Ons Rode Hart
Nieuwsbrief
de PvdA afdeling Westerkwartier
Ons Rodevan
Hart

Juni 2018

Ledenvergadering 23 juni a.s.
: Campagne, vakbeweging,
en herverkiezing bestuur
Geacht lid PvdA Westerkwartier,
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de zevende ledenvergadering van de PvdA afdeling Westerkwartier op
zaterdag 23 juni 2018 van 10.00-12.00 uur. De ledenvergadering vindt plaats in het BaronTheater,
Verbindingsweg 9, Opende.
Agenda ledenvergadering PvdA afdeling Westerkwartier
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en welkom
Mededelingen
Verslag ledenvergadering van 24 maart 2018
Uit de fracties
Benoeming lid in de kascommissie / voorgedragen wordt de heer Martin Weerd
Aftreden en verkiezing bestuur conform art 2.5 Reglementen van de PvdA 2017
(zie bijlage 2)
(Voorafgaand aan de ledenvergadering is het mogelijk kandidaten aan te dragen voor het
bestuur. Dit kan door voor 21 juni 2018 een mail te sturen naar: p.grit.pvda@kpnmail.nl.):
 Kandidaat voorzitter: Jelle Veenstra
 Kandidaat penningmeester: Berend Jan Dobma
 Kandidaat secretaris: Paula Grit
 Kandidaat bestuurslid: Simon Jelsma (plv. secretaris)
 Kandidaat bestuurslid: Trija Fleer-Niks
 Kandidaat bestuurslid: Ingvar Koenders (plv. voorzitter)
 Kandidaat bestuurslid: Joost Eskes
Alle leden van het bestuur zijn herkiesbaar
7.

Gemeenteraadsverkiezingen november 2018 / Procedure wethouder benoeming

(zie bijlage 3)

PAUZE
8.
9.
10.
11.

Prestentatie campagneteam en brainstorm met de leden over lokale campagne
De relatie tussen de vakbeweging en de PvdA - door Rinke Sietsma, voorzitter FNV Senioren WK
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Sluiting circa 12.00 uur.

We hopen u allen op 23 juni te mogen verwelkomen. Ook de Rode Taxi rijdt weer, zie laatste pagina ORH
Het bestuur.
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Campagne 2018
– ‘we laten
niemand los’
Voor we het weten is het 21 november 2018 en zijn
er verkiezingen - de tijd van rozen uitdelen, folders
maken en verspreiden, een debat organiseren en
langs de deuren. We hebben intussen een
programma, we hebben een lijst met prima
kandidaten, het is de hoogste tijd om in actie te
komen en te weten hoe en wat we ons
verkiezingsprogramma en onze kandidaat-raadsleden
gaan uitventen. Ooit deden we dat door met een bus
alle dorpen af te rijden en ons overal te laten zien;
rond 2000 gaf een nieuwe generatie de voorkeur aan
de bakfiets (zie foto). Al die jaren trokken we straat
na straat aan de bel en gaven kiezers met een brede
glimlach een roos en als het even lukte, onze folder.
Maar hoe voeren we campagne in het tijdperk van de sociale media, de
zwevende kiezer en in een verviervoudigde gemeente?
Een werkgroep campagne onder leiding van Myra Eeken-Hermans, onze
lijstduwer, is sinds maart bezig met de voorbereidingen. We laten ons
daarbij begeleiden door een externe campagne-expert, Marco van der
Leest. Marco was betrokken bij de verkiezingen afgelopen maart in
Friesland onder leiding van Lutz Jacobi waar de uitslagen relatief goed
waren. Dat belooft dus wat.
Marco van der Leest

Op de leden vergadering presenteert Myra de
richting die we komend najaar willen inslaan met de
campagne. Uiteraard gaan we daarover met u in
discussie. Tweede punt: hoe spitsen we onze
verkiezingspunten nog verder toe op de vele dorpen
in onze nieuwe gemeente? Hoe maken we onze
wensen nog concreter? We gaan daarvoor ideeën bij
u ophalen.
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‘Stoppen met de race naar
beneden’ – in discussie met
Rinke Sietsma, voorzitter FNV
Senioren Westerkwartier
Als ik Rinke bel, staat hij op het punt met vakantie te gaan. Het bestuur
heeft hem gevraagd op 23 juni met de leden in discussie te gaan over de
relatie tussen vakbeweging en PvdA. Hoe ziet hij dat voor zich?
,,Waar ik het graag met leden over wil hebben, is het inkomens- en
armoedebeleid van de PvdA. Een van de dingen die me het afgelopen
jaar trof was dat er verschillend gedacht wordt over het WMO beleid.
Ik ben na mijn pensionering actief geworden in de FNV Senioren afdeling Westerkwartier. Wij willen
als FNV opkomen voor de belangen van senioren. Dan gaat het o.a. om inkomenskwesties. We
hebben onderzocht hoe het in het Westerkwartier zat met de vergoeding voor huishoudelijke hulp.
We kwamen erachter dat de vier gemeenten dat niet deden, ze vergoedden de huishoudelijke hulp
niet. Daar waren de WMO-Adviesraden het gek genoeg mee eens. Het viel me op dat de fractie van
de PvdA Zuidhorn er anders over dacht. Dat sprak me aan, het was een van de redenen om lid van
de PvdA te worden. Maar is dat de mening van alle PvdA’ers? Bestuurders vonden onze kritiek niet
leuk! Toen de Hoge Raad besloot om de gemeenten te dwingen om die hulp – gelukkig - toch te
vergoeden, gingen de gemeenten schoorvoetend om.
Dat is mijn punt: we moeten stoppen met de race naar beneden. De sociale zekerheid is teveel
afgebroken, ook door de PvdA. Dat heeft geleid tot verwijdering tussen FNV en PvdA. Met heel veel
mensen gaat het wel goed, dat klopt, maar hoe gaat het met de rest? Agnes Jongerius stelde, toen
ze door jullie was uitgenodigd (januari 2017, red), de goede vraag: is er nog wel werk voor
iedereen? En zo niet, moeten we het dan niet hebben over het basisinkomen? Over dit soort vragen
moeten we het kritisch durven hebben in onze afdeling. Hoe willen we precies leven? Welke keuzes
maken we daarvoor?”
Joost Eskes
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In Memoriam: “Treur niet
om mij”
Koos Fleer is overleden.
In het overlijdensbericht staat:
Lieve mensen, treur niet om mij
Ik had een goed leven
Omringd door jullie liefde
Maak er ook iets moois van
Ik hoor het hem helemaal zeggen.
Koos was al een paar jaar ziek en nu heeft hij de strijd
daartegen op moeten geven. Als zeer gewaardeerd, bijna
een leven lang, lid gaf hij blijk van betrokkenheid bij de Partij
van de Arbeid. Bijna twee decennia is hij als wethouder
actief geweest in het Westerkwartier. Acht jaar in de
toenmalige gemeente Oldehove en bijna tien jaar in de
gemeente Grootegast.
De laatste jaren was hij vooral te vinden op zijn natuurcamping en bij zijn familie. De topmomenten
in de week waren de opa-oppasdagen, wanneer zijn kleinzoon samen met hem over de camping
kuierde.
So many things I would have done (Zoveel dingen die ik had willen doen)
But clouds got in my way
(Maar er verschenen wolken op mijn pad)
Een citaat uit een song van Joni Mitchell (Both sides now) dat Koos met het jubileumkoor Zuidhorn
op het repertoire had staan.
We gaan zijn ferme, sociale tred en gewaardeerde inbreng in de partij missen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Myra Eeken-Hermans, fractievoorzitter fractie Grootegast, namens PvdA Westerkwartier
(nb. Dit stuk is eerder op onze website geplaatst)
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De Rode Taxi
Wie naar de ledenvergadering wil komen, maar niet
de beschikking heeft over eigen vervoer, kan de
Rode Taxi bellen: 06-208 542 75 (Paula Grit). Mailen
kan uiteraard ook: p.grit.pvda@kpnmail.nl
Geef tijdig aan dat u van de gratis taxi gebruik wilt
maken. U hoort dan van ons hoe laat we u ongeveer
thuis komen ophalen. Na afloop wordt u ook weer
door de Rode Taxi thuis gebracht.

------------

Redacteur website en
Ons Rode Hart gezocht
Er zijn tijden van komen en gaan. Ralf
Maslovski liet Ons Rode Hart kloppen, de
afgelopen twee jaar, hij was onze eigen
pacemaker. Maar Ralf vertrekt vanwege
zijn werk naar Gelderland en dat betekent
dat zijn werk moet worden overgenomen.
Dat betekent: 1 per 2 a 3 maand een Ons
Rode
Hart
schrijven/redigeren
en
verzorgen. Geen grote klus, maar ook geen
sinecure. Voor wie hart voor de zaak heeft
en een beetje vrije tijd.
Wie belangstelling heeft kan mij mailen:
Joost Eskes, eskesjb@gmail.com

Ons Rode Hart, afdelingsblad PvdA Westerkwartier  Pagina 5

