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REDACTIE

Fien Heeringa en Metze Geertsma

p/a Zuiderdiep 34A,

9523 TG Drouwenermond

+31 (0)6  515 141 86

Verschijnt vier keer per jaar.

U kunt uw kopij e- mailen naar:
fienheeringa@live.nl

Dit ledenbericht kunt u zowel op papier als digitaal (in 
kleur) ontvangen. Uw voorkeur kunt u telefonisch of per 
mail doorgeven aan Fien Heeringa of Metze Geertsma.

COLOFON

VAN DE BESTUURSTAFEL...

Wij mogen nog veel meer zichtbaar zijn !
Ik volg onze fractie nu al een tijdje. Het valt 
me op dat onze raadsleden en plaatsver-
vangers gestaag groeien in hun oppositie-
rol. Ik zie zo langzamerhand echt een ste-
vig “rood en democratisch blok” ontstaan 
in de raadszaal. Er bovenop zitten, geen 
genoegen nemen met vage antwoorden en 
richtingloosheid. En tegelijkertijd helder in 
de keuze voor solidariteit, het “samen met” 
willen doen, er zijn voor alle inwoners. Ik zie 
dat, maar zien onze medeburgers dat ook? 
Zowel bestuur als fractie zetten in op meer 
zichtbaarheid sinds we in de oppositie 
zitten. Dat kan nog beter! (zou mijn sport- 
trainer zeggen). Het is ook hard nodig. 

Al in 2015 constateerde de fractie “het Col-
lege stuurt niet”. En dat is er niet beter op 
geworden. Dit vraagt een krachtig tegen-
wicht in onze gemeente , zeker nu er zulke 
ingrijpende onderwerpen spelen zoals de 
dreigende energiearmoede. Een krachtig 
tegenwicht van een sterke PvdA, een brede 
partij, niet alleen bestuur en fractie maar ook 
leden en sympathisanten. Om meer aan-
hang te krijgen moeten we aantrekkelijk zijn.

Om aantrekkelijk te zijn, moeten we eerst 
gezien worden. Ik ga de komende tijd voor 
praktische zichtbaarheid, u ook?
 
Simone van Dijk
bestuurslid

BERICHT VAN ROELIE

Bijna 8 jaar actief in de provinciale politiek. Straks op 20 maart weer 
lid van een stembureau in Westerbork, maar deze keer niet op de lijst. 
Omdat het na 8 jaren een mooie tijd is om het stokje weer over te geven 
en ruimte te krijgen voor andere activiteiten.

In de vele gesprekken die ik het afgelopen jaar met 
vooral vrouwen mocht voeren over het werk in Pro-
vinciale Staten is dat wel een onderwerp: de tijd 
die het kost om het als volksvertegenwoordiger in 
de provincie goed te doen. Naast je gezin, je baan 
of andere bezigheden. Dat vind ik ook een groot 
goed; je bent deeltijd politicus zodat  je kennis en 
ervaring vanuit je werk of je vrijwilligerswerk kunt 
gebruiken in je politieke werk. 

Toch zou het goed zijn om de mogelijkheid  om een 
dag betaald werk per week  in te wisselen voor een 
dag statenwerk te vergroten. Het zal ongetwijfeld 
in de komende periode door de Staten besproken 
worden, en ik hoop dat het tot verbetering leidt. 
Evenals een betere evenredige vertegenwoordi-
ging van mannen en vrouwen in de politiek. Dat Is 
nu vaak niet in balans, ik zal me daarvoor blijven 
inzetten, want onze democratie is gebaat bij een 
diverse inbreng, man en vrouw, jong en oud, en 
alle kleuren van de regenboog. Daar ben ik van 
overtuigd. Ook in onze partij hebben we daarvoor 
werk te verzetten met elkaar.

De afgelopen vier jaren waren bijzonder. Aan de 
ene kant hebben we politiek gezien met deze 
coalitie veel resultaten bereikt en een groot deel 
van de onderwerpen in ons verkiezingsprogram-
ma kunnen realiseren. Het vertrek van Ard van der 

Tuuk uit de fractie en uit het College trok een zware 
wissel op de onderlinge relaties; in fractie, bestuur 
en gewest. We hebben er met elkaar intensief aan 
gewerkt om dat te herstellen. We waren blij met de 
bereidheid van Cees Bijl om als gedeputeerde aan 
de slag te gaan en ik heb groot respect voor de 
manier waarop hij aan zijn werk invulling geeft. En 
dan volgt het vertrek van Jacques Tichelaar en de 
komst van Jetta Klijnsma als Commissaris van de 
Koning. Zulke gebeurtenissen bedenk je niet van te 
voren als je aan zo’n periode begint…

Ik mag terugkijken op 8 jaar betrokken zijn bij de 
fractie  in Borger Odoorn. In de verdeling van de 
contacten met de Drentse fracties en afdelingen 
was Borger-Odoorn “mijn fractie”. En met veel 
plezier en in goede samenwerking mocht ik heel 
wat fractievergaderingen bijwonen. We hebben 
op onderwerpen goed kunnen samenwerken en 
de verbinding kunnen leggen tussen gemeente-
lijke en provinciale politiek. En soms moesten we 
constateren dat we op onderwerpen niet eenzelf-
de standpunt konden  innemen. De afweging van 
belangen kan voor een gemeenteraadslid anders 
zijn dan voor een statenlid. Altijd het gesprek 
daarover kunnen voeren heb ik als heel positief 
ervaren in mijn contacten met de fractieleden van 
de PvdA in Borger-Odoorn. Dank daarvoor! We 
gaan nu een spannende periode tegemoet. Hoe 
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In de vroege Middeleeuwen was West-Nederland een drassig veengebied. 

Hier ontstonden de eerste waterschappen om het land watervrij te 

houden; het eerste democratisch gekozen bestuur van Nederland! Rond 

1960 waren er nog ruim 2000 waterschappen, op dit moment nog 21.

In de vroege Middeleeuwen was West-Nederland 
een drassig veengebied. Hier ontstonden de eer-
ste waterschappen om het land watervrij te hou-
den; het eerste democratisch gekozen bestuur van 
Nederland! Rond 1960 waren er nog ruim 2000 
waterschappen, op dit moment nog 21.

Dat er op 20 maart verkiezingen zijn voor de Pro-
vinciale Staten weet vrijwel iedereen. Maar dat er 
ook Waterschaps verkiezingen zijn, leeft helaas 
iets minder. En dat hebben de waterschappen 
vooral aan zichzelf te danken.
Door de eeuwen heen doen ze hun werk zo goed, 
dat niemand zich meer bewust is van het feit dat 
meer dan de helft van de Nederlanders onder de 
zeespiegel woont. Men waant zich veilig. Na de 
watersnoodramp kwam het Deltaplan, in de loop 
der tijd kwam er meer ruimte voor de rivier en meer 
geld voor de dijken. Dus, niets aan de hand. Lijkt 
het.

De kerntaken van het Waterschap zijn: veilig-
heid, schoon en voldoende water, maar er komen 
steeds meer taken bij. De komende jaren zijn er 
stevige onderwerpen aan de orde, zoals:
energietransitie (de gezamenlijke waterschappen 
hebben zich tot doel gesteld om in 2025 energie-

neutraal te zijn), circulaire economie (afvalstoffen 
worden weer ingezet als grondstoffen), veenoxida-
tie (in relatie tot bodemdaling en het vrijkomen van 
CO2), onderzoek naar verwijdering van medicijn-
resten en microplastics, en niet in de laatste plaats: 
klimaatadaptatie (aanpassing aan de klimaatveran-
dering).

Klimaatadaptatie gaat over wateroverlast, droogte 
en hittestress.  Het afgelopen jaar hebben we het 
allemaal meegemaakt. Enorme hoosbuien in mei 
en vervolgens een hele droge zomer, waardoor er 
een enorm neerslagtekort ontstond en nog steeds 
is. Toen kwamen de waterschappen duidelijk in 
beeld.In de meest cruciale periode kreeg water-
schap Hunze en Aa’s vanuit het IJsselmeer 20 
kuub  water per seconde aangevoerd die m.b.v. 
extra pompen zo ver mogelijk in het beheergebied 
werd gebracht. 20 kuub per seconde, dat is bijna 2 
miljoen kuub per dag, indrukwekkende hoeveelhe-
den. En daarmee hebben ze de schade aanzienlijk 
kunnen beperken.

Maar bij klimaatadaptatie denkt men vooral aan 
wateroverlast. Om dat zo veel mogelijk te beperken 
zijn er op strategische locaties bergingsgebieden 
aangelegd en wordt hard gewerkt aan beekherstel.

WAAROM ZIJN NEDERLANDERS ZO LANG?

IN MEMORIAM

Een paar weken geleden is Gé Koop-
Bosma overleden. Gé, een sociaal bewogen 
mens die een periode voor de PvdA in de 
raad van de voormalige gemeente Odoorn 
heeft gezeten. Ze heeft veel betekend voor 
de toenmalige WMO en we zijn haar veel 
dank verschuldigd.
 
Wij wensen haar geliefden veel sterkte.

Bestuur PvdA Borger-Odoorn

zal de PvdA het doen in deze verkiezingen? Jam-
mer genoeg gaan de provinciale statenverkiezin-
gen vaak vooral over de landelijke onderwerpen…..
maar hoe dan ook, de campagne is van start en 
ik vertrouw erop dat we met de PvdA weer een 
goede vertegenwoordiging kunnen realiseren in 
Drenthe. Graag tot ziens op straat in de campag-
ne of bij de komende gewestelijke vergaderingen. 
 
Roelie Goettsch

TEKEN MEE VOOR VOORRANG 
VOOR SPORTVERENIGINGEN EN 
DORPSHUIZEN!

Op steeds meer plekken raakt het elektri-
citeitsnet vol. Met name in plattelandsge-
bieden is er geen of nauwelijks capaciteit 
beschikbaar. Hierdoor kunnen onder ande-
re sportverenigingen en dorpshuizen geen 
zonnepanelen op hun accommodatie leg-
gen en daardoor niet verduurzamen en wer-
ken aan lagere energielasten.
Op dit moment worden aanvragen voor 
grootverbruikers om te worden aangeslo-
ten op het elektriciteitsnet op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Wij willen dat 
maatschappelijk rendement voorrang krijgt, 
zodat zij de garantie krijgen om altijd aange-
sloten te kunnen worden.
De Statenfractie van de PvdA Drenthe en de 
Tweede Kamerfractie van de PvdA hebben 
er bij minister Wiebes op aangedrongen om 
deze voorrang te regelen. Hij wil hier echter 
nog niets van weten. 
Wij vinden dat dit geregeld moet worden. 
Maatschappelijk rendement moet voorrang 
krijgen boven commercieel rendement.
Teken ook mee en laat de minister weten 
dat jij ook voorstander bent van voorrang 
voor onder andere sportverenigingen en 
dorpshuizen! Delen wordt ook zeer gewaar-
deerd!

Tekenen kan via de link:
www.tinyurl.com/voorrang 
 
Met vriendelijke groet,
 
Peter Zwiers
Statenlid PvdA Drenthe

Omdat ze hun hoofd boven water moesten houden
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WILLEN EN HANDELEN!

Wat wil mijn Partij van de Arbeid eigenlijk? Wat wil mijn partij landelijk, wat 

in de provincie en wat in de gemeente? Een groot aantal vragen en daar 

willen we graag antwoorden op maar… zijn die zo simpel te krijgen?

Je kunt het eenvoudig afdoen met de verkiezings-
programma’s, maar in de tussenliggende jaren, 
provinciaal en gemeentelijk vier jaar, gebeurt er van 
alles waar je op voorhand geen rekening mee kon 
en kunt houden. Wij leven nu eenmaal in een hec-
tische wereld met heel veel veranderingen en niet 
iedereen heeft een vooruitziende blik. Ik niet maar 
ook onze vertegenwoordigers niet!

Onze Tweede-Kamerfractie heeft het moeilijk, want 
hoe kun je een beleid bijsturen als je niet voldoende 
steun krijgt van andere partijen? Samen optrekken 
met de SP en G.L? Het zou mogelijk moeten zijn, 
maar die hebben vaak andere ideeën.

Maar laten wij ons voorlopig richten op de STA-
TENVERKIEZINGEN van 20 maart. Uiteraard  be-
paalt het volk, de kiezer, de uitslag en daar moe-
ten we het mee doen. Toch moeten we proberen 
om in Drenthe weer de grootste partij te worden. 
Ons programma daar is niks mis mee maar of dat 
voldoende is? Ik heb zo mijn twijfels. Wat willen 
wij met onze provincie? Willen wij werk, wonen 
en zorg voor een ieder die het nodig heeft? Het 
klinkt aardig maar is de praktijk zo eenvoudig ? 

Veel vragen en vragen waarop vaak geen duidelij-
ke antwoorden op komen hoe graag we dat ook 
WILLEN.  Maar is onze partij nog aantrekkelijk voor 

(jonge) kiezers? Moeten we soms gewoon achter-
over leunen en afwachten of moeten we meer aan 
de weg timmeren! In april 2017, na de rampzalige 
2e kamerverkiezingen, kwam er een werkgroep 
Van Waarde Drenthe met de kreet: “Tijd voor een 
nieuwe PvdA in Drenthe”. Wat is er van die nieuwe 
PvdA terecht gekomen? Weet u het, weet ik het, 
weet de werkgroep het? Vragen en antwoorden! 
Beste mensen je kunt van een oude partij niet zo-
maar een nieuwe maken. Een brede dialoog met 
de leden, als die er nog niet was dan moet die er 
nu toch maar eens komen. Of was dat in april 2017 
gewoon gelul voor de bühne.

Het lijkt er op dat de partijen, ook de PvdA, achter 
de hypes aanlopen. Neem bijvoorbeeld de duur-
zaamheidsmanie! De koolstofdioxide die als broei-
kasgas als een deken om/op de aarde ligt kunnen 
wij daar als mens veel aan doen? Ik betwijfel het 
ten zeerste.

Laten wij in deze tijd van het consumeren het ge-
voel voor onze medemens niet verwaarlozen. Ik be-
doel de (grote) categorie mensen die niet voor zich 
zelf kan zorgen en die ONZE zorg nodig hebben.
Denk hier eens goed over na als u op 20 maart 
gaat stemmen.

AJH

Beken die in het verleden zijn gekanaliseerd, wor-
den weer in oude glorie hersteld. De natuurlijke 
loop wordt weer zo veel mogelijk gevolgd, waar-
door verdroging van de natuur wordt tegengegaan 
en wateroverlast stroomafwaarts wordt voorko-
men. Het beekherstel gaat gepaard met de aanleg 
van prachtige natuurgebieden. De komende jaren 
is er op dat gebied nog veel te doen.

Het grootste probleem bij stortbuien ligt in het ste-
delijk (=bebouwd) gebied. Wanneer er een enorme 
hoosbui valt zoals afgelopen voorjaar in de grotere 
plaatsen, dan worden de oudere stadswijken vaak 
het hardst getroffen. Wijken met minder groen en 
meer verharde tuinen. De verantwoordelijkheid 
voor stedelijk waterbeheer ligt bij de gemeenten, 
maar de waterschappen moeten hier zeker over 
meedenken. Die hebben de kennis in huis.

In 2019 zijn alle gemeenten verplicht een ‘stres-
stest’ te doen; een inventarisatie van de risico’s 
m.b.t. wateroverlast, droogte en hittestress (op de 
bovenste verdieping van de Borgerhof is het war-
mer dan op de begane grond). En vervolgens moet 
de gemeente maatregelen nemen om die risico’s 
te vermijden.

Maar wat kunnen we zelf doen? Meer groen in de 
tuin, dus minder tegels, groene daken, de afvoer 
van dakgoten loskoppelen en in de tuin laten lo-
pen. Daarmee wordt het regenwater niet in het 
riool geloosd, maar komt rechtstreeks in de grond.

Wereldwijd zorgt de klimaatverandering voor grote 
problemen. Maar ook in Nederland lopen we risi-
co’s. De zee stijgt gemiddeld 3mm per jaar. Maar 
er zijn al voorspellingen dat het smelten van het 
ijs op Antarctica een veel grotere zeespiegelstij-
ging kan veroorzaken dan eerder werd gedacht. 

Een stijging van 1.80 meter binnen 80 jaar is niet 
ondenkbaar. 

Dus uitdagingen genoeg voor de waterschappen.
Maar tevens uitdagingen die veel geld kosten. Be-
lasting geld, door ons allen opgebracht. Alle reden 
dus waarom u zeggenschap moet hebben wat er 
in het waterschap gebeurt. De politieke verschillen 
zijn bij de waterschappen wat minder groot dan 
bij gemeentes of provincies. Iedereen wil droge 
voeten. Maar Klimaatverandering zal voor meer 
tweedeling zorgen. En juist daar wordt het wa-
terschap politiek. Want over hoe je financieel de 
lasten verdeelt en op wat voor manier je de water-
overlast bestrijdt, kan je wel degelijk van mening 
verschillen.

Mijn oproep is dus: ga 20 maart ook stemmen voor 
de waterschappen, zodat we ook daar ons PvdA 
geluid kunnen laten horen!

Fien Heeringa
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13 maart 2018 Ons Dorpshuis te Valthe 
VERSLAG JAARVERGADERING 
Aanwezig 20 personen.
Afw.m.k. Fien Heeringa, Jacob Bruintjes.

Opening door de voorzitter Erwin Olij. 

Verslag jaarvergadering 21-3-2017 vastgesteld. N.a.v. verkiezing Tweede Kamer>stemmen verloren: tijd 
nodig voor herstel, landelijke stijl veranderen. Ombudsteam>geen actie, wordt slapende gehouden. KDF 
wordt voor de zomervakantie 2018 overgedragen aan Riet Masselink en Tineke Gaastra. 

Jaarverslag 2017 van het afdelingsbestuur: correctie. Formulieren Kieswet H-1,H3-1 en H-9 ingevuld en 
in januari 2018 goedgekeurd door bestuurssecretariaat van de PvdA en op het gemeentehuis op 5 febru-
ari 2018 ingediend en goedgekeurd en daarmee deelname aan de gemeenteraadverkiezing vastgesteld.

Werkplan 2018 van het bestuur. Opmerkingen en aanvullingen.
Bestuurlijk overleg met de afdeling Aa en Hunze; miniem, open houding naar de afdeling toe en mis-
schien een vervolg. Goed overleg met Boceh>welke keuze maakt de afdeling?
Deelname aan kerstmarkt in Nieuw-Buinen>energie in andere activiteiten steken.
Vergrijzing in de PvdA. Plannen maken voor de afdeling.
Financieel verslag 2017 en begroting 2018. N.a.v. contributie politici minder door verminderde aantal 
raadszetels. Afdrachten politici landelijk aangegeven hoeveel %. Afdrachten landelijk >minder inkom-
sten>dus ook minder voor de afdelingen.
Campagnebijdrage 2018 begroot 2500,00; giften 900,00; 500,00 van Fractie voor advertenties. De 
giften zijn volledig voor de campagne gebruikt.
Verslag kascommissie: Jenine Bijker en Tammo Meedendorp hebben de kas gecontroleerd en alles 
is in orde bevonden. Zij stellen voor om Marcel Westerhof decharge te verleden. De vergadering gaat 
akkoord.  

Op dit moment kijken we vooral naar de verkie-
zingen op Provinciaal niveau en het Waterschap. 
Het is intussen alweer bijna een jaar geleden dat 
de gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsge-
vonden. Er is nogal wat gebeurd in het afgelopen 
jaar en het is er beslist niet rustiger op gewor-
den in onze gemeente. Dat geldt dan voor onze 
inwoners, het ambtelijk apparaat en de politieke 
arena. Er zijn steeds meer inwoners die zich niet 
meer senang voelen bij de besluiten die de ge-
meente neemt. Dat geldt natuurlijk al langere tijd 
voor de besluitvorming rondom de windmolen 
parken. Maar daar is in de afgelopen periode ook 
de besluitvorming rondom sommige zonneparken 
bijgekomen. Andere plannen die de nodige dis-
cussie oproepen zijn de plannen rondom de af-
slag N-34 bij Emmen c.q. Klijndijk. De verschillen 
worden tot en met de Raad van State uitvergroot 
en de inwoners houden er een nare smaak aan 
over als ook de Raad van State in de ogen van 
de bezwaarmakers hun bezwaren niet serieus 
lijkt te behandelen. De verbouwplannen van het 
Land van Bartje vielen ook niet bij alle inwoners 
in Ees in goede aarde. Daar lijkt op dit moment 
in elk geval nog wat beweging in te zitten. Waar 

de beweging aan alle kanten moet worden ge-
zocht is in Tweede Exloërmond. De verschillen in 
dit dorp lijken niet zo één twee drie overbrugbaar. 
Voetbalverenigingen die tegenover elkaar staan. 
Een discussie waarin ook het dorpshuis of ze wil 
of niet in is betrokken. Een mediator die op korte 
termijn geen kans van slagen heeft gezien om hier 
een doorbraak te bewerkstelligen. In elk geval is 
er opbouwwerk geactiveerd om in de totale ge-
meente maar vooral ook in Tweede Exloërmond 
op de lange termijn de kracht van het dorp weer 
te vinden. Want daar ben ik wel van overtuigd, er 
is voldoende kracht in het dorp aanwezig om zelf 
een groot aantal zaken op te pakken en tot vol-
le wasdom te brengen ter faveure van het dorp. 
Maar het komt niet van de grond. Zo hebben we 
in de loop van de tijd verschillende dorpen gekre-
gen die min of meer in onmin met de gemeente 
leven. Daar lijken er alleen maar meer bij te komen 
en er lijkt niets opgelost te worden. En waar komt 
dat dan door. Komt dat door de maatschappelijke 
verandering waar heel Nederland mee te maken 
heeft? Komt het door de politieke aansturing in 
onze gemeente? Wie het weet mag het zeggen, 
maar ik constateer wel dat het meer dan voor-
heen roerige tijden zijn in onze gemeente. De in-
woners voelen zich niet altijd goed bediend door 
de gemeente. Dat uit zich ook richting de wijze 
waarop ze door de ambtenaren worden behan-
deld, maar het ambtelijk apparaat opereert wel 
onder de vlag van het college. Het college be-
leeft met zichzelf ook roerige tijden. Een aantal 
collegeleden is gewisseld. De eerste adviseur is 
gewisseld. Daarbij zoeken sommige nieuwelingen 
heel erg naar hun rol. In elk geval is het totale col-
lege nog niet in haar rol gegroeid. We hebben als 
raad teveel vragen over de wijze waarop het col-
lege de zaken aanpakt. Dat leidt tot stukken die 
meerdere malen op de agenda van de raad staan, 
maar waar het vooral niet toe leidt is het oplossen 

van de problemen van onze inwoners. En daar 
doen we het uiteindelijk wel voor. Ooit schreef 
ik in een kennismakingsstuk op de website dat 
ik hoopte de gemeente Borger-Odoorn na mijn 
raadslidmaatschap er een stukje mooier uit zou 
zien dan daarvoor. Op dit moment heb ik niet het 
gevoel dat dit zo is. Er is de komende tijd dan ook  

nog veel werk te doen voor de raad van de ge-
meente Borger-Odoorn. Waarbij de uitgangs-
punten van ons verkiezingsprogramma zich sterk  
laten voelen. Inleven-verbinden en meedoen.  

Henk Zwiep
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Kascommissie 2019: Tammo Meedendorp en Willy Windt en reserve Marjoleine Schoevers.
Samenstelling bestuur: Riet Masselink treedt als lid af. Een bak met voorjaarsbloemen wordt overhan-
digd; het bestuur is Riet dankbaar voor haar inzet.
Erwin Olij, voorzitter gekozen 2018, herkiesbaar in 2021.
Annelies Arling, secretaris, aftredend in 2020 en dan niet herkiesbaar.
Marcel Westerhof, penningmeester, aftredend in 2019 en herkiesbaar?
Albert Hoven, lid, Aftredend………
Henk Bijker, lid, Aftredend in 2020 en herkiesbaar?
Simone van Dijk, lid. Aftredend in 2021 en herkiesbaar?
Jan Feiken, lid. Aftredend in 2021 en herkiesbaar? 

Politiek jaarverslag 2017 van de fractie door Henk Zwiep. Er volgt een uitleg over het aftreden van Kees 
Vos. De fractie is trots over de afgelopen periode. Voorstel gedaan voor het opbouwwerk, toegankelijk-
heid gebouwen. Minder trots en minder mooi is de fractie op de 3 miljoen in de begroting op wegen: de 
PvdA had het liever in mensen geïnvesteerd. Het sociaal domein is kritisch gevolgd>waren de doelstel-
lingen helder. Het beleid t.a.v. zonnepanelen is een goede manier voor opwekking van energie dan alleen 
van windenergie. Het kan en moet van beide gebruik gemaakt worden. 

Stand van zaken en afgevaardigden:

Campagne: plannen in een team maken en begroting vroegtijdig in het bestuur. Na de verkiezing van 
21 maart 2018 een plan maken met kostenoverzicht. De catering is door leden van de afdeling gedaan. 
Het bestuur is deelnemers aan de campagne erkentelijk voor hun bijdrage en inzet. Jan treedt af als 
campagneleider en hem wordt als dank een flesje wijn aangeboden. Voorstel om met bestuur en fractie 
en lid Provinciale Staten, Peter Zwiers, een brainstorm sessie te organiseren.
Ombudswerk: voorstel om andere opzet te maken>met KDF. Het gaat veelal om zorgkosten. Voor het 
KDF komen nog steeds bijdragen binnen . 

Ombudsteam en KDF groep: Riet Masselink, Jan Kamstra, Tineke Gaastra. M. Reidsma wordt aan de 
groep toegevoegd.
Website: Marjoleine Schoevers en Henk Bijker.
Redactie Ledenbericht: Fien Heeringa en Metze Geertsma.
Gewest: Albert Hoven en Annelies Arling.
Boceh: Erwin Olij en Annelies Arling.

Annelies Arling

Het bestuur heeft in 2018 11 bestuursvergaderingen belegd. De vergaderingen vinden plaats bij de be-
stuursleden thuis. Het bestuur heeft een jaarvergadering  in maart  en  n.a.v. de gemeenteraadverkiezing 
een ledenraadpleging , ook in maart, gehouden. Nadat de PvdA in Borger-Odoorn in 2014 fors heeft 
moeten inleveren en in 2018 een kleine achteruitgang gehad, blijft de PvdA in de oppositie. In heel Dren-
the heeft de PvdA 13 zetels verloren. De Lokalen hebben in 10 Drentse gemeenten gewonnen. 
Afgevaardigden van het bestuur wonen vergaderingen bij van de Fractie, het Gewest en Boceh.  Boceh 
is een samenwerkingsverband van de afdelingen Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hardenberg.

1 Inhoudelijke onderwerpen en thema’s.
1.1 Werkbezoeken.
 Tijdens de campagne activiteiten zijn enkele werkbezoeken afgelegd o.a. bij Hout en Steen in Nieuw-Bui-
nen. In dit bedrijf wordt gewerkt met jonge mensen met als doel ze terug te brengen in de maatschappij 
zodat ze weer aan het werk kunnen komen en zelfstandig kunnen leven. N.a.v. dit bezoek hebben Simo-
ne van Dijk, Tryntsje Slagman en Annelies Arling zich laten informeren over de werkwijze, contacten met 
het Sociaal Team, samenwerking bij kleinschalige zorg- leer/werk/opvang-boerderijen . Hoe gaat men te 
werk, hoe komen de bedrijven aan clienten, hoe zijn de financien geregeld. Inmiddels is er een gesprek 
geweest met de wethouder en hebben we ons laten informeren over  de werkwijze van het Sociaal Team. 
In 2019 staan nog een paar bezoeken op stapel. Met ondersteuning van Wil Luchjenbroers (Stichting 
Waar een Wil is) en Gonda Moes (Zwakanaga) is het plan om in het najaar van 2019 een symposium te 
organiseren voor de kleinschalige zorg-opvang-boerderij.
 De fractievoorzitter en de secretaris van de afdeling zijn op werkbezoek bij de fam. Lanting, Valtherblok-
ken in Valthermond geweest. Er  waren veel klachten over het zware doorgaande verkeer over de naast 
hun huis gelegen ruilverkavelingsweg.  Er ontstaat schade aan hun huis en aan omliggende panden. Er 
is een oplossing gevonden;  er is een sleuf gegraven, veen is weg gehaald en er is zand aangebracht. 
Over enige tijd vindt evaluatie plaats.   
Simone van Dijk en Annelies Arling hebben een bezoek gebracht  de Goede Herderkerk in Borger. My 
Home , een project voor maatjesbegeleiding van de kerkelijke gemeenschap, is feestelijk van start ge-
gaan.
Simone Van Dijk en Annelies Arling waren in Assen aanwezig op een symposium over duurzame energie 
en zonneparken passend bij Drenthe. Belangrijke kernpunten: eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op 
(overheids-)gebouwen te plaatsen en dan kijken of er grond beschikbaar is voor aan te leggen zon-
neparken. Geen goede landbouwgrond opofferen. En veel meer gelegenheid voor participatie van de 
betrokken burgers, liefst in cooperatief verband.
Dit sluit mooi aan bij het standpunt van PvdA Drenthe en Borger-Odoorn.
Simone van Dijk neemt deel aan de Wijkschouw in Nieuw-Buinen.

JAARVERSLAG 2018 VAN HET PVDA AFDELINGSBESTUUR
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1.2 Thema’s.
Op de jaarvergadering van 13-3-2018 heeft fractielid Jenine Bijker een presentatie gegeven over de Zorg 
in de Toekomst. Digitalisering en andere manieren van organiseren zijn belangrijke uitdagingen.
In samenwerking met Boceh is een thema dag en werkbezoek belegd in de afdelingen; uitgenodigd was 
Nelleke  Vedelaar, landelijk voorzitter van de PvdA. Bezoeken werden afgelegd in het AZC te Harden-
berg en in het Gezondheidscentrum De Veltstroom te Coevorden. De voorzitters, secretarissen van de 
afdelingen hebben met Nelleke gesproken over de samenwerking met het hoofdbestuur van de PvdA. 
’s Avonds was er voor de leden van de afdelingen een kennismaking met Nelleke Vedelaar. We hebben 
kennis kunnen maken met haar persoon en haar visie op de Partij en het werk.
1.3 Onderwerpen die in het bestuur en vanuit de fractie zijn besproken.
N34, scouting, campagne, zonneparken, sportvelden in de leefgebieden.
1.4 Interne Scholing.
Op 30 november 2018 zijn bestuur en fractie bijeengeweest in een zgn.” heisessie”.  Onderwerpen: 
zichtbaarheid van het bestuur en fractie, waar staan we nu als partij en welke richting kiezen we, speer-
punten, duidelijk zijn in onze sociale principes, de rol van de fractie in de oppositie. Vervolg in 2019 met 
twee bijeenkomsten.   

2 Acties en werkzaamheden vanuit het Bestuur.
2.1 Verkiezing Vrijwilliger van 2017.  Genomineerden waren: Vrijwilligers van Van Slag, Frank Cline 
en Herman van Veen van Stichting Ouderen Activiteiten en GALM, Dorpsbelangen Nieuw- Buinen. De 
Vrijwilligers van Van Slag werden gekozen tot meest gewaardeerde vrijwilliger van 2017. Zij ontvingen uit 
handen van de jury een oorkonde en een diner-bon. Voor alle genomineerden waren bloemen en veel 
waardering, uitgesproken door de voorzitter van de jury, Henk Zwiep. 
2.2 Een mooie  gewoonte van het bestuur en fractie,  en leden van werkgroepen is de jaarlijkse BBQ op 
de boerderij bij Henk om elkaar bij te praten, binding aan te gaan, en vol frisse moed het nieuwe seizoen 
in te gaan. 
2.3 Campagneactiviteiten. Veel tijd hebben het bestuur en de fractie gestoken, in het najaar van 2017 
en het voor jaar van 2018, in de campagneactiviteiten. De campagnecommissie , bestaande uit Jan 
Feiken, Henk Zwiep, Erwin Olij en Annelies Arling hebben het voorbereidend werk gedaan en met veel 
medewerkers zijn we in zoveel mogelijk dorpen geweest om contact met kiezers en bewoners te maken. 
Inleven, verbinden en meedoen was het motto van de PvdA afdeling. Als speerpunten voor de jaren 
2018-2022 zijn Werk en Inkomen, Wonen, Zorg en Cooperatie gekozen. De fractie heeft deelgenomen 
aan politieke bijeenkomsten in Meester Hekmanhoes in Drouwen, in Dorpshuis De Viersprong in Buiner-
veen, in het Gemeentehuis te Exloo met een Sportdebat,  bij RTV Borger-Odoorn met het lijsttrekkers-
debat. 
Uitgaande van de financiele mogelijkheden heeft de afdeling een mooie folder kunnen maken, in de 
laatste periode voor de verkiezingen wekelijks een advertentie in Week in Week uit kunnen plaatsen, 
folders laten verspreiden, drie-hoeks-borden langs de weg laten plaatsen. Het campagneteam is na de 
verkiezing van maart 2018 en nadat het bestuur heeft ge-evalueerd, weer ontbonden.

2.4 Gesprekken met kandidaten en het inleveren van de kandidatenlijsten voor de Gemeenteraadverkie-
zingen. In het jaar 2017 is er scouting gevoerd  en zijn er gesprekken geweest met kandidaten voor de 
lijst van de gemeenteraadverkiezing van maart 2018.   Het bestuur had een kandidaatstellingscommissie 
ingesteld, te weten Tryntsje Slagman, Mariet Thalens en Jacob Bruintjes. Met ondersteuning van de 
secretaris zijn er verslagen gemaakt, zijn er vervolggesprekken geweest en uiteindelijk is de lijst op een 
ledenraadpleging in november 2017 vastgesteld. Fractieleden, m.n. Henk Zwiep en Marjoleine Schoe-
vers hebben zich ingezet voor het verkiezingsprogramma.  De administratieve afhandeling (verklaringen 
H3-1 en H3-2) door de Afdeling en het Partijbureau zijn goed verlopen, evenals het inleveren van de 
verklaringen  en instemmingsformulieren van de kandidaten op het Gemeentehuis. 

3 Leden van de afdeling, ledenbinding en communicatie. 
De afdeling heeft in 2018 opnieuw een hele kleine terugloop  van het aantal leden gehad. De oorzaak is 
het overlijden van een aantal leden, verhuizingen. Door het Hoofdbestuur/Ledenadministratie wordt de 
teldatum 1 oktober gehanteerd. Enkele cijfers op een rij. In 2012 had de afdeling 170 leden, in 2014 156 
leden, 2015 126 leden, 2016 112 leden, 2017 115 leden en in 2018 112 leden.
3.1 Het Ledenbericht verschijnt 3 a 4 keer per jaar. De redactie bestaat uit Fien Heeringa m.m.v. Metze 
Geertsma. Leden ontvangen het Ledenbericht digitaal of krijgen een papieren exemplaar in de bus. Ook 
belangstellenden ontvangen een Ledenbericht.
3.2 De Website wordt verzorgd door Marjoleine Schoevers m.m.v. Henk Bijker.
3.3 PR, berichten, nieuwsbrieven worden verstuurd via mail adressen  aan de leden.  

4 Het secretariaat/ledenadministratie       
In Boceh verband , dus Zuidoost Drenthe, is de afdeling Hardenberg toegevoegd. Ongeveer eens in de 
twee maanden wordt er overleg gevoerd over het werk, bestuurlijke zaken, ondersteuning tijdens de 
campagne, thema’s in de afdeling. De voorzitter en secretaris van de afdeling wonen de vergaderingen 
bij. Contacten zijn er geweest met de landelijke voorzitter Nelleke Vedelaar over de samenwerking in de 
afdelingen en de contacten met het Centraal Bestuur. Zorgen zijn uitgesproken over de mogelijkheden 
van bestuurlijke kandidaten, kandidaten bij verkiezingen, geldelijke mogelijkheden. 

5 Ombudsteam en KDF (Kees Dekkinga Fonds) 
Het Ombudsteam en het KDF zijn momenteel slapende. De overdracht van het KDF moet nog worden 
afgerond. Bestuurlijk is al eens besproken om beide groepen te laten samenwerken. Er zal opnieuw 
gekeken worden of de leden die zich aangemeld hebben om deze werkgroepen te regelen, bereid zijn 
zich er opnieuw voor in te zetten.   

Annelies Arling, secretaris          
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Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen Pro-
vinciale Staten en Waterschap plaats en vervol-
gens op 23 mei de verkiezing voor het Europees 
parlement. Het terugwinnen van het vertrouwen 
in de PvdA blijft, net als de afgelopen jaren, een 
speerpunt in het samenwerkingsverband Bor-
ger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hardenberg 
(Boceh) en het Gewest. In Boceh verband zal de 
afdeling Borger-Odoorn meedoen met de verkie-
zingsactiviteiten die we kunnen bemensen en van 
belang zijn voor Provincie, Waterschap en Europa.  
Reguliere activiteiten.
Tien/elf bestuursvergaderingen bij bestuursleden 
thuis.
Jaarlijkse ledenvergadering in maart.
Twee maal per jaar in februari en oktober strate-
gisch beraad waarin bestuur en fractie de koers 
bepalen. Hulpmiddel daartoe is het groeidocument 
van de afdeling.
Evaluatiegesprekken met de voorzitter van de af-
deling, de fractievoorzitter en de raadsleden, eind 
mei afgerond, o.l.v. de voorzitter kandidaatstel-
lingscommissie van 2018.
Bijwonen gewestelijke vergaderingen en vergade-
ringen in Boceh verband.
Bestuurlijke en orienterend overleg met de afdeling 
Aa en Hunze en Stadskanaal om thema’s en raak-
vlakken met elkaar te bespreken.
Zorg voor en het beantwoorden van vragen van 
leden en niet-leden door middel van het Ombuds-
team en het Kees Dekkinga Fonds. Het Kees Dek-
kinga Fonds geeft ondersteuning aan de minima.
Groepje Zorg-Leren-Werk doet orientatie  en voert 
gesprekken naar mogelijkheden en organisaties op 
dit gebied. Orientatie op het gebied van ouderen-

zorg, opvang jongeren, jeugdzorg , GGZ clienten, 
samenwerking met Sociaal Team van de gemeente 
Borger-Odoorn en andere organisaties.
Contacten met leden, kiezers, belangstellenden.
Het streven is om vier keer per jaar een Ledenblad 
uit te brengen, informatie te geven via social media, 
website. Berichten in de pers plaatsen n.a.v. de 
Raadsvergaderingen en antwoord tye geven op de 
keuze die de PvdA maakt. de afdeling organiseert 
activiteiten rondom de jubilarissen en de verkiezing 
Vrijwilliger van het jaar. het samenwerkingsverband 
Boceh organiseert jaarlijks een thema avond. De 
afdelingen trekken samen op in verkiezingstijd.
Aandachtspunten voor de afdeling. Populatie le-
den.
De afdeling heeft per 1-10-2018 112 leden. De 
leden in de afdeling bestaan uit veel ouderen. Er 
is een middengroep en er zijn weinig jongeren die 
lid zijn van de PvdA B/O. Aandacht in de Afdeling 
voor scoutingsactiviteiten om jongeren te werven 
en op te leiden voor een volgende raadsperiode, 
aandacht voor spreiding in alle dorpen van kan-
didaten.
Op basis van bovenstaande werkplan in combina-
tie met de huidige financiele situatie is de begroting 
2019 samengesteld. 

PVDA BORGER-ODOORN WERKPLAN 2019

Januari
• Fractie bestaande uit 4 raadsleden, Jan Feiken, Jenine Bijker, Marjoleine Schoevers & Henk Zwiep
• Yannick Olij benoemd plaatsvervangend raadslid
• Bijeenkomst BOCE verband in Sleen 

Februari
• In de raad evaluatie afvalinzameling besproken 
• Bijeenkomst Klijndijk over verkeerssituatie dorp
• Verkiezingsbijeenkomsten Drouwen, Buinerveen 

Maart
• Verkiezingen fractie bestaat uit  3 raadsleden Henk Zwiep, Marjoleine Schoevers & Jenine Bijker 
• Initiatief voorstel van GB en PvdA over gemeentepenning in de raad vastgesteld
• Sportdebat

April
• Vorming college zonder PvdA
• Yannick Olij en Metze Geertsma benoemd tot plaatsvervangend raadslid 
• Bespreking met inwoners van Klijndijk over N-34 Mei
• Yannick Olij en Metze Geertsma benoemd tot plaatsvervangend raadslid 
• Overleg over toekomst zwembaden
• Coördinatie regeling Zonneparken in de raad vastgesteld

Juni
• Werkbezoek Andes 
• In de raad besluit tot bijdrage aan de stichting Breedband Borger-Odoorn voor snel internet.
• Omwonenden Daalkampen ontvangen in de fractie (zonnepark)
• Behandeling kadernota. Motie PvdA over onderwijsachterstandenbeleid niet aangenomen

Juli 
• Bijeenkomst met De Treffer’16 

Augustus
• Zomerreces 

JAARVEROVERZICHT VAN DE FRACTIE



17

Borger-Odoorn

September
• Jan Reinier de Jong in de fractie ontvangen (zonnepanelenpark)
• Besluit tot verzelfstandiging zwembad in de raad
• Besluit in de raad tot verlenging duurzaamheidsleningen

Oktober
• In de raad besluit tot vaststelling bestemmingsplannen verschillende zonneparken 

November
• Bezoek van Veilig Emmen Noord in de fractie
• Heidag bestuur plus fractie 
• Begroting. Amendement voor Tweede Exloërmond niet aangenomen  

December
• Bespreking bestedingsvoorstellen begroting 2019 in de raad.

Merel en Henk Zwiep

‘Als iedere vrijwilliger een ster kreeg,  
werd het nooit meer donker’ Loesje

Iedere vrijwilliger een ster geven kunnen we niet. 
Ze in het zonnetje zetten echter wel. Zaterdag 16 
Februari hebben we dit dan ook gedaan middels 
onze jaarlijkse ‘vrijwilliger van het jaar’ verkiezing.
De jury van Henk Zwiep, Fien Heeringa, Jenine Bij-
ker en Yannick Olij had drie kandidaten gekozen. 
Waarna door middel van stemmen de volgorde van 
de drie finalisten werd gekozen. In ‘Ons Dorpshuis’ 
in Valthe werden de prijzen uitgereikt aan respec-
tievelijk:

1e plaats Dienko en Antje Gorter uit Borger
2e plaats Groep Vrijwilligers van de Paasbergen
3e plaats Henk en Gretha de Boer uit Nieuw-Buinen

Alle finalisten kregen een bloemetje, en de winnaars 
van de eerste plaats ook nog een dinercheque en 
oorkonde. 

 MET ENERGIE DE CAMPAGNE IN!

En zo zijn er weer 4 jaar om en loopt deze Statenperiode op zijn eind. De 

tijd vliegt. Ondertussen zijn er weer campagneplannen gemaakt en gaan 

we met elkaar proberen een goed resultaat te behalen. Ik hoop dat we dat 

in Borger-Odoorn met een grote enthousiaste groep gaan doen.

Ondertussen loopt het politieke werk gewoon door. 
Al is het bijna niet gewoon te noemen als je ziet 
wat er de afgelopen tijd allemaal op het terrein van 
energie is gebeurd. Met als beschamend diepte-
punt natuurlijk de enorme blunder van het kabinet 
met de verkeerde voorspelling van de energiereke-
ning voor ieder huishouden. Het is duidelijk waar dit 
kabinet de rekening laat landen. De grote bedrijven 
worden ontzien en zelfs gesubsidieerd en de gewo-
ne man mag het ophoesten. Het is triest.

Vanuit Provinciale Staten heb ik me de afgelopen 
tijd bezig gehouden met de nadelige effecten van 
de afschaffing van de salderingsregeling voor 
dorpshuizen en sportverenigingen. Ook weer een 
besluit van dit kabinet waar ieder huishouden met 
zonnepanelen last van gaat krijgen. Er wordt geke-
ken naar een nieuwe regeling, maar daar broedt de 
minister nog op. We wachten het af, maar blijven 
wel druk zetten.

Ook bijna niemand kan gemist hebben dat het 
elektriciteitsnet in Borger-Odoorn vol zit. Er zijn 
zoveel grootschalige commerciële initiatieven (cow-
boys), dat lokale bedrijven en lokale verenigingen 
geen zonnepanelen meer kunnen plaatsen. Voet-
balvereniging Nieuw Buinen is de trieste hoofdper-
soon in deze kwestie. Zij willen graag zonnepanelen 

plaatsen op hun accommodatie om de energielas-
ten terug te dringen, maar kunnen dat niet doen 
omdat ze niet kunnen worden aangesloten op 
het elektriciteitsnet. Ook hier proberen we als Pv-
dA-Statenfractie, samen met de fractie in de Twee-
de Kamer het tij te keren. We willen voorrang voor 
maatschappelijk rendement boven commercieel 
rendement. We zien teveel verkeerde voorbeelden, 
zoals de zonnecentrale bij Borger-West. Voor het 
slagen van de energietransitie zullen we moeten 
zorgen dat ook iedereen profiteert. Dat zal in alle 
lagen van de politiek door moeten dringen. Ik ga vol 
energie de campagne in. Hopelijk krijgen we een 
mooi rood voorjaar! 

Peter Zwiers
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Jaarvergadering  
Dinsdag 26 maart 2019.
Plaats: Ons Dorpshuis, Hoofdstraat 54, 7872 PL Valthe.
Aanvang: 19.30 uur.

01  Opening.
02  Ingekomen stukken, mededelingen.
03  Analyse van de verkiezing Provinciale Staten door Jacob Bruintjes.
04  Verslag jaarvergadering 13-3-2018.
05  Jaarverslag bestuur 2018.
06  Werkplan bestuur 2019.
07  Financieel verslag 2018. Begroting 2019.
08  Verslag kascommissie door Tammo Meedendorp en Willy Windt. 
09  Verkiezing kascommissie: Tammo Meedendorp aftredend. Willy Windt en   
 Marjoleine Schoevers. Reserve…..
10  Bestuurssamenstelling en bestuursverkiezing.
 Voorzitter: Erwin Olij, aftredend en niet herkiesbaar.
 Secretaris: Annelies Arling, afredend in 2020 en niet herkiesbaar.
 Penningmeester: Marcel Westerhof, aftredend in 2019 en herkiesbaar.
 Lid: Albert Hoven.
 Lid: Henk Bijker, aftredend in 2020.
 Lid: Simone van Dijk.
 Lid: Jan Feiken, tussentijds afgetreden.
 Kandidaat voorzitter Simone van Dijk. Tegenkandidaten kunnen zich een half uur  
 voor de vergadering aanmelden. Informatie bij de secretaris.
11  Politiek jaarverslag 2018 van de fractie door Henk Zwiep.
12  Rondvraag.
13  Thema: Onderwijs door Maria Hoving, 
 locatieleider obs  “De Poolster” Nieuw-Buinen.
14  Sluiting.

UITNODIGING
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Bestuur PvdA Borger-Odoorn

Voorzitter   
Vacature

Secretaris
Annelies Arling
(0591) 513 960
arling1@hetnet.nl

Penningmeester
Marcel Westerhof
westerhof94@zonnet.nl

Lid
Simone van Dijk
simonevandijk@planet.nl

Lid
Albert Hoven
(0591) 512 685
riahoven@gmail.com

Lid
Henk Bijker
(0599) 236 629
henkbijker43@me.com

Fractie PvdA Borger-Odoorn

Voorzitter
Henk Zwiep
(0599) 512 315
hjzwiep@hetnet.nl

Lid
Marjoleine Schoevers
(0599) 672 721
mschoevers@gmail.com

Lid
Jenine Bijker
(0599) 795 009
jeninebijker@hotmail.com

Fractieassistent
Merel Zwiep
(06) 3700 6765
merelzwiep@hotmail.com

Plaatsvervangend raadslid ORB
Yannick Olij
(06) 4855 8339
yannickolij@live.nl
 
Plaatsvervangend raadslid ORB
Metze Geertsma
(06) 5151 4186
geertsma-m@outlook.com

Fractie PvdA Drenthe

Lid
Peter Zwiers
(0599) 672 144
peter_zwiers@kpnmail.nl

Fractie PvdA Waterschap Hunze en Aa’s

DB Lid
Fien Heeringa
(0599) 565 029
        

Sparen voor de campagne

Uw bijdrage storten op rekeningnummer 
NL36RABO0149674384
t.n.v. PvdA Borger-Odoorn.

Kees Dekkinga Fonds

Uw bijdrage storten op rekeningnummer 
NL98RABO0140375430
t.n.v. Kees Dekkinga Fonds te Borger 
(06) 1884 6352

grafisch ontwerp: www.titusvormgeving.nl

Borger-Odoorn


