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Verkiezingstijd
Op het moment, dat ik deze bijdrage voor het Kompas schrijf, zitten we nog ruim 4 weken voor
de landelijke verkiezingen van 22 november.
Terwijl zich in Darfur misschien wel de grootste humanitaire ramp van dit moment afspeelt
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En kennelijk vinden campagneleiders, dat dit vooral zo moet blijven. Met name Balkenende
ontwijkt het maatschappelijk debat.
Hopelijk slaat de verkiezingsvlam nog in de pan met uiteindelijk een grote zege voor de PvdA,
want dit land verdient zoveel beter!!
Inmiddels is het al weer ruim een half jaar gelden, dat de PvdA in Soest/Soesterberg een
unieke verkiezingswinst behaalde: van twee naar vijf zetels!!
De nieuwe fractie onder de prima leiding van Herman Posthuma laat van zich horen en ook
onze wethouder Paul Lemmen voelt zich als een vis in het water.
De samenwerking van bestuur met fractie en wethouder gaat goed en het is verheugend te
kunnen constateren, dat meer leden interesse tonen.
Dat zal hopelijk ook merkbaar zijn tijdens de komende campagne voor de landelijke
verkiezingen, want we zullen ook in Soest en Soesterberg de straat opgaan om de burgers
duidelijk te maken, dat het anders moet!
De feiten liegen er niet om; ik noem slechts enkele voorbeelden:
 De kloof tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest.
 De kosten in de zorg zijn steeds minder solidair; met name de chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen zijn fors meer gaan betalen.
 De uitgaven voor management en administratie in ziekenhuizen steeg in 2005 met 32%,
terwijl het aantal bedden met 10% is gedaald.
 Voor starters wordt het bijna onmogelijk een huis te kopen.
Laten we ons gezamenlijk inzetten voor een sterker en socialer Nederland!
In deze nieuwsbrief leest u er alles over.
Cees Verkerk, voorzitter PvdA, afdeling Soest/Soesterberg
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door Paul Lemmen, wethouder namens de PvdA
Fietsend naar het gemeentehuis zie ik de eerste grote verkiezingsaffiches op het aanplakbord
op de Dalweg verschijnen. Het is een bovenformaat PvdA-poster die als eerste wordt
opgehangen. Springt eruit! Een goed voorteken voor de nadere verkiezingen. In een
opperbeste stemming fiets ik door naar mijn werk.
Het doet denken aan de verkiezingen van ruim een half jaar geleden. Het opvallende PvdAaffiche stond toen garant voor een klinkende overwinning ... én een plek in het college.
De euforie van de eerste weken is voorbij. Nu is het hard aanpakken om de gestelde doelen te
bereiken. Het college werkt eensgezind en met veel plezier aan de realisering van het
raadsprogramma en de voortdurende nieuwe zaken die de aandacht vragen.
De samenwerking met de fractie gaat goed. Dus onder gunstige omstandigheden kan de partij
en ikzelf me inzetten voor een sterker en socialer Soest.
Voor mijn portefeuille staat er op sportief gebied heel wat op stapel: een nieuwe sportzaal in
Smitsveen, de voortzetting van de breedtesport, afronding van de sportaccommodatie aan de
Kerklaan in Soesterberg en niet te vergeten de investeringen op sportgebied die samenhangen
met het vrijspelen van de Staringlaan. De florissante gemeentelijke kas is een waardevolle
bijkomstigheid.
Op verkeersgebied wordt er gesleuteld aan een betere doorstroming van het verkeer. De
Koningswegroute wordt aangepakt, de Birkstraat staat voor een facelift en de studie naar de
rondweg en het openstellen van straten wacht alleen nog op de toestemming van de raad.
Persoonlijk vind ik het belangrijk dat voor de fietser het nodige wordt gedaan. Dit najaar wordt
een aantal fietspaden totaal vernieuwd, zoals het fietspad over de Kampweg in Soesterberg en
het fietspad van de Wieksloterweg naar de Tamboerijn in Overhees. Aan de raad is gevraagd
om een budget te geven voor het doortrekken van dit pad richting Smitsveen. De fietsbrug over
de Eem komt er, nu het contract met de bouwer Dura Vermeer is getekend. Over een jaar kun
je voortaan met de fiets dwars door de Eempolder naar Nieuwland, Vathorst en straks in 2010
ook naar het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort.
De sociale paragraaf is meer eentje van lange adem. Op integratiegebied is er een begin
gemaakt met een aanpak voor integratie en sport. De eerste aanzetten op onderwijsgebied
leren me wel dat er nog heel wat aan Seelenmassage dient te gebeuren, alvorens er concrete
resultaten te verwachten zijn.
Het doet me goed dat in de taaie schuldhulpverlening er vorderingen te melden zijn. Binnenkort
begint er een project om de instanties, die de schuldhulpverlening tot een succes moeten
maken (gemeente zelf, maatschappelijk werk en de Stadsbank) tot een betere samenwerking
en een betere dienstverlening aan te zetten.
Op jongerengebied zijn er al verschillende initiatieven genomen, maar daar heb ik het gevoel
dat het nooit genoeg kan zijn. Er is nog veel te doen op dit terrein.
En dan de WMO. Een intensieve samenwerking met de gemeenteraad en de cliëntenraad
CCG ging vooraf aan de Europese aanbesteding, die voor mij en vele andere Soester(berger)s
een verrassende afloop kreeg. Geen van de huidige aanbieders van huishoudelijke hulp
(Amant en Zorgpalet Baarn/Soest) slaagde erin een ´perceel´ in de wacht te slepen. Je mocht
aannemen dat ze er op gebrand zouden zijn die lucratieve opdracht binnen te halen. Dat dit
niet gelukt is, is spijtig, maar wel inherent aan een openbare aanbestedingsprocedure. De
Soester huisartsen zijn verbijsterd, al hadden ze zelf als ondernemers kunnen bevroeden dat er
bij een aanbesteding altijd winnaars en verliezers zijn. De komende weken zal ik mijn handen
vol hebben om de voorbereiding van de WMO, die op 1 januari a.s. toch echt van start moet
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Verslag ledenvergadering PvdA

13- 9- 2006

door Gerrit Stekelenburg
Deze avond was speciaal belegd om het concept- verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezingen op 22 november 2006 te bespreken.
Afwezig : Cees Verkerk, voorzitter, met vakantie.
Aanwezig 22 personen, waarvan 2, Paul en Muhammet, vanaf 21.00 u. Verplichtingen elders.
Ingekomen : Schrijven van de heer H. van Meurs, 2 te behandelen amendementen.
Afgevaardigde naar het Congres Inga, vervanger Cees. Inga zal onze op- en aanmerkingen op
het voorcongres bespreken.
De waarnemend voorzitter, Han van Marwijk, opent de vergadering. Hij stelt een werkvolgorde
voor om het concept- verkiezingsprogramma te behandelen. Het zal gaan via de 9
hoofdonderwerpen van het programma.
De volgende besluiten zijn genomen :
1. Het voorstel van de heer Van Meurs om opvoedingsinstituten op te nemen in het
programma wordt niet overgenomen, de mening is dat dit onderwerp al voldoende in het
programma staat.
2. Het voorstel van de heer Van Meurs om voor te stellen de Graaibelasting in te voeren wordt
niet serieus genomen. Het onderwerp : overbetaling aan toplieden in het bedrijfsleven wel,
maar graaibelasting lijkt moeilijk haalbaar.
3. Kinderopvang willen wij inkomensafhankelijk. Wel invoeren voor iedereen, werkend of niet
werkend.
4. Oplettend zijn voor het verdwijnen van werk naar de lagere loonlanden. Zorg voor je eigen
bedrijven. Neem het serieus, haal met name de arbeid voor ongeschoolden terug.
5. Participatie voor vrouwen. Een na te streven percentage aangeven. Gelijke beloning voor
mannen en vrouwen afdwingen.
6. De voorstellen over AOW en pensioen beter uitleggen. Te veel mensen hebben nog steeds
een verkeerde voorstelling van zaken.
7. WMO. De huisarts moet gaan indiceren, geen goede zaak.
8. Betaald voetbal. Voorstel om alle financiële steun te staken vindt geen steun. Wordt niet
overgenomen.
9. Invoegen : levensloopbestendig bouwen.
10. Politie- surveillanten. Voorstel is om bestuurlijke boetes ten gunste van de gemeentes te
gaan invoeren.
11. Openbaar vervoer niet gratis voor allen. Voorstellen het inkomensafhankelijk te maken.
12. Geld verslindende zaken in Straatsburg af schaffen.
13. Aandacht schenken aan de toelating van landen bij de EG. Blijkbaar geen problemen met
Bulgarije en Roemenië. Aan Turkije worden allerlei eisen gesteld. Wij vinden dit meten met
twee maten.
14. Hoge prioriteit geven aan armoedebestrijding.
15. Efficiënter werken door de provincie benadrukken. Is de bestuurslaag provincie nog wel
nodig?
16. Voorstellen bij politieke vertegenwoordiging afsplitsingen onmogelijk te maken. Een zetel
zal altijd bij de partij moeten blijven, een persoon mag geen eigen partij stichten of
overlopen naar een andere partij.
17. Het idee van Depla om de pensioenfondsen door te lichten op nemen in het programma. Je
moet je hier mee veel beter profileren, zeker nu andere partijen het voorstel steunen. Breng
naar buiten bij wie dit uitstekende voorstel vandaan komt.
18. Successie rechten. Het voorstel om deze te verhogen of nalatenschappen aan de staat te
schenken i.p.v. aan nakomelingen vindt geen steun en wordt dientengevolge verworpen.
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Na een aantal discussies in een plezierige sfeer kan de voorzitter de vergadering om 22.30 u.
sluiten. Hij wenst Inga alle sterkte en veel succes bij volgende bijeenkomsten, voorcongres en
congres.
Ik heb geprobeerd e.e.a. zo goed mogelijk te verwoorden. Ik hoop dat een ieder aan de hand
van het door mij geschrevene nog even na kan denken over de avond.

Bestuurswerk
door Gerrit Stekelenburg
Het bestuur van onze afdeling bestaat uit :
Cees Verkerk, voorzitter,
Gerrit Stekelenburg, secretaris,
Inga Nygren, penningmeester,
Han van Marwijk, vice- voorzitter, campagnezaken.
Frans Bos, ledenadministratie, campagneleider, webmaster.
Dit bestuur bestuurt de afdeling, d.w.z. probeert er voor te zorgen
- dat er contacten met de leden zijn
- organiseert ledenvergaderingen
- z
or
gtv
oor“
HetKompas”
- heeft contact met het Gewestbestuur
- heeft contact met het hoofdbestuur
- organiseert de campagnes rondom de verkiezingen
- beheert de website
- gaat naar diverse bijeenkomsten, zoals naar Wouter Bos in Utrecht en de congressen in
Utrecht en in Rotterdam
Het bestuur bemoeit zich niet met politieke zaken. Dat is de taak van fractie en wethouder.
Het bestuur houdt wel goed in de gaten dat fractie en wethouder zich houden aan ons
verkiezingsprogramma. Dit programma is goedgekeurd door onze Algemene Ledenvergadering
en dat is nu eenmaal het hoogste orgaan van de afdeling.
De zwaarte van het besturen verschilt per jaar. Dit jaar is een pittig jaar.
Gemeenteraadsverkiezingen, niet voor niets campagne gevoerd, van twee naar vijf zetels en
daar bovenop nog een wethouder geleverd.
Tweede Kamer verkiezingen, we zitten midden in de organisatie.
Provinciale Staten verkiezingen, voorjaar 2007, maar reeds nu zijn de voorbereidingen gestart.
Het huidige bestuur heeft onderling een prima verstandhouding. We vergaderen een maal per
maand, indien nodig meer.
Contacten met wethouder en fractie zijn uitstekend. Op onze bestuursvergaderingen zijn altijd,
uitzonderingen daargelaten, wethouder en fractie- voorzitter aanwezig. We houden elkaar op
de hoogte van de zaken waarmee we bezig zijn en zo nodig vragen we elkaars advies. Op
deze manier voorkom je problemen en iedereen kan met plezier zijn werk doen.
Kortom : dit vrijwilligerswerk dat erg saai lijkt is best leuk!
Tot slot :
- heb je wat te melden, geef het door aan Frans Bos, die kan het op onze website zetten
- wil je ook binnen de partij wat doen, zoek contact met een van onze bestuursleden, er is
vaak genoeg hulp nodig
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Verkiezingsdebat - 8 november - De Speeldoos Baarn
Op woensdag 8 november om 20.00 uur staat er georganiseerd door PvdA i.s.m. CDA
een interessant verkiezingsdebat op stapel. Daarin zullen Hans Spekman, PvdA en Pieter
Omtzigt, CDA samen met vertegenwoordigers van VVD en GL met elkaar discussiëren
over thema's als rijk-arm, zorg, wonen en milieu.
Hans Spekman (Zevenhuizen, 1966) was namens de Partij van de Arbeid in 1995 lid van de
gemeenteraad, in 1997 fractievoorzitter en.van 2001 tot 2006 wethouder in de gemeente
Utrecht. Spekman is PvdA-kandidaat nr 17 voor het lidmaatschap van Tweede Kamer, en is
inmiddels als adviseur betrokken bij de parlementsfractie van de PvdA.
Spekman heeft milieukunde gestudeerd, en een propedeuse Wijsbegeerte en Politicologie
gevolgd. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Maatschappelijke Opvang
en Verslavingszorg, Interculturalisatie, Sport en de wijken Noordwest en Zuid.
Over zijn jeugd schrijft hij:
Ik kom uit een echt rood nest. Het vaandel van de SDAP hangt in mijn werkkamer. Ik heb hem
geërfd van mijn grootvader die in Zevenhuizen de SDAP heeft opgericht. Ook mijn vader was
politiek actief: hij was plaatselijk voorzitter van de PvdA. Maar mijn kennis van de geschiedenis
van de partij heb ik van mijn moeder, zij heeft mij heel veel waardevolle verhalen verteld die
mijn mening over hoe de samenleving eruit zou moeten zien, heeft gevormd.
In die tijd was solidariteit noodzaak. Het moest beter en de SDAP vertegenwoordigde de hoop.
Nu, bijna 100 jaar later is solidariteit geïnstitutionaliseerd in de vorm van een woud van regels.
Solidariteit is daardoor anoniem geworden. Maar vast staat dat ook nu de samenleving
machtigen en rijken, machtelozen en armen kent. Solidariteit is daarom nog even actueel, ook
al vinden veel mensen het een achterhaalde uitdrukking. Wat mij betreft is solidariteit
gekoppeld aan verdraagzaamheid, soms aan ingrijpen in de collectiviteit om individuen tegen
elkaar te beschermen. Solidariteit moet weer een plek in het hart krijgen. Daar streef ik naar.
Pieter Herman Omtzigt ('s-Gravenhage, 1974) is sinds 2003 lid van de Tweede Kamerfractie
van het CDA. Het rooms-katholieke kamerlid is sinds 2000 lid van het CDA en is anno 2005
woonachtig in Hengelo. Hij studeerde economie en statistiek in Exeter en Rome en
promoveerde in 2003 in Florence op een proefschrift, getiteld 'Essays on cointegration.
Daarnaast was hij actief bij de jongerenorganisatie van het CNV. De heer Omtzigt woont in
Hengelo. In de Tweede Kamer houdt zich onder meer bezig met pensioenen, het nieuwe
zorgstelsel en vernieuwing van de sociale zekerheid.
Na zijn jaren in Italië en Engeland vindt hij dat de sociale zekerheid strenger moet worden om
sociaal te kunnen zijn. Zo zijn er in Italië meer mensen die een pensioen ontvangen dan er
werken. De pensioenen zijn daardoor natuurlijk erg laag en juist dat laatste moet voorkomen
worden hier in Nederland. Wel moet iedereen in staat zijn om de noodzakelijke sociale
zekerheid te krijgen. Zo is het door een initiatief van Pieter straks mogelijk om op je 65e nog
een nabestaandenpensioen in te kopen voor je partner. Voor het nabestaandenpensioen zet hij
zich ook in met een brievenactie op deze website.
Een nieuw zorgstelsel moet ervoor zorgen dat de zorg doelmatiger gaat werken: de lasten
moeten ook eerlijker verdeeld worden dan nu (waar bijvoorbeeld jonge particulier verzekerden
heel weinig betalen en oudere zieken soms duizend euro meer). De premie wordt wel voor
iedereen gelijk, maar een zorgtoeslag (zoals de huursubsidie) betekent dat mensen met een
kleinere beurs soms fors meer dan de helft van de premie terugkrijgen.
Hij zet zich er hard voor in om een patiëntendossier snel operationeel te krijgen: het is toch te
gek dat bij binnenkomst in een ander ziekenhuis vaak veel zaken helemaal opnieuw gedaan
moeten worden. Wanneer de situatie ernstig is, kan dat zelfs tot grote ongevallen leiden, waar
we weinig van horen. Na lang aandringen van Pieter in de Tweede Kamer heeft Hoogervorst
toegezegd dat een medicatiedossier in 2006 operationeel werd.
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Koppensnellen
door Frans Bos
Sinds een paar maanden ben ik bevorderd van campagneleider tot websiteleider.
Kost maar een uurtje in de week werd er meteen bij gezegd.
Nou, dat ene uurtje mag dan zijn opgelopen tot 7 uren in de week, in al die maanden heb ik
nog nooit zoveel geknipt en geplakt. Op de kleuterschool vond ik dat al leuk en nu nog steeds.
Een website bijhouden is gewoon koppensnellen door de digitale kranten om te kijken of er iets
interessants in staat om op onze website te plaatsen.
Dagelijks worden de e-mails bij me afgeleverd van google tot en met “
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en te plakken.
U kunt dus gewoon uw abonnement op uw krant opzeggen.
Voor degene die geen computer in huis heeft, sturen we vanaf november 2006 regelmatig een
ouderwetse Kompas om u toch op de hoogte te houden.
Mocht u aan-of opmerkingen hebben over de inhoud van de website ? www.pvda.nu
Laat dat dan gerust even weten. Ik sta open voor schouderklopjes en voor kritiek.

Begroting afdeling Partij van de Arbeid afdeling Soest/Soesterberg 2007
door Inga Nygren

Banksaldo 03 oktober 2006
Inkomsten
Afdracht hoofdbestuur
Afdracht vijf raadsleden1
Afdracht wethouder
Uitgaven
ALV drie keer
Bestuursvergadering
Bestuurskosten
Congres reisgeld
Eerste mei bloem
Kantoorartikelen
Thema avonden
Rood op straat
Vliegveld
Lief en leedpotje
Verkiezing provincie
Campagne advertenties
Spaarfonds
Website
Kompas 3x
Rosa leergangen
Opvang nieuwe leden
Diversen
Totaal

€313.
72
€1424.
44
€1554.
00
€1812.
00
€4790.
44
€ 550.
00
€ 100.
00
€ 100.00
€ 75.
00
€ 75.
00
€ 125.
00
€ 500.
00
€ 250.
00
€ 250.
00
€ 50.
00
€ 500.
00
€ 350.
00
€ 550.
00
€ 175.
00
€ 450.
00
€ 150.
00
€ 175.
00
€ 365.
44
€4790.
44

1

De hierboven genoemde inkomst zal waarschijnlijk iets lager uitvallen i.v.m. bijstelling van een van de bijdragen.
Bij het opstellen van deze begroting was dit nog niet bekend.
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Verslag PvdA Festival 2006
door Frans Bos
De aanvang van de middag was 14.00 uur, maar door het verschrikkelijke aantal lange files op
de A10 kwamen Madelon, Inga en ik pas om 15.00 uur aan op het voormalige Stork terrein in
Amsterdam.
Het festival was opgezet voor de honderden vrijwilligers van de PvdA, die mee gaan doen aan
de campagne voor de verkiezingen van 22 november.
We werden verwelkomd door Michiel van Hulten en Annelies Spork, die de rode loper hadden
uitgelegd.
Nadat iedereen zijn jas had opgehangen en de muntjes waren gekocht, kon het feest beginnen.
Er viel van alles te beleven. Zoals een zeskamp voor actievelingen, koken met kamerleden,
bioscoop voor de kleintjes, talk show van Wouter Bos, en de mogelijkheid om met nieuwe en
oude kandidaten in gesprek te gaan. Alle aanwezige webmasters gingen op de foto.
Diverse bands gaven acte de présence. Diverse kramen waren neergezet voor een warme hap
of een drankje.
Kortom, alles was tot in de puntjes verzorgd.
Het leek een festival, zoals je die ook wel ziet bij Amerikaanse campagnes.
Veel slingers, rode ballonnen, posters en alles was overal te bekijken op diverse TV schermen.
Al met al een geslaagd feest, dat navolging verdient.
Nou, verdiend hebbenz
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, 2 euro en een warm hapje, 5 euro.
Enfin, we hebben er toch een goed gevoel aan over gehouden en gaan vol goede moed de
campagne in.

VERKIEZINGSCAMPAGNE
Meer Rood Op Straat!
Heeft u interesse om bij één van onderstaande activiteiten aanwezig te zijn?
Meldt u dan aan bij Frans Bos frans@fransbos.nl of telefonisch 6026102.
 28-10-2006 om 11.30 uur WERK
in Soestdijk bij AH
 4-11-2006 om 12.30 uur WERK
in Soest- Zuid winkelcentrum
aankomst Slinger van Tweede Kamerleden om 13.05 uur
 11-11-2006 om 11.30 uur WONEN
in Soesterberg bij de Buurtsuper
verzamelen
 15-11-2006 om 11.30 uur
ZORG
in Soestdijk bij AH
 18-11-2006 om 12.30 uur
STERK/SOCIAAL in Van Weedestraat bij Lidl
aankomst Slinger van Tweede Kamerleden om 13.05 uur
 21-11-2006
huis aan huis flyeren in overleg

COLOFON
HOOFDREDACTEUR Frans Bos
REDACTIE

Frans Bos, Wil Stekelenburg, Cees Verkerk

VORMGEVING

Madelon de Graaff

REDACTIE KOMPAS

Voor alle vragen over de inhoud van Kompas kunt u schrijven naar
Redactie Kompas
adres: Draailier 89, 3766 ER Soest
e-mail: frans@fransbos.nl
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