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Nieuwsbrief 

www.twitter.com/pvdameppel 

December 2018 

Het bestuur en fractie wenst u een plezierige december maand toe.  
Prettige Kerstdagen en een goed Oud- en Nieuwjaarsfeest.  
We hopen u gezond weer te zien in het nieuwe jaar.  

 

We hebben de volgende zaken voor 2019 al staan:  

 

• Op zaterdag 5 januari bent u van harte  
 uitgenodigd voor onze Nieuwjaarsinloop 
 tussen 10:30 uur tot 12:00 in Stadcafé Oa
 sis aan het Kerkplein 15 in Meppel. 

• Op maandag 14 januari hebben we een  
 ledenvergadering. U vindt de uitnodiging 
 in deze Nieuwsbrief.  

• Verder gaan we in het nieuwe jaar samen 
 campagnevoeren voor een sterke PvdA-
 fractie in Drenthe (20 maart) en in Europa 
 (23 mei 2019). 

 

Kortom, we gaan weer een boeiend jaar tegemoet! 

 

 Het afdelingsbestuur, 

    
      
Marga van der Laan, Jolida 
Voetelink en Johan Dijkink.  

In deze nieuwsbrief: 

• Zaterdag 5 jan. Nieuwjaarsinloop pag. 2. 

• Maandag 14 jan. Ledenvergadering pag. 3 t/m 6. 

• Raadslidmaatschap 2018 (Jolida Voetelink.) pag. 7. 

• Parkeren voor zorgverleners een jaar op proef. “snel en op tijd, geen bureaucratie en besparend”   

een door de raad aangenomen motie van de PvdA pag.8. 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/PvdA/Nieuwsbrief december 2014/meppel.pvda.nl
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2013/www.facebook.nl/PvdAMeppel
http://www.twitter.com/pvdameppel
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      Zaterdag 5 januari 2019.  
               Nieuwjaarsinloop. 
 

 Op zaterdag 5 januari bent u van harte  
 uitgenodigd voor onze openbare           
 Nieuwjaarsinloop.  
  
       Tussen 10:30 uur tot 12:00 in Stadcafé Oasis  
       Kerkplein 15 in Meppel. 

2019 
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Samenwerking PvdA Meppel, PvdA Westerveld en PvdA De Wolden 

 
 
We nodigen je uit voor een ledenvergadering op maandag 14 januari 2019   
De vergadering wordt gehouden in “Meppel’s Inn” Leonard Springerlaan 14 te Meppel. 
De vergadering begint om 19:30 uur. Zaal open om 19:15 uur. 
 
 
Agenda: 
• Welkom door Johan Dijkink (voorzitter) 

 
• Voorstel voor bestuurlijke samenvoeging en benoeming nieuwe bestuursleden 
 
• Aftreden huidige bestuursleden 
 
• Bemensing van activiteitengroep Meppel 
 
• Jaarplan 2019 en begroting 2019 

    (Worden op verzoek toegezonden en ter vergadering uitgereikt) 
 
• Campagne Provinciale verkiezingen 2019 
 
• Sluiting van de vergadering 
 
Aanleiding 
 
Meppel en de buurafdelingen “De Wolden, en Westerveld” hebben zich georiënteerd  op de  
bestuurlijke toekomst van de afdelingen. Waarom? U weet dat we al een lange tijd op zoek zijn 
naar een aanvulling van nieuwe bestuursleden in onze afzonderlijke besturen. Deze versterking 
is nodig. We bespraken dit al in onze laatste ledenvergadering(en). In alle nieuwsbrieven hebben 
we een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. We hebben samen al een aantal ledenbij-
eenkomsten georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ondertussen hebben we de 
mogelijkheden voor het besturen van de afdelingen geïnventariseerd. Op 12 september was er 
een bijeenkomst met een aantal leden om na te denken over de verschillende samenwerkingsop-
ties. De uitkomsten presenteren we hierna aan u. In november en december hebben de leden 
van de afdelingen Westerveld en De Wolden besloten samen te gaan werken.  
Wij leggen u een voorstel ter beslissing voor tijdens de vergadering van 14 januari 2019. 
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Startdocument  
Besproken op 12 september 2018 
 
Welke opties zijn er om te komen tot PvdA-samenwerking tussen: 

De Wolden, Westerveld en Meppel? 

Feitelijk vertrekpunt: 

Er blijven 3 fracties bestaan. Voor iedere gemeente een fractie.  
Bij alle opties wordt verwacht dat de financiële gevolgen beperkt zullen zijn.  
 
1. Door fusie vormen van 1 afdeling 
    Er ontstaat één afdeling met één bestuur, één begroting en één jaarplan voor deze afdeling.   
 
 Voordelen 

 Bestuursfuncties (voorzitter, secretaris en penningmeester) kunnen uit een groter  
 ledenbestand worden gekozen  
 Minder bestuurders nodig 
 Afstemming tussen fracties wordt bevorderd door één bestuur 
 Activiteiten bijv. m.b.t. verkiezingen worden op dezelfde wijze georganiseerd 
 Sterke bundeling van krachten waardoor de afdeling blijft bestaan 

 
Nadelen 

   De afstand tussen leden en bestuur wordt groter.  
De fysieke afstand binnen de afdeling is groot.  
Doordat de leden bepalen wie de bestuursleden zijn, kunnen deze bestuurders uit bijv. één 
plaats of gemeente komen.  
Hierdoor kan de plaatselijke kennis van het bestuur afnemen en de afstand tussen fractie 
en bestuur en leden en bestuur toenemen 

 Aantal actieve leden neemt hierdoor niet toe 
 Ledenvergaderingen worden voor plaatselijk georiënteerde leden onaantrekkelijker 

De binding tussen bestuur en 3 fracties is moeilijk in stand te houden 

 
2. Afdelingsbestuur met een bestuurscommissie per gemeente 
     Er ontstaat één afdeling met één bestuur. Er komen 3 bestuurscommissies die zich richten op 

de fractie en leden uit de gemeente.  
 
Voordelen  

 Bestuursfuncties (Vz, Secr, penn.mr) kunnen uit een groter ledenbestand  
worden gekozen  

 Minder afdelingsbestuurders nodig 
 Plaatselijke actieve leden blijven actief in de bestuurscommissie 
 Afstemming tussen fracties wordt bevorderd 
 Activiteiten bijv. m.b.t. verkiezingen worden op dezelfde wijze georganiseerd 
 Sterke bundeling van krachten waardoor de afdeling blijft bestaan 
 Afstand tussen leden, fractie en bestuur wordt opgeheven door bestuurscommissie 
 Statuten bepalen de taak en rol van bestuurscommissie en bestuur 

 
Nadelen 

 Doordat de leden bepalen wie bestuurslid zijn, kunnen deze bestuurders uit bijvoor-
beeld een plaats of gemeente komen. Hierdoor kan de plaatselijke kennis van het be-
stuur afnemen  

 Lokale activiteiten dienen door de activiteitengroep te worden georganiseerd en uitge-
voerd wat een knelpunt is gebleken m.b.t. de bemensing 
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 Lokale activiteiten dienen door de afdelingen te worden georganiseerd en uitgevoerd wat 
een knelpunt is gebleken m.b.t. de bemensing 

 Er is meer bestuurlijke drukte doordat er nog steeds een voltallig bestuur moet zijn  
per afdeling 

 Kernbestuur kan alleen door de afdelingsbestuursleden worden aangesproken op  
functioneren. Mandaat komt van het bestuur niet van de leden 

4. Netwerk samenwerking tussen leden 
 Afdelingen blijven bestaan. Meningsvorming, standpunten bepalen en activiteiten,  

starten via digitale weg, waarop je aangeeft wat je als lid wilt. 
 
Voordelen 

 Het maakt niet uit van welke afdeling je lid bent om actief te worden op een thema wat je 
bezig houdt Meer (kans op) ledendemocratie 

 Opinie en achtergronden worden gevormd en gedeeld door leden onderling zonder  
tussenkomst bestuur. Hiermee kan/kunnen de fractie(s) zijn/hun voordeel doen.  
Fractie kan dit ook eenvoudig in gang zetten. Door leden relevant gevonden onderwerpen 
kunnen door leden zelf worden georganiseerd.  
Dit kan door het bestuur worden gefaciliteerd 

 Loskomen van traditionele structuren en vormen van overleg 
 
Nadelen 

 Oudere en/of minder digitaal vaardige leden gaan hier niet in mee en kunnen zich buiten-
gesloten voelen 

 Voorwaarde dat je digitaal vaardig bent 

5. Niets doen en alles laten zoals het is. 
    Alternatief bedenken om de plaatselijke afdeling en leden actief te houden. 
 
Voordelen  

 Korte lijnen, want beperkte afstand tussen leden en bestuur 
 Organiseren van activiteiten naar lokale behoefte 
 investeren in andere afdelingen hoeft niet plaats te vinden; maar dat kan wel op basis 

van behoefte 
 
Nadelen 

 Bestuursfuncties blijven vacant 
 Organiseren van lokale activiteiten blijft achterwege wegens gebrek aan bemensing 
 leren van activiteiten van andere afdelingen vindt niet plaats 
 Talenten bij andere afdelingen worden niet uitgewisseld 
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De afdelingsbesturen hebben de volgende conclusie getrokken na de bijeenkomst op  
12 september: 
In de vergaderingen zijn de argumenten voor en tegen een optie besproken. De aanwezigen hebben  
allemaal positie ingenomen voor of tegen de diverse opties. Uit de meerderheden die ontstonden en de 
argumenten voor een optie is door de besturen een voorkeursvariant gekozen die we u voorleggen. 
  
Conclusie en afwegingen 
   De afdelingen De Wolden, Westerveld en Meppel heffen zich op en vormen samen een 
   nieuwe afdeling Zuidwest Drenthe. Hierdoor ontstaat een afdelingsbestuur met  
   activiteitengroepen per gemeente. Er ontstaat één afdeling met één afdelingsbestuur.  
   Er komen 3 activiteitengroepen die zich richten op de fractie en leden uit de gemeente. 
Voordelen: 

  Bestuursfuncties (voorzitter, secretaris, penningmeester) kunnen uit een groter ledenbestand 
 worden gekozen, één bestuursfunctie per gemeente. 

  Minder afdelingsbestuurders nodig. 
  Plaatselijke actieve leden blijven actief in de activiteitengroep. Deze groep bestaat uit leden, 

 fractie en het afdelingsbestuurslid. Zij voorkomen afstand tussen leden en afdelingsbestuur.  
 Zij verzorgen o.a. ledenbijeenkomsten, acties, verkiezingsactiviteiten, stellen  
 verkiezingsprogramma’s op. 

  Afstemming tussen fracties wordt mogelijk bevorderd door het afdelingsbestuur. 
  Statuten bepalen de taak en rol van activiteitengroep en bestuur. 
  Versterken van fractie en plaatselijke politiek. 
  Het bestuur houdt zicht op de algemene activiteitenkalender. Activiteiten bijvoorbeeld m.b.t. 

 verkiezingen worden in de vorm van een voorzet aan de activiteitengroep voorgelegd.  
 Deze groep organiseert de bijeenkomst.   

Nadelen 
  Doordat de leden bepalen wie bestuurslid zijn, is elke gemeente vertegenwoordigd in het  

 bestuur. De bestuursfunctie moeten wel per gemeente geleverd worden.  
 Hiervoor moet afgestemd worden wie voorzitter, secretaris of penningmeester levert.   

  Lokale activiteiten dienen door de activiteitengroep te worden georganiseerd en uitgevoerd. 
 Dat blijft een aandachtspunt van het bestuur en fracties. 

 
Indeling voor het afdelingbestuur 

Voorzitter:            Johan Dijkink   Meppel 
Secretaris:   N.N.                De Wolden 
Penningmeester:  Fenna Leibbrand  Westerveld 
 
De Wolden heeft nog geen bestuurder gevonden. Tot dat moment wordt de functie van secretaris  
ingevuld door Chrisstien Dollekamp uit Westerveld. 
 
Voorstel 
PvdA afdelingen Meppel, Westerveld en De Wolden gaan samenwerken in één afdeling:  
PvdA Zuidwest Drenthe.  
 
Dit heeft als voordeel dat: 

      Je hebt een grotere achterban, hierdoor kunnen actieve leden samenwerken op thema’s. 
      Je kunt dezelfde moties indienen in de drie gemeenteraden.  
      De fracties kunnen elkaar ondersteunen bij onderwerpen waar zij mee te maken hebben 

(begroting/ landelijke thema’s als zorg, energie, enz.) 
      De eigenheid van de lokale gemeentelijke politiek blijft bestaan en wordt gerespecteerd. 
      Versterking van de fractie kan plaatsvinden door leden met hun eigen specialiteiten. 
      De bestaande budgetten en toekomstige inkomsten door donaties en bijdragen blijft beschikbaar 

voor de lokale activiteitengroep. Dit komt tot uitdrukking binnen de afdelingsbegroting en rekening. 
Dit geeft geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie.  

 
Vervolg 
In de eerstvolgende ledenvergadering 2019 (maart/ april) worden benoeming van de bestuursfuncties, de 
statuten en begroting aan de leden voorgelegd. 
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Terugblik raadslidmaatschap 2018 

Sinds 29 maart 2018 ben ik raadslid. Nu ruim acht maanden verder is het  

tijd om terug te blikken.  

Wat heeft het mij gebracht, wat heeft het de PvdA  

Meppel gebracht en zijn de Meppelers er iets beter van geworden?  

Wat heeft het mij gebracht? 

Samen met Folkert vorm ik de fractie, we worden ondersteund door Ella en Hans als duo-raadsleden.  

Het is fantastisch dat met de aanwezigheid van Hans en Ella we toch een behoorlijke fractie kunnen  

vormen. Met zijn tweeën al die stukken lezen, bezoeken afleggen, vergaderingen bijwonen, dat is niet te 

doen. Met ons vieren is het nog steeds heel veel maar beter te doen. Als je nieuw in de raad komt, is het 

een soort orkaan waar je in terecht komt. Heel veel stukken, heel veel regels om te leren, moties,  

amendementen, artikel 32 vragen, motie vreemd, allemaal nieuw! En dan het politieke spel, ik kijk mijn 

ogen uit: op de tribune zitten is toch echt anders dan zelf in de arena staan! Vanaf de tribune denk je  

weleens: loop nu naar de interruptiemicrofoon. Maar zelf lopen en snel tekst en vraag bedenken, dat 

vraagt doorlopend opletten en gespitst zijn. Want iedere interruptie moet altijd eindigen in een vraag!  

Kortom, iedere raadsvergadering of commissie leer ik weer bij, het is fantastisch! 

Wat heeft het de PvdA Meppel gebracht? 

Of ik die vraag kan beantwoorden weet ik niet. Ik probeer te denken, handelen en spreken vanuit ons  

sociaal democratisch gedachtegoed. Dat betekent voor mij dat ik vooral oog heb en houd voor de  

menselijke maat. Ook in de gemeenteraad probeer ik ons geluid zo helder mogelijk te formuleren.  

Onze fractie zet in op betaalbaar wonen voor iedereen, een prettige duurzame woonomgeving,  

toegankelijke zorg. Met regelmaat vragen we naar de gevolgen voor inwoners als het gaat om de overstap 

van gas naar duurzame energie. Elke 1e zaterdag van de maand zitten we in Stadscafé Oasis: zowel 

maakt dat de ontmoeting met leden en anderen mogelijk en als fractie en bestuur praten we weer bij. 

Zijn de Meppelers er iets beter van geworden? 

De meest tastbare resultaten van de afgelopen 8 maanden: we hebben fors ingezet op de  

planontwikkeling Vledder. Mede door onze inzet is er een goede oplossing gekomen voor alle partijen  

aldaar waaronder de Jumbo. We zijn kritisch en tegelijkertijd meedenkend met het college van B&W. Zo 

denken we actief mee hoe de kosten in de jeugdzorg in de grip gehouden kunnen worden. Voor ons blijft 

belangrijk dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Tegelijkertijd hameren we er ook op dat de  

gemeente beter inzicht geeft in die kosten zodat er meer bewustzijn is. We zijn kritisch naar een school in 

Nieuwveense landen: liever een school maar dat is niet haalbaar. Komt er een of twee scholen dan in  

ieder geval met een sportvoorziening. Als laatste is een motie van de PvdA aangenomen waarin we het 

college oproepen om samen met de bewoners van Nieuw-

veense landen een visie op het hart van die nieuwe wijk te 

ontwikkelen. 

En voor 2019? 

We blijven alert de ontwikkelingen volgen en zetten onze  

eigen acties in. Onze eerste actie zal zijn om al die bekladde 

elektriciteits-kastjes te voorzien van actuele kunst of mooie 

lokale foto’s.  

En hebben jullie ideeën of wensen: laat ze horen! 

raadslid, Jolida Voetelink 
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Motie “Zorg parkeren” aangenomen met een omweg, 

“Hoe moeilijk kan het zijn”, dacht ik. We worden allemaal gemiddeld ouder dan vroeger en we blijven zo 

lang dit kan thuis wonen. Komt de ouderdom met gebreken, dan hebben we zorg en ondersteuning waar 

we op kunnen rekenen. Want iedereen krijgt de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig is. Fijn om oud te 

kunnen worden in je eigen vertrouwde omgeving. 

In deze snelle tijd moet zorg en ondersteuning ook snel zijn. Zo lijkt het althans. Niet dat onze ouderen of 

andere hulpbehoevende thuiswonenden haast hebben, maar de zorg is duur en de zorg wordt afgerekend 

per minuut. Elke minuut die bespaart kan worden is dan ook een waardevolle minuut.  

Zijn er dan mogelijkheden om op de zorg te besparen zonder 

dat de mensen die deze zorg nodig zijn te kort te doen? 

Maak het de zorgverleners een stukje makkelijker, zorg voor 

minder bureaucratie en geef ze de ruimte. Veel zorgverleners 

vliegen op de fiets door ons Meppel om dat te doen waar ze 

goed in zijn. Namelijk het verlenen van goede zorg dichtbij, 

bij iedereen die dit nodig heeft thuis. “Petje af!”  

 

Maar soms heb je lange routes ver uit elkaar, of is het  

dusdanig weer dat op de fiets geen optie is. Dus dan moet je 

met de auto. In de binnenring van de stad Meppel krijgen de 

hulpdiensten dan te maken met parkeren en de bijbehorende 

tarieven. Vaak korte parkeertijden die wel betaald moeten 

worden, maar daarbij komen nog meer kosten en laat staan wat dit aan tijd kost.  

Zoals het bijhouden, het declareren en de administratieve verwerking door de werkgever. 

Al met al een dure bezigheid wat het leveren van de zorg alleen maar duurder maakt. Het zoeken van de 

dichtstbijzijnde parkeerplaats levert stress en tijdsverlies op, en als het niet lukt om een plekje te vinden 

ben je ook nog eens te laat aanwezig. Dit wordt allemaal betaald met zorggeld. 

Dus dacht ik: “Dat kan anders!”. Gratis parkeren voor zorgverleners en ook op plekken die normaal niet 

mogen. Gezien de korte duur van parkeren moeten de gereserveerde plaatsen van vergunningshouders 

ook worden opengesteld voor deze groep kortparkeerders. (De vergunninghouders plaatsen zijn vaak vrij 

gezien veel mensen overdag naar hun werk toe gaan.) 

De motie die dit direct mogelijk maakte vond niet veel steun bij de coalitie partijen en de CU. 

Dus een meerderheid zat er niet in. Maar na aanpassing van de motie om 1 jaar proef te draaien met 1 

zorgleverancier die veel mensen in de binnenstad bediend, waren meer partijen nieuwsgierig geworden 

naar wat de uitkomst zou kunnen zijn. Met deze wijziging kon de PvdA rekenen op een meerderheid. 

Alleen de VVD en de CU stemden tegen. Hoe kan je als hele fractie van de VVD tegen zijn als de VVD-

wethouder voor is? Daarnaast zijn de wegen van de CU soms ondoorgrondelijk. Ondanks gaat de pilot er 

toch komen en ben ik ervan overtuigd dat dit een meerwaarde heeft voor de mensen die zorg nodig zijn 

en hen die de zorg leveren. Dit zowel in tijdsbesparing, minder stress, meer plezier in je werk en tenslotte 

ook in de financiën. (Wordt vervolgd) 

Hier kunt u de aangenomen motie lezen:  
https://meppel.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/167/2018/11/M11.-Motie-PvdA-zorgparkeren.pdf 
 
Hans Boersma duo-raadslid  PvdA Meppel 

https://meppel.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/167/2018/11/M11.-Motie-PvdA-zorgparkeren.pdf
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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@ziggo.nl 

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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