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NOVEMBER 2014

Soest-Soesterberg

Beste partijgenoten
2014 was een woelig jaar in onze afdeling.
Met de conclusies van de evaluatiecommissie en de bespreking daarvan in de Algemene
Ledenvergadering van 2 juli hebben we een goed einde voor alle commotie rond het
vermeende ronselen van stemmen weten te vinden. Nog fijner is het om de conclusies van het
Openbaar Ministerie hierover te leren kennen: er was sprake van uitlokking door Pownews en
er zijn helemaal geen dingen gedaan of gebeurd die niet door de beugel konden.
We hebben terecht ons vertrouwen in Osman behouden!
Maar daarmee zijn we er niet. De gebeurtenissen hebben een negatief effect op de
verkiezingsuitslag gehad en het bestuur is gehalveerd.
In de vergadering van 2 juli hebben de leden aan Herman Posthuma en Edward den Adel
gevraagd om op zoek te gaan naar opvolging in het bestuur en dan vooral een nieuwe
voorzitter (eventueel ad interim). Die zoektocht is tot nu toe tevergeefs gebleken.
Als je kijkt naar de grootte en samenstelling van onze afdeling is dat niet erg verwonderlijk,
maar wel heel jammer!
Als deze situatie niet verandert willen we op 2 december graag met jullie bespreken hoe we
verder gaan en welke andere mogelijkheden er zijn om de continuïteit van de PvdA in Soest en
Soesterberg te borgen.
Een belangrijk onderwerp waar we de inspiratie van veel leden voor nodig hebben, dus ik reken
op een goede opkomst!!
Met groet en tot 2 december
Hans Redeker
Penningmeester en vice-voorzitter
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De PvdA afdeling Soest/Soesterberg nodigt u hierbij uit voor de Algemene
Najaars Ledenvergadering d.d. 2 december 2014
Datum: 2 december 2014
Plaats: De Achterkamer bij Bowling Overhees, Willaertstraat 49-c
Aanvang 20:00 uur
Vanaf 19:30 uur staat de koffie voor u klaar
De agenda is voorlopig als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de laatste ALV
4. Bespreken van de actuele stand van zaken in de afdeling; samenstelling bestuur;
nieuwe voorzitter
5. Begroting en jaarplan 2015
a. Toekomst en continuïteit afdeling
b. Vaststellen jaarplan
c. Goedkeuren begroting
6. Uit de fractie
7. Procedure ombudsteam
8. Rondvraag
9. Sluiting

De extra Algemene Leden Vergadering van 2 juli 2014
Deze extra ALV stond hoofdzakelijk in het teken van de evaluatie uitgevoerd door de externe
commissie bestaande uit Marianne Ruygrok en Dolf Veenboer en deze vergadering werd geleid
door een externe technische voorzitter Peter Rombouts.
Wat vooral duidelijk werd gedurende de discussie was het feit, dat er veel was fout gegaan deze
afgelopen verkiezingen en dat daardoor toch wel erg veel verwijten werden uitgesproken.
Maar vooral ook dat men toch wel erg slecht naar elkaar luisterde en de discussie erg heftig was,
met als gevolg dat we niet echt nader tot elkaar kwamen.
Maar we moeten toch verder, dus daar moeten we echt nu aan gaan werken.
Diegene die het gedetailleerde verslag van 2 juli j.l. geheel wil doornemen kan het verslag
ontvangen zoals hieronder aangegeven.
Edward den Adel
Webmaster en PvdA manusje van alles.
Note:
Wilt u een complete verslaglegging ontvangen van de extra ledenvergadering van 2 juli 2014?
Deze ligt ter inzage bij de bestuurstafel tijdens de komende ALV van 2 december.
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Kunt u door omstandigheden 2 december niet aanwezig zijn, dan kunnen wij u dit verslag op
verzoek alsnog toesturen.
Even een berichtje of een email naar frans@fransbos.n, Draailier 89 3766ER is voldoende.
Bijlage bij verslag ALV dd 2 juli 2014

Besluit van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Soest, Soesterberg
van de PvdA d.d. 15 april 2014
De Algemene Ledenvergadering van de afdeling Soest Soesterberg van de PvdA, In
vergadering bijeen op dinsdag 15 april 2014
Overwegende
1. Dat de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 turbulent is
verlopen;
2. Dat dit uiteindelijk heeft geleid tot een teleurstellende uitkomst van de verkiezingen;
3. Dat daar diverse oorzaken voor zijn aan te wijzen;
4. Dat personen en functionarissen binnen de afdeling daar verschillende rollen in hebben
gespeeld en daar op verschillende wijze op van invloed zijn geweest;
5. Dat de leden van de afdeling, het bestuur en de fractie het noodzakelijk vinden dat
deze gang van zaken wordt geëvalueerd;
6. Dat die evaluatie mede tot doel heeft om ook de komende jaren een goede
samenwerking binnen de afdeling te borgen.
Besluit :
a. Evaluatie van het proces in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in
handen te geven van een door het landelijke partijbestuur aan te wijzen persoon of
personen,
b. Dat de opdracht van deze persoon is terug te vinden in de overwegingen bij dit besluit.
c. Dat de betreffende persoon daartoe een feitenrelaas zal opstellen mede gebaseerd op
interviews/gesprekken met de personen die in het proces in de aanloop naar de
verkiezingen binnen de afdeling een rol hebben gespeeld en desgewenst ook met
minder of niet bij het proces betrokken leden van de afdeling
d. Dat hij/zij de analyse op basis van het feitenrelaas, zijn bevindingen en eventuele
aanbevelingen zal rapporteren aan de Algemene Ledenvergadering van de afdeling. De
Algemene Vergadering kan daar dan conclusies over trekken en besluiten over nemen
Verzoekt
Het bestuur over de uitvoering van dit besluit afspraken te maken met landelijk partijbestuur en
het daarheen te leiden dat in een extra ledenvergadering op woensdag 28 mei 2014 wordt
gerapporteerd, zodat de ledenvergadering daar conclusies aan kan verbinden.
Aldus besloten in Soest, op 15 april 2014
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Jaarplan 2015
PvdA afdeling Soest/Soesterberg
Prioriteit: continuïteit en vitaliseren afdeling
2014 was een heftig jaar voor de afdeling; dat heeft ook gevolgen voor het aantal actieve
leden. Dat is inmiddels bijna op twee a drie handen te tellen.
In 2015 zullen we moeten zorgen voor het weer voltallig maken van het bestuur (vier
bestuursleden is het streven) en voor het vinden en werven van nieuwe actieve leden.
Als dat niet lukt, moeten we mogelijk andere wegen bewandelen om de PvdA in Soest te laten
voortbestaan. Denkbare oplossingen zijn het samengaan met een naburige afdeling, zoals
Baarn of Zeist, om zo het draagvlak actieve leden en het draagvlak voor het werk dat moet
worden gedaan te vergroten.
Inmiddels heeft het partijbureau op dat vlak hulp toegezegd; begin januari gaan we daarover in
overleg met een medewerker van het Partijbureau om een actieplan te maken.
Provinciale Staten verkiezingen
Hopelijk hebben we een afdelingslid dat op een verkiesbare plaats komt voor de Provinciale
Statenverkiezingen. Dat zal bij de ledenvergadering van december duidelijk zijn. Om die reden
is in de begroting ook wat meer budget vrij gemaakt dan andere jaren voor de
verkiezingscampagne.
Huiskamerbijeenkomsten
In de ALV van juli, waar het rapport van de evaluatiecommissie aan de orde was, is ook
gevraagd om een aantal activiteiten weer nieuw leven in te blazen.
De huiskamerbijeenkomsten konden in 2013 altijd op een goede opkomst rekenen. Reden om
te bezien of we die nieuw leven kunnen inblazen. Dat is ook een geschikte plaats waar de
fractie tussentijds met de leden in gesprek kan gaan over de actuele zaken die spelen in de
Soester politiek.
Website en communicatie
In 2014 is op het laatste moment nog een renovatieslag gemaakt op het stuurprogramma van
de website. Het aantal bezoekers is relatief groot en we zullen ook in 2015 de website op het
huidige hoge niveau handhaven.
Paul Lemmen toertocht
Samen met de wielerclub in Soest gaan we een poging wagen om de Paul Lemmen toertocht
op een hoger plan te brengen, waardoor en de aandacht voor de tocht en het aantal
deelnemers groter worden.

Nieuws van de fractie
Beste partijgenoten,
Na een vervelende start van de nieuwe raadsperiode heeft de fractie de draad weer opgepakt
en zich in de raad sterk gemaakt voor de belangrijke punten voor de PvdA. Tijdens de
verkiezingen hebben wij ons sterk gemaakt voor het sociaal domein en de veranderingen in de
zorg, dat is ook wat wij elke keer in de raad van Soest scherp volgen. Uiteraard zijn er ook vele
andere dossiers waarmee we ons bezighouden.
Hieronder een uiteenzetting van een aantal zaken.
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Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor
langdurig zieken en ouderen. Met de decentralisaties vanuit het Rijk krijgt de gemeente Soest
te maken met belangrijke zorgtaken, waarvoor tegelijkertijd minder geld beschikbaar is. Er
dienen keuzes gemaakt te worden, maar daarvoor dient wat ons betreft maatwerk geleverd te
worden.Met het oog op de vergrijzing zal de behoefte aan zorg en andere voorzieningen in de
nabije toekomst alleen maar toenemen.
Er wordt continu over de eigen kracht van burgers gesproken, maar wat als iemand of de
omgeving van deze persoon niet in staat is om vanuit de eigen kracht verschillende zaken te
regelen ?
Er is veel onduidelijkheid, waardoor het gevaar van het buiten de boot vallen groter wordt. In
het beleidsplan staat dat het schoonmaken gescheiden wordt van huishoudelijke hulp. Wat ons
betreft is er geen onderscheid te maken! Wat is nou schoonmaak? Hygiëne is zo belangrijk!
Bijvoorbeeld: iemand die in een rolstoel zit en niet kan schoonmaken wordt verwezen naar
commerciële instelling. Dat is wat de PvdA betreft geen maatwerk.
Volgens de actuele cijfers heeft de gemeente Soest ruim 1000 kinderen die zich in de
jeugdzorg bevinden. Hoeveel daarvan in een pleeggezin zitten weten wij niet, maar het is wel
een risico. Wij pleiten voor een gezinshuis constructie in Soest en zien dat als noodzaak!
De PvdA wil niet dat de regels, maar de zorg van de persoon centraal staat. Daarom willen wij
ook dat de bufferreserve van 2 miljoen euro niet besteed wordt aan andere zaken, maar in zijn
totaliteit beschikbaar komt voor de zorg. Als fractie hebben wij tijdens de
begrotingsbehandeling een statement gemaakt en aangegeven dat wij niet willen dat het geld
gebruikt wordt voor andere zaken, zoals het begrotingstekort.
Het is algemeen bekend dat Soest een groot tekort heeft aan verpleeghuisbedden. Het betreft
dan met name bedden voor demente ouderen, die niet meer de regie over hun leven hebben.
Bovendien zijn of worden verzorgingshuizen, waar mensen met beginnende dementie tot voor
kort konden worden opgenomen, gesloten!
Hoe het opgelost gaat worden is onzeker en wij zijn hierover als PvdA ernstig bezorgd.
Als PvdA fractie hebben wij bij het college aangedrongen dat zij zich maximaal gaat inspannen
om deze bedden voor Soest te behouden en samen met Zorgpalet en woningcorporaties naar
mogelijkheden gaat zoeken naar een of meerdere geschikte locaties in Soest en Soesterberg.
Hiervoor hebben wij ook de toezegging gekregen van de wethouder dat hij zich daarvoor zal
inspannen. Garanties zijn er niet, maar wij blijven erop hameren dat partners niet van elkaar
gedwongen gescheiden worden vanwege ouderdomskwalen.
De bezuinigingen op sport moeten er niet toe leiden dat verenigingen kapot bezuinigd worden.
Daarom zijn wij blij met de voorstellen vanuit het sportveld. De Raad heeft vastgesteld dat een
deel van de bezuiniging voor 2015 op een andere manier wordt gedekt, zodat de tijd gebruikt
kan worden om plannen uit te werken tot 2016.
Als fractie hebben wij de afgelopen weken ook geprobeerd om iets aan de bezuinigingen op
cultureel vlak te doen. Zonder dat er een onderbouwing is, wordt daar ook 5 ton op bezuinigd,
terwijl het Cultuurplatform heeft aangegeven dat zij willen kijken naar een andere verdeling om
tot een goed doordacht en onderbouwd bezuinigingsvoorstel te komen, uit het veld zelf. Wij
hebben het voor elkaar gekregen dat het college in overleg met het cultuurveld de verdeling
van de bezuiniging nog eens gaat bekijken. Het was onmogelijk om bij de coalitiepartijen meer
dat dit voor elkaar te krijgen.
In het kort waren dit de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen periode.
Indien er vragen zijn, zullen wij die tijdens de ALV gaan beantwoorden.
Osman Suna
Fractievoorzitter PvdA
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Overweging van de Campagneleider
Na veel tumult bij de afgelopen verkiezingen zijn we, na de ALV van 15 april j.l. en de ALVevaluatie vergadering op 2 juli onder leiding van een commissie, twee maanden na 19 maart
2014, begonnen aan weer een warme zomer.
De evaluatie werd georganiseerd door Partijgenoten van buiten de afdeling t.w. Marianne
Ruygrok, Dolf Veenboer en Peter Rombouts, die tevens tijdelijk technisch voorzitter was op de
ALV die avond van 2 juli 2014.
Ze hadden met veel fractie en bestuursleden gesproken en een rapport opgemaakt, die toch in
een moeilijke en emotionele avond werd afgesloten. Osman Suna blijft onze eerst gekozen
fractievoorzitter en Adem Baskaya wordt onze tweede man in de gemeenteraad van Soest.
Helaas heeft Han van Marwijk die avond afscheid genomen als voorzitter van de afdeling Soest.
Dus zochten we met man en macht naar een nieuwe voorzitter. Talloze leden hebben Edward
den Adel en Herman Posthuma aan de lijn gehad (of via een persoonlijk gesprek) om te peilen
of er onder onze leden een goede voorzitter te vinden is, maar helaas is dit tot op heden niet
gelukt.
Toch zullen we, als volwaardige afdeling, een goede voorzitter moeten hebben, die met andere
leden de kar gaat trekken. Dus mocht u een paar uur per maand een paar vrije uren hebben,
even een mailtje of een telefoontje is voldoende. De telefoonnummers van Herman is 0654371482 en van Edward 06-55694484.
Pownews heeft rond 19 maart veel roet in ons eten gegooid en heeft volgens het OM ten onrechte
Osman en ook de afdeling veel schade toegebracht.
Alles was bij de verkiezingen prima op de rit, tot die fatale avond van 10 maart 2014 waarbij onze
lijsttrekker op een gewiekste manier voor het blok werd gezet.
Gelukkig geheel ten onrechte, maar stemmen heeft het ons niet opgeleverd, door het vele plak
en knipwerk van Pownews.
De inzet van veel vrijwilligers, die maanden achtereen de straat opgingen werd in 10 minuten op
zijn kop gezet.
Zo zie je maar weer, één roze plofkap beschadigt vaak veel personen en zelfs een hele partij.
Maar we gaan er weer optimistisch tegenaan en zoeken toch op korte termijn een nieuwe
voorzitter en aanvullende uitbreiding van het bestuur.
Ik ben weer de optimist, die veel mogelijkheden ziet in een krachtige PvdA-afdeling te Soest en
Soesterberg.
Frans Bos
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