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NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014
Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis.
Er voltrekt zich een humanitaire ramp in West-Afrika. Het leven
komt er stil te liggen en de sterfte neemt enorme proporties
aan. Op Radio1 hoorde ik de voorspelling dat in Sierra Leone de
kindersterfte zal oplopen naar één op vier. Niet alleen als
rechtstreeks gevolg van Ebola, maar ook omdat de
gezondheidszorg in het algemeen in elkaar zakt. Het is maar
goed dat het gironummer 555 onder: Stop de Ebola-Ramp! Is
opengesteld voor giften. Denk daar maar eens aan.
Dichter bij huis krijgen de plannen van bestuur en fractie steeds
meer concrete vorm. De werkgroepen Zorg, Werk en Wonen
zijn met enthousiasme gestart. Meer daarover in dit nummer. Ik ben gesprekken
aan het voeren met afdelingsvoorzitters in de regio. Er komen belangrijke taken
naar gemeenten en regio en dan is het wel gemakkelijk als je elkaar kent om waar
nodig standpunten en activiteiten af te stemmen.
Tenslotte: ergerlijk. Dat is het woord dat door mijn hoofd speelt als ik denk aan het
gegeven dat de pers een vertrouwelijk rapport toegespeeld heeft gekregen. Terecht
dat onze fractievoorzitter, Louis, zich daar boos over heeft gemaakt. Wie heeft er nu
belang bij om zo’n dramatische zaak op deze wijze in het nieuws te brengen? Maar
navraag heeft niets opgeleverd. Ik zou het op prijs stellen als de anonieme bezorger
van het rapport zich bij mij zou melden. Dan kunnen we eens een goed gesprek
hebben.
Pieter Breuer

Ledenvergadering: donderdagavond 27 november a.s.
Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op
27 november in De Faam (Hamseweg 5,
Hoogland). Tijdens de ledenvergadering zullen we
onder andere stilstaan bij de komende verkiezingen
voor de Provinciale Staten. Rob van Muilekom, de
voorzitter van de programmacommissie, zal een korte
toelichting geven op het programma. Natuurlijk is er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast
zullen Fleur Imming en Louis de la Combé stilstaan bij
de veranderingen in de (jeugd)zorg die per 1 januari
2015 zullen ingaan. De definitieve agenda is op de laatste pagina van deze nieuwsbrief
toegevoegd. De bijbehorende stukken ontvangt u rond 20 november. Tot dan!

Nieuws uit de fractie
De fractie heeft zich bij de besprekingen van de
gemeentelijke begroting 2015- 2018 sterk gemaakt voor de
kernthema's zorg, werk en wonen. Zo langzamerhand
ontstaat binnen de raad steeds meer draagvlak om binnen
de beschikbare financiële ruimte voorrang te claimen voor
de aanpak van mogelijke zorgproblemen. In samenhang
daarmee wordt duidelijk dat we de geplande discussie over
gemeentelijke kerntaken niet meer voor ons uit kunnen
schuiven. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties
zullen we het gesprek moeten aangaan om in de loop van
2015 tot heldere keuzes te kunnen komen die goed zijn
voor de stad.
Verder heeft de fractie besloten Nicky van der Voort als fractiemedewerker aan te stellen.
Met haar ervaring in de communicatie, als stagiaire bij de Tweede Kamerfractie van de
PvdA en nu raadslid in de gemeente Bunnik kan de fractie zijn voordeel doen. Tevens
gaat Ben Philipsen (oud-raadslid) aan de slag met de website. Iets waar wij heel blij mee
zijn!

Werkgroep Werk: tweede bijeenkomst op 20 november!
Donderdagavond 20 november a.s. komt de Werkgroep Werk voor een
tweede keer bijeen. Om 20.00 uur. We zijn dan te gast in De Rooie
Cent, het doe-het-zelf café in Amersfoort; tussen de oude binnenstad en
het nieuwe Eemplein.
We beginnen dan met een korte inleiding over De Rooie Cent zelf en
gaan dan verder met de thema’s zoals besproken in de startbijeenkomst.
In deze tweede bijeenkomst gaan we met elkaar bepalen waar we de
komende tijd aan gaan werken. Zoals bijvoorbeeld:
* Het opstellen van een ‘Werkkaart’ van Amersfoort.
* Bepalen wat we kunnen met de regionale arbeidsmarktontwikkelingen.
* Het organiseren van werkbezoeken aan relevante instellingen en organisaties in
Amersfoort.
Doe ook mee! Meld je aan via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Werkgroep Wonen: meld je aan voor de tweede bijeenkomst!
De tweede bijeenkomst van de werkgroep Wonen
zal op 10 of 11 december plaatsvinden. Op de
agenda staat het woningmarktbeleid in
Amersfoort, huurrechten / sociale huur. In deze
tweede bijeenkomst gaan we hierover met elkaar
in discussie, maar vooral ook met elkaar bepalen
waar wij de komende tijd naartoe willen werken.
Welke activiteiten gaan wij met elkaar opzetten
en hoe gaan we dat doen?
Wil je aansluiten? Dat kan! Meld je aan via
marieke.de.kogel@pvda-amersfoort.nl.

Werkgroep Zorg: Eerste werkgroep op 4 december!
De werkgroep Zorg gaat op 4 december a.s. van start. De
werkgroep bestaat uit betrokken afdelingsleden en een
fractie- en bestuurslid. Tijdens de eerste bijeenkomst
zullen de fractieleden de groep bijpraten over de actuele
ontwikkelingen in de (jeugd)zorg. Vervolgens gaan we zelf
aan de slag met het bepalen van onze
(sociaaldemocratische) visie op de zorg. Ook volgt de
werkgroep de transities die per 1 januari 2015 worden
ingevoerd op de voet.
Doe ook mee! Meld je aan via secretaris@pvda-amersfoort.nl

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
komt 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!

Even voorstellen: het Ombudsteam.
Het Ombudsteam van onze afdeling bestaat sinds
2011, opgericht door Louis de la Combé en momenteel
bestaand uit Ruud Reijnders, Bert Veenstra en Iris
Homeijer. Met de transities in de zorg in aantocht
willen we als PvdA mensen ondersteunen die op één of
andere manier in de knel zijn gekomen. Op individueel
niveau betekent dat dat we bijvoorbeeld mensen
doorverwijzen naar een jurist, instantie of de
gemeente. Maar natuurlijk zijn wij er ook om de
gesignaleerde problemen door te geven aan onze
fractie, zodat zij er vragen over kunnen stellen. Het
Ombudsteam is voor iedereen. Dus ziet u dat mensen ondersteuning nodig hebben, wijs
ze dan op het Ombudsteam. Het Ombudsteam is telefonisch te bereiken op nummer 0621170958. Ook kunt u een mail sturen naar amersfoort@pvda-ombudsteam.nl
Het Ombudsteam kan nog ondersteuning gebruiken, zowel in de ondersteuning naar
mensen toe als in de administratie. U kunt zich aanmelden bij: secretaris@pvdaamersfoort.nl of 06-55756210.

Agenda

Activiteit

Datum

Werkgroep Werk

20 november 2014

Algemene ledenvergadering

27 november 2014

Werkgroep Zorg
Werkgroep Wonen
Landelijk Congres

4 december 2014
10 of 11 december 2014
17/18 januari 2014

Canvas/ campagneactie

31 januari 2015

Canvas/ campagneactie

28 februari 2015

Canvas/ campagneactie

7 maart 2015

Canvas/ campagneactie

14 maart 2015

Verkiezingen Provinciale Staten

18 maart 2015

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 27 november 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Faam, Hamseweg 5 Hoogland

AGENDA
1. Opening/Mededelingen

2. Vaststelling verslag:
* ALV 27 februari jl.
* ALV 17 april jl.

3. Stand van zaken financiële huishouding fractie en afdeling

4. Werkplan (o.a. campagneplan) en begroting 2015

5. Stand van zaken werkgroepen: Wonen, Werk en Zorg

6. Actuele lokale politiek
-

korte presentaties van fractievoorzitter Louis de la Combé (o.a. fractieplan) en
wethouder Fleur Imming

7. Landelijke politiek
-

korte presentatie van ‘ons’ Tweede Kamerlid Grace Tanamal

8. Voorbereiding Provinciale Staten verkiezingen; maart 2015
-

toelichting/discussie over het provinciale verkiezingsprogramma met leden van
de programmacommissie

9. Rondvraag en sluiting

