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Nieuwsbrief, April 2016
Woord van de voorzitter
Een van de kernwaarden van de sociaaldemocratie is het scheppen van gelijke kansen voor iedereen
Het is daarom onverteerbaar dat binnen één week twee berichten verschijnen waaruit blijkt dat de
ongelijkheid in het onderwijs toeneemt. Uit het jaarlijks verslag van de onderwijsinspectie blijkt dat
kinderen van hoogopgeleide ouders hogere schooladviezen krijgen, naar betere scholen gaan en een
hoger diploma halen dan even intelligente kinderen van laagopgeleide ouders. En uit een ander
bericht blijkt dat, sinds het afschaffen van de basisbeurs, het aantal kinderen van laagopgeleide
ouders aan de hogescholen en universiteiten met 15% is gedaald. Blijkbaar schrikt het vooruitzicht
van een studieschuld van duizenden euro’s vooral kinderen van ouders met lage inkomsten af.
Voor wie dacht dat we het in Nederland allemaal wel voor
elkaar hebben en dat sociaaldemocratie overbodig is: niet dus.
Er is voor ons nog veel werk aan de winkel. Verworvenheden
moeten we verdedigen en waar het scheef dreigt te lopen
moeten we scherp corrigeren. Toename van sociale ongelijkheid
is onacceptabel onder een kabinet waarin de PvdA mee regeert.
Ik verwacht dan ook heldere maatregelen van onze
bewindslieden. Want: “We moeten allemaal de kans hebben om het beste uit onszelf te halen.”
Pieter Breuer

Vormgever gezocht!
Meerdere afdelingsleden hebben zich inmiddels gemeld om mee
te gaan werken aan het afdelingsblad PvdAktie.
Streven is binnenkort het afdelingsblad PvdAktie weer te laten
verschijnen: vier keer per jaar een magazine met verhalen,
reportages, columns, foto’s, strips, etc. etc.
We zijn nog op zoek naar een vormgever. Iemand die een beetje
thuis is in DTP en het leuk vindt om 4 keer per jaar een mooi blad
te maken. Ben jij dat?
Laat het weten via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Voorstellen Iris Homeijer, penningmeester
Sinds de afdelingsvergadering van maart 2016 ben ik penningmeester van de PvdAAmersfoort/Bunschoten. Ik ben sinds 2003 lid van de PvdA. In 2006/2007 heb ik anderhalf jaar in het
bestuur gezeten, tot dit niet meer te combineren viel met werk, gezin en opleiding. In mijn huidige
situatie is dit wel weer goed te doen. Ik werk 3 dagen per week als bedrijfsarts, mijn opleiding heb ik
in 2014 afgerond en mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder (13 en 15).
In Nederland hebben we een verenigingsdemocratie. Het goed
functioneren van de vereniging PvdA vind ik heel belangrijk. Talent
en kennis worden juist dan optimaal ondersteund, zodat onze
waarden in de democratie goed naar voren gebracht kunnen
worden. Als penningmeester draag ik graag bij aan financieel
gezonde vereniging.
Als bedrijfsarts heb ik dagelijks te maken met de maatschappelijke
veranderingen op gebied van werk. Om binnen de PvdA mee te
denken over arbeid ben ik lid van de werkgroep Werk van de afdeling Amersfoort/Bunschoten en van
het landelijk Netwerk Kwaliteit van Arbeid. Ik vind het een plicht voor de PvdA om de komende jaren
een toekomstbestendige visie te ontwikkelen op werk
en sociale zekerheid.

Wiardi Beckman Stichting
De Wiardi Beckman Stichting gaat interviews houden in
samenwerking met enthousiaste interviewers-in-spee
uit de afdelingen van PvdA. Na een eerste interviewronde over de Participatiewet richten we ons nu
op ouderen. Wat hebben zij nodig in hun leven? Waar maken zij zich zorgen over? Wie is hen tot
steun? Eind april/begin mei worden hiervoor op diverse plaatsen in het land opleidingen
georganiseerd.
De interviewers werken samen in groepjes van ten minste drie mensen uit dezelfde
woonplaats/afdeling. Zij houden gesprekken met ouderen, huisartsen, lokale politici en medewerkers
van het sociale wijkteam. De interviews vinden plaats in de periode mei-juni 2016.
Aanmelden
Doet u mee? Of wilt u zich laten interviewen door iemand van uw afdeling? Aanmelden kan per mail
bij de secretaris (secretaris@pvda-amersfoort.nl)

Werkgroep Werk praat over Wet Werk en Zekerheid en
detailhandelsbeleid
De Werkgroep Werk was donderdagavond 17 maart jl. bijeen.
Gesproken werd onder meer over de Wet Werk en Zekerheid. Wordt de doelstelling van deze wet
wel behaald?
De Notitie ‘volledige werkgelegenheid’ van werkgroepslid Stan Iking werd
besproken. Duidelijk is dat volledige werkgelegenheid een utopie was en
waarschijnlijk blijft. Hier zouden we ons sociaal zekerheidsstelsel dan op aan
moeten passen. Financiële prikkels om mensen met een uitkering te
stimuleren weer aan het werk te gaan zijn niet reëel. Welk perspectief kan de
overheid/politiek (wel) bieden?
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de detailhandel
(faillissementen, winkelsluitingen) werd ook gesproken over lokaal
detailhandelsbeleid. Zo’n 50 gemeenten in Nederland zijn aan de slag met

zogenoemde retaildeals. Doel is behoud van een levendige binnenstad met daarbij behorende
werkgelegenheid. Amersfoort doet hier (nog?) niet aan mee.
Ook werd het volgende Politiek Café besproken, dit zal eind mei/begin juni plaatsvinden. Het thema
zal zijn: Onderwijs en aansluiting op de Arbeidsmarkt in de regio Amersfoort.
Aan het eind van de bijeenkomst droeg Gert Koudijs het voorzitterschap over aan Iris Homeijer. Iris is
toegetreden tot het afdelingsbestuur en daarmee is de linking pin tussen werkgroep en bestuur weer
hersteld.

Voorstellen Jan-Herman Koller
Na lang wikken en wegen is het er toch van gekomen. Na vele jaren de boot af te
hebben gehouden heb ik toch maar besloten om actief een steentje bij te dragen
aan onze geweldige afdeling. Velen van jullie kennen mij al van alle campagne
activiteiten. Daar blijf ik ook zeker mee doorgaan.
Daarnaast ben ik betrokken bij de werkgroep Wonen. Ik verzorg daarvan de
verslaglegging.
Buiten mijn activiteiten voor de Partij ben ik actief in het Soesterkwartier voor de
Stichting WBT Soesterkwartier. En lokaal voor Grootstad St. Joris. En tenslotte
landelijk bij Mensa Nederland. Overal in verschillende functies.
Voor mijn werk ben ik coördinator Facility Operations. In het kort: ik zorg ervoor dat mijn collega’s
kunnen werken. Daardoor heb ik contacten met alle lagen van onze organisatie: van de
schoonmakers tot aan de directie. Een leuke en afwisselende baan. De kennis en ervaringen die ik
daar ophaal kan ik zeker ook gebruiken in mijn huidige bestuurlijke functie. En dat geldt voor mij ook
omgekeerd.

Regionale bijeenkomst PvdA over armoede.
Zaterdagmorgen 9 april organiseerde de PvdA in de Witte Vlinder aan de van Galenstraat een
regionale bijeenkomst over armoedebeleid. Hiervoor kwamen staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Jetta Klijnsma en de Tweede Kamerleden Keklik Yücel en Grace Tanamal speciaal
naar Amersfoort. Ook waren er tal van organisaties, die zich bezighouden met armoedebeleid in de
regio, aanwezig. Doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk met de regionale afdelingen van de
PvdA in gesprek te gaan over de effecten van het gevoerde armoedebeleid. Wat wordt er met de
door het kabinet ter beschikking gestelde “Klijnsmagelden” aan gemeenten nu werkelijk gedaan om
armoede tegen te gaan en schuldhulp aan te bieden. De teneur tijdens de bijeenkomst was dat het
meer gaat over symptoombestrijding dan over de aanpak van structurele problemen als de lage
lonen, de hoge huren, tekort aan sociale huurwoningen, toename armoede en honger onder
kinderen.
Armoedebeleid moet hoog op de politieke agenda. Mensen onder de minimagrens moet de weg
gewezen worden naar organisaties en instanties waar zij hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Vaak
zijn er mogelijkheden om mensen financieel te hulp te komen. Ook organisaties weten vaak
onvoldoende wat voor mogelijkheden er zijn.
“Maar je moet elkaar wel weten te vinden”, zegt
Tweede Kamerlid Grace Tanamal. Zij gelooft in de
kracht van samenwerking tussen organisaties en noemt
daarbij als voorbeeld dat zij er in haar tijd als Raadslid in
Amersfoort in slaagde samen met tal van organisaties
2.500 computers te verzamelen en die vervolgens gaf
aan de minstbedeelden in de stad. “Organisaties krijgen
vaak flink veel subsidie en daar mag je wat voor terug
verwachten”, aldus Tanamal.

“Ook het schuldenstelsel moet fundamenteel onder de loep worden genomen”, aldus Tweede
Kamerlid Keklik Yücel. “De overheid duwt mensen die het financieel moeilijk hebben vaak verder in
de schulden.” De deelnemers aan de bijeenkomst doen een beroep op staatssecretaris Klijnsma
hiermee snel aan de slag te gaan.
Toch zijn er in Amersfoort ook goede zaken te melden, door samenwerking tussen organisaties bijna
geen uithuiszettingen meer plaats. En heeft Nijkerk een goed inzicht in de omvang van de
armoedeproblematiek. “Maar je mag als gemeente nooit achterover gaan leunen.
Armoedebestrijding vergt voortdurende inzet”.

'Zorg-Café', Grand Café Halewijn
De bedoeling van het Zorg-Café was om na te gaan of de nieuwe opzet werkt en om met elkaar te
bespreken of er verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Er waren vier discussietafels waaraan de 35
aanwezigen in gesprek gingen met een deskundigen uit de lokale zorg-wereld.
Na telkens 20 minuten werd van tafel gewisseld, zodat iedereen de kans kreeg om met drie van de
deskundigen te spreken.
Al snel ontsponnen zich aan de tafels intensieve gesprekken waarbij de
essentiële zaken werden genoteerd.
Punten die werden genoemd waren o.a.:
Tafel Henk Kroon van Stasdsring51:
vrijwel iedereen is op de hoogte van de veranderingen;
armoede (geldzorgen) is oorzaak van veel zorgvragen > tip: investeer in armoedebestrijding want dat
leidt tot besparingen op zorg;
mensen die lid zijn van een vereniging of organisatie, bijv. een ouderenbond, hebben doorgaans geen
probleem met het vinden van zorg-hulp > tip: stimuleer het lidmaatschap van (zorg)verenigingen;
voor ouders van probleemjongeren is het vinden van goede hulp juist wel moeilijk;
voorkom dat wijkteams zich zélf zich weer tot instituut ontwikkelen, want dreigt dat niet als alle
teams in één stichting worden ondergebracht?
zorg voor individueel maatwerk > tip: geef er ruimte voor en durf er voor te gaan;
gemeente zou ruimhartiger moeten zijn in het verstrekken van extra steun, bijvoorbeeld om mee te
kunnen doen aan sociale leven, zoals sportvereniging.
Tafel hoogleraar Hans van Ewijk en zorgadviseur gemeente Amersfoort:
er is veel variatie in ervaring met wijkteams;
meer integrale activiteiten aanbieden i.p.v. gericht op een specifieke doelgroepen;
waarom zijn mensen niet in loondienst? > zie Terminus dat opleidingsplek biedt voor de reguliere
horeca;
(pas op voor) enorme bureaucratie ter wille van rechtmatigheid;
beleid volgt problemen, psychiatrie lost geen problemen op;
systeem is te veel gericht op bestendiging van het oude (bijv. financiering);
wat nodig is verbinding maken tussen mensen, zoals in het oude buurtwerk (waarin professionals en
vrijwilligers samenwerkten);
pas op voor institutionalisering;
samenleving is steeds complexer > professional kan linking pin zijn in de wijk;
zorg horizontaal i.p.v. verticaal organiseren.
Tafel Dick Lauteslager van Buurtzorg:
Buurtzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging in overleg met / op verzoek van wijkteam of
ander contact, zoals huisarts, ziekenhuis of specialist, (familie van) cliënt;
Buurtzorg heeft geen direct contact met Gemeente, wel met zorgverzekeraars (financiers);
de WMO-regels maken dat het te lang duurt (8 weken) voordat de gemeente beschikking kan
afgeven voor, bijvoorbeeld, dagbesteding, een rolstoel of andere hulp, bijvoorbeeld voedsel.

Tafel Alfons Klarenbeek:
de systeemwerkelijkheid is dominant;
WMO wordt (nog) gekenmerkt door administratieve chaos en te hoge kosten;
waarom willen we in 1 jaar doen waar Denemarken 5 jaar voor nodig had?;
geef vertrouwen i.p.v. wantrouwen > mandaatmodel i.p.v. productmodel ;
de 'witte boorden' schuiven elkaar het werk toe (productmodel, Sir Humphrey Appleby effect);
te veel mensen en beroepskrachten (?) kennen de weg naar het wijkteam (nog) niet;
geestelijk verzorger is bekend bij wijkteams;
jongeren vallen tot 18 jaar onder het regime van de instelling, daarna moeten ze het zelf uitzoeken.
Positief zijn de ontwikkelingen van de wijkteams:
er is meer maatwerk per cliënt mogelijk, betere samenwerking tussen beroepskrachten en er hoeft
minder snel een beroep te worden gedaan op specialistische hulp. Tegelijk wordt er ook gewezen op
het nog altijd teveel aan regels en op het risico dat de wijkteams zelf zich ook weer zullen
ontwikkelen tot een nieuwe 'institutie', waardoor er per saldo niets zou zijn gewonnen.

Bezorgdheid in werkgroep wonen: Afbraak van de Sociale
huursector in Amersfoort.
Ingezonden door een van onze werkgroep leden:
In de afgelopen jaren zijn er veel goedkope huurwoningen gesloopt in het kader van Amersfoort
Vernieuwt. Die woningen waren niet altijd meer in goede staat, maar ik ging er altijd van uit dat er
voor elke gesloopte woning weer twee voor terug kwamen. Maar de werkelijke cijfers geven een
heel ander beeld. Een voorbeeld: de Weberstraat. 78 Sociale huurwoningen werden gesloopt. Daar
kwamen voor terug: 12 sociale huurwoningen, 42 vrije sectorwoningen en 36 koopwoningen (Bron:
jaarverslag van de Aliantie). Op de Liendertseweg zijn 72 sociale huurwoningen gesloopt. En er staat
nu een bord dat er uitsluitend koopwoningen worden gebouwd.
Verder zijn in heel Amersfoort woningen van de woningcorporaties te koop met als resultaat dat de
laatste jaren de sociale huurwoningen met 8% zijn gedaald. De woningen die te koop staan van de
Aliantie zie je nu te koop staan onder de naam van andere organisaties. Het resultaat: een
woningzoekende in Amersfoort moet steeds langer wacht. Soms zelfs 9 jaar.
Wat me dan het meest betreurt is dat alleen de PvdA en de SP zich druk maken in Raad. Op twitter
lees ik vaak verhalen van D66 en het CDA. Maar als het er op aankomt blijven ze muisstil. En van de
VVD hoeven de woningzoekenden al helemaal niets meer te verwachten.

Uit de Fractie…

In ons verkiezingsprogramma schreven we het al: “Iedereen heeft een woning nodig. De PvdA ziet
vooral problemen bij starters die geen betaalbare woning kunnen vinden en bij de groeiende groep
senioren die woningen nodig hebben waar je ook in kunt blijven als je slecht ter been wordt. Daarom
wil de PvdA speciale aandacht voor deze groepen bij het bouwen van nieuwe huizen. Dan komen er
andere woningen vrij en komt de doorstroming in de woningmarkt weer op gang. Er dienen meer
sociale huurwoningen vrij te komen voor mensen op de wachtlijst. De corporaties dienen zich meer
toe te leggen op sociale woningbouw, de voorraad dient op gelijk niveau te blijven. Temeer daar
ouderen meer en langer een beroep doen op zelfstandige en goedkope woonruimte.” Daarom is het
nu zo mooi dat er onze wethouder op 26 april een raadsnota inbrengt over het toevoegen en

beschikbaar krijgen van 2000 sociale huurwoningen in de woningvoorraad tot 2021.
We gaan er voor !
Er is ook minder goed nieuws. De kranten hebben afgelopen weken vol gestaan over het ‘lekken’ van
de gegevens van zo’n 1900 zorgclienten in Amersfoort. Drie wethouders hebben daarvoor
verantwoording afgelegd, en inmiddels is besloten tot het verrichten van een onafhankelijk extern
onderzoek. Over een week of vier moet duidelijk zijn wat er precies is mis gegaan en waardoor,
vervolgens kan de raad zijn eigen conclusies trekken. Ook dat behoort tot het raadswerk.

Uit de Provincie…
GAAN WE OVERAL BOUWEN?
G32 wil bouwen
Het grotestedennetwerk G32 steunt een pleidooi van de bouwsector om een einde te maken aan de
zogenoemde ‘rode contouren’, de harde grens waarbuiten gemeenten niet mogen bouwen. In het
essay Geef wonen de ruimte! presenteren bestuurders van steden en grote investeerders hun
gezamenlijke visie op het woonruimtevraagstuk. Ook Amersfoort onderschrijft blijkbaar deze visie?!
Van rode naar groene contouren
Kernelementen uit de visie zijn onder meer: geef ruimte aan
wonen, laat meer over aan de markt en vervang de rode
contouren door groene contouren. Het idee daarbij is dat je niet
de bebouwing moet begrenzen, maar de te beschermen natuur
moet afbakenen, zodat daar niet aan getornd kan worden. Alles
buiten de groene contouren staat open voor woningbouw, mits ‘goed ingepast en met goede
afweging van belangen’, aldus de G32. Dus nieuw beleid van bouwen in het buitengebied, van nee
tenzij, naar ja, mits.
De Rode contour van rode Jan Pronk
Onze Jan Pronk introduceerde als Minister van VROM in 2001de zogenaamde Rode contouren.
Bedoeling was om rond dorpen en steden Rode contouren te trekken. Buiten de Rode contouren
mocht geen bebouwing plaatsvinden. Hoewel de nota van Pronk nooit definitief werd vastgesteld
hebben provincies, ook Utrecht, die Rode contouren wel opgenomen in hun streekplannen. Ook de
gemeente Amersfoort dient er rekening mee te houden bij het opstellen van bestemmingsplannen.
Wat wil coalitiefractie PvdA in Amersfoort?
Goed dat onze PvdA wethouder Wonen Fleur Imming de ambitie heeft uitgesproken te zorgen voor
een toename van 2.000 betaalbare en sociale huurwoningen. Genoemd wordt het toevoegen van
woningen op binnenstedelijke locaties, door gebiedsontwikkeling, inbreiding en transformatie van
leegstaande kantoren naar woningbouw. Dat lijkt mij een uitstekend idee en gelukkig wordt
uitbreiding van woningbouw in het buitengebied hier (nog) niet genoemd.
Tijd voor woningbouwdiscussie door een rode en groene bril
Wil Amersfoort de Rode contour nu wel of niet loslaten en wat is de inzet van de PvdA hierbij?
Ruimte geven in het buitengebied haalt de druk weg om binnenstedelijk naar bouwmogelijkheden te
zoeken. Inderdaad complexer en lastiger dan in het weiland, maar ook in Amersfoort zijn toch nog
voldoende mogelijkheden ter plekke van leegstaande panden, herontwikkeling van industrie- en
bedrijvenlocaties als de Isselt en de Hoef? Laten we wat mij betreft zuinig zijn op ons mooie
buitengebied en onze binnenstad, wijken en woonwerklocaties versterken. Tijd voor discussie!
Rob van Muilekom
Fractievoorzitter PvdA PS Utrecht

Werf jij een van de eerste Roodies?
De Roodies zijn er voor alle jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 16 jaar. Ben je jonger en
wil je graag lid worden? Dat kan ook, met toestemming van ouders. Roodie zijn is gratis en aan het
lidmaatschap zijn dus geen ledenrechten verbonden. Samen met onze Kamerleden bieden we
Roodies een leuk aanbod: van een dagje meelopen in de Tweede Kamer, tot een spreekbeurtpakket ,
een workshop omgaan met je zakgeld door één van onze financiële breinen en een bezoek aan een
ledendag.
Op zondag 1 mei lanceren we tijdens het Festival van de Arbeid onze Roodies op feestelijke
wijze. De site met alle info over Roodies en de link om je als Roodie aan te melden gaat
binnenkort online. Ken jij iemand die Roodie wil worden en het leuk vindt om bij de feestelijke
lancering te zijn op 1 mei in Utrecht? Meld dit dan nu via roodies@pvda.nl. We nodigen hem of
haar en familie uit en zorgen dat het een onvergetelijke dag wordt.

1 Mei viering
Dit jaar is er een landelijke 1 mei viering in Utrecht. Voor een ieder die daar naar
toe wil (jong en oud) maar niet de mogelijkheid heeft om te gaan… Dico Kuiper
coördineert het vervoer. Je kan hem mailen (dico.kuiper@gmail.com) of bellen
(06-55192024). Wil je meer weten over het festival, klik dan hier.

Agenda
Activiteit
Festival van de Arbeid
1 mei viering
PvdA in de buurt
PvdA BBQ
Mid-term review Fractie/bestuur - Van Waarde

Datum
30-apr-16
1-mei-16
21-mei-16
2-jul-16
11-sep-16

