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Woord van de voorzitter
Op 24 januari hielden we onze nieuwjaarsbijeenkomst bij “De Nieuwe Erven”. We
mochten gastheer zijn voor de hele provincie. Voorafgaand werden rozen uitgedeeld in
Randenbroek als aftrap voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het
waterschap.
In mijn toespraak heb ik drie thema’s belicht die in 2015 van belang zijn. Het eerste
betreft het gevaar van het uitsluiten van mensen. Radicalisering wordt in de hand
gewerkt als mensen zich buitengesloten voelen. Gelijke kansen en verbinding maken
moet ons antwoord zijn.
Het tweede betreft de verkiezingen van Provinciale Staten en het waterschap. Met Rob
van Muilekom als lijsttrekker hebben we nu een stevig Amersfoortse vinger in de
Provinciale pap. Hij kan alle ondersteuning gebruiken!
Het derde thema is de rol die gemeenten hebben gekregen op de voor ons belangrijke
thema’s zorg en werk. De Awbz/Wmo, de nieuwe Jeugdwet en de participatiewet leggen
belangrijke taken en bevoegdheden bij de gemeenten. Maar dus ook
verantwoordelijkheden. En daarbij komt dat de gemeente feitelijk
onder curatele van de Provincie is gezet: er moet een sluitende
begroting komen. Dat betekent dat er in het College en in de Raad
een pittige discussie gevoerd zal worden over kerntaken. Daarbij
pleit ik er sterk voor om het sociale domein te ontzien.
Tenslotte, voor wie het heeft gemist: onze wethouder Fleur Imming
is gekozen tot beste nieuwkomer onder de lokale bestuurders van
Nederland. Proficiat Fleur!

Pieter Breuer

Instapprogramma op woensdag 25 februari a.s. van start!
Woensdagavond 25 februari gaat het nieuwe
instapprogramma van de afdeling AmersfoortBunschoten van start. Bedoeld voor nieuwe PvdAleden of leden die recent in onze afdeling zijn komen
wonen.
Gedurende 4 à 5 bijeenkomsten (tot en met medio
mei a.s.) wordt meer inzicht gegeven in het werk
van fractie, gemeenteraad, provinciale staten en
Tweede Kamer. Ook een bezoek aan onze fractie in
Den Haag staat op het programma.
De eerste bijeenkomst op 25 februari staat in het
teken van kennismaken en inventariseren wat we met elkaar gaan doen de komende tijd.
Gastheren zijn Gert Koudijs namens het afdelingsbestuur en Dico Kuiper namens de
fractie. Hij zal vertellen over het werk en functioneren van de fractie en de
gemeenteraad.
Na het volgen van dit programma weet je (beter) hoe de PvdA in elkaar zit en werkt. En
op welke plekken en manieren je actief kunt worden.
Ook mee doen? Meld je aan via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Nieuws uit de fractie
Vier PvdA-Kamerleden en onze lijsttrekker voor
de Provinciale Statenverkiezingen Rob van
Muilekom gingen op7 februari in De Observant
het gesprek aan over zorg, werk en inkomen.
Zaken die ons allen raken, zeker nu de gemeente
daarvoor verantwoordelijk is.
Loes Ypma (jeugdzorg) deelde met de
aanwezigen haar verwachting dat het niet meer
kan/mag dat 22 hulpverleners tegelijkertijd zich
op een multi-probleem gezin storten. Otwin van
Dijk (langdurige zorg) wist haarfijn uit te leggen hoe het met die PGB’s
(persoonsgebonden budgetten) zit en waarom maatwerk bij huishoudelijke zorg de
voorkeur verdient. John Kersten (werk en inkomen) bouwde voort op het Sociaal
Akkoord en de Participatiewet, opdat in nauwe samenwerking met werkgevers en
rijk/provincie/gemeente honderdduizenden arbeidsplaatsen tot stand komen. Grace
Tanamal (mantelzorg) deed wederom een vurig pleidooi voor het invoeren van
concrete buurtrechten en de rol die bewoners(organisaties) in zorg/welzijn/werk
kunnen oppakken, al dan niet als vrijwilliger. Rob van Muilekom tot slot schetste het
samenspel tussen provincie en gemeente waar het gaat om het benutten van kansen
op het terrein van werkgelegenheid, wonen en voorzieningen. Duidelijk is dat
gemeenten vooral gezamenlijk (op regionaal niveau) een belangrijke rol kunnen
spelen.
En natuurlijk maakten we van de gelegenheid gebruik om ook op straat te laten zien
waar de PvdA voor staat. Een mooie dag, zeker voor herhaling vatbaar.

PvdA Ombudsteam Amersfoort
Heb je een sociaal hart? Ben jij een sociaaldemocraat in hart en nieren? Wil je mensen in
nood de helpende hand reiken? GEEF je dan op om
het Ombudsteam te versterken!
Het Ombudsteam werkt volgens een plan van
aanpak. Als mensen onze hulp inroepen voeren we
een gesprek bij hen thuis of in De Observant. In
het gesprek nemen we de hele situatie van de
cliënt door. Wat is er aan de hand en wat speelt
er....daar gaan wij mee aan de slag!
Opvallend is dat het advies soms eenvoudig is! We kunnen vaak volstaan met een
verwijzing naar de gemeente of Stadsring 51. Het Ombudsteam biedt een luisterend
oor en helpt de cliënt weer op weg.
Wil je helpen en ons team versterken?
Neem contact op met Bert Veenstra (secretaris@pvda-amersfoort.nl) of bel voor
informatie (06-55756210).

Werkgroep Werk: Doe mee!
De Werkgroep Werk komt weer bijeen op donderdagavond 12
maart a.s. We zijn dan te gast bij Hillegonde Kiewiet, adjunct
afdelingshoofd van de afdeling Sociale
Zekerheid/Arbeidsintegratie van de gemeente. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur en vindt plaats op het Stadhuis.
Naast een inleiding van Hillegonde hebben we het over actuele
ontwikkelingen m.b.t. tot werk en lokale werkgelegenheid.
Heb je daarover vragen of ideeën? Laat maar weten! Of
kom mee praten. Aanmelden bij gert.koudijs@pvdaamersfoort.nl

Werkgroep Wonen: uitdagingen op lokaal en nationaal
niveau!
In de werkgroepbijeenkomst van afgelopen week is de
veelzijdigheid van het thema Wonen uitvoerig aan bod
gekomen. Youssef, eerste woordvoerder wonen van de
PvdA fractie, heeft een aantal vragen gesteld aan de
wethouder over de veranderende afspraken tussen de
VOC en Portaal (www.stadamersfoort.nl). Daarnaast
heeft de verhuurdersheffing voor sommige hofjes /
buurtjes in Amersfoort grote gevolgen. Is dit erg? We
gaan er in ieder geval mee aan de slag. Tevens wordt er
vanuit het college een raadsinformatiebijeenkomst
voorbereidt over de Novelle van Blok.
De lokale marktsituatie maakte ook dat de discussie ontstond over de vraag: waar maakt
de PvdA in Amersfoort zich hard voor als het om wonen gaat en waar zouden ze zich op
moeten focussen? Voor de volgende bijeenkomst gaan drie werkgroepleden aan de slag
met deze vragen. De volgende bijeenkomst zal in April plaatsvinden. Wil je ook
aansluiten? Dat kan! Meld je aan via marieke.de.kogel@pvda-amersfoort.nl

De Campagne: op naar 18 maart!
Er staat veel op het spel op 18 maart, vandaar
deze extra lange bijdrage in de nieuwsbrief. We
gaan op 18 maart stemmen voor de Provinciale
Staten maar ook voor het Waterschap Vallei en
Veluwe. Door een veel hoger opkomstpercentage
zou ons dat extra zetels kunnen opleveren. En we
kiezen indirect ook voor de Eerste Kamer, immers
die worden gekozen door de Provinciale
afgevaardigden. De PvdA wil ook daar natuurlijk
zo veel mogelijk zetels behouden.
Aan leden wil ik, als campagnecoördinator van de PvdA Amersfoort-Bunschoten, de
volgende oproep doen: Help PvdA in deze en volgende campagnes. Wilt u zich inzetten
voor uw partij dan is dit een mooie eerste stap. PvdA is als vanouds gewend om deuraan-deur te gaan om steun te werven voor onze partij. Niemand minder dan onze
voorzitter Hans Spekman is een warme pleitbezorger van deze methode. Get-Out-of-theVote is een kreet die de campagnemensen van het partijbureau in Amsterdam graag
hanteren. Mensen optrommelen om te gaan stemmen want het is bekend dat de
thuisblijvers de PvdA veel stemmen kosten. Aan de deur praten wij met mensen over de
buurt en over de idealen van de Partij van de Arbeid. Want dat wij nog lang niet klaar
zijn dat is duidelijk, dat wij het moeilijk hebben is ook duidelijk. Nog altijd vechten wij
tegen het imago van de partij die VVD-beleid uitvoert. Maar het is niet waar! Afgelopen
zaterdag hebben onze Tweede Kamerleden opnieuw uitgelegd dat wij staan voor ons
sociaal-democratisch beleid en dat zaken langzaam maar zeker steeds beter worden. We
zullen verder moeten met dit kabinet, maar ook onze eigen boodschap moeten uitdragen.
En die boodschap is dat wij altijd sociaal-democraten zullen blijven en geloven in onze
idealen, in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en waar mensen voor
elkaar zorgen!
De komende periode zal er een worden van vasthouden en niet opgeven. Met trots zullen
wij ons gedachtegoed verkondigen en hopelijk kunnen we de balans de andere kant doen
omslaan. Want als één ding ons heeft geleerd in de afgelopen tijd. De PvdA heeft haar
verantwoordelijkheid genomen en gedaan wat geen andere partij in de afgelopen vijftien
jaar durfde. Wij hebben het systeem van de zorg veranderd en dichter bij de mensen
gebracht. Niet zonder risico’s en met de nodige hindernissen, maar wel degelijk goed
georganiseerd. Ik schaar deze veranderingen in een rij van vier over de afgelopen 100
jaar: de invoering van de 8-urige werkweek, het vrouwenkiesrecht, de invoering van de
AOW en nu de transitie in de zorg/participatiewet. Allemaal belangrijke veranderingen
waar de Partij van de Arbeid een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Uw Partij van de
Arbeid!
Wilt u meedoen aan de campagne, meld je aan via: campagnecommissie@pvdaamersfoort.nl of neem contact op met Bert Veenstra (06-55756210).

Agenda
Activiteit

Datum

Instapprogramma

25 februari 2015

Canvas/ campagneactie

28 februari 2015

Canvas/ campagneactie

7 maart 2015

Werkgroep Werk

12 maart 2015

Canvas/ campagneactie

14 maart 2015

Verkiezingen Provinciale Staten / Waterschappen

18 maart 2015

Algemene ledenvergadering

26 maart 2015

