betreurd,  hij  zou  de  honneurs  voor  
Osman  waarnemen.  
  
3. Verslag  A.L.V.  18  april  2012.  
a. Fredy  Muskee  (  lid  kascontrole  commissie  )  heeft  moeite  met  de  
organisatie  van  de  kascontrole,  op  te  korte  termijn.  Excuses  Hans,  
volgend  keer  betere  afspraken.  
b. Nieuwjaarskaart  aan  de  leden.  Positief  ontvangen,  nog  altijd  leuk  ondanks  
alle  moderne  mogelijkheden.  
c. We  besluiten  ons  Kompas  niet  meer  toe  te  sturen  aan  de  andere  partijen.  
Wij  ontvangen  nooit  iets  van  een  ander.  
  
4. Werkplan  2013.  
a. Vraag  :  Is  het  niet  mogelijk  mee  te  doen  aan  Facebook  of    weblog  ?  Ab  
neemt  het  mee  naar  de  fractie,  daar  worden  de  actuele  zaken  behandeld.  
b. Verder  goedgekeurd.  
  
5. Begroting  2013.  
a. Er  is  een  speciaal  Paul  Lemmenfonds  voor  de  jaarlijks  geplande  fietstocht  
voor  een  goed  doel.  
b. Verkiezingsfonds.  Op  site  zetten,  proberen  sponsors  te  vinden.  
c. Verder  goedgekeurd.  
  
6. Gemeenteraadsverkiezingen  maart  2014.  
a. Er  wordt  besloten  dat  we  meedoen  aan  de  gemeenteraadsverkiezingen  
2014,  dit  moet  worden  doorgegeven  aan  het  Partijbureau.  
b. Lijsttrekkerverkiezing.  We  besluiten  dit  niet  te  doen.  Een  kleine  afdeling,  
te  weinig  mensen  die  politiek  actief  willen  worden  en  alle  procedures  
rondom.    
c. Kandidaatstellingscommissie.  Aangezien  ook  een  aantal  bestuursleden  
zich  kandidaat  wil  stellen,  kan  het  bestuur  dit  niet  zelf  doen.  Er  zal  een  
onafhankelijke  commissie  benoemd  worden,  bestuur  onderneemt  actie.  
d. Verkiezingsprogramma.  Partijbureau  heeft  raamplan  geleverd.  Dit  is  aan  
te  vullen  met  lokale  onderwerpen.    
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Werkgroep  profilering  bestaande  uit  Han,  Inga  en  Herman  zal  dit  
coördineren.  Han  van  Marwijk  zal  e.e.a.  regelen.  
e. Enige  uiterste  data  :  januari  2013  kandidaatstellingscommissie  benoemen,  
tijdpad  verkiezingsprogramma  afspreken,  april  2013  de  leden  kunnen  zich  
kandidaat  stellen,    
3  september  uiterste  datum,  10  september  2013  de  door  de  kandidaten  
ondertekende    gedragscode  en  interne  bereidverklaring  moeten  ingeleverd  
zijn  bij  de  secretaris,    
22  november  afdelingsbestuur  zendt  ontwerpverkiezingsprogramma  en  
ontwerpkandidatenlijst  aan  de  leden.  
  
7. Campagne.  
a. Frans  Bos  gaat  de  kar  te  trekken.  In  samenwerking  met  Ab  Hooijer  en  
Edward  den  Adel  .  Kritisch  gevolgd  door  onze  penningmeester  Hans  
Redeker.  
b. Onze  permanente  campagne  in  de  wijken  zal  voortgezet  worden.  Fractie  
zal  de  lokale  onderwerpen  verzorgen.  
  
8. Lokale  politiek.  
a. Ab  is  alleen  als  fractielid  aanwezig.  Hij  zal  zijn  uiterste  best  doen  ons  over  
de  huidige  situatie  te  informeren.  
b. Woningbouw  Staringlaan  gaat  waarschijnlijk  door,  december  in  
Raad.(pikant  puntje,  gaat  over  de  grondprijs)  
c. Ontsluiting  wegen,  december  in  Raad.  
d. Stevige  tegenstelling  collegepartijen  en  oppositie.  Onze  kansen  pakken  in  
het  jaar  voor  de  verkiezingen.  Laten  zien  waar  de  PvdA  in  Soest  voor  
staat.  Je  profileren  op  je  sterke  punten.  
e. Binnen  onze  vergadering:  discussie  over  openstelling  van  een  aantal  
afgesloten  straten,  Groot  Engendaal,  Masterplan  Soesterberg.  
f. Fractie  zal  initiatief  nemen  bij  onderwerp  Engendaal  en  alles  wat  daarmee  
samenhangt.  
g. Invulling  hoek  Kampweg  in  Soesterberg  wordt  nauwgezet  gevolgd.  
  
9. Landelijke  politiek.  
a. Problemen  rond  kamerlid  Co  Verdaas.  We  wachten,  met  angstzweet,  de  
uitslag  van  het  onderzoek  af.  
b. Congres.  Veel  polderen.  Plannen  moeten  nog  uitgewerkt  worden.  We  
moeten  maar  even  geduld  hebben  voordat  we  kritiek  leveren.  
  
9a.  Huiskamerbijeenkomsten.  
Inga  vertelt  dat  er  animo  is  om  het  voort  te  zetten.  Laatste  bijeenkomst  was  
met  een  aantal  nieuwe  leden.  
a. Onderwerp(en)  en  waar  moeten  nog  bepaald  worden.  
b. Datum  :  maandag  14  januari.  
  
9b.  Kerst/nieuwjaarskaart.  
Weer  doen,  was  vorig  jaar  succes.  
a. Frans  regelt.  Gewoon  met  een  kerstzegel.  En  ook  voor  een  deel  weer  
digitaal.    
10.Rondvraag  en  sluiting.  
a. Osman  is  gearriveerd.  Informeert  ons  met  name  over  Engendaal.  Zal  
vragen  stellen  over  bouw,  ouderen  en  zorg.  
Kompas  maart  2013  

4  

b. Rijbewijs  gestolen.  Geen  vervangend  bewijs  ?  Fredy  !  Osman  informeert.  
c. Adressenbestand  opschonen.  Wil  ondervindt  zaken  die  niet  kloppen.    
M.n.  de  e-mailadressen  wijzigen  vaak.  Edward  en  Marieke  zijn  bezig  de  
adressen  up-to-date  te  maken.  
  
Voorzitter  dankt  ieder  voor  zijn/haar  inbreng.  Na  afloop  hapje/drankje.  
  
    

Jaarverslag  2012  PvdA  afd.  Soest  /  Soesterberg  
1. Bestuurssamenstelling.  
In  2012  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,  
Marieke  de  Jong,  ledenadministratie,  website  beheerder  (samen  met  Edward  den  
Adel),  campagneleider  a.i.  
  
Vermeldenswaardig  :  
Wil  Stekelenburg,  congres  afgevaardigde,  
Inga  Nygren,  plv.  congres  afgevaardigde,  eind  van  het  jaar  als  opvolger  van    
Jan-Willem  Nuismer,  die  bedankt  heeft  als  lid.  
Edward  den  Adel,  mede  website  beheerder  en  doet  veel  andere  
ondersteuningen,  
Frans  Bos,  wordt  aan  het  eind  van  het  jaar  onze  echte  campagneleider  voor  de  
campagne  2014.  
Madelon  de  Graaff,  samensteller  van  ons  Kompas,  
Marijke  Kingma,  initiatiefneemster  huiskamerbijeenkomsten.  
Saskia  ten  Hove,  organisatie  1  mei  bloemen.  
  
2. Verkiezingen.  
Dit  jaar  onverwachts  verkiezingen  voor  de  Tweede  Kamer.  
Het  leek  weinig  succesvol  te  zullen  worden,  maar  er  was  een  ongekende  
eindsprint.    
De  hele  campagne,  met  Samsom(met  stropdas)  in  topvorm,  verliep  formidabel,  
met  38  zetels  een  prachtige  uitslag.  
Ook  in  Soest  een  grote  hoeveelheid  stemmen.  We  moeten  natuurlijk  wel  
bedenken  dat  er  geen  plaatselijke  groeperingen  meededen.  
Het  bestuur  heeft  bij  het  ontbreken  van  een  campagneteam  zelf  de  campagne  
geregeld.  
Er  waren  5  straatacties  met  verschillende  aantallen  deelnemers,  bestuur  en  
fractie  en  wisselend  een  paar  leden,  met  name  Inga  en  Wil  waren  erg  trouw.  
2SLQLWLDWLHIYDQ*URHQ/LQNVHQ'¶ZHUGHULQKHWJHPHHQWHKXLVHHQ
debatavond  gehouden  met  deelnemers  van  alle  partijen.  Wij  waren  niet  erg  blij  
met  dit  initiatief  voor  de  Tweede  Kamerverkiezingen.  Wel  een  idee  voor  de  
Gemeenteraadsverkiezingen.  Mede  dankzij  de  inspanningen  van  Frans  lukte  het  
Marleen  Haage,  raadslid  uit  Utrecht,  naar  Soest  te  krijgen.    
Zij  deed  het  prima,  daar  waren  vriend  en  vijand  het  over  eens.  
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3. De  voorbereidingen  voor  de  Gemeenteraadsverkiezingen  maart  2014    
We  zijn  bezig  met  het  maken  van  een  draaiboek.  Er  is  afgesproken  dat  het  
bestuur  een  kandidaatstellingscommissie  zal  benoemen,  die  eerst  een  concept  
profielschets  zal  maken.    
Er  zal  een  verkiezingsprogramma  moeten  komen,  dus  ook  hier  een  commissie  
regelen.    
Ook  zal  Frans  zijn  campagnecommissie  gaan  organiseren  samen  met  Ab  Hooijer  
en  Edward  den  Adel.  
En  het  belangrijkste  !!  Kandidaten  zoeken.  Met  name  vrouwen  en  iemand  uit  
Soesterberg(die  op  tijd  lid  zijn  geworden  van  de  PvdA).  
Dus  voor  iedereen  wel  iets  om  aan  mee  te  doen.  
  
4. Ledenvergaderingen.  
Er  zijn  twee  vergaderingen  geweest.  De  ALV  in  het  voorjaar  en  verder  nog  de  
najaarsvergadering.  De  opkomst  was  zeer  matig,  10  en  15  leden..  
Positief  was  dat  de  door  Marijke  Kingma  geïntroduceerde  
huiskamerbijeenkomsten  in  2012  zijn  voortgezet.  Het  afgelopen  jaar  waren  er  8  
bijeenkomsten  bij  verschillende  leden  thuis.    
+HWDDQWDOGHHOQHPHUVZDVZLVVHOHQGGRRUGDWHUVWHHGVDQGHUHWKHPD¶VZDUHQ
bleef  het  interessant.  Ook  fractie  en  bestuur  deden  indien  mogelijk  mee.  
Er  werd  zelfs  een  speciale  bijeenkomst  georganiseerd  voor  12  nieuwe  leden.  Een  
ongekende  weelde.  Ons  nieuwe  ledenbestand  is  opgelopen  tot  138.  
De  opvang  van  nieuwe  leden  regelen  we  als  volgt:  na  aanmelding  krijgen  de  
nieuwe  leden  een  welkomstbrief  van  Marieke,  daarna  krijgt  het  nieuwe  lid  een  
telefoontje  van  Osman  die  het  nieuwe  lid  uitnodigt  om  een  fractievergadering  bij  
te  wonen.  Ook  de  werkgroep  huiskamerbijeenkomsten  zoekt  contact.  
  
5. Bestuursvergaderingen.  
Het  bestuur  heeft  dit  jaar  7  keer  vergaderd.  Steeds  bij  iemand  thuis,  dus  geen  
kosten  voor  de  Partij.  Een  keer  gezamenlijk  fractie  en  bestuur.  
Bij  de  bestuursvergaderingen  was  vaak  een  fractielid  aanwezig  om  de  
plaatselijke  politiek  te  bespreken.  In  ieder  geval  kreeg  het  bestuur  de  verslagen  
van  de  fractievergaderingen.    
Evenzo  werden  de  verslagen  van  de  bestuursvergaderingen  aan  de  fractie  
gestuurd.  
Onze  voorzitter  Han  van  Marwijk  heeft  twee  maal  een  functioneringsgesprek  
gehad  met  fractievoorzitter  Osman  Suna.  
  
In  het  bijzonder  hebben  we  meegeleefd  met  Pieter  ten  Hove,  onze  oud-
wethouder  en  fractie  adviseur,  die  het  afgelopen  jaar  ernstig  ziek  werd.  In  2013  
te  snel  overleden.  
  
De  herdenkingsfietstocht  Paul  Lemmen,  onze  overleden  wethouder  hield  ons  
allen  bezig.  Met  name  Edward  den  Adel  ,  Adem  Baskaya  en  Frans  Bos  hebben  
voor  een  prima  organisatie  gezorgd.  Er  waren  ruim  25  deelnemers.  De  
opbrengst  was  1920  euro,  bestemd  voor  het  jongeren  sportfonds.  
  
Het  wordt  dit  jaar  hard  werken  voor  met  name  de  organisatie  van  de  
Gemeenteraadsverkiezingen  2014.                                      
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6. Overige  vergaderingen.  
Gewest  vergaderingen.  
Er  zijn  er  dit  jaar  4  geweest.  Voor  zover  mogelijk  zijn  Han  en  Gerrit  daar  
geweest.  
  
Landelijke  congressen.  Vanwege  de  Tweede  Kamerverkiezingen  en  alles  er  
omheen  zijn  er  6  congressen  geweest.  De  entourage  werd  steeds  soberder,  
begrijpelijk.  
Onze  congresafgevaardigden  en  elke  keer  wel  een  aantal  leden  waren  daarbij  
aanwezig.  
Deels  saai,  deels  toch  wel  leuk  en  interessant  om  mee  te  maken.  
  
7. Tot  slot.  
Een  paar  opmerkingen.  
We  hebben  weer  1  mei  bloemen  gebracht  aan  onze  70  plussers.    
Er  zijn  weer  jubileumspelden  uitgereikt.  
We  merken  dat  de  landelijke  tendens  voor  ons  niet  gunstig  is.  Deelname  aan  het  
kabinet  en  de  daarmee  gepaard  gaande  concessies  zijn  niet  gunstig    om  kiezers  
te  winnen.    
Het  wordt  dus  extra  hard  werken  voor  onze  fractieleden  om  te  laten  zien  waar  
de  PvdA  in  Soest  voor  staat.  Dit  is  de  enige  manier  om  je  te  profileren  voor  de  
gemeenteraadsverkiezingen  op  19  maart  2014.  Maar  ja,  we  hebben  nog  een  jaar  
en  daarin  kan  veel  in  gebeuren.  
  
Ik  hoop  veel  mensen  te  mogen  begroeten  op  onze  ledenvergadering  van  27  
maart.  
  
Gerrit  Stekelenburg  
    
  
  
  
  
Kijk  op  de  website  www.pvdasoest.nl  voor  het  laatste  nieuws!  
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Jaarverslag  2012  

Fractie  PvdA  

Het  is  gebruikelijk  dat  na  het  sluiten  van  een  jaar  een  evaluatie  plaatsvindt.  Dat  
gebeurt  ook  binnen  de  politiek.  Hierbij  wil  de  fractie  dan  ook  aan  de  ALV  het  
jaarverslag  van  het  vorige  jaar  voorleggen.  Er  is  wederom  veel  gebeurd  in  2012.  
Meestal  waren  dat  geen  positieve  berichten,  waarbij  wij  vooral  kritiek  hadden  op  
het  beleid  van  het  college.  Soms  was  het  heel  erg  spannend  en  er  waren  ook  
momenten  waar  wij  juist  met  goed  nieuws  kwamen.  
Hieronder  zal  ik  een  korte  schets  geven  van  de  belangrijkste  zaken,  waarmee  
het  afgelopen  jaar  de  raad  van  Soest  te  maken  had.    
In  2012  werden  wij  opgeschrikt  met  het  nieuws  dat  voor  twee  kinderen  uit  Soest  
de  gemeente  geen  leerlingenvervoer  wilde  regelen,  zodat  zij  passend  onderwijs  
konden  krijgen.  Als  fractie  hebben  wij  meerdere  malen  moeten  aandringen  bij  de  
wethouder  om  toch  een  voorziening  te  leveren,  maar  tevergeefs.  Het  is  dan  ook  
van  groot  belang  dat  wij  bij  de  behandeling  van  de  onderwijsvisie  de  vinger  op  
de  pols  blijven  houden.  Elders  in  dit  Kompas  kunt  u  een  stuk  van  onze  fractie  
assistent  Ab  Hooijer  over  de  onderwijsvisie  lezen.  
In  de  periode  voor  de  zomer  stonden  twee  zaken  centraal.  De  
kerntakendiscussie  en  de  herbenoeming  procedure  van  de  burgemeester.  
Het  bepalen  en  begeleiden  van  het  proces  van  de  kerntakendiscussie  kostte  
meer  tijd  dan  de  inhoudelijke  behandeling.  De  bedoeling  was,  dat  wij  als  raad  
zouden  kijken  hoe  wij  Soest  over  25  jaar  willen  zien.  Een  brede  discussie  
hierover  heeft  echter  niet  plaatsgevonden  en  de  hoorzittingen  met  de  burgers  en  
maatschappelijke  instellingen  waren  niet  meer  dan  een  formaliteit.    
De  cijfers  laten  duidelijk  zien  dat  het  aantal  oudere  inwoners  in  Soest  toeneemt,  
maar  duidelijke  stappen  om  hier  iets  aan  te  doen  werden  niet  gezet.  Na  het  
nieuws  van  Zorgpalet  Baarn-Soest  in  november,  waarin  werd  aangekondigd  dat  
Groot  Engendaal  en  de  Heybergh  zullen  sluiten  als  zorgcentra,  hebben  wij  als  
fractie  de  raad  een  brief  voorgelegd  om  snel  te  gaan  praten  met  de  
zorginstellingen  en  andere  betrokkenen.  Dit  is  unaniem  door  de  raad  
aangenomen  en  het  verzoek  is  voorgelegd  aan  het  college.  Ondanks  dat  het  is  
toegezegd  heeft  deze  bijeenkomst  nog  niet  plaatsgevonden,  waarop  wij  als  PvdA  
op  maandag  4  maart  2013  vragen  hebben  gesteld,  om  alsnog  de  grote  zorg  die  
wij  hierover  hebben  duidelijk  te  maken.  Ik  hoop  dan  ook  dat  er  snel  een  
bijeenkomst  wordt  gepland,  want  de  tijd  gaat  heel  snel  en  we  lopen  het  risico  
dat  zorgbehoevende  ouderen  straks  geen  plek  meer  hebben  in  Soest.  Als  fractie  
zullen  wij  er  alles  aan  doen  om  dit  te  voorkomen!  
Soest  was  in  mei  even  nationaal  in  het  nieuws  door  het  onverwachte  vertrek  van  
burgemeester  Arie  Noordergraaf.    
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Ik  vind  het  nog  altijd  een  dramatische  beslissing  van  de  gemeenteraad.  Zonder  
dat  er  grove  fouten  gemaakt  zijn  of  dat  er  sprake  was  van  misbruik  van  het  
ambt  is  een  tweede  termijn  aan  de  heer  Noordergraaf  niet  gegund.  De  
schimmigheid  rond  de  besluitvorming  heeft  grote  schade  toegebracht  aan  de  
geloofwaardigheid  van  de  politiek  en  de  kloof  tussen  burgers  en  politiek  lijkt  
groter  dan  ooit.  Hopelijk  zal  zoiets  niet  meer  gebeuren  in  ons  dorp.  
In  september  kregen  wij  cijfers  van  de  financiële  balans  van  het  Hart  van  de  
Heuvelrug  project.  Hierin  zijn  naast  Soest,  ook  gemeente  Zeist  en  de  Provincie  
Utrecht  de  grote  partners.  Helaas  blijkt  wederom  weer,  dat  het  tekort  op  het  
project  blijft  toenemen.  Inmiddels  is  het  al  meer  dan  20  miljoen  euro!                                  
De  tekorten  blijven  oplopen,  omdat  de  groene  projecten  zijn  gerealiseerd  (dus  
meer  natuur  ontwikkeling),  maar  de  woningen  om  dit  te  betalen  nog  steeds  niet  
gebouwd  zijn.  
Vanwege  het  feit  dat  deze  cijfers  afkomstig  waren  van  januari  2012  (dus  veel  te  
laat  beschikbaar  werden  gesteld)  hebben  wij  als  PvdA  fractie  een  brief  
geschreven,  waarbij  er  op  aangedrongen  wordt  dat  de  cijfers  al  in  het  eerste  
kwartaal  van  het  jaar  beschikbaar  moeten  komen  en  niet  pas  na  de  zomer.  Met  
steun  van  de  hele  raad  is  het  verzoek  ook  gedaan  aan  de  raad  van  Zeist  en  de  
provinciale  staten,  waaraan  zij  ook  positief  gehoor  hebben  gegeven.  Door  de  
grote  inzet  van  onze  zijde  zullen  de  kosten  nog  deze  maand  beschikbaar  komen.  
Inmiddels  hebben  wij  als  fractie  ook  gevraagd  of  de  financiën  van  het  project  in  
het  openbaar  besproken  mogen  worden.  Wij  wachten  het  antwoord  af.  
De  flinke  bezuinigingen  uit  het  rijk  maken  het  ook  moeilijk  om  in  Soest  de  
begroting  rond  te  krijgen.  Er  zijn  in  ieder  geval  door  het  college  wel  keuzes  
JHPDDNWRPIOLQNWHJDDQEH]XLQLJHQ]R¶QPLOMRHQHXUR!  Bezuinigen  komen  
op  onder  andere  de  bijstand,  WMO,  sport  en  woningbouw.  Het  zijn  willekeurige  
keuzes,  want  de  kerntakendiscussie  heeft  niet  veel  opgeleverd.  
Met  de  wetenschap  dat  door  decentralisaties  de  vraag  naar  WMO  voorzieningen  
zal  toenemen,  hadden  wij  met  de  begroting  gevraagd  om  in  ieder  geval  daarop  
niet  te  bezuinigen,  maar  het  college  en  de  raad  hadden  geen  oor  naar  onze  
waarschuwing  en  dus  gaat  de  gemeente  in  de  komende  jaren  zeven  ton  
bezuinigen  op  de  WMO.  Het  zal  ons  niet  verbazen  dat  er  in  de  komende  jaren  
tekorten  zullen  ontstaan  op  het  WMO  budget,  maar  wij  blijven  de  vinger  aan  de  
pols  houden.  
Het  goede  nieuws  is  dat  wij  tijdens  de  begrotingsbehandeling  successen  hebben  
geboekt.  Zo  zijn  er  acht  moties  en  amendementen  door  de  PvdA  ingediend  of  
mede  ondertekend.  Het  is  een  goede  prestatie  van  de  fractie  dat  er  maar  liefst  
zes  voorstellen  door  de  raad  zijn  aangenomen.  Bij  de  najaarsvergadering  had  ik  
u  al  uitgebreid  hierover  geschreven.  
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Het  hele  jaar  door  was  er  aandacht  voor  het  Masterplan  Soesterberg.  Inmiddels  
is  de  schop  de  grond  ingegaan  en  is  de  Rademakerstraat  vernieuwd.  Daarnaast  
zijn  er  afspraken  gemaakt  voor  Soesterberg-Noord,  wat  naar  onze  mening  nog  
niet  het  beoogde  resultaat  heeft  behaald.  Het  is  de  bedoeling  dat  het  meer  een  
woonwijk  wordt  en  de  bedrijven  zich  verplaatsen  naar  de  Richelleweg  bij  
snelweg  A28.  Helaas  gaat  dat  proces  erg  stroef.    
Wij  hopen  dat  er  grotere  stappen  worden  gezet  in  de  komende  periode.  Er  is  ook  
genoeg  discussie  geweest  over  een  nieuwe  culturele  centrum  voor  Soesterberg.  
Inmiddels  is  er  besloten  om  te  onderzoeken  of  er  op  het  evenemententerrein  
een  sociaal  cultureel  centrum  kan  komen.  Als  fractie  zijn  wij  tegen  dit  besluit,  
omdat  wij  op  het  evenemententerrein  woningen  voor  senioren  willen.  
Een  andere  politieke  spanning  zat  bij  de  keuze  voor  het  verbeteren  van  de  
verkeersafwikkeling  bij  treinstation  Soest-Zuid.  Na  veel  discussie  en  vele  
vergaderavonden  is  er  onlangs  besloten  dat  de  mogelijkheden  voor  een  tunnel  
voor  autoverkeer  in  relatie  tot  optimalisatie  wordt  onderzocht.  De  verwachting  is  
dat  de  uitkomsten  in  de  loop  van  2013  gepresenteerd  worden.  
In  het  kort  heb  ik  geprobeerd  een  weergave  te  geven  van  de  ontwikkelingen  in  
het  afgelopen  jaar,  die  zich  in  de  Soester  politiek  hebben  afgespeeld,  waarbij  de  
PvdA  fractie  een  belangrijke  rol  heeft  gespeeld.  
Mocht  u  vragen  hebben,  dan  kunt  u  deze  stellen  tijdens  de  ALV  van  27  maart  ;;  
mailen  is  ook  mogelijk.  
Osman  Suna,  fractievoorzitter  PvdA  
E-mail:  sunah@soest.nl  
  
  
  
  

Huurbeleid    
  
Het  kabinet  is  met  plannen  bezig  om  de  huren  te  verhogen.  Op  deze  manier  
hoopt  het  kabinet  de  zogenaamde  scheefwoners  naar  een  koopwoning  toe  te  
bewegen.  Scheefwonen  houdt  in,  dat  iemand  met  een  te  hoog  inkomen  in  een  
VRFLDOHKXXUZRQLQJPHWHHQKXXUWRW¼-  zit.    
  
Maar  wat  is  een  te  hoog  inkomen  nou  precies?    
Het  kabinet  heeft  de  Nederlandse  bevolking  voor  wat  betreft  de  huren  in  3  
inkomenscategorieën  verdeeld.    
De  geplande  huurverhogingen  per  inkomenscategorie  komen  waarschijnlijk  ook  
nog  eens  bovenop  de  inflatie.  Het  gaat  dan  om:  
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(Let  op  alle  inkomens  zijn  bruto,  dus  voor  aftrek  van  belastingen)  
  
1. Lage  inkomens    =    1,5%  huurverhoging  =  >  Dit  zijn  huishoudens  met  een  
LQNRPHQWRW¼-    
2. Middeninkomens  =    2,5%  huurverhoging  ==>  Dit  zijn  huishoudens  met  
HHQLQNRPHQWXVVHQGH¼-  HQGH¼000,-    
3. Hoge  inkomens  =  6,5%  huurverhoging  ==  >  Dit  zijn  huishoudens  met  
HHQLQNRPHQKRJHUGDQ¼-    
  
Met  name  de  groep  middeninkomens  en  de  mensen  die  een  bruto  inkomen  
WXVVHQGH¼-  HQGH¼-  hebben  en  een  gezin  met  2  of  meer  
kinderen  moeten  onderhouden  zullen  de  gevolgen  van  het  huurbeleid  voelen.  
Wat  nog  erger  is,  is  dat  mensen  die  nu  al  een  inkomensafhankelijke  huur  
hebben.  Het  zogenaamde  Huur  Op  Maat  (www.huuropmaat.info  ),  straks    met  de  
huurverhoging  vanuit  Den  Haag  een  dubbele  huurverhoging  hebben.    
Teken  daarom  de  petitie  :    
www.petities.nl/petitie/huuralarm-houd-huren-betaalbaar-en-trek-de-
woningmarkt-uit-het-slop  
  
Op  zich  ben  ik  er  niet  op  tegen  om  de  huren  voor  hogere  inkomensgroepen  te  
verhogen.  Maar  er  wordt  totaal  geen  rekening  gehouden  met  de  persoonlijke  
situatie  van  gezinnen.    
(HQLQNRPHQYDQ¼-  EUXWREHWHNHQWYDDNGDWLHPDQGRQJHYHHU¼-  
netto  per  maand  over  houdt.  Dit  is  in  principe  ook  heel  veel  geld.    
Hier  moet  echter  wel  bij  vermeld  worden  dat  deze  bewoners  geen  recht  hebben  
op  een  huurtoeslag,  kortingen,  zorgtoeslag  en  dergelijke.    
  
Ook  dan  zou  een  huurverhoging    voor  deze  bewoners  nog  acceptabel  zijn.    
Het  wordt  echter  niet  meer  acceptabel  ,  wanneer  deze  bewoners  ook  nog  eens  
getrouwd  zijn  en  kinderen  hebben  voor  wie  zij  moeten  zorgen.    De  zorg  voor  een  
kind  op  de  basisschool,  maar  ook  op  het  voortgezet  onderwijs  is  kostbaar.  
Vooral  als  dit  gezin  ook  geen  enkele  aanspraak  kan  maken  op  regelingen  om  de  
kosten  voor  deze  zaken  te  verminderen.  De  mensen  met  een  middeninkomen  of  
een  inkomen  hier  net  boven  zijn  zoals  altijd  vaak  weer  de  dupe.  
  
Wat  is  wel  acceptabel?  
7RWKHWHLQGHYDQGHMDUHQ¶ZHUGHUYDDNJHSUDDWRYHU-DQ0RGDDORP]RHHQ
redelijke  en  tastbare  vergelijking  tussen  het  inkomen  en  de  uitgaven  te  maken.  
De  term  Jan  Modaal  bestaat  niet  meer.  Het  kabinet  zou  een  vergelijkingssituatie  
moeten  hebben,  die  ook  reëel  is  en  waar  mensen  ook  echt  wat  aan  hebben.  
Verder  denk  ik  dat  het  een  illusie  zou  zijn  om  met  hogere  huren  een  groot  deel  
van  het  probleem  op  de  woningmarkt  te  verhelpen.  Laat  staan  de  woningbouw  
op  gang  te  brengen.    
    
Adem  Baskaya,  raadslid  
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Visie  op  onderwijs  -  iedereen  voorbereid  om  mee  te  doen  
Onder  die  titel  geeft  het  college  zijn  visie  op  onderwijs.  CDA  wethouder  Jannelies  
van  Berkel  komt  na  3  jaar  op  de  winkel  passen  dan  toch  uiteindelijk  met  een  
visie.  
De  PvdA-fractie  vond  en  vindt  dat  ook  een  van  de  grootste  missers  van  dit  
College:visie  kenbaar  maken,als  het  echt  moet  en  wanneer  landelijke  
ontwikkelingen  het  noodzakelijk  maken.  
In  het  voorwoord    van  de  visie  zegt  mevr.  Van  Berkel  het  met  zoveel  woorden  
DOV³HUNRPHQ]RYHHORQWZLNNHOLQJHQRSRQVDIGDWKHW&ROOHJHKHWQRGLJDFKW
(samen  met  het  veld)  om  een  visie  te  ontwikkelen.``  
In  principe  klopt  dit  ook  wel  ,  zo  is  er  de  ontwikkeling  rond  passend  onderwijs  en  
jeugdbeleid,waarbij  de  gemeente  de  regie  krijgt.  In  2014  en  2015  moet  dit  
allemaal  in  werking  treden.  Of  de  gemeente  er  klaar  voor  is  en  zich  op  e.e.a.  
voorbereidt  ?  Het  blijft  vooralsnog  allemaal  erg  onduidelijk.  
Terug  naar  de  visie:deze  is  bedoeld  als  kapstok  voor  verdere  trajecten  als  de  
Lokale  Educatieve  Agenda,de  Huisvestingsverordening,het  Integraal  
Huisvestingsplan  en  de  nota  onderwijsaanbod.  Vervolgens  komt  het  College  met  
4  ambities  die  in  onze  ogen  erg  vrijblijvend  en  vaag  geformuleerd  zijn,  zoals    
³HHQRQRQGHUEURNHQRQWZLNNHOLQJVSURFHVYRRULHGHUHHQHHQNZDOLWDWLHI
hoogwaardig  onderwijsaanbod  en  een  passend  onderwijsarrangement  in  de  
GLUHFWHRPJHYLQJ³  
Interessant  wordt  het  aan  het  eind  van  de  visie,  wanneer  de  Brede  School  aan  
de  orde  komt.  Ook  de  PvdA  is  voorstander  van  het  Brede  Schoolconcept,  waarbij  
gestreefd  wordt  naar  het  tot  stand  komen  van  multifunctionele  accommodaties,  
de  bijdrage  aan  het  realiseren  van  passend  onderwijs  en  het  bevorderen  van  
passende  dagarrangementen  voor  leerlingen  in  de  leerplichtige  leeftijd.  Maar  de  
manier  waarop  het  kenbaar  wordt  gemaakt  in  de  visie  getuigt  van  te  weinig  
ambitie  en  durf.  In  een  wollig  betoog  waarbij  de  verschillende  varianten  als  een  
GDQVZRUGHQYRRUJHVWHOG¶EDFNWREDFN´³KDQGLQKDQG´HQ³FKHHNWRFKHHN´
(volgt  U  het  nog?)  wordt  geconcludeerd  dat  een  hand  in  hand  samenwerking  in  
Soest  haalbaar  lijkt  te  zijn.  Weinig  visie  lijkt  mij.  
Ook  bij  de  hoofdstukken  die  gewijd  worden  aan  multifunctionele  accommodaties  
,  passend  onderwijs  en  dagarrangementen  :  op  papier  erg  leuk,  maar  pak  eens  
door  zou  ik  zeggen!  De  gemeente  heeft  de  regie,  daarbij  hoort  ook  een  
duidelijke  visie.  
Ab  Hooijer,  fractie-assistent  
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Profielschets  kandidaten  Verkiezingen  Gemeenteraad  2014  
Profiel  PvdA  raadslid  in  Soest/Soesterberg  
Om  je  tot  een  succesvol  raadslid  voor  de  PvdA  Soest/Soesterberg  te  
ontwikkelen,  verwachten  we  een  aantal  deskundigheden,  capaciteiten  en  
eigenschappen.  
We  verwachten,  dat  je  jezelf  herkent  in  de    volgende  profielschets:  
Je  bent  een  sociaal  democraat  
x
x

Je  bent  in  staat  om  vraagstukken  die  in  de  gemeente  spelen  te  beoordelen  
en  te  verwezenlijken  aan  de  hand  van  sociaal  democratische  waarden;;  
Je  bent  herkenbaar  als  PvdA-raadslid  en  jouw  dagelijkse  politieke  
handelen  kenmerkt  zich  door  onze  moraal  van  soberheid,  dienstbaarheid  
en  solidariteit  (Erecode  PvdA)    

Je  bent  volksvertegenwoordiger  
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

Je  hebt  hart  voor  het  dorp  Soest;;  
Je  hebt  (concrete)  ideeën  ter  verbetering  van  de  gemeente  en  de  drang  
om  deze  te  realiseren;;  
Je  hebt  inlevingsvermogen  en  een  open  en  stevige  persoonlijkheid;;  
Je  bent  nieuwsgierig  naar  wat  leeft  in  de  samenleving  en  bent  goed  op  de  
hoogte  van  maatschappelijke  ontwikkelingen;;  
Je  hebt  een  breed  netwerk  of  het  vermogen  dit  in  korte  tijd  op  te  bouwen  
en  zorgvuldig  te  onderhouden;;  
Je  bent  benaderbaar  voor  inwoners  van  de  gemeente,  je  luistert  en  neemt  
mensen  serieus;;  
Je  kunt  politieke  kwesties  in  gewone  taal  overbrengen  en  beschikt  over  
goede  mondelinge-  en  schriftelijke  vaardigheden.  Je  kunt  debatteren,  op  
een  bewonersavond  spreken  en  een  persbericht  schrijven;;  
Je  beschikt  over  voldoende  relativeringsvermogen  en  humor;;  
Je  bent  resultaatgericht;;  
Je  bent  in  staat  om  je  snel  in  te  werken  op  nieuwe  dossiers,  hoofd-  en  
bijzaken  te  scheiden  en  samen  te  werken  in  een  fractie  en  ook  ±  indien  
gevraagd  ±  met  andere  fracties  in  de  raad  en/of  coalitie.    
Je  bent  bereid  hard  te  werken  en  de  gevraagde  15  tot  20  uur  per  week  
voor  dit  werk  vrij  te  maken.  

Je  bent  partijlid  
x
x
x
x

Je  bent  minstens  vanaf  april  2013  betalend  lid  van  de  PvdA;;  
Je  committeert  je  aan  het  landelijke-  en  lokale  verkiezingsprogramma;;  
Je  ontvangt  een  vergoeding  voor  het  raadslidmaatschap;;  
Je  onderhoudt  actief  contact  met  de  afdeling  en  neemt  deel  aan  
campagneactiviteiten  
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x
x
x

Je  kent  de  weg  binnen  de  partij  en  kent  de  partijstructuur;;  
Je  bent  bekend  met  en  ondertekent  de  PvdA  gedragscode;;  
Je  ondertekent  de  interne  bereidverklaring  van  de  PvdA  en  verbind  je  
hiermee  aan  de  interne  contributie-  en  afdrachtverplichtingen.  

  

Campagnebericht    
  
Het  duurt  nog  slechts  een  jaartje  voordat  de  gemeenteraadsverkiezingen  gaan  
plaatsvinden  op  19  maart  2014.    
Nog  een  jaar  zult  u  zeggen,  maar  ja,  de  tijd  gaat  tegenwoordig  zo  snel,  zelfs  
Maurice  de  Hond  is  er  al  elke  week  mee  bezig.    
We  staan  er  landelijk  zwak  voor,  maar  de  fractie  die  nu  in  de  gemeenteraad  zit  
is  lokaal  al  aardig  bezig  om  de  PvdA  op  de  kaart  te  zetten.    
  
Er  staat  veel  te  gebeuren  in  Soest  en  Soesterberg  :    
x het  Masterplan,    
x de  tunnel  in  Soest-Zuid,  
x de  woningbouw  ,  die  momenteel  op  zijn  gat  ligt,  
x het  ecoduct  bij  de  woning  van  ex-burgemeester  Noordergraaf,  
x wel  of  niet  bouwen  op  het  evenemententerrein,  of  wordt  het  de  
Marechausseekazerne  ?  
x Een  nieuwe  burgemeester,  
x industrieterrein  aan  de  Richelleweg,    
x vliegveld  Soesterberg,    
x Hart  v.d.  Heuvelrug,  
x de  invoering  van  de  WMO,  schuldhulpverlening,  bijstand,voedselbank,  
x verhoging  van  de  huren,  Portaal,  Alliantie  en  de  OZB,    
  
En  zo  kan  ik  nog  wel  een  heel  epistel  schrijven,  waar  we  tegen  op  moeten  
boksen  samen  met  andere  partijen  (of  tegen)  op  19  maart  2014.  Dit    wordt  
misschien  een  keerpunt  in  de  Soester  politiek.  
Vanuit  het  Partijbureau  zijn  ze  ambitieus  bezig  en  draaien  al  volop  om  2014  tot  
een  succes  te  maken  met  workshops,  flyers,  straatacties,  canvassen  en  groeien  
naar    100.000  leden.  
Maar  ja,  landelijk  hoeven  ze  tegenwoordig  maar  één  grote  fout  te  maken  en  wij  
hebben  er  hier  in  Soest  meteen  last  van!  
  
Daarom  gaan  we  er  in  juni  (2013)  alvast  flink  tegen  aan!  
De  begroting  voor  het  verkiezingsfonds  is  al  geregeld,  een  campagneleider  idem  
dito,  een  website  is  al  actief  :    www.19maartpvdasoest.nl  
  
We  zullen  in  de  komende  maand  een  beroep  gaan  doen  op  veel  vrijwilligers,  die  
gekleed  in  het  rood  met  flyers  en  rozen  veel  Soesters  en  Soesterbergers  gaan  
inpakken  ;;-)  
  
Wij,  als  team  (Frans  Bos,  Ab  Hooijer  en  Edward  den  Adel)    zijn  er  klaar  voor!,  
Nu  nog  een  goede  uitslag  op  19  maart  2014  ,  met  een  wethouder  en  dan  kunnen  
we  weer  tevreden  zijn  voor  4  jaar  in  de  gemeenteraad!  
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De  slogan  :  Rood  is  beter  dan  groen  voor  Soest  en  Soesterberg  !!  
  
Wilt  u  meer  weten?  Bel  Frans  Bos    06  28  949  774  of  stuur  een  e-mail  naar  
frans@fransbos.nl  
  
  
  
  

Paul  Lemmen  fietstocht  
Ter  nagedachtenis  aan  wethouder  Paul  Lemmen,  die  in  december  2009  te  vroeg  
overleed,  gaat  de  PvdA  Soest/Soesterberg  voor  de  tweede  maal  de  Paul  Lemmen  
Fietstocht  organiseren.  
Paul  was  een  fervent  liefhebber  van  fietsen,  vandaar  dat  we  van  deze  fietstocht  
een  jaarlijks  evenement  maken,  waarbij  de  meeropbrengst  steeds  naar  een  goed  
doel  zal  gaan.  
  
De  fietstocht  zal  dit  jaar  op  zaterdag  29  juni  a.s.  worden  gehouden  en  begint  om  
14:00  uur  en  zal  wederom  samenvallen  met  de  start  van  een  ander  favoriet  
evenement  van  Paul,  namelijk  de  Tour  de  France.  
  
De  start  is  bij  het  Gemeentehuis  aan  het  Raadhuisplein  in  Soest  en  de  fietstocht  
zal  ongeveer  1,5  tot  2  uur  duren  en  zal  eindigen  op  de  parkeerplaats  aan  de  
Verlengde  Paltzerweg,  nabij  het  begin  van  het  Wethouder  Lemmenpad  over  de  
vliegbasis.  
  
Iedereen,  dus  ook  niet-PvdA  leden,  zijn  van  harte  welkom  om  aan  deze  
fietstocht  mee  te  doen.    
Na  afloop  zullen  alle  fietsenthousiastelingen  worden  onthaald  op  koffie,  thee  of  
een  drankje.  
Noteer  deze  datum  alvast  in  agenda  en  maak  uw  vrienden  en  familie  ook  
enthousiast  om  mee  te  fietsen  voor  het  goede  doel!  
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Agenda  Algemene  Ledenvergadering  PvdA,  afd.  
Soest/Soesterberg,  woensdag  27  maart  2013  
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  26  november  2012.    
5. Jaarverslag  bestuur  2012.  
6. Jaarverslag  gemeenteraadsfractie  2012.  
7. Jaarrekening  2012  incl.  kascontrole.  
8. Verkiezing  nieuwe  kascontrolecommissie.  
9. Het  bestuur  wil  aanblijven,  zeker  gezien  de  komende  verkiezingen,    
maar  aanvulling  is  welkom.  
10.Concept  profielschets  kandidaten  gemeenteraadsverkiezingen  2014.  
11.Wethouderskandidaten.  
12.Verkiezingsprogramma  gemeenteraad  2014.  
13.Campagne.  
14.Huiskamerbijeenkomsten.  
15.Website  en  ledenadministratie.  
16.Landelijk  congres  27  april  in  Leeuwarden.  
17.Lokale  politiek  2013.  
18.Rondvraag.  
19.Sluiting.      
  
U  bent  van  harte  uitgenodigd!  
  
Kijk  op  de  website  www.pvdasoest.nl  voor  het  laatste  nieuws!  
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