
 

 
 
 
 

GOUDS ROOD 

 

     

• Arie Slinger over Europese eenheid 
 
• Co Caljouw met tegenzin naar de stembus 
 
• Co Caljouw over ‘woningnood’  
 
• Stemoproepen Johan Veld en Nils van Teijlingen 
 
 

 
• Jaarverslag 2014  
 
• Notulen ALV maandag 15 december 2014 
 
• Uitnodiging ALV maandag 23 maart 2015  

 

Maart 2015 
Ledenmagazine van de PvdA afdeling Gouda 



 2



 3

 

 

 
PvdA 

  
 
REDACTIE GOUDS ROOD 
 

Co Caljouw telefoon:  0182-510426 
 e-mail:  caljouw@planet.nl 
 

Nils van Teijlingen telefoon:  06-19030683 
 e-mail:  goudsroodkopij@hotmail.com 
 
 
AFDELING GOUDA ONLINE 
 

Website: www.pvdagouda.nl 
 
Facebook:              pvdagouda 
 
Twitter:      @pvdagouda 
 
 
SECRETARIAAT AFDELING GOUDA 
 

Mark Maijenburg  telefoon:  0182-756675 
 
 e-mail:   mark.pvdagouda@gmail.com 
    info@pvdagouda.nl 
 adres:  Vondelstraat 27 
    2802 NG Gouda 
 
 
UW KOPIJ VOOR GOUDS ROOD 
 

De volgende Gouds Rood verschijnt: medio juni 2015 
in aanloop naar de ALV van:   29 juni 2015 
De deadline voor uw kopij is:  29 mei 2015  
Kopij wordt louter geplaatst indien 
deze (bijtijds) verzonden is naar:  goudsroodkopij@hotmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 
  
Door: Gerrit Schinkel  

voorzitter 
 
Dit is het eerste nummer van Gouds Rood van 2015. Het bewogen jaar 
2014 ligt achter ons en we kijken vol goede moed vooruit. Allereerst naar 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten, want die staan wanneer 
Gouds Rood in uw mailbox verschijnt of op de deurmat valt, voor de deur. 
Woensdag 18 maart is weer zo’n cruciaal moment. De uitslag van deze 
verkiezingen zijn niet alleen van belang voor de provincie Zuid Holland, 
maar hebben ook landelijke impact omdat de samenstelling van de 
nieuwe Eerste Kamer hierdoor wordt bepaald. Al met al is het dus zeer 
belangrijk dat de Partij van de Arbeid sterk uit de bus komt. Ga dus 
stemmen. Dat stemmen geldt ook voor de Waterschapsverkiezingen die 
ook op 18 maart worden gehouden.   
 
In Gouds Rood treft u het jaarverslag van onze afdeling aan. 
 
De nieuwe gemeenteraadsfractie is nu een jaar bezig en tijdens de ALV 
van 23 maart zal de fractievoorzitter verslag doen van het afgelopen jaar 
en vooruitblikken naar 2015. 
 
Tijdens de ALV van 15 december 2014 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen geëvalueerd en in de ALV van 23 maart a.s. 
zal het bestuur voorstellen hoe zij aan de uitkomsten van deze evaluatie 
invulling wil geven.  
 
Een belangrijk agendapunt op 23 maart is de verkiezing van 
bestuursleden, congresafgevaardigden en afgevaardigden voor het 
gewest. Er zijn al leden die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn. In 
Gouds Rood kunt u hier verdere bijzonderheden over lezen. 
 
Ik hoop u in groten getale op maandag 23 maart a.s. te verwelkomen. 
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Openbaar gebied 

  
Door: Co Caljouw 
 
Om de steeds strammere kuiten alsook andere anatomische onderdelen 
te gerieven wandel ik liefst dagelijks door de Goudse Hout en pik dan mijn 
geesteskindje heemtuin (mede-oprichter in 1970) liefdevol mee. 
Dat laat ik echter wel uit het hoofd als er weer eens een fikse stortbui is 
geweest, een klimatologisch gebeuren dat ons steeds vaker zal treffen. 
Want dan liggen er op zijn minst op een vijftal plaatsen in dit ook door 
(te)veel honden gefrequenteerde groengebied meters brede plassen op 
en over de paden van wel anderhalve decimeter diep. 
Je kunt dan vanaf bij voorbeeld de Platteweg (drie ingangen) alleen van 
nabij restaurant ’t Vaantje richting heemtuin. Niet alleen ik maar talloze 
andere wandelaars en joggers keren foeterend op hun schreden terug 
want zonder laarzen maak je geen kans. 
 
Twee zomers geleden reeds wendde ik mij tot de dienst openbaar gebied 
met klachten als boven omschreven. Resultaat nog immer: nulkommanul. 
Mijn vierde telefoontje dateert van medio december en met begrip voor 
uitstel van welke werkzaamheden dan ook vanwege de feestdagen heb ik 
de hoorn (hoewel…) in januari wederom tweemaal opgepakt. 
Na wachten en doorverbinden werd ik telkens zeer vriendelijk en 
welwillend te woord gestaan maar inmiddels, diep in februari, is er nog 
steeds niets gebeurd. 
Bij elk gesprek moest ik aangeven waar die plassen zich bevinden. Toen 
heb ik voorgesteld: kom eens achter die computer vandaan en fiets eens 
derwaarts om zelf te zien waarover klager het heeft. 
Na uitleg waar de Platteweg al eeuw en dag ligt krijg ik een mailtje met de 
foto van één plas en bijbehorende vraag: bedoelt u deze? Ja, maar die 
andere plassen dan?  
 
Om dit toch al te lange verhaal te bekorten: die computergestuurden van 
het openbaar gebied gaan  niet over de Goudse Hout; ik moet bij een 
provinciale dienst zijn met het woord groen in zijn naam. 
Kijken of er van mijn krimpend pensioentje niet een paar lieslaarzen afkan. 
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UITNODIGING ALV 23 maart 2015 

 
  
Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering PvdA afd eling Gouda 
 

Datum:  maandag 23 maart 2015 
 

Plaats:  Café Résistance (te bereiken door tuin Ver zetsmuseum) 
 

Tijd:   20.00 uur 
 

Agenda: 
 
 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen 
 
3. Notulen ALV dd. 15 december 2014 
 
4. Jaarverslag 2014, jaarrekening 2014 en verslag kascommissie 
 
5. Terugblik 2014 en vooruitblik 2015 van de fractie 
 
6. Opvolging evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 
 
7. Verkiezing vertegenwoordigers congres  

• Aftredend en niet herkiesbaar: Bea Marsman 
• Aftredend en herkiesbaar: Jaap Warners (reserve) 
• Verkiesbaar: 

o Sander van Alten 
o Herman Klein 

 
8. Verkiezing vertegenwoordigers gewest 

• Aftredend en niet herkiesbaar: Max de Groot 
• Aftredend en herkiesbaar: 

o Tonnie de Kamper  
o Wim Cornelis (reserve) 
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• Verkiesbaar: 
o Nils van Teijlingen 
o <Vacature 1> 
o <Vacature 2> 
o <Vacature 3> 

 
9. Verkiezing bestuursleden 

• Aftredend en niet herkiesbaar: Nils van Teijlingen 
• Aftredend en herkiesbaar: 

o Gerrit Schinkel (voorzitter) 
o Mark Maijenburg (secretaris) 
o Ronald Greven (penningmeester)  

• Verkiesbaar: 
o Lotte Klene 

 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
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Notulen ALV 15 december 2014 

 
  
Notulen Algemene Ledenvergadering maandag 15 decemb er 2014 
Locatie: Café Résistance 
 
 
1. Opening 
De opening is geschied, een ieder is welkom geheten door de voorzitter. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn 3 kennisgevingen van afmelding ontvangen en 1 wordt ter plekke 
gemeld. 
 
3. Notulen ALV 10 juni 2014 
Ben de Bruijn laat weten dat hij meende destijds bij de stemming over het 
coalitieakkoord ook ‘voor’ gestemd te hebben, louter met de toevoeging 
‘behoudens het sportonderdeel’ en zich dus niet van stemming onthouden 
te hebben. 
Verder worden de notulen aangenomen. 
 
4. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 
Mark Maijenburg geeft een presentatie van de evaluatie van het gehele 
proces omtrent de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hij geeft daarbij 
aan dat het bestuur deze evaluatie heeft uitgevoerd op 5 thema’s (A t/m 
E). 
 
4.A Profielen van kandidaten 
Eerst wordt (middels een tijdlijn) een verklaring gegeven waarom de 
evaluatie nu klaar is en niet eerder. 
 
Opmerkingen:  
Max de Groot laat weten 8 december 2013 (een datum vóór de aanvang 
van de tijdlijn) al te hebben aangegeven dat hij een evaluatie wenste voor 
een onderdeel.  
Het bestuur heeft er voor gekozen het gehele verkiezingstraject in één 
keer te evalueren. 
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De vergadering laat weten in het kandidaat-profiel ook individuele 
competenties voor de collectieve top van lijst (zoals in evaluatie gezegd) 
te willen zien, naast het algemene profiel. Dat dus explicieter opnemen in 
fractieledenprofiel zoals dat er nu ook al instaat (aanvullende opmerking 
Rogier Tetteroo). 
 
4.B Werven van kandidaten 
Opmerkingen:  
Max de Groot brengt de scoutingscommissie ter sprake, in relatie tot het 
punt ‘vroegere opsporing van competente belangstellende leden’. Gerrit 
Schinkel laat weten dat de scoutingscommissie niet de werving van 
beoogde kandidaten gebracht heeft waar op gehoopt werd. 
Mohammed Mohandis laat weten dat dergelijke vroegtijdige signalering 
een aandachtspunt dient te zijn van álle (actieve) leden.  
Rogier Tetteroo: nieuwe leden dienen (door het bestuur) actief benaderd 
te worden om naar de ALV te komen.  
 
Marion Suijker: Waarom is ‘eerder werven’ een verbeterpunt? Er was een 
jaar van tevoren begonnen en er wáren voldoende kandidaten. 
Mark Maijenburg geeft aan te streven naar een grotere pool van leden. 
Marion Suijker hoopt daarbij in het bijzonder leden te vinden die langer 
gebonden zijn aan de partij en bijvoorbeeld reeds 2 jaar lid zijn. 
 
4.C Verkiezingsprogramma 
Opmerkingen:  
Guido Prinsenberg stelt voor om bij het bespreken van het 
verkiezingsprogramma op de ALV vooraf duidelijker aan te geven wat we 
voornemens zijn te besluiten. Dus niet de gehele lopende tekst maar met 
name het punt zélf, louter voor amendering open te stellen. Dus een lijst 
van 20 a 30 punten met de kennisgeving dat er later nog een alinea 
omheen geschreven wordt. 
Ricardo Witteman onderschrijft dit; meer in punten, minder in een lap 
tekst. Dus in punten in de input-ALV, bij de definitieve vaststelling de 
gehele tekst. Er dient bij de definitieve vaststelling ook een lijst aanwezig 
te zijn van punten die eerder afgevallen waren op de input-ALV.  
 
Marion Suijker wil graag helder hebben wie er eindverantwoordelijk is voor 
de lijst verkiezingsprogrammapunten. Dit in relatie tot: ga je voor de 
inhoud van punten, of voor presenteerbaarheid.  
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Mark Maijenburg geeft als optie aan: intern puur op inhoud, extern een 
selectie daarvan, al-dan-niet-in ‘bullits’. 
 
4.D Vaststellen kandidaten en wethouders kandidaten   
Opmerkingen:  
Rogier Tetteroo: op de ALV waarbij de profielen vastgesteld werden was al 
bekend hoe wethouderskandidaten geselecteerd gaat worden. Daarna is 
er in allerlei ALV-discussies bij stilgestaan, tot nieuwjaarsreceptie aan toe.  
 
Guido Prinsenberg: als je een wethouderskandidaat kan leveren ben je 
ook afhankelijk van coalitiegenoten (wie accepteren zij wel en niet), dus je 
kan maar in beperkte mate van te voren bepalen hoe je selecteert. Laten 
we die wethoudersprofielen dus helemaal cancellen. 
  
Rogier Tetteroo: het in de presentatie genoemde verbeterpunt ‘meer 
helderheid’ suggereert dat niet duidelijk gecommuniceerd was hoe en of 
men zich kon aanmelden. Maar wie beschikbaar was kon zich melden, dat 
was helder genoeg. 
 
Max de Groot: de ALV waarop de kandidatenlijst werd vastgesteld verliep 
niet goed. Zo werden er aan het begin van de vergadering geen nieuwe 
aanmeldingen geaccepteerd en aan het eind ervan wel. 
Gerrit Schinkel geeft aan dat de gehanteerde procedure voor wat dit punt 
betreft vooraf was voorgelegd aan PvdA-landelijk en deze liet weten dat 
de gehanteerde procedure op dit punt aan de regels voldeed. 
 
Max de Groot: de kiesbriefjes waren niet genummerd en mijns inziens is 
de verkiezing daarmee ongeldig. De gehele procedure was volledig, 
daardoor ongeldig en het bestuur wilde dit aspect na melding bij het 
landelijk bureau melden.  
Reactie bestuur: Mark Maijenburg geeft aan dat te allen tijde het aantal 
verspreidde stembriefjes gelijk was aan het aantal aanwezige leden en er 
daarom geen reden was de kandidaatstellingsprocedure ongeldig te 
verklaren. In de presentatie was dit al aangegeven, tezamen met het 
verbeterpunt de stembriefjes in de toekomst tóch te nummeren. 
 
Max de Groot: Voorzitter van commissie had de kandidatenlijst moeten 
verdedigen of de voorzitter van het bestuur 
Ria Caljouw: moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor 
kandidatenlijst, bestuur of commissie; die moet de verdediging doen. 
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Iemkje Tijsseling: het bestuur was verantwoordelijk, dus díe moest 
verdedigen. Het bestuur bevestigt dat.  
Ricardo Witteman: in verleden is de lijst als geheel verdedigd en 
vervolgens individueel. Bestuur is het er mee eens dat dit een goede gang 
van zaken is (stond ook bij verbeterpunten).  
Bea Marsman: het gaat over het verdedigen; dat dat moet gebeuren, door 
wíe dan ook doet er niet. En zowel het geheel van het profiel van de 
fractie, maar ook van de individuelen. 
 
Max de Groot: Bestuur had moeten ingrijpen op ‘politieke spelletjes’ bij het 
vaststellen van de kandidatenlijst. 
 
Max de Groot: stelt voor een commissie die gaat kijken hoe een vooraf 
opgestelde fatsoenlijke kandidatenlijst in tact kan worden gelaten bij de 
vaststelling ervan. 
Rogier Tetteroo: commissie ingesteld door de ALV of door het bestuur? 
Max: door bestuur ingestelde commissie 
 
Rui Germano stelt vast dat ALV het hoogste orgaan is en vond het goed 
dat deze dan ook in ALV het laatste woord had.  
 
Rogier Tetteroo en Ria Caljouw pleiten voor in de toekomst voor een 
onafhankelijke commissie ipv adviescommissie. Nu lag 
verantwoordelijkheid bij bestuur, maar qua verantwoording bij 
adviescommissie (wat niet correct is). 
 
Ricardo Witteman: de soort commissie maakt niet uit, het bestuur moet 
(sowieso) wijzigingen motiveren aan commissie of aan ALV.  
Rogier Tetteroo: alleen aan commissie 
Ricardo Witteman: (inderdaad,) aan commissie 
 
Guido Prinsenberg: adviescommissie moet aan ALV rapporteren, maar dat 
werkt(e) dus niet. 
Marion Suijker: bestuur is ALTIJD verantwoordelijk, ook bij onafhankelijke 
commissie. 
Mark Maijenburg: het is in ieder geval belangrijk helder te zijn over de 
voors en tegens inzake een onafhankelijke commissie en een 
adviescommissie als daar door de ALV een keuze in wordt gemaakt. 
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4.E Campagne 
Opmerkingen:  
Marion Suijker: blij met keuze niet aan landelijk te committen bij de PR. 
Blijft ingewikkeld item in verkiezingen en laten we de keuze hiervoor 
voortaan ook in ALV vaststellen i.p.v. in het campagneteam.  
Rogier Tetteroo stelt voor dit toch aan het campagneteam over te laten, 
waar Marion Suijker zich vervolgens bij aansluit. 
 
Rogier Tetteroo: het customizen van posters is wel duurder, maar toch een 
(blijvende?) overweging voor in de toekomst. 
 
Rogier Tetteroo: meer focussen op eigen-doelgroep-gerichte activiteiten 
ipv ‘debatten voor eigen parochies’ elders.  
Mohammed Mohandis: sluit zich daar bij aan. In grote steden spreken 
lijsttrekkers samen zelfs af in de voorfase ‘hoeveel we gaan doen’.  
Marion Suijker: is voor tóch alles te doen.  
Rogier Tetteroo: dat kost wel heel veel tijd, want moet ook goed 
voorbereiden en de organisatie van een debat is sowieso al blij als we 
überhaupt iemand sturen.  
Mohammed Mohandis: je gaat als lijsttrekker naar dergelijke debatten 
voor de journalisten 
Marion Suijker: en eventueel voor het leggen van contacten tbv een 
eventuele coalitie later. 
Wim Sonnemans: als we sportdebatten (of vergelijkbaar) organiseren 
moeten we dat doen vóór het ‘debattencircus’ start. 
 
Rogier Tetteroo: dropt het idee van een Ideeën-dropbox op de website. 
Idee wordt aangenomen; (deze dropbox kan een Emailadres zijn). 
Mark Maijenburg: wil de vandaag door de vergadering-gedane 
verbetersuggesties in de volgende ALV voorleggen in verslag. En bij die 
gelegenheid alle punten behandelen, inclusief het al-dan-niet instellen van 
een commissie.  
 
5. Fractieplan  (door fractievoorzitter Marion Suijker) 
Fractieleden stellen zich voor. 
“Wat vinden wij echt belangrijk; 4 hoofdthema’s en proactief (be-) 
handelen, niet louter reactief op college”. 
 
Jongerenhuisvesting (Michiel Sikkes in samenspraak met Rogier Tetteroo, 
maar onafhankelijk) 
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Jeugdwerkeloosheid (Siham Massrour en Khalid Tatou) 
Zorg (Peter den Boer en Marion Suijker) o.a. het bezoeken van ouderen, 
om te horen wat er leeft. In relatie tot de drie decentralisaties, maar ook in 
het algemeen. Ter plekke wordt Peter Schekkerman door Marion Suijker 
ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze bezoeken.  
 
Er wordt vanuit de vergadering een suggestie gedaan om een mailtje naar 
alle leden te sturen waarin alle leden uitgenodigd worden om voorkeurs-
/inspraakonderwerpen aan te leveren.   
 
Social return on investments: doelgroep die minder makkelijk zelf aan de 
bak komt; gemeente kan bij aanbestedingen zeggen dat ze van aannemer 
verwachten dat zij tenminste een medewerker met een beperking 
aannemen. 
 
Vraag ophalen bij de mensen zelf, voorafgaand aan een stemming is. 
Zoals bij verplaatsing markt i.v.m. Sinterklaas. “Wat zullen we stemmen?”. 
 
Ben de Bruijn (aan raadsleden): wat is jullie controlerende taak? 
Marion Suijker: hoofdtaak is volksvertegenwoordigende deel; langsgaan 
bij mensen; input ophalen, maar ook uitgangspunten uitleggen; “wat 
vinden wij belangrijk voor Gouda”. 
 
Gesignaleerde trend: voorspelbaarheid van partijen verandert en 
vervaagt. 
 
Joka Simic wordt ook uitgenodigd mee te gaan op vrijdagochtend met de 
gesprekken. 
 
Ria Caljouw hoopt op meer zichtbaarheid (door middel van media want 
groter bereik dan 1-op-1-contact), maar erkent de afhankelijkheid van 
media.  
 
Iemkje Tijsseling wil meer aan de website zien gebeuren. Meer actualiteit 
in het bijzonder. Eventueel onderbrengen van Facebook en twitter.  
 
6.A Jaarwerkplan 
Oude vertrouwde activiteiten zijn gesneuveld wegens meer focus op 
doelstelling ‘vergroten ledenbestand’. 
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Suggesties uit vergadering hiervoor: 
 
Klaas Bolt: bijeenkomst over het thema ‘basisinkomen’ (maar vind dit zelf 
eigenlijk meer wat voor landelijk) 
 
Guido Prinsenberg: een themabijeenkomst kan leuk zijn, maar mag wat 
minder geformaliseerd. Themabijeenkomsten kunnen te highbrow zijn en 
te weinig informeel. 
 
1 x per maand een vast inloopmoment voor inspraak op wijkniveau.  
 
Leden ook nodig om achterban (niet-leden) te bereiken. 
 
Marion Suijker wil ook Asscher e.d. krijgen voor lokale activiteiten. 
 
Rui Germano geeft aan te overwegen de politiek cafés te organiseren. 
 
Mohammed Mohandis: zichtbaarheid voor de stad met de data erbij. 
 
Tonnie de Kamper suggereert Asscher uit te nodigen voor politiek café.  
 
Jose van Eijckelenburg: 1 mei bloemetje is AOW-leeftijd. 
 
Wim Sonnemans: consulteer opzeggers.  
Mark Maijenburg: goed idee; bij opzeggingen met de vermelding ‘lokale 
reden’.  
 
Zichtbaar zijn in de wijkcentra, structureel (niet alleen bij verkiezingen), om 
de waarde waar je voor staat blijvend te laten zien. 
 
Guido Prinsenberg: ga na waar je potentiele leden zitten. Bijvoorbeeld in 
besturen van wijkteams en sportverenigingen en dergelijke.  
 
Jose Eijckelenburg: er worden sowieso minder snel mensen lid. Hoe doen 
andere partijen dat qua solidariteit; is het systeem achterhaald? 
 
Verder activeren van het huidige ledenbestand. Stel je ook de vraag “Wie 
zijn de leden in Gouda? Waarom is iemand lid geworden?” en dat 
vervolgens onderzoeken.  
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Marion Suijker stelt vast dat eigenlijk nog best veel leden actief (of in ieder 
geval hier vanavond aanwezig) zijn. 
 
Rogier Tetteroo: bij het uitnodigen van leden op specifieke thema’s ook 
denken aan ons stadsnetwerk; mensen die wel PvdA-zijn, ook al zijn ze 
geen lid.  
 
Mark Maijenburg vat samen: 
1 niet alles formeel 
2 politieke cafés houden; dan maar minder 
3 huidige leden bestand (en sympathisanten in de stad) betrekken. 
 
Wim Sonnemans: ook wijkcontactpersonen inzetten bij het bereiken van 
bovenstaande doelen. 
 
6.B Begroting  
Jose van Eijkelenburg merkt op dat het bedrag bij ‘reservering 
Verkiezingskas maart 2018’ nu een sluitpost is. Daarbij vraagt ze het 
bestuur na te denken over het gewenste bedrage in de kas in 2018 en de 
reserveringen in de jaren daaraan voorafgaand op af te stemmen. 
 
Begroting wordt aangenomen 
 
7. Congres 17 en 18 januari 
Bea Marsman schetst de meest actuele onderwerpen vanuit het congres: 
- Hoe om te gaan met giften 
- Voorkoming belangenverstrengeling 
- Ledendemocratie van onderaf 
- Kandidatenlijst 1e kamer 

 
Moties veelal over de 3 decentralisaties en werkgelegenheid. 
 
Mohammed Mohandis: bespreken we binnen de afdeling van te voren 
welke pre-adviezen je volgt? Bea Marsman geeft aan dat dat lastig is; het 
zijn er een paar honderd. Daar zou een speciale ALV voor bijeen 
geroepen moeten worden en de meeste afdelingen kunnen/doen dat niet. 
Herman Klein wil toch per amendement weten of het pre-advies gevolgd 
wordt of niet. 
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Klaas Bolt: de communicatie met landelijk (bijvoorbeeld telefonisch) is 
slecht.  
 
8. Vertegenwoordiging congres en gewest 
Vraag naar ALV: wie wil er naar het congres, wie meldt zich aan als 
gewestelijk afgevaardigde? Deze oproep wordt via GR herhaald.  
 
9. Campagne provinciale staten en waterschap 
Het bestuur maakt hiervoor een opzet en vraagt de leden om zich te 
melden met ideeën.  
 
10. Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie wordt aangekondigd. 
Mohammed Mohandis adviseert het nieuwe tijdstip te blijven 
benadrukken.  
 
11. Rondvraag 
Ben de Bruijn: zorgen over de zorgverzekeringsmaatschappijen. 
Tonnie de Kamper deelt die zorg. 
Klaas Bolt: solidariteit gaat er uit. 
Peter den Boer is nieuwsgierig naar de stand van zaken bij de SPD in de 
zusterstad van Gouda. 
Rui Germano wil aandacht voor ledenwerving in andere talen, voor 
mensen die de Nederlandse taal nog niet beheersen. 
Wim Sonnemans: wijkteams merken de bezuinigingen; er is alleen 
subsidie voor activiteiten. Het adviesrecht blijft wel behouden (en daarmee 
3000 om experts in te kunnen schakelen). 
 
12. Sluiting   
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering 
na de oproep om onder het genot van een drankje na te praten.  
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‘De Nieuwe Jeugdwet in de praktijk’    
 Uitnodiging / Loes Ypma 

  

  maandagavond 9 maart 2015 

  over de nieuwe jeugdwet in de praktijk  

  met tweede kamerlid LOES YPMA  
 
Hoe gaat het na alle veranderingen in de jeugdzorg per 1 januari 2015? 
Wat zijn de knelpunten in Gouda, waar loopt u tegenaan? 
Waarom zijn al die veranderingen nodig? 
Hoe kan het beter? 
En houden we nog genoeg geld hiervoor, nu blijkt dat Gouda minder 
vanuit het rijk veel minder geld zal krijgen? 
Wat is de rol van het onderwijs? 
En hoe gaat het met passend onderwijs? 
Deze vragen en nog veel meer komen aan de orde op onze 
themabijeenkomst op 9 maart a.s. 
 
Tweede kamerlid Loes Ypma zal een inleiding verzorgen.  
Vanuit het onderwijs (Stichting Klasse) directeur/bestuurder   
Ger Schenk zijn visie geven en de Goudse situatie belichten.  
Vanuit cliëntenperspectief zal Swanet Woldhuis, algemeen directeur 
Balans, vereniging voor ouders en kinderen met ontwikkelingsstoornissen, 
haar ervaringen delen.   
Natuurlijk is er ruimte om uw inbreng en ervaringen en visie te delen. 
 
Bent u betrokken, heeft u vragen, wilt u meer weten, uw ervaringen delen 
of uw visie geven kom dan 9 maart. Het onderwerp is belangrijk genoeg. 
Onze kinderen hebben de toekomst en moeten allen kansen krijgen. Dat 
vinden wij als PvdA. En dat vindt u toch ook?   
Wanneer:  9 maart 2015 
Programma 20.00 - 22.00 uur. Inloop 19.30 uur, daarna napraten. 
Waar:   Café Résistance Gouda 
 
Voor meer informatie : marion.suijker@gouda.nl 
 



 18

 

 

 
Provinciale Staten 

 
  
Door: Co Caljouw  
 
Vanzelfsprekend ga ik straks weer stemmen op een hopelijk aanstaand 
Statenlid in mijn provinciaal bestuur,  uitkomend voor de Partij van de 
Arbeid. Dat doe ik echter met de nodige tegenzin en uitsluitend om mijn 
partij, waarvan ik al een mensenleven lang lid ben,  in deze voor haar zo 
benarde tijd te steunen. 
 
Uiteindelijk zal mijn stem opgaan in een mijns inziens volstrekt 
ondemocratisch tot stand gekomen Senaatszetel, lid van een college dat 
zogenaamd a-politiek, min of meer neutraal zogezegd, wetgeving, tot 
stand gekomen in de Tweede Kamer, toetst op deugdelijkheid en zo meer. 
 
In mijn geboorteplaats Breda zouden ze zeggen: en gij geleuft da! Met 
andere woorden: met democratische plannen van ons – rechtstreeks 
gekozen – parlement wordt om louter politieke redenen de kachel 
aangemaakt; zelfs soms met steun van eigen partijgenoten. 
Aan die ondemocratische koehandel, waarbij de coalitie van VVD en PvdA 
met de hoed in de hand, diep buigend voor marchandeurs, charlatans met 
wie ik niks te maken wil hebben, het op een akkoordje moet zien te 
gooien. Afschaffen die handel! 
 
En dan zijn er nog legio redenen om de provincies als bestuurlijke 
organen te laten verdwijnen. In de eerste plaats is er het wanbeleid op het 
gebied van de ruimtelijke ordening. Nooit zijn de expansiedriften van al die 
afzonderlijke, zich als exclusief  en vooral dynamisch beschouwende 
gemeenten, ook maar enigermate beteugeld met een gruwelijke 
verstedelijking van het platteland tot gevolg. En mede daardoor een nog 
maar altijd groeiend wegennet (sneeuwvlok: 700 km file), pijn aan de ogen 
veroorzakende en grotendeels lege bedrijventerreinen. De toch al 
schaarse ruimte in ons land daarenboven verkwanseld aan de intensieve 
landbouw met haar teveel aan kassen en nog altijd groeiend aantal 
megastallen. 
Resteert nog een veel te groot, te ambitieus opgezet, winkelareaal met 
een rap stijgende leegstand. Vorig jaar sloten in ons land 22.000 
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winkeliers voorgoed hun deuren. Centrum Bloemendaal vergroot, 
Waddinxveen met een imposant project erbij; Goverwelle exit en ook 
Waddinxveense winkeliers elders in de knel. 
 
De provincie gaat daar niet uitsluitend en alleen over maar als 
Gedeputeerde Staten en de Statenleden vrijwel nergens meer over 
besluiten (zoals trouwens ook de gemeenteraden in toenemende mate…), 
waarom dan niet opgeheven? Een bestaan louter om op achterbakse 
wijze de Eerste Kamer zijn destructief spel te kunnen laten spelen lijkt mij 
veel te weinig van het “goede”.  
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De Europese Unie in zwaar weer 

  
Door: Arie Slinger 

februari 2015 
 
De optimisten willen een Federaal Europa met een democratisch gekozen 
parlement en bestuur. Een Europa dat een economische, sociale en 
culturele eenheid vormt. Een - zegt men - elitaire wensdroom. 
Wat willen de pessimisten? Nationalisten en populisten van links en rechts 
willen af van de euro (terug naar de eigen gulden, franc, mark, etc.). Geen 
bemoeienis van Brussel met onze politieke cultuur en soevereiniteit 
(zelfstandigheid). 
 
Wanneer je de extreme standpunten bekijkt, zie je een Europese Unie die 
staat voor een economische marktpolitiek, een eenheidsmunt (de euro) en 
een belangenstrijd van rijke en arme naties, d.w.z. lidstaten. Dat is de 
feitelijke situatie, die niet democratisch maar vooral technocratisch, 
bureaucratisch en imperialistisch (machtsuitbreiding) is.  
 
De politieke werkelijkheid is een ander gegeven dan de wensen van de 
dromers, zowel voor- als tegenstanders van de huidige Europese Unie. 
Unie suggereert eenheid, de realiteit verdeeldheid. Ook binnen de 
vaderlandse politiek constateren we deze standpunten en ook binnen 
partijen die worstelen met voor- en tegenstanders van de gewenste dan 
wel ongewenste Europese politieke cultuur. 
 
Het is het intrappen van een open deur, wanneer je stelt, dat Europa geen 
politieke en culturele eenheid is. Hetzelfde geldt voor de economische en 
sociale politiek van de lidstaten en van de landen in Oost-Europa, die 
graag willen toetreden tot de EU.  
 
De Babylonische spraakverwarring wordt gevolgd door een politieke 
belangenverwarring. Daarbij komen grensconflicten met Rusland en de 
Baltische staten en de Oekraine. Dat is de ene kant; de andere kant is de 
spanning tussen goed- en slechtdraaiende economieën: platgezegd 
Noord- en Zuid-Europa. De EU stelt grenzen aan de staatsschuld  en 
begrotingstekorten van de lidstaten. Zo wil Brussel (de EU) deze landen  
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dwingen tot financiële beheersing en hervormingen van hun economische 
structuur: privatiseren en minder overheid. Dit verhaal heb ik meer 
gehoord! Het is de historie van het moderne conservatisme en liberalisme. 
Zet de onderkant van de maatschappij en de minderheidsgroepen onder 
druk om het kapitaal te ontzien. Het laatste, het kapitaal, verrijkt zichzelf 
ten koste van de uitkeringen, pensioenen en inkomsten uit arbeid.  
Kan de EU tegen dit laatste een dam opwerpen? Dat is de vraag waarop 
de Uniepolitiek geen antwoord heeft. Er is in de politiek van de EU weinig 
licht en als het er al is, zijn het dwaallichten.  
 
Het is niet enkel een botsing tussen politiek en praktijk; het is een grote 
crisis van arbeid (en gebrek eraan) en kapitaal en solidariteit tussen Oost, 
West, Noord en Zuid binnen Europa. 
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Oproep kandidaten 
 

  
Op de ALV van 23 maart aanstaande staan verkiezingen voor diverse 
functies op de agenda. Voor alle functies geldt dat de termijn waarvoor 
iemand verkozen wordt 2 jaar is.  
 
Congresafgevaardigden 
Als congresafgevaardigde vertegenwoordigt u onze afdeling op het 
landelijk congres. U stemt over voorstellen, resoluties, amendementen 
moties op het congres namens de Goudse afdeling. U houdt ruggespraak 
met het bestuur en minimaal eens per jaar ligt u aan de ALV toe wat 
besproken en besloten is op de congressen. De afdeling heeft 1 
congresafgevaardigde en 1 reserve op basis van ons ledenaantal.  
 
Momenteel is Bea Marsman de congresafgevaardigde van de afdeling en 
Jaap Warners is reserve. Bea Marsman stelt zich niet meer verkiesbaar 
voor een nieuwe periode. Via deze weg wil het bestuur Bea alvast 
bedanken voor haar jarenlange inzet.  
 
Jaap Warners heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Tevens hebben 
Sander van Alten en Herman Klein zich bij het bestuur aangemeld als 
kandidaat voor congresafgevaardigden.  
 
Gewestelijk afgevaardigde 
Als gewestelijk afgevaardigde vertegenwoordigt u onze afdeling op de 
ledenvergaderingen van het gewest Zuid-Holland. U stemt over 
voorstellen, resoluties, amendementen moties op de vergaderingen 
namens de Goudse afdeling. U houdt ruggespraak met het bestuur en 
minimaal eens per jaar ligt u aan de ALV toe wat besproken en besloten is 
op de vergaderingen. De afdeling heeft 5 gewestelijk gevaardigden en 1 
reserve op basis van ons ledenaantal.  
 
Max de Groot en Tonnie de Kamper zijn momenteel gewestelijk 
afgevaardigde en Wim Cornelis is reserve. Max de Groot stelt zich niet 
meer verkiesbaar voor een nieuwe periode. Via deze weg wil het bestuur 
Max alvast bedanken voor zijn inzet de afgelopen 2 jaar.  
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Tonnie de Kamper heeft aangegeven herkiesbaar te zijn, Wim Cornelis 
stelt zich opnieuw beschikbaar als reserve. Nils van Teijlingen heeft 
aangegeven zich kandidaat te stellen voor gewestelijke afgevaardigden. 
Daarnaast zijn nog 3 vacatures te vervullen. 
 
Bestuursleden 
Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen: 
 

Gerrit Schinkel – voorzitter 
aftredend en herkiesbaar 
 
Mark Maijenburg – secretaris 
aftredend en herkiesbaar 
 
Ronald Greven – penningmeester 
aftredend en herkiesbaar 
 
Nils van Teijlingen – algemeen bestuurslid 
aftredend en niet herkiesbaar 
 
Mayke Nieuwenhuis – algemeen bestuurslid 
termijn t/m maart 2016 

 
Nils heeft aangegeven zicht niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe 
termijn. Hierdoor is het bestuur op zoek naar minimaal 1 extra bestuurslid, 
maar meerdere zijn ook van harte welkom, vele handen maken namelijk 
licht werk.  
 
 
Voor alle drie de geledingen kunt u zich tot 23 maart 19:00 uur 
verkiesbaar stellen bij de secretaris. Dit doet u door een e-mail te sturen 
naar mark.pvdagouda@gmail.com. Vermeld in uw bericht duidelijk voor 
welke geleding en welke functie(s) u zich wil kandideren en uw 
contactgegevens inclusief lidnummer.  
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De gemeente en de kloof  
tussen klant en kiezer 

  
Door: Een door Arie Slinger ingekort en bewerkt art ikel uit Trouw 

 van Seije Slager 
 
De gemeente en de kloof tussen klant en kiezer 
 
Een behoorlijk gemeentebestuur maakt deel uit van een democratische, 
politieke gemeenschap. Een statement dat zo nu en dan met voeten wordt 
getreden.  
Vooral als je de kiezer tot klant maakt van allerlei taken die door het 
landsbestuur worden gedecentraliseerd, d.w.z. bij de gemeentelijke 
overheid worden gelegd. 
 
In tegenstelling tot de wetenschap neemt de politiek besluiten die zonder 
een of meer proefprojecten worden verordonneerd. Wetenschappelijke 
projecten legt de wetenschap onder de loep van de spanning tussen 
theorie en praktijk. De politiek begint met het invoeren van de theorie 
zonder de controle van de praktische of onpraktische uitvoering. Kortom, 
de logica raakt daarbij zoek. Politieke wensen worden tot realiteit 
verklaard! De huidige redenering van de landelijke overheid leidt tot 
overbelasting van de gemeenten met een veelheid van door de overheid 
gedecentraliseerde (afgeschoven op de gemeenten) taken. Het 
uitgangspunt van het landsbestuur van de commissie d’Hondt was dat 
“Gemeenten de oren en ogen zijn van de overheid in de samenleving”. 
Volgens mij een aanname waarbij je vraagtekens kunt plaatsen. Staan 
samengevoegde gemeenten wel dichter bij de burger? Waarom hebben 
ministers grotere naamsbekendheid dan wethouders? Waarom moeten 
landelijke politici er aan te pas komen om lokale en provinciale 
statenverkiezingen interessant te maken? Helaas ziet men in Den Haag 
de gemeente niet als een politieke gemeenschap, maar als een 
servicegerichte organisatie. Vanuit het gezichtspunt van Den Haag wordt 
de burger gezien als klant en niet als kiezer van het gemeentebestuur. 
Dan vind je, gezien vanuit het oogpunt van “doelmatige” uitvoering, de 
klant belangrijker dan de ter stembus gaande kiezer. Zo ondergraaft het 
Rijk de politieke betrokkenheid van de burger als democratisch inwoner 
van zijn/haar gemeente. 
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Een ander punt van kritiek is de ministeriële verantwoordelijkheid; wordt 
die nu voor de uitvoering bij de gemeente of bij het Rijk gelegd? Kunnen 
gemeenten de taken die op hen afkomen wel ”efficiënt” behappen? Denk 
aan de schaalvergroting en herindelingen in dit verband. Sommige 
gemeenten gaan een samenwerkingsverband aan, om de toebedeelde 
taken aan te kunnen. Dit roept de vraag op, wat er dan nog aan 
democratische controle en verantwoordelijkheid overblijft voor de raden 
van de bij zo’n orgaan aangesloten gemeenten. Mijns inziens weinig tot 
niets! Uiteindelijk leidt het grote, opgelegde aantal taken tot een 
gedwongen buitenspel zetten van de burger. De burger wordt op afstand 
gezet van de klant. 
Zie hier de groeiende kloof tussen klant en kiezer. Meer efficiëntie en 
minder democratie. 
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Woningnood 

  
Door: Co Caljouw 
 
Daar zat hij dan pontificaal in beeld bij de eerste concrete bouwactiviteiten 
in Westergouwe. Onze wethouder Rogier Tetteroo. Prominent op een foto 
in het Algemeen Dagblad als een soort makelaar waar het immers ging 
om een eerste contingent koopwoningen.  
Nu kan wat mij betreft een PvdA-bestuurder niet vaak genoeg in de 
kolommen prijken; vooral waar de lokale sociaal-democratie overwegend 
schittert door afwezigheid. 
 
Tot zover mijn positieve insteek. Minder gelukkig was ik met zijn term 
woningnood, die hij hanteerde alsof het nog mei 1945 was en meer dan 
één miljoen woningen in ons land bleken te zijn weggeschoten of –
gebombardeerd. 
Je zou gewoon (een kwestie van taalkunde) het begrip woningnood nu 
eens moeten vervangen door hongersnood, met al die te dikke mensen in 
ons land. Dan ervaar je vanzelf hoe onzinnig het woord woningnood in de 
huidige tijd klinkt. 
Je kunt hooguit spreken van hier en daar een behoefte, zeker aan 
betaalbare huurwoningen. Tijdens die dramatische uitspraak van onze 
wethouder stonden er in Gouda 851 woningen te koop. De 
woningleegstand voor het gehele land bedraagt thans 400.000! In onze 
grote steden is de leegstand bijna 10 procent. 
 
De wethouder zei ook nog blij te zijn met belangstelling van buiten onze 
gemeente. Wordt de fietsenchaos rond het station nog groter (om maar 
eens wat te noemen) om over de leegstand in de gemeente van herkomst 
van de nieuwe ingezetenen nog maar te zwijgen. 
Tijdens het polsen van de belangstelling voor het eerste bouwproject in 
Neerlands laagste polder bestond iemand het om te zeggen graag uit 
Goverwelle te vertrekken omdat die wijk “zo minder wordt”. 
Ligt er dan een niet veel schonere taak om verloedering van Goudse 
stadsdelen te voorkomen en eindelijk nou eens ernstig rekening te houden 
met een onvermijdelijke, hier en daar in ons land al zeer actueel, krimp 
van de burgerij? 
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Jaarverslag 2014 PvdA Afd. Gouda 

  
Inleiding 
Het kalenderjaar was een bewogen jaar voor onze afdeling. De 
belangrijkste gebeurtenis waren de gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart 2014. Onder leiding van een enthousiast campagneteam heeft de 
afdeling uitgebreid campagne gevoerd (canvassen, deelname kandidaten 
aan diverse debatten, flyeren, politieke cafés, werkbezoeken met 
deelname van 2e Kamerleden).   
Ondanks deze intensieve campagne verloor de PvdA in Gouda 2 van haar 
7 zetels en is met 5 zetels voor het eerst sinds mensenheugenis niet meer 
de grootste fractie in de Raad. De nieuwe raadsfractie bestaat uit Marion 
Suijker (fractievoorzitter), Peter den Boer, Siham Massrour, Khalid Tatou 
en Michiel Sikkes. Hein Pierhagen is burgerraadslid. Gelukkig maken we 
wederom wel deel uit van het nieuwe College van B&W. Rogier Tetteroo 
is onze wethouder.  
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de belangrijkste activiteiten 
van het afgelopen jaar en aan het eind wordt in het kort vooruitgekeken 
naar het nieuwe jaar. 
 
Samenstelling bestuur 
Het afdelingsbestuur was in 2014 als volgt samengesteld: 
• Gerrit Schinkel  voorzitter 
• Mark Maijenburg  secretaris 
• Ronald Greven  penningmeester 
• Nils van Teijlingen algemeen bestuurslid 
• Mayke Nieuwenhuis algemeen bestuurslid 
 
Congresafgevaardigden 
Bea Marsman en Jaap Warners (vervanger) waren in 2014 onze 
congresafgevaardigden.  
 
Gewestelijk afgevaardigden 
Max de Groot, Siebe Keulen, Tonnie de Kamper en Wim Cornelis 
(reserve) vertegenwoordigden in 2014 onze afdeling in het Gewest. 
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Ledenvergaderingen 
in 2014 werden er drie algemene ledenvergaderingen gehouden.  
• In de ALV van 24 maart werd teruggekeken op de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen, werden de jaarverslagen vastgesteld en 
werd Mayke Nieuwenhuis als nieuw bestuurslid benoemd.  

• Op 10 juni 2014 werd een speciale ALV gehouden. Onderwerp was 
het onderhandelingsakkoord voor de vorming van een nieuw college 
van B&W. De aanwezige leden gingen akkoord. 

• In de ALV van 15 december 2014 werd het proces m.b.t. de 
gemeenteraads-verkiezingen geëvalueerd, werden begroting 2015 en 
het jaarwerkplan van het bestuur 2015 vastgesteld en presenteerde 
Marion Suijker het fractiejaarplan. 
 

1 Mei 
Op de Dag van de Arbeid kregen de leden die 65 jaar of ouder zijn weer 
de traditionele bos rozen. De viering van 1 mei vond plaats in het 
Verzetsmuseum met Flora Goudappel als spreekster. Zij was kandidaat 
voor het Europees Parlement waarvoor medio mei verkiezingen waren. 
Tevens werd 7 jubilarissen, 4 personen zijn 50 jaar lid, 3 personen 25 jaar, 
in het zonnetje gezet. De bijeenkomst werd besloten met het zingen van 
de Internationale.  
 
Gouds Rood 
Gouds Rood is in 2014 drie keer verschenen. De redactie werd gevormd 
door Nils van Teijlingen en Co Caljouw. José van Eijkelenburg 
organiseerde de bezorging van de papieren versie van Gouds Rood. De 
daadwerkelijke bezorging wordt gedaan door een aantal trouwe leden. 
 
Communicatie 
De afdeling heeft sinds 2013 een vernieuwde website 
(www.pvdagouda.nl). De Facebook pagina (pvdagouda) is opnieuw 
ingericht en we hebben ook een Twitter account (@pvdagouda). 
   
Wijkactiviteiten/contact met de burger 
Aan iedere wijk in Gouda is een aantal (fractie)leden gekoppeld als eerste 
aan-spreekpunt. In 2014 is getracht invulling te geven aan het oprichten 
van een Ombudsteam, maar helaas is dit nog niet goed van de grond 
gekomen. In 2015 zal opnieuw geprobeerd worden om zo’n team in 
Gouda op te zetten. Vooralsnog is Nils van Teijlingen de contactpersoon 
en wordt op onze website hier naar verwezen. 
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De PvdA heeft in 2014 meerdere contacten gehad met de Goudse burger, 
o.a.: 
• Op 25 januari: bezocht staatssecretaris Jette Klijnsma met Goudse 

PvdA politici de Goudse Binnenstad; met inwoners werd gesproken 
over diverse sociale aangelegenheid zoals b.v. werkgelegenheid 

• Op 10 februari bracht  2e kamerlid Loes Ypma, op initiatief van Wim 
Sonnemans, een bezoek aan de speciale basisschool De Oostvogel; 
haar bezoek stond in het teken van de nieuwe wet op het Passend 
Onderwijs. 

• In september is een buurtonderzoek in Gouda Noord gehouden over 
de nieuwe bestemming van de Prins Willem Alexander kazerne. 

• Begin november werd door een aantal (raads)leden van de PvdA een 
enquête gehouden bij bewoners van de Nieuwe Haven over de 
eenmalige verplaatsing van de wekelijkse warenmarkt door de 
landelijke intocht van Sint Nicolaas in Gouda. 

• Op 15 maart werd in het kader van de WMO een bezoek gebracht aan 
Kwintes. 

 
Regionale samenwerking 
Het afdelingsbestuur wil graag onderzoeken of er behoefte is aan 
regionale samenwerking met PvdA afdelingen in de Goudse omgeving. 
Op 20 november is er een eerste kennismaking geweest met 
bestuursleden van Waddinxveen. In januari 2015 heeft dit een vervolg 
gekregen in een bijeenkomst van bestuursleden van de afdelingen Gouda, 
Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard. Deze 
contacten zullen in 2015 worden geïntensiveerd.  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zaterdag 11 januari hield de PvdA haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in 
het Verzetsmuseum. Deze bijeenkomst was weer druk bezocht, niet 
alleen door leden maar ook door leden van andere fracties in de Goudse 
gemeenteraad en belangstellenden van buiten Gouda. Klapstuk was 
uiteraard weer onze traditionele PvdA Nieuwjaars quiz. Het winnende 
team bestond dit jaar uit Klaas Bolt, Sander van Alten, Wim Sonnemans, 
Lotte Klene, Johan Veld en Hein Pierhagen.   
 
Nieuwe leden actie 
Op donderdag 4 september is er een bijeenkomst voor nieuwe leden 
gehouden in het Huis van de Stad onder de noemer “(her)Ontdek de PvdA 
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Gouda”. Ook in 2015 zal er weer een bijeenkomst voor nieuwe leden 
worden gehouden. 
 
Vrijwilligersklus 
In december heeft een aantal PvdA leden net als in 2013 de Raambuurt 
weer versierd met kerstversieringen. Deze actie is in samenwerking met 
de Speelwinkel georganiseerd.  
 
Politiek café 
In 2014 werd drie keer een Politiek Café georganiseerd: 
• Op 5 maart was er een discussieavond met verschillende 

vertegenwoordigers van sportclubs en politici waarin de vraag centraal 
stond wat de gemeente kan betekenen om de maatschappelijke rol 
van de sportverenigingen te versterken.  

• Op 7 maart was Agnes Jongerius, voormalig voorzitter van de FNV en 
nr. 2 op de kandidatenlijst van de PvdA voor het Europese Parlement 
te gast. Centraal stond de aanpak van de werkloosheid. 

• Op 16 mei 2014 werd o.l.v. 2e Kamerlid Mohammed Mohandis 
gediscussieerd over verschillende “Europese” aangelegenheden. 
Spreker was Bernard Naron, nr. 8 op de kandidatenlijst van de PvdA 
voor de verkiezingen van het Europese Parlement.   

 
Doorkijk naar 2015 
Net als 2014 wordt 2015 weer een belangrijk jaar voor de PvdA. De 
verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart zullen een landelijke 
impact hebben. Het bestuur gaat hiervoor uiteraard campagne voeren en 
rekent op uw steun en inzet.  
 
Het bestuur van de afdeling Gouda 
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Op naar de Provinciale Statenverkiezingen 
van 18 maart! 

  
Door: Johan Veld 

kandidaat PvdA Provinciale Statenverkiezingen Zuid Holland 
 
Als de verkiezingen naderen is het altijd weer leuk om je in te zetten voor 
de campagne van je eigen partij. Uiteraard ben je nog meer gemotiveerd 
indien je door je eigen PvdA als kandidaat voor de provinciale staten mee 
doet.  Dit geldt des te meer indien je na vier jaar raadslidmaatschap in 
Gouda nu een beetje langs de lijn van de politiek staat. Maar los van je 
persoonlijke motivatie: het is natuurlijk ook niet niks waar we als PvdA 
voor staan en dat we elke dag weer moeten uitleggen waarom we 
gekozen hebben voor regeringsdeelname. 
 
Er staat veel op het spel voor de PvdA. Vele burgers worden getroffen 
door de decentralisaties van zorg, van maatschappelijke ondersteuning en 
van de zorg voor werk voor mensen met een beperking met de daar 
bijbehorende bezuinigingen. De oplopende werkloosheid en armoede 
schreeuwt om maatregelen. Ouderen dreigen verder te vereenzamen. 
 
De PvdA heeft er voor gekozen om niet aan de kant te staan bij de huidige 
crisis en wil verantwoordelijkheid dragen voor de toekomstige inrichting 
van Nederland. De PvdA staat voor een zorgzame overheid die opkomt 
voor de belangen van haar kwetsbare burgers en voor een samenleving 
waarin we klaar staan voor elkaar. 
 
Het einde aan de onzekerheid lijkt in zicht te komen. Economisch herstel 
dient zich aan maar daarvoor is wel de komende jaren blijvende stabiliteit 
nodig. Nederland moet nu geen regeringswisseling ondergaan: dit kabinet 
moet de rit tot in 2017 uit blijven zitten.  
 
Voor die tijd valt echter nog veel te doen en daarvoor is een sterke PvdA 
nodig. 
 
Het is hierbij van groot belang dat ook de provincie zijn steentje bijdraagt:  
ruim 35 miljoen euro wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserve in de 
provinciekas die gebruikt kan worden voor allerlei lokale en regionale 
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projecten op het terrein van natuur, water en openbaar vervoer. Het is de 
wens van de PvdA in Zuid Holland dat daar meer werk van wordt gemaakt 
dan het slechts oppotten van geld. 
 
De provincie als werkgever heeft ook een rol om WAJONGers en 
voormalige WSW ers te helpen aan een baan. Ook zij verdienen immers 
een kans op de arbeidsmarkt. De PvdA zegt: doe daar wat aan! 
 
Naast het openbaar vervoer blijft het stimuleren van de fiets ook van 
belang: voor uw eigen gezondheid, uw portemonnee maar ook voor de 
natuur moeten we de auto zo veel mogelijk laten staan. De PvdA fractie in 
Zuid Holland zet in op meer en veiliger fietspaden en betere 
stallingsmogelijkheden bij de stations. 
 
Het is bijna 18 maart. 
Ik roep u op om in discussie te gaan met uw familie, vrienden en 
kennissen in uw directe omgeving, om hen te bewegen te gaan stemmen 
op 18 maart, voor een sterke fractie van de PvdA in de provincie en in de 
Eerste Kamer. 
 
En als u stemt voor de provincie: vergeet niet ook op uw kandidaat te 
stemmen voor het waterschap Rijnland: ook daar valt nog te vechten voor 
kwijtschelding van de waterschapsbelastingen voor diegenen die dit echt 
niet meer kunnen betalen. 
 
De PvdA maakt het verschil: laten we er voor zorgen dat dit ook nog na 18 
maart kan. 
 
Groet Johan Veld, 
kandidaat PvdA Provinciale Statenverkiezingen Zuid Holland 
 
 
 



 33

 

 

 

Op naar de Waterschapsverkiezingen 
van 18 maart! 

  
Door: Nils van Teijlingen 

kandidaat PvdA Hoogheemraadschap Rijnland 
 
18 maart 
Per dit jaar vallen de waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten op één en dezelfde dag. Het is de hoop en verwachting 
dat dit een positief effect heeft op de opkomst. 
 
Waterschap...?  
De verantwoordelijkheden van het waterschap zijn de kwaliteit van het 
buitenwater en bescherming tegen het water van laaggelegen gebieden.  
 
Welk verschil kan de PvdA in het waterschapsbestuur daarbij maken? 
Is er dan zoiets als ‘sociaal-democratisch waterbeheer’? Dat is er níet als 
het gaat om technische en functionele zaken. Maar zeker wèl als het gaat 
om de verdeling van de kosten die hieraan verbonden zijn. 
 
De sterkste schouders de zwaarste lasten  
Alle partijen vinden het belangrijk dat Nederland goed beschermd blijft 
tegen water, daar zitten geen onderlinge verschillen in. 
Maar wie betáált daarvoor, in welke verhouding? Dát is de knop waar je 
aan draait als je de PvdA jouw stem geeft voor het Waterschap. 
 
 

Groet Nils van Teijlingen,  
kandidaat PvdA Hoogheemraadschap Rijnland 
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AGENDA 

  
 
12 maart  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
23 maart  20:00 ALV - Verantwoording 

bestuur over 2014 
Café Résistance 

  9 april  20:00 Bestuursvergadering  
  1 mei  20:00 1-mei viering Café Résistance 
11 juni  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
29 juni  20:00 ALV 

 
Café Résistance 

  9 juli  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
13 augustus  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
  3 september  20:00 (her)Ontdek PvdA Gouda Huis van de Stad 
10 september  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
29 september  20:00 ALV 

 
Café Résistance 

  8 oktober  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
12 november  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
10 december  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
14 december  20:00 ALV - Jaarwerkplan en 

begroting 2016 
Café Résistance 

 
 
Nog te plannen activiteiten: 

- Thema-/Inhoudelijke bijeenkomsten (2x) 
- Zichtbaarheidsacties (i.s.m. de fractie) 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter      531229 
Mark Maijenburg secretaris     756675 
Ronald Greven penningmeester    537199 
Nils van Teijlingen Gouds Rood        06-19030683 
Mayke Nieuwenhuis          06-30081169  
 
WETHOUDER 
Rogier Tetteroo          06-42200196  
 
RAADSFRACTIE 
Marion Suijker fractieleider     534553 
Khalid Tatou vice-fractieleider      
Peter den Boer fractie-penningmeester    511084 
Michiel Sikkes fractiesecretaris       06-13305542 
Siham Massrour 
Hein Pierhagen burgerraadslid 
 
OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
vacature  Binnenstad      752969 
Bep Rijsbergen De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier   06-43410070 
Will Oosterom Gouda-Noord    515617 
Gerrit Schinkel Plaswijck      531229 
Wim Sonnemans Achterwillens     516340 
Cok van de Graaf  Oosterwei     582009 
vacature Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis  
vacature Goverwelle      
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 
STATENLEDEN  ZUID - HOLLAND 
Siebe Keulen          06-33724433 
          06-13305542 
VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
Hennie Noorlander (Binnenstad)     524655 
Joop van de Wel (Bloemendaal-Oost)    532456 
Riet Kalden (Bloemendaal-West)    537745 
Peter Schekkerman (Oost)     522182 
Gerrit Schinkel (Korte Akkeren en Goverwelle)  531229 
 

Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: goudsroodkopij@hotmail.com 


