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VAN DE VOORZITTER 
 

  
Door: Gerrit Schinkel 

voorzitter 
 
 
Het jaar 2015 loopt op zijn laatste benen en de feestdagen staan voor de 
deur. December is altijd weer een maand waarin wordt teruggeblikt. Ik ga 
dat hier niet doen, dat bewaar ik voor mijn nieuwjaarstoespraak op 9 
januari 2016. Iedereen heeft zo zijn herinneringen aan 2015. Voor de een 
was 2015 een mooi jaar, maar anderen hebben minder leuke dingen 
beleefd en zullen het afgelopen jaar zo snel mogelijk willen vergeten. 
 
Maandag 14 december houden we onze laatste ALV van 2015. Een 
belangrijk onderwerp is al maanden de discussie over het rapport “Over 
wat van waarde is”. Een werkgroepje o.l.v. Sander van Alten en Herman 
Klein is hiermee enthousiast aan de slag gegaan. Op onze vorige ALV is 
hierover uitgebreid gediscussieerd en op de ALV van 14 december zal dit 
onderwerp van gesprek zijn.  
 
Op de agenda staat ook het jaarplan van het bestuur voor 2016. Zoals u 
elders in Gouds Rood zult lezen is dit een sober jaarplan. De wil om 
activiteiten te ontplooien is aanwezig maar de praktijk leert dat plannen 
alleen uitgevoerd kunnen worden wanneer we daar genoeg capaciteit 
tegenover kunnen zetten. En op dat gebied zijn er momenteel helaas wat 
knelpunten. Persoonlijke omstandigheden zijn de oorzaak dat een van 
onze bestuursleden haar bestuurswerkzaamheden helaas, maar 
volkomen begrijpelijk, heeft opgeschort. En dan gaat onze 
afdelingssecretaris het bestuur ook verlaten. De reden is domweg dat hij 
gaat verhuizen naar onze buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zo valt er 
weer een gat. Van verschillende kanten werd er al geopperd een fusie aan 
te gaan met Bodegraven-Reeuwijk. Dat lijkt misschien een gek voorstel, 
maar aangezien Gouda niet de enige afdeling is die niet zwemt in zijn 
bestuurskader zou het helemaal geen raar idee zijn om maar eens na te 
gaan denken over manieren waarop we als buurgemeenten elkaar op 
bestuurlijk niveau kunnen helpen. Elders in dit blad leest u dat er al enige 
initiatieven zijn ontplooid.  
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Het bestuur is op zoek naar ledend die zich beschikbaar stellen om te 
helpen de activiteiten in het jaarplan te helpen uitvoeren en tot een succes 
te maken. De functie van secretaris is daarbij een cruciale en ik doe hierbij 
dan ook een dringende oproep aan enthousiaste kandidaten. Een ander 
belangrijke functie is die van websitebeheerder. We zoeken hiervoor ook 
iemand die zich hier voor wil gaan inzetten.  
 
Ik hoop u allemaal op onze ALV van 14 december a.s. te begroeten. 
Vanaf deze plaats wens ik u prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling. Tot 14 december a.s. en/of op 9 januari 2016 bij onze 
nieuwjaarsreceptie.   
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UITNODIGING ALV  
maandag 14 december 2015 

 

  

 
 
Datum 

 
 
Maandag 14 december 2015 

Plaats Café Résistance (te bereiken via 
de tuin van het Verzetsmuseum) 

Tijd 

 
20 uur 

  
 
AGENDA 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen ALV dd. 29 september 2015 
4. Discussie Rapport van Waarde  
5. Continuiteit afdelingsbestuur  
6. Jaarplan 2016 en begroting 2016.   
7. Van de fractie  
8. Van het gewest 
9. Rondvraag. 
 
 
Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6 

 

 

Bestuursleden gezocht 

  
 
Het bestuur zoekt versterking vanwege het vertrek van 2 bestuursleden op 
korte termijn door persoonlijke omstandigheden. Concreet wordt gezocht 
naar een secretaris en minimaal één algemeen bestuurslid.  
 
Taken secretaris: 

- Verslaglegging van vergaderingen 

- Monitoren mutaties in de ledenadministratie (wordt door het 

landelijk bureau beheerd)  

- Organiseren nieuwe ledenbijeenkomst 1x per jaar 

- Voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen op 

procesmatig gebied 

 
Rol algemene bestuurslid: 
Ieder bestuurslid heeft zijn/haar eigen portefeuille, bijvoorbeeld 
aanspreekpunt voor het ombudsteam, organiseren 1-mei viering of 
aanspreekpunt voor congres- en gewestelijk afgevaardigden van de 
afdeling. Daarnaast wordt verwacht dat u aanwezig bent bij de 
maandelijkse bestuursvergaderingen en ALV’s.  
 
U kunt uw interesse kenbaar maken bij de voorzitter Gerrit Schinkel 
(gj.schinkel@planet.nl) of de secretaris Mark Maijenburg 
(mark.pvdagouda@gmail.com) 
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Notulen ALV 29 september 2015 
 

  
 
Datum Maandag 29 september 2015  

 
Plaats Café Résistance 
Aanvang 20.00 uur 
 
 
Opening 
De opening is geschied, een ieder is welkom geheten, speciaal Nicole 
Teeuwen. 
 
Mededelingen 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Jaap Warners, Ria Caljouw, 
Peter den Boer, Gerard Struijk, Mark Maijenburg, Jose van Eijkelenburg, 
Iemkje Tijsseling, Gerard Tijsseling, Peter Schekkerman, Mayke 
Nieuwenhuis, Patrick Verhoeven en Hein Pierhagen. 
Onze secretaris Mark Maijenburg gaat verhuizen naar Reeuwijk. Er is dus 
een vacture. Liefhebbers gevraagd. 
 
Notulen ALV 29 juni 2015 
Zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
Discussie concept resolutie “Over wat van waarde is” 
Een werkgroep bestaande uit Sander van Alten, Herman Klein, Marjan 
Arenoe, Klaas Bolt en Henk van der Ploeg heeft een concept notitie 
opgesteld die vanavond zal worden bediscussieerd. Als speciale gast is 
Nicole Teeuwen, oud wethouder zorg en sociale zaken van Houten en 
tegenwoordig directeur Passend Primair Onderwijs in Rotterdam, die ons 
bij zaal staan in de discussie. Sander van Alten geeft een toelichting op 
het concept en schetst nogmaals de procedure. Ons uiteindelijke voorstel 
zal als input dienen voor het congres. 
Nicole Teeuwen geeft een inleiding. De rode draad is hoe we als PvdA 
terug kunnen naar onze sociaal democratische wortels. En vooral eerst 
weten wat die wortels zijn. Ze verwijst o.a. naar het boek “Vooruit, de 
verzwegen politiek van het dagelijks leven” van Monika Sie Dhian Ho en 



 8 

Menno Hurenkamp (in samenwerking met de Wiardi Beckman Stiching). 
Ze verwijst ook naar het boek “De politiek terug in de lokale politiek” 
(Wiardi Beckman Stichting) en haar eigen boek “Blijven we een fatsoenlijk 
land?” 
Nicole vindt dat de werkgroep een goede voorzet heeft gegeven. In het 
concept dat nu voorligt staan belangrijke punten. Er vindt een levendige 
discussie plaats. Aan de orde komen o.a. de decentralisatie (in principe 
oké, maar dan niet nogmaals een bezuiniging er over heen), het 
(aangepast) onderwijs, de WMO (discussie openen om eigen vermogen te 
laten meetellen bij b.v. het plaatsen van trapliften in villa’s?). Er is vooral 
een goede communicatie nodig (ook degenen die niet zo goed de weg 
weten te vinden moeten mee kunnen). Dit n.a.v. de discussie over de 
rugzakjes in het onderwijs. Nicola vraagt zich af hoe dit zit in Gouda, is 
bekend wie daar gebruik van maken? Wellicht kan de fractie hier eens 
naar informeren. En natuurlijk de marktwerking in de zorg.  
Nicole benadrukt dat het belangrijk is dat de afdeling goede moties indient 
bij het congres. Daarbij moet steun worden gezocht bij andere afdelingen 
omdat het aantal leden van afdelingen een belangrijke rol spelen. Johan 
Veldt zal onze regiobesturen benaderen.  
 
Herman en Sander zullen de inbreng van vanavond verwerken in een 
nieuw concept. De aanwezigen zijn van mening dat de uitkomsten van 
Van Waarde naar het verkiezings-programma moeten worden vertaald 
(ook naar het lokale verkiezingsprogramma).  
 
Klaas Bolt zit namens de PvdA in de landelijke werkgroep over het 
basisinkomen. Er zijn gemeenten die een experiment houden. Klaas stelt 
voor dat Gouda zich hiervoor ook aanmeldt en zal wethouder Rogier 
Tetteroo meenemen.  
 
T.a.v. het onderwerp internationalisering zal Wim Sonnemans 
meedenken. 
 
 
Opening 
De opening is geschied, een ieder van de 23 aanwezigen is welkom 
geheten door de voorzitter. Aan de agenda worden 2 punten toegevoegd, 
terugkoppeling van de gewestelijk afgevaardigden als punt 4a en actuele 
politiek/vanuit de fractie als punt 4b. 
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Mededelingen 
Er zijn 3 kennisgevingen van afmelding ontvangen. 
 
Notulen ALV 23 maart 2015 
De vraag van Peter Schekkerman over de OZB voor/bij religieuze 
gebouwen uit de rondvraag is momenteel lastig te beantwoorden. Is een 
aspect om richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen te 
achterhalen.  
 
Discussie rapport Van Waarde  
Sander van Alten en Herman Klein geven een toelichting op het rapport 
Van Waarde en centraal hierin staat een omslag in denken, van ‘ik’ naar 
‘wij’. Binnen de partij is herhaaldelijk aandacht geweest voor Van Waarde, 
op 16 mei is een bijeenkomst geweest binnen onze afdeling met dhr. 
Marco Florijn, mede auteur van het rapport. Op 31 mei is een deel van het 
rapport besproken in een politieke ledenraad, ieder lid kan naar deze raad 
toe na. In september is een nieuwe ledenraad, om uiteindelijk op het 
congres in december 2015 het rapport Van Waarde vast te stellen, al dan 
niet na amendering.  
 
De ambitie is om als afdeling ons meer te laten horen op deze ledenraden 
en het congres. Daarvoor vragen Herman en Sander input vanuit de ALV. 
Welke onderwerpen, thema’s zou de afdeling graag nader uitgewerkt zien 
in bv. een motie die we op het congres willen laten aannemen? Als tip 
geeft Sander mee dat concrete moties kansrijker zijn dan technische 
moties of amendementen. Vanuit de aanwezigen worden enkele 
suggesties gedaan: 

- Standen maatschappij, waar is de verheffing? 

- Belasting gebedshuizen 

- Mensen leidend of zijn organisaties leidend? 
 
Graag zouden Sander en Herman met enkele leden de ALV van 
september en het vervolg hiervan voorbereiden. Henk v/d Ploeg meldt 
zich hiervoor aan.  
 
4a) Terugkoppeling van de gewestelijk afgevaardigden 
Toinie de Kamper en Nils van Teijlingen geven een terugkoppeling over 
de gewestelijke vergadering van mei.  

- In het werkplan van het gewest staat de ze ‘iets’ willen met de 
lokale afdelingen, maar concreet wordt dit niet gemaakt.  
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- De Rosa-leergang gaat binnenkort weer van start. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.  

- Agnes Jongerius was als gast aanwezig en gaf en inkijk in en 
ervaringen met haar werkzaamheden als Europarlementariër.  

 
Actuele politiek/vanuit de fractie 
In de gemeenteraad speelt het dossier van de PWA kazerne. Marion 
Suijker vertelt enkele achtergronden vanuit het coalitieakkoord en het 
collegevoorstel. Concreet wordt de raad gevraagd om krediet te verlenen 
voor de huisvestiging van de Ark en Gemiva. In de raad zal Marion een 
duidelijk PvdA geluid laten horen rondom dit debat en de voorjaarsnota.  
 
Andere onderwerpen die het afgelopen half jaar in de Raad zijn 
behandeld: 

- Huisvestingverordening opnieuw vastgesteld.  
De fractie heeft een motie ingediend om personen met een 
urgentie verklaring ook in de particuliere sector te kunnen 
onderbrengen. Deze heeft het helaas niet gehaald.  

- Participatiewet en Wsw 

- Stedenbanden / zustergemeenten worden (helaas) afgebouwd.  
 
Rondvraag 
Nils van Teijlingen vraagt ieder lid om wijzigingen zijn/haar gegevens voor 
de ledenadministratie goed door te geven zodat de verzendlijst voor 
Gouds Rood correct is en blijft.  
 
Peter Schekkerman vraagt of Gouda zich nog inspant voor de opvang van 
bootvluchtelingen.  
 
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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Armoedeconferentie Gouda 

  

Door: Siham Massrour 
Raadslid  
 
In de aanloop naar de armoedeconferentie op 4 november is een 
werkgroep armoede begonnen met raadsleden en de wethouder. Daarin is 
met elkaar gebrainstormd en besproken hoe de conferentie vorm moest 
krijgen en wat het doel moest zijn. Onze wethouder, Rogier Tetteroo, en 
de voorzitter van de voedselbank Gouda, Dries Nagtegaal waren de 
drijvende krachten. Ik was aanwezig op deze conferentie en het was goed 
om te zien dat er een grote opkomst voor was. Naast raadsleden waren er  
instanties en organisaties vanuit het werkveld die allemaal te maken 
hebben met armoede. Deze organisaties zijn uitgenodigd om ideeën te 
geven over hoe armoede tegen te gaan in Gouda.  
 
Tijdens het ochtendprogramma zagen we presentaties van het Sociaal 
Team Gouda over hun werkwijze en ervaringen en van Menno Fenger 
(associate professor Erasmus University) over armoedewetenschap.  
 
’s Middags waren er twee workshops van het Sociaal Team en van 
Westerbeek Gouda. De ene over schulden en preventie van schulden. De 
andere over ‘verstrekken en meedoen’ over regelingen en faciliteiten in 
Gouda.  
 
Aan de hand van deze twee workshops zijn twee werkgroepen gevormd 
met medewerkers van instanties en organisaties uit het veld. De bedoeling 
is dat deze werkgroepen een aantal malen bij elkaar komen om input te 
leveren voor de wethouder en de gemeenteraad. In het voorjaar van 2016 
kunnen de raad en de wethouder daarmee aan de slag om het 
armoedebeleid aan te scherpen en te hervormen waar nodig.  
 
Het was een goede conferentie en een interessante dag. Erg goed om te 
zien dat er veel belangstelling voor was. Ik kijk uit naar het verslag in het 
voorjaar om op dit zeer belangrijke punt voor ons goede stappen te 
kunnen maken.  
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Van Waarde 

  

Door: Sander van Alten 
 
Koersbepaling PvdA afdeling Gouda over Van Waarde 
Input voor de discussie in de Algemene Ledenvergadering van 
dinsdag 14 december 2015. 
 
Inleiding 
Begin dit jaar hebben we afgesproken dat we verbinding tussen landelijke 
partij en de afdeling meer inhoud zouden geven. Dit vooral met de 
voorbereiding van het congres waarop de resolutie VanWaarde Sociaal-
democratie in de 21e eeuw aan de orde zal zijn. Dit congres staat gepland 
voor het einde van dit jaar.  
 
Er is daarvoor een echt Gouds werkgroepje VanWaarde ontstaan, waarin 
we de thema’s hebben besproken, die op de achtereenvolgende 
ledenraden aan de orde zijn gekomen. Door de leden van dit werkgroepje 
zijn ledenraden bezocht en discussieavonden georganiseerd en sprekers 
uitgenodigd. Dit werkgroepje bestaat uit Marjan Arenoe, Klaas Bolt, Henk 
van der Ploeg, Herman Klein en Sander van Alten. Later aangeschoven 
Gerrit Schinkel en Wim Sonnemans. In een aantal avonden en drie 
ledenraden heeft het groepje zich verdiept in ‘VanWaarde’.  Goede en 
zinvolle gesprekken, waarbij we ook vooral bij elkaar dezelfde 
maatschappelijk betrokkenheid en gelijkgestemdheid ontmoeten. 
Oriëntatie op de vraagstukken die de sociaal-democratie in de 
hedendaagse tijd en toekomst heeft te beantwoorden, is bijzonder zinvol. 
‘VanWaarde’ is deels ook een persoonlijk appel. Hoe sta je in het leven. 
Wat doe je zelf in de Participatiemaatschappij. Goede vragen,  goede 
antwoorden. We kunnen in ieder geval op de verjaardag bij de buren 
straks weer helder uitleggen waarom we lid zijn van de PvdA.  
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Op 27 mei hebben we een speciale ledenavond gehad, waarin Marco 
Florijn, voormalig wethouder Rotterdam en ambassadeur VanWaarde, ons 
meenam in het ontstaan en de contouren van het rapport. In de daarop 
volgende discussie gingen veel van ons in op wat voor hen persoonlijk de 
sociaal-democratie betekent en wat daarin vooral van waarde is.  Op 29 
oktober hebben we kennis mogen nemen van een prikkelende inleiding 
van Nicole Teeuwen, voormalig wethouder in Houten en betrokken bij de 
opstelling van VanWaarde in het eerste uur. Nicole gaf aan dat er twee 
stromingen te onderkennen zijn als je kijkt naar VanWaarde: Zij die 
teruggaan naar de basiswaarden van de sociaal-democratie en zij die 
meer een mix aanhouden met elementen uit de hedendaagse liberale 
waarden, die overal gemeengoed zijn geworden. Marktwerking in 
overheidstaken is daarin een gevoelig thema. De samenwerking in de 
coalitie met de VVD is ontstaan in de periode dat het VanWaardetraject op 
stoom kwam. Het heeft zijn weerslag gehad op het conceptrapport en in 
het bijzonder een ‘pure’ opstelling ten opzichte van thema’s als 
marktwerking, prikkels en het idee van het basisinkomen onder druk 
gezet. Dit zelfs zodanig dat hierover niets in het concept rapport terecht is 
gekomen.  Nicole wees ons erop dat, naast iets vinden van wat er staat, je 
ook iets zou moeten vinden van wat er niet staat. Een uitdagende 
houding, die de blik verbreedt. 
 
Verder moeilijk in een paar zinnen samen te vatten het bezoek aan de 
ledenraden met hun vele workshops. Het ene moment zit je met FNV-
jongeren en een aantal Rode ondernemers in een kring te praten over de 
effecten van de Wet werk en zekerheid. Het andere moment ben je in 
debat over de brandhaard in Syrië met vluchtelingen die de ellende daar 
aan den lijve hebben ondervonden. Onze partij leeft wat dat betreft echt 
wel en staat midden in de samenleving. Opvallend ook de vele jonge 
mensen, die de ledenraden bezoeken. En er wordt discussie gevoerd, 
zoals dat eigenlijk wel hoort in de PvdA. Hieronder de vruchten van de 
bijeenkomsten en discussies. Het zal niet alles kunnen omvatten, maar 
om als afdeling de koers te bepalen geen gek begin. We spreken 
daarover op de ALV van 14 december a.s. Mits het congres na die datum 
ligt. De ANWB-functie van de partij, daar waar het betreft logistiek en tijdig 
plannen van data hort en stoot nog steeds wat, net als zo’n 25 jaar 
geleden. De datum moet op het moment van schrijven nog bekend 
gemaakt worden terwijl de Sint al weer in het land is. 
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Waar staat de afdeling 
Hieronder een beschrijving bij verschillende thema’s die besproken zijn en 
waar we wat van zouden moeten vinden. Een groot aantal thema’s 
hebben we eerder besproken. Uit de tot nu toe gevoerde discussies zou je 
kunnen afleiden dat de afdeling Gouda wat “progressief/klassiek” in de 
PvdA staat. Oftewel wel zijn zuinig op de basiswaarden en minder 
enthousiast over nieuwe postmoderne liberale uitgangspunten, dan wel 
links van het midden in de PvdA staat. 
Wat dit betekent heeft Nicole Teeuwen goed aangegeven met een schets 
van de start van het VanWaardetraject. Teruggegaan is naar de waarden 
van Wiebout, de Amsterdamse wethouder die de strijd aanbond met 
armoede en onhygiënische situaties in de arbeidsbuurten van zijn stad. 

 Werk hebben en een vangnet als je ‘valt’ 

 Goed wonen 

 Binding, onderdeel zijn van een gemeenschap, erbij horen.  

Zij verwees ook naar een studie van Monica Sie met de vraag of die 
waarden nog steeds actueel zijn. Rond het jaar 2000 was er nagenoeg 
volledige werkgelegenheid, het woningvraagstuk nagenoeg opgelost en 
solidariteit in de vorm van sociale zekerheid geregeld. Zijn de waarden 
dan bereikt en zijn deze niet meer actueel. Dat bleek niet het geval te zijn. 
Door de crisis  zijn de ondergrenzen van het bestaan voor toenemende 
groepen mensen weer in zicht gekomen. Werk hebben, maar het is niet 
zeker. Werk hebben, maar de beloning is beperkt door het aantal uren en 
beperking van arbeidsvoorwaarden. Het geloof in marktwerking heeft niet 
voor iedereen goed uitgepakt. Geletterdheid. Je weg vinden in de regels is 
belangrijk in de hedendaagse maatschappij. Dat lukt niet iedereen. Een 
illustratie daarvan is het bereik van het zogenaamde ‘rugzakje’ in het 
onderwijs dat aantoonbaar meer beschikbaar is gekomen voor kinderen 
met ouders die door een relatief hoge opleiding de administratieve weg 
hebben weten te vinden.  
 
De sociaal-democratische waarden zijn nog steeds relevant. 
Verdelingsvraagstukken van alle tijden en opkomen voor minder 
bedeelden ook. Kijken naar de oorspronkelijke waarden is zo gek nog niet. 
Of een nieuw lid citerend “Wat is er mis met de oorspronkelijke idealen 
van de PvdA? Stof ze af en zet weer in de etalage”.  En. “Authentieker 
worden onderscheid je“, was het finale advies van Nicole Teeuwen. 
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Wat vindt de werkgroep ‘VanWaarde’: Wat vindt de afdeling Gouda 
De discrepantie tussen eigen verhaal en de politieke werkelijkheid 
mag niet te groot worden. 
Zaken niet laten ondergaan in de politieke werkelijkheid. Samenwerking 
met een partij met geheel andere ideologische wortels leidt soms tot veel 
(teveel) water in de wijn.  Voor PvdA politici moeten de waarden leidend 
zijn voor het handelen in de praktijk. Er wordt in VanWaarde hier en daar 
verwezen naar de rol van partijlid en dat dit best een actieve mag zijn in 
de samenleving. Dat doen veel leden al en is een wat misplaatste oproep 
om kennelijk nog meer te doen. Gekeken kan ook worden naar de actieve 
politici. Dan zou het wellicht een onsje meer ‘missiewerk’ kunnen zijn. De 
stilte mag wat nadrukkelijker worden doorbroken.  Ook al zit je met 
partners met een verschillende visies in een coalitie, een goed idee moet 
altijd kunnen. Het geven van aandacht aan situaties die  aandacht 
behoeven houdt ook nooit op. Die ruimte mag er voor kamerleden in een 
goed functionerend duaal stelsel zijn. Dat mag met de coalitiepartner 
afgesproken worden. Dat is dus niet “afzetten” tegen “omdat het weer kan 
met een nagenoeg uitgevoerd regeerakkoord”, het is de (duale) ruimte die 
je elkaar altijd zou moeten gunnen om het politieke debat over de 
samenleving constructief en zichtbaar voort te laten gaan. 
Wees trots op het nemen van verantwoordelijkheid 
Woorden als “het is tijd om ons af te zetten tegen de VVD” passen – 
denken wij - niet zo goed bij de PvdA Gouda. De PvdA – en zeker lokaal in 
Gouda – heeft altijd aangegeven graag verantwoordelijkheid te willen 
dragen. Bestuurderspartij. Dat lijkt in het huidige politieke spectrum wel 
degelijk onderscheidend. Er zijn partijen die besturen minder hoog in het 
vaandel lijken te hebben.  Gemeenschappelijk met de VVD heeft de PvdA 
het nemen van verantwoordelijkheid in lastige tijden van crisis. Laat die 
samenwerking ook eens op zijn resultaten beoordeeld worden. Het 
oordeel van een bankeconoom over hoe dit kabinet het land door crisis 
heeft geleid was zeer positief.” Mensen beseffen over het algemeen niet 
hoe diep en gevaarlijk de crisis was, juist omdat die zo goed gemanaged 
is.” Dus “Bedrijfsleider van Nederland” is een eigenlijk een geuzennaam. 
Betrouwbaarheid en gedegenheid in besturen mag stevig op de kaart als 
handelsmerk. Dat ook met een schouderklopje naar de VVD.  
Waarden gedragen krijgen in de maatschappij.  
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Wat ‘VanWaarde’ is mag best actief uitgedragen worden naar anderen die 
niet betrokken zijn bij de sociaal-democratische beweging. Het woord 
‘beweging’ geeft aan dat de PvdA hoort tot een politieke stroming die 
Europa mede heeft gevormd tot het continent dat het nu is. Opkomen voor 
de werkende klasse, de gewone mensen  tegenover de elite en de macht 
van het kapitaal. Ondanks het hoge welvaartsniveau, rechten van mensen 
en kansen voor grote groepen,  heeft die beweging nog steeds zin. We 
zijn er nog niet. Dat mag duidelijker geprofileerd worden. Niet alleen door 
terugkijken en constateren dat ten opzichte van de positie van onze 
grootouders de huidige maatschappij zoveel meer rechten, welvaart en 
kansen biedt.  Dat is zeker iets om trots op te zijn. Echter het spreekt de 
kiezer die wij er graag bij willen hebben niet voldoende aan. De moderne 
sociaal-economische vraagstukken (zoals verzwakken positie CAO’s, 
Zzpers en uitbuiting buitenlandse werknemers) moeten scherper worden 
benoemd en voorzien van oplossingsvoorstellen die mensen herkennen. 
De overheid moet door de PvdA dwingend worden aangespoord daarbij 
het goede voorbeeld stellen: Geen payrollers meer bij overheidsdiensten, 
maar jonge mensen aannemen conform de CAO. 
Overheidswerk weer op waarde schatten 
Er is weer een helder onderschei d te maken tussen zaken die markt het 
beste kan realiseren en wat de overheid moet produceren. De functie van 
marktwerking in overheidstaken moet drastisch worden herzien. Zaken als 
een ondoorzichtig zorgaanbod, topsalarissen, het toenemende 
toezichtwezen, ‘ondernemende’ woningcorporaties, het Fyra-debacle…… 
enz,  geven aan dat er iets fundamenteel mis is met de marktwerking in de 
uitvoering van publieke taken. Marktwerking is in de jaren negentig van de 
vorige eeuw ingevoerd als mechanisme om van oudsher publieke taken 
beter en efficiënter uit te voeren. Dat experiment lijkt te zijn mislukt en 
moet worden afgesloten. Overheidswerk voor overheidstaken is weer op 
waarde te schatten. Werk uitvoeren voor de samenleving voor een 
gewoon salaris en zonder winstoogmerk moet weer gewoon worden 
georganiseerd binnen publieke diensten. 
Meer zeggenschap is geen oplossing voor alle problemen 
In ‘VanWaarde’ wordt op verschillende plaatsen zeggenschap van 
werknemers geïntroduceerd als oplossing voor problemen in de het 
functioneren van diensten. Zo zou vergroten van “de inbreng van 
professionals in de zorg het werk en de werkomstandigheden  kunnen 
verbeteren”. Dat lijkt echter een ‘stoplap’ om de meer fundamentele 
discussie te ontgaan. Zo leidt marktwerking tot lage prijzen in de zorg,  
waardoor onvoldoende personeel kan worden aangetrokken. Wat wil je 
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dan met meer zeggenschap. Dit soort ‘bezweringsformules’ zouden wij 
graag willen verwijderen uit de resolutie.  
Zorg is ook professioneel werk 
In de zorg zijn letterlijk duizenden banen wegbezuinigd. Met een 
verwijzing naar de Participatiemaatschappij is werk omgezet in 
vrijwilligerswerk. Betaald werk is weg gedefinieerd. Nergens is het aantal 
banen zo sterk teruggelopen als in de zorg. In de praktijk komen nu de 
knelpunten. Serieus is te bezien of het mes niet te diep heeft gesneden en 
– nu er meer financiële ruimte lijkt te komen – de behoefte aan zorg niet 
weer kan worden ingevuld door meer  betaalde  werknemers.  
Terugkeer van de beroepseer 
Juist door de PvdA is veel werk gemaakt van hoger opleiden van de 
bevolking. Die slag is succesvol ingezet. Een groot aandeel van de 
scholieren rond het hoger onderwijs af, vooral in administratief gerichte 
richtingen. Daarbij is er een tekort aan het ontstaan aan goed opgeleide 
vaklieden. Dit kan worden gezien als een onbedoeld effect van het 
verhogen van het scholingsniveau en ook het feit dat onvoldoende 
benadrukt is dat ambachtelijk vakmanschap een zeer te waarderen 
beroep is. Daarom een warm pleidooi voor terugkeer van de beroepseer 
in ambachtelijke vakken.  
Langer werken is lang niet voor iedereen even lang 
“Wij” worden als maar ouder” geldt niet voor iedereen in gelijke mate. 
Lager opgeleiden hebben een lagere gemiddelde levensverwachting dan 
hoger opgeleiden ( 7 a 8 jaar). Ook beginnen bij hen eerder 
gezondheidsproblemen. Langer doorwerken werk voor de groep lager 
opgeleiden veel zwaarder door dan voor hoger opgeleiden. Hier zou 
onderscheid moeten worden gemaakt. 
 Basisinkomen 
Er zijn twee invalshoeken in het basisinkomen te onderscheiden.  
1. Echte invoering van een basisinkomen dat iedere inwoner ontvangt en 
mag aanvullen met inkomsten uit werk, pensioen of een 
inkomensdervingverzekering. 
2. Aanpassing van voorwaarden  voor een bijstanduitkering, waardoor 
recht op de uitkering blijft bestaan als men bepaald vrijwilligerswerk 
verkiest boven betaald werk.  
 
Wat betreft het basisinkomen is het standpunt te verdedigen dat de 
experimenten met versoepeling van uitkeringsvoorwaarden hier de 
invalshoek moeten zijn. Hierop is in te zetten. Andere vormen komen neer 
op een grote operatie met mogelijk veel verstorende effecten en waarvoor 
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bij eventuele politieke samenwerkingspartners geen draagvlak is te 
vinden. De experimenten met versoepeling van de uitkeringsvoorwaarden 
zijn voort te zetten en mogelijk uit te breiden. In dat verband is ook te 
kijken naar de effecten van de Participatiewet op gedeeltelijk 
arbeidsgehandicapten. Het risico van vinden van werk op de arbeidsmarkt 
wordt nu in feite afgewenteld op  de werknemer. Het is van groot sociaal 
belang dat effect zoveel mogelijk te beperken. 
Toegankelijkheid van voorzieningen 
Een studie naar toekennen van de zogenaamde rugzakjes in het 
onderwijs in Rotterdam geeft aan dat deze in meerdere mate  worden 
toegekend aan kinderen van ouders met een hoger opleidingsniveau. Dat 
geeft aan dat we de toegang tot voorzieningen wellicht te lastig hebben 
gemaakt voor mensen waarvoor de voorziening in het bijzonder bedoeld 
is. Dat mag niet het geval zijn. We blijven alert op de toegang van 
voorzieningen voor de groepen die dit het hardste nodig hebben. Dat 
vraagt soms afgewogen maatregelen. De wachttijden voor trapliften zijn 
bijvoorbeeld lang. Dat komt ook door een budget voor een breed 
algemeen recht. Ook zij die  wonen in een villa hebben recht op een lift. 
Zou het echter niet beter verdeeld zijn als we de schaarse middelen 
gebruikten voor huurwoningen, waarin men kan gaan wonen als het echt 
niet langer meer gaat? Die komen dan beschikbaar voor andere 
hulpbehoevenden, wanneer de vorige bewoner is vertrokken. Villa’s over 
het algemeen niet. In dat verband zijn regelingen voor voorzieningen te 
toetsen aan: 

 Bereikbaarheid. 

 Beschikbaarheid. 

 Bruikbaarheid. 

 
Leenstelsel in het onderwijs op zijn effecten bekijken 
Invoeren van het leenstelsel in het hoger onderwijs maakt sturen minder 
vrij. Het accent ligt minder op het aspect van ontplooiing en meer op het 
aspect van bruikbaarheid voor de maatschappij. Dit heeft effect op 
studiekeuzen. Studeren is een persoonlijk financieel risico geworden, dat 
spant met het beginsel van vrij keuze tot ontplooiing. Die spanning neemt 
toe als het risico in omvang toeneemt. Een belangrijke sociaal 
democratische waarde is de toegang van onderwijs voor iedereen. Te 
bewaken is dat het onderwijs niet onbereikbaar gaat worden voor hen die 
het financiële risico niet kunnen dragen of niet aanduren. 
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Ruimhartig opvangen van vluchtelingen 
Beschaving is mensen die van huis en haard verdreven opvang en 
veiligheid te bieden. Er zijn helaas veel brandhaarden in de wereld die 
mensen op drift doen raken. Opvang in de regio is vaak overbelast. Het 
land dat opvang biedt raakt ontwricht en de lokale samenleving, vaak veel 
minder draagkrachtig dan onze Westerse, kan de aantallen ontheemden 
niet dragen. Er is een schrijnend gebrek aan hulp in de regionale kampen. 
Door gebrek, onmogelijkheid tot werken en ontbreken van scholing voor 
kinderen raken  mensen verder op drift. Doorreizen  naar Europa, met alle 
risico´s van dien,  is voor veel vluchtelingen vaak de enige hoop op een 
weer menswaardig leven. 
Deze mensen zien als een bedreiging is niet terecht. Hen opvangen en 
kansen bieden op een menswaardig leven een toonbeeld beschaving. De 
capaciteit voor opvang van vluchtelingen is in dat verband aan te passen 
aan de omvang. Noodopvang bij gemeenten geeft aan dat de centrale 
opvangcapaciteit tekort schiet. Dit leidt tot geschuif met vluchtelingen 
omdat noodopvang tijdelijk van aard is. Dus stop het geschuif met 
vluchtelingen en breng de centrale opvang op voldoende capaciteit. 
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De doden staan niet op, ideeën wel 
 

 

  

Door Arie Slinger 
 
14 juli 1989: tweehonderd jaar herdenking van de Franse Revolutie, 
dat wil zeggen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Strikt 
genomen verlichte en tegelijkertijd romantische ideeën. Denk aan 
de val van de Muur op 9 november 1989. Mensen uit de DDR 
stroomden West-Berlijn binnen. Of denk aan de filosoof en 
politicoloog Fukuyama. Hij voorspelde het einde van de 
geschiedenis. Het politiek en economisch liberalisme zou het 
communisme en andere politieke ideeën verdringen. De praktijk 
wijst echter anders uit. De oude geesten en ideeën zijn uit de fles 
gekomen; wel minder of meer gewijzigd. De essentie van de “dode 
ideologieën en theologieën” is springlevend. Oorlogen en 
burgeroorlogen in het Midden-Oosten, in Afghanistan, in Irak. 
Onrust in Noord-Afrika en de staten rond de evenaar in Centraal 
Afrika. Los gezien van de spanningen in Azië en in delen van 
Midden- en Zuid-Amerika. Alle mensen op de wereld willen geen 
broeders worden, omdat er veel te verwijten valt aan de voormalige 
Westerse kolonisatoren. De landen die zogenoemd politiek 
afhankelijk werden, bleven economisch afhankelijk van hun 
vroegere “meesters”. Waardoor komt dit? Omdat het kapitaal zich 
niet sociaal gedraagt. Bang voor de invloed van het communisme 
heeft het Westerse kapitaal zich na de Tweede Wereldoorlog 
sociaal opgesteld. Zo’n veertig jaar later kwam de kentering in 
Europa en Amerika. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. 
Dat is terug te vinden in het onderwijs: bijlessen en private scholen 
voor de kinderen van beter gesitueerden. Veel laagopgeleiden en 
een groot aantal werklozen in die groep, maar ook veel mensen van 
boven de vijftig jaar met een uitkering. Dit is mede een gevolg van 
de ontwikkelingen in de technologie: de mechanisatie is sluipend 
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ingehaald door automatisering en digitalisering. Arbeid, de mens, 
wordt vervangen door kapitaal. 
Veel mensen voelen zich door de politiek in de steek gelaten, omdat 
die niet opgewassen is tegen de nieuwe economie en het kapitaal. 
Dit verklaart mede de opkomst van Wilders en consorten, maar ook 
de verdeeldheid binnen de Europese Unie. Denk in dit verband aan 
het gebrek aan solidariteit tussen de 28 lidstaten in de opvang van 
vluchtelingen. Mensen voelen zich bedreigd door een opeenhoping 
van politieke, economische en religieuze ontwikkelingen, Velen zien 
geen uitkomst meer en gooien de kont tegen de krib. Daardoor 
nemen de onderlinge geschillen tussen de burgers toe, wat weer 
olie op het vuur is van de politieke raddraaiers. De sociale media 
worden door velen anoniem asociaal gebruikt. Men verkettert elkaar 
in plaats van te zoeken naar oplossingen. Over het karakter en de 
kwaliteit van problemen en de wijze waarop we die ter hand nemen, 
moeten we discussiëren en argumenteren. In ieder geval is brullen 
en loeien tegen tegenstanders niet het middel om tot resultaten te 
komen. Het doel is coöperatie: samenwerking. 
 
November 2015 
Arie Slinger 
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Gezegend  

  
Door: Co Caljouw 
 
Gezegend het land waarin de premier, welhaast de president, 

onbekommerd en monter op een terrasje een zonnetje kan scoren, 

zoals onlangs bij restaurant De Zalm in Gouda.  

Op zijn beurt kan hij zijn eigen zegeningen tellen. Sores bij en rond de 

zorg: daar heeft hij een mannetje voor en wel staatssecretaris Van Rijn. 

Als een ware Kop van Jut incasseert deze de talloze mokerslagen waarbij 

op z’n best Rutte wat echo’s van dit geweld hoort. 

De failliete hogesnelheidslijn, onrendabele Betuwelijn, tekortschietend 

beleid op het spoor en nog een handvol problemen rond de bielsen: 

staatssecretaris Mansveld staat haar mannetje onvoldoende en vertrekt; 

aan de miskende treinreiziger heeft onze premier vanuit zijn dienstauto 

geen boodschap. De stroom vluchtelingen dan: ook al weer een hulpje 

pendelt zich het schompes tussen al die azc’s en doet er de Europese 

verbanden nog even bij. Dijkhoff is de naam, van de eigen partij de VVD, 

die het baasje knap uit de wind houdt. Voor al die Europese alsook 

binnenlandse financiële en bancaire problemen zoals met Griekenland: 

die lost een altoos stoïcijns kijkende Dijsselbloem knap op. 

 

Maar zijn we dan vergeten dat hij scribent dezes ooit 1.000 Euro heeft 

beloofd? Ik hoor er nooit iemand meer over en je moet toegeven  dat onze 

goedlachse bovenbaas toch maar mooi jarenlang op de nullijn van de 

Balkenendenorm vertoeft. Dat kan van talloze graaiers uit de 

(semi)publieke sector niet worden gezegd. Desondanks staat hij er bij 

Maurice de Hond maar povertjes bij qua zeteltal ook al is dit niet zo 

desastreus ogend als bij de door de VVD uitgewoonde coalitiepartner 

PvdA. Mochten er vervroegde  Kamerverkiezingen komen of straks op de  

vastgestelde tijd: dan ziet grijnzende Mark wel weer en is een coalitie met 
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het CDA zo gevormd. Er van uitgaand dat  Wilders niet zal aanschuiven al 

weet je dat maar nooit.  

Soms zie ik in gedachten een dodelijk vermoeide Joop den Uyl, na een 

honderdurige werkweek even een weekeindje Brussel er bij doend, met 

afhangende schouders in zijn morsige pak, een loodgieterstas aan de 

arm, opengeslagen regenjas, voorbijgaan. 

We weten allen hoe het met Joop is afgelopen. Zonnekoninkje Mark laat 

zich nog eens inschenken en proost met zijn chauffeur op de lichtheid van 

zijn bestaan. Hoogste tijd voor een zakenreisje met het vaderlandse 

bedrijfsleven naar Verwegistan. 
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Jaarwerkplan 

  
 
Door: het bestuur van de afdeling 
 
In dit werkplan wordt in het kort geschetst welke activiteiten het 
afdelingsbestuur in 2016 van plan is te organiseren.  
 
Door persoonlijke omstandigheden in de loop van 2015 en het 
aanstaande vertrek van de secretaris eind 2015 is de bestuurskracht 
afgenomen en dit kan wellicht doorwerken in 2016. Daarom presenteert 
het bestuur een sober werkplan en is het slagen van de voorgestelde 
activiteiten sterk afhankelijk van de capaciteit die kan worden ingezet. Het 
zal toch niet gebeuren dat je vanwege capaciteit en gebrek aan animo bv. 
geen 1 mei viering meer te organiseren?   
 
Onderstaand volgt een (korte) toelichting van deze activiteiten. 
 
1. Algemene ledenvergaderingen  

In 2016 organiseert het bestuur minimaal 4 ALV’s in het vertrouwde 
café Résistance: 

 21 maart, 20:00 uur, verantwoording bestuur over 2015 

 27 juni, 20:00 uur, n.t.b. 

 26 september, 20:00 uur, n.t.b. 

 19 december, 20:00 uur, jaarwerkplan en begroting 2017 
 
De 2 ALV’s zonder thema worden ingevuld aan de hand van de 
gemeentelijk, provinciaal en/of landelijke actualiteit. De intentie is wel 
om de ALV’s interactief, halend en brengend te laten zijn naast de 
statutair verplichte onderwerpen. In bijzondere gevallen kan door het 
bestuur (of leden) besloten worden een extra ledenvergadering uit te 
schrijven.  
 
In de ALV van 15 december 2014 hebben de leden de wens 
uitgesproken om in 2015 toch een aantal politieke cafés te 
organiseren. Dit is gelukt, maar of dit in 2016 ook weer mogelijk is valt 
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en staat weer met de capaciteit die beschikbaar is om deze 
bijeenkomsten te organiseren.    

 
 
2. Nieuwjaarsreceptie   

Zaterdag 9 januari 2016 is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, waarbij 
uiteraard de beroemde PvdA-quiz niet ontbreekt. De bijeenkomst is 
van 16.00 – 18.00 uur in café Résistance. Het bestuur probeert ook 
een gastspreker te arrangeren.  

 
 
3. 1-mei viering   

Jaarlijkse viering van de Dag van de Arbeid met een thema en een 
gastspreker. En natuurlijk brengen we weer rozen naar onze 65+ 
leden. 

 
 
4. Ombudsteam 

Het opzetten van een Ombudsteam is in 2015 nog niet goed van de 
grond gekomen. In 2016 wil het bestuur toch proberen hier meer 
aandacht aan te besteden. Er is gelukkig al een enthousiast lid van 
onze afdeling die zich heeft aangeboden. Een regionale insteek van 
een Ombudsteam is ook het overwegen waard.  

 
 
5. (her)Ontdek PvdA Gouda 

Een keer per jaar (in het najaar) organiseert het bestuur een 
bijeenkomst voor nieuwe leden. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
bestuursleden, fractieleden en wethouder van de PvdA aanwezig om 
uitleg te geven over de activiteiten van onze partij.  
Doel van deze bijeenkomsten is tevens om de nieuwe leden te 
bewegen actief te worden in de afdeling. Onder de noemer 
‘(her)Ontdek PvdA Gouda’ staat deze bijeenkomst ook open voor 
‘slapende leden’ en geïnteresseerden in de PvdA. 
 

 
6. Gouds Rood  

In 2016 zal Gouds Rood 4 maal verschijnen in de aanloop naar de 
verschillende ALV’s.   
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7. Website 

Het bestuur wilde in 2015 investeren in de kwaliteit van onze website, 
maar dat is niet helemaal van de grond gekomen. Dit heeft o.a. te 
maken met tijdgebrek en het ontbreken van een “full time” 
websitebeheerder. Het bestuur wil daarom zo snel mogelijk een 
websitebeheerder aanstellen die zich hier helemaal op gaat werpen.  

 
 
8. Campagne verkiezingen 

In 2016 worden er (volgens planning in ieder geval) geen verkiezingen 
gehouden. De verkiezingen voor een nieuwe Goudse gemeenteraad 
zijn pas in 2018. Toch is het goed om al vast na te gaan denken over 
deze verkiezingen. Bij de evaluatie van de verkiezingen 2014 is 
aangegeven dat het bestuur hiermee tijdig wil beginnen. De wens is 
dat een soort brainstormgroep hiermee aan de slag gaat. 
 

 
9. Regionale samenwerking 

De regionale samenwerking begint heel langzaam enige vorm te 
krijgen. Met de afdelingen Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, 
Zuidplas en Krimpenerwaard is een groepje leden gevormd om 
regelmatig van gedachten te wisselen over onderwerpen die alle 
afdelingen betreffen en onderwerpen waar we elkaar mee kunnen 
helpen c.q. ondersteunen. 
 
Met de besturen van omringende afdelingen wordt ook contacten 
onderhouden. Met name is dit gericht op mogelijke activiteiten die we 
als afdeling Gouda voor deze afdelingen (mede) organi-seren. Denkt u 
hierbij voornamelijk aan inhoudelijke bijeenkomsten en de 1-mei 
viering. Bijkom-stigheid is dat deze activiteiten mogelijk mede 
gefinancierd kunnen worden vanuit het gewest.  

 
 
De coördinatie van de activiteiten ligt bij het bestuur, maar de 
doelstellingen kunnen niet worden bereikt zonder uw (actieve) bijdrage. 
Heeft in een idee om nieuwe leden te werven, wilt u een 
themabijeenkomst organiseren, of heeft u andere ideeën etc.? Wij houden 
ons van harte aanbevolen hiervoor.  
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Laaggeletterdheid 

  
Door: Marion Suijker 
Fractievoorzitter 
 

Bij de algemene beschouwingen hebben we een motie voorbereid 
voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Deze zou in ieder geval 
worden ondersteund door CDA, CU, SP en PvdD.  

We hebben echter besloten om de motie aan te houden na een 
toezegging van de wethouder (Rogier Tetteroo). Hij zegde toe 
inderdaad aandacht te gaan besteden aan laaggeletterdheid bij de 
herijking van het armoedebeleid en dus in principe de motie over te 
nemen. Begin 2016 wordt dit beleid ter besluitvorming aan de raad 
aangeboden. Tot die tijd houden we de motie aan en dienen hem 
alsnog in als wij denken dat er te weinig over laaggeletterdheid in 
het nieuwe beleid staat.  

Dit is de tekst van de motie:  

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 11 november 
2015 
 
Overwegende,   
 

 dat het mee kunnen doen in de samenleving van groot belang 
is,dat juist mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid 
vaak in dat meedoen worden belemmerd 

 dat bovendien mensen met laaggeletterdheid sneller in armoede 
geraken 

 alsmede dat door ingewikkelde overheidscommunicatie vele 
laaggeletterden moeite hebben de communicatie vanuit de 
overheid te begrijpen,  

 
Constaterende dat,  
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dit zoveel mogelijk moet worden voorkomen en het kunnen meedoen 
moet worden gestimuleerd,  
 
Verzoekt het College om;  
 

 Zo mogelijk nog met  een deel van de overgebleven gelden op 
armoede in 2015, dan wel bij de herijking van het armoedebeleid in 
de 1e helft van 2016, concreet actie te ondernemen op het 
bestrijden van laaggeletterdheid; 

 Daarbij specifieke aandacht te besteden aan begrijpelijke 
communicatie vanuit de gemeente of door gemeentelijke 
gefinancierde partijen zodat ook voor mensen die minder goed 
kunnen lezen en schrijven informatie toegankelijk wordt 

 En daarover de raad uiterlijk bij herijking van het armoedebeleid 
over te informeren,   

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Kijk voor onze gehele bijdrage aan de algemene beschouwingen op 
www.pvdagouda.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvdagouda.nl/
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Democratie 

  
Door Co Caljouw 
 
De vluchtelingenstroom die kennelijk ontembaar ook ons land 

overspoelt, niet te stuiten door dijken en vooralsnog gelukkig ook 

niet door hekken, heeft, naast allerlei problemen die ik in een vorig 

artikel reeds schetste, als een ernstig bijkomend effect een 

tweedeling van onze maatschappij, samenleving. 

Burgers die begripvol, welwillend tot acceptatie komen van de noodlottige 

maar onontkoombare vlucht van mensen voor onvoorstelbaar 

oorlogsgeweld en dus noodzakelijke opvang (overigens ook verplicht 

volgens internationale afspraken) en een mogelijk nog veel grotere schare 

landgenoten die, op z’n vriendelijkst gezegd, uiterst sceptisch staat 

tegenover wat zich nu in Europa en dus ook in ons land afspeelt. 

Ik ga er ten minste voorlopig van uit dat die extreme groep 

schreeuwlelijkerds en zelfs stenengooiers en brandstichters uit 

Steenbergen, Woerden, Knollendam, Purmerend, Enschede en Oranje tot 

een absolute minderheid behoort. Ook al spinnen rechtse groeperingen en 

partijen als de Volksunie en de Partij voor de Vrijheid hier met veel 

vertoon garen bij. 

Veel ernstiger acht ik het naar rechts opschuiven van bij voorbeeld het 

CDA en de VVD, waarvan de voormannen in allerlei televisie-optredens 

getuigen. Wat te denken van een tekst dat vele vluchtelingen hier wel 

eens gratis hun borsten zouden kunnen laten vergroten om  over het 

veronderstelde misbruik van allerlei andere medische en sociale 

voorzieningen alsook verdringing op de arbeidsmarkt maar te zwijgen. 

In die kakofonie van vaak het volk ophitsende geluiden kom ik vanzelf bij 

de vraag: hoe staat onze democratie ervoor? Zoals bekend noemde de 

ultra rechtse Churchill dit politieke bestel nog het minst slechte. Dus veel 

is er niet nodig om het om zeep te helpen. Hoe dit zij: de linkse partijen 

waaronder de sociaal-democratie verliezen almaar meer aanhang. 
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Sneu voor de PvdA vooral, die eerst als SDAP en met alleen de CPN als 

concurrent, voor en na de oorlog, voor de arbeiders de kolen uit het vuur 

heeft gehaald. Toen er nog geen SP  of Groen Links bestonden. Enige 

erkentelijkheid voor die strijd, waarin ik uiteraard ook de vakbeweging 

haar grote verdiensten toeken, is nu kennelijk teveel gevraagd voor al die 

in toch redelijke welstand verkerende landgenoten die hun heil zoeken in 

een ondemocratische club als de PVV. 

Het benieuwt mij met toch wel de nodige angstgevoelens tot hoever onze 

democratie uiteindelijk reikt. Opdat iedere burger in een vergaderzaal zijn 

of haar zegje kan doen zonder te worden overschreeuwd. Een situatie die 

zich ook al in Gouda bij de discussies over respectievelijk de vestiging van 

een moskee en inrichting van een asielzoekerscentrum voordeed. 

In naam van het volk… Laat deze uitdrukking zich niet in negatieve vorm 

herhalen! 
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Vorming PvdA Regio Midden Holland 
 

  
Door Johan Veld 
Bestuurslid en burgerraadslid 
 
Vanuit het afdelingsbestuur in Gouda ben ik het afgelopen half jaar 
bezig geweest een nadere invulling te geven aan de samenwerking 
tussen de afdelingsbesturen in de Regio.  
 
Nadat er vorig jaar een startbijeenkomst is gehouden in Waddinxveen van 
de voorzitters en secretarissen van de afdelingen heb ik dit als bestuurslid 
op verzoek van het afdelingsbestuur naar mijzelf toegetrokken als 
bijzonder aandachtsgebied.  
 
Op 20 oktober 2015 is er een concrete invulling geweest door samen te 
komen in Café Central in Gouda. Duidelijk is dat we het als vrijwilligers in 
de PvdA nu even zwaar hebben, maar het geeft energie als we met meer 
mensen samen zaken kunnen organiseren of met elkaar kunnen delen. 
We hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van de diverse 
activiteiten en elkaar op te zoeken als er politiek iets speelt. Daartoe is 
een Whatsapp groep gestart waarin alle kaderleden (fracties, bestuur en 
onze wethouder) deelnemen op basis van vrijwilligheid.  
 
Op deze wijze zie ik nu allerlei interessante discussies gedeeld worden 
van Schoonhoven tot Nieuwerkerk en van Bodegraven tot Gouderak. Als 
initiatiefnemers voor deze groep wil ik langs deze weg in het bijzonder Leo 
Mudde, Peter Kleiweg en Arjen Hazelebach danken voor hun inzet en 
enthousiasme. We zijn met Bodegraven Reeuwijk, Waddinxveen, 
Zuidplas, Krimpenerwaard en Gouda op deze manier op weg om 
bestuurlijk sterk in de regio te blijven. 
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Donorregistratie 
 

  
Door Khalid Tatou 
Raadslid 

De PvdA diende 4 november de motie Aandacht voor 
donorregistratie in. Daarmee verzoeken we het college om 
aandacht te schenken aan donorregistratie.  

Het college is verzocht om plaatsen bij Publiekszaken in te richten 
voor informatiefolders. Ook is er verzocht om jaarlijks tijdens de 
donorweek prominent aandacht te schenken aan donorregistratie, 
via de eigen website van de gemeente Gouda en publicaties in de 
stadskrant.  

Er zijn op dit moment gemiddeld 1100 mensen aan het wachten op 
een orgaantransplantatie. Dit komt mede doordat Nederland 
het zogenaamde ‘opt-in systeem’ hanteert. Dit houdt in dat iemand 
pas donor kan worden als dat van te voren is aangegeven en 
geregistreerd staat. In veel andere Europese landen, waaronder 
België, is het precies omgekeerd. Daar hanteren ze een ‘opt-out 
systeem’. Hiermee ben je automatisch donor, tenzij je vooraf hebt 
aangegeven dit niet te willen zijn. Door dit opt-out systeem verhoog 
je het aantal donororen, waardoor mensen minder lang hoeven te 
wachten op een orgaantransplantatie. Om een opt-out systeem te 
hanteren in Nederland dient landelijk wettelijk regelgeving 
aangepast te worden, dat is geen lokale aangelegenheid.  

Desalniettemin willen we als PvdA Gouda niet vanaf de zijlijn 
toekijken en afwachten. Waar het wat ons betreft om gaat is dat dit 
essentiële onderwerp consequent onder de aandacht van mensen 
wordt gebracht. Zodat burgers gestimuleerd worden om een ‘keuze’ 
te maken om wel of niet donor te zijn. Helaas wordt deze keuze te 
vaak niet gemaakt, waardoor veel levens verloren gaan. En daar 
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kunnen we lokaal wel aandacht voor vragen, deze motie is hiervoor 
een eerste goede aanzet hiervoor.  

De motie is afgelopen woensdag 4 november in meerderheid 
aangenomen. We zijn blij met deze eerste stap in de goede richting 
dat zal leiden tot meer registratie van donoren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AGENDA 

  
 

9 januari 16:00 Nieuwjaarsreceptie Café Résistance 

21 maart 20:00 ALV 
 

Café Résistance 

 1 mei  20:00 Dag van de Arbeid Café Résistance 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter      531229 
Vacature secretaris      
Ronald Greven penningmeester    537199 
Mayke Nieuwenhuis          06-30081169 
Lotte Klene          06-17106216 
Johan Veld    0182 535081 /   06-10278000 
 
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 
Johan Veld 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 
 
CONTACTPERSOON VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
 
 
 
 
 

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


