
Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA d.d. 11 januari 2020 

Toespraak J. (Johan) Helmer 

Beste mensen, goeie middag en welkom op onze Nieuwjaarbijeenkomst. 

Dit is alweer de zesde van de combinatie PvdA/GroenLinks. 

Op een kwartaal na zijn we nu halverwege de lopende bestuursperiode. 

Het is dan verleidelijk om terug te kijken op de inzet van onze fractie, maar een 

dergelijke evaluatie past volgens mij beter bij de nieuwjaarsbijeenkomst in 

januari 2022. 

Immers dat jaar staan de verkiezingen weer voor de deur en zullen we ons 

moeten bewijzen. 

Los van het feit dat de PvdA landelijk toch weer wat meer waardering bij de 

kiezer lijkt te oogsten, zal dan toch ook de rekening worden opgemaakt van 

onze gezamenlijke politieke inzet in de gemeente Zuidplas. 

Het is essentieel dat we ons de komende twee jaren goed en luid laten horen en 

zien, zoals we dat het afgelopen jaar hebben gedaan bij een wijziging van de 

gemeentelijke koers op het vlak van de er- en herkenning van de LHBTI+ 

gemeenschap, doch ook bij de meningsvorming over de legitimiteit van 

zogenaamde sociale koopwoningen en het nieuwe beleid voor het sociaal domein 

dat nog steeds in de steigers staat. 

Jawel, het wordt weer de hoogste tijd dat we ons al dan niet thematisch tonen 

op de straten en pleinen van de Zuidplas. 

Bovendien is het gaandeweg naar de verkiezingen zeker van belang als we 

elkaar als politiek gelijkgezinden regelmatig spreken. 

Zoals laatst rond het onderwerp van woningbouw in het middengebied is 

gebleken, is het zeer verfrissend als we belangrijke thema’s met onze achterban 

bespreken en daarbij ons standpunt herijken. 

Gelet op de actualiteit van de beschikbaarheid van betaalbare woningen 

verwacht ik dat we ons zeker in de tweede helft van dit jaar ons hernieuwd over 

dit onderwerp zullen treffen. 

De eerstvolgende thematische bijeenkomst is in februari gepland en zal gaan 

over Duurzaamheid in het algemeen en de positie van de gemeente in de 

Regionale Energie Strategie in het bijzonder. 

De belangrijkste vraag die hierboven hangt is: Welk aandeel neemt de gemeente 

Zuidplas in het regionale bod van hernieuwbare energieproductie in de ontwerp 

RES? 

En natuurlijk afgeleid hiervan, hoe denken we daarin te voorzien en wie gaat wat 

betalen? 

Maar ook onze zorgdossiers als Jeugdzorg, WMO en armoedebestrijding, en 

mogelijk, een landelijk nieuw inzicht in de permanente bewoning van 

recreatieparken passen hierin. 

Ik hoop dan ook van harte dat U de moeite zal nemen om onze raadsfractie 

tijdens dergelijke bijeenkomsten te helpen met het bepalen van een breed 

gedragen standpunt. 



Immers de kracht van de meningsvorming neemt recht evenredig toe met de 

omvang van de discussiegroep. 

Dit laat onverlet dat wij als fractie ons zeker goed gesteund voelen door de 

fractieadviseurs of ondersteuners, Denise, Arjan, Marieke, Aad en Anneke. 

Zij nemen met hun enthousiaste houding ons niet alleen veel werk uit handen, 

maar voorzien ons ook van de benodigde feedback en voorkomen daarmee het 

risico van een tunnelvisie. 

Een ieders mening telt en is een welkome bijdrage in onze positionering. 

Dat is dan ook de reden waarom ik eenieder graag uitnodig om, al is het maar 

incidenteel, ons tijdens het regelmatige fractieoverleg te helpen de juiste richting 

te vinden en actuele onderwerpen aan te dragen. 

Het fractieoverleg staat doorgaans gepland voor de maandagavond in de week 

voorafgaand aan de raadsvergadering. 

De planning van de raadsvergaderingen kunt U op de website van de gemeente 

terugvinden via de tab Bestuur-gemeenteraad-vergaderingen gemeenteraad. 

Graag sluit ik mijn Nieuwjaarstoespraak dan ook af met de notie dat ik de 

komende jaren de inzet van de raadsfractie van ons samenwerkingsverband met 

vertrouwen tegemoet zie en toost ik graag op de succesvolle continuering 

hiervan in het komend jaar! 

PROOST! 

Johan 

 


