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Op woensdag 19 maart zijn de gemeente-

raadsverkiezingen 2014. Het is van belang dat

iedereen deze dag naar de stembus gaat.

Door: Henk Zwiep, lijsttrekker

Dan mogen de raadsleden die worden verkozen, zich

ook volledig vertegenwoordigers van de inwoners

van onze gemeente voelen. Maar nog belangrijker:

het is voor de inwoners van de gemeente ook vooral

van belang om vertegenwoordigers te hebben die

hun belangen vertegenwoordigen. Dan heb ik het

nog niet over de strijd die onze voorouders, nog geen

honderd jaar geleden, hebben gevoerd om het

kiesrecht volledig ingevoerd te krijgen voor alle

inwoners boven de achttien jaar. Het is dus

historische belangrijk om te stemmen, maar vooral

ook om een kandidaat te kiezen die uw belangen de

komende vier jaar behartigt. Onze partij is ontstaan

uit idealen. Idealen die nog steeds staan en in

mindere tijden nog weer belangrijker worden. Wij

willen een sociale gemeente zijn, waarin er voor

iedereen gelijke kansen gelden en er eerlijk wordt

gedeeld. Idealen waar we op dit moment weer hard

voor moeten vechten. Hoe kunnen we dat het best

doen, met een sterke PvdA. Laat uw stem op 19

maart niet verloren gaan. Motiveer ook uw familie,

vrienden en kennissen om te gaan stemmen. Want

het is altijd van belang, maar zeker nu. De landelijke

trend mag zich niet vertalen in Borger-Odoorn. Dat

heeft de PvdA Borger-Odoorn niet verdiend op basis

van de lokale activiteiten in de afgelopen vier jaar.

Bent u om wat voor redenen niet in staat om op 19

maart te stemmen, machtig dan iemand om namens

u te stemmen. Wilt u graag zelf stemmen en hebt u

geen vervoer. Neem dan contact met mij op, dan

regelen we vervoer. Dat mag via e-mail

hjzwiep@hetnet.nl of bellen 0599 512315.
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Beste leden,

We hebben een spannend voorjaar met twee verkiezingen. Regeren met de VVD doet

op een aantal terreinen pijn en ook de bezuinigingen als gevolg van de crisis leiden tot

onbegrip bij onze kiezers.

Lokaal hebben we alle reden om trots te zijn op hetgeen we gerealiseerd hebben. De

financiën zijn op orde, Borger-Odoorn heeft een aantrekkelijk leefklimaat, de

leefbaarheid in Nieuw-Buinen is volgens de laatste metingen met sprongen vooruit gegaan en de problemen

met de financiering van de scholen is in deze periode zo goed als opgelost. De canvassers langs de deuren

krijgen opmerkingen over de PvdA in de landelijke politiek, het lokale blijft vaak onbesproken.

In deze uitgave treft u onder andere de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering aan. Die houden we

kort na de verkiezingen, zodat u ook invloed kunt hebben op het verloop van de coalitievorming. Henk Zwiep

zal als lijsttrekker hierover verslag doen.

Ik hoop u allen 24 maart tijdens de jaarvergadering te kunnen begroeten.

Sylvo Gaastra, voorzitter

Laat uw stem niet verloren gaan!



PvdA-afdeling Borger-Odoorn

Jaarvergadering 24-3-2014

De Wijkplaats, Zuiderdiep 392

7876 AV Valthermond

Aanvang 19.30 uur

01 Opening door voorzitter Sylvo Gaastra.

02 Analyse van de verkiezingsuitslag, 19 maart 2014,

door Jacob Bruintjes.

03 Coalitievorming, advies van de leden.

04 Verslag van de Jaarvergadering 12-3-2013.

05 Jaarverslag 2013 van het bestuur.

06 Werkplan 2014.

07 Financieel verslag 2013. Begroting 2014.

08 Verslag van de kascommissie: Marjoleine

Schoevers , Harm Bos.

09 Verkiezing kascommissie: Harm Bos, Tammo

Meedendorp. Reserve:——-

10 Politiek jaarverslag 2013 van de fractievoorzitter

Henk Zwiep en wethouder Jacob Bruintjes.

11 Samenstelling Bestuur:

Voorzitter Sylvo Gaastra.

Secretaris Annelies Arling.

Penningmeester Marcel Westerhof.

Leden: Albert Hoven, Riet Masselink, Jos Brink.

Jos Brink is aftredend en niet herkiesbaar.

Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat:

arling1@hetnet.nl

12 Verslag van:

Campagnecommissie: Jan Feiken.

Ombudsteam: Harm Bos.

KDF: Peter Zwiers.

13 Afgevaardigden:

Congres: Menno Hilverts, reserve Jos Brink.

Gewest: Jan Willem Kuipers, Albert Hoven, reserve

Annelies Arling.

Politieke ledenraad: Menno Hilverts,

plaatsvervangend afgevaardigde.

Campagnecommissie: Jan Feiken, Frits Klein

Langenhorst, Henk Bijker, Marjoleine Schoevers,

Roelie Goetsch, Peter Zwiers, Renko van der Molen,

adviserend lid Albert Hoven.

Website: Marcel Westerhof, Erwin Olij, Henk Bijker.

Ombudsteam: Riet Masselink, Derk Smit, Jan

Kamstra, Harm Bos.

Redactie Ledenbericht: Kees Vos, Fien Heeringa,

Erwin Olij.

14 Rondvraag.

15 Sluiting.
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PvdA afdeling Borger-Odoorn. Jaarvergadering

12-3-2013

Wijkplaats, Valthermond

Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Fien Heeringa, Edo de

Jong, Jan Willem Kuipers, Kees Vos, Derk Smit, Jos

Brink.

Jubilarissen in 2013: 25 jaar lid R. Hoven, L. Onrust.

50 jaar lid H. de Vries-Heuving, T. der Spoel, J.R.

Wanders-Jalving, R. Withaar.

Door: Annelies Arling, secretaris

Opening om 19.30 uur door voorzitter Sylvo Gaastra

met een korte inleiding. Door bezuinigingen en

veranderingen in de zorg zullen mensen langer thuis

moeten wonen. De gemeenteraadverkiezingen van

2014 moeten lokaal de rode kleur aangeven.

Verslag jaarvergadering 2012: vastgesteld.

Jaarverslag van het bestuur 2012: vastgesteld.

Opmerking: Het ombudsteam heeft afscheid

genomen van Geert van Delden. Het team heeft een

nieuwe start gemaakt met uitbreiding van een aantal

personen.

Werkplan 2013: voorstel voor thema bijeenkomsten:

Zorg m.n. modern Noaberschap. Mensen moeten

langer thuis wonen en er is dan meer zorg nodig. Er is

stijging van het aantal huishoudens. De fractie en het

bestuur hebben overleg i.v.m. de gemeenteraad

verkiezing in 2014 met als titel Strategisch Beraad.

Acties m.n. de Kerstmarkt en Vrijwilliger van het Jaar

evenals de Valentijns actie vinden doorgang. Voor

2012 zijn 17 vrijwilligers van De Herik in Borger in het

zonnetje gezet.

Financieel verslag 2012: de penningmeester wordt

decharge verleend.

Verslag van de kascommissie: Renko van der Molen

en Marjoleine Schoevers hebben de kas

gecontroleerd en in orde bevonden.

Verkiezing kascommissie: Marjoleine Schoevers,

Harm Bos. Reserve Tammo Meedendorp.

Politiek jaarverslag van de fractie 2012: vastgesteld.

Henk Zwiep, fractie voorzitter, geeft een korte uitleg.

• Nu 3 jaar coalitie PvdA, CDA, VVD. Er is veel

gerealiseerd. De coalitie heeft het akkoord

bijgesteld naar nieuwe zaken.

• Nu belangrijk: AWBZ, WMO, Jeugdzorg.

• Veel gesproken over de windmolens en de

discussie is nog niet afgelopen. Gesproken met de

afdeling Emmen, Coevorden, Aa en Hunze,

Stadskanaal en Statenleden. Er zijn veel vragen en

zorgen over de effecten op gezondheid, afstand

t.a.v. de bebouwing. Bij de O-optie doe je niet

meer mee met het gesprek.

De wethouder vult het e.e.a. aan.

• Er is nog geen discussie en uitspraak in de

Gemeenteraad.

• In 2010 door het rijk vastgesteld dat

Borger-Odoorn en Aa en Hunze zoekgebied

worden. De Provincie heeft het besluit

overgenomen

• Er is geen overleg geweest met de Gemeente en

de bevolking en dat is een procedure fout.

• De Gebiedsvisie is ter inzage voorgelegd aan de

bevolking en er is geen draagvlak. De zienswijzen

waren negatief.

• Voor de zomer moet de raad een uitspraak doen.

• Bij Nee: geen eigenaar meer van het overleg. De

Provincie is dan aan zet.

Opmerkingen van de leden: Investeren in Groene

Stroom. De procedure in de Gemeente Emmen is

anders geweest n.l. vragen in de raad en overleg met

de bevolking (windcommissie). Het verzet richt zich

op de gemeente en zou eigenlijk tegen de provincie

moeten zijn. Op 26 juni is het onderwerp in de

Statenvergadering aan de orde. PvdA in B/O blijft op

haar standpunt.
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Verslag van de wethouder.

• 4 leefgebieden in B/O.

• 4 steunstee’s.

• WMO vervoer, leerlingenvervoer- Gemeente moet

eigen oplossing zoeken. In 2015 moet het geregeld

zijn.

• De decentralisatie is verdubbeld. De Gemeente

moet nieuwe opdrachten met minder geld zien te

klaren. Er zullen sociale keuzes moeten worden

gemaakt.

• Hoe gaan we met krimp om. Voor de scholen zou

er een regionaal plan van aanpak moeten worden

gemaakt. Voorstel van de Onderwijscommissie:

100 ll per school heeft voor B/O grote gevolgen.

Vragen en opmerkingen van de leden: De sluiting van

bibliotheken is een besluit van het bestuur zelf.

Samenstelling bestuur: Sylvo Gaastra voorzitter,

Annelies Arling secretaris, Marcel Westerhof

penningmeester, leden Albert Hoven, Jos Brink, Riet

Masselink.

Verslag campagnecommissie: Henk Bijker vertelt dat

er in 2012 regelmatig acties zijn geweest i.v.m. de

verkiezing van de 2e Kamer. Kees Vos heeft een stuk

geschreven voor de afdeling met een overzicht hoe

we gaan campagnevoeren. Leden worden gevraagd

om zich beschikbaar te stellen om een aantal

dagdelen mee te doen met campagnevoeren.

Afgevaardigden werkgroepen.

• Congres: Menno Hilverts, reserve Jos Brink. Groep

voorbereiding: Menno Hilverts, Annelies Arling,

Harm Bos, Henk Zwiep.

• Gewest: Jan Willem Kuipers, Albert Hoven, reserve

Annelies Arling.

• Politieke ledenraad: Menno Hilverts,

plaatsvervangende afgevaardigde.

• Campagnecommissie: Kees Vos, Frits Klein

Langenhorst, Henk Bijker, Marjoleine Schoevers,

Roelie Goetz, Peter Zwiers, Renko van der Molen.

• Webmasters: Marcel Westerhof, Erwin Olij, Henk

Bijker.

• Ombudsteam: Riet Masselink, Harm Bos, Jan

Kamstra, Derk Smit.

• Redactie Ledenbericht: Fien Heeringa, Erwin Olij,

Kees Vos.

Verslag Kees Dekkinga Fonds door Peter Zwiers.

In juni 2012 is het KDF opgericht. Zitting hebben 2

PvdA leden en 2 onafhankelijke leden. Er zijn 10

aanvragen voor hulp en steun geweest en er zijn 3

aanvragen gehonoreerd voor zorg- en

onderwijskosten. Tot nu toe zijn er 20 donateurs. Er

is goed contact met Pr. Care, Steunstee’s, Gemeente.

Voor werving gelden is er een etentje geweest bij

Villa van Streek. In 2013 zal er een inzameling van

munten plaatsvinden (omzetten in echt geld), er

wordt contact gezocht met b.v. Lions.

Verslag Scoutingscommissie.

Riet Masselink, Jos Brink, Tammo Meedendorp

hebben diverse gesprekken gehad. Gevraagd werden

leden en belangstellenden om actief voor de PvdA te

worden en zich beschikbaar te stellen als kandidaat

voor de lijst gemeenteraadsverkiezing 2014.

Kandidaatstellingscommissie.

Tammo Meedendorp, Riet Masselink, Harm Bos.

Administratieve medewerking; Annelies Arling.

Programmacommissie voor

gemeenteraadsverkiezing 2014.

Henk Zwiep (initiatienemer), Jacob Bruintjes, Peter

Zwiers, Marjoleine Schoevers, Menno Hilverts.

Rondvraag.

Bestuur moet reageren op leden die hun

lidmaatschap hebben opgezegd. Er is zowel lokaal als

landelijk een negatief gevoel over de PvdA. We zullen

een omslag moeten maken naar positieve uitstraling.

Belangrijk is om het sociale gezicht van de PvdA te

laten zien. Lokaal is er weinig vertrouwen m.b.t. het

Wijkschouwen; punten worden niet uitgewerkt.

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 9.55 uur en

wenst allen wel thuis.
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Het bestuur heeft in 2013 12 keer vergaderd. Naast

de huishoudelijke zaken zijn de volgende

onderwerpen aan de orde geweest.

Door: Annelies Arling, secretaris

1 Inhoudelijke onderwerpen, thema’s

1.1 Ledenraadpleging op 29 januari 2013 in de Badde

in 1
e

Exloërmond. Aanwezig 16 leden. Thema: Het

plaatsen van windmolens in de Veenkoloniën.

Standpunt van de vergadering: de PvdA is voor

duurzaamheid maar tegen het plaatsen van

windmolens in de Veenkoloniën. De

gezondheidsaspecten spelen bovendien een grote

rol. Het is belangrijk om te kijken naar andere

vormen van energie.

1.2 Jaarvergadering op 12-3-2013 in de Wijkplaats te

Valthermond. Aanwezig 17 leden. Naast de

huishoudelijke zaken werd i.v.m. de

gemeenteraadverkiezingen in 2014 de

kandidaatstellingscommissie ingesteld, bestaande uit

Harm Bos, Riet Masselink, Tammo Meedendorp.

Annelies Arling zal de commissie administratief

ondersteunen. De commissie zal de mensen, die

door de scoutingscommissie zijn benaderd,

uitnodigen voor een gesprek. De

kandidaatstellingscommissie zal m.b.v. de richtlijnen

van het PvdA Bureau de gesprekken aangaan met de

kandidaten. De programma commissie voor de

gemeenteraadverkiezing 2014 bestaat uit Henk

Zwiep (initiatiefnemer), Jacob Bruintjes, Marjoleine

Schoevers, Peter Zwiers en Menno Hilverts.

1.3 De gesprekken met de kandidaten voor de

gemeenteraadverkiezing vonden plaats in de

Wijkplaats te Valthermond. Er zijn gesprekken

geweest met 22 kandidaten waarvan 14 kandidaten

voor een vervolggesprek zijn uitgenodigd. De

kandidaatstellingscommissie heeft daarna een

aanbeveling met motivatie van de conceptlijst aan

het bestuur aangeboden. Het bestuur heeft de

conceptlijst overgenomen en op de

Ledenraadpleging aan de leden voorgelegd.

1.4 De programmacommissie heeft voorwerk gedaan

en in een 3 tal vergaderingen, Het Strategisch

Beraad, het programma voorgelegd aan fractie en

bestuur. Het resultaat is een programma “Gewoon

Doen” met een aantal uitgangspunten: Beschikbaar,

Bereikbaar, Betaalbaar voor de voorzieningen in een

Solidair, Samen en een Stimulerende lokale overheid.

1.5 Ledenraadpleging op 15 oktober 2013 in de

Noorderbreedte te Nieuw-Buinen. Aanwezig 25

leden. Henk Zwiep geeft in zijn inleiding aan hoe de

programma commissie te werk is gegaan en legt

inhoudelijk een aantal uitgangspunten, zoals hier

boven beschreven, nog eens uit. Het

verkiezingsprogramma wordt door de vergadering

vastgesteld. Harm Bos, voorzitter van de

kandidaatstellingscommissie, heeft de

werkzaamheden van de commissie uitgelegd. De

kandidatenlijst met volgorde en motivatie is

gepubliceerd in het Ledenbericht van oktober 2013.

De vergadering heeft de lijst, zoals door de

kandidaatstellingscommissie voorgedragen aan het

bestuur, vastgesteld en Henk Zwiep als lijsttrekker

benoemd. De kandidaten werden vereerd met een

bos bloemen en er werd een groepsfoto gemaakt. De

lijst zier er als volgt uit: 1 Henk Zwiep , lijsttrekker 2

Marjoleine Schoevers,3 Kees Vos, 4 Jenine Bijker, 5

Menno Hilverts, 6 erwin Olij, 7 Jan Feiken, 8 Frits

Klein Langenhorst, 9 Geert warrink, 10 Jacob

Bruintjes, 11 Fien Heeringa, 12 Freddy de Bruin, 13

Marian Servaas-Wischmann, 14 Derk Smit, 15 Jan

Kamstra, 16 Sylvo Gaastra, 17 Jos Brink, 18 Riet

Masselink, 19 Tammo Meedendorp, 20 Jan Willem

kuipers.

1.6 De campagnecommissie, o.l.v. Kees Vos, heeft

een aantal voorbereidingen gedaan o.a. een beleid

en draaiboek geschreven en speerpunten voor de

afdeling opgemaakt. Ideeën van de bevolking over

Schoon Heel en Veilig opnemen in het programma.

Idee om actie te voeren met Geef de PvdA de 5.
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1.7 Onderwerpen vanuit de fractie besproken zijn:

herinrichting Nije Deip in Nieuw-Buinen, windmolens

in de Veenkoloniën, roekenprobleem, Cittaslow,

drank- en horecawet, arbeidsparticipatie, begroting,

sociaal domein.

2 Acties van het bestuur

2.1 Verkiezing vrijwilliger van 2012. Albert Hoven en

Annelies Arling mochten de Vrijwilligersgroep ,17

personen,van de Herik in Borger op woensdag 6

maart verblijden met de oorkonde Vrijwilliger 2012

en een grote feestelijk versierde taart en een rode

roos.

2.2 Valentijnactie 14 februari 2013. Leden en

belangstellende kunnen een roos schenken aan een

familielid, bevriende relatie of iemand die een bloem

verdient.

2.3 Dag van de zorg. Namens de afdeling werd door

Riet Masselink en Menno Hilverts een taart

aangeboden aan het verplegend en verzorgend

personeel van de Wanne in Nieuw-Buinen.

2.4 Deelname aan de Kerstmarkt op woensdag 11

december in het MFA te Nieuw-Buinen. Doel is de

zichtbaarheid van de PvdA; in gesprek gaan met

mensen en het is leuk om een rode kerstbal uit te

reiken. Leden van het bestuur, fractie, ombudsteam

en het KDF waren aanwezig.

3 Leden

De afdeling Borger-Odoorn heeft per 1 oktober 2012

170 leden; per 1oktober 2013 159. De oorzaak van

de terugloop van het aantal leden was .n.l. overlijden

van leden, verhuizingen, opzeggingen i.v.m. onvrede

over de provinciale en landelijke politiek.

4 Ledenbinding en communicatie met de leden

4.1 Het Ledenbericht verschijnt zo mogelijk 3 keer

per jaar. De redactie bestaat uit Kees Vos, Fien

Heeringa en Erwin Olij.

4.2 De redactie voor de website bestaat uit Marcel

Westerhof ( bestuurszaken) , Erwin Olij en Henk

Bijker (politieke inhoudelijke zaken).

4.3 PR, berichten via de pers, nieuwsbrieven via de

mailadressen van leden. Het secretariaat beschikt

niet over alle mail adressen van leden. Bij nieuws op

korte termijn is het niet mogelijk om alle leden te

bereiken. Een verzoek aan de leden om email

adressen door te geven of bij veranderingen het

juiste adres door te geven aan arling1@hetnet.nl

4.4 Huldigen jubilarissen. Een mooie gewoonte om

trouwe leden te huldigen. In 2013 waren dat: Ria Hoven

en L. Onrust 25 jaar lid. H.de Vries-Heuving, T. der Spoel,

R.Withaar en J.R. Wanders-Jalving 50 jaar lid.

Contacten met fractie en gewest

Leden van het bestuur bezoeken zoveel mogelijk de

fractie- en raadsvergaderingen, evenals de

gewestelijke vergaderingen. Het bestuur onderhoudt

de contacten met de fractie, de wethouder door eens

per jaar een evaluatiegesprek te hebben. Op afroep

is de fractievoorzitter aanwezig bij de

bestuursvergaderingen. De vaste vertegenwoordiger

van de fractie, Henk Bijker, is aanwezig bij de

bestuursvergaderingen om verslag te doen van de

fractie- en raadsvergaderingen. Jos Brink is als

contactpersoon van het bestuur aanwezig bij de

fractievergaderingen. Er vindt uitwisseling van

verslagen plaats.
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Voor het jaar 2014 zal het zwaarte punt van de

activiteiten liggen op de gemeenteraads-

verkiezingen en alles wat daarmee samenhangt.

Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de

verkiezingen voor het Europees Parlement.

Daarnaast de reguliere activiteiten om de afdeling

draaiende te houden en het contact met de leden

en andere belangstellende.

De reguliere activiteiten zullen bestaan uit de

• Bestuursvergadering die 1 keer per maand zal

plaatsvinden.

• De Jaarlijkse ledenvergadering

• Bezoek aan ledenraad en landelijke congressen

door de congresafgevaardigde

• Strategisch beraad waarin bestuur en fractie de

koers bespreken iets wat 2 keer per jaar zal

plaatsvinden.

• Evaluatiegesprekken met raadsl(i)(e)d(en) en

eventuele wethouder(s)

• Bijwonen van gewestelijke vergaderingen

De Gemeenteraadsverkiezingen

• Folders maken en verspreiden

• Rozen uitdelen

• Canvassen

• Poster plakken

• Persberichten en advertenties

Om het gesprek met de burger aan te gaan en onze

visie op de gemeente uit te dragen. De exacte

invulling van de campagne wordt nog bekeken door

het campagneteam.

Europees parlement

• Op kleinere schaal de activiteiten die bij de

gemeenteraadsverkiezingen zijn weergegeven

Contact met de leden en belangstellenden

• 2 thema bijeenkomsten waarbij geprobeerd wordt

een debat te krijgen over een actueel gemeentelijk

thema. Bijvoorbeeld WMO of sportmogelijkheden

binnen de gemeente maar mogelijk ook andere

onderwerpen die aan sprekend zijn en die spelen

binnen de gemeente.

• De website actueel houden en aantrekkelijk voor

leden en belangstellende

• Het ledenbericht regelmatig verschijnend

magazine

• Persberichten over actuele thema’s

• Acties zoals de kerstmarkt, vrijwilliger van het jaar

etc.

• Advertenties

• Huldigen van de jubilarissen

Het ombudsteam

• Ondersteuning in de telefoonkosten

Gelet op de financiële positie binnen de afdeling zal

nog een zal nog gekeken worden naar de exacte

invulling van een aantal punten ten einde een zo

ruim mogelijk budget vrij te spelen voor de gemeente

raadsverkiezingen. Als afdeling zijn wij bewust van

het feit dat een euro maar een keer kan worden

uitgegeven wat er toe kan leiden dat er geschoven

moet worden met posten binnen de begroting om

tot een dekkend geheel te komen.

Op basis van het bovenstaande werkplan in

combinatie met de huidige financiële situatie is de

begroting 2014 samengesteld
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Door: Henk Zwiep, fractievoorzitter

In 2013 bestond onze fractie uit de volgende leden:

Henk Bijker

Fien Heeringa

Marjoleine Schoevers

Kees Vos

Henk Zwiep

Erwin Olij en

Marjan Belt

Waren in 2013 onze fractieassistenten. Vanuit die

functie nam Erwin Olij regelmatig deel aan de

oriënterende raadsbijeenkomsten.

De fractie heeft in 2103 14 reguliere vergaderingen

belegd. Dit volgens het principe de maandag

voorafgaand aan de raadsvergadering. Naast de

fractie- en raadsvergaderingen hebben de

fractieleden en fractieassistenten ook

informatieavonden, met uitleg van ambtenaren of

andere deskundigen bezocht. En ten slotte maar

zeker niet het minst belangrijke hebben we als

fractie, maar ook individueel de nodige

bijeenkomsten met burgers en instellingen

bijgewoond. Dat waren bijvoorbeeld feestelijke

openingen, zoals de start van de herstructurering in

Nieuw-Buinen, reconstructie van de Molenstraat,

bijwonen van een bijeenkomst georganiseerd door

Promes Care, aanschuiven bij Wijkschouw en een

dienst meelopen met de politie etc. Maar ook

kennisverrijkende bijeenkomsten met externen over

inhoudelijke onderwerpen. Ook hebben we zelf

kennisverrijkende activiteiten ondernomen zoals het

organiseren van werkbezoeken, bijvoorbeeld bij de

Buurtzorg in Valthermond. En natuurlijk niet te

vergeten ook individuele bezoeken aan burgers die

met kleinere of grotere problemen kampen waar we

vanuit de politiek aandacht voor moeten hebben.

Het jaar 2013 was de laatste volledige jaar voor de

verkiezingen. De verkiezingen in 2014 wierp zijn

schaduw al vooruit. In 2013 is onder andere de

kandidaatstellingscommissie aan het werk gegaan

met de samenstelling van de kandidatenlijst voor de

verkiezingen 2014. Dat heeft ook zijn effecten op de

fractievergaderingen. De samenstelling van de

fractievergaderingen wijzigde doordat kandidaat

raadsleden vaker dan daarvoor zijn aangeschoven bij

de fractievergaderingen om alvast kennis, kunde en

ervaring op te doen. Dat heeft ook invloed op de

wijze van vergaderen. Los van de effecten van het

vaststellen van de kandidatenlijst heeft de fractie in

2013 een stabiele periode meegemaakt zonder

wisseling in de samenstelling van de fractie.

Leden van de fractie hebben het afgelopen jaar

zitting gehad in verschillende commissies en

werkgroepen.

Kees Vos namens onze partij in de

Rekenkamercommissie;

Henk Bijker in de werkgroep Millennium;

Henk Zwiep in de werkgroep Financiën en de

werkgroep Dualisme.

Fien Heeringa was plaatsvervangend voorzitter van

de raad en daarmee voorzitter van het Presidium.

Het secretariaat van de fractie is gedurende het

gehele jaar verzorgd door Henk Bijker. Bij zijn

afwezigheid hebben Fien Heeringa en Marjoleine

Schoevers bij toerbeurt het secretariaat

overgenomen voor wat betreft het maken van een

besluitenlijst van de fractievergaderingen. Kees Vos

heeft de financiën van de fractie bijgehouden. Henk

Bijker heeft het afgelopen jaar vorm gegeven aan de

schakel tussen de fractie en het bestuur, door

namens de fractie de bestuursvergaderingen bij te

wonen.

Vanuit de verbindingen met de provincie heeft Roelie

Goetsch als lid van de Provinciale Staten een aantal

malen onze vergadering bijgewoond.

Namens het bestuur hebben Annelies Arling en

Albert Hoven zeer regelmatig de fractie bezocht.

Verder hebben andere leden en niet leden de fractie
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per onderwerp bezocht. De (nieuwe) gemeente-

secretaris en de griffier is aangeschoven en ook de

initiatiefnemers van het windmolenpark de Drentse

Monden hebben onze fractie bezocht.

Ten slotte is wethouder Jacob Bruintjes op gepaste

momenten bij de fractie aangeschoven om ons

informatie te verstrekken over onderwerpen op de

agenda stonden of om ons mee te nemen in andere

processen.

Het jaar 2013 stond inhoudelijk vooral in het teken

van Duurzame energie of zo u wilt Windmolens. De

windmolendiscussie heeft tot regelmatig overleg

geleid met de gemeente Aa en Hunze, Emmen,

Coevorden en Menterwolde en Veendam. De

windmolendiscussie bereikte zijn “hoogtepunt”

tijdens de raadsvergadering in het ‘t Brughuus in

Valthermond op 13 juni van dit jaar waar de

gebiedsvisie op de agenda stond. De gebiedsvisie

hebben we evenals de overige partijen behalve

Groen Links naast ons neergelegd. Naast Duurzame

energie stond ook regelmatig het onderwijs op de

agenda. Een van de besluiten die we namen was de

fusie tussen ’t Schienvat in Klijndijk met De Weijert in

Odoorn, wat uiteindelijk leidde tot de sluiting van de

’t Schienvat in Klijndijk.

Op de inhoudelijke onderwerpen wil ik hier niet te

diep ingaan, we hebben vooral plannen,

verordeningen en jaarstukken vastgesteld. Zoals:

Communicatiebeleidsplan, Kadernota Meedoen naar

Vermogen, Bibliotheekvisie, nota Afvalbeleid. Ook

hebben we in 2013 de nodige bestemmingsplan

besluiten genomen.

Verder hadden we regelmatig actuele vragen aan de

orde en discussie rondom moties en amendementen.

Waarbij we tegelijk kunnen opmerken dat we daar

als PvdA spaarzaam gebruik van hebben gemaakt.

En natuurlijk hebben we binnen de budgetcyclus de

Begroting, de Kadernota, de Bestuursrapportage en

de Jaarrekening voor de gemeente vastgesteld. In

2013 hebben we wederom een aantal bezuinigingen

doorgevoerd, maar minder ingrijpend voor de burger

dan in de jaren daarvoor. In de volgende

bestuursperiode wacht ons ongetwijfeld een

hernieuwde discussie over de bezuinigingen. We

hebben in 5 jaar tijd een bezuinigingstaakstelling van

ongeveer 5 miljoen. Daarvan is in de begroting 2011

tot en met 2014 nu vier miljoen verwerkt. Naast de

bezuinigingen vraagt de nieuwe bestuursperiode om

een aantal nieuw taken vorm moet geven zoals de

Participatiewet, de Jeugdzorg en de AWBZ. Het

Sociale Domein. Het wordt hoe dan ook weer een

spannend jaar los van de verkiezingen in maart 2014.

Dan is dit nog lang geen volledige opsomming van

alle zaken waar we ons mee bezig gehouden hebben,

maar wel de onderwerpen die bij mij de meeste

indruk hebben achtergelaten.

Maar meer nog dan dat, is het van belang dat we

binnen onze fractie goed hebben kunnen

samenwerken, ieder vanuit haar of zijn eigen

deskundigheid.

De discussies zijn daardoor meestal levendig en over

het algemeen zeer plezierig.

Kortom:

Ik kijk terug op een mooi jaar, waarin we samen met

leden van het bestuur en andere leden ook een

drietal keren bij elkaar zijn geweest in een

zogenaamd Strategisch beraad, om ons voor te

bereiden op de toekomst die voor ons ligt. Ten slotte

kunnen we constateerden dat het Bestuursakkoord

bijna volledig invulling heeft gekregen door een

mooi college inclusief een sterke PvdA wethouder

Jacob Bruintjes.

Kortom we hebben een fractie die er staat, die

duidelijke politieke keuzes maakt die zij goed kan

motiveren. Dat zal zeker het komende jaar, in een

nieuwe samenstelling, ook weer van ons worden

verwacht. Daar moeten we dan ook voor blijven

gaan.
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Door: Harm Bos

Het ombudsteam is in 2013 uitgebreid met Jan

Kamstra uit Borger.

Het team bestaat nu uit vier mensen.

Het team werd diverse keren om hulp gevraagd.

Zo hebben we advies gegeven hoe het gaat met een

taxipas of wat is er voor nodig om in een

verzorgingshuis te komen wonen, en we hebben

diverse keren hulp geboden bij het schrijven van

bezwaarschriften. Hiervoor zijn ook de nodige

contacten geweest met onder meer de sociale

dienst, de belastingdienst, commissies van beroep en

meer.

We werden steeds benaderd wanneer er een

advertentie was geplaatst en na het verschijnen van

een artikel in Week in Week uit.

Er is met de mail van het ombudsteam het nodige

mis gegaan. Wij konden niet meer op onze site

komen, daarom is er een nieuw e- mailadres

gekomen, te weten : ombudsteambo@gmail.com.

Verder hebben we posters gemaakt en de

naamkaartjes zijn onderweg.

Op de kerstmarkt in Nieuw-Buinen hebben we

gestaan samen met de partij en hebben zo nodig de

mensen die ons om raad vroegen met raad en daad

bijgestaan.

We vergaderen om de 2 maanden bij iemand van

het ombudsteam thuis.
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Het is in de politiek niet gebruikelijk om achterom te kijken. Meestal wordt naar voren gekeken. De kiezers,

zo wil het verhaal, kiezen op beloften voor de toekomst en niet op resultaten uit het verleden. Toch wil ik u

nog even meenemen naar de afgelopen vier jaar Borger-Odoorn.

Door: Henk Zwiep, fractievoorzitter

In deze vier jaar is onder een financieel moeilijk gesternte veel gerealiseerd in onze gemeente. We hebben in

vijf jaar tijd de begrotingsomvang zien krimpen met vijf miljoen. Van ongeveer 60 miljoen omzet naar

ongeveer 55 miljoen. Daardoor is de afgelopen vier jaar voor vier miljoen bezuinigd, dat hebben we

weloverwogen en met maatwerk voor de inwoners gedaan. Hebben we er dan niets van gemerkt? Natuurlijk

wel. Er is minder geld beschikbaar voor groen, dat zie je. Er is minder geld beschikbaar voor wegen, dat zie je

ook. Maar we hebben een groot aantal zaken nog wel gedaan. Dat lag dan vooral in de sfeer van de directe

leefomgeving. We hebben met maatwerk en inspanning van andere instanties (woningbouwcorporaties) een

drietal MFA’s in onze gemeente weten te realiseren. In Nieuw Buinen, Valthermond en Borger. Ook is met

maatwerk het nieuwe voetbalonderkomen van VV Nieuw Buinen de Buunerdrome gerealiseerd. Ook is

maatwerk geleverd bij de inrichting van het dorpsplein in Odoorn en het in stand houden van het zwembad De

Zwaoi in Valthermond. In de grootste dorpen is gewerkt aan het realiseren en in standhouden van

dorpshuizen. Ook hier maatwerk.

Gewoon Doen!



BORGER-ODOORN – Fractievoorzitter Henk

Zwiep van de PvdA Borger-Odoorn vraagt

burgemeester en wethouders of een

computeronderhoudsdienst voor minima

mogelijk is. De PvdA wil graag dat het college

de mogelijkheden onderzoekt.

Een computer is niet meer weg te denken in

huis. Internetbankieren en het aanvragen van

een zorgtoeslag gebeuren digitaal. Het

aanschaffen van een computer is al een grote

investering. Bij computerproblemen zitten veel

mensen helemaal met de handen in het haar.

Vooral minima hebben moeite om reparaties te

betalen en kunnen daardoor niet of nauwelijks

meedoen. De PvdA zoekt hiervoor een

oplossing.

De PvdA denkt dat bijvoorbeeld cliënten van

Promens Care, Wedeka of Emco onderhoud en

reparaties van computers van minima kunnen

uitvoeren.

Kinderen moeten kunnen meedoen

De fractie van de PvdA vindt het belangrijk dat

kinderen kunnen meedoen. Als een computer

thuis niet werkt, heeft dat gevolgen voor

kinderen op school. De PvdA maakt zich in het

bijzonder sterk voor kinderen in gezinnen die

het niet breed hebben.

De PvdA in Borger-Odoorn vraagt het college van

burgemeester en wethouders om de mogelijkheden

voor een computeronderhoudsdienst voor minima te

onderzoeken. Over enkele weken zal het college een

eerste reactie geven.
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En nu naar de toekomst. Het verkiezingsprogramma

van de PvdA Borger-Odoorn, is getiteld GEWOON

DOEN!. Het bestaat uit drie uitgangspunten waaraan

de PvdA de komende vier jaar het te voeren beleid wil

toetsen. Te weten: Solidair, Samen en Stimuleren

(ondersteunen). Een Solidaire samenleving is een

samenleving waarin iedereen iets voor elkaar over

heeft en samen zoekt naar een manier van leven die

goed is. Daar maakt cultuur, sport en samen

ondernemen van dingen een onderdeel van uit. De

PvdA vindt het belangrijk dat mensen hun eigen

activiteiten die zij belangrijk vinden kunnen

uitoefenen. Daarom helpt de PvdA ook mee om

randvoorwaarden daarvoor te realiseren of in stand te

houden. Maar de gemeente kan dat niet alleen. Vaak

moet het samen met de inwoners. De uitgangspunten

Solidair, Samen en elkaar Stimuleren zijn daarbij sterk

van toepassing. De komende vier jaar willen wij de

ingeslagen weg van de afgelopen periode voortzetten,

om samen met u een mooie leefomgeving te

realiseren. Wij gaan het GEWOON DOEN!

PvdA wil computeronderhoudsdienst
voor minima
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