KOMPAS    

NOVEMBER    2013  

  
Soest-Soesterberg  
  
De  belangrijkste  vergadering  voor  de  komende  vier  jaar  
Beste  Partijgenoten,  
Inmiddels  heeft  het  kabinet  Rutte  ll  de  eerste  12  maanden  er  op  zitten  en  het  is  niet  
altijd  makkelijk  om  als  PvdA-lid    het  kabinetsbeleid  te  onderschrijven.                
Het  voortdurende  onderhandelen  met  de  oppositie  voor  voldoende  steun  in  de  Eerste  
Kamer  stemt  ook  niet  vrolijk.    
De  PvdA  lijkt  door  de  kiezer  niet  te  worden  beloond  voor  het  nemen  van    
regeringsverantwoordelijkheid  in  moeilijke  tijden.  Ook  de  oppositie  kan  niet  om  de  
realiteit  heen  en  zou  ook  tal  van  vervelende  maatregelen  moeten  hebben  nemen.            
In  de  gemeentepolitiek  zal  het  de  komende  4  jaar  niet  anders  zijn.  Er  komen  vele  
taken  af  op  de  gemeentelijke  overheid  en  de  vraag  is  of  de  gemeente  Soest  zich  wel  
realiseert  wat  er  allemaal  op  haar  afkomt  en  of  zij  er  klaar  voor  is.    
De  transitie  van  de  Jeugdzorg  naar  de  gemeente,  de  verantwoordelijkheid  voor  de  
onderkant  van  de  arbeidsmarkt  met  de  Wet  Werken  naar  Vermogen  en  de  
overheveling  van  delen  van  de  AWBZ  krijgen  in  het  begin  van  de  komende  
raadsperiode  haar  beslag.    De  PvdA  is  bereid  haar  verantwoordelijkheid  te  nemen  en  
zal  aansturen  op  college  deelname  om  de  belangen  van  de  meest  kwetsbaren  in  onze  
samenleving  te  waarborgen.    
Ik  verzoek  derhalve  alle  leden  van  de  PvdA  Soest/Soesterberg  om  bij  de  komende  
vergadering  aanwezig  te  zijn  en  kennis  te  maken  de  nieuwe  en  reeds    bekende  
kandidaten.  Onze  lokale  PvdA-afdeling  kan  in  Soest/Soesterberg    het  verschil  maken  
en  daarom  heeft  de  toekomstige  fractie  zeker  in  deze  moeilijke  tijden  uw  steun  nodig.  
Elders  in  dit  Kompas  ziet  u  de  concept  kandidaatstellingslijst  opgenomen.                                    
U  gaat  bepalen  wie  de  kar  gaat  trekken  en  wie  de  fractie  gaan  bemensen.                                
De  kandidaten  hebben  het  de  kandidaatstellingscommissie  niet  makkelijk  gemaakt,  
aangezien  de  kwaliteit  van  de  kandidaten  door  de  commissie  als  hoog  werd  ervaren  
en  daarmee  de  keuze  moeilijk  .    
Wij  gaan  in  ieder  geval  met  een  goede  lijst  aan  de  verkiezingen  deelnemen.  Aan  de  
leden  het  laatste  woord.    
Ik  hoop    u  allen  op  27  november    2013  in  de  achterkamer  van  Bowlingcentrum  
Overhees  te  mogen  ontmoeten.  
Han  van    Marwijk,  voorzitter  PvdA  Soest/Soesterberg                                                                              
E-mail:  hanvanmarwijk@gmail.nl  
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Agenda  ledenvergadering  woensdag  27  november  2013  
Aanvang  20.00  uur,  zaal  open  19.30  u.  
Bowling  centrum  Soest  
Willaertstraat  49c  
3766  CP  Soest  
035-  6095841  
  
1. Opening,  welkom  en  vaststellen  agenda  
  
2. Mededelingen.  
  
3. Verkiezingsprogramma  
a. Toelichting  
b. Mogelijkheid  tot  het  stellen  van  vragen  
c. Voorstellen  tot  wijziging  
d. Stemming  
  
4. Lijst  kandidaten  
a. Mogelijkheid  tot  het  stellen  van  vragen  
b. Voorstellen  tot  wijziging  
c. Stemming  
  
5. Werkplan  2014  ter  besluitvorming  
  
6. Begroting  2014  ter  besluitvorming  
  
7. Campagne  
  
Tot  zover  de  vergadering  noodzakelijk  voor  het  meedoen  aan  de  
gemeenteraadsverkiezingen  19  maart  2014.  
Gevolgd  door  een  paar  formele  zaken  noodzakelijk  voor  de  najaarsvergadering  die  nu  
integraal  gehouden  wordt.  
8. Verslag  Algemene  Ledenvergadering  27  maart  2013  
  
9. Lokale  politiek  
  
10.Rondvraag  
  
11.Sluiting  
  
  
Toelichting  :  
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Concept  verkiezingsprogramma.  
De  leden  hebben  tot  20  november  de  mogelijkheid  tot  het  indienen  van  
amendementen  bij  Han  van  Marwijk,  Wilhelminalaan  25,  Soest,  e-  mail  
hanvanmarwijk@gmail.com  .  
  
Concept  kandidatenlijst.  
De  leden  kunnen  op  deze  lijst  reageren  op  de  ledenvergadering.  Reacties  vooraf  zijn  
niet  welkom  en  worden  niet  meegenomen.  
  
Vervoerproblemen.  
Heeft  u  problemen  met  het  bereiken  van  de  vergaderplaats  ?  Bel  dan  met  Gerrit  
Stekelenburg  0346-  353380  of  Frans  Bos  6026102.  
  
Besloten  vergadering.  
Deze  vergadering,  het  gaat  om  personen,  is  alleen  toegankelijk  voor  leden.  
  
Belangrijk.  
Dit  is  de  belangrijkste  vergadering  in  vier  jaar.  Komt  allen.  We  kiezen  voor  vier  jaar  
onze  gemeenteraad.  Wij  willen  toch  een  programma  en  een  kandidatenlijst  die  kunnen  
steunen  op  de  meerderheid  van  onze  leden.  
  
  
Concept  verkiezingsprogramma  
  
Zie  bijlage  
  
  
  
Concept  kandidatenlijst  
  
De  kandidaatstellingscommissie,  benoemd  door  de  ALV  op  27  maart  2013,  bestaande  
uit  Inga  Nygren,  Wil  Stekelenburg,  Edward  den  Adel  en  ondergetekende,  heeft  na  
ampele  overwegingen  de  kandidatenlijst  opgesteld.    
Deze  zult  u  na  27  november  a.s.  ontvangen.  
  
Op  de  Algemene  Ledenvergadering  van  27  november  2013  zullen  wij  de  door  ons  
vastgestelde  lijst  nader  motiveren  en  ±  indien  nodig  ±  verdedigen.  
  
Met  vriendelijke  groet,  
Cees  Verkerk  
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Kandidaten  voor  de  gemeenteraadsverkiezingen  maart  2014  
  
Omdat  verschillende  bestuursleden  zich  kandidaat  hebben  gesteld,  heeft  de  Algemene  
Ledenvergadering  op  27  maart  2013  besloten  een  onafhankelijke  
Kandidaatstellingscommissie  (KSC)  te  benoemen  en  tevens  vastgesteld,  dat  het  
afdelingsbestuur  zich  niet  actief  met  de  kandidaatstelling  bemoeit.    
  
Om  te  komen  tot  een  lijst  van  kandidaten  voor  de  gemeenteraad  heeft  de  KSC  een  
profiel  opgesteld  met  daarin  opgenomen  een  aantal  gewenste  kwaliteiten  voor  het  
raadswerk.  
  
De  KSC  heeft  met  alle  kandidaat  raadsleden  gesprekken  gevoerd  en  was  onder  de  
indruk  van  de  kwaliteit  en  ambities  van  de  kandidaten.    
Naar  aanleiding  van  de  gesprekken  wil  de  KSC  de  volgende  kandidaten  (in  deze  
volgorde)  voordragen  aan  de  ledenvergadering  ter  instemming.  
  
Osman  Suna  (1979)  
Osman  Suna  werkt  als  Medisch  Nucleair  Werker  en  praktijkbegeleider  op  de  afdeling  
Nucleaire  Geneeskunde  van  een  ziekenhuis.    
Tevens  geeft  hij  een  dag  in  de  week  les  als  docent  bij  een  Hogeschool  in  Eindhoven.  
Deze  raadsperiode  heeft  Osman  als  fractievoorzitter  een  centrale  rol  gespeeld  binnen  
de  raad.  
Vanuit  het  gedachtegoed  van  de  PvdA  heeft  hij  geprobeerd  om  op  te  komen  voor  de  
wens  en  behoefte  van  alle  Soesters.  
Heeft  zich  met  name  ingezet  voor  de  zorgtaken  die  de  gemeente  krijgt  met  de  
decentralisaties  vanuit  het  rijk.  Binnen  het  sociale  domein  is  een  duidelijke  koers  van  
groot  belang  om  te  voorkomen  dat  zorgbehoevende  mensen  in  de  kou  komen  te  
staan.    
Daarnaast  hebben  de  zaken  rondom  grote  projecten  Hart  van  de  Heuvelrug,  vliegbasis  
en  masterplan  Soesterberg  en  Wonen  met  welzijn  en  Zorg  de  nodige  aandacht.  Dit  zal  
de  volgende  raadsperiode  ook  nodig  zijn  om  te  voorkomen  dat  onze  gemeente  nog  
grotere  financiële  risico's  gaat  lopen.    
  
Herman  Posthuma  (1949)  
Herman  Posthuma,  63  jaar,    vader  van  3  dochters  en  echtgenoot  van  Marion.  Bijna    8  
jaar  raadslid  voor  de  PvdA,  waarvan  4  jaar  als  fractie-voorzitter.    Hij  maakt  zich  
politiek  zorgen  over  de  toekomstige  ontwikkelingen  in  de  zorg  en  de  wijze  waarop  
daar  in  Soest    op  wordt  ingespeeld.    
Naast  zijn  politieke  bezigheden  is  hij  als  psycholoog,  management-trainer  en    coach  al  
bijna  40  jaar  actief  vanuit  zijn  eigen  bureau.    
  
Ad  Witlox  (1954)  
Ad  Witlox  heeft  een  achtergrond  als  economisch-geograaf  en  was  van  1989  tot  2013  
directeur  van  Zorgpalet  Baarn-Soest.  Hij  bouwde  in  die  tijd  een  organisatie  op  die  met  
]R¶QPHGHZHUNHUV]RUJHQYHUSOHJLQJELHGWDDQHYHQ]RYHHOFOLsQWHQGLHGHHOV
thuis  wonen  en  deels  in  verpleeg-  en  verzorgingshuizen  als  Daelhoven,  de  
Wiekslagen,  Molenschot,  Groot  Engendael  en  de  Heybergh.  Hij  streed  jaren  voor  
nieuwbouw  van  ouderenvoorzieningen,  zoals  Groot  Engendael.  Door  decentralisatie  
van  de  Rijksoverheid  krijgt  de  gemeente  meer  zeggenschap  over  jeugdzorg  en  
ouderenzorg,  maar  met  minder  geld  dan  er  nu  aan  wordt  uitgegeven.  Ad  wil  ervoor  
zorgen  dat  het  geld,  dat  bestemd  is  voor  de  zorg  ook  daadwerkelijk  aan  zorg  wordt  
uitgegeven  en  niet  weggesluisd  wordt  naar  andere  doeleinden.  En  dat  ouderen  uit  
Soest  zolang  mogelijk  thuis  kunnen  blijven  wonen  en  als  opname  onontkoombaar  is,  
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niet  hoeven  te  verhuizen  naar  een  andere  gemeente.  En  dat  betekent  ook  dat  
werkgelegenheid  voor  Soest  behouden  kan  blijven.    
  
Muhammet  Baskaya  (1982)  
Adem  Baskaya  is  adviseur  in  het  onderwijs.  Hij  is  de  afgelopen  8  jaar  met  name  actief  
geweest  aan  het  versterken  van  de  kwaliteit  van  scholen  en  hun  bestuur.  Het  
aansturen  van  mensen  binnen  projecten  en  het  zien  van  de  nodige  knelpunten  in  
organisaties  om  vervolgens  met  de  juiste  oplossingen  hiervoor  te  komen  zijn  
eigenschappen,  die  in  zijn  twee  raadsperiodes  goed  van  pas  kwamen.  Adem  is  iemand  
die  goed  op  de  gemeentelijke  financiën  let  en  een  hart  voor  de  zwakkeren  in  onze  
samenleving  heeft.  Hij  is  actief  als  vrijwilliger  bij  diverse  stichtingen  en  zet  zich  in  
voor  het  goede  doel.  
  
Han  van  Marwijk    (1956)  
Han  van  Marwijk  is  jurist  en  al  meer  dan  26  jaar  advocaat  en  ondernemer  in  Utrecht  
op  het  gebied  van  arbeidsrecht  en  sociale  zekerheid.  Woont  sinds  2000  in  Soest,  
getrouwd  en  2  kinderen.    Sinds  5  jaar  voorzitter  van  de  PvdA  Soest/Soesterberg.    In  
zijn  vrije  tijd  actief  als  voetballer  bij  het  45+  Team  van  SO  Soest  en  daarnaast  als  
vrijwilliger  clubscheidsrechter  bij  de  Jeugd  van  SO  Soest.  De  groeiende  rol  van  de  
lokale  overheid  in  de  jeugdzorg,  de  arbeidsmarkt  (werken  naar  vermogen)    en  de  
overheveling  van  delen  van  de  AWBZ  naar  de  gemeente,  alsmede  de  sport    hebben  
zijn  speciale  aandacht.    
  
Hans  Redeker  (1954)  
Hans  Redeker  is  ruim  vier  jaar  penningmeester  van  het  afdelingsbestuur  en  sinds  
begin  2013  fractieassistent  (zelf  noemt  hij  het  liever  steunfractielid).  Hij  werkt  als  
strategisch  adviseur  bij  het  Koninklijk  Nederlands  Genootschap  voor  Fysiotherapie  en  
heeft  rechten  gestudeerd.  Voor  het  KNGF  onderhoudt  hij  de  contacten  met  het  
ministerie  van  VWS,  de  Zorgautoriteit,  de  Consumentenautoriteit  (ACM),  het  College  
voor  Zorgverzekeringen,  Zorgverzekeraars  Nederland  en  de  woordvoerders  en  
fractiemedewerkers  Volksgezondheid  in  de  Tweede  Kamer.  Door  zijn  werk  weet  hij  
alles  van  de  organisatie  en  financiering  van  de  gezondheidszorg,  welzijn  en  de  
zorgverzekeringen.    In  de  gemeentepolitiek  gaat  zijn  interesse  logischerwijs  uit  naar  
Zorg  en  Welzijn  en  Financiën.  De  aankomende  decentralisaties  vindt  hij    een  uitdaging  
waar  we  een  succes  van  moeten  maken.  Ook  verkeer  en  vervoer  heeft  zijn  
belangstelling.  
  
Ab  Hooijer  (1953)  
Ab  Hooijer  is  werkzaam  geweest  in  het  basis-  en  voortgezet  speciaal  onderwijs.  
Sinds  kort  met  de  Vut,dus  veel  tijd  om  in  de  fractie  te  participeren.  
Groot  netwerk  met  name  op  het  gebied  van  onderwijs,sport  en  economie.  
Na  8  jaar  fractieassistent  nu  tijd  om  het  raadswerk  te  gaan  doen.  
  
Oscar  Homan  (1959)  
Oscar  Homan  woont  vanaf  zijn  jeugd  in  Soest.  Hij  heeft  twee  dochters    
in  de  basisschoolleeftijd  en  heeft  zijn  hele  carrière  gewerkt  in  het  personeelswerk  bij  
verschillende  werkgevers.  Hij  heeft  een  academische  studie  in  deze  richting  afgerond  
in  Engeland  aan  de  University  of  Herdfordshire.                                                                                            Is  een  
groot  voorstander  van  gelijke  kansen  voor  iedereen  en  vindt  het  belangrijk  dat  
mensen  zelf  verantwoordelijkheid  nemen  voor  hun  eigen  situatie.  
  
Marieke  de  Jong  (1946)  
Marieke  de  Jong  is  gepensioneerd  en  incidenteel  nog  werkzaam  als  kraamverzorgende  
(7  kleinkinderen)  en  lactatiekundige.  Als  directeur/  eigenaresse  van  een  kleine  
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kraamzorgorganisatie  heeft  zij  veel  ervaring  opgedaan  in  personeelsbeleid,  -
begeleiding,  contacten  met  maatschappelijk  werk,  artsen,  gynaecologen,  
verloskundigen,  verzekeraars,  cliënten  en  personeel.  In  de  afgelopen  jaren  is  zij  actief  
als  vrijwilliger/mantelzorger  voor  ouderen  in  verzorging/verpleeghuizen.    
0HWHQWKRXVLDVPHZLO]LM]LFKLQ]HWWHQYRRU=RUJ :HO]LMQµ6FKHLGHQYDQZRQHQHQ
]RUJ¶KXLVYHVWLQJYRRURXGHUHQ-HXJGHQ*H]LQHQMRQJHUHQLQKHWDOJHPHHQ
Jongeren  zijn    de  toekomst,  de  ouderen  mogen  zeker  niet  vergeten  worden  !  
  
  
De  verkiezingscampagne  op  weg  naar  maart  2014  
Het  is  al  weer  vier  jaar  geleden  dat  we  met  bestuur,  fractie,  kandidaten  en  overige  
enthousiaste  PvdA-leden  de  straat  opgingen  met  rozen,  flyers  en  een  lach  op  ons  
gezicht.    
Maar  of  dat  heeft  geholpen  is  maar  de  vraag.  
Dit  jaar  gaan  we  er  met  een  flink  budget  opnieuw  tegenaan!  
Alle  benodigde  spullen  hebben  we  in  de  loop  van  de  tijd  verzameld  en  we  hebben  niet  
stil  gezeten.  
De  lijst  met  campagnedagen  ligt  inmiddels  bij  de  kandidaten,  het  bestuur  en  de  
fractie.  
We  gaan  de  komende  maanden  diverse  wijken  in  om  inwoners  van  Soest  en  
Soesterberg  µlastig¶  te  vallen  tijdens  het  doen  van  de  boodschappen.  
We  gaan  ze  vragen  stellen  met  een  simpele  enquête,  waarvan  we  de  antwoorden  
meegeven  aan  de  fractie.  Als  presentje  krijgt  iedere  inwoner  als  aandenken  een  mooie  
PvdA  aansteker  om  het  licht  van  de  kaarsen  aan  te  steken,  of  misschien  wel  een  
sigaretje  ;;-).  
Ook  hebben  we  diverse    SODQQLQJHQJHPDDNWRPµEHNHQGH¶  Kamerleden  te  
ondervragen,  wij  noemen  o.a.  Jette  Kleinsma  of  Jacques  Monasch  .  
Om  Diederik  te  strikken  dat  gaat  moeilijk  ,  maar  we  doen  ons  best  om  hem  aan  zijn  
haren  binnen  te  slepen.  Daarover  zult  u  in  de  media  en  via  onze  website  
www.pvdasoest.nl  van  op  de  hoogte  worden  gebracht.  
  
U  bent  natuurlijk  van  harte  welkom  om  met  ons  mee  te  doen,  zodat  we  in  Soest  met  
meer  dan  3  zetels  winnen!  
  
Mocht  u  nog  meer  vragen  hebben  of  suggesties,  dat  kan  op  de  ledenvergadering.    
Bellen  kan  naar  035-6026102    of  06-28949774.  
  
Dus  komt  allen,  voor  vervoer  kan  gezorgd  worden.  
Met  vriendelijke  groeten,    
Frans  Bos,  campagneleider        
  
Algemene  beschouwingen  2013  
Somberheid  is  de  teneur  van  dit  moment.  Men  is  somber  over  het  weer,  somber  over  
veranderingen,  somber  over  werk,  somber  over  de  politiek,  kortom  somber  over  de  
toekomst  in  Nederland  en  in  Soest  is  het  nog  somberder.  
Een  bijkomend  probleem  in  onze  gemeente  is,  dat  het  college  dit  sombere  beeld  als  
het  ware  ontkent  door  veel  geld  in  discutabel  beleid  te  steken  of  in  te  stemmen  met  
JURWHULVLFR¶VLQSURMHFWHQ]RDOVKHW+DUWYDQGH+HXYHOUXJHQKLHUPHHHHQYROJHQG
college  met  flinke  problemen  opzadelt.    
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Ik  ben  van  nature  niet  zo  somber  ingesteld,  maar  van  de  begroting  van  2014  en  de  
jaren  daarna,  word  ik  zeker  niet  vrolijk.    
Uit  de  financiële  cijfers  van  de  september  circulaire  is  gebleken,  dat  er  nog  meer  
tekorten  ontstaan  op  de  begroting.  
Het  college  van  de  gemeente  Soest  praat  niet  over  de  meerjarenbegroting  en  neemt  
geen  verantwoordelijkheid.  Waarom  wil  het  college,  dus  de  college  partijen,  geen  
maatregelen  nemen  voor  de  periode  na  2014?  Een  college  wordt  weliswaar  voor  een  
periode  van  4  jaar  gekozen,  maar  de  genomen  besluiten  en  het  uitgestippelde  beleid  
hebben  effecten  voor  een  veel  langere  periode  dan  4  jaar.  Het  is  dan  ook  
onverantwoordelijk  om  heel  veel  geld  van  de  Soester  bevolking  uit  te  geven,  maar  
niet  met  maatregelen  te  komen  na  2014.    
Geacht  college,  voor  het  geval  u  het  niet  wist,  de  gemeente  Soest  zal  ook  na  de  
verkiezingen  en  dus  na  het  jaar  2014  gewoon  blijven  bestaan  en  de  pijnlijke  
maatregelen  die  u  nu  niet  neemt  zullen  straks  extra  hard  aankomen.    
Er  wachten  forse  bezuinigingen  op  ons,  waardoor  tekorten  op  de  gemeentelijke  
begroting  blijven  toenemen.  Als  fractie  vinden  wij  het  betreurenswaardig  dat  het  
college  geen  voorstellen  doet  om  de  tekorten  na  2014  op  te  vangen.  
Tot  op  het  laatst  blijft  dit  college  mooi  weer  spelen  en  geeft  geld  uit  aan  zaken  die  
goedkoper  kunnen.  In  de  begrotingskrant  heeft  u  dit  kunnen  lezen.  Denk  bijvoorbeeld  
aan  de  kostenbesparing  die  het  college  liet  liggen  bij  de  keuze  voor  het  sociaal-
cultureel  centrum  in  Soesterberg,  wat  een  besparing  van  miljoenen  kan  opleveren.    
Wij  gaan  volgende  week  praten  over  het  evenemententerrein  in  Soesterberg  en  daar  
is  al  duidelijk  te  zien  dat  deze  keuze  van  de  coalitie  nadelige  effecten  heeft  op  de  
financiële  opbrengst.    
Het  college  wil  niet  naar  de  argumenten  luisteren  en  blijft  haar  uitgestippelde  koers  
voortzetten.  Het  is  dan  ook  komisch  om  te  lezen  dat  GGS  op  de  kosten  wil  letten  door  
de  ondertunneling  bij  station  Soest-Zuid  te  schrappen.  GGS  weet  dondersgoed  dat  de  
gelden  voor  de  tunnel  niet  uit  de  kas  van  onze  gemeente  komen,  maar  van  een  groot  
project,  wat  al  jaren  geleden  hiervoor  is  gereserveerd.  U  moet  weten  dat  dit  de  enige  
kans  is  om  de  problemen  bij  de  enige  echte  doorgaande  weg  door  Soest  op  te  lossen  
YRRUKHWWHODDWLVHQGH2VVHQGDPZHJ³RYHUVWURRPW´PHWDXWR¶VHQEHGROYHQUDDNW
door  een  mist  van  CO-2  uitstoot.  
Wat  wil  de  PvdA  met  de  begroting?    
Wij  willen  niet  nog  meer  bezuinigen  op  de  WMO  waar  jaarlijks  700.000  euro  aan  
onttrokken  wordt  voor  andere  doeleinden,  maar  sanering  in  de  kosten  voor  het  
gebruik  van  expertise  buiten  het  gemeentehuis.  Niet  nog  meer  uitkleden  van  de  
sociale  zekerheid,  maar  afschaffen  van  Buitengewone  Opsporings  Ambtenaren  
(BOA´s).  De  vrijgekomen  budgetten  van  de  politiesurveillanten  zijn  de  afgelopen  
MDUHQLQJH]HWYRRUGHLQ]HWYDQ%2$¶VZDWHHQELMGUDJH]RXOHYHUHQDDQKHW
subjectieve  veiligheidsgevoel,  maar  dit  heeft  geen  resultaten  opgeleverd.  Het  bleef  
steken  bij  het  uitschrijven  van  parkeerbonnen.  Wat  de  PvdA  betreft  kan  dat  afgeschaft  
worden.    
Ook  vinden  wij  het  onverantwoord  om  bij  het  afvalbergingsstation  De  Schans  juist  nu  
een  verbeterslag  te  realiseren,  waar  heel  veel  geld  mee  gemoeid  is.  Dit  kan  wat  ons  
betreft  een  paar  jaar  wachten  tot  het  financiële  huishoudboekje  verbeterd  is.  
Verder  vinden  wij  het  belangrijk  dat  in  deze  economisch  slechte  omstandigheden,  de  
kwetsbare  groepen  ontzien  worden.  Huishoudens  waarbij  de  kostwinner  zonder  baan  
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is  komen  te  zitten,  die  ook  nog  eens  te  maken  hebben  met  allerlei  kosten  zoals  die  
voor  hun  schoolgaande  kinderen,  moeten  wij  ontzien  en  ondersteunen!    
Uit  rapporten  blijkt  dat  de  kinderen  in  arme  gezinnen  het  meest  geraakt  worden  door  
de  bezuinigingen.  Wij  willen  dat  de  kinderen  in  arme  gezinnen  een  extra  
ondersteuning  moeten  krijgen  vanuit  de  gemeente  en  daarom  zullen  wij  ook  een  
motie  indienen  om  dit  mogelijk  te  maken.    
Zoals  gezegd  is  er  somberheid  op  het  gebied  van  werkgelegenheid.  Werkgelegenheid  
is  vRRUGH3YG$HHQYDQGHEHODQJULMNVWHWKHPD¶V'HSRUWHIHXLOOHKRXGHUHFRQRPLVFKH
zaken  maakt  hier  gelukkig  werk  van.  Toch  zien  wij  tegelijkertijd  dat  het  
ondernemersklimaat  niet  optimaal  is.  Het  actief  helpen  en  ondersteunen  van  bedrijven  
in  sectoren  zoals  de  bouw  maar  ook  de  zorg  zou  een  hoge  prioriteit  moeten  hebben.  
Ook  willen  wij  dat  er  meer  stageplaatsen  komen  voor  de  Soester  jongeren.  
De  aanwezige  zorgsector  in  Soest  zal  moeten  worden  versterkt  en  uitgebreid  om  te  
voorzien  in  de  behoeftes  van  de  Soester  burger.  De  gemeente  moet  hierin  wat  de  
PvdA  betreft  een  trekkersrol  vervullen.  Vooral  ook  nu,  wanneer  wij  als  gemeente  met  
de  decentralisaties  meer  zorgtaken  op  ons  af  krijgen.    
De  zorgtaken  bieden  (ondanks  de  bezuinigingen)  een  kans  om  het  beter  uit  te  voeren  
en  de  werkgelegenheid  voor  de  Soester  bedrijven  en  instellingen  te  versterken.  
Uitbreiding  van  de  bestaande  voorzieningen  is  gepast  gezien  de  getalsmatige  
achterstand  van  dit  moment.    
De  gemeente  moet  wat  de  PvdA  betreft  hier  ook  snel  duidelijkheid  over  geven  naar  de  
betrokken  werknemers  om  de  onzekerheid  over  de  toekomst  zo  snel  mogelijk  weg  te  
nemen.    
  
Het  zal  u  dan  niet  verbazen  dat  de  PvdA  voorstander  is  van  een  wat  ambitieuzere  
uitbating  van  de  mooie  ligging  van  onze  gemeente  aan  bos,  duinen  en  water  bij  de  
Eem.    
Door  o.a.  horeca  en  sportondernemers  meer  bewegingsruimte  te  bieden  wil  de  PvdA  
werkgelegenheid  creëren.    
U  zult  begrijpen  dat  wij  dan  ook  sterk  voorstander  zijn  van  de  voortzetting  van  de  
ondernemersbijeenkomsten,  waarbij  extra  aandacht  LVYRRUGH==3µHUVHQ
zelfstandige  ondernemers.  
  
Zoals  ik  eerder  al  heb  aangegeven  neemt  het  college  geen  verantwoordelijkheid  voor  
de  jaren  na  2014.  Wij  hadden  daarom  overwogen  om  een  motie  van  treurnis  in  te  
dienen,  maar  hebben  toch  besloten  om  met  een  positieve  boodschap  2014  in  te  gaan.    
Een  boodschap  in  de  vorm  van  een  motie  van  HOOP:    
HOOP  dat  het  ons  zal  lukken  om  het  economische  tij  in  Soest  te  keren.    
HOOP  dat  wij  weer  weten  welke  koers  Soest  zal  gaan  varen.    
HOOP  dat  na  de  verkiezingen  verantwoordelijkheid  voor  de  toekomst  van  Soest  langer  
wordt  gedragen  dan  4  jaar.    
HOOP  dat  wij  met  alle  Soesters  samen  zorg  hebben  en  houden  voor  een  mooi  en  
sociaal  Soest  en  Soesterberg.  
    
Osman  Suna,  fractievoorzitter  PvdA  Soest  
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Werkplan  2014  afdeling  Soest/Soesterberg  
  
Inleiding    
In  dit  werkplan  geeft  het  bestuur  de  plannen  voor  2014  weer.  Het  plan  is  tevens  
bedoeld  als  toelichting  op  de  begroting  2014.    
In  2014  wil  het  bestuur  opnieuw  aandacht  geven  aan  het  meer  betrekken  van  leden  
en  kiezers  bij  het  beleid  en  de  activiteiten  van  de  afdeling.    
  
1.  Doel  (van  het  werkplan)    
Contact  met  de  leden  en  de  kiezers  moet  niet  beperkt  blijven  tot  de  jaren  waarin  we  
gemeenteraadsverkiezingen  houden.  Indien  mogelijk  zouden  de  
huiskamerbijeenkomsten  weer  georganiseerd  moeten  worden.  De  bijeenkomsten  
betrekken  leden  bij  actuele  onderwerpen  en  worden  als  zeer  leerzaam  en  nuttig  
ervaren.    
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  moment123  leden  (stand  van  1  november  2013).    
  
Fractie    
De  huidige  fractie  telt  3  leden  en  2  fractie  assistenten.  In  beginsel  is  het  bestuur  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  en  verantwoordelijk  voor  de  
ledenadministratie,  Websitebeheer:Edward  den  Adel  en  Marieke  de  Jong  
Campagneleider:  Frans  Bos    
Wil  Stekelenburg  is  congresafgevaardigde  en  Inga  Nygren  is  de  plaatsvervangende  
congresafgevaardigde.    
  
Het  bestuur  vergadert  ±  8  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.    
  
Communicatiemiddelen    
³+HW.RPSDV´:  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  en  wordt  per  mail  verstuurd,  leden  
zonder  mail  ontvangen  het  Kompas  per  post.    
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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  Edward  den  Adel  en  Marieke  de  Jong.    
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.    
  
4.  Hoe  willen  we  de  resultaten  behalen?    
Wat  hebben  we  nodig  om  de  door  ons  gestelde  doelen  te  halen?  Wat  gaan  we  doen?    
x Goede  communicatie  met  de  leden  
x Er  is  een  Ombudsteam  opgericht  in  2013,  aanvankelijk  is  samenwerking  met  
Baarn  gezocht,  maar  Baarn  heeft  hier  van  afgezien.  Als  er  een  beroep  op  het  
Ombudsteam  wordt  gedaan,  zet  Frans  Bos  de  vraag  uit  onder  een  van  de  leden.    
x 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.    
x (HQJRHGGXLGHOLMNHQDFWLHISODQPHWDDQVSUHNHQGHWKHPD¶VGLHHHQEUHHG
publiek  aanspreken.    
x Ledenvergaderingen  en  huiskamerbijeenkomsten  
x 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.    
Contact  tussen  bestuur  en  fractie    
Het  contact  tussen  bestuur  en  fractie  behoeft  meer  aandacht.  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  2014  gecontinueerd.  Om  voortgang  
en  functioneren  te  bespreken  en  de  samenwerking  te  verbeteren  komen  bestuur  en  
fractie  twee  keer  per  jaar  bij  elkaar.    
  
6.  Overige  contacten    
Het  gewest  en  omliggende  afdelingen    
Het  contact  met  de  omliggende  afdelingen  en  het  gewest  dient  te  worden  versterkt.  
Ervaring  leert  dat  alle  afdelingen  erg  druk  zijn  met  het  regelen  dat  wat  noodzakelijk  is  
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en  te  weinig  tijd  en  mogelijkheden  hebben  om  de  horizon  te  verbreden.  Ook  voor  ons  
geldt  prioriteit  voor  de  activiteiten  in  de  eigen  afdeling.    
  
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.    
  
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  waar  mogelijk  ook  werkbezoeken  brengen  aan  bedrijven  en  
instellingen.    
Gezamenlijke  kennismaking  met  onze  nieuwe  leden    
Opzetten  van  een  specifieke  huiskamerbijeenkomsten  gericht  op  kennismaking  met  
onze  nieuwe  leden.    
  
7.  Tot  slot    
We  hebben  met  dit  werkplan  een  zo  goed  mogelijk  beeld  willen  scheppen  van  wat  we  
KHWNRPHQGHMDDU³ZLOOHQJDDQGRHQ´+HWGRHOLVRPGLW]RFRPSOHHWPRJHOLMNZHHUWH
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.  De  begroting  voor  2014  wordt  uitgereikt  op  de  ALV.  
  
Verslag  ledenvergadering  PvdA,  afd.  Soest/Soesterberg  d.d.27-3-2013    
  
1. Opening.  
a. Voorzitter  opent  de  vergadering.  Heet  allen  hartelijk  welkom.  
b. Afmelding  :  Ab  Hooyer.  
c. Aanwezig  :  Han  van  Marwijk,  Gerrit  Stekelenburg,  Hans  Redeker,  Marieke  de  
Jong,  Osman  Suna,  Herman  Posthuma,  Adem  Baskaya,  Fredy  Muskee,  Salih  
Conöz,  Frans  Bos,  Cees  Verkerk,  Wouter  Hamel,  Wil  Stekelenburg,  Annette  van  
Schaik,  Edward  den  Adel,  Inga  Nygren.  Zestien  personen,  10%  van  ons  
ledenbestand.  
  
2. Mededelingen  en  post.  
a. Aanwezigheid  Tweede  Kamerlid.  Via  het  partijbureau  het  aanbod  gekregen  dat  
een  Tweede  Kamerlid  onze  ledenvergadering  wilde  bezoeken.  Vonden  wij  
prima.  Maar  na  lang  heen  en  weer  mailen,  zelfs  met  de  hulp  van  Hans  Spekman  
zag  men  geen  kans  een  lid  vrij  te  maken  voor  onze  avond.  Jammer  want  hun  
bedoeling  was    juist  om  uit  te  leggen  hoe  de  houding  van  de  PvdA  is,  met  name  
bij  de  bezuinigingen.  Er  waren  zoveel  aanvragen,  het  was  niet  te  regelen.  Toch  
besluiten  we  een  blijk  van  teleurstelling  te  sturen  naar  Hans  Spekman.  
b. Wie  toch  een  bijeenkomst  met  een  Tweede  Kamerlid  wil  bijwonen  kan  op  16  
april  terecht  in  Hilversum.  
c. Geen  post.  
3. Verslag  ledenvergadering  26  november  2012.  
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a. Er  bestaat  geen  Paul  Lemmenfonds  ,  er  is  een  speciale  commissie  die  de  
fietstocht  organiseert  en  het  goede  doel  kiest  waar  de  opbrengst  van  de  tocht  
heen  gaat.  
b. De  campagne  wordt  niet  kritisch    gevolgd  door  Hans  Redeker,  onze  
penningmeester,  hij  is  financieel  verantwoordelijk  en  moet  zijn  goedkeuring  
geven.    
c. Verder  akkoord.  
  
4. Jaarverslag  bestuur  2012.  
Akkoord.  
5. Jaarverslag  fractie.  
Akkoord.  
6. Jaarrekening  2012,  incl.  kascontrole.  
a. Sterk  afgeweken  van  de  begroting,  komt  o.a.  door  de  Paul  Lemmen  fietstocht.  
b. PvdA  werkt  met  gestandaardiseerd  systeem,  bepaalde  posten  soms  moeilijk  in  
te  vullen.  Bloemen  en  eventuele  andere  attenties  komen  bijv.  bij  
bestuurskosten.  
c. Buffer  van  1500  euro  moet  blijven  eventueel  voor  de  campagne.  
d. Toertocht  Paul  Lemmen.  Partijbestuur  1000  euro,  fractie  250  euro,  bestuur  250  
euro.  Lukt  niet  om  dat  buiten  de  begroting  te  houden.  
e. Campagnecommissie  gaat  begroting  maken.  
f. Donatie  Paul  Lemmen  fietstocht  wordt  weer  bij  het  partijbestuur  aangevraagd.  
Doel  is  nog  niet  bekend.  
g. Kascontrole  uitgevoerd  door  Inga  en  Fredy.  In  orde  bevonden.  Wel  de  
opmerking  dat  de  afdracht  van  de  raadsleden  te  onregelmatig  gaat.  Fractie  
voorzitter  zal  het  regelen.  
  
7. Verkiezing  nieuwe  kascontrolecommissie.  
Fredy  blijft  nog  een  jaar,  Frans  Bos  is  de  nieuwkomer.  
8. Bestuur.  
Gezien  het  feit  is  dat  een  aantal  bestuursleden  zich  kandidaat  stelt  voor  de  
gemeenteraadsverkiezingen  zal  het  niet  meepraten  over  de  kandidatenlijst.  Het  
bestuur  blijft  gewoon  besturen,  de  kandidaatstellingscommissie  regelt  de  
kandidatenlijst.  
9. Concept  profielschets  kandidaten  gemeenteraadsverkiezingen  2014.  
a. Cees  Verkerk,  voorzitter  kandidaatstellingscommissie  legt  het  hoe  en  waarom  
uit.  
b. Discussie.  Hoeveel  fractieleden  ?  Een  wethouder  ?  De  eisen  voor  een  kandidaat  
zijn  er  wel  erg  veel.  We  zullen  ons  dus  moeten  beperken  tot  minimale  
voorwaarden..  Het  is  goed  dat  mogelijke  belangstellenden  in  ieder  geval  zien  
wat  er  allemaal  op  een  raadslid  af  komt.  
c. Lijstduwers.  Moeten  zichzelf  aanmelden.  Wel  aangeven  niet  in  de  raad  te  willen.  
d. Vergadering  gaat  akkoord.  Edward  zorgt  voor  een  schrijven  naar  de  leden.  Cees  
is  inleveradres.  
  
10.Wethouderskandidaten.  
Wij  kiezen  voor  het  model  om  dat  te  bespreken  na  de  verkiezingen.  De  fractie  
benoemt  de  wethouder,  maar  de  ledenvergadering  bepaalt  of  we  willen  meedoen  
in  een  college.  
11.Verkiezingsprogramma  gemeenteraad  2014.  
Kompas  november  2013  
12  

a.
b.
c.
d.

Han  geeft  uitleg.  
Groot  of  klein,  alles  heeft  voor-  en  nadelen.    
We  besluiten  hoofdregels  bovenaan.  Uitwerking  er  onder.  
Werkgroep  bestaande  uit  Herman,  Han,  Madelon  en  Oscar  zullen  gevraagd  
worden.  
e. Han  is  coördinator.  
  
12.Campagne.  
a. Delegatie  uit  Amsterdam  komt  naar  Soest  om  te  overleggen  over  een  
campagnestrategie.  
b. Er  is  een  eigen  website.  
c. Frans  maakt  een  overzicht.  
d. Voor  dat  we  de  straat  op  gaan  zal  overleg  moeten  vinden  met  de  deelnemers.  
  
13.Huiskamerbijeenkomsten.  
Gaan  nog  steeds  door.  Wisselend  bezoek.  Succesvol.  
14.Site  en  ledenadministratie.  
a. Edward  doet  het  meeste  werk.  Site  wordt  prima  bijgehouden.  Applaus  van  de  
aanwezigen.  
b. Ledenaantal  134.  
  
15.Landelijk  congres  27  april  in  Leeuwarden.  
Marieke  gaat  als  vervangster  van  Wil  die  afwezig  is,  mits  de  ledenvergadering  dit  
goedkeurt.  Dit  gebeurt.  Inga  blijft  tweede  afgevaardigde.  
16.Lokale  politiek  2013.  
Osman  geeft  een  overzicht  van  lopende  zaken  ;;  
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

  

h.
i.
j.
k.

scholen,  kleine  scholen  onhoudbaar,  
brede  school,  discussie,  
burgemeester,  waarnemer  blijft  voorlopig,  eind  april  uitspraak  C  de  K.  
sportbezuinigingen,  klankbordgroepen.  
Station  Soest-  zuid,  werkgroep  o.l.v.  Herman.  Onze  voorkeur  tunnelvariant.  
Compromis.  Zoeken  naar  voorwaarden.  
Zorginstellingen.  Geen  overleg  met  Den  Haag.  Overleg  met  woningcoöperaties.  
Hart  van  de  Heuvelrug.  Heeft  moeite  met  cijfers.  Men  wil  geen  openbaarheid.  
PvdA  probeert  een  openbare  vergadering  te  organiseren.  
Soest  heeft  last  van  de  afwaardering  van  de  grondprijzen.  
Nota  wonen.  Evt.  leegstaande  kantoren  benutten.  
Zorg.  Bijeenkomst  wethouders  met  Van  Rhijn.  
Ecoduct  gaat  voorlopig  niet  door.  

17.Rondvraag.  
a. Er  gaat  een  brief,  dus  geen  mail,  naar  alle  leden  met  de  profielschets.  
b. Er  wordt  geen  advertentie  geplaatst  om  kandidaten  te  krijgen.  
c. Oscar  Homan  heeft  gevraagd  naar  de  mogelijkheden  van  een  ombudsteam.  
Frans  zoekt  contact  met  Baarn,  waar  er  al  een  is  opgericht.  
d. Verkiezingen  zijn  verplaatst  naar  19  maart.  
e. Afsluiting  Foekenlaan  /  W.P.-  laan  blijft  voorlopig  bestaan.  Komt  er  een  actie  
van  de  PvdA  fractie  ?  
f. Moeten  werklozen  alles  accepteren  in  Soest  ?  Men  kijkt  naar  het  niveau.  Per  
individu  bekijken.  Als  mensen  onheus  behandeld  worden  laat  het  ze  melden  bij  
de  fractie  van  de  PvdA.  
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g. Armoede.  Hoeveel  kinderen  in  Soest  ?  Hoeveel  mensen  in  de  bijzonder  bijstand  
?  Hoeveel  mensen  bij  de  voedselbank  ?  Nieuwe  monster  wordt  armoede.  
h. Kompas.  Wil  wil  graag  dat  mensen  hem  schriftelijk  krijgen.  Meningen  verdeeld.  
Er  komt  in  de  brief  aan  de  leden  met  de  profielschets  de  vraag  te  staan  welk  lid  
ons  Kompas  schriftelijk  wil  ontvangen.  
  
18.Sluiting.  
Onder  dankzegging  aan  alle  aanwezigen  sluit  de  voorzitter  de  vergadering.  
                Gerrit  Stekelenburg  
Barend  Blom  was  een  echte  PvdA  man  
  
%DUHQG%ORPHHQ3YG$¶HURYHUOHGHQLQVHSWHPEHU.  
Barend  Blom  heeft  de  leeftijd  van  94  jaar  bereikt.  
=RDOVKLM]HOI]HL´,NEHQURRGJHERUHQHQLNJDURRGGRRG´  
Zijn  moeder  was  SDAP  raadslid  in  Utrecht  en  hij  wil  de  van  haar  geërfde  rode  vlag  op  
zijn  kist.  
Barend  heeft  achtereenvolgens  gewoond  in  Utrecht,  Hilversum,  Soest  en  op  het  laatst  
in  Sint  Annaland  op  Tholen.  
Hij  is  voor  de  PvdA  van  grote  waarde  geweest  vanwege  zijn  inbreng  bij  diverse  
activiteiten.    
In  Soest  was  hij  met  name  van  belang  als  de  grote  animator  van  diverse  campagnes.    
Zijn  beroep,  hij  was  hoofduitvoerder  in  de  bouw,  kwam  goed  uit  bij  het  fabriceren  van  
allerlei  hulpmiddelen.    
Ook  was  hij  een  van  de  trekkers  bij  de  uitvoerige  organisatie  van  de  
Nieuwjaarsbijeenkomsten,  waar  diverse  wensenlijstjes  door  politieke  partijen,  
verenigingen  en  vele  organisaties  op  ludieke  wijze  naar  voren  werden  gebracht.  
Behalve  met  de  PvdA  was  Barend  bezig  met  tal  van  andere  organisaties.    
Voor  het  KNGV  organiseerde  hij  een  aantal  keren  de  gymnastraeda,  waarbij  je  naar  
vele  landen  ging.  Bij  de  gymnastraeda  in  Nederland  regelde  hij  gastgezinnen  en  
sportkleding  voor  vooral  de  arme  Oost-Europese  kinderen.  
Ook  de  ouderen  in  Soest  hebben  Barend  leren  kennen.  Hij  heeft  in  allerlei  besturen  
gezeten  en  was  o.a.  voorzitter  van  de  ANBO  en  de  COSBO.  
In  de  Tweede  Wereldoorlog  zat  hij  in  het  verzet  en  regelde  vooral  onderduikadressen  
voor  Joden.  Later  heeft  hij  van  de  Israëlische  regering  de  medaille  van  Yad  Vashem  
ontvangen.  
Wat  hij  later  vreemd  vond,  is  zijn  trouwdatum.  Hij  is  op  4  mei  1942  getrouwd,  maar  
ja,  hij  kon  toen  nog  niet  weten  dat  dat  later  dodenherdenkingsdag  zou  worden.  
Twee  van  zijn  drie  kinderen  houden  zich  ook  bezig  met  de  PvdA  politiek.  Zijn  dochter  
Noor  in  de  gemeentepolitiek  van  Maarssen,  zijn  zoon  Luc  is  Tweede  Kamerlid  geweest.  
Tot  de  laatste  dagen  heeft  Barend  zich  met  de  politiek  bezig  gehouden  met  een  zeer  
eigen  mening,  wat  dat  betreft  is  hij  in  het  harnas  gestorven.  
Hij  kon  prachtig  vertellen  over  vroeger,  m.n.  dat  het  toen  niet  allemaal  beter  was,  wat  
nu  nog  wel  eens  gezegd  wordt,  maar  dat  je  echt  oud  moet  zijn  om  dat  te  weten.  
Gelukkig  heeft  hij  veel  geschreven  en  vastgelegd,  voor  zijn  kinderen,  kleinkinderen,  
maar  ook  voor  ons  die  daar  belangstelling  voor  hebben.  
Tot  het  einde  toe  het  leven  in  eigen  hand  hebben  is  hem  gelukt.    
    
Gerrit  Stekelenburg,  secretaris  PvdA  Soest/Soesterberg  
  
Kijk  op  de  website  www.pvdasoest.nl  voor  het  laatste  nieuws!  
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