ZUIDPLAS
Samenwerking met GroenLinks in gang gezet.

Nadat de besturen en de ledenvergaderingen van PvdA en
GroenLinks in de Zuidplas hebben ingestemd met het streven
naar een gecombineerde lijst kunnen er drie werkgroepen aan
de slag om dit mogelijk te maken. Deze werkgroepen bestaan
natuurlijk uit leden van beide partijen.
De eerste werkgroep moet werken aan afspraken die een goede samenwerking mogelijk maken. Hoewel er veel vertrouwen
tussen de partijen is moeten er wel heldere afspraken worden
gemaakt voor het geval dat er zich problemen voor gaan doen.
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De tweede werkgroep moet zich buigen over het opstellen van
een gezamenlijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Het opstellen van deze lijst zal een
moeilijke klus worden. Er zal met veel zaken rekening moeten
worden gehouden zoals politieke vaardigheden maar ook partij,
woonkern, doelgroep en nog veel meer andere zaken.
De derde werkgroep zal zich bezig gaan houden met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Een programma dat zowel
PvdA als GroenLinks kiezers aanspreekt. Het moet natuurlijk
sociaal en duurzaam zijn. Het zijn onderwerpen die elkaar natuurlijk niet in de weg staan. Maar in de huidige tijd waarin geld
schaars is zal men creatief moeten zijn en moeten heldere prioriteiten worden gesteld.
Die opdrachten aan de werkgroepen moeten begin juni op het
punt van procedures en kaders zijn afgerond zodat zij kunnen
worden gebruikt als toetssteen voor een definitief besluit tot
het aangaan van een samenwerking voor de komende raadsperiode.
Wij zullen een voorstel rond dit besluit voor de eind juni aan u
voorleggen. Als de ledenvergadering instemt kunnen we daarna
aan de definitieve invulling werken. Bij een negatief besluit kunnen we als nog onze eigen weg gaan.
Chris Nebelstein, Afdelingsvoorzitter
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E-mail adressen.
De meeste leden ontvangen dit
blad via de mail. Als u het blad nog
via de brieven de brievenbus krijgt
maar ook e-mail heeft laat ons dat
dan weten zodat we het blad ook
aan u kunnen mailen. Dat scheelt
werk en geld.
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Linkse samenwerking zonder de SP
Sommigen van u zullen zich afvragen als je op links wil samenwerken
waarom dan zonder de SP. Toen we de gesprekken met GroenLinks
voerden hebben wij ons dat ook afgevraagd. Uit gesprekken die Mogens
(onze fractievoorzitter) heeft gehad met de fractievoorzitter van de SP
in Zuidplas was de conclusie dat de SP daar niet voor open zou staan.
Wie schetst mijn verbazing dat ik in boze reacties van de SP las dat ze
niet eens waren gebeld (waar heb ik dat eerder gehoord). Ik heb toen
meteen een mail naar de afdelingsvoorzitter van de SP gestuurd met de
vraag of zij mee wilde doen met een onderzoek naar de mogelijkheid
naar samenwerking.
Het toeval wilde dat de SP die zelfde week een algemene ledenvergadering had en waarin onze uitnodiging besproken is.
Hieronder vindt u een stuk van de integrale tekst op website van de SP.
Het ingelaste agendapunt werd zeer uitgebreid behandeld op de ledenvergadering. Enerzijds schoot de late uitnodiging van de PvdA de leden
verkeerd. “Eerst uitgebreid in de pers vertellen over een lijstverbinding
en daarna pas de SP vragen, komt op ons een beetje sneu over” vertelt
één van de leden. Volgens de leden heeft de SP bovendien genoeg eigen
kracht, kennis en eigen kaders om vanuit te gaan. Zij zien dan ook geen
goede reden om over te gaan tot een onzekere lijstverbinding met PvdA
of Groen Links. “De leden waren duidelijk, niemand zag een gezamenlijke lijst of gezamenlijk programma zitten. Bij de stemming over een lijstverbindingen waren er 2 onthoudingen en 2 leden voor maar de overige
leden tegen. Maar op samenwerking als socialistische partij aan een sociaaldemocratisch front was niemand tegen.
Hiermee is voor de PvdA en GroenLinks deze mogelijkheid tot samen
werking op partijniveau uitgesloten en zullen we daar geen tijd meer in
steken. Later moeten de fracties hun werk doen en zien wat er aan samenwerking mogelijk is. Een door een misverstand late uitnodiging kan
ook in mijn ogen geen valide reden zijn om samenwerking uit de weg te
gaan. Ik vind het persoonlijk bevreemdend dat zelfs een lijstverbinding
uitgesloten wordt waardoor er een levensgrote kans is dat linkse stemmen uiteindelijk naar rechtse partijen gaan.
Eén ding is duidelijk: de SP heeft bewust gekozen voor het afslaan van
een mogelijke samenwerkingenwerking.
PvdA en GroenLinks in Zuidplas gaan nu samenwerken aan een progressieve toekomst.
Chris Nebelstein
Afdelingsvoorzitter
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De PvdA Wethouder
Hebben we als PvdA nu alles te pakken. Nee, zorg en
respect voor de ander, ook voor mensen met een andere
Het landelijk standpunt van de PvdA over duurzaamheid denk en leefwijze dan wij gewoon zijn, is een waarde die
is omvangrijk. Het is onderdeel van de Groene Agenda.
wij als PvdA hoog in het vaandel dragen. De blijkbaar nog
Deze omvat opvattingen over klimaat, energie, milieu,
niet verouderde waarde van arbeid als bestaans- en ontlandbouw, grondstoffen, landbouw, openbaar vervoer
plooiingsmiddel is weer terug op onze politieke agenda
en ook over dierenwelzijn, visserij, Waddenzee en uiter- gekomen.
aard kernenergie. De zorg voor de aarde waarop mensen, dieren en planten leven, gaat ons zeer aan het hart. Sinds enkele weken vraagt onze partij aandacht voor het
We willen niet meer terug naar de situatie zoals de in de denken in basiswaarden waar we als PvdA sterk aan
18-de, 19-de eeuw en de eerste helft van de vorige
hechten. Deze waarden zijn Bestaanszekerheid, Vereeuw. De sociale leef- en werkomstandigheden waren
heffing, Werk en de kwaliteit van arbeid, en Binding. Debovendien voor veel mensen erbarmelijk. Hier ligt de
ze waarden maken duidelijk dat de PvdA weer een partij
wortel van de sociaaldemocratie.
wil zijn met een sociaal gezicht.
Door de Club van Rome (een groep vooraanstaande we- Ik ben actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van
tenschappers) heeft in 1960 een onderzoeksrapport uit- deze waarden en sta volledig achter het verder inpassen
gebracht over de eindigheid van grondstoffen. Hun
van deze waarden, ook en met name in de lokale PvdAbeeldmerk, de aarde als kaars die opbrandt, is een pak- plannen. Toch moeten we ook inzien dat we ons sociale
kend beeld. Door de groei van de wereldbevolking, de
gezicht plaatsen in een omgeving die zich technologisch
toename van de welvaart en het streven naar forse eco- en mondiaal snel ontwikkelt.
nomische vooruitgang, plegen we roofbouw op onze
De waarde van de sociale omgeving vind ik belangrijk,
omgeving, aldus de club. Dit rapport heeft grote invloed evenals de zorg voor de fysieke omgeving en het pasgehad, maar kreeg pas jaren later effect. Nu is het regel- send gebruik van de zich snel ontwikkelende technolomatig onderdeel in de programma's van politieke partij- gische omgeving.
en en in de plannen van bedrijven en maatschappelijke
instellingen. De overheid en daarmee de politiek en dus Arjen Hazelebach.

PvdA en Duurzaamheid.

ook de PvdA hebben hierin een sturende rol gekregen en
genomen. De laatste jaren maken echter duidelijk dat
niet alles van de overheid verwacht kan worden. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen moeten
er zelf ook aan werken.
De fractie van de PvdA in Zuidplas heeft in 2010 een serieuze poging gewaagd om duurzaamheid een stimulans
te geven door de DEKI-norm te lanceren. We wilden ons
hiermee onderscheiden van andere partijen en maatschappelijke bewegingen. De DEKI-norm houdt in dat we
in ons denken en doen rekening houden met Duurzaamheid, Ecologie, Klimaat en Innovatie. De DEKI-norm is
een hulpmiddel om goed na te gaan waar we mee bezig
zijn. Ik maak uit deze norm op dat we als PvdA vertrouwen blijven scheppen in de toekomst. Innovatie betekent vertrouwen in veranderingen en verbeteringen
door technologische ontwikkelingen.
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Verslag Alg. ledenvergadering van 20 maart
Aanwezig: mevr. L.N. Mul – Scholten en de heren J.J.G. Bovens, E. Diersmann, M. Domela Nieuwenhuis,
H. Doornhein, L.A.G. Loch, A.J.M. Kroon, Ch. A. Nebelstein, H.F. Peelen, M.R. van Teeseling, A.C. Stuivenberg (verslag);
Afwezig m.k.: Mevr. J. van Gelderen, G.C. Hekkert, P.C. de Vries – Kagchel en de heren T.P. Bokhoven, A. Hazelebach, M. Overweel, J.F. van der Veen en G. Zweere.
Agendapunt:
1. Opening en
vaststelling
agenda
2. Mededelingen

3. Verslag
28-11-2012
4. Bestuursamenstelling

Als wnd. voorzitter opent Chris Nebelstein de vergadering en heet een ieder welkom. Agenda wordt conform vastgesteld.
Een speciaal woord van welkom is er voor de heren J. van Dijk en P. Beeldman die namens
GroenLinks (GL) aan den IJssel. Zij zullen een toelichting geven bij
agendapunt 5. Hierna volgt een kennismakingsronde.
Het verslag wordt zonder inhoudelijke opmerkingen of wijzigingen vastgesteld.
Door de aanwezige leden zijn volgende personen zonder hoofdelijke stemming benoemd in het bestuur:

Chris Nebelstein
(voorzitter);

Henk Doornhein
(bestuurslid);

Aad Stuivenberg
(bestuurslid);

Maarten van Teeseling (bestuurslid).
Frans Peelen was al benoemd als penningmeester. De leden worden benoemd voor
twee jaar.
Maarten van Teeseling die nieuw is binnen de afdeling Zuidplas geeft aan dat hij
werkzaam is als verzuimspecialist bij de ARBO-dienst in de transportsector.

5. GemeenteRaadsverkiezing
2014
(GR2014)

Aad Stuivenberg zal tijdelijk de functie van secretaris waarnemen en hoopt dat er binnenkort een nieuwe secretaris zal toetreden.
Door Chris wordt aangegeven dat PvdA overleg heeft gevoerd met leden van
GroenLinks aan den IJssel. Groen Links aan de IJssel behelst Capelle aan den
IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel en sinds korte tijd ook de
Zuidplas.
Door Arjen Hazelebach en Mogens Domela Nieuwenhuis zijn de eerste gesprekken gevoerd met GroenLinks. Na het toetreden van Chris Nebelstein zijn de
gesprekken door hem en Mogens Domela Nieuwenhuis gevoerd.
Voordat de afdeling zal instemmen met het opstellen van een gezamenlijke lijst en verkiezingsprogramma, zal het één en ander toegelicht worden.
Zowel mevr. Mul als dhr. Loch vragen hoe het gegaan is met de toenadering tot
GroenLinks en hoe het zit met de samenstelling tussen beide partijen bij de lijstsamenstelling.
Jos van Dijk van GL geeft aan dat hun leden zijn versnipperd over vier gemeenten. Ook
willen zij met de GR2014 meedoen en zij vroegen zich af of zij het traject konden ingaan
met het aantal leden in de Zuidplas. Zij wilden de poging wagen en via een open gesprek
met andere partijen komen tot linkse samenwerking.
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Mogens geeft aan dat de gesprekken serieus zijn gevoerd. Zij hadden en hebben ook de
intentie om te komen tot een gemeenschappelijke lijst en verkiezingsprogramma voor
de Zuidplas. Deze wordt voor een periode van vier jaar aangegaan. Lopende deze periode zal nagegaan worden of het geen er van verwacht werd ook wordt gerealiseerd.
Jos Kroon geeft aan dat vanuit de PvdA er al een kandidaatstellingscommissie bestaat
en dat deze nadat beide afdelingen hun groen licht hebben gegeven met twee leden
van GL aan de slag gaat. De leden van de PvdA zijn Jos Kroon en Ed Diersmann.
Jos Kroon vraagt of er een draaiboek + tijdpad is opgesteld.
Nadat GL op 25 maart a.s. in haar ledenvergadering groen licht heeft gegeven zal een
afspraak ingepland worden om dit samen op te stellen.
Dhr. Loch heeft een goed gevoel nu hij de informatie heeft gekregen.
Dhr. Bovens vraagt of er ook met andere linkse partijen is gesproken.
Chris geeft aan dat Mogens een gesprek heeft gevoerd met de SP. De SP was gepikeerd en uitte dit in tweets nadat bekend werd dat PvdA met GL met een gezamenlijke lijst voor de GR2014 zou komen. Chris heeft een e-mail gezonden aan de voorzitter
van de SP en dat op zaterdag 16 maart jl. een ledenvergadering zou plaatsvinden en
daarna is medegedeeld dat zij geen lijstverbinding of samenwerking willen.
Mogens geeft aan dat er een beeld is ontstaan. Hij heeft André Muller raadslid voor de
SP in Zuidplas op persoonlijke titel uitgenodigd en heeft hem twee keer gesproken. Het
eerste gesprek was een verkennende, maar hij was zeer terughoudend tot het geen
speelt en wat er landelijk wordt voorgeschreven. Chris geeft aan dat we de SP voorlopig
kunnen vergeten.
Mevr. Mul vraagt: de landelijke invloed is erg belangrijk en zijn jullie daar niet bang
voor met de huidige landelijke beeldvorming? Mogens zegt dat we er natuurlijk last of
profijt van hebben.
Mevr. Mul vraagt vervolgens naar D66. Mogens heeft D66 raadslid Claudia Wolff gesproken, maar zij hebben een tweedeling en die gaat zowel naar links als naar recht.
D66 positioneert zich zowel tegen de VVD aan als aan de PvdA.
Jos Kroon vraagt of er geen aanbieding is om met SP samen te werken en Jos van
Dijk vraagt of een lijstverbinding dan mogelijk is. Mogens geeft aan dat 16 van de
18 aanwezige SP leden zich hebben uitgesproken en het geheel hebben weggestemd.
Chris zegt dat we het boek voorlopig moeten sluiten en dat we toch
een versnippering krijgen.
Jos van Dijk geeft aan dat als het goed gaat, er in september of oktober nog gesproken
zou kunnen worden en Pieter Beeldman wil versnippering voorkomen. Mevr. Mul uit
haar angst voor wat er gaat gebeuren. Pieter Beeldman geeft aan dat dit gevoel ook bij
GL heerst.
De aanwezigen stemmen in om aan de slag te gaan met het opstellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Het definitieve besluit zal in juni a.s. genomen
moeten worden.

5

6. Financiële
Zaken

Jos van Dijk bedankt dat zij aanwezig mochten zijn en ook de kant van GL konden toelichten.
Financieel overzicht 2012:
Frans Peelen geeft een toelichting op het vermogen van de afdeling en de uitgaven die gedaan zijn als promotie/campagne t.b.v. de laatst gehouden verkiezingscampagne t.b.v. de
Tweede Kamer.
Jos Kroon en Gerard Zweere hebben de kas gecontroleerd en er werd mondeling aangegeven dat er een bon overlegd moest worden en een nabetaling nog op tijd kwam.
Ed merkt op, aan de hand van de schriftelijke verklaring van de kascommissie, dat niet alleen de penningmeester maar het gehele bestuur decharge verleend dient te worden.
De aanwezige leden stemmen in met het verlenen van decharge aan het volledige bestuur.
Begroting 2013:
Deze begroting is in de vorige ledenvergadering (28-11-2012) goedgekeurd. Er is een kleine aanpassing in de begroting doorgevoerd, o.a. post 8111 Afdracht vanuit
het Verkiezingsfonds.
De fractie heeft door haar eigen fractievergoeding door de gemeente om zeep te helpen geen middelen om haar eigen kosten te betalen. Hiervoor zijn kosten opgevoerd
voor het vergaderen en Webbeheer.
Hierover behoeft geen besluit genomen te worden, daar de begroting al was vastgesteld en het een wijziging betreft.
Kascommissie 2013:
De heren Loch en Bovens zullen de kas over 2013 gaan controleren.
Afdracht lokale bestuurders:
Per 1 april a.s. zal de gewijzigde afdracht voor de plaatselijke vertegenwoordigers ingaan,
wat inhoudt dat door hen het volgende wordt afgedragen:
· Wethouder € 75,-- / maand;
· Raadsleden € 50,-- / maand;
· Leden commissies € 15,-- / vergadering.

7. jaarverslag
Raadsfractie en
Politieke actualiteit

Dhr. Loch geeft aan dat hij het gevoel heeft dat de fractie minder kritisch is en er weinig
in de krant staat. Hij zegt wel dat hij aan de kant staat.
Mogens geeft aan dat in de beeldvorming de PvdA aan de conventionele hand lopen
van de andere coalitiepartijen, maar dat dit andersom is. Hoe noemt een aantal voorbeelden:
· In de uitwerking van de Wilde Veenen zijn standpunten van de PvdA
opgenomen, want anders was het weggegeven naar de tuinders. Het CDA en de SGP
hebben hier bakzeil moeten halen;
· Tijdens de bezuinigingen wilden het CDA en SGP dieper snijden, maar de
PvdA heeft de begroting naar zich toegetrokken, want anders zouden verenigingen en stichtingen om zeep geholpen worden;
· Op het moment dat de SGP uit de bocht dreigde te vliegen m.b.t. de bezuinigingen heeft de PvdA het machtswoord gebruikt;
· VVD/TON geven aan dat wij een schoothondje van de SGP zijn, maar zij weten wel beter.
· Mogens geeft aan dat Ed die kritisch is tegen de wethouder Ruimte ook zeer
kritisch is tegen zijn eigen wethouder.
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Er moet een balans gevonden worden, waarmee naar de sociale context wordt gekeken. In
deze coalitie moeten concessies gedaan worden en soms moeten wij ook ons verlies nemen.
Dhr. Loch mist de rol van de PvdA in de lokale media. Wij missen de menskracht voor de
communicatie en Ed geeft aan dat de fractie de website er niet bij kan hebben. Maarten van
Teeseling geeft aan dat dit probleem zich op veel plaatsen voordoet. Hierna wordt uitvoerig
gesproken over het belang van de eigen website.
8. Rondvraag

Jos Kroon geeft aan dat wij Govard Slooters niet meer zien. De fractie heeft afscheid
genomen met een etentje en cadeaus. Dus er is aandacht aan hem
besteed.
Rob Stolk is de initiatiefnemer van de site jouwzuidplas.nl; Het Kanaal zal binnenkort ook weer verschijnen.

Sluiting: 22:00 uur.
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