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Partijgenoten,

Jaap Gernaat
 (voorzitter)

Het is alweer zomervakantie en 
de politiek neemt even rust. Maar 
achter de schermen is een aantal 
mensen nog steeds druk bezig.

De kandidaatstellingscommissie 
ontvangt brieven van kandidaat-
raadsleden en gaat puzzelen op een 
schema om al deze mensen indivi-
dueel te spreken.

De programmacommissie is bezig 
met het opstellen van een verkie-
zingsprogramma en bestuur en 
fractie bereiden een aantal thema-
bijeenkomsten voor, die eind dit jaar 
gehouden gaan worden. 

Daarbij willen we ook de leden van 
harte uitnodigen om hun mening 
over die onderwerpen te uiten.  Ten 
slotte wordt er ook druk nagedacht 
over de campagne die we vanaf het 
najaar gaan voeren, tot aan de ge-
meenteraadsverkiezingen in maart 
2014. Dus ook al is het zomerreces, 
de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen gaat gewoon door. 

In mei  is een groep leden van de 
afdeling Emmen, op uitnodiging 
van Europarlementariër Thijs Ber-
man, naar het Europees Parlement 
geweest. Tijdens een tweedaagse 
trip hebben we naast het Europees 
Parlement ook een aantal Brusselse 
bezienswaardigheden bezocht. 
Het was een goede en gezellige 
trip, waarbij de 13 deelnemende 
reizigers elkaar beter hebben leren 
kennen. Goed om te zien dat er ook 
een aantal jongere leden mee was 
op de reis. 
Op de meest recente ALV heeft het 

bestuur aangegeven dat zij in het 
najaar een ledenbijeenkomst zal 
organiseren rond het thema: waar 
staat de PvdA anno 2013 voor? Wat 
is sociaaldemocratie en wat is de 
koers van de PvdA? De kans bestaat 
dat we deze themabijeenkomst kop-
pelen aan het verkiezingsprogram-
ma, zodat we twee vliegen in een 
klap kunnen slaan. Maar dit hoort u 
uiteraard nog van ons.

Ten slotte attendeer ik jullie graag 
op de vernieuwde website www.
emmen.pvda.nl. Die is erg mooi ge-
worden en wordt ook goed gevuld 
met allerlei relevante informatie.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne 
vakantie en tot snel!

Hartelijke groet
Jaap

U vandaag een inspanning meer, 
de kinderen morgen een minder 
 
Beste collega’s / vrienden(-innen) ,
 
Vorig jaar heb ik samen met een 
aantal collega’s een grens verlegd en 
dat is om mee te doen aan de klim 
van de Mount Ventoux in de strijd 
tegen kanker. Het afgelopen jaar is 
er veel gebeurd in mijn omgeving 
en realiseer ik me hoe snel soms 
sommige zaken kunnen gaan. Mede 
daardoor besef ik hoe ongelooflijk 
moeilijk het moet zijn om een kind/ 
broertje / kleinkind te hebben dat 
door het leven moet met een (ener-
gie) stofwisselingsziekte.
Ik zet me graag in om, samen met 
mijn donateurs en sponsoren, de 
behandeling en genezing van deze 

kinderen mogelijk te maken!!! Weet 
dat de activiteiten van Ride4Kids 
volledig door vrijwilligers worden 
gedragen. Er blijft dus geen euro 
aan de strijkstok hangen!
 
De Pyreneeen Challenge 2013 is 
een driedaagse zware wielertocht 
met een uniek karakter. Een klimar-
rangement van in totaal ruim 5900 
hoogtemeters, waarin je onder 
andere de Col du Tourmalet, Col 
de Spandelles, Luz Ardiden, Col du 
Soulor en de Col d'Aubisque moet 
bedwingen. Zelfs voor profwielren-
ners zijn deze bergen al meer dan 
honderd jaar een uitdaging. Zorg-
vuldig omgaan met je energie is 
noodzakelijk! 

Aan al mijn collega’s / vrienden en 
kennissen vraag ik, wellicht zit het 
er niet in maar mogelijk lukt het 
door middel van een bijdrage mij te 
helpen mijn doel van € 1250,00 te 
halen.
 
Hoe gaat dat in zijn werk?
 
Door te gaan naar de site 
www.pyreneeenchallenge.nl  en 
klikken op deelnemers en te gaan 
naar nummer 33 en hier kom je op 
mijn persoonlijke pagina. De do-
naties kunnen gestort via internet 
bankieren, maar je mag het ook aan 
geven en ik draag zorg dat wordt 
gestort op de rekening.
 
Bedankt namens al degene die zich 
voor dit goede doel inzetten,
 
Henk Sulmann
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Beste Diederik,

Wij, de leden van de Werkgroep Oude-
renbeleid van PvdA Drenthe, zijn niet 
altijd even gelukkig met het verhaal dat 
de Kamerfractie houdt bij voorgestelde 
maatregelen, die ook en soms vooral 
het belang en de gevoelens van oude-
ren raken. In dit verhaal voeren ratione-
le en/of economische argumenten naar 
onze overtuiging te zeer de boventoon. 
Dat doet geen recht aan wat ouderen 
verwachten en mogen verwachten van 
een partij als de onze.

Zeker, wij vinden ook dat ouderen 
naar vermogen kunnen bijdragen aan 
het eerlijk verdelen van de pijn van 
de crisis. Maar wij verwachten van de 
Kamerfractie van de PvdA dat er een 
overtuigend en sociaal-democratisch 
antwoord wordt gegeven op de on-
vrede die onder vele ouderen heerst en 
op de argumenten die ouderen naar 
voren brengen. Laat het niet aan andere 
partijen over daar op in te gaan. Anders 
dreigt een deel van onze oudere leden 
en kiezers steeds meer het vertrouwen 
te verliezen dat onze partij er ook voor 
hen is. 

Pensioen en inkomensafhankelijke 
bijdragen voor een welvaartsvaste 
AOW 
Ons gehele systeem is er op gebouwd 
dat 65-plussers (straks 67-plussers) niet 
meer deelnemen aan het arbeidsproces 
en dat zij dan AOW ontvangen, aange-
vuld met een pensioenuitkering.

Voor wie geen of zeer weinig pensioen 
heeft kunnen opbouwen, is de me-
dedeling dat de ouderen het stukken 
beter hebben dan vroeger en stukken 
beter dan menig 65-minner een koude 
douche. Hetzelfde geldt in feite ook 
voor de groep ouderen met een gering 
inkomen, die hun spaargeld in hun 
woning hebben geïnvesteerd; daartoe 
aangemoedigd door de overheid, die 
aandrong op het kopen in plaats van 
huren van een woning. Zij hebben wel 
vermogen, maar kunnen daar niet aan 
komen, zolang zij in hun huis blijven 
wonen.

Gepensioneerden hebben onverkort 
recht op hun pensioen, omdat het 
uitgesteld loon is, verhoogd met de 

opbrengst van beleggingen en spaar-
rentes. 
Nu pensioenfondsen door de crisis de 
inflatie niet kunnen compenseren en 
voor een deel zelfs de pensioenen iets 
moeten verlagen, wreekt zich dat de 
rijksoverheid destijds een greep in de 
pensioenkassen heeft gedaan om het 
eigen begrotingstekort te dekken. 
Als dan ook nog blijkt dat de Wet uni-
formering loonbegrip nadelig uitpakt 
voor gepensioneerden, dan verwachten 
wij van de Kamerfractie méér dan een 
reactie in de trant van: ‘erg vervelend, 
maar ….’

De sterkste schouders moeten de 
grootste lasten dragen, dat is ons aller 
uitgangspunt. Op grond hiervan zijn wij 
van mening, dat aan mensen die pensi-
oen ontvangen gevraagd mag worden 
inkomensafhankelijk bij te dragen aan 
het in stand houden van een welvaarts-
vaste AOW voor iedere oudere van 65 
jaar en ouder. 

Destijds is over de pensioenpremie 
geen belasting betaald. Hoe hoger 
het inkomen en hypotheekrenteaftrek 
waren, des te groter het belastingvoor-
deel. De mensen met hogere inkomens 
hebben als gevolg daarvan toen minder 
AOW-premie betaald dan zij enkel op 
grond van hun inkomen hadden kun-
nen doen. Nu is de tijd gekomen om 
dat voordeel alsnog ten goede te laten 
komen aan een welvaartsvaste AOW.
Doch wel in redelijke mate. Want we 
hebben ook te maken met het uit-
gangspunt dat het niet reëel is dat 
ouderen omdat zij ouderen zijn, meer 
moeten bijdragen aan het verdelen van 
de pijn van de crisis dan niet-ouderen. 

Wij zien aan de andere kant echter, dat 
de mensen met top-inkomens en top-
vermogens, mede door de hypotheek-
renteaftrek en andere aftrekposten, 
naar verhouding minder bijdragen aan 
belasting en premies dan bijvoorbeeld 
de middengroepen. Dit steekt, zeker als 
er nog meer offers gevraagd worden 
om de crisis te boven te komen.

Zorg voor ouderen
Een deel van de ouderen heeft niet al-
leen een broze gezondheid, maar is ook 
erg kwetsbaar.  Sommige uitspraken 
van politici en andere beleidsmakers 
over de toekomst van de zorg bijvoor-
beeld worden door deze ouderen als 
zeer bedreigend ervaren. Zulke uitspra-
ken komen daarom hard aan. Wij vragen 
ons af of de fractie zich dat voldoende 
realiseert.

De nadruk die de fractie legt op het 
streven, dat de eigen familie, vrienden 
en buren zoveel mogelijk ingeschakeld 
moeten worden bij de zorg voordat de 
zorgbehoevende aan kan kloppen bij 
de professionele zorgverleners, helpt 
ook niet mee om ouderen gerust te stel-
len. Veel ouderen zijn juist blij met de 
ontwikkeling in de afgelopen decennia, 
dat zij voor de zorg niet gedwongen zijn 
een beroep te doen op hun kinderen en 
op de naaste omgeving. De PvdA wil op 
dit punt de klok te ver terugzetten.
De onrust wordt nog eens versterkt 
door berichten over onder meer het op 
termijn sluiten van verzorgingshuizen 
en een deel van de verpleeghuizen en 
over mishandeling van ouderen door 
mensen uit hun omgeving, van wie zij 
afhankelijk zijn.

Meer begrip voor de positie van ou-
deren gewenst
Delen van het verhaal van de fractie 
wekken bij ons de indruk dat de fractie 
er vooral op uit is om te suggereren dat 
ouderen in een bevoorrechte positie 
verkeren zodat het gerechtvaardigd 
om van hen extra financiële offers te 
vragen. 

Het Congres heeft zich in april uitge-
sproken over het Van Waarde-project. 
De waarden die veel ouderen koesteren 
komen er in onze ogen op dit moment 
in de fractie wat bekaaid af. Verder 
komt de manier waarop de fractie over 
ouderen en hún waarden spreekt bij tijd 
en wijle neerbuigend over. Wij twijfelen 
er niet aan dat dit niet de bedoeling van 
de fractie is, maar wij voelen het wel zo. 

Wij zouden graag zien dat de fractie 
zich juist met begrip en waardering 
over deze waarden uitspreekt en dat de 
fractie die ook inbrengt in het overleg in 
de Tweede Kamer en in de onderhande-
lingen met de coalitiepartner. 

Deze brief mailen wij ook naar partij-
voorzitter Hans Spekman en aan het 
LAO.

Met vriendelijke groet,
PvdA Werkgroep Ouderenbeleid 
Drenthe

De PvdA Werkgroep Ouderen-
beleid Drenthe richt zich in de 
brief in het bijzonder op de 
opstelling van de Kamerfractie 
over het pensioen en de zorg.

Albert Huizing
 (voorzitter)
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Kadernota 2013

Solidariteit en werkgelegenheid

Solidariteit, werkgelegenheid, het soci-
ale domein, jeugd en de andere rol van 
de gemeente. De centrale punten van 
onze inbreng tijdens de behandeling 
van de kadernota 2013. Ook voor het 
begrotingsjaar 2014 heeft de gemeente 
bezuinigingen door te voeren. Het 
vierde achtereenvolgende jaar. En onze-
ker is of dit de laatste keer zal zijn. 

Het aantal werkzoekenden loopt op, het 
beroep op de bijstand neemt toe en 1 
op de 9 kinderen groeit op in armoede. 
Dit is de realiteit van nu. Een realiteit die 
de PvdA niet zonder slag of stoot kan 
en wil accepteren. In deze tijden is het 
nodig te beschermen wat kwetsbaar is. 
Dat vraagt solidariteit.

Solidariteit is er in diverse vormen. We 
prijzen ons gelukkig met een goed 
minimabeleid en dat willen we zo 
houden. Emmen is en blijft een sociale 
gemeente.  Ook vanuit Den Haag ko-
men extra middelen voor ‘intensivering 
van armoedebestrijding’. Dit gaat bijna 
vanzelf. Het aantal aanvragen voor het 
minimabeleid zal vermoedelijk gaan 
stijgen. Maar we zien ook een volgend 
probleem opdoemen. In 2015 moeten 
ouders van kinderen in het voortgezet 
onderwijs zelf weer de boeken en leer-
middelen gaan betalen. Wij zijn bang 
dat straks de financiële situatie thuis 
gaat bepalen welke kans je als kind kunt 
pakken. We hebben het college dus 
gevraagd nu al met de VO-scholen in 
overleg te gaan hoe dergelijke situaties 
zijn te voorkomen. 

Beter is echter als we weten te voor-
komen dat mensen een beroep op het 
vangnet hoeven te doen. Dat betekent 
dus dat we nog steeds  moeten blijven 
inzetten op het stimuleren van werk-
gelegenheid. Rendeert het en levert 
het werkgelegenheid op is dus een 
belangrijk criterium bij keuzes bij inves-
teringen. Een prioriteit zou dus kunnen 
zijn de doorstroom op de weg Emmen-
Klazienaveen te verbeteren omdat de 
logistiek een kansrijke sector is. 

Ook hebben we een motie, samen met 
de coalitiepartners, ingediend om te be-
vorderen dat meer mensen vacatures in 
de techniek kunnen vervullen. Niet allen 
schoolverlaters maar ook ouders werk-
loos werkzoekenden kunnen volgens 
via omscholing belangrijk zijn bij het 
invullen van die banen. Functies waar 
nu al met moeite iemand voor wordt 

gevonden en straks als het allemaal 
weer aantrekt nog lastiger wordt. 

Ook het TDC is aan de orde geweest. 
We zien daar dat geluisterd wordt naar 
de kritiek die is geuit en dat het traject 
anders wordt ingevuld. Tegelijkertijd 
hebben we als fractie bij een recent 
bezoek ook hele positieve geluiden en 
resultaten gehoord. Waar we ons wel 
zorgen over maken, en die hebben we 
uitgesproken, is het feit dat de klant-
managers weer terug gaan naar het 
gemeentehuis. Volgens ons is dat zonde 
omdat de korte lijnen en soms echt 
maar één lijn nu juist belangrijk zijn. We 
zullen het met argusogen volgen.

Ook willen we graag dat Area, Buurt-
support en de EMCO-groep gaan 
samenwerken in een groen-grijsbedrijf. 
Samenwerking kan volgens ons veel 
opleveren en het had eigenlijk al veel 
eerder moeten gebeuren. Het kan veel 
opleveren voor de dorpen, wijken en 
buurten en voor de mensen van Area, 
Buurtsupport en de EMCO-groep. Over 
Area geschreven: vorig jaar hebben we 
met een motie bereikt dat de afvalver-
werking opnieuw wordt aanbesteed. 
Het lijkt erop dat dit gaat resulteren 
in een aanzienlijke verlaging van de 
afvalstoffenheffing volgend jaar. Lagere 
woonlasten dus!

Bij werkgelegenheid hoort natuurlijk 
ook de gemeentelijke organisatie. We 
hebben daarbij opgeroepen om te 
komen tot een ‘kaderstellend’ bud-
get. Met andere woorden een budget 
waarbinnen de taken moeten worden 
uitgevoerd. In de organisatie zijn ge-
noeg kwaliteiten aanwezig hier flexibel 
mee om te gaan. Daarmee hopen we 
te voorkomen dat er telkens weer over 
extra mensen binnenhalen of laten ver-
trekken moet worden gesproken. Het 
college komt met een voorstel.

In de komende jaren komen diverse 
nieuwe taken op de gemeente af. De 
decentralisaties van de jeugdzorg, de 
AWBZ en de participatiewet. De PvdA 
ziet veel kansen voor ons op lokaal ni-
veau. Herhaaldelijk hebben gemeenten 
aangegeven dat ze het beter kunnen 
dan het rijk. Immers de lokale overheid 
staat het dichtst bij de mensen en dus 
is dat ook de plek waarbij verankering 
in de samenleving begint. Voordat de 
taken worden overgedragen wordt 
er wel eerst een flinke korting op het 
budget doorgevoerd. Hoe we er in Em-
men uiteindelijk uit zullen springen is 
afwachten, maar de PvdA zal zich hard 
maken voor een eerlijke en zorgvuldige 

herverdeling in onze gemeente. We 
willen kleinschalige initiatieven in dorp, 
wijk of buurt de kans bieden zich te 
ontwikkelen.

Bijzondere aandacht hebben we ge-
vraagd voor de gymzaal in Emmermeer. 
De basisscholen groeien daar, tegen de 
trend in, nog steeds. De capaciteit voor 
gym is echter teruggelopen van 6 zalen 
naar één zaaldeel. En die zaal is ook nog 
eens 53 jaar oud. Als we willen dat de 
jeugd beweegt, en dat willen we, moe-
ten we daar dus iets aan doen. We zijn 
er nog niet, maar geven niet op.

Tenslotte de veranderende rol van de 
gemeente. regelmatig horen we de 
term meer van de samenleving, andere 
overheid. En de Partij van de Arbeid 
gelooft in de mogelijkheden die er 
liggen in dorpen, wijken en buurten. 
Het gaat er echter om hoe we dit met 
elkaar vorm kunnen en willen geven. 
Het vraagt wat ons betreft een andere, 
meer faciliterende rol, van de overheid 
en in ons geval dus de gemeente. We 
zien veel kansen voor ontwikkelingen 
en ontplooiing van talenten en daar 
kunnen we ons steentje aan bijdragen. 
Natuurlijk brengt het grote grondge-
bied en de bevolkingsspreiding in onze 
gemeente ons wel eens extra opgaven 
dan bij qua inwoneraantal vergelijkbare 
gemeenten. Tegelijkertijd is het juist de 
charme van onze gemeente en is deze 
uniciteit het aanknopingspunt om te 
laten zien waar we gezamenlijk toe in 
staat zijn.

Meer van de samenleving andere over-
heid is wat ons betreft dus geen theorie 
gezocht bij bezuinigingen maar een 
overtuiging die hoort bij een moderne 
Emmense samenleving. Dit alles wat de 
Partij van de Arbeid betreft vanuit de 
principes die ik eerder heb aangehaald: 
solidariteit, werkgelegenheid en de sa-
menhang in de samenleving. We willen 
kansen en perspectief bieden aan het 
Emmen van nu en morgen.

Raymond Wanders
 (voorzitter)
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Voorlichtingsbijeenkomst in Groothuis voor 
aspirant raadsleden

Afgelopen 22ste juni is er door het afdelingsbestuur 
een voorlichtingsmiddag georganiseerd in Café Groot-
huis in Emmen. Een ieder die interesse heeft voor het 
raadslidmaatschap was hier uitgenodigd.
 
Tijdens deze bijeenkomst waren er een aantal raadsle-
den aanwezig, en ook een wethouder.
Deze waren beschikbaar om vragen aan te stellen, over 
wat het werk nu precies inhoud.

De bijeenkomst was goed bezocht, zeker als je stelt dat 
kwaliteit boven kwantiteit gaat. De geïnteresseerden 
hebben de raadsleden de oren van het hoofd gevraagd, 
en overal een antwoord op gekregen.  En dit alles onder 

Sfeerverslag van de algemene le-
denvergadering (ALV) van maart 
2013

Voor de ALV was de grote zaal in 
cultureel centrum "De Cluft" in de wijk 
Angelslo het toneel. Er was een gezel-
lige drukte met veel bekende gezichten 
van leden, die zo wat als vaste bezoeker 
naar de ALV komen, maar ook enkele 
nieuwkomers. Dat mogen we graag 
zien, hoe meer leden die op een ALV 
komen hoe beter. Er waren de op een 
voorjaarsvergadering gebruikelijke 
jaarverslagen van het afdelingsbe-
stuur. Daarnaast zullen veel leden 
het niet ontgaan dat volgend jaar de 
gemeenteraadsverkiezingen op het 
programma staan. Daarvoor had het 
afdelingsbestuur een tweetal lijsten 
met namen voorbereid en voorgesteld 
aan de ALV om in die commissies te 
gaan zitten. Dit betrof mensen voor de 
kandidaatstellingscommissie en voor de 
programmacommissie en beide lijsten 
vonden instemming van de aanwezi-
gen in de zaal. De eerstgenoemde stelt 
naar aanleiding van de sollicitaties van 
kandidaten en zittende gemeenteraads-

leden een concept kandidatenlijst op en 
de laatstgenoemde stelt een concept 
verkiezingsprogramma op met daarin 
de thema's, onderwerpen en doelen 
voor. Bij de najaarsvergadering komt 
straks dan het programma en de kandi-
datenlijst aan bod, dus een ALV om niet 
te missen. De oproep voor kandidaten 
staat elders ook apart in dit geweldig 
informatieve blad.

Verder was er, zoals 
vaak, een speciaal 
thema dan wel onder-
deel van de agenda 
met deze keer als ope-
ning een toespraak 
en een discussie met 
Tweede Kamerlid 
Keklik Yücel  van de 
PvdA. Zij vertelde over 
de landelijke politiek en de afspraken 
die waren gemaakt door kabinet Rutte 
II. Door de voorgenomen sluiting van 
diverse zaken, zoals gevangenissen, 
in met name Drenthe, werd er gepas-
sioneerd gereageerd en meegedaan 
door velen in de zaal. Zij bleef al langer 
dan het bedoelde halfuur en kon al met 

al veel vragen en onvrede over kabi-
netsmaatregelen niet wegnemen. Zij 
gaf wel aan het een boeiende avond te 
hebben gevonden en verklaarde best 
wel later terug te willen komen voor 
een nadere uitwisseling van gedachten. 
Het werd wel duidelijk dat er nog veel 
vragen en opmerkingen leven bij onze 
leden in de afdeling Emmen. Het is wel 
goed te constateren dat de aanwezige 
leden actief mee doen. Dit verdient ook 
navolging bij bijvoorbeeld de belang-
rijke najaarsvergadering. Deze zal vooral 
in het teken staan van de naderende 
gemeenteraadsverkiezingen 2014 
zoals eerder gezegd. De notulen van 
de vorige ALV komen samen met het 
programma en de agenda van de ALV 
tegen het eind van dit jaar ook in dit 
blad. Verdere programma-onderdelen 
zullen ook aangekondigd worden via 
o.a. (de vernieuwde website is een echte 
aanrader overigens, de nieuwe huis-
stijl met lay-out is de moeite waard, de 
website wordt beheerd door afdelings-
bestuurslid Sandor Soetevent). Het was 
een geslaagde bijeenkomst en voor de 
wegblijvers, het was echt de moeite 
waard en ook nog leuk, deze algemene 
ledenvergadering, dus laat je ook zien 
op de volgende ALV.

het genot van een hapje en een drankje, in een pret-
tige, ongedwongen sfeer.

Namens het bestuur wil ik dan ook de opgekomen 
wethouder en de aanwezige raadsleden nog bedanken 
voor hun medewerking.

Mocht u nou ook belangstellende zijn voor het raads-
lidmaatschap, en zit u nog met vragen hierover die u 
graag beantwoord wilt zien, voor u zich kandideert, dan 
kunt u altijd één van de raadsleden een bericht sturen. 
Hun e-mailadressen staan elders in deze Rooie Draod.

Met hartelijke groet,

Paul van der Sluis
 (secrataris)

Sandor Soetevent
 (bestuurslid)
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Man en Paard in plaats van ‘een 
Evenhuisje’.

20 maart j.l. sprak ik Henk Jeurink, 
columnist van het lokale partijblad 
‘De Rooie Droad’ in de Marke in 
Emmen. We spraken over de ont-
wikkelingen binnen de FNV en 
natuurlijk ook even over de politiek.  
Henk begon over de columns die 
op de websites van lokale partijen 
te vinden zijn. Hij gaf aan het niet 
kies te vinden dat deze columns 
niet werden ondertekend door de 
schrijver(s).  Ik liet Henk daarop 
weten wel eens gehoord te hebben 
dat ik werd genoemd als de schrijver 
van de columns op de BGE website. 
Voor zover dat idee ook bij Henk 
leefde kon ik hem uit deze ‘natte’ of’ 
boze droom’ helpen door te stellen 
dat dat niet het geval was. Verder 
gaf ik aan het met hem eens te zijn; 
de schrijver van een column moet 
zich aan het lezende publiek bekend 
maken.

Recent kreeg ik de ‘De Rooie Droad’ 
van maart 2013 onder ogen. Fijn-
tjes werd ik gewezen op de column 
‘Politiek & Politiek’ van Henk Jeu-
rink.  In deze column bleek het ook 
te gaan over de columns van de 
oppositiepartijen.  Henk stelde dat 
hij gestopt was met het volgen van 
deze columns omdat het volgens 
Henk  ‘teveel op de persoon gericht 
is’. Volgens Henk is het de colum-
nist toegestaan dat deze de zaken 
scherp aan de orde stelt. ‘Daar 
tegenover staat dan wel dat als je 

de oren gewassen krijgt, je ook op 
die persoon moet kunnen reageren’. 
Dan is het wel zo fatsoenlijk dat de 
namen van de columnisten bekend 
zijn’, aldus columnist Henk.   

Een paar zinnen verder stelt Henk 
vervolgens; ‘persoonlijk vind ik het 
onverteerbaar dat misschien wel 
één van hun columnisten voor een 
democratische vakbond werkzaam 
is’. 

Voor een columnist een in mijn 
ogen wel erg laffe zin. Niet echt een 
kwestie van ‘de zaken scherp aan de 
orde stellen’ noch een toonbeeld 
van ‘fatsoen’.  Even een ‘misschien’  
inbouwen,  niet ‘man en paard 
noemen’ maar onderwijl  wel van 
alles en nog wat suggereren.  Zo 
zou je in een vervolg column over 
pedofilie  met even groot gemak de 
zin; ‘persoonlijk vind ik het onver-
teerbaar dat iemand die voor een 
democratische vakbond werkzaam 
is misschien wel lid is van de pedo-
fielen vereniging Martijn’, kunnen 
opnemen.  

Kom op Henk. Dit is ver onder je ni-
veau. Wat mij betreft hebben we het 
hier van doen met  ‘een Evenhuisje’, 
het verre neefje van ‘een Boekestijn-
tje’.   

Desalniettemin, met vriendschap-
pelijke groet, 

Ron Vos (werkzaam als bestuurder bij 
de vakbond FNV Bondgenoten) 

Reactie Henk Jeurink

Een columnist krijgt niet vaak 
een reactie terug op zijn pen-
nenvrucht. Deze keer was dat 
anders. Een persoonlijke reactie 
van Ron Vos. Naar aanleiding 
van de laatste column over het al 
dan niet bekend maken van de 
schrijvers van de column in het 
blad van de BGE. Aan het verzoek 
om zijn reactie te plaatsen geven 
we graag gevolg. Voor alle dui-
delijkheid toen Ron en ik elkaar 
troffen in 'De Marke' wist ik niet 
of hij nog actief was voor de BGE. 
Dat bleek niet zo te zijn. Op dat 
moment was de column al weg. 
Ik ben blij dat hij mijn opvatting 
deelt dat columnisten hun naam 
bekend moeten maken. Ik had 
ook niet anders verwacht. Dat 
is winst. U kunt zelf vaststellen 
waar mijn column volgens Ron 
afgleed naar 'een Evenhuisje'. Ik 
deel die opvatting niet. In mijn 
column heb ik bewust afgezien 
van het noemen van man en 
paard. Ik wist het immers niet 
zeker. Het doel is voor een deel 
bereikt. Het zou de BGE sieren als 
ze voor eens en voor altijd een 
eind aan die 'misselijkmakende 
geheimdoenderij' maakt.

Henk Jeurink

PVDA Emmen wil ruimte voor muziekkoepel

EMMEN – De Partij van de Arbeid in Emmen wil dat het college gaat uitzoeken of de muziek-
koepel op de Markt in Emmen behouden kan blijven.

Recent werd bekend dat het marktplein op de schop wordt genomen en dat hierbij mogelijk 
de muziekkoepel moet verdwijnen. De PvdA wil graag kijken of dit anders kan. Raadslid Arjan 
Goudriaan licht toe: “We snappen dat ook het marktplein op de schop gaat. Zo wordt bijvoor-
beeld het riool vervangen. Als dit betekent dat de muziekkoepel hierdoor moet verdwijnen, 
willen we echter eerst kijken naar andere mogelijkheden. Uit de vele reacties in de media en 
bijvoorbeeld op facebook hebben we kunnen merken dat de bloemenklok en de muziekkoepel als markante punten worden 
gezien en de PvdA deelt dat.”

Volgens de PvdA zijn er goede alternatieve plaatsen te bedenken voor de koepel. “Naar ik heb begrepen uit publicaties zijn 
voor de klok al alternatieven. Dat moet volgens ons ook kunnen voor de koepel. In de krant las ik al een goede suggestie om 
deze te verplaatsen naar de dierentuin. Ik zal het college donderdag tijdens de raadsvergadering dan ook vragen te kijken naar 
oplossingen zodat de muziekkoepel behouden blijft.”
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Profiel PvdA-raadslid 
Je bent sociaaldemocraat
- Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken  
 aan de hand van sociaaldemocratische waarden;
- Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door  
 onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA)

Je bent volksvertegenwoordiger;
- Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren;
- Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van
 maatschappelijke ontwikkelingen;
- Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen serieus;
- Je hebt politiek inzicht;
- Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede mondelinge en  
 schriftelijke vaardigheden;
- Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en   
 samen te werken in een fractie.

Je bent partijlid
- Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma;
- Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten;
- Je kent de weg binnen de partij;
- Je hebt een netwerk;
- Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne  
 contributie- en afdrachtverplichtingen;

Je bent beschikbaar
- Je bent beschikbaar voor minimaal 1 zittingsperiode van vier jaar;
- Het raadswerk kost gemiddeld 15-20 uur per week. Die tijd kun je makkelijk flexibel inzetten;
- Je bent regelmatig beschikbaar voor campagneactiviteiten;
- Je bent regelmatig aanwezig bij partijbijeenkomsten, ledenvergaderingen en politieke cafés.
- Je bent bereid om je competenties te vergroten en/of te versterken door middel van cursussen 
 en leergangen.
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Profiel PvdA-fractie

Fracties zijn idealiter een afspiegeling van de bevolking. Dus een mengeling van mannen en vrouwen, 
jong en oud, autochtoon en allochtoon, mensen met verschillende opleidingsniveaus, mensen werkzaam 
bij de overheid en in het bedrijfsleven, etc. Voor het goed functioneren van een fractie zijn ook verschil-
lende kwaliteiten nodig. Een fractie kent bij voorkeur  een mix van generalisten, specialisten en volksver-
tegenwoordigers. Binnen een PvdA-fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid ontzettend belangrijk. 
In een goed functionerend team wordt elkaars talent erkend, is er wederzijdse steun, is er ruimte voor 
kritiek en wordt er nauw samengewerkt. Fractiewerk is teamwerk, fractieleden moeten zich verbonden 
voelen
met het werk van de ander en bereid zijn om, waar nodig, steun te bieden.

Fracties vormen een onderdeel van een groter politiek geheel. Zij hebben een functie naar regionale, 
provinciale en landelijke politiek. Om geïnformeerd te blijven zal de fractie dus contact moeten onder-
houden met landelijke en regionale onderdelen van de partij.

Competenties

Raadsleden:
- hebben een volksvertegenwoordigende rol
- stellen kaders voor beleid
- en hebben een controlerende taak .

Voor een raadslid zijn de volgende competenties belangrijk: 
bevlogenheid, doorzettingsvermogen, politieke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn, onafhankelijk-heid, 
integriteit en vermogen tot samenwerken.

De lijsttrekker
De lijsttrekker is de persoon die door de kandidaatstellingscommissie wordt voorgedragen op plaats 1 
van de kandidatenlijst en door de algemene ledenvergadering wordt bekrachtigd op die plek.

Van de lijsttrekker wordt verwacht dat hij of zij:
- op uitstekende, duidelijke wijze de standpunten van onze partij kan presenteren;
- de eigen achterban en de kiezers weet te inspireren hun stem op de PvdA uit te brengen;
- op heldere, overtuigende wijze een debat kan voeren;
- zich een aansprekend leider toont en tot een goede samenwerking kan inspireren;
- bereid is de fractie te leiden en tot een goed werkend team te smeden;
- een eventuele wethoudersfunctie, afhankelijk van de verkiezingsuitslag en de collegevorming, 
niet uit de weg zal gaan;
- het verkiezingsprogramma van de PvdA-Emmen onderschrijft en als uitgangspunt neemt.
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PvdA Emmen wil specifieke aandacht jongeren Praktijkschool
door Anita Louwes-Linnemann op 21 april 2013
 
Wij willen graag een gericht plan voor vergroting van kansen op de arbeidsmarkt van leerlingen en schoolverla-
ters van de Praktijkschool. Wij dienen volgende week tijdens de raadsvergadering hiervoor een motie in.

Volgens ons hebben de jongeren die de school verlaten vooral veel moeite hun werk te behouden nadat een 
eventuele subsidie voor werkgevers afloopt. Ook is het gebleken dat het steeds lastiger wordt werkstageplekken 
voor deze groep jongeren te vinden.

Onlangs zijn we op bezoek geweest bij de Praktijkschool en daar hebben we een aantal hele goede ideeën 
gehoord die ervoor zouden kunnen zorgen dat de kansen voor de schoolverlaters worden vergroot. We zouden 
daarom ook graag zien dat het college met de Praktijkschool in gesprek gaat om te kijken of deze ideeën verwe-
zenlijkt kunnen worden.

Ik vind dit het juiste moment aandacht te vragen voor de problematiek; er is landelijk extra geld 
beschikbaar voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het lijkt ons goed dat bij de regionale 
uitwerking van de aanpak specifiek aandacht wordt besteed aan de kansen van deze doelgroep. 
Deze jongeren hebben het misschien wel extra zwaar op de arbeidsmarkt en dus is het vergroten 
van kansen extra van belang.

        Foto: Flickr/ Photo Dudes

PVDA Emmen pleit voor nieuwe gymzaal Emmermeer
door De redactie op 1 juli 2013
 
EMMEN – De Partij van de Arbeid in Emmen heeft donderdag tijdens de behandeling van de kadernota ge-
pleit voor vervanging van de oude gymzaal aan de Blinkstraat in Emmermeer.

De fractie is van mening dat de huidige gymzaal te oud en te klein is om alle benodigde gym-
lessen voor de basisscholen te huisvesten. “Het aantal basisschoolleerlingen in de wijk groeit 
nog steeds en nu al moeten scholen uitwijken naar het Esdalcollege voor gymlessen”, aldus 
fractievoorzitter Raymond Wanders. “In de te oude zaal aan de Blinkstraat zelf, deze is van 1960, 
worden lessen korter dan 45 minuten ingepland om het passend te krijgen”.

De PvdA vindt het belangrijk dat alle kinderen voldoende kunnen bewegen. “Dat is goed voor 
hun ontwikkeling en zeker voor hun gezondheid. De basisschool heeft daar een belangrijke rol 
in en daarom moet de gymaccommodatie op orde zijn”, licht Wanders toe.

De Partij van de Arbeid heeft daarom het college gevraagd te kijken naar de capaciteit en daarbij aangege-
ven dat het wellicht nu het goede moment is over te gaan tot vervangende nieuwbouw. “We willen werkge-
legenheid stimuleren en de Groen van Prinstererschool heeft uitbreidingsplannen. Wellicht kunnen we een 
aanbestedingsvoordeel behalen door nu te bouwen. We weten allemaal dat het huidige gebouw binnen 
afzienbare tijd toch investeringen vraagt.”

PVDA Emmen stelt vragen over waterspeelplaatsen

EMMEN – De Partij van de Arbeid in Emmen wil van het college weten wat de plannen zijn met de 16 
waterspeelplaatsen. Recent werd bekend dat de waterspeelplaatsen in Emmen dreigen te verdwijnen 
in verband met tekortkomingen en onveilige situaties. 

De PvdA is van mening dat de speelplaatsen een belangrijke sociale functie vervullen. “We zien ook dat er veel plezier 
is rond de waterspeelplaatsen en dus wil de PvdA dat er in ieder geval wordt gekeken naar wat nodig is om de water-
speelplaatsen te behouden”, aldus raadslid Henk Smit. 

“We hebben begrepen dat sloop ongeveer 150.000 euro kost. We kunnen ons echter ook goed voorstellen dat je dit 
geld kunt inzetten om samen met de erkende overleg partners naar oplossingen te zoeken zodat de speelplaatsen 
behouden blijven. Die verkenning doet ook recht aan de tijd en energie die sommige buurten en wijken nu steken in 
de speelplaatsen” 

De PvdA fractie stelt aanstaande donderdag mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering.

   
   
  
Foto: Flickr/ Eelke Dekker
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   Politiek & Politiek
     Henk Jeurink

Emmen, 3 juli 2013  Vanaf 20 oktober 2005 ben ik bij huis. Ik overwinter niet, zoals velen denken bij ouderen, hele jaar-
getijden in Spanje of Portugal. Om maar eens twee tegenwoordige 'Nova Zembla's' te noemen. Nee, we wonen op een 
paar weken na, met veel genoegen in onze rijtjeswoning aan de Laan van het Kwekebos in Emmerhout. We hebben jaren 
moeten wachten op een nieuw winkelcentrum en een sporthal. Die zijn er nu en wij zijn daar in Emmerhout dik tevreden 
mee. Maar er was meer. In het oude winkelcentrum stond ook het wijkcentrum 'Het Bintholt'. Bintholt is het Drentse woord 
voor 'gebinthout' Met een beetje fantasie kon je 'Het Bintholt' zien als het gebouw dat Emmerhouters aan elkaar bindt. 

Voor vier jaar zat ik in de schrijfgroep voor het nu nog geldende PvdA-verkiezingsprogramma 'Investeren en De-
len'. In dat programma stond o.a. 'Voldoende sociale en culturele voorzieningen voor ouderen, om mensen bij el-
kaar te brengen en eenzaamheid te bestrijden.' Deze zin gaf mij als oudere de garantie dat er binnen afzienbare 
tijd een nieuw sociaal-culturele voorziening in Emmerhout zou komen. Ook voorstelbaar was volgens één van de 
andere schrijvers dat het ouderenwerk in de nog overal op te richten 'brede scholen' zou worden ondergebracht. 
Die avond fi etste is met een gerust hart naar huis. Ik zei tegen Miny: 'Deur oeze partij krèg Emmerholt gauw weer 
'n neije Bintholt. Maor ok in de Rietlanden wordt het tied um de schup in de grond te steken. Daor moet zij het 
aal jaoren zunder doen.' Wat kun je je op zo'n moment intens gelukkig voelen. We zijn intussen vier jaar verder 
en de beide woonwijken moeten nog steeds zo'n voorziening ontberen. Eergistermorgen hadden we bestuursver-
gadering van de ANBO Afdeling Emmen. Dick Spreeuwers, onze man in de Seniorenraad, vertelde ons iets over 
de nieuwe kadernota 'Accommodatiebeleid Revisited'. Deze nota gaat over de huisvesting van maatschappelijk 
activiteiten voor de periode 2013-2020. Op de gemeentelijke website staat in de toelichting op deze kadernota. 

De kern van het nieuwe beleid is dat de vraag naar maatschappelijke activiteiten bepaalt welke accommo-
daties daarvoor geschikt zijn. Daarmee is de accommodatie geen doel meer, maar een middel om te kunnen 
zorgen dat de meest gevraagde maatschappelijke activiteiten plaats kunnen vinden. De herziening van het 
accommodatiebeleid is er op gericht om niet de accommodaties, maar de behoefte aan de maatschappelijke 
activiteiten leidend te laten zijn in de keuze om een accommodatie te behouden, af  te stoten of  aan te pas-
sen. Het uitgangspunt daarbij is dat de gemeente wil bijdragen aan maatschappelijke activiteiten die door de 
raad vastgestelde beleidsdoelen dienen:

 wanneer deze activiteiten zoveel mogelijk onder één dak en in onderlinge samenhang plaatsvinden;
 wanneer inwoners daar zelf  verantwoordelijkheid voor nemen;
 door bijdragen in de exploitatie van gebouwen zoveel mogelijk te vervangen door bijdragen voor acti 
 viteiten door dan toch nog noodzakelijke bijdragen in de exploitatie van gebouwen te budgetteren.

In juni neemt de raad een besluit over het nieuwe accommodatiebeleid. Na positieve besluitvorming in de 
raad wordt gestart met het maken van de gebiedsplannen. Dit vindt gefaseerd plaats. Eind 2016 moeten alle 
gebiedsplannen gereed zijn. 

Ik heb de hele kadernota doorgelezen. Nergens heb ik kunnen constateren of Emmerhout en de Rietlanden naar 
al die jaren uitzicht krijgen op een nieuw wijkcentrum of iets vergelijkbaars. Ik ken niet de hele situatie in onze ge-
meente, maar ik ga er vanuit dat ook in andere dorpen/wijken parallellen zijn te trekken. Maar in de toelichting op 
de gemeentelijke website staat dat de behoefte aan maatschappelijke activiteiten leidend is bij de keuze om een 
accommodatie te behouden, af te stoten of aan te passen. In dat beleid past geen nieuw wijkcentrum voor de ge-
noemde woonwijken in Emmen. En dat in een tijd van crises. Van minder mobiliteit onder de nog steeds in omvang 
toenemende generatie van ouderen. Politici met een vooruitziende kijk op maatschappelijke ontwikkelingen zorgen 
voor passende maatregelen. Deze maar ook andere wijkcentra moeten niet nog twee jaar worden opgeknoopt met 
tot eind 2016 durende gebiedsplannen. Ik kan me voorstellen dat afgesproken wordt dat we alsnog de passage 
uit het huidige verkiezingsprogramma uitvoeren. Er gewoon voor zorgen dat voor eind 2016 in alle woonwijken 
en dorpen voldoende sociale en culturele voorzieningen voor ouderen zijn, om mensen bij elkaar te brengen en 
eenzaamheid te bestrijden. Dat beleid moet je gewoon uitvoeren en niet afhankelijk stellen van toevallige initiatie-
ven van vaak tijdelijk actieve vrijwilligers. Het zal me benieuwen hoeveel partijen -naast 
onze partij naar ik vurig hoop- in hun verkiezingsprogramma's deze  beloften uit het ver-
leden concreet gaan benoemen. O ja, de ouderen zijn vast bereid om bij de opening van 
deze accommodaties in de lijn van het gemeentelijk beleid een feestje te organiseren.

Henk Jeurink.




