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Nieuwsbrief, oktober 2015

Woord van de voorzitter
In de Volkskrant van 10 oktober wordt een
moedige poging gedaan om de feiten en
meningen over de huidige vluchtelingencrisis van
elkaar te onderscheiden. Ik ben alleen bang dat
het niet helpt. In het huidige politieke klimaat
ben je vóór of tégen de opvang van
vluchtelingen. Het helpt niet als je zegt dat van
de meer dan 12 miljoen Syrische vluchtelingen er
8 miljoen in eigen land opgevangen worden en 4
miljoen in Libanon, Jordanië en Turkije. En dat er
ongeveer 300.000 naar Europa vluchten. Of dat
er in de jaren negentig veel meer vluchtelingen door Nederland werden opgevangen. Alle
nuance is verloren gegaan. Je kunt discussiëren over het waar en hoe (kleinere
opvanglocaties bijvoorbeeld?), maar ik vind het een goed recht van mensen om een
veilig tehuis te zoeken. En solidariteit is niet voor niets een van onze kernwaarden. Ik
ben er dan ook trots op dat onze fractie mede het initiatief heeft genomen om de opvang
van vluchtelingen in Amersfoort uit te breiden.

19 november: Politiek café over de flexibele arbeidsmarkt
De Werkgroep Werk organiseert een Politiek
Café over het thema ‘Arbeidsmarkt’:
Donderdagavond 19 november a.s.
In Brouwerij De Drie Ringen aan de
Kleine Spui.
Aanvang: 20.00 uur
Het belooft een boeiende en informatieve
avond te worden. Meer informatie in de
volgende nieuwsbrief.
Heb je ideeën over dit onderwerp en/of wil je
betrokken zijn bij de voorbereiding?
Laat het weten via gert.koudijs@pvdaamersfoort.nl

26 november: Algemene Ledenvergadering!
Op 26 november staat de Algemene ledenvergadering gepland.
-

Jaarplan 2016

-

Begroting 2016

-

Politieke actualiteit

-

Rondvraag en sluiting

De vergadering start om 20.00, de locatie is nog niet bekend. We sluiten de vergadering
om 22.00!

Herlancering PvdAktie: Schrijf mee!
Ben jij die enthousiaste vormgever, fotograaf, columnist, stukjesschrijver,
cartoonist, verslaggever, striptekenaar of gewoon taalvirtuoos?
Het afdelingsblad PvdAktie gaat binnenkort
weer verschijnen. Met als inhoud onder meer:
* verslagen, reportages en veel foto’s van
activiteiten
* actuele opiniestukken van betrokken
partijgenoten
* nieuws uit de werkgroepen
* een prikkelende column
* een strip en/of cartoon
* updates van onze raads- en statenfractie.
* verenigingsnieuws: persoonlijke verhalen,
jubilarissen, etc. etc.
Het afdelingsbestuur heeft een voorstel van Gert Koudijs tot herlancering van het
afdelingsblad goedgekeurd. De PvdAktie gaat weer vier keer per jaar verschijnen. In full
colour gedrukt en per post naar alle leden toegezonden. Het blad krijgt daarmee een
aanvullende functie op de afdelingswebsite, facebookpagina en maandelijkse
emailnieuwsbrief.
Vind jij het leuk om mee te werken aan dit afdelingsmagazine? Ben jij die vormgever,
fotograaf, columnist, stukjesschrijver, cartoonist, verslaggever, striptekenaar of gewoon
taalvirtuoos die het leuk vind om 4 keer per jaar met een enthousiaste groep
partijgenoten een magazine te maken? Doe mee en meld je aan via gert.koudijs@pvdaamersfoort.nl

Permanente Campagne: Op zoek naar ambassadeurs!
De afgelopen jaren heeft de PvdA veel werk
gemaakt van het vergroten van het ledenbestand.
Op naar 100.000 leden riep Hans Spekman. Helaas
lukte het onvoldoende meer leden te werven, het
werden er alleen maar minder, niet in de laatste
plaats door de landelijke politieke actualiteit. Dit
merken we ook in Amersfoort. Wij voelen ons
verantwoordelijk voor het besturen van land,
steden en dorpen en blijven ons sociaal-democratische ideaal na streven. Respect
hebben voor elkaar, solidariteit, luisteren naar elkaars mening en vooral ook leren van de
ervaringen van anderen. Daarmee verhef je niet alleen jezelf maar ook de partij. Om te
weten wat er in de maatschappij (en in het bijzonder onze leden/achterban) gebeurt,
moeten we de oren (en voelsprieten) gespitst hebben. Weten wat er leeft in de afdeling,
in de stad en onder de mensen.
Daarom roepen we je op om ambassadeur voor de PvdA te worden. Jij bent als
ambassadeur een contactpersoon wijk, buurt of straat. Al naar gelang je beschikbare
tijd. We vragen je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) contact te houden met leden of
belangstellenden. De tijd die je er aan besteedt kan je zelf invullen. Het doel is om ook in
jouw wijk, buurt of straat meer binding te creëren met de mensen. Maar je kan er ook
voor kiezen een van jouw contactpersonen jouw opvolger te maken en zo de PvdA groter
te maken.
Wil jij een vast aanspreekpunt worden voor de PvdA in jouw wijk, buurt of straat? Een
vraagbaak zijn voor buurtgenoten die met vragen zitten over politiek of die een gesprek
willen over maatschappelijke zaken? Meld je dan nu aan bij: secretaris@pvdaamersfoort.nl. Zodat we ook hier samen onze schouders onder kunnen zetten!

Nieuws uit de fractie
Er slaan momenteel meer mensen
op de vlucht dan ooit. Mensen
slaan massaal op de vlucht voor
oorlog en geweld. Meer dan 80
procent van de vluchtelingen komt
niet verder dan de omliggende
landen van het land waaruit ze
vluchten. Pakistan, Libanon en Iran
staan dan ook in de top 3 van
landen met de meeste
vluchtelingen. Ook Turkije vangt een groot deel van de vluchtelingen op. Een deel van de
vluchtelingen reist door naar Europa en dus ook naar Nederland. Deze vluchtelingen
vragen in Nederland asiel aan omdat zij bescherming en opvang nodig hebben. De Partij
van de Arbeid is dan ook van mening dat de opvang een plicht is, wij zien het niet als
een kwestie van vrijblijvende liefdadigheid. Deze plicht is verwoord in wetten en
verdragen. Ook Amersfoort ontkomt niet aan deze plicht. Natuurlijk moet je rekening
houden met bezwaren van omwonenden en wat in het (maatschappelijke en financiële)
vermogen ligt van de stad. Natuurlijk moet je goed bekijken of en welke locaties er in de
stad geschikt zijn voor opvang en of deze financieel realistisch zijn. Maar je ogen sluiten
en wegkijken kan en mag niet wat ons betreft. Deze mensen verkeren in acute nood en
moeten geholpen worden. De Partij van de Arbeid heeft dan ook geen enkele moeite met
het voorstel van het College voor het opvangen van maximaal 2.000 mensen verspreid
over verschillende locaties. Voor zowel de lange als korte termijn. Wij steunen het
College in haar voorstel en kijken uit naar de verdere uitwerking en afspraken met het
Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA).

Werkgroep Wonen bepaalt zijn agenda voor het komende jaar
De werkgroep wonen kijkt goed terug op zijn eerste jaar.
Zowel binnen de werkgroep als daarbuiten met de fractie en
leden zijn er goede discussies gevoerd over het wonen in
Amersfoort. Dit heeft geleid tot onder meer een goed
bezocht politiek café en een aantal scherpe moties, met
succes! Ook dit jaar blijven we aandacht vragen voor het
grote tekort aan sociale huurwoningen in Amersfoort. Niet
alleen de mensen die in aanmerking komen voor een sociale
huurwoning hebben hier veel last van. Ook de
middeninkomens staan door een gebrek aan huurwoningen en verscherpte
hypotheekregels onder druk. Al met al twee belangrijke speerpunten voor het komende
jaar. Wil je ook meepraten over ‘wonen’? Meld je aan via marieke.dekogel@pvdaamersfoort.nl

Werkgroep Werk bereidt Politiek Café voor
De Werkgroep Werk is donderdagavond 10 september jl. bij
elkaar geweest. In het kader van de actuele
vluchtelingenproblematiek is onder meer gesproken over
werkgeversorganisaties die vluchtelingen werk willen
aanbieden. Op zich een goed initiatief, maar met een aantal
kanttekeningen: juridische status; welk werk; gevaar voor
verdringing?
Met de fractie zijn de vragen aan het College over payrolling
besproken. De antwoorden van het College zijn nog
onbevredigend. Dit onderwerp komt terug in het aanstaande
Politieke Café dat de Werkgroep organiseert.
De Werkgroep komt weer bijeen op donderdagavond 29
oktober a.s.. We beginnen om 20.00 uur.
Doe/praat je ook mee? Je bent welkom!
Meld je aan via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Werkgroep Zorg in gesprek met wethouder Imming
De Werkgroep Zorg komt regelmatig bij elkaar om zowel beleidsmatige- als
uitvoeringsaspecten met elkaar te bespreken. In dat kader praten we met instanties uit
het werkveld, zowel met directie als met werknemers . Op de aankomende vergadering
wordt met wethouder Fleur Imming gesproken over een memo die de Werkgroep heeft
geschreven over de inkoop van de zorg die voor 2016 op stapel staat in de gemeente
Amersfoort. Verder wil de Werkgroep nadere gesprekken voeren met zorginstanties en
de mensen die daar werken alsmede ook met cliënten. Een kans die zich voordeed is
aangegrepen, de Werkgroep gaat samenwerken met de Wiardi Beckman Stichting om
interviews af te nemen in het kader van Van Waarde Lokaal. Heb je belangstelling om
mee te doen met onze werkgroep meld je aan via bert.veenstra@outlook.com

Agenda
Activiteit

Datum

Werkgroep Zorg

15 oktober 2015

Werkgroep Werk

29 oktober 2015

Werkgroep Wonen

5 november 2015

Politiek Café ‘Flexibele arbeidsmarkt’

19 november 2015

Algemene Ledenvergadering

26 november 2015

