KOMPAS NOVEMBER 2011
Soest‐Soesterberg

Fatsoen moet je doen
Was het niet oud premier Jan Peter Balkende die dit enige jaren geleden riep? Hoewel ik het niet
vaak met Balkende eens was, komen die woorden de laatste tijd bij mij af en toe naar boven.
We herinneren ons allemaal de algemene beschouwingen na Prinsjesdag 2011 nog wel, waarbij
Wilders zijn collega Kamerleden en met name Job Cohen behoorlijk schoffeerde.
De Kamervoorzitter zag geen aanleiding om in te grijpen. Nu was Job Cohen ook niet sterk
begonnen met enkele slecht voorbereide interventies. Gelukkig ging Jolanda Sap daar nog over
heen met haar stekkerdoos. Job Cohen was het op enig moment echt zat en toen zag je de echte
Job Cohen. Hoewel veel PvdA kiezers en leden wellicht ook wat meer charisma of leiderschap
zouden willen zien, bleef Job Cohen volgens kenners inhoudelijk goed overeind.
Job Cohen is een diesel die eerst goed op gang moet komen.
De PvdA doet het in de peilingen niet zo best, maar er zijn momenteel geen verkiezingen dus
hebben we tijd ons te bezinnen op onze politieke uitgangspunten en de wijze waarop de partij hier
uiting aan kan geven.
Een goed initiatief is de onlangs verschenen discussienota over de toekomst van de publieke
sector (onderwijs, zorg, woningbouw, openbare orde en veiligheid). Er zijn algemene
uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd die zelfs breder toepasbaar zijn dan alleen de publieke
sector. Er zijn discussiebijeenkomsten geweest en de afdelingen wordt gevraagd haar visie in te
brengen op het congres in januari 2011. In Soest willen we ook nog proberen hierover de discussie
aan te gaan, zodat onze afgevaardigden dit op het congres kunnen in brengen.
Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat ondanks deze goede initiatieven en signalen Lilianne
Ploumen zich onlangs zo negatief uitliet over Job Cohen. Het heeft anderzijds de discussie in de
partij wel weer op gang gebracht.
Hans Spekman lijkt de gedoodverfde kandidaat om Lilianne Ploumen op te volgen. Overigens is het
opmerkelijk dat de fractieleden en alle mensen om Job Cohen heen hem enorm waarderen. Job
Cohen wordt als een fatsoenlijke en betrouwbare man gekenmerkt met wie ze graag verder willen.
Eigenschappen die in de huidige politiek nogal eens ontbreken.
De discussienota over de toekomst van de publieke sector lijkt een goed begin om de beginselen
van de partij opnieuw te ijken en uit te dragen. Wij hebben geen behoefte aan een populistische
partijleider. We zijn een betrouwbare en fatsoenlijke partij waar de kiezers vertrouwen in hebben
en dat willen we ook zien bij de partijleider.
Han van Marwijk
Voorzitter PvdA Soest/Soesterberg, e‐mail : hanvanmarwijk@planet.nl
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Agenda ledenvergadering PvdA Soest/ Soesterberg 1 december 2011
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Bowling centrum Soest
Willaertstraat 49 c
3766 CP Soest
035‐ 6095841

1. Opening, welkom en vaststellen van de agenda.
2. Post i.v.m. deze vergadering.
3. Mededelingen.
‐ Werkgroep herdenken Paul Lemmen.
‐ Werkgroep profilering PvdA.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 30 mei 2011.
5. Bestuurssamenstelling.
6. Begroting 2012.
7. Werkplan 2012.
8. Campagne.
9. Locale politiek. Fractie.
10. Landelijke politiek.
o.a. De toekomst van de publieke sector.
11. Rondvraag.
12. Sluiting

Oeps! Onze PvdA kas is bijna leeg!
Daarom doen we een beroep op u.
Juist in december, een maand die bol staat van cadeautjes geven.
U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnr. 4450712 t.n.v. PvdA Soest‐Soesterberg.
U weet toch, dat giften aan politieke partijen aftrekbaar zijn? Bij voorbaat dank!
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Verslag ALV PvdA Soest/ Soesterberg d.d. 30 mei 2011
1. Opening.
Afwezig gemeld : Leo Hofman, Jan Willem Nuismer, Ab Hooyer, Muhammet Baskaya.
Aanwezig 12 leden.
2. Mededelingen .
Verzoek van fractievoorzitter Osman Suna. Agendapunt fractie graag naar voren. Hij heeft nog
andere dingen te doen. Hij gaat namelijk zaterdag trouwen. Het verzoek wordt toegestaan.
3. Jaarverslag fractie en lokale politiek.
Osman zegt dat in de gemeenteraad de PvdA fractie zich als enige partij als linkse fractie
manifesteert. De fractie heeft een aantal mondelinge en schriftelijke vragen gesteld. Met
name over : vliegveld, sociale voorzieningen, Van Weedestraat, Groot Enghendaal.
a. Groot Enghendaal. Samen met andere oppositiepartijen het initiatiefvoorstel Insp.
Schröderlaan ingediend. Geen enkele steun vanuit de coalitie. Fractie wil het in stemming
brengen, mogelijk een afvaller bij de collegepartijen. Wachten op de nota : R.O. casus is
geen zorg casus.
b. Van Weedestraat. Eenrichting variant rijrichting paleis Soestdijk. Fractie gaat met pijn mee.
Liever hele afsluiting.
c. Don Bosco scouting. Raad accoord, college wil niet. Kansloze zaak. Uitstel.
d. Vliegbasis. Er wordt steeds meer ingeleverd. Pleisterplaats teruggebracht naar 400
vierkante meter. Extra grond voor defensie. Bijzonder planten, etc. Getracht wordt het
aanpassingsplan van de provincie er door te krijgen. Woningbouw blijft.
e. Tekorten Hart van de Heuvelrug 10 miljoen. Dekken uit woningbouw Apollo noord. Sauna,
sociale woningbouw, dure woningen. Wethouder wil sauna plek gunnen. Bestemming
recreatie. Sauna ooit gekocht voor 10 miljoen, nieuwe grond voor weinig geld verkocht.
Het lijkt op een sponsering van de sauna. Bovendien, welke projectontwikkelaar gaat in
deze tijd woningbouw plegen ?
f. WMO. Na de zomer komt een nieuw voorstel. Vanwege de bezuinigingen moet er
gesneden worden in het Persoons Gebonden Budget. In Soest zal de hulpverlening
teruglopen. Menden dreigen onder de bijstandsnorm te komen. Wanneer ? Problemen
met inkomen. Huishoudelijke zorg. Eigen inkomen. Mensen dreigen in de armoedeval te
komen.
g. Kerntakendiscussie. Visie naar het College, na de vakantie discussie. Wil en Pieter : “Kijk
naar 1995, zelfde discussie”. Voor jullie misschien een les uit te trekken.
h. Voorstel van Hans. Werkgroep moet punten van belang uitzoeken. Leden van fractie,
bestuur, belangstellende leden. Public relations. Al is het moeilijk, zorgen in het nieuws te
komen.
4,5,6. Geen post. Verslag ledenvergadering 29 november 2010 goedgekeurd. Jaarverslag bestuur
2010 goedgekeurd.
7. Jaarrekening incl. kascontrolecommissie. Jaarverslag goedgekeurd. Kascontrolecommissie
constateert een goede administratie. Er zijn te weinig declaratieformulieren in gediend, dat
maakt het de penningmeester gemakkelijk.
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Er is, vanwege de overdracht van het penningmeesterschap, een deel van 2011 meegenomen.
Er wordt volgend jaar op teruggekomen.
8. Kascontrolecommissie. Nieuwe commissieleden worden : Inga en Fredy.
9. Bestuursverkiezing.
Frans en Jan‐ Willem treden af, niet herkiesbaar.
Marieke de Jong wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
Frans wil wel de website blijven vullen. Marieke als bestuurslid verantwoordelijk ?
Ledenadministratie, Frans ? Volgende bestuursvergadering worden posten en
verantwoordelijkheden verdeeld. Op 27 juni bij Han.
10. Rondvraag.
Op uitreiking lidmaatschapsspelden door Frans positief gereageerd. Een negatieve reactie,
door Herman mondeling, door Gerrit schriftelijk gereageerd.
Vraag van Wil : Kunnen we geen ochtend voor thuis zittenden organiseren ?
PR Soester Courant. Madelon zoekt contact met Johan.
PR : Volgende bestuursvergadering op agenda contact met pers, met name de Soester
Courant..
Han : We moeten naar kandidaat raadsleden zoeken, eventueel een wethouder. Netwerken
gebruiken, contacten zoeken.
11. Sluiting.

Bericht van de fractievoorzitter
Deze raadsperiode is begonnen met een positieve besluitvorming over het winkelcentrum Van
Weedestraat. Als fractie zijn wij altijd voorstander geweest van een volwaardig winkelcentrum,
waarbij gezellig winkelen, recreatie, ontspanning en vermaak de boventoon moeten hebben. Om
dit te bereiken moet er geen (doorgaand) verkeer door de winkelstraat rijden. Helaas laten de
tegenwoordige politieke verhoudingen in Soest dat niet toe. In ieder geval zien wij dit als een
belangrijke stap in de goede richting. Momenteel is de kruising afgesloten en dat geeft overlast,
maar ik hoop dat u straks erg tevreden zult zijn over het bereikte resultaat.
Afgelopen maand was de begroting van 2012 aan de orde, waarin wij helaas tekortkomingen zien.
Het perspectief voor de toekomst ziet er nog somberder uit. Het is dan ook hoogste tijd dat dit
college met voorstellen komt om maatregelen te nemen voordat het te laat is.
De kerntakendiscussie is nog steeds niet gevoerd en er zijn tot nu toe geen concrete voorstellen
gekomen richting de raad. Onze inzet is om in ieder geval de zwakkeren te ontzien bij de
maatregelen die genomen gaan worden.
In mijn algemene beschouwingen heb ik duidelijk onze zorgen geuit over de nieuwe Wet Werken
naar Vermogen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Den Haag heeft veel taken bij de
gemeente neergelegd, het toegewezen budget is vaak onder de maat, maar het college wil eerst
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geconfronteerd worden met problemen voordat ze overgaat tot actie. En dat is nu juist het
probleem, het college is te initiatiefloos waar het gaat om het stimuleren van de bedrijvigheid.
Op onze vragen horen wij te vaak het volgend citaat: “Het is nog onduidelijk waarmee we precies
te maken zullen hebben, dus we wachten het af”. Het is juist noodzaak om alvast maatregelen te
nemen en scenario’s te bedenken, om te voorkomen dat je verdrinkt in een enorme vloedgolf!
Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij het voor elkaar gekregen om de verhoging van de
afvalstoffen en rioolheffing te halveren. De coalitiepartijen beweerden in eerste instantie dat een
dergelijk enorme verhoging noodzakelijk was om het allemaal duurzaam te regelen en wij kregen
te horen dat wij geen voorstander waren van duurzaamheid. Niets is echter minder waar, want
met het raadsbreed aangenomen amendement kunnen alle duurzaamheidplannen ook
gerealiseerd worden, zonder dat het de burger 2x zoveel kost!
Ook hebben wij als PvdA aangedrongen op inzet van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden
binnen de zorgsector. De behoefte aan zorg zal de komende jaren sterk toenemen in Nederland en
dus ook in Soest en Soesterberg.
Daarnaast heeft de fractie het initiatief ondersteund van één van onze leden voor het behoud van
de voedselbank in Soest; en gelukkig is het ook goed gekomen met de voedselbank. Soms maken
individuen het verschil.
Op dit moment zijn de bestemmingsplannen Soest‐Zuid en Soest‐Midden, het WMO beleidsplan,
het beleidsplan Wonen Welzijn en Zorg de actuele onderwerpen, waar wij als fractie een uitspraak
over moeten doen.
Onze fractie heeft zich versterkt met een nieuwe fractie‐assistent. Jan Willem Nuismer is door de
burgemeester geïnstalleerd als de nieuwe fractie‐assistent van de PvdA.
Hij neemt het stokje over van Madelon de Graaff, die vanwege gezondheidsredenen een punt
heeft gezet achter de actieve politiek. Madelon heeft de afgelopen 6 jaar zich enorm ingezet voor
zorg en welzijn, maar ook zaken zoals verkeer en vervoer en woningbouw. Onder haar leiding
heeft de WMO Raad afgelopen jaren toegankelijkheidscans bij verschillende wijken gedaan,
waarna zij ervoor zorgde dat de raad ook budgetten vrij maakte om de straten toegankelijk te
maken. Zij heeft ook mede ervoor gezorgd dat het woonruimteverdelingssysteem is gewijzigd,
waardoor je enigszins meer kans maakt op een huurwoning in gemeente Soest. Afgelopen
anderhalf jaar heeft Madelon als fractie‐assistent zich enorm ingezet op gebied van WMO.
Als PvdA fractie danken wij Madelon voor haar grote inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren
en wensen haar veel geluk en plezier in haar verdere leven.
Mocht u nog nadere informatie willen of de fractie eens willen bezoeken, laat het ons weten!
Met vriendelijke groeten,
Osman Suna (Fractievoorzitter PvdA)
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Werkplan 2012 afdeling Soest/Soesterberg
Inleiding
In dit werkplan geeft het bestuur de plannen voor 2012 weer. Het plan is tevens bedoeld als
toelichting op de begroting 2012.
In 2012 wil het bestuur vooral aandacht geven aan het meer betrekken van leden en kiezers bij het
beleid en de activiteiten van de afdeling. Daarvoor is samen met de fractie een werkgroep in het
leven geroepen die hiervoor een plan gaat schrijven. De werkgroep bestaat uit Mohammed
Baskaya, Herman Posthuma en Marieke de Jong.
1. Doel (van het werkplan)
Contact met de leden en de kiezers moet niet beperkt blijven tot de jaren waarin we
gemeenteraadsverkiezingen houden.
Het is van groot belang dat we goed en positief in het nieuws komen en ons breed presenteren,
maar ook dat we de leden en de kiezers betrekken bij de beleidsvorming en de besluitvorming.
2. Analyse van de afdeling situatie (stand van zaken)
Aantal leden
Totaal telt de afdeling op dit moment 124 leden (stand van 1 november 2011).
Fractie
De huidige fractie telt 3 leden en 2 fractie assistenten. In beginsel is het bestuur ook altijd
vertegenwoordigd in de vergaderingen van de fractie en andersom.
Bestuur
Het afdelingsbestuur telt 4 leden:
voorzitter is Han van Marwijk,
secretaris Gerrit Stekelenburg,
penningmeester Hans Redeker,
Algemeen bestuurslid is Marieke de Jong, zij heeft de taken van Frans Bos overgenomen:
ledenadministratie, websitebeheer en campagneleider.
Wil Stekelenburg is congresafgevaardigde en Jan Willem Nuismer is de plaatsvervangende
congresafgevaardigde.
Frans Bos heeft na vele actieve innovatieve jaren zijn lidmaatschap van het bestuur neergelegd.
Het bestuur wil hem ook in dit werkplan nogmaals hartelijk danken voor al zijn bijdragen aan de
afdeling.
Het bestuur vergadert 8‐10 keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter
en de secretaris.
De voorzitter voert periodiek afstemmingsoverleg met de fractievoorzitter.
Hierdoor kan het bestuur haar belangrijkste taak uitvoeren, namelijk het controleren van de
fractie op het ten uitvoer brengen van het verkiezingsprogramma. Het bestuur informeert de
leden hierover.
Vaste agendapunten op de bestuursvergadering zijn in ieder geval: informatie uit de fractie, het
voorbereiden van de vastgestelde vergaderingen, het informeren van de leden.
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Communicatiemiddelen
“Het Kompas”: Het afdelingsblad Het Kompas is de spreekbuis naar de leden toe. De leden worden
via Het Kompas geïnformeerd over wat er politiek in de afdeling gebeurt. Het blad verschijnt
enkele keren per jaar.
Daar waar de leden op korte termijn geïnformeerd moeten worden, wordt gewerkt met een
nieuwsbrief, die per post en per e‐mail zal worden verstuurd.
Website: In 2010 is de website geheel vernieuwd. De site wordt zeer goed bijgehouden en
geactualiseerd door Frans Bos.
Nieuwe leden: Nieuwe leden (in de afdeling) worden actief benaderd en er wordt gepeild of men
actief wil worden in de afdeling, zodat beeld kan worden gevormd van specifieke deskundigheden
die van belang zijn voor de afdeling.
Ledenraadplegingen. Wanneer daartoe aanleiding is kan het bestuur, vanwege zijn controlerende
functie ten opzichte van de fractie, ledenraadplegingen organiseren.
3. Algemene doelstelling.
Het bestuur en de fractie staan voor de uitvoering van het verkiezingsprogramma. Om dit te
kunnen bereiken is het voor de continuïteit en de inhoudelijkheid van de komende periode
noodzakelijk dat de deskundigheid van het bestuur wordt geoptimaliseerd. Van belang is dat er
een goede inhoudelijke afstemming plaatsvindt met de fractie.
De teleurstellende uitkomst van de verkiezingen in 2010, het verlies van een wethouderspost en
twee raadszetels moeten we 2014 weer goed maken. Daarvoor moet in feite nu al de campagne
beginnen. Mede als onderdeel van de ‘levend(ig)e afdeling’.
4. Hoe willen we de resultaten behalen?
Wat hebben we nodig om de door ons gestelde doelen te halen? Wat gaan we doen?
 Goede communicatie met de leden
 Veel en goed communiceren met de leden, door ze op te zoeken, maar ook via de
gebruikelijke kanalen als Het Kompas, nieuwsbrieven en de website.
 Een goed, duidelijk en actief plan, met aansprekende thema’s die een breed publiek
aanspreken.
 Ledenvergaderingen en themabijeenkomsten
 Uitvoeren verkiezingsprogramma
5. Gezamenlijke activiteiten met de fractie
Wijkgericht werken
Een van de doelstellingen is om meer contact met de inwoners van Soest en Soesterberg te
krijgen. Dat kan alleen maar door ons vaker te laten zien en onze standpunten duidelijk te maken.
Niet op de traditionele manier, maar met nieuwe creatieve ideeën. Fractie/bestuur bezoekt de
diverse vergaderingen van wijkbeheerteams.
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Contact tussen bestuur en fractie
Het contact tussen bestuur en fractie kan verbeterd worden. Dat is van groot belang, gezien de
wijzingen die na de laatste verkiezingen hebben plaatsgevonden. Kennisoverdracht en afstemming
zijn kernpunten.
Het volgen van de fractie
Het fractie volgen vanuit het bestuur wordt ook in 2011 gecontinueerd. Om voortgang en
functioneren te bespreken en de samenwerking te verbeteren komen bestuur en fractie twee keer
per jaar bij elkaar.
7. Overige contacten
Het gewest en omliggende afdelingen
Het bestuur heeft al voorzichtige pogingen ondernomen om het contact met de omliggende
afdelingen en het gewest te versterken. Ervaring leert dat alle afdelingen erg druk zijn met het
regelen dat wat noodzakelijk is en te weinig tijd en mogelijkheden hebben om de horizon te
verbreden. Ook voor ons geldt prioriteit voor de activiteiten in de eigen afdeling. Echter
samenwerken moet ook zijn gericht op het verlichten van elkaars bestuurlijke taken.
Landelijk partij‐niveau
Het afdelingsbestuur zal blijven pleiten voor mogelijkheden voor een actieve inbreng vanuit de
afdelingen in kwesties die de hele partij en de landelijke politiek aangaan.
Door het bestuur en overige leden wordt de vergadering van het partijcongres voorbereid. Het
bestuur formuleert in overleg met andere leden adviezen voor de congresafgevaardigden.
Andere politieke partijen
We sturen “Het Kompas” naar alle politieke partijen in Soest.
Maatschappelijke organisaties in Soest en Soesterberg
In het kader van diverse activiteiten worden contacten onderhouden met de maatschappelijke
organisaties: bewonersverenigingen, jeugd‐ en jongerenwerk, onderwijs, allochtonenorganisaties,
de WMO Raad Soest en Cliëntenraad sociale zekerheid, etc.
Werkbezoeken
Fractie en bestuur zullen ook werkbezoeken brengen aan bedrijven en instellingen.
Gezamenlijke kennismaking met onze nieuwe leden. Opzetten van een specifieke bijeenkomst
gericht op het kennismaken van en met onze nieuwe leden.
8. Tot slot
We hebben met dit werkplan een zo goed mogelijk beeld willen scheppen van wat we het
komende jaar “willen gaan doen”. Het doel is om dit zo compleet mogelijk weer te geven op dit
moment. Het kan echter zo zijn dat er gedurende de komende periode bijgesteld moet worden.
Mocht dit zo zijn, dan komen we hierop bij de leden terug voor overleg.
Het Kompas is een uitgave van PvdA Soest‐Soesterberg. Lees meer op www.pvdasoest.nl
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