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Marjan Arenoe telefoon:  06-15556087 
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AFDELING GOUDA ONLINE 
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(Tijdelijk) Gerrit Schinkel  telefoon:  06 39102778 
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VAN DE VOORZITTER 
 

  
Door: Gerrit Schinkel 

Voorzitter 
 

 
Het jaar 2015 ligt inmiddels al weer een paar maanden achter ons en voor 
u ligt het eerste nummer van Gouds Rood van 2016. U kunt in het 
bestuursplan lezen welke activiteiten op het programma staan. Zoals u al 
eerder hebt kunnen lezen valt en staat de uitvoering van deze plannen 
met de inzet van de leden. In het bestuur zijn enkele vacatures ontstaan, 
waaronder die van secretaris. Het bestuur wil deze vacatures zo snel 
mogelijk opvullen.  
 
Enkele leden hebben al aangegeven interesse in een bestuursfunctie te 
hebben. De taken van de secretaris worden totdat er een nieuwe 
secretaris is benoemd voorlopig door mij waargenomen.   
 
In Gouds Rood treft u het jaarverslag van onze afdeling aan. Een 
belangrijk onderwerp waar wij ons ook binnen de afdeling Gouda mee 
hebben beziggehouden is het Rapport van Waarde. Tijdens meerdere 
ledenbijeenkomsten is hierover gediscussieerd. Op de ALV van 21 maart 
zal de laatste stand van zaken worden besproken.  
 
Tijdens deze ALV zal ook de jaarrekening 2015 worden voorgelegd en zal 
de kascontrolecommissie haar bevindingen over deze jaarrekening geven. 
De gemeenteraadsfractie zal terugblikken op 2015 en kort vooruit kijken 
naar 2016.  
 
Ik hoop u in groten getale op maandag 21 maart a.s. te verwelkomen. 
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UITNODIGING ALV  
maandag 14 december 2015 

 

  
 
 
Datum 

 
 
Maandag 21 maart 2016 

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

Tijd 
 

20 uur 

  

 
AGENDA 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen ALV dd. 14 december 2015 
4. Jaarverslag 2015, jaarrekening 2015 en verslag kascommissie 
5. Terugblik 2015 en vooruitblik 2016 van de fractie  
6. Rapport Van Waarde 
7. Verkiezing bestuursleden 

 Aftredend en niet herkiesbaar: 
o  Mayke Nieuwenhuis 

 Verkiesbaar 
o Guido Prinsenberg 
o Patrick Verhoeven 

U kunt zich tot 21 maart 19:00 uur verkiesbaar stellen bij de voorzitter. 
Dit doet u door een e-mail te sturen naar gj.schinkel@planet.nl.  

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
 
 
 
 

mailto:gj.schinkel@planet.nl
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Notulen ALV 

  
 

Notulen Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Gouda 
 
Datum:  maandag 14 december 2015  
Plaats:  Café Résistance 
Aanvang:  20.00 uur 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 20 Leden hebben de 
presentielijst getekend. 
 
2. Mededelingen 

 Er is een aantal kennisgevingen van afmelding ontvangen. 

 Een extra agendapunt (afscheid van Mark Maijenburg) wordt 
ingevoegd. 

 
3. Notulen ALV 29 september 2015 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist.  
 
4. Discussie rapport Van Waarde  
Sander van Alten en Herman Klein geven een toelichting op het 
rapport Van Waarde en de discussie die over dit rapport tot nu toe is 
gevoerd. Sander en Herman hebben een werkgroepje uit de leden 
gevormd die e.e.a. voorbereiden voor de verdere discussie in de 
afdeling en ter voorbereiding van het standpunt van de afdeling 
Gouda naar het Congres waar het rapport Van Waarde zal worden 
vastgesteld. Om goede input vanuit de afdeling te krijgen stellen 
Sander en Herman voor op 8 februari 2016, voorafgaand aan het 
Congres, nog een extra bijeenkomst voor de leden te houden voor 
het eventueel maken van moties en/of amendementen. Op dezelfde 
avond organiseert Wim Sonnemans een politiek café over Defensie. 
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De uitkomsten van deze avond kunnen ook dienen als input voor 
het Congres.     
 
5. Continuïteit afdelingsbestuur 
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.  
  
6. Jaarplan 2016  
De voorzitter schetst de plannen van het afdelingsbestuur voor 
2016. Het is een sober jaarplan en de voorzitter benadrukt dat de 
uitvoering van de plannen valt en staat met de inzet van de leden. 
Er zijn in 2016 vier ALV’s gepland (21 maart, 27 juni, 26 september 
en 19 december). Indien nodig zullen er extra ledenvergaderingen 
worden gehouden. Gouds Rood heeft een nieuwe 
eindredacteur/coördinator (Marjan Arenoe) en het blad zal vier keer 
verschijnen in 2016. Voor de 1 mei viering zullen we weer een 
spreker (met thema) proberen te krijgen en uiteraard worden er 
weer rozen uitgedeeld op die dag. Er is ook de mogelijkheid om 
politieke cafés te organiseren.  
De regionale samenwerking zal in 2016 worden voortgezet. Johan 
Veld is de contactpersoon van onze afdeling en geeft een korte 
toelichting van de stand van zaken. 
De aanwezigen gaan akkoord met het jaarplan 2016. 
 
7. Begroting 2016    
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2016. De 
begroting wordt vervolgens vastgesteld. 
 
8. Van de fractie/B&W 
Marion Suijker geeft een toelichting op de actuele zaken die in de 
fractie hebben gespeeld dan wel gaan spelen. 
Rogier Tetteroo licht een aantal zaken toe waar het College van 
B&W zich bezighoudt dan wel plannen heeft.  
 
9 Van het gewest 
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Er is geen recentelijke vergadering van het gewest geweest. 
 
10. Afscheid secretaris 
Mark Maijenburg is verhuisd naar Reeuwijk en kan dus helaas geen 
secretaris van onze afdeling meer zijn. Mark wordt door o.a. Rogier 
Tetteroo bedankt voor zijn jarenlange inzet voor onze afdeling. 
Khalid Tatou spreekt Mark namens de fractie toe en overhandigt 
hem een boek. De voorzitter bedankt Mark ook en zegt dat we hem 
gaan missen en feliciteert meteen de afdeling Reeuwijk-
Bodegraven. Hij overhandigt Mark ook een boek en zegt dat het 
afdelingsbestuur op een nader te bepalen datum nog een keer apart 
afscheid van Mark zal nemen.  
 
11. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en nadat hij 
gewezen heeft op de Nieuwjaarsreceptie sluit hij de vergadering na 
de oproep om onder het genot van een drankje na te praten. 
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IJsselhof 
 

  
 
Door: Co Caljouw 
 
Te eniger tijd beland je als Gouwenaar op IJsselhof, dat rustieke 
groenoord tussen de Goejanverwelledijk en het water dat als 
naamgever van de begraaf/crematieplaats fungeert.  
 
Vooralsnog kon en kan ik achter de baar plaatsnemen om mede de 
laatste eer te bewijzen aan familielid, vriend, buur of bekende en zulks is 
per definitie geen pretje. 
 
Maar het zou voor de veelal ouderen tot vaak hoogbejaarden wel wat 
aangenamer toeven kunnen zijn. Wat is het geval? Tijdens mijn laatste 
twee bezoeken in de stromende regen ervoer ik ten zoveelste male het 
ruimtetekort letterlijk aan den lijve. Zowel het wachtgedeelte, waar je soms 
wel een half uur dient te antichambreren, als de aula zelve zijn nauwelijks 
berekend op een grote toeloop. Met soms meer dan honderd genodigden 
sta je samengedromd in een kleine ruimte waar slechts twee bankjes voor 
de allerkrakkemikkigsten onder ons uitkomst bieden. Dan is een half uur 
wachten voor pakweg een 87-jarige geen lolletje. 
 
Daarenboven heb ik al menig maal moeten ervaren dat er voor velen ook 
in de aula slechts een staanplaats beschikbaar is. Voor de qua leeftijd 
gevorderde bezoeker (en dat zijn de meesten) een bijna niet te 
volbrengen opgave. Temeer waar de doorsnee uitvaartplechtigheid of 
afscheidsceremonie vaak naar bijna een vol uur gaat. Bovendien en tot 
slot is mij ter ore gekomen daar de laatste muzikale wensen van de 
dierbare overledene maar in beperkte mate kunnen worden gehonoreerd. 
De afspeelmogelijkheden zijn beperkt en sluiten geenszins aan bij de 
laatste audiotechnische ontwikkelingen. 
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Mij dunkt dat gemeentepolitici er direct werk van dienen te maken om 
IJsselhof op de door mij geschetste terreinen bij de tijd te brengen. 
En ook moet het mij nog van het hart dat ik het na drie jaar vergeefse 
strijd met de regelneven van het  buitengebied heb opgegeven: na een 
fikse regenbui is de Goudse Hout voor de doorsnee wandelaar/jogger 
door decimeters diepe plassen onbegaanbaar. 
 
 
De aula van de IJsselhof is niet berekend op grote toeloop, stelt Co 
Caljouw 
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Politiek café Defensie 

  

Door: Wim Sonnemans 
Oud-bestuurslid PvdA Gouda 
 

Op de stormachtige avond van 8 februari vond het Politiek Café over 
Defensie en internationale solidariteit plaats. 

Geen alledaags onderwerp voor onze Goudse afdeling waar we het 
meestal hebben over gemeentepolitiek. Maar in de aanloop naar het 
partijcongres van 13 februari over het rapport Van Waarde was 
internationale solidariteit een van de onderwerpen voor het PvdA-
verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017. Alle 
reden om als afdeling mee te denken over de standpuntbepaling van onze 
Goudse congresafgevaardigde. 

Angelien Eijsink (Tweede Kamerlid PvdA) legde uit dat de PvdA bij 
defensie vooral keek hoeveel hierop bezuinigd zou kunnen worden. Dit 
deed afbreuk aan sociaaldemocratische idealen zoals internationale 
vrede, veiligheid en solidariteit. Defensie is immers van waarde wegens 
de onmisbare bijdrage aan een stabielere wereld zonder dreiging van 
(militair) geweld. Dit om mensen ook in arme landen beter in hun bestaan 
te laten voorzien en vluchtelingencrises in Europa te helpen voorkomen. 
Bovendien verdienen militairen en burgerambtenaren van Defensie alle 
politieke steun voor eerlijke arbeidsvoorwaarden bij hun zware taken met 
gevaar voor eigen leven. 

Geld voor defensie is doelmatiger besteed als we in EU- en NAVO-
verband afspraken maken over een Europese onderlinge taakverdeling en 
samenwerking. Dat is hard nodig, zo betoogde Harry van den Bergh 
(voormalig internationaal secretaris en oud-Kamerlid PvdA) als lid van de 
Initiatiefgroep van het Manifest 'Het Nederlandse veiligheids- en 
defensiebeleid: een herwaardering is nodig'. Zo nemen de Russische 
dreiging in oostelijk Europa en de instabiliteit in het Midden-Oosten en 
noordelijk Afrika gevaarlijke vormen aan. Defensie is een vorm van 
verzekering om de bescherming van onze vrijheid en welvaart op peil te 
houden.  
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In een motie voor het congres pleitte PvdA-Netwerk Defensie ervoor dat 
de PvdA zich als sociaaldemocratische partij sterk maakt voor de 
inzetbaarheid van de krijgsmacht binnen de 3D-aanpak (development-
diplomacy-defense), die geldt als Nederlandse succesformule. Op voorstel 
van de Goudse Van Waarde werkgroep was hierbij onderstreept dat de 
inzet van de krijgsmacht bij voorkeur plaats vindt binnen volkenrechtelijk 
mandaat. 

De motie was door het partijbestuur voorzien van het preadvies 
‘overnemen’ en heeft op het congres de eindstreep gehaald. Zo heeft 
PvdA-afdeling Gouda actief bijgedragen aan een omslag in het PvdA-
denken over defensie.  

Angelien Eijsink wees er op dat draagvlak onder de leden hiervoor de 
hoeksteen is. Op haar voorstel was Sander van Alten, onze Goudse 
congresafgevaardigde, voornemens op het congres aan te dringen op 
nadere uitleg door de Noorse sociaaldemocratische oud-premier Jens 
Stoltenberg als secretaris-generaal van de NAVO. Daarvoor ontbrak de 
gelegenheid tijdens het congres, maar komt ongetwijfeld een nieuwe kans 
nu we de aangenomen motie moeten vertalen naar het nieuwe PvdA-
verkiezingsprogramma.  
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Congresbelevenissen 

  

Door: Sander van Alten 
 

Het PvdA-congres van 13 februari 2016 

 
Dissonant rechtgezet! 
Op zaterdag 13 februari 2016 bezocht een Goudse delegatie (Sander 
van Alten, Herman Klein, Klaas Bolt, Wim Sonnemans ) het PvdA-
congres in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Voorbereid en wel. 
 
Een qua organisatie wat rommelig gebeuren, dat vooral eenheid naar 
buiten moest uitstralen. En dat laatste was het geval, ondanks het 
vernietigende artikel van Jacques Monasch in de Volkskrant die ochtend. 
Volgens de partijstrateeg en spindoctor zouden Samsom en de huidige 
partijtop plaats moeten maken voor echte stemmentrekkers en 
mastodonten zoals Aboutaleb. Een dissonant begin. 
 
De spindoctor kreeg het gelijk die dag niet aan zijn zijde. De partijtop gaf 
in een aantal klinkende speeches de hoofdlijnen van het bestaan en de 
koers van de partij weer. Lodewijk Asscher:  “Vrijheid in plaats elkaar 
angst aanpraten”. Diederik Samsom:  “Bieden van een gastvrij huis aan 
mensen die van huis en haard verdreven zijn en ellende hebben 
meegemaakt die wij totaal niet kennen”. Hans Spekman,  die de partij 
verder open stelt voor de ledendemocratie, maar waarschuwt niet teveel 
papier met elkaar te produceren in interne procedures. En Aboutaleb? 
Nou die was er gewoon en speelde een humoristisch spelletje mee met 
Lodewijk Asscher over zijn vermeende ‘redding’ van de partij. Geheel in 
stijl van het optreden van Mark Rutte op correspondents dinner, gaf 
Asscher zijn speech een grappige kant. De zaal gaf een luid applaus en 
vooral niet de indruk dat de optredende partijtop weg zou moeten. Ja en 
die Monasch, Hoe ga je dan maandag dan weer naar de 
fractievergadering, vraag ik mij af. 
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‘Puntje drukken’ 
In het geweld van de beeldvorming heeft de Goudse delegatie toch nog 
een paar puntjes kunnen drukken. We hadden ‘stemspoorboekje’ 
voorbereid en drie actuele moties ingediend. Een motie over Defensie, 
voortkomend uit het Politiek Café Defensie, leek niet erg haalbaar. 
Hebben we uiteindelijk niet ingediend. Een poging om een mondeling 
pleidooi voor een speech van Jens Stoltenberg op een volgend congres te 
organiseren bleek nergens aan te haken. Het presidium spoelde snel de 
zaken door. Die oproep voor Stoltenberg doen we nog eens op een 
ledenraad. En ja, dat presidium. De leiding van het congres liep bijna een 
uur op het programma vooruit. Bijzonder. Ondanks de chaotische gang 
van zaken en gedoe met de nieuwe digitale stemmingen, kastjes en 
gerommel met Apps.  
 
Door de nieuwe werkwijze met de digitale ledendemocratie en vooral het 
wennen daar nog aan, waren veel initiatieven in de actuele moties beland. 
Daar waren er dus veel van. Er werd streng geselecteerd. Veel moties 
hadden met hoofdletters het predicaat NIET TOELAATBAAR!! Twee van 
de voorbereide Goudse moties hadden die aanduiding gekregen. De 
Goudse motie inzake ‘Leegstand zorgvastgoed snel beschikbaar maken 
voor maatschappelijke noden’, bleek actueel, relevant en geheel de 
spijker op zijn kop te slaan. Die motie bleek te zijn OVERGENOMEN. Dus 
punt gemaakt. Nou. Op het vervolg op aangenomen moties was in het 
congres de nodige kritiek. Worden die wel nagevolgd. Dus wij gaan 
daarop wel letten dus. We leggen een lijntje met kamerlid Albert de Vries. 
Met hem hebben we het idee om iets aan de Awbz-bureaucratie te doen 
tijdens het politiek café over woningbouw besproken. 
 
De thema’s van de twee andere moties – zorgen over hoe de Wet werk en 
zekerheid gaat uitpakken en tempo in de pilots basisinkomen – komen op 
een later moment aan de orde. Over de Wet werk en zekerheid gaan 
contact onderhouden met kamerlid Roos Vermeij, die we daarover 
aangesproken hebben. Wordt vervolgd dus. 
 
Over het basisinkomen werd een interessant minicollege gegeven door 
een zeer deskundig econoom. Er zijn veel verschillende beelden over dit 
fenomeen. En we zijn er voor, maar  waarvoor dan precies? In de afdeling 
Gouda is er veel gevoel met dit onderwerp. Ook daar willen we als 
delegatie/ werkgroep VanWaarde nog een vervolg aan zien te geven.  
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VanWaarde 
En dan over VanWaarde zelf . Het rapport waar men zich partijbreed 
maandenlang voor aan de voorbereiding heeft gezet. Ja, zoals in het 
verslag van de congresvoorbereiding  al aangekondigd. Ook dat krijgt een 
vervolg. Het was een beetje ‘niet zo spetterend’ die behandeling met drie 
samenvattende moties van het partijbestuur over VanWaarde. Een beetje 
snel ‘doorgespoeld’ al die de zaken, die in allerlei discussie zijn 
gepasseerd.  Dat had wel een wat meer gepresenteerd mogen worden. In 
hoofdlijnen zijn we het in de partij eens over heel veel zinnige zaken. Dat 
kun je uitstralen en dat had dit congres niet zo. De ‘oogst’ werd snel met 
een sheet motienummers OK doorgegeven aan de commissie die het 
concept partijprogramma gaat opstellen. Ja en daar wacht de afdeling 
straks nog een schone taak. VanWaarde wordt vertaald in het concept 
verkiezingsprogramma en daar kunnen we als afdeling dus ook weer van 
alles van gaan vinden. Dus nog veel te doen. 
 
Verantwoording en tegendraadsheid 
Nog even wat verantwoording over het stemgedrag. We hebben als 
afdeling een amendement op de statuten gesteund om congressen met 
minder leden te mogen uitroepen. Die haalde het niet. We hebben 
gestemd voor vaststelling van het lijsttrekkersprofiel door het congres. Dat 
haalde het niet. We hebben gestemd voor verruiming van het 
kinderpardon en dat haalde het dik wel. We hebben – uit prioriteit voor 
religieuze vrijheid - gestemd voor behoud van het ritueel slachten en dat 
haalde het ook. We hebben gestemd voor afschaffen van de budgetpolis 
(JS-motie) en die haalde het ook. We hebben voorgestemd voor de JS-
motie VanWaarde 2 voor 12 en die haalde  het – ondanks een dringend 
afwijzend advies van Spekman`niet doen nou jongens` – ook.  Ja 
recalcitrant moet je een beetje zijn. Ook dat hadden wij ons als delegatie 
voorgenomen. En dat hebben we dus ook gedaan. Tenslotte een prima 
motie gesteund van het Huurdersnetwerk met bedenkingen over tijdelijke 
huurovereenkomsten voor woningen. En verder ter kennisname de tekst 
van onze overgenomen actuele motie. 
 
Actuele motie 
Leegstaand zorgvastgoed snel beschikbaar maken voor 
maatschappelijke noden 
Afdeling Gouda (contactpersoon Sander van Alten) 
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 Congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te 
Amersfoort 

 Constaterend dat regelgeving in de Awbz blokkades bevat voor de 
beschikbaarstelling van leegstaand zorgvastgoed voor andere 
maatschappelijke bestemmingen, zoals de opvang van vluchtelingen. 

 Dat dringend behoefte is aan  locaties waar vluchtelingen voorlangere 
duur kunnen worden ondergebracht. 

 Dat er in het land veel zorgvastgoed leeg staat, dat eenvoudig voor 
opvang geschikt te maken is. 

 Dat dit leegstaande vastgoed door boekhoudkundige eisen feitelijk niet 
beschikbaar komt  voor andere maatschappelijke doelstellingen. 

 Dat behalen van een zo hoog mogelijke opbrengst van zorgvastgoed 
alleen verdedigbaar is als de bestemming zou wijzigen naar anders 
dan zorg/ maatschappelijk/ sociaal.  

 Dat aan deze situatie zo snel mogelijk een einde dient te worden 
gemaakt door aanpassing van de regelgeving. 

 Verzoekt de fractie in de Tweede Kamer zo snel mogelijk actie te 
ondernemen om de voorschriften voor verhandeling of verhuur van 
zorgvastgoed voor andere doeleinden te versoepelen. 

 En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Tot slot 
Het congres van zaterdag 13 februari 2016 was geslaagd. Een beetje 
rommelig. Soms wat snel in ´doorspoelen´ van zaken, maar met erg 
goede speeches van de partijleiding. Geen saaie boel. Om met Klaas te 
spreken `een mooie dag waarop wij ons eigenlijk heel goed hebben 
kunnen vermaken’. Dat was een feestelijk pilsje waard. 
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Expertmeeting buurtgestuurd 
politiewerk 
 

 

  
Door Khalid Tatou 
Raadslid 
 
Op initiatief van de PvdA Gouda en ChristenUnie Gouda wordt er op 
woensdag 2 maart 2016 een expertmeeting gehouden in de raadszaal 
over buurtgestuurd politiewerk in Gouda.  
 
Daarmee willen de PvdA en ChristenUnie het buurtgestuurd politiewerk in 
Gouda een stap verder brengen. Het idee is dat inwoners van Gouda 
meer te zeggen krijgen over de aanpak van veiligheid. Dat heeft de PvdA 
samen met de ChristenUnie duidelijk gemaakt met het indienen van de 
motie ‘Grotere betrokkenheid bewoners bij aanpak veiligheid’ die door de 
meerderheid van de raad aangenomen is op 22 april 2015.  
 
Grotere zeggenschap betekent grotere betrokkenheid. Een grotere 
betrokkenheid versterkt niet alleen het vertrouwen in politie en 
stadstoezicht, het kan ook bijdragen aan een grotere effectiviteit op 
veiligheid. Bij de expertmeeting willen we ideeën opdoen. Hoe kunnen we 
buurtgestuurd politiewerk verder vorm geven in Gouda?  
Hoe kijken verschillende betrokkenen er tegenaan? Welke mogelijkheden 
zijn er om de betrokkenheid van bewoners te versterken?  
 
De opbrengst brengen we terug in de raad bij de behandeling van het 
Actieplan 2016 voor veiligheid.  Wilt u de expertmeeting bijwonen? U bent 
welkom op woensdag 2 maart 2016. Aanvang vanaf 19:30 uur de 
expertmeeting start om 20:00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de 
raadszaal in de huis van de stad.  
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Excellent  

  
Door: Co Caljouw 
 
Onlangs heeft weer een aantal scholen in ons land het predicaat 

‘excellent’ gekregen. Wat een waanzin!  

Of niet elke school excellent moet zijn: kinderen, arm of rijk van huis uit, 

de noodzakelijke (basis)kennis bijbrengen om als mens in een moderne, 

beschaafde samenleving te kunnen functioneren. Wat is er excellent aan 

het onderwijzen 2 + 2 = 4 of dat Groningen de hoofdstad van de provincie 

Groningen is? Als arbeiderskind zat ik, tezamen met mijn licht 

verstandelijk gehandicapt zusje, op de openbare lagere school te Vught. 

Met klasgenoten wier ouders in absurd grote villa’s woonden en soms 

dubbele namen hadden. Allen (ook mijn zusje) leerden we vrijwel foutloos 

Nederlands schrijven alsook puik (hoofd)rekenen, om maar eens enkele 

van de vele schoolvakken te noemen, waarvan de meeste overigens 

tegenwoordig zijn afgeschaft. 

Daar was niks bijzonders aan, laat staan dat daar een begrip als excellent 

bij paste. Ging het even wat minder dan kreeg je bij voorbeeld bijles of wat 

extra huiswerk en de meester zette zich wat extra voor je in; tot aan 

huisbezoek toe. Dit alles ondanks de vanzelfsprekend qua aanleg zeer 

verschillende gaven of talenten. Daar werd in het toenmalige voortgezet 

onderwijs ((m)ulo, hbs, mms, gymnasium/atheneum/lyceum, 

ambachtsschool/bedrijfsschool, huishoudschool) pas aan geknutseld. 

De verlengde leerplicht zorgde er daarenboven voor dat geen enkel kind 

voor zijn of haar 16e jaar de arbeidsmarkt opging. De kinderarbeid was 

definitief afgeschaft! Bij de keuze voor het voortgezet onderwijs speelden 

in mijn jeugd overigens de klassenverschillen in de maatschappij nog een 

aanzienlijke rol maar daar zou later vooral de Mammoetwet (1968) mee 

afrekenen (uiteraard alleen wat betreft de toegankelijkheid van scholen). 
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Allengs gingen echter steeds meer mitsen en maren deze op 

democratisering gestoelde gigantische onderwijsvernieuwing, waarop ik 

hier verder niet inga, aankleven. Dat steeds meer meisjes meer letters 

gingen eten dan de huishoudschool bood en alle minderbedeelde 

kinderen dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden ofwel onderwijskansen 

kregen mag je terugkijkend best excellent noemen. Om over de toegang 

tot hogescholen en universiteiten voor iedere Nederlandse jongere nog 

maar te zwijgen (ook al dienen zich steeds meer geldelijke haken en ogen 

aan). Dat de toelatingseisen almaar daalden was echter een kwalijk 

aspect van deze ontwikkeling.  

 

De bezwaren betreffen dan ook vooral de inhoud en het niveau van zowel 

het algemene als het beroepsonderwijs. In toenemende mate wordt bij 

voorbeeld het teloorgaan van de aloude ambachtsschool alsook 

bedrijfsschool voor honderdduizenden doe-kinderen betreurd met vaak 

een grote demotivatie tot gevolg. 

Wat er na allerlei reparatiewetgeving om de ergste manco’s van 1968 te 

verhelpen resteert als een van de vele wat mij  betreft onverklaarbare 

voorbeelden: stagiaires van het middelbare beroepsonderwijs hebben 

geen notie van materiaalkennis, gereedschapskunde, het decimale stelsel 

(niet weten hoeveel millimeter er in een centimeter gaan). We kennen 

allen het gebrek aan reken- en spellingskunde aan de pedagogische 

academies waar onze toekomstige leerkrachten vandaan komen. Ik 

ontmoet jonge universitair geschoolden die naast hun studierichting vrijwel 

gespeend zijn van welke algemene ontwikkeling dan ook. Dat zoeken we 

toch simpelweg op…? 

 

Tjonge, wat doen we onze jeugd met een al dan niet excellente 

schoolomgeving met deze ontwikkeling schromelijk tekort. 

Wat te denken van het spreekwoord kennis is macht? Een jongere 

desgevraagd: nooit van gehoord! 
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Jaarverslag 2015 PvdA Gouda 

  
 
Door: het bestuur van de afdeling 
 
Inleiding 
In 2015 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten. Deze verkiezingen 
draaiden helaas wederom op een teleurstelling uit voor de Partij van de 
Arbeid. Siebe Keulen stelde zich niet meer verkiesbaar en met het vertrek 
van Siebe uit de PS is er in deze periode helaas geen Gouwenaar 
vertegenwoordigd. Ook werden er in 2015 verkiezingen voor het bestuur 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland gehouden. In dit bestuur is 
geen Goudse PvdA vertegenwoordiger gekozen. 
 
De raadsfractie van de PvdA bestond in 2015 uit Marion Suijker 
(fractievoorzitter), Peter den Boer, Siham Massrour, Khalid Tatou en 
Michiel Sikkes. Hein Pierhagen is in september afgetreden als 
burgerraadslid en in zijn plaats is Johan Veld benoemd. Rogier Tetteroo is 
onze wethouder in het Goudse College van B&W. Een van de 
belangrijkste discussies in Gouda was de discussie omtrent de PWA 
kazerne. 
 
In het afdelingsbestuur zijn in 2015 wat wisselingen geweest. De 
voorzitter, secretaris en penningmeester zijn voor een nieuwe periode 
herbenoemd. Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd en één 
bestuurslid is afgetreden. In december is onze secretaris verhuisd naar 
Reeuwijk en daardoor is er een vacature ontstaan. Vanwege 
privéomstandigheden stelt een ander bestuurslid zich in maart 2016 niet 
voor een herbenoeming beschikbaar. Een succesvolle uitvoering van het 
werkplan 2016 zal dus in belangrijke mate afhangen van de 
beschikbaarheid van kaderleden.    
 
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. 
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Samenstelling bestuur 
Het afdelingsbestuur was in 2015 als volgt samengesteld: 

 Gerrit Schinkel  voorzitter 

 Mark Maijenburg secretaris (tot 1 december) 

 Ronald Greven  penningmeester 

 Nils van Teijlingen algemeen bestuurslid (tot maart) 

 Lotte Klene  algemeen bestuurslid (vanaf maart) 

 Johan Veld  algemeen bestuurslid (vanaf maart) 

 Mayke Nieuwenhuis algemeen bestuurslid 
 
 
Congresafgevaardigden 
Bea Marsman en Jaap Warners waren tot maart onze 
congresafgevaardigden. In de ALV van maart zijn Sander van Alten en 
Herman Klein (reserve) als nieuwe congresafgevaardigden gekozen 
 
 
Gewestelijk afgevaardigden 
Max de Groot was tot maart afgevaardigde en niet herkiesbaar. Tonnie de 
Kamper en Wim Cornelis (reserve) waren aftredend en zijn in de ALV van 
maart herbenoemd.  
Nils van Teijlingen werd in de ALV van maart benoemd tot gewestelijk 
afgevaardigde. 
 
 
Ledenvergaderingen 
In 2014 werden er vier algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden.  

 Tijdens de ALV van 23 maart werden bestuursleden herbenoemd, 
benoemd en werden nieuwe congres- en gewestelijk afgevaardigden 
herbenoemd en gekozen. De leden gingen akkoord met de 
aanbevelingen van het bestuur m.b.t. de evaluatie van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De jaarrekening wordt 
vastgesteld na positief advies van de kascontrolecommissie. Marion 
Suijker geeft een terugblik van de Raad in 2014 en schetst de 
vooruitzichten voor 2015.  

 De ALV van 29 juni stond geheel in het teken van de discussie over 
het Rapport Van Waarde over de toekomst van de sociaal democratie. 
Sander van Alten en Herman Klein hebben het voortouw genomen en 
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samen met een werkgroepje de voorbereidingen getroffen. Op 16 mei 
was er een ledenbijeenkomst geweest met Marco Florijn, opsteller van 
het rapport. De uitkomsten hiervan dienden o.a. als input van de 
bespreking op 29 juni en bijeenkomsten later in het jaar. 

 Ook de ALV van 29 september stond in het teken van de discussie 
over het Rapport van Waarde. 

 Tijdens de ALV van 14 december werd wederom gediscussieerd over 
het Rapport Van Waarde. Verder werden het jaarplan en de begroting 
2016 vastgesteld.  
 
 

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 2e Kamerlid John Kerstens als spreker over de 
Participatiewet.  
Tevens werden jubilarissen in het zonnetje gezet. De bijeenkomst werd 
besloten met het zingen van de Internationale.  
 
 
Gouds Rood 
Gouds Rood is in 2015 vier keer verschenen. De redactie werd gevormd 
door Nils van Teijlingen en Co Caljouw. In de loop van het jaar heeft 
Marjan Arenoe de taak van Nils van Teijlingen overgenomen. 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 2015 is getracht invulling te geven aan het oprichten 
van een Ombudsteam, maar helaas is dit nog niet goed van de grond 

http://www.pvdagouda.nl/
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gekomen. In 2016 zal opnieuw geprobeerd worden om zo’n team in 
Gouda op te zetten. Op de website is een contactadres te vinden. 
 
Regionale samenwerking 
Op 20 november 2014 is er een eerste kennismaking geweest met 
bestuursleden van Waddinxveen om te zien of er behoefte is aan 
regionale samenwerking met PvdA afdelingen in de Goudse omgeving. 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 zijn in 2015 
geïntensiveerd en er hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden. 
Vanuit ons afdelingsbestuur is Johan Veld de animator.  
 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zaterdag 10 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 Gerrit Schinkel, Nils van Teijlingen, Adriaan van 
Winkelen en Thierry van Vugt (fractievoorzitter D66) dat de fraaie 
opdracht heeft gekregen de quiz voor 2016 te organiseren.  
 
 
Nieuwe leden actie 
Op donderdag 3 september is er een bijeenkomst voor nieuwe leden 
gehouden in het Huis van de Stad onder de noemer “(her)Ontdek de PvdA 
Gouda”. Ook in 2016 zal er weer een bijeenkomst voor nieuwe leden 
worden gehouden. 
 
 
Vrijwilligersklus 
In december heeft een aantal PvdA leden net als in 2014 de Raambuurt 
weer versierd met kerstversieringen. Deze actie is in samenwerking met 
de Speelwinkel georganiseerd.  
 
 
Politiek café 
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 Op 9 maart een discussieavond met als thema “de nieuwe Jeugdwet 
in de praktijk” met diverse sprekers en inleiders uit onderwijs, zorg en 
politiek (2e Kamerlid Loes Ypma). 

 Op 20 november is er een politiek café georganiseerd over de sociale 
woningbouw. Sprekers waren o.a. wethouder Rogier Tetteroo en 2e 
Kamerlid Albert de Vries. 

 
 
Het bestuur van de afdeling Gouda, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AGENDA 

  

21 maart 20:00 ALV 
 

Café Résistance 

 1 mei  20:00 Dag van de Arbeid Café Résistance 

27 juni 20:00 ALV Café Résistance 

19 december 20:00 ALV 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 


