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Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest
Soest, 10 april 2010
Beste partijgenoten,
Namens het bestuur van de PvdA Soest/ Soesterberg nodig ik u van harte uit deel te
nemen aan onze algemene ledenvergadering op 21 april 2010 om 20.00 uur.
De PvdA Soest/Soesterberg heeft een bewogen jaar achter de rug met als dieptepunt
het overlijden van Paul Lemmen. Paul was als wethouder het gezicht van de PvdA in
het College van B&W. Hij dwong bij velen respect af met wat hij in die vier jaar
bereikt heeft, maar vooral met zijn persoonlijkheid, politieke inzicht en kennis.
Zijn afwezigheid heeft ons in de campagne en verdediging van het gevoerde beleid
parten gespeeld, maar door zijn overlijden werd ook zichtbaar dat de PvdA
Soest/Soesterberg een hechte politieke partij is en haar leden klaar staan als het nodig
is. De wijze waarop de fractie het afscheid van Paul heeft vorm gegeven kreeg van
alle partijen terecht veel lof. Langs deze weg wil ik de oude fractie hiervoor nogmaals
bedanken. Paul zal nog lang herinnerd worden in Soest.
We hebben de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 nog maar net achter ons
of we maken ons alweer op voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 9
juni a.s. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 konden we profiteren van het
Wouter Boseffect. Het huidige Job Cohen-effect dat opleving in de peilingen voor de
PvdA teweegbrengt, kwam voor de gemeenteraadsverkiezingen helaas te laat. We
zaten niet zoveel stemmen van een vierde zetel af en wellicht als de SP niet had
meegedaan waren het vier zetels geworden. Het resultaat mag in het licht van deze
feiten en gebeurtenissen daarom goed genoemd worden. Er is genoeg reden om te
concluderen dat de PvdA een stabiele basis heeft in Soest/Soesterberg om in de
komende jaren los van de landelijke trend zelf voor vier zetels te zorgen. De PvdA is
een bestuurspartij en dient in beginsel altijd bereid te zijn door deelname aan het
college van B&W ook bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Bestuur en fractie
zullen zich de komende vier jaar inzetten om dit in een volgend College weer
mogelijk te maken, een College dat gelet op de smalle basis van het huidige College
misschien wel eerder dan over vier jaar gevormd moet worden.
De fractie moet er voor waken om niet te verzuren in de oppositie. We hebben de
afgelopen vier jaar een oppositie gehad die niet heeft nagelaten alles dat het vorige
College tot stand bracht af te zeiken. Daarin niet in de laatste plaats gesteund door de
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grootste “azijnpisser” van Soest, de columnist Jan Visser. Gelukkig heb ik gehoord
dat hij binnenkort afscheid neemt, want wat heeft die man een hoop mensen van de
politiek doen afkeren. Hopelijk gaat onze fractie het zittende college kritisch volgen
en wordt daar waar nodig stevig oppositie gevoerd, maar wel op basis van
argumenten, zodat het voor de burgers duidelijk is waar wij voor staan.
Er is ook een andere ontwikkeling in de politiek: de beperkte houdbaarheid van
politici. Niet alleen de politici zelf hebben het zwaar, maar de politiek doet een grote
aanslag op de directe omgeving van deze mensen. De politiek is harder geworden.
Er wordt vaak op de persoon gespeeld en er wordt veelal nog slechts van incident
naar incident gedebatteerd. “Niet-in-mijn-achtertuin-actiegroepen” worden direct bij
het eerste gerucht dat er maar iets dreigt te veranderen in hun buurt opgericht. Deze
groepen konden altijd op de onvoorwaardelijke steun van de toenmalige
oppositiepartijen GGS, CDA en Groen Links rekenen. Eens kijken of dat nog zo is nu
ze inmiddels met een wethouder in het College zitten….
De politieke houdbaarheid van politici is op (hetzelfde) politieke niveau beperkt ,
zodat het zaak is voor voldoende opvolging van nieuwe mensen te blijven zorgen.
Voor de PvdA Soest/Soesterberg betekent dit dat vrouwen nog nadrukkelijker
gevraagd worden deel te nemen aan de politiek, zodat wij bij een volgende
lijstsamenstelling meerdere vrouwen kunnen presenteren op verkiesbare plaatsen.
Wat dat betreft is het verfrissend om te zien dat in het huidige college nieuwe
gezichten zijn opgenomen en ook nog eens drie vrouwen. Jammer dat Harry Witte er
tussen staat, want als van iemand de politieke houdbaarheidsdatum is verstreken, is
het wel van Harry Witte. Hij is sinds 20 jaar actief in de Soester politiek. Je raakt op
hem uitgekeken en wilt wel eens een ander geluid, maar blijkbaar is er binnen GGS
niemand in staat om hem dit duidelijk te maken. Waarschijnlijk kan hij niet anders,
en wellicht kan hij ons nog verbazen, we wachten het af.
Hopelijk mag het bestuur veel van onze leden begroeten op de A.L.V. van 21 april
a.s. De agenda en de vergaderstukken treft u aan in dit Kompas. De koffie staat klaar
vanaf 19.30 uur. Uiteraard rekent het bestuur in de campagne voor de komende
landelijke verkiezingen ook graag op uw steun.
Met vriendelijke groet namens het bestuur en fractie
Han van Marwijk
Voorzitter PvdA Soest/Soesterberg

3

Kompas april 2010
Partij van de Arbeid Soest/Soesterberg

Inhoud

 Voorwoord van de voorzitter
 Agenda ledenvergadering 21 april 2010
 Notulen ledenvergadering 30 november 2009
 Jaarverslag bestuur 2009
 Jaarverslag fractie en vooruitblik.
 Impressie van de campagne

4

Agenda ledenvergadering woensdag 21 april 2010. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.
Bowlingcentrum Soest
Willaertstraat 49-C
3766 CP Soest
035 6095841

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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Opening en vaststelling agenda
Mededelingen.
Binnengekomen post.
Verslag ledenvergadering 30 nov. 2009. In uw bezit, anders op te vragen.
Jaarverslag bestuur 2009.
Jaarverslag gemeenteraadsfractie 2009 en vooruitblik.
Jaarrekening 2009, incl. kascontrolecommissie (De jaarrekening wordt uitgedeeld
tijdens de vergadering)
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing.
a. Aftredend Cees Verkerk, heeft een jaar lang ad- interim de financiën beheerd.
b. Voorgestelde nieuwe bestuursleden: Hans Redeker en Arie van Vliet.
c. Alleen de voorzitter in functie: Han van Marwijk wil aanblijven. Overige
posten door bestuur onderling verdeeld.
Congres PvdA. Op 25 april 2010 in Nijmegen.
Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010.
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen ledenvergadering 30 november 2009

Aanwezig:
Leden: Kees Boerkoel, Riekie van Megen, Inga Nygren, Tim van Lieshout, Stijn
Frantzen, Marnix Brinkman, Kadir Suna, Leo Hofman, Wil Stekelenburg, Han Mink,
Weeda, Jan Poortman, Werner Paans, Camiel Versluis.
Fractie: Herman Posthuma, Madelon de Graaff, Els Brienesse, Osman Suna,
Muhammet Baskaya, Ab Hooyer, Pieter ten Hove.
Wethouder: Paul Lemmen
Bestuur: Cees Verkerk, Han van Marwijk, Frans Bos, Gerrit Stekelenburg, Jan Willem
Nuismer
Opening
De voorzitter heet allen welkom, vooral de aanwezige leden en gasten vanuit de JS.
De voorzitter geeft een korte toelichting op de agenda. De agenda wordt vastgesteld.
Paul Lemmen is mede auteur van het verkiezingsprogramma en hij zal de rol van
gespreksleider op zich nemen m.b.t. dat specifieke deel van de agenda. Han Mink zal
vanuit de verkiezingscommissie als gespreksleider optreden m.b.t. het onderdeel lijst
van kandidaten. Paul Lemmen en Jan Willem Nuismer zullen aantekeningen maken
en het verkiezingsprogramma waar nodig in een definitieve versie opnemen.
Mededelingen
Drie leden hebben zich afgemeld. Hans Redeker, Ahmet Ali en Rob Dekker.
De oude jaarsborrel zal plaatsvinden op 29 december 2009. Informatie is te vinden in
het Kompas.
Ingekomen stukken
Geen
Verkiezingsprogramma
Kees Boerkoel vindt het programma degelijk opgebouwd maar erg lang. Een
samenvatting is wellicht een optie. Kees Boerkoel heeft zelf het stuk ingekort.
Wellicht kunnen de auteurs hier iets mee. Het stuk wordt in dank aanvaard.
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Naast een aantal ingediende schriftelijke amendementen wordt er een groot aantal
inhoudelijke wijzigingen voorgesteld. Na besluitvorming worden alle wijzigingen
meegenomen en zullen worden verwerkt in een definitieve versie.
De definitieve versie zal aan de leden worden gestuurd.
Lijst van kandidaten
De verkiezingscommissie heeft gesprekken gevoerd met de kandidaten.
De commissie heeft een advies gegeven aan het bestuur. Vervolgens heeft het
bestuur, op basis van het advies, een definitieve voordracht opgesteld. De voordracht
ligt nu ter besluitvorming voor.
Toelichting lijst van kandidaten.
Paul Lemmen nummer 12 op de lijst. Paul is de kandidaat wethouder en zal niet
terugkeren in de raad. Madelon de Graaff wil alleen deelnemen aan een omvangrijke
fractie. Els Brienesse is beschikbaar voor de functie fractieassistent.
Jan Willem Nuismer wil nog niet in de raad. Het ondersteunen van de fractie vindt
hij op dit moment passend.
De voordracht wordt overgenomen door de ledenvergadering. De volgorde op de
lijst wordt in stemming gebracht. Frans Bos en Leo Hofman vormen de
stemcommissie.
Na stemming wordt de lijst als volgt samengesteld.
1. Herman Posthuma
2. Osman Suna
3. Muhammed Baskaya
4. Madelon de Graaff
5. Ab Hooijer
6. Ahmed Ali
7. Hans Redeker
8. Han van Marwijk
9. Jan Willem Nuismer
10. Els Brienesse
11. Gerrit Stekelenburg
12. Paul Lemmen
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Werkplan 2010
Het werkplan 2010 wordt aangenomen.
Begroting 2010
De begroting wordt aangenomen
Campagne 3 maart 2010
Het campagneteam bestaat uit Muhammet Baskaya, Hans Redeker, Frans Bos, en
Herman Posthuma.
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Jaarverslag 2009 PvdA Soest/Soesterberg

Bestuursamenstelling en taakverdeling.
Han van Marwijk: vice-voorzitter, contact gewest, verkiezingsprogramma, na
algemene ledenvergadering voorzitter van de afdeling.
Gerrit Stekelenburg : secretaris, verkiezingen, secretaris
kandidaatstellingscommissie.
Cees Verkerk: voorzitter, na algemene ledenvergadering penningmeester ad interim.
Frans Bos : campagne, webmaster, ledenadministratie.
Jan Willem Nuismer: congresafgevaardigde ( plaatsvervanger Wil Stekelenburg)
Guido Brandt Corstius: penningmeester tot algemene ledenvergadering.
Gemeenteraadsverkiezingen 2010.
Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met de voorbereidingen van de
Gemeenteraadsverkiezingen 2010. Het schrijven van het verkiezingsprogramma, het
vaststellen van de kandidatenlijst en het voeren van de campagne stonden centraal.
Iedereen tracht kandidaten te interesseren om op de lijst te gaan staan. Bij sluiting
van de kandidaatstelling zijn er twaalf kandidaten. Er komt een
kandidaatstellingscommissie bestaande uit Inga Nygren, Han Mink, Pieter ten Hove
en namens het bestuur Gerrit Stekelenburg.
Er komt een conceptvoordracht. Op een ledenvergadering 30 november 2009 komen
we tot een definitieve kandidaatstellingslijst en een goedgekeurd
verkiezingsprogramma.
Ledencontact.
Onze website is zeer actueel en het biedt de leden alle mogelijkheden op de hoogte te
zijn van de werkzaamheden van vooral onze fractie.
Ons blad “Kompas” verschijnt onregelmatig, eigenlijk te weinig. Uiteraard gaan wel
alle uitnodigingen met toelichting voor ledenvergaderingen naar de leden. We hopen
dit in de toekomst te verbeteren. Een extra bedankje aan Madelon de Graaff die naast
haar fractiewerkzaamheden veel tijd aan ons Kompas heeft besteed. Deze taak komt
in de nabije toekomst bij de secretaris te liggen. Immers deze functie binnen het
bestuur is verantwoordelijk voor de informatievoorziening.
Ondanks wat afzeggingen is ons ledenaantal 138, gelukkig is er ook een aantal
aanmeldingen.
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Op 1 mei zijn weer bloemetjes aan onze 70 + ers overhandigd. Dankzij de coördinatie
van Saskia ten Hove.
Frans Bos, onze webmaster, probeert zo goed mogelijk de leden te informeren en te
prikkelen.
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft dit jaar 11 keer vergaderd, buiten alle bijzondere vergaderingen.
Wethouder en fractievoorzitter waren vaak aanwezig, daardoor is het bestuur op de
hoogte van de politieke ontwikkelingen en de werkzaamheden van fractie en
wethouder.
Bijgewoond zijn verder de vergaderingen van het gewest en twee congressen.
Bestuur heeft abonnement op Socialisme en Democratie van de WBS. Een goede
manier om op de hoogte te blijven van landelijke en internationale ontwikkelingen.
We mogen dit jaar erg blij zijn met het aantal mensen in onze afdeling dat wil
meedenken en eventueel bestuursfuncties wil innemen. In de afgelopen jaren is dat
nog wel eens anders geweest.

Gerrit Stekelenburg, secretaris.
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Jaarverslag 2009 fractie en vooruitblik

Het jaar 2009 wordt gekenmerkt door hoogtepunten en dieptepunten. In de eerste
helft van 2009 hebben wij in de raad een belangrijke beslissing genomen over de
ruimtelijke invulling van de vliegbasis Soesterberg. In samenwerking met de
provincie Utrecht en gemeente Zeist is een mooi plan opgesteld, waarin zowel
natuur, recreatie als woningbouw een plek hebben gekregen. Ook heeft de
gemeenteraad een besluit genomen over het “Masterplan Soesterberg”, wat de
komende jaren bloei voor het dorp Soesterberg zal gaan betekenen. Wij hopen dan
ook dat beide plannen snel uitgevoerd worden.
De sloopplannen op de Smitsweg zijn op het laatste (een dag voor de besluitvorming
in de raad) moment teruggetrokken door woningcorporatie Portaal. Het was voor
de fractie al een moeilijke keuze om hiermee in te stemmen, omdat 300 sociale
woningen gesloopt zouden worden. Als fractie hadden wij wel afspraken gemaakt
om de huidige bewoners te beschermen tegen achteruitgang. Ook was de intentie
aanwezig bij het college om nieuwbouw te plegen aan de randen van Soest. Zover is
het dus niet gekomen.
Tijdens de begrotingsbehandeling van 2010 in november heeft de fractie het niet
gemakkelijk gehad. Vooral de bezuinigingen van de wijkbudgetten en de
vermindering van het aantal wijkcoördinatoren kwam zwaar aan. Ons voorstel om
de bezuinigingen bij het wijkbudget te halveren kreeg geen steun in de raad. Wel
hebben wij bezuinigingen voor de zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk
tegengehouden. Daarnaast heeft onze fractie geld kunnen reserveren voor de
toegankelijkheid van straten. De afsluiting van het Weteringpad is teniet gedaan.
Vooral aan het einde van 2009 gebeurde er veel. Tijdens de behandeling van de
plannen voor winkelpromenade Soestdijk heeft de fractie een duidelijke visie naar
voren gebracht. Afsluiting van de winkelstraat is noodzakelijk om een levendig
winkelcentrum van de Van Weedestraat te maken. De meerderheid van de raad
stemde hiermee in. Het zelfde geldt ook voor de Structuurvisie. Wij blijven van
mening dat komende jaren woningbouw noodzakelijk is om in de eigen behoefte te
kunnen voorzien. Vooral sociale woningbouw voor jongeren en ouderen.
In het jaar 2009 is een jeugd en jongerenconferentie gehouden. Naar aanleiding
hiervan is er een voorlopig beleid uitgeschreven. Dit beleid voldoet niet volledig aan
onze verwachtingen. De beleidsnota en de kaders die hiervoor door de raad
geschetst zijn, moeten ervoor zorg dragen dat de gemeente Soest in de periode 2010-
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2015 voor samenhang zorgt in het beleid en de uitvoering hiervan. Als het gaat over
de jeugd en over jongeren gaat het ook over onderwijs, maar ook over wonen en
financiën. Feit is dat wanneer het over deze groep gaat het over verschillende
beleidsterreinen gaat. Nederland en ook Soest zijn aan het vergrijzen. Het hebben
van een goed jeugd- en jongerenbeleid en de uitvoering zijn belangrijk om op
Soester niveau een omgeving te creëren waarbij het ook voor de jeugd- en de
jongeren plezierig wonen en leven is.
Vanuit de fractie zijn wij dan ook voorstander van het hebben van een jeugd en
jongerencoördinator. Deze coördinator kan zowel op het uitvoerende niveau als op
het beleidsniveau ervoor zorg dragen dat vroegtijdige schoolverlaters aan een
stageplaats of een leer/werkplek geholpen worden. De coördinator kan er ook voor
zorg dragen dat de groep jongeren die overlast bezorgen de aandacht krijgen die ze
verdienen en zo de samenleving tot minder last zijn. Wij zullen bij de
totstandkoming van het jeugd en jongerenbeleid er dus voor wedijveren dat deze
jeugd en jongerencoördinator er ook daadwerkelijk komt.
Onze wethouder Paul Lemmen heeft veel van zich doen spreken. Hij heeft ervoor
gezorgd dat er miljoenen euro´s voor projecten beschikbaar kwamen (pakket studie
Verder), wat op steun van de gehele raad kon rekenen. Daarnaast heeft hij alles in
het werk gezet om de financiering van de uitbouw van het Griftland College
mogelijk te maken. Net voor het einde van het jaar heeft hij ons droevig gestemd
met zijn overlijden. Het is nog altijd niet te bevatten dat hij er niet meer is. De weken
voor zijn overlijden hebben wij nog samen het verkiezingsprogramma geschreven.
Hierbij wil de fractie nogmaals zijn familie en vrienden veel sterkte toewensen met
dit verlies.
Met een goed verkiezingsprogramma gingen wij de verkiezingen in. De landelijke
trend werkte echter niet mee en het nadeel van een collegepartij te zijn heeft ons veel
stemmen gekost. Wij hebben weliswaar verloren, maar andere partijen deden het
niet veel beter. De grote winnaar is D66 geworden, wat een grote verschuiving
binnen het gemeente bestuur heeft veroorzaakt.
Tijdens het lijsttrekkers overleg heeft Herman Posthuma er alles aan gedaan om
delen van ons verkiezingsprogramma in het raadsprogramma te krijgen, maar onder
leiding van GGS wilden de `groenen` een andere koers. De al genomen besluiten
rondom de van Weedestraat en Structuurvisie wil het nieuwe college terugdraaien,
het Masterplan Soesterberg dreigt afgezwakt te worden, buiten de rode contouren
mag niet gebouwd worden, opheffen van afsluitingen is niet bespreekbaar, maar wat
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wel moet gebeuren zijn nieuwe ecologische verbindingen. Dit is de beperkte ambitie
van het nieuwe raadsprogramma.
Als PvdA fractie zijn wij voorstander van levendigheid in het dorp en met dit
raadsprogramma 2010-2014 zal dat niet gaan lukken. Desondanks zullen wij, vanuit
de oppositie ons best doen om steun te zoeken voor punten van ons programma
binnen de raad. Daarnaast zullen wij dit college ook zeer kritisch blijven volgen. Het
worden nog levendige tijden binnen de raad, hopelijk zullen wij ook levendigheid
in onze gemeente zien!
Osman Suna, fractievoorzitter.
Adem Baskaya, raadslid.
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Impressie van de campagne
Begin december 2009 zijn we begonnen met het inkopen van 1200 rode glazen. Deze
glazen werden voorzien van een sticker door een aantal bewoners van Sherpa.
Waxinelichtje erin en de doos kon weer gesloten worden. Flyers zijn gemaakt
voorzien van foto’s, radiospotjes en 50 posters. Iedereen deed mee. We hadden
voldoende manschappen om er een succes van te maken.
De campagne kon beginnen.
Het was een hele klus om 1200 glazen in een paar maanden weg te werken, maar
uiteindelijk zijn we erin geslaagd. Of we daarmee de verkiezingen zouden winnen,
was nog niet helemaal duidelijk, we hadden de verkeerde kleur gekozen. Veel
kiezers gingen dit keer voor groen in plaats voor rood.
Maar ………….we hebben ons behoorlijk ingespannen om ons duidelijk op de kaart
te zetten, of liever op de poster. De posters kregen deze winter behoorlijk te
verduren, de lijm was verkeerd of het was de kou, de posters lagen na een dag al op
straat. Het euvel werd uiteindelijk verholpen door er een paar nieten in te schieten.
De voorspellingen waren niet van de lucht………… 2 meer voor de SP, D66 eentje,
Leefbaar, die voor voorgebakken brood ging, kwam toch met een man uit de
verkiezingen.
Uiteindelijk hebben we maar een paar taarten verloot, voor de fanatieke voorspellers
en we hadden een winnaar, Cees Verkerk. Hij zat er een zeteltje naast.
Dat we 2 zetels hebben verloren, kan niet aan het campagneteam gelegen hebben.
Dat ligt aan het systeem dat we hier hanteren. Als je nagaat dat iemand met 29
stemmen in de Raad komt en Madelon de Graaff met 219 stemmen net buiten de
boot valt, geeft je toch te denken.
Maar we hebben het met plezier en veel enthousiasme gedaan, samen met
partijgenoten in het Gewest en in de Provincie.
Een ding mag geconcludeerd worden, Paul Lemmen hebben we enorm gemist!
Bij de volgende verkiezingen gaan we er weer vol tegenaan.

Frans Bos, campagneleider.
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Tegenwoordig heeft bijna iedereen internet en email.
Onze ledenadministratie stelt er prijs op wanneer u een
korte email stuurt naar info@pvda.nu zodat onze
administratie uw emailadres kent en zij u op een snelle
manier van allerlei informatie kan voorzien. Alvast
bedankt voor uw medewerking
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