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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 schreef ik u een brief
waarin ik meldde dat ik mij terug trok uit de activiteiten van de
lokale afdeling van de PvdA. Volgens mij was het tijd om de partij
aan andere (jongere) leden over te laten. Helaas heeft dat niet
geleid tot het beoogde doel. Ik heb moeten constateren dat er
een groot tekort is aan mensen die onze lokale afdeling in praktische en politieke ondersteunen. Om die reden heb ik besloten om
toch weer actief te worden.

In deze uitgave:

Vervolgens hebben de huidige actieve leden mij gevraagd om de
rol van afdelingsvoorzitter op mij te nemen. Ik ben naar buiten
getreden met de mededeling dat ik als
waarnemend voorzitter zal optreden. Bij
de eerstvolgende ledenvergadering zal ik
mij kandidaat stellen om voorzitter te worden.







Een ”nieuwe” voorzitter
Uit de Statenfractie
De Fractievoorzitter stelt
zich voor
De veranderingen op het
sociale terrein.

Voor uw agenda
20 Maart is de volgende algemene ledenvergadering.

Onze afdeling wordt op dit moment door
ongeveer tien mensen ‘gedragen’ waarvan
ook de fractie deel uitmaakt. Dat is natuurlijk veel te weinig! Daarom heb ik aangeboden om weer actief te
worden en om er onder andere voor te zorgen dat u weer regelmatig via dit (digitale)blad op de hoogte wordt gehouden van wat
er speelt. Daarnaast is het van belang de partij door middel van
activiteiten weer lokaal op de kaart te zetten.
Zo moeten we er gezamenlijk voor zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 een succes worden. Al deze zaken
kunnen wij niet alleen realiseren, want er is veel werk aan de winkel! We hebben daarbij uw inbreng en hulp echt nodig.


Vandaar dat ik hierbij twee oproepen doe.
Kom naar de ledenvergaderingen en praat mee over de lokale politiek zodat wij weten wat u belangrijk vindt.



Meld u aan om (incidenteel) mee te helpen om de lokale
afdeling te versterken.

Graag tot ziens!
Foto’s van de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. We hebben u gemist.

Chris Nebelstein
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PvdA wil snel betere veiligheid bij afslag Nieuwerkerk

D

e PvdA Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de onveilige situatie bij Nieuwerkerk, waar in de avondspits op de A20 recent
diverse ongelukken zijn gebeurd. De problemen worden veroorzaakt
door twee rotondes op de provinciale weg N219, die het toegenomen
verkeer (richting Zevenhuizen, Nesselande en Nieuwerkerk) onvoldoende snel kunnen afwikkelen. De files daar slaan terug tot op de A20.
Rijk en provincie hebben al naar het probleem gekeken en willen een
oplossing in 2014 uitvoeren.
De PvdA-fractie vindt dit te laat en wil er meer van weten. Woordvoerder Martin Loose: “Als er zo vaak incidenten zijn, is er iets aan de hand.
Dan kunnen we niet tot volgend jaar wachten met een oplossing.”
De PvdA vindt, dat Rijk en provincie gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor de situatie en vraagt wat de
mogelijkheden zijn om de situatie snel te verbeteren, bijvoorbeeld door
op de N219 tussen de twee rotondes het voorsorteren te optimaliseren
of door op de A20 de uitvoegstrook te verlengen of de rijstrooksignalering aan te passen. Martin Loose: “Misschien duurt een échte oplossing
wat langer, maar er moet nu snel (met desnoods tijdelijke maatregelen)
iets gebeuren om de huidige risico’s te verminderen.
Martin Loose, Statenlid PvdA Zuid-Holland: 06 5108 1809.
ma.loose@statenzh.nl

Redactie
Jos kroon
E-mail: ajm.kroon@ziggo.nl
Chris Nebelstein
E-mail: chris@nebelstein.nl
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De afgelopen drie jaar heeft de PvdA Zuidplas deel uitgemaakt van de coalitie in de gemeente Zuidplas. De eerste
twee jaar inclusief de VVD, maar toen die uit
de coalitie stapte samen met de CU/SGP en het CDA.
De afgelopen drie jaar waren "zware" jaren en het koVan de fractievoorzitter:
mende jaar gaat ook nog veel van ons vragen. De
"nieuwe" gemeente Zuidplas vormgeven, de economische recessie en de stilstand van de Zuidplasontwikkeling
e PvdA Zuidplas wil u middels deze digitale nieuws- maakte het noodzakelijk om stevige bezuinigingen door
brief, naast de website, radio, krant en Twitter, informe- te voeren.
ren over wat er speelt in de plaatselijke politiek.
De PvdA heeft zich dankzij de coalitiedeelname gelukkig
Maar voordat ik hier meer over vertel zal ik me eerst
sterk kunnen maken voor sociale keuzes. Zo zijn de voorvoorstellen aan u.
zieningen (helaas) wel gekort, maar
niet opgeheven. Zo is de RotterMijn voornaam is Mogens, en dat
dampas behouden gebleven en beis een Deense naam, welke uitgestaan er in Zuidplas nog steeds
sproken wordt als Moons. Onze
voorzieningen zoals de muziekfamilie komt uit Denemarken en ik
school en de bibliotheek. Ook het
ben vernoemd naar de Deense
jeugd en ouderenwerk dragen wij
vader van mijn grootmoeder.
een warm hart toe. En u mag gerust
Mijn achternaam is Domela Nieuweten dat dat resultaat grotendeels
wenhuis. Mijn oudoom Ferdinand
dankzij onze inzet is geweest.
Domela Nieuwenhuis is een van de
Daarnaast is ons beleid er op gegrondleggers van de sociaalricht om de sociaal zwakkeren in
democratie in Nederland. Hij
onze gemeente, ouderen, gehandirichtte in de 19e eeuw de sociaalcapten, uitkeringsgerechtigden,
democratische bond op welke ladaar waar nodig te ondersteunen.
ter de SDAP en nog later de PvdA
ging heten.
Duurzaamheid en milieu is ook een
Ik kom dan ook uit een zogenaamd
belangrijk onderdeel van onze in"rood" nest.
zet. Binnen het college en de geIk ben 44 jaar, woon in Moerkapelmeenteraad maken we ons hier
le met mijn vrouw en dochtertje
sterk voor. Het nieuwe afvalbeleid,
en in het dagelijks leven ben ik
waarbij afvalscheiding en hergewerkzaam als bovenschool direcbruik het uitgangspunt zijn beginteur in het primair onderwijs.
nen steeds meer inhoud en vorm te krijgen.

De PvdA Raadsfractie

D

Dit heeft wel betekend dat we vergaande keuzes hebben
moeten maken. De PvdA Zuidplas kiest hierbij echt voor
de mensen en niet voor stenen. Het onderhoudsniveau
van straten en wegen, maar ook van de parken en plantsoenen is hiermee tot een minimumniveau gedaald. In
plaats van drie keer het gras maaien is dit bijvoorbeeld
teruggebracht naar twee keer. Ook het snoeien gebeurt
nu wat "rigoureuzer" dan gewenst. De reden? Kostenbesparing, niets anders... En op die manier kunnen we andere voorzieningen in stand houden.
Politiek in deze tijd is voortdurend afwegen van belangen
en keuzes maken. Door onze deelname aan de coalitie
hebben we het sociale gezicht in Zuidplas weten te behouden. Wij zullen er alles aan doen om dit ook in de
toekomst te blijven doen!

Als sociaal-democraat maak ik me sterk voor een maatschappij waar op een respectvolle manier met elkaar
wordt omgegaan en ruimte is voor mensen met een andere geloofsovertuiging, afkomst en kleur. Waar ook begrip is voor mensen die de steun van de overheid nodig
hebben en waar mensen elkaar blijven ontmoeten. Ik
maak me zorgen over de verharding en het kwetsende
karakter van het hedendaagse politieke debat. Het polariseren en uitsluiten van hele bevolkingsgroepen is daar
een goed voorbeeld van. Populistische politiek is dan ook
niet aan mij besteed. "Politiek is een vak, een passie en
niet vanuit je onderbuik gevoelens, maar wat roepen.
Politiek is niet uitsluiten, maar binden, samen blijven
werken aan de maatschappij waarin we met elkaar leven".
Voor Zuidplas zal ik me, als fractievoorzitter, sterk blijven
maken voor deze waarden. Zuidplas is voor mij een gemeente waar een ieder zich veilig en thuis moet kunnen
voelen. "En daar zijn we met elkaar verantwoordelijk
voor."

Met vriendelijke groet,
Mogens Domela Nieuwenhuis
Fractievoorzitter PvdA Zuidplas
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Zijn er geen lichtpuntjes?
Ja, er zijn lichtpuntjes, ondanks deze zware bezuinigingen.
Na ca. 20 jaar schaalvergroting in de zorg, gaan we terug
De PvdA Zuidplas en de veranderingen op naar de kleinschalige hulpverlening. Ook de wijkverpleegkundige keert weer terug. Elders in het land zijn er
het sociale terrein.
experimenten gestart met zogenaamde wijkteams.
De cliënt krijgt te maken met 1 hulpverlener ( i.p.v.
meerdere, zoals nu vaak gebeurt), terwijl in het wijkn de komende jaren, vanaf 2014, zal er veel verande- team verschillende organisaties en vrijwilligers aan het
ren op het terrein van de zorg, zowel financieel als orga- werk zijn.
nisatorisch. Dit omdat de zorgkosten steeds meer stijgen Zij zijn erop gericht de burger zo goed mogelijke zorg te
in verband met de toenemende vergrijzing. De overheid verlenen. Dit kan dan met minder bureaucratie en mindraagt daarom diverse taken over aan de gemeenten,
der management, zodat de kosten mogelijk worden teomdat zij vindt dat de gemeenten de zorg beter bij de
ruggedrongen.
burger kunnen brengen, en dat de door de gemeenten
Ook u als burger zal uw verwachtingen moeten bijstelgeorganiseerde zorg efficiënter en goedkoper is .
len:
De overdracht (ook wel transities genoemd) gaat ge
benutten van eigen kracht;
paard met 25% korting op het AWBZ budget, 15% op het 
zorg dichtbij huis;
jeugdzorgbudget , zware bezuinigingen WSW ( Wet Soci- 
zorg niet altijd op de traditionele manier geleverd;
ale Werkvoorziening) en Wajong en zelfs 75% op het

grotere betrokkenheid van familie (mantelzorg) en
budget voor hulp bij het huishouden.
vrijwilligers bij de zorg.
De gemeente zal nu zowel de individuele begeleiding als
In onze gemeente zal ook een start worden gemaakt
de groepsbegeleiding (bv. dagbesteding) uit de AWBZ
over moeten nemen. Het gaat hier om mensen, die niet met een experiment met een wijkteam.
goed in staat zijn zelfstandig aan de maatschappij deel te En wel in de wijk Dorrestein. Gezien de bevolkingssamenstelling (meer ouderen dan in andere wijken) zal het
nemen.
accent liggen op de zorg. In een latere fase zullen jeugdHoe het eruit gaat zien is nog onduidelijk. Maar gezien
de taak zal dit vooral in onze eigen gemeente georgani- werk en WSW erbij betrokken worden. Het experiment
geldt voor 3 jaar.
seerd moeten worden, dichtbij de burger.

I

Tot nu toe werd de vrijwillige jeugdzorg door de gemeente geregeld, denk bv. aan het CJG ( Centrum voor
Jeugd en Gezin). Nu komt ook de gedwongen jeugdzorg
als taak naar de gemeente. De taken, die hiermee op de
gemeente afkomen, zijn complex (Bureau Jeugdzorg,
jeugdbescherming etc.). Waarschijnlijk zal op deze terreinen regionaal samengewerkt gaan worden. De oude
wet Werken naar vermogen is vervangen door de Participatiewet.
Ook hier het beeld: een aantal onderdelen komt naar de
gemeente. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen.

Hoe moeten wij als PvdA hiermee omgaan?
Bij al deze grote ingrepen,
zowel organisatorisch als financieel op het
sociale terrein
moeten wij oog
houden voor de
zwakste en
kwetsbare
groepen in onze gemeente
en voor hen
opkomen. De ontwikkelingen kunnen leiden tot nog
meer overbelaste mantelzorgers, omdat er meer beroep
wordt gedaan op familie.
Voor mensen, die buiten de boot dreigen te vallen moeten te allen tijden individuele oplossingen worden gezocht en een beroep gedaan kunnen worden op de zgn.
hardheidsclausule, die in verordeningen is opgenomen.

Een grote zorg is het afbreken van de sociale werkvoorziening en de positie van de Wajongers. Wij moeten oog
blijven houden voor het feit, dat er een groep mensen is,
die nooit bij een gewone werkgever zullen kunnen functioneren. Daarom zal Promen als sociale werkvoorziening in stand moeten blijven.
De huishoudtoets komt in een ander vorm terug. Ook zal
er een tegenprestatie gevraagd worden van mensen met
een uitkering in de vorm van vrijwilligerswerk. We worden dus geconfronteerd met forse bezuinigingen op soJoke van Gelderen
ciaal gebied, van een regering , waar wij ook deel van
PvdA Raadslid
uitmaken.
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