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September 2018 

Van de voorzitter 
 
Beste mensen, 

U weet dat we al een lange tijd op zoek zijn naar een aan-
vulling van nieuwe bestuursleden in ons bestuur.  
Deze versterking is nodig. We bespraken dit al in onze  
laatste ledenvergadering. We denken erover om te gaan 
samenwerken met de buurafdelingen, Westerveld en  
De Wolden. Ondertussen hebben we de mogelijkheden 
voor het besturen van de afdelingen geïnventariseerd.  
In oktober/november hebben we een ledenvergadering. 
Dan willen we een voorstel met u te bespreken en hierover 
een besluit nemen. Op 12 september gaan we eerst met 
leden die hierbij willen helpen, nadenken over dat voorstel. 
De uitkomsten zullen we hierna aan u presenteren. 

 

Samenwerking tussen Meppel, De Wolden en Westerveld 

Hoe gaan we samen de afdeling sterk maken? 

De buurafdelingen De Wolden, Meppel en Westerveld gaan zich oriënteren op de bestuurlijke toekomst van de 

afdelingen. In de bijeenkomst wordt een beeld van de bestuurlijke problemen gegeven. De opties voor de        

toekomst worden op een rijtje gezet.                                                                                                                         

U bent zeer welkom als u mee wilt en kunt helpen met het formuleren van het advies aan de leden.  

Het resultaat van deze bijeenkomst is: 

• We hebben een beeld van wat er speelt binnen de besturen van de afdelingen 

•   We weten welke opties we aan de leden voor leggen 

•   We hebben een advies aan de leden geformuleerd  

Wij vragen uw steun, omdat dit belang is voor de vereniging van de PvdA in Meppel, De Wolden en Westerveld.  

Wij stellen het op prijs dat u aan de secretaris, Marga van der Laan doorgeeft als u komt. Als u een mail stuurt 

houden we rekening met uw komst en sturen we u een voorbereidende notitie toe.  

 

Wanneer: woensdag 12 september om 20:00 uur 
Waar: Meppel’s Inn, Leonard Springerlaan 14, 7941 GW Meppel 
 

Een aantal Statenleden van PvdA Drenthe is aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Naast informatie over de  
afdelingen, willen wij hen in het tweede deel van de bijeenkomst informeren over belangrijke onderwerpen die 
spelen in Zuidwest Drenthe. Zij kunnen deze onderwerpen meenemen voor het schrijven van het  
verkiezingsprogramma voor de provinciale statenverkiezingen van 20 maart 2019. 
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Kandidaten 2018 

Gemeenteraad met reces?! 

De zomer was lang en warm, dus ook het reces voor de gemeenteraad was lang en warm.  

Toch hebben we als fractie niet stil gezeten. Naast een evaluatie hoe we als fractie en duo-raadsleden terugkijken 

op onze eerste raadsmaanden, hebben we ook een aantal inhoudelijke acties ondernomen. 

Allereerst hebben we Bestuursrapportage gelezen en van vragen voorzien. Net als de Perspectiefnota was ook deze 

zogenaamde Berap dun en riep de nodige vragen op. Het voert te ver om alle vragen weer te geven.  

In zijn algemeenheid valt op dat kritische vragen vaak worden afgedaan met de reactie “wordt opgepakt na de va-

kantie, gaan we onderzoeken, maakt deel uit van het Interventieplan”.  

Conclusie is derhalve: alle hens aan dek om op te letten wat er met name in het sociaal domein gebeurt.  

Daarnaast hebben we vragen gesteld aan het college over het bevorderen van de toegankelijkheid van Meppel met 

name waar het gaat om “het parkeerbeleid van fietsen”. In voorbereiding zijn vragen over de voortgangsrapportage 

sociaal domein. Het college wil de rapportage sociaal domein invoegen in de algemene bestuursrapportages.  

Wij zijn van mening dat dit te snel kan leiden tot onvoldoende uitgebreide informatie en gaan voorstellen de  

rapportage sociaal domein in stand te houden. Wij willen gewoon precies weten hoe het zit met jeugdhulp,  

mantelzorg, ouderenzorg etc., de stijgende kosten en de maatregelen die het college voorbereidt om deze kosten te 

bepreken. 

Natuurlijk hebben we ook meegelopen met het team van de gemeenteraad in de Samenloop voor Hoop. 

De aankomende weken gaat onze focus met name uit naar het sociaal domein, de rapportage over kinderarmoede 

(die er al lang had moeten zijn) en de begroting 2019. 

De fractie: Ella, Folkert, Hans en Jolida 

Folkert Hummel Jolida Voetelink Hans Boersma Ella Berndt 
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       CONTACTGEGEVENS RAADSLEDEN PVDA MEPPEL 

 

 

Portefeuille: Participatiewet / Economie  

+ Werkgelegenheid / Verkeer / Wonen/

Financiën / Publieke Zaken + Loket / Hand-

having + Veiligheid  

/ Public Relations / Cultuur, Evenementen  

+ Toerisme / Accommodatiebeleid  

/ De Plataan / Verbonden Partijen  

/ Mondiale Samenwerking/Omgevingswet /

Openbare Ruimte / Milieu/ Sport / 

 

0522 – 247469 / 06 – 52577341 

f.hummel@gemeenteraadmeppel.nl 

Folkert Hummel, fractievoorzitter 

Portefeuille: Alle 

0522 – 261173 / 06 – 52652676 

h.boersma@gemeenteraadmeppel.nl  

Hans Boersma, (duo) raadslid 

Portefeuille: (zie:Jolida Voetelink) 

06 – 10671179 

e.berndt@gemeenteraadmeppel.nl 

Portefeuille: Sociaal Domein / Zorg + 

Welzijn / Maatschappelijke + Sociale 

Zaken / Wijkgericht werken /  

Gezondheidszorg / Integratiebeleid / 

Vluchtelingen + Statushouders /

Jeugdzorg / Jeugdbeleid / Onderwijs / 

Passend Onderwijs /  

 

0522 – 256417 / 06 – 53175002 

j.voetelink@gemeenteraadmeppel.nl 

JolidaVoetelink raadslid 

CONTACTGEGEVENS BESTUUR PVDA MEPPEL  

E-mail fractie: Alle correspondentie 
aan de fractie kan gestuurd worden 
naar: fractiepvdameppel@gmail.com 

Email Fractie 

penningmeester a.i. 

Mr. Harm Smeengekade 5 

7941 XX Meppel  06-53154757  

j.voetelink@hotmail.com  

Jolida Voetelink 

Secretaris 

Rietzoom 14, 7943 MH  Meppel 

0522 – 252523 / 06 – 14698863 

mj.vanderlaan@home.nl 

Marga van der Laan-van Dijk 

E-mail Bestuur:  
Alle correspondentie aan het bestuur 
kan gestuurd  
worden naar: 
mj.vanderlaan@home.nl 

Email Bestuur 

Voorzitter. 
campagne-commissie  
 
Roerdomp 71, 7943 SN  Meppel 

0522 – 445644 / 06 – 10182777 

johan.dijkink@hetnet.nl  

Johan Dijkink 

Rekeningnummer PvdA afdeling Meppel: NL40 RABO 0150 1535 89 

Ella Berndt, (duo) raadslid 
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