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Nieuwsbrief, december 2014

Woord van de voorzitter: Fijne feestdagen en een fantastisch
2015!
Goed nieuws van het front. Lodewijk Asscher gaat de Wet
Aanpak Schijnconstructies presenteren. Weer een stukje
wild kapitalisme beteugeld. Met de wet wordt uitbuiting,
oneerlijke concurrentie en verdringing tegengegaan van
bijvoorbeeld Nederlandse bouwvakkers of
vrachtwagenchauffeurs door de inzet van buitenlandse
werknemers. Ook komt zo 'gelijk loon voor gelijk werk' een
flinke stap dichterbij. Europese samenwerking is goed, en
vrije uitwisseling van arbeid is prima, maar dan wel onder gelijke omstandigheden.
Goede zet dus om werkgevers en opdrachtgevers verantwoordelijk te maken en aan te
pakken als ze misbruik maken van goedkope arbeid. Zoiets zou in heel Europa ingevoerd
moeten worden. Dan bouwen we aan een sociaal en geloofwaardig Europa.
Minder goed nieuws is dat Amersfoort door de provincie onder curatele gesteld dreigt te
worden. De begroting is niet sluitend en de meerjarenraming vertoont gaten. Zeker nu
de gemeente grote verantwoordelijkheid gaat dragen op de terreinen van de zorg en
werk. De Wet werken naar vermogen, de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de
Wmo en de transitie van de jeugdzorg vergen veel van de gemeente en er is alle kracht
nodig om alles in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat niemand de dupe
wordt. Daar zijn waarschijnlijk extra middelen voor nodig. En die zijn er dus blijkbaar
niet. Dat is toch iets om je zorgen over te maken. We moeten de effecten goed in de
gaten houden en ingrijpen waar nodig. Zoals de fractie verderop in deze nieuwsbrief
stelt; de raad zal zijn rol moeten invullen!
Verder rest mij niets meer dan iedereen te bedanken voor het afgelopen jaar! Het was
een enerverend jaar met goed verlopen verkiezingen, een nieuwe fractie en een deel
nieuw bestuur. Wij hopen u te zien op de nieuwjaarsreceptie op 24 januari, om met
elkaar het nieuwe jaar in te luiden!
Pieter Breuer

Nieuwjaarsreceptie: 24 januari 2015.
Het bestuur van de PvdA afdeling Amersfoort-Bunschoten en de PvdA-fractie in de
Amersfoortse gemeenteraad nodigen u uit voor de Nieuwjaarsreceptie. Op:

Zaterdag 24 januari a.s., van 16.00 tot circa 17.30 uur.
In Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144, Amersfoort
Nieuwe Erven is een natuur – en cultuurwerkplaats als centrale ontmoetingsplek in de
wijk Randenbroek. www.nieuweerven.nl

Nieuws uit de fractie
Bij de begrotingsbehandeling heeft de
fractie er samen met andere partijen voor
gezorgd dat eventuele tekorten in de zorg uit
andere reserves en de saldireserve gedekt
kunnen worden, of -indien het
weerstandsvermogen daalt- dat hiervoor
eventueel een lening kan worden afgesloten.
Een belangrijk laatste redmiddel om de kwaliteit
van de zorg te waarborgen.
Inmiddels zijn we in discussie geraakt met de
provincie over het voornemen om preventief financieel toezicht op de gemeente in te
stellen. Dat is feitelijk onnodig omdat de raad zelf al een kerntakendiscussie heeft
geëntameerd waarmee we de financiële taakstelling uit de meerjarenraming te lijf
kunnen gaan. Dat is voorts onwenselijk omdat we die kerntakendiscussie willen voeren
op zorgvuldige wijze, samen met de stad. We willen niet in de positie komen dat we
(wellicht onder druk van de provincie) op zeer korte termijn ingrijpende maatregelen
moeten nemen die mogelijk soulaas bieden voor 2015 maar grote maatschappelijke
schade kunnen aanrichten, bijvoorbeeld in de zorg. Als rasoptimist zie ik ook wel een
lichtpuntje. De provincie heeft met zijn voornemen in ieder geval een gemeenschappelijk
gevoel voor urgentie gecreëerd dat tot dusver niet door alle partijen in gelijke mate werd
gedeeld. De raad zal nu zijn rol moeten invullen: qua beleid en strategie heel strak de
touwtjes in handen nemen, en koers houden !

Werkgroep Werk te gast in de Rooie Cent
Donderdagavond 20 november jl. was de werkgroep Werk te
gast in de Rooie Cent. Het doe-het-zelf Café aan de
Hooglandseweg. Daar werden we ontvangen en bijgepraat
door Ingrid de Moel.
De Rooie Cent is een doe-het-zelf café waar dagelijks allerlei
mensen en clubs actief zijn. Zij en haar partner Marc van Leent
zijn beiden actief in het maatschappelijk vastgoed.
Aan deze 2e bijeenkomst van de Werkgroep Werk werd weer
door tien enthousiaste partijgenoten actief deelgenomen. Eén
van de werkgroepleden gaf een korte toelichting bij door hem
rondgestuurde informatie over de regionale arbeidsmarkt. Een kleine greep uit de
onderwerpen die deze avond aan bod kwamen:
* de plek/potentie van Amersfoort tussen Foodvalley en Schiphol
* Vrijwilliger of vrijmoetiger
* Motie over stageplaatsen op het stadhuis
* Social return on investment
* Wat betekent baanloze economische groei
* Wat kunnen we doen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Tweede helft januari komt de werkgroep weer bijeen. Ook willen we een openbare
discussie avond organiseren met het oog op de Provinciale Staten verkiezingen van 18
maart a.s.. Doe & praat ook mee! Meld je aan via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Werkgroep Wonen: aan de slag met motie(s)
De tweede werkgroep Wonen stond in het teken van
lokaal beleid. Na het verwelkomen van drie nieuwe
leden heeft Youssef El Messaoudi (woordvoerder
wonen) de speerpunten op het woondomein
(studentenhuisvesting, scheefwonen, lange
wachtlijsten) toegelicht. Ook hebben we uitgebreid
gediscussieerd over de prestatieafspraken die in
september gemaakt zijn met de corporaties in
Amersfoort en vooral op welke wijze dit scherper zou
kunnen. Tot slot hebben we ons als werkgroep gebogen over een conceptmotie van
Youssef. Al met al een boeiende avond!
Inmiddels zijn er in de Tweede Kamer nieuwe afspraken gemaakt rondom de rol en
functie van corporaties. Zo is ondermeer de inspraak van huurders flink verruimd. In de
derde werkgroepbijeenkomst gaan we aan de slag met de vraag: Wat betekent Wonen in
Amersfoort? En wat betekent dit voor speerpunten, doelgroepen en de rol van de
corportaties in Amersfoort? En natuurlijk blijven we Youssef en de fractie volgen op dit
onderwerp en van input voorzien!
Wil je je ook aansluiten? Dat kan! Meld je aan via marieke.de.kogel@pvdaamersfoort.nl.

Werkgroep Zorg: terugblik op de eerste bijeenkomst
Donderdagavond 4 december is de werkgroep Zorg van
PvdA Amersfoort- Bunschoten bijeen geweest. De
werkgroepleden hebben zichzelf geïntroduceerd aan de
groep waarbij politiek motivatie aangevuld werd met
persoonlijke ervaringen in en rond de zorg. Veel van de
deelnemers aan deze werkgroep hebben werkervaring in
de zorg. Na de intensieve kennismaking ging de
werkgroep over tot het inventariseren van de thema's
waar de werkgroep mee aan de slag wil gaan. De
werkgroep zal zich richten op onderzoek, presentatie
(aan elkaar maar ook aan de andere groepen en de
leden), en zal advies aan de fractie geven rondom het pittige raadswerk omtrent zorg.
De leden van de werkgroep zullen ook oog en oor zijn in Amersfoort als het gaat om zorg
en daarover in de werkgroep en waar nodig naar de fractie rapporteren. De leden van
afdeling kunnen in een volgende Nieuwsbrief verder vernemen van onze werkgroep o.a.
de thema's waar zij zich mee bezig houdt.
Doe ook mee! Meld je aan via secretaris@pvda-amersfoort.nl

Verkiezingen Provinciale Staten: 18 maart!
“WERKEN AAN UTRECHT”
Afgelopen zaterdag is Rob van Muilekom gekozen als
lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Gefeliciteerd!
Naast de lijst, waar naast Rob ook drie andere
Amersfoorters op staan, is het verkiezingsprogramma
voor de Provinciale Staten klaar. Op de ALV van 27
november j.l. is dit programma aan onze afdeling
gepresenteerd. Hieronder volgen de belangrijkste
punten.
Naast gelijke kansen voor iedereen staat Werk in ons Verkiezingsprogramma voor de
Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart centraal. De PvdA vindt dat de Utrechters
een provincie verdienen die zich bovenal inzet voor meer banen en goed wonen in een
aantrekkelijke omgeving. Niet zeuren maar problemen aanpakken, partijen verbinden en
vraagstukken oplossen. Het werkveld van de provincie kent veelal een regionaal
karakter, maar nadrukkelijk is ook gekozen voor ambities waar de mensen direct bij
betrokken worden. Enkele voorbeelden uit het programma zijn:


Stimuleren regionale samenwerking zoals Utrecht Science Park, Food Valley, regio
Amersfoort met banenmotor MBO-ers.
 Fonds voor bewonersinitiatieven in wijken, winning schone energie, zelfbouw.
 Kiezen primair voor transformatie en hergebruik vastgoed, en bij nieuwbouw
kantoren ook bijdrage leveren aan sloop.
 Stimuleren Fiets, goed en betaalbaar OV, inclusief initiatieven buurtbus, en
afstemming vervoer leerlingen, ouderen, dagbesteding.
 Geen schaliegaswinning en omwonenden laten profiteren bij plaatsing
windmolens.
 2000 stage- en leerwerkplekken.
Het complete programma vindt u op: psutrecht.pvda.nl

Ledenvergadering: een terugblik
Het bestuur kijkt terug op een enerverende vergadering met leden van de PvdA
Amersfoort – Bunschoten. Een van de belangrijkste punten die op de
agenda stond was de begroting en het campagneplan.
Ruud Reijnders gaf een toelichting op de sobere begroting 2015 op
basis van de meerjarenraming 2015 t/m 2018 van de afdeling. Nadat
Bert Veenstra als waarnemend campagnecoördinator ook het
campagneplan had toegelicht, kon de vergadering akkoord geven aan
de begroting 2015-2018. De begroting van de campagnecommissie
bedraagt overigens een veel grotere post voor bijvoorbeeld
permanente campagne en Provinciale Staten- en 2e
Kamerverkiezingen. De campagnecommissie zal in samenwerking met
het bestuur op zoek gaan naar nadere fondsen om de ambities waar te kunnen maken.
Vervolgens heeft Willy Wagenmans in korte tijd een heldere toelichting gegeven op het
verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart. Een goed
programma, dat stof geeft tot nadenken!
Tot slot de stand in de actuele politiek. Alle fractieleden vertelden bevlogen over hun
portefeuille en hun werk in de gemeenteraad. Inmiddels is de Amersfoortse
gemeentelijke begroting 2015, zoals u eerder heeft kunnen lezen in deze nieuwsbrief,
goedgekeurd. Wethouder Fleur Imming heeft de avond afgesloten met een korte stand
van zaken op haar portefeuille Zorg en over de transities in dit domein per 1 januari
2015. De gemeente Amersfoort heeft de zaken met betrekking tot de WMO, de
huishoudelijke hulp maar ook de jeugdzorg goed voor elkaar. De Amersfoortse wijkteams
zijn op orde om alle mensen die hulp nodig hebben daarvan te voorzien.
De volgende ALV zal in maart 2015 plaatsvinden. We hopen u daar (wederom) te mogen
verwelkomen!

Doe mee: Instapprogramma!
Zoals bekend gemaakt in de vorige nieuwsbrief start
de PvdA Afdeling Amersfoort-Bunschoten begin
volgend jaar een instapprogramma.
Bestemd voor partijgenoten die nog niet zo lang lid
zijn van de partij en voor alle afdelingsleden die meer
willen weten over hoe het werkt in de PvdA en in de
lokale politiek.
Het instapprogramma bestaat uit 4 à 5 bijeenkomsten
in de periode januari t/m april 2015. Als je mee doet,
kom je meer te weten over bijvoorbeeld:
* hoe werkt de fractie en de gemeenteraad?
* hoe werkt de provincie, de tweede kamer, het Europarlement?
* wat zijn de lijntjes met de provincie, het gewest, de Statenfractie?
* hoe zit de PvdA landelijk in elkaar, op welke plekken en op welke manier kan ik actief
worden?
Heb je ideeën of wil je meedoen? Laat het weten via: gert.koudijs@pvdaamersfoort.nl
Deelnemen aan het instapprogramma is leuk, gezellig, leerzaam en gratis.

Landelijk Congres: 17 en 18 januari
Op 17 en 18 januari staat het halfjaarlijkse landelijk
congres weer op de agenda. Ook ditmaal weer met een
interessant programma, waaronder de aftrap van de
waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor de
Provinciale Staten (en Eerste Kamer). Natuurlijk zijn we
graag goed vertegenwoordigd op het congres met zoveel
mogelijk leden. Bert Veenstra zal als
afdelingsvertegenwoordiger aanwezig zijn op het congres.
Mocht je ook gaan, laat het hem dan weten via:
secretaris@pvda-amersfoort.nl.

Agenda

Activiteit
Landelijk Congres
Nieuwjaarsreceptie
Werkgroepen

Datum
17/18 januari 2015
24 januari 2015
Januari / februari 2015

Canvas/ campagneactie

31 januari 2015

Canvas/ campagneactie

28 februari 2015

Canvas/ campagneactie

7 maart 2015

Canvas/ campagneactie

14 maart 2015

Verkiezingen Provinciale Staten / Waterschappen

18 maart 2015

Algemene Ledenvergadering

26 maart 2015

