KOMPAS

NOVEMBER 2015

Soest-Soesterberg

Beste Leden,
Na bijna een jaar actief te zijn als voorzitter van de afdeling Soest en Soesterberg geef ik een
korte reflectie op het jaar 2015. De eerste taakstelling voor mij als kersverse voorzitter is
stabiliteit en continuïteit te brengen binnen de afdeling. Hiervoor heb ik goed geluisterd naar de
actieve leden binnen de afdeling. Duidelijk was vrij snel dat 2014 vergeten en verwerkt moest
worden. Daar is alles wel over gezegd en ik ga er daarom niet verder op in.
Wat ook snel duidelijk was is dat er een goed team aanwezig was in de fractie. Mannen met
veel ervaring, gedrevenheid en het hart op de juiste plaats (links dus). Het bestuur was wat
onderbemand en bij tijd en wijle wat chaotisch bij het organiseren van evenementen. Maar ook
hier gedrevenheid en betrokkenheid.
Derde schil zijn de actieve leden zoals afgevaardigden voor congres en gewest. Hier zit veel
betrokkenheid met het gedachtengoed van de partij, maar onvoldoende binding met het
bestuur en de fractie.
Allemaal constateringen die niet direct opgelost moeten worden, maar geleidelijk aan verbeterd
worden. En zeker meegenomen moeten worden wanneer keuzes gemaakt worden,
bijvoorbeeld bij invulling van functies.
Wat mij verder is opgevallen, is de actiebereidheid van de afdeling. Vooral de rol van de fractie
bij de renovatieperikelen in Soest is een mooi voorbeeld hoe de PVDA zich kan profileren en
herkenbaar wordt bij de kiezers.
In het jaarplan 2016 zal ingezet worden op de bezinning; de Waarden discussie zal gevoerd
moeten worden om een gemeenschappelijk ideologisch kader te ontwikkelen en dit ook toe te
passen in de politieke praktijk.
Ook breder acteren dan de afdeling; regionale samenwerking zal al in 2015 gestart worden
middels een werkconferentie met vijf omliggende afdelingen. Dit met als doel deze verder te
ontwikkelen in 2016.
Er is voldoende aanleiding om nog meer aanwezig te zijn in de politiek, op straat en in de
media.
We zitten midden in de vluchtelingenproblematiek, met alle discussies en boosheid die hieruit
voortkomt. Reden te meer om verder te werken aan een actieve en aanwezige afdeling.
René Harinck
Voorzitter bestuur
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De PvdA afdeling Soest/Soesterberg nodigt u hierbij uit voor de Algemene Leden
Vergadering d.d. 17 november 2015
Datum: 17 november 2015
Plaats: De Achterkamer bij Bowling Overhees, Willaertstraat 49-c
Aanvang 19:30 uur
Vanaf 19:00 uur staat de koffie voor u klaar.
De agenda is voorlopig als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de laatste ALV (Kompas)
4. Bespreken van de actuele stand van zaken in de afdeling (Voorwoord Kompas)
5. Begroting 2015 (uitreiking tijdens vergadering);
Toelichting door de Penningmeester
Goedkeuren begroting
6. Jaarplan 2016 (artikel Kompas);
Toelichting door de voorzitter van de afdeling
Discussie met leden over jaarplan
Vaststellen jaarplan
7. Uit de fractie (artikel Kompas);
Toelichting verslag fractie door de fractievoorzitter
Discussie over komende activiteiten fractie
8. Werkconferentie 12 december (Kompas)
8. Rondvraag
9. Sluiting

U bent van harte uitgenodigd!
Kijk op de website www.pvdasoest.nl voor het laatste nieuws!

2
Kompas november 2015

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 1 mei 2015
1. Opening
2. Afmelding van : Hans Redeker, Cees Verkerk, Herman Posthuma, Edward den Adel,
Frans en Marijke Kingma, Ans Bolleman
3. Verslag ALV 2-12-2014 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Edward
4. Jaarverslag bestuur. Goedgekeurd.
5. Jaarrekening van de penningmeester. Goedgekeurd.
6. Verklaring kascommissie. Goedgekeurd.
7. Het bestuur wordt décharge verleend.
8. De interim voorzitter, René Harinck, wordt bij acclamatie gekozen !
Hiermee is er weer een voltallig bestuur : René voorzitter, Hans penningmeester,
Marieke secretaris, Frans en Edward algemeen bestuursleden.
Gerrit stelt voor een rooster van aftreden te maken voor alle functies. We gaan dit
proberen, ook voor de kascommissie, de congres- en gewestafgevaardigden.
9. De kascommissie nu : Leo Hofman (1e jaar) en Adem Baskaya (2e jaar)
10. Benoeming congresafgevaardigden.
Er zijn 4 posities, t.w. 2 voor het congres en 2 voor het gewest.
Kandidaten congres : Ad Witlox en René, Wil blijft ook kandidaat
Kandidaten gewest : Han van Marwijk blijft nog 1 jaar ‘meelopen’ om de nieuwe
kandidaat, Adem Baskaya, in te werken.
Wil benadrukt dat bijwonen van het Congres goed voorbereid moet worden, het is
noodzakelijk de landelijke politiek te volgen. Zij benadrukt nog dat leden ook stemrecht
hebben op het congres!
Osman : er tijd en energie insteken is zeker belangrijk.
Ad stelt voor om met meer te gaan + een ervaren lid zoals Wil. Men moet officieel
aangemeld zijn als congresafgevaardigde.
Voorstel : Wil + Ad (plaatsvervangend) (geldt voor 2 jaar)
René en anderen gaan vaak mee.
Voorstel aangenomen.
11. Jaarplan : voor de fietstocht blijkt te weinig animo.
12. Nieuws uit de fractie
Twitter/whatsapp groepjes heeft mogelijkheden (voorstel Wil)
Adem : we hebben het druk, proberen te focussen om successen te behalen. Klijnsma
heeft meer geld beschikbaar gesteld. Soester wethouder gaat plan indienen om
minimaal 400.000,- euro extra binnen te halen voor SW-bedrijf.
13. Helaas zijn beide jubilarissen niet aanwezig en de speldjes en bloemen zullen bij hen
bezorgd worden op een later tijdstip.
14. Gerrit krijgt als aftredend secretaris een bloemetje en hulde. Han (afgetreden voorzitter)
is helaas niet aanwezig, dus ook hij krijgt later zijn bloemetje en hulde.
15. Rondvraag
Wil vraagt voor de oudere leden de nieuwsbrief per kwartaal ouderwets op papier aan
te leveren. Voorstel Osman : 2 x per jaar het Kompas en 2 x per jaar een Nieuwsbrief.
Voorstel aangenomen.
16. Sluiting
Marieke J. de Jong
Secretaris
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Hierna krijgt onze gast Jeroen Recourt het woord.
Jeroen houdt een pleidooi om de politiek meer bij de mensen te brengen. Verjonging is heel
belangrijk en een landelijk item. De partij moet uitstralen naar de mensen zodat men kiest en
zegt : daar ga ik voor.
Jeroen eindigt zijn betoog met een gedicht over vertrouwen van Cees Buddingh.

‘De dag dat ik socialist werd’
Voor de oorlog had je in Dordt bedrijfsvoetbal:
Lips tegen EMF. Victoria –
Asfaltfabriek. Meestal ging ik wel kijken:
Er werd wat mis gemaaid en afgeschaafd.
’t Was in de ergste crisistijd, maar hier op ’t veld, heerste – in naam – democratie:
De draaier slofte er naast de directeur, al bleef ’t wel kleine piet naast Grote Piet.
‘k zal ’t nooit vergeten – ’t was in een halve finale tussen Penn en Bauduin en ’n andere ploeg:
Een dot voor open doel – helaas, de bal
Kwam ergens in ’t publiek terecht. Nu nog hoor ik die bleke onderkruiper slijmen:
‘Jammer dat u net naast schoot, meneer Charles.’

Jaarplan 2016 PvdA afdeling Soest/ Soesterberg

Inleiding
Binnen de PVDA wordt breed discussie gevoerd over de invulling van de politiek, gebaseerd
op waarden. Oftewel waar doen we het allemaal voor? Dit is aangevangen met het rapport
Politiek van Waarde van de commissie Hamming. In een resolutie is dit door de PVDA verder
uitgewerkt en concreter gemaakt. Tijdens het congres is in januari 2015 een resolutie opgesteld
om dit rapport te vertalen naar de politieke praktijk.
Politiek van Waarde is een uitstekend uitgangspunt voor het opstellen van een jaarplan voor de
afdeling Soest. Aan de hand van twee voorwaarden en 8 opdrachten wordt een structuur
gegeven om een samenhangend beleid en uitvoeringsplan te formuleren.

Voorwaarden voor mobilisatie
Het rapport is gebaseerd op een aantal emotionele waarden die ten grondslag liggen aan
linkse politiek die de PVDA voorstaat. Denk aan solidariteit, emancipatie, verheffing en goed
werk. Een meerderheid van de bevolking wordt door deze waarden geïnspireerd; de
zogenaamde solidaire meerderheid. Het is zaak om deze meerderheid te mobiliseren om
kiezers te winnen. Hiervoor moet aan twee voorwaarden worden voldaan:
1. Waarden moeten leidend zijn, anders zijn ze waardeloos,
2. Passende middelen die ingezet worden om idealen te verwezenlijken.
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De opdrachten
Om deze mobilisatie te realiseren op afdelingsniveau zal invulling gegeven worden aan de
opdrachten. Deze invulling zijn de voornemens en uitwerking van het handelen van Fractie en
Bestuur die in 2016 gerealiseerd moeten worden.
Opdracht 1. Maak waarden leidend voor het politieke handelen; Begin het verhaal altijd met het
waarom, niet met het hoe.
De waardendiscussie is binnen de afdeling nog niet gevoerd. Basis is om de waarden van de
partij eerst te delen. Anders wordt het moeilijk hiernaar te handelen.
Plan 2016: Voer binnen de afdeling de discussie over waarden en wat zij betekenen in de
dagelijkse lokale politiek. Het bestuur zal een inhoudelijke workshop organiseren voor de
afdeling met Fractie en actieve leden. Onderdeel hiervan is ook de interactie tussen (actieve)
leden, bestuur en fractie; hoe wouden wij elkaar scherp.
Plan 2016: Voer de discussie niet alleen binnen de (kleine) afdeling Soest, maar trek lering uit
de ervaring van andere afdelingen. Een eerste initiatief is de geplande bijeenkomst in
december 2015 met in iedere geval de afdelingen Amersfoort en Baarn. Doel is om tot een
structurele uitwisseling van ervaringen en activiteiten te komen.
Opdracht 2: Ga de ideeënstrijd aan en wees waakzaam voor averechtse effecten
Twee citaten om het belang deze opdracht duidelijk te maken:
“Samenlevingen met een grotere ongelijkheid scoren op vrijwel alle indicatoren slechter van
meer egalitaire samenlevingen. Een solidaire samenleving is (daarom) niet alleen voor mensen
met een kwetsbare maatschappelijke positie aantrekkelijk, maar voor iedereen.”
Dit is een inhoudelijke toets voor plannen waar we mee geconfronteerd worden. Maar ook een
toetssteen voor sociale misstanden die dreigen te ontstaan. Voorbeelden hebben wij dit jaar
gezien op het gebied van zorg en wonen.
Plan 2016: Meer aandacht zal besteed worden aan het toetsen van beleid en praktijk door de
Fractie in haar functie van volksvertegenwoordiger. Voor het bestuur ligt er een taak om de
Fractie hierin te ondersteunen en scherp te houden. De rol van bestuursleden zal hiervoor
scherper gedefinieerd worden. Een inhoudelijke workshop zal hiervoor gehouden worden.
Opdracht 3: Reken af met machteloosheid van eigen makelij
Opdracht 4: Buig niet voor de tijdgeest, buig de tijdgeest om.
Verantwoordelijkheid nemen voor misstanden die dreigen te ontstaan, dat is waar het hier om
gaat. Ook al dreigen we ze te accepteren omdat dit nu eenmaal de (neo-liberale) tijdgeest is.
Ook al zit je zelf niet direct in de positie (coalitie) om dit te doen. Trek de verantwoordelijkheid
naar je toe, activeer andere belanghebbenden en zoek de publiciteit. De afdeling heeft in 2016
laten zien dat zij een vuist kan maken (wonen), maar heeft ook wat laten liggen
(asielzoekersopvang in Soest).
Plan 2016: Continu bereid zijn en gereed zijn om te mobiliseren. Hiertoe korte
besluitvormingslijnen onderhouden en het dóen! Maar trek er publicitair meer profijt uit.
Persrelaties en publiciteit vormen een aandachtspunt om te ontwikkelen in 2016.
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Opdracht 5: Realiseer een agenda van onderop
“Passieve solidariteit moet plaats maken voor actieve solidariteit”
“Begin niet bij het beleid maar bij de zorgen van mensen. Benoem ook problemen waarvoor
geen oplossing bekend is. Wees niet bang voor morele stellingnames.”
De PVDA ondersteunt het idee van actieve solidariteit tegen de achtergrond van het in stand
houden van de verzorgingsstaat. Door decentralisatie van de verzorgingsstaat naar het
gemeentelijk niveau (jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs etc) komt deze
verantwoordelijkheid voor de afdeling nu wel erg dichtbij. Reden te meer om je op decentraal
niveau op in te richten. Door nieuwe bondgenootschappen aan te gaan met maatschappelijke
instellingen, nieuwe talenten aan te trekken en om het effect te toetsten bij de burgers die er
van afhankelijk zijn.
Plan 2016: Ontwikkel een structureel netwerk van maatschappelijke instellingen om voeling te
houden met de praktijk en om deze te mobiliseren; samen optrekken en draagvlak vergroten.
Plan 2016: Zet het beleid voort om Fractieleden stages te laten lopen om zodoende meer
voeling te houden met de praktijk.
Opdracht 6: Niet alleen beleid, maar ook directe acties
“Niet elke maatschappijverandering loopt via de politiek. Organiseer directe actie, dat levert
vaak ook direct resultaat op.”
Plan 2016: Stimuleer opnieuw het Ombudsteam om open te staan voor klachten en signalen
van burgers. In 2016 zal het Ombudsteam ondersteund door de landelijke PVDA opnieuw in de
steigers worden gezet.
Opdracht 7: Versterk de werkvloerpartij en buurtpartij
Opdracht 8: Politiek gericht op versterken van ‘samen doen’
Plan 2016: Betrek meer expertise door leden in te zetten die in de beroepspraktijk werkzaam
zijn. Hierdoor wordt meer achtergrondkennis binnengehaald om kennis op bijvoorbeeld het
gebied van onderwijs en arbeidsmarkt te verstevigen.
Het doel van de afdeling is hiermee het bereiken van burgers met het hart op de juiste plaats;
de solidaire meerderheid. Om ze te helpen, om ze te mobiliseren en om uiteindelijk hun stem te
verkrijgen.
René Harinck
Voorzitter
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Nieuws uit de fractie

Begroting > Zorg verdient top prioriteit!
Zoals ieder jaar wordt in oktober de begroting van komend jaar besproken in de raad en het
besluit daarover wordt genomen op 5 november 2015. Op het moment van dit schrijven zijn wij
druk bezig om in ieder geval een aantal voor ons belangrijke kwesties via amendementen en
moties toch een plaats te geven in de opgestelde begroting van het college.
Het meerjarenperspectief van Soest is niet meer in de min, sterker nog wij houden geld over.
Dat komt vooral door het geld, dat voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning bestemd was,
maar niet benut wordt. Wij houden dit jaar bijna 2 miljoen over, afgelopen jaren hielden wij
telkens rond een miljoen over. Hoe komt dat? Of er is een strenger beleid of er wordt te ruim
begroot?
Wij blijven van mening dat het geld, bedoeld voor de zorg, ook binnen de zorg moet blijven en
ingezet moet worden om niemand buiten de boot te laten vallen! Dus daarom willen we als
PvdA fractie dat daar goed over wordt gerapporteerd.
Bij deze wil ik dan ook aan u als PvdA leden een beroep doen om het ons te melden als u
merkt of weet dat u of mensen uit uw omgeving de dupe zijn geworden van het WMO beleid
van de gemeente, zodat wij daar iets mee kunnen!
Ondanks allerlei bezuinigingen durft het college in een tijdsbestek van een half jaar miljoenen
te vragen voor asfalt, zonder dat het gemeentelijke verkeersplan is geëvalueerd. Wij kunnen en
willen dit niet aan onze burgers uitleggen.
Er wordt aanzienlijk bezuinigd op sport, cultuur, groen, zorg en welzijn, dat raakt alle Soesters.
En toch worden er door het college vele miljoenen euro’s ingezet op asfalt, zonder een heldere
onderbouwing.
Wij vinden dat onverantwoord en zullen er op aandringen om daar op dit moment nog geen
besluit over te nemen en nog twee maanden te wachten op de evaluatie van het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoersplan. Daarom zullen wij hierover een amendement indienen om pas een
besluit hierover te nemen na de evaluatie.
Er is eerder een besluit genomen om drie ton op groenonderhoud te bezuinigen. Wij waren als
één van de weinige fracties tegen dit voorstel. Nu is het plan uitgewerkt en komt het college
met een voorstel wat nauwelijks verbeteringen heeft ten opzichte van het oude plan. Als de
raad hiermee instemt, zal beschut werk bij Amfors verdwijnen! Maar de urgente noodzaak voor
deze bezuiniging is verdwenen door het verbeterde meerjaren perspectief.
Dus als PvdA willen wij daarom, dat de bezuinigingen op groenonderhoud teruggedraaid
worden, zodat de zeven werkplekken bij Amfors behouden kunnen blijven en onze gemeente
er ook in de toekomst, groen, verzorgd en mooi uit zal zien!
Wij zullen hiervoor een amendement indienen bij de behandeling in de raad.
Daarnaast zullen wij ook met een motie komen om locaties aan te wijzen voor de bouw van
sociale huurwoningen, omdat duidelijk is dat daar grote behoefte naar is.
Ook speelt hierbij een rol dat woningbouwcorporaties nog steeds een deel van de kernvoorraad
verkopen, waardoor deze woningen niet meer beschikbaar zijn voor sociale huur. Ook hiervoor
zullen wij met een voorstel komen, zodat de voorraad niet verder afneemt.
Al met al zijn wij zeker blij, dat er geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn en dat de gemeente
Soest financieel gezien gezond is voor de komende periode.
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De Heyberg en intramurale zorg in Soesterberg
Afgelopen week is duidelijk geworden wat er uit het overleg van de wethouder met zorgkantoor
Achmea, Zorgpalet Baarn-Soest, Woningbouwcorporatie Alliantie en SBBS is gekomen: 13
appartementen van de Alliantie (aanleunwoningen bij de Heyberg) in te zetten voor zware zorg.
Verbouwing van de Heyberg leidt tot onbetaalbare appartementen, vanwege de hoge
investeringskosten. Dat wordt ons verteld. Waar is dat op gebaseerd, vragen wij ons als fractie
af.
Er is geen onderbouwing dat de exploitatie niet sluitend zou zijn.
Ook zijn er vraagtekens rondom de noodzakelijke investering om de Heyberg open te houden.
Het is ook onduidelijk of de woningen van Alliantie snel beschikbaar komen. Het wordt deels
bewoond, het moet verbouwd worden en er is ook totaal geen informatie over de
tussenliggende overgangsperiode van de huidige tot de nieuwe situatie. Wat zal dat betekenen
voor de huidige bewoners van de Heyberg? Waar moeten zij naar toe in de tussenliggende
periode? Hoe kan de garantie worden gegeven dat deze mensen in Soesterberg adequate
huisvesting en de juiste zorg krijgen?
De suggestie wordt gewekt dat 24-uurs zorg verloren gaat, omdat Zorgpalet van mening is dat
het financieel onhaalbaar is om voor 15 intramurale WLZ plaatsen dit rond te krijgen, totaal niet
onderbouwd waarom het niet haalbaar is!
Er wordt als alternatief gekeken naar een VPT (Volledig Pakket Thuis), waarbij de
zorgbehoevende de zorg in eigen huis krijgt, wat in hun ogen ook 24-uurs zorg is vergelijkbaar
met een verzorgingshuis. Wij weten dat dit niet te vergelijken is.
De koepelorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen Actiz is kritisch over het VPT.
O.a. vanwege een stapeling van eigen bijdragen. Het is ook geen compleet alternatief voor
mensen met dementie. Die hebben een beschermde omgeving nodig, liefst in kleinschalig
groepswonen net zoals in Daelhoven en de Wiekslag en Molenhof in Soest.
Bovendien heeft Zorgpalet nauwelijks ervaring met VPT.
Natuurlijk zullen cliënten zolang mogelijk thuis willen blijven. Maar er is altijd een groep die een
gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving is en waarvoor opname in een liefst kleinschalige,
veilige omgeving in groepsverband nodig is.
Als PvdA willen wij dat onafhankelijke deskundigen het scenario onderzoeken en doorrekenen.
En dan niet iemand op voordracht van de Zorgpalet. De gemeente moet op zoek gaan
daarvoor geschikte deskundigen.
Daarnaast willen wij dat bij volgende stappen de kerngroep uitgebreid wordt met de actiegroep
“De Heyberg blijft open”, de COSBO en anderen uit de denktank. De denktank is in het
voortraject zijdelings betrokken geweest bij de zoektocht naar een oplossing om ervoor te
zorgen dat zware zorg in Soesterberg behouden blijft.
Er wordt momenteel ook gekeken op welke wijze een bijeenkomst over dit onderwerp gepland
kan worden voor de inwoners van Soesterberg. Er is onrust en er zijn zorgen en daar moet je
als gemeente, als raad zeker iets mee doen.
Wij pleiten als fractie nog altijd voor het behoud van de intramurale capaciteit voor voldoende
plaatsen (16 tot 26) in Soesterberg, dus de Heyberg open te houden!
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Opvang Vluchtelingen
Afgelopen weken is er dagelijks berichtgeving over de toestroom van vluchtelingen naar WestEuropa en ook naar Nederland.
Landelijk gezien is het een moeilijke kwestie en een oplossing is niet makkelijk.
Er zijn enorme tekorten aan opvangplaatsen, mede veroorzaakt doordat afgelopen jaren meer
dan de helft daarvan is geschrapt!
Ook in Soest is het niet stil gebleven. Op dinsdag 29 september j.l. is er een raadsvergadering
geweest, waar een record aantal inwoners van 500 mensen zijn gekomen. Dit naar aanleiding
van het voorstel, waarbij vier locaties genoemd zijn, waar eventueel een AZC zou kunnen
komen.
25 mensen hebben ingesproken, zij zagen het geen van allen zitten om op de voorgestelde
locaties een opvanglocatie te realiseren.
Dit gegeven verbaasde ons niet, maar wel de inbreng van andere raadsfracties, die ook
meegingen met het sentiment.
Op 1 oktober j.l. heeft de raad in grote meerderheid besloten om GEEN grootschalige AZC in
Soest te realiseren, hoewel één grote locatie de nadrukkelijke wens van het COA was,
aangezien kleine locaties in de praktijk onhaalbaar blijken te zijn i.v.m. allerlei noodzakelijke
voorzieningen.
Wij waren als PvdA de enige partij in de raad die heeft gepleit voor één opvangplaats, zeker uit
humanitair oogpunt en de grote behoefte hieraan in het land.
Tegelijkertijd heeft de gemeente Zeist wel besloten om op de grens met Soesterberg 750
plaatsen beschikbaar te stellen voor noodopvang. Na overleg met Soest is dat aantal met 100
verlaagd.
De gemeente Soest gaat nu kijken naar mogelijkheden om bestaande lege gebouwen om te
zetten naar woonplekken voor de asielzoekers die wel een vergunning krijgen.
Wij zullen als fractie daarop toezien en pleiten voor het behoud en versterken van de sociale
woningvoorraad, omdat de vraag ernaar enorm is!

Heeft u vragen? Wilt u met ons in gesprek over een van de onderwerpen?
Heeft u behoefte aan meer duidelijkheid of toelichting?
U kunt de fractie voor al uw vragen en opmerkingen benaderen en desgewenst een
fractievergadering bijwonen.
Vriendelijke groeten,
Osman Suna
Fractievoorzitter PvdA Soest
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Uitnodiging werkconferentie 12 december
Een tijdje terug ben ik benaderd door de afdelingsvoorzitters van Baarn en Amersfoort met de
vraag om een gemeenschappelijke werkconferentie (regiobijeenkomst) te organiseren.
Net als andere afdelingen, kampen we met het probleem dat er maar weinig leden actief zijn.
Na enkele malen overleg en terugkoppeling in eigen bestuur en fractie, hebben we een plan
ontwikkeld waar we ook de afdelingen Nijkerk en Leusden bij betrekken.
We gaan op zaterdagochtend 12 december a.s. in Amersfoort een werkconferentie organiseren
rondom drie thema's:
Werving en activering van leden,
Regionale samenwerking,
Van Waarde-discussie.
Doelgroepen zijn de besturen en bestuurders, fracties en geïnteresseerde leden uit de vijf
afdelingen. We nodigen enkele landelijke PvdA-ers uit voor een inleiding en begeleiding.
Daarom de uitnodiging aan leden om aanwezig te zijn en deel te nemen op 12 december in
Amersfoort. Definitieve uitnodigingen volgen in november wanneer de plaats, tijd en sprekers
bekend zijn.
René Harinck
Voorzitter
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