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Van de voorzitter 
 

  
Door Gerrit Schinkel 

Voorzitter 
 
De zomer is in aantocht en dat betekent ook vakantietijd. Voor de politici 
breekt dan het reces aan en kunnen ze zich opladen om er in september 
weer met volle vaart tegen aan te gaan. En dat zal wel moeten ook, ik 
beperk me even tot de Goudse politiek, want volgend jaar maart staan de 
gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Werk aan de winkel, veel werk 
want aan de PvdA de schone taak om het vertrouwen van de kiezer weer 
terug te winnen. Na de vakantie gaat de campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen volop van start. Maar daarvoor zijn er natuurlijk nog de 
inleidende beschietingen. Tijdens de ALV van maart jl. zijn de profielen 
voor de raadsfractie, het raadslid en de lijsttrekker vastgesteld (in deze 
editie van Gouds Rood treft u de definitieve versies aan). 
 
Tijdens de ALV van 26 juni a.s. zullen de leden van de onafhankelijke 
commissie worden benoemd. U vindt in Gouds Rood het voorstel van het 
bestuur en stellen de beoogde commissieleden zich voor.  
 
En als de onafhankelijke commissie is benoemd kan zij aan het werk. 
Maar zonder kandidaten valt er niet veel te doen. Het afdelingsbestuur 
roept hierbij leden die zich kandidaat willen stellen voor de nieuwe 
gemeenteraadsfractie op om zich aan te melden. Dit kunt u schriftelijk en 
gemotiveerd doen bij het afdelingsbestuur dat alle aanmeldingen door aan 
de onafhankelijke commissie.  
 
Er zijn al leden druk in de weer met het verkiezingsprogramma. Tijdens 
deze ALV kan er volop gediscussieerd worden over de verschillende 
onderwerpen. U vindt de eerste voorzetten (visie) in Gouds Rood. De 
commissies hebben nog meer input maar die wordt ter vergadering 
uitgereikt. De uitkomsten van de discussies vormen dan weer input voor 
het 1e concept programma dat in september zal worden besproken. 
 
Ik hoop u in groten getale op onze ALV van 26 juni a.s. te mogen 
verwelkomen. 
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UITNODIGING ALV  
maandag 26 juni 2017 

 

  
 
 
Datum  

 
 
Maandag 26 juni 2017 

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

Tijd 20.00 uur 
  

 
AGENDA 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen.  
3. Notulen ALV d.d. 20 maart 2017 (ter vaststelling) 
4. Jaarrekening 2016 ter vaststelling (wordt ter vergadering 

uitgereikt en toegelicht door de penningmeester). De 
kascommissie is bij elkaar geweest en doet verslag van haar 
bevindingen.  

5. Vanuit de fractie (de actuele politiek door de fractievoorzitter) 
 

6. Voorbereiding verkiezingen (zie draaiboek website) 
a. Vastgestelde profielen raadsfractie, raadslid en lijsttrekker 

(ter informatie) 
b. Benoeming leden Onafhankelijke Commissie (ter 

besluitvorming: zie toelichting Gouds Rood) 
7. Rondvraag 

 
20.30 – 22.00 uur 

8. Tafeltjediscussies verkiezingsprogramma 2018 – 2022 (in 
Gouds Rood treft u de eerste discussiestukken aan; tijdens de 
ALV wordt er in groepjes gediscussieerd) 

9. Sluiting 
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Notulen ALV 20 maart 2017 

  
Aanwezig volgens de presentielijst:  18 leden 
Bericht van verhindering ontvangen van Rogier Tetteroo, Peter van 
Diesen, Bea Marsman, Jellie Gorter, Jaap Warners, Erica van Bommel, 
Gerda Paans, Annette van der Laan, Tonnie de Kamper, Gerard Struyk, 
Ria Caljouw en Co Caljouw.  
 
Opening. 
Door de voorzitter. 
 
Mededelingen 
Agenda-aanpassing: jaarrekening wordt behandeld op de ALV van juni 
2017, Punt 9 wordt "terugblik verkiezingen. 
 
Notulen ALV d.d. 19 december 2016 
Toevoegen bij "aangesteld als campagneleider" de tekst "door het 
bestuur" 
Toevoegen bij het punt "Aanloop campagne: "Er ontstond discussie over 
de oude draaiboekversie waarna besloten werd tot". Notulen vastgesteld. 
 
Notulen ALV d.d. 16 januari 2017 
Toevoegen verwijzing naar de Powerpoint –versie van het draaiboek op 
de website. Notulen vastgesteld. 
 
Profielen raadsfractie, raadslid en lijsttrekker 
Profiel raadsfractie 
In punt 3 schrappen "aan de achterban van de PvdA te Gouda" 
Bij punt 6 toevoegen "De fractie moet ook bereid en in staat zijn om 
oppositie te voeren" 
Profiel raadslid  
In punt 5 schrappen "en de eigen achterban" en ook "aan de achterban 
van de PvdA te Gouda" 
In punt 6 schrappen "en de eigen achterban" 
Profiel Lijsttrekker 
Geen wijzigingen  
De profielen worden vastgesteld door de ALV. 
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Werkgroepen verkiezingsprogramma 
Als aandachtsveld wordt bij de werkgroep Zorg ook Onderwijs en Inclusie 
toegevoegd. Verder bij de werkgroep Ruimtelijk Ordening, Verkeer en 
Wonen  wordt Vergroening en verduurzaming toegevoegd. 
Als werkgroep coördinatoren worden aangesteld: 
Ronald Greven: Werk, Inkomen en Economie 
Marion Suijker: Zorg, onderwijs en Inclusie 
Sander van Alten: Ruimtelijke ordening, Verkeer, Wonen, Vergroening en 
verduurzaming 
Johan Veld: Bestuur, Financiën, Wijkontwikkeling en Veiligheid 
Gerrit Schinkel: Sport en Cultuur 
De opdracht aan de werkgroepen wordt ongewijzigd door de ALV 
vastgesteld. 
 
Onafhankelijke commissie 
De opdracht aan de onafhankelijke commissie wordt ongewijzigd door de 
ALV vastgesteld. 
De benoeming van de leden van de onafhankelijke commissie wordt 
uitgesteld tot de ALV van juni zodat de kandidaten in Gouds Rood zich 
kunnen voorstellen. 
 
Bestuursverkiezingen 
Het bestuursvoorstel wordt bij acclamatie aangenomen: Gerrit Schinkel 
(voorzitter), Ronald Greven (penningmeester) en Johan Veld worden 
herbenoemd, met de kanttekening dat Gerrit Schinkel en Ronald Greven 
maar één jaar aanblijven. 
 
Terugblik verkiezingen 
Sander van Alten geeft een sfeerimpressie van de ledenraad van 18 
maart 2017 
 
Sluiting 
Gezien het late tijdstip wordt afgezien van de rondvraag. 
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Profiel raadslid PvdA 2018-2022 

  

Definitief vastgesteld in de ALV van 20 maart 2017 
 
1. Een raadslid moet uiteraard lid zijn van de PvdA, maar van hem/haar 

mag ook worden verwacht dat hij/zij uiting geeft en heeft gegeven aan 
zijn/haar betrokkenheid bij de partij. Een raadslid dient uitdrukkelijk te 
getuigen van een binding met het sociaaldemocratische gedachte-
goed. Tevens dient hij/zij verkiezingsprogramma van de Goudse PvdA 
te onderschrijven. Een zeker actief verleden in de partij is een aanbe-
veling.  

2. Van een raadslid mag worden verwacht dat hij/zij een visie heeft op de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de positie daarin van de PvdA. 
Een opbouwende kritische opstelling is daarin zeer te waarderen.  

3. Een raadslid moet zijn/haar visie helder in woord en geschrift uit 
kunnen dragen en duidelijk aan kunnen geven wat zijn/haar bijdrage 
zal zijn aan de gemeentelijke politiek. 

4. Een PvdA-raadslid communiceert actief met alle geledingen van de 
Goudse samenleving. Voorts legt een fractielid, afzonderlijk (of als 
fractie) rekenschap af aan de PvdA Gouda. Hierbij valt te denken aan 
artikelen op de website en het gebruik van social media, naast de 
meer traditionele vormen als artikelen in Gouds Rood en een 
toelichting op het gevoerde/te voeren beleid tijdens de ALV. 

5. Een PvdA-raadslid moet getuigen van een interactieve houding en 
beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 
vaardigheden om de broodnodige contacten op buurt- en wijkniveau 
en met maatschappelijke organisaties effectief te kunnen onderhou-
den. Een PvdA-raadslid communiceert actief met alle geledingen van 
de Goudse samenleving. 

6. Een raadslid discussieert op basis van respect voor andermans 
uitgangspunten en overtuiging. 

7. Een raadslid moet, zonder uitzondering, een generalistische instelling 
hebben en bereid zijn om eventueel taken van collega’s over te ne-
men. Daarbij moet hij/zij bereid zijn om binnen de taakverdeling eens 
wat uit te ruilen om niet vast te raken aan bepaalde onderwerpen.  

8. Een goede verrichting van het raadswerk betekent ook dat daarvoor 
voldoende tijd beschikbaar moet zijn. Een raadslid moet per week 
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gemiddeld zo’n 20 uur aan het raadswerk kunnen besteden. Een 
raadslid is de volle periode van vier jaar beschikbaar. 

9. Een raadslid heeft gevoel voor politieke verhoudingen en heeft een 
doelgerichte en proactieve instelling. 

 

 

 

 

Profiel raadsfractie PvdA 2018-2022 

 
 

 

Definitief vastgesteld in de ALV van 20 maart 2017 
 
 

1. De PvdA-gemeenteraadsfractie bestaat uit personen die stuk voor stuk 
op hun eigen wijze een gezicht geven aan de Goudse PvdA.  

2. Er moet worden gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling 
van de fractie met personen die verschillende kwaliteiten bezitten en 
elkaar moeten aanvullen. De brede samenstelling uit zich onder meer 
in verschillen in de achtergrond van de fractieleden in de vorm van 
opleiding, beroepsgroep en maatschappelijke activiteiten. De Goudse 
samenleving bestaat uit een bonte verzameling individuen, waarvan 
de fractie zoveel mogelijk een afspiegeling moet zijn. Een evenwichtig 
samengestelde fractie kenmerkt zich dan ook door een spreiding van 
de fractieleden in leeftijd en in een zo evenredig mogelijke verdeling 
tussen mannen en vrouwen. Kwaliteit is echter het eerste selectie-
criterium. Fractieleden moeten onderling goed samen kunnen werken 
en de fractie moet als eenheid naar buiten treden.  

3. Voeling met en worteling in de Goudse samenleving is voor het functi-
oneren van een raadsfractie van groot belang. Vormen van burger-
participatie bij de vorming van lokaal beleid - de actieve wijkaanpak, 
interactieve beleidsvorming – zijn gemeengoed geworden in de 
afgelopen decennia. Dit stelt bijzondere eisen aan het communicatief 
vermogen van een raadsfractie en individuele raadsleden. Een interac-
tieve houding is daarbij onontbeerlijk. Dat wil zeggen, een luisterend 
oor voor de ideeën, opvattingen en suggesties van burgers. Waar in 
de ogen van de raadsfractie nog onvoldoende inspraak is geweest, 
neemt zij hiertoe zelf het initiatief om tot een evenwichtige besluit-
vorming te komen. Voorts legt de fractie rekenschap af aan de 
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achterban van de PvdA te Gouda. Hierbij valt te denken aan artikelen 
op de website en het gebruik van social media, naast de meer 
traditionele vormen als artikelen in Gouds Rood en een toelichting op 
het gevoerde/te voeren beleid tijdens de ALV. 

4. Besturen van een gemeente vergt in de huidige netwerksamenleving 
een behoorlijk niveau aan technisch bestuurlijke kennis. Dat neemt 
niet weg dat volksvertegenwoordiging een niet aflatende belangrijke 
rol in het lokaal bestuur blijft vervullen. Juist de veelvuldig gesignaleer-
de kloof tussen burgers en bestuur vereist veel aandacht voor de rol 
van volksvertegenwoordiger. Het is daarom van belang bij de samen-
stelling van de raadsfractie te streven naar een mix van personen met 
technisch bestuurlijke kwaliteiten en personen met bij uitstek de kwali-
teit van volksvertegenwoordiger en communicator met de burgers van 
de stad. Daarnaast vereisen de complexe bestuurlijke ontwikkelingen 
op het terrein van de toenemende taken van het lokaal bestuur dat 
een gemeenteraadsfractie over voldoende expertise beschikt om deze 
te kunnen inschatten. Daarom zijn in de fractie, bij voorkeur, een of 
meerdere personen aanwezig die in het bijzonder over deze kwalitei-
ten beschikken, met name op financieel, juridisch en bestuurlijk terrein. 

5. In een fractie van beperkte omvang is een brede inzetbaarheid van de 
raadsleden een voorwaarde voor een goed functioneren. De fractie-
leden behoren, zonder uitzondering, een generalistische instelling te 
hebben en moeten bereid zijn om indien nodig taken/ onderwerpen 
van collega’s over te nemen. 

6. De PvdA Gouda streeft ernaar om ook na de verkiezingen van 2018 
bestuursverantwoordelijkheid te dragen in het dagelijks bestuur van de 
stad. Dit betekent dat de fractie soms bereid moet zijn compromissen 
te sluiten. Verder dient de fractie in staat te zijn oppositie te voeren als 
de PvdA Gouda geen deel uitmaakt van het college van B&W. Binnen 
de fractie zouden bij voorkeur tenminste twee personen geschikt en 
bereid moeten zijn om fractievoorzitter te worden. 

7. Continuïteit op langere termijn is belangrijk. Bij iedere verkiezings-
periode is het wenselijk dat een aantal nieuwe raadsleden in de fractie 
komen en een aantal ‘oudgedienden’ daarvoor dus plaats maken. Het 
vervullen van een raadslidmaatschap voor meer dan twee perioden 
wordt in principe vermeden. Zo ontstaat een logisch proces van 
doorstroming, overdracht van taken en de inbreng van nieuwe ideeën.  

8. De fractie moet in staat zijn om de politieke agenda te bepalen om zich 
zodoende te kunnen profileren. 
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Profiel lijsttrekker PvdA 2018-2022 

  
 

Definitief vastgesteld in de ALV van 20 maart 2017 

 

1. Het profiel van de lijsttrekker moet passen in het profiel van het 
raadslid. 

2. De lijsttrekker moet uiteraard lid zijn van de PvdA, maar van hem/haar 
mag ook worden verwacht dat hij/zij uiting geeft aan zijn/haar 
betrokkenheid bij de partij.  

3. De lijsttrekker dient uitdrukkelijk te getuigen van een binding met het 
sociaaldemocratische gedachtegoed en het verkiezingsprogramma 
van de Goudse PvdA te onderschrijven. De lijsttrekker dient een actief 
verleden in en een binding met de PvdA te hebben. 

4. De lijsttrekker is het uithangbord van de PvdA Gouda.  
5. De lijsttrekker heeft het vermogen om kiezers te overtuigen. Daarnaast 

is de lijsttrekker ook na de verkiezingen gezichtsbepalend voor de 
Goudse PvdA. 

6. Profilering en presentatie zijn taken die de lijsttrekker bij uitstek moet 
vervullen. Uitstekende communicatieve vaardigheden en het 
vermogen om de boodschap van de PvdA op een overtuigende en 
creatieve wijze te brengen, zijn daarbij een voorwaarde.  

7. De lijsttrekker beschikt over voldoende politiek/bestuurlijke bagage om 
inhoudelijk het profiel van de Goudse PvdA te kunnen neerzetten. 

8. De lijsttrekker moet in staat zijn leiding te geven aan de fractie. 
9. De lijsttrekker is beoogd fractievoorzitter voor de nieuwe fractie, tenzij 

hij/zij wethouder wordt. 

 

 

 
 

 



 11 

 

 

Onafhankelijke commissie 
 

  
Door Guido Prinsenberg 

Secretaris 

 
 
Samenstelling onafhankelijke commissie 
In de vorige ALV is de opdracht aan de onafhankelijke commissie 
vastgesteld. De leden van de onafhankelijke commissie zijn nog niet 
benoemd.  Dit zal gebeuren op de ALV van 26 juni.  
De ALV heeft het bestuur in de ALV van januari de opdracht gegeven om 
leden op te roepen en eventueel bij onvoldoende respons, direct te 
benaderen. In de vorige ALV was het plan al om tot benoeming over te 
gaan, maar omdat dit onderwerp niet als zodanig geagendeerd was en de 
kandidaten niet vooraf aangekondigd waren, heeft de ALV besloten om de 
benoeming uit te stellen tot de ALV van juni.  
 
Waar heeft het bestuur op getoetst? 
Bij de voordracht voor de commissie  heeft  het bestuur, naast wat in het 
reglement staat (5.3), gekeken naar het team dat de commissie moet 
gaan vormen. Allereerst vindt het bestuur dat er sprake moet zijn van een 
evenwichtige verdeling in mannen en vrouwen.  Binnen het team moet 
hand-on ervaring met het raadswerk beschikbaar zijn, zowel de beleids-
matige kant als de volksvertegenwoordigende kant.  Het team moet in 
meerderheid bestaan uit mensen die bekend zijn bij de leden. Binnen het 
team moet ook het geluid van buiten de directe  politiek ervaren Goudse 
PvdA-ers worden vertegenwoordigd. Het team moet ook beschikken over 
leden met kennis van en ervaring met de regelementen en statuten van de 
PvdA. Ook moet ervaring met personeelsmanagement beschikbaar zijn in 
de commissie. Vanzelfsprekend hebben de leden van de onafhankelijke 
commissie geen ambitie om raadslid te worden in de volgende periode, 
dan wel op een verkiesbare plek op de lijst te gaan staan.  
 
Voordracht van het bestuur 
Het bestuur stelt voor om, zoals tijdens de vorige vergadering ook al 
mondeling gemeld, de commissie te laten bestaan uit: 
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Bea Marsman 
Will Oosterom 
Peter van Diesen 
Herman Klein 
Wilbert van der Griendt 
 
Na de vergadering van vorige keer heeft nog een ander lid zich gemeld 
om deel te nemen aan de commissie. Dit is Cor Punt. Net als bovenge-
noemde leden vinden wij Cor ook geschikt om deel te nemen aan de 
commissie. Echter de ALV heeft eerder bepaald dat de commissie uit vijf 
leden zou bestaan. Dit betekent dat Cor om praktische redenen (te laat 
gemeld, er waren al genoeg leden) afvalt. Mocht een lid zich terugtrekken, 
dan willen we op dit moment voorstellen Cor wel te benoemen als eerste 
opvolger. Mocht een lid zich terugtrekken dan vallen er geen open 
plekken. 
 
Voorzitter van de onafhankelijke commissie 
De voorzitter van de onafhankelijke commissie is ook degene die in de 
ALV van december  2017 de verdediging van de lijstvolgorde verzorgt. Het 
bestuur draagt als voorzitter voor de onafhankelijke commissie Bea 
Marsman voor, gezien haar grote staat van dienst binnen de PvdA-Gouda, 
haar onomstreden functioneren uit het verleden, haar brede ervaring in 
het management van complexe processen, en tenslotte haar uitstekende 
communicatieve vaardigheden 
 
Vraag aan ALV 
Kunt u instemmen met de voordracht van het bestuur om Bea Marsman, 
Will Oosterom, Peter van Diesen, Herman Klein en Wilbert van de Griendt 
te benoemen als lid van de onafhankelijke commissie. Bea Marsman te 
benoemen in de functie van voorzitter. En Cor Punt te benoemen als 
eerste opvolger, mocht een lid zich om moverende redenen tussentijds 
terugtrekken. 
 

 
Introductie leden onafhankelijke commissie 
 
Bea Marsman 
Al meer dan 25 jaar ben ik lid van de PvdA. Rond 2002 ben ik secretaris 
geworden van de afdeling Gouda van de PvdA. Dat ben ik ruim 10 jaar 
gebleven. Ook ben ik een aantal jaren (plv.) afgevaardigde voor het 
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landelijk congres geweest. In de periode dat ik secretaris was, ben ik ook 
2 keer lid geweest van de adviescommissie voor de kandidatenlijst van 
onze afdeling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Al met al heb ik dus 
enige ervaring binnen de PvdA, ook al is het een paar jaar geleden. 
Tegenwoordig doe ik nog steeds veel vrijwilligerswerk maar heb mijn 
aandacht iets verlegd naar andere organisaties. Voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen wil ik me echter graag weer inzetten door me 
kandidaat te stellen voor de onafhankelijke commissie. 
 
 
Will Oosterom 
Ik ben Will Oosterom. In de PvdA-Gouda heb ik in het afdelingsbestuur 
gezeten en ben ik ook campagnecoördinator geweest. Ook heb ik vier jaar 
in de gemeenteraad gezeten. Daarbij heb ik me vooral bezig gehouden 
met ombudswerk en contact met de burgers. Het is van groot belang dat 
het contact met de burgers, de gemeenteraad is per slot van rekening de 
volksvertegenwoordiging, grote aandacht krijgt in de PvdA-Gouda. 
Vandaar dat ik graag in de commissie wil komen. 
 
 
Peter van Diesen 
Mijn enig streven is de PvdA bij de komende verkiezingen te presenteren 
als de voorhoede van de sociaal-democratie en het enige juiste antwoord 
op het goedkope populisme dat helaas een belangrijk deel van het 
Nederlandse electoraat aan blijkt te spreken. Je kunt daar mijns inziens 
uitsluitend stelling tegen nemen door jezelf te presenteren als een partij 
die weliswaar staat voor maatschappelijke rechtvaardigheid, maar daarbij 
het compromis niet schuwt en niet terugschrikt voor impopulaire maatre-
gelen, als dat het einddoel van een participatiemaatschappij dient. Eerlijk 
duurt tenslotte het langst. 
Ik ben mij er terdege van bewust dat het selecteren van een breed 
gedragen kandidatenlijst een gevoelig proces is dat hopelijk tot succes, 
maar ongetwijfeld ook tot teleurstellingen kan leiden. Ik denk dat ik 
geschikt ben om in dat proces een rol te spelen, omdat ik enerzijds al ruim 
twee jaar lid van de partij ben en dus enigszins op de hoogte ben van wat 
er in onze afdeling speelt, maar anderzijds niet tot de "inner circle" behoor, 
zodat ik met enige afstand naar de samen te stellen lijst kan kijken. 
Overigens is de selectie natuurlijk een groepsproces. 
Een aansprekende vertegenwoordiging van onze partij in de gemeente-
raad moet een basis leggen voor herkenbaarheid op lokaal niveau. Dat 
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mes zou wat mij betreft aan twee kanten moeten snijden: enerzijds moet 
door onze inbreng de maatschappelijke rechtvaardigheid in Gouda 
worden gestimuleerd, maar anderzijds zouden de activiteiten van onze 
fractie, en naar ik hoop ook onze wethouder(s), de zichtbaarheid en de 
positieve rol vande PvdA in onze stad moeten vergroten. 
 
 
Herman Klein 
De hartslag van de afdeling bereikt telkenmale een gevaarlijk niveau op 
het moment dat de bevindingen van de, tot dan geachte, kandidaatstel-
lingscommissie bekend worden gemaakt. Teleurstelling kantelt soms naar 
verongelijktheid en een hoge plaats op de lijst verhoogt ogenblikkelijk de 
partijstatus. In het eerste geval is het de kandidaatstellingscommissie te 
verwijten en in het tweede geval is het eigen verdienste. Een gevaarlijk 
werkje dus, die kandidaatstellingscommissie. Maar ja, ik ben er graag bij. 
 
En ik ben Herman Klein, (66) was tot 2015 hoofd van een expertisecen-
trum binnen de sociale zekerheid, van 2012 tot 2014 lid van de gemeente-
raad in Gouda, daarna mede-afgevaardigde naar het congres  Ik ben nu 
secretaris van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein en werk een enkele 
keer voor de Nederlands Vlaamse accreditatiecommissie. 
 
 
Wilbert van der Griendt 
Ik ben Wilbert van de Griendt, 57 jaar jong, en sinds 1984 –kritisch én 
overtuigd – lid van de Partij van de Arbeid. Ik woon sinds 1994 met veel 
plezier in het mooie Gouda. Hoewel ik de laatste jaren iets minder actief 
ben geweest, heb ik een lange ‘carrière’ binnen de PvdA achter de rug. In 
1984 heb ik een klein half jaar in de Tweede Kamerfractie van de PvdA 
gewerkt. Ik heb op basis daarna mijn doctoraalscriptie Politicologie over 
de het buitenland- en defensiebeleid van de PvdA geschreven. In de 
eerste 10 jaar van mijn lidmaatschap ben ik actief geweest in twee 
Amsterdamse PvdA-afdelingen. Tussen 1996 en 2002 was ik bestuurslid 
van de afdeling Gouda, waarvan 4 jaar als afdelingsvoorzitter. Ik was 
campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1998. 
Mijn motief om me te melden voor de onafhankelijke commissie is 
meerledig. Ik maak me grote zorgen maak over de verwijdering tussen de 
burger/kiezer en onze partij. Vergelijk de stembusuitslagen van de 
Tweede Kamerverkiezingen in een aantal Goudse wijken (zoals Korte 
Akkeren) eens met die van pak ‘m beet 15 à 20 jaren terug: maakt niet uit 



 15 

of je naar landelijke of lokale verkiezingen. Dan zie je niet alleen de 
enorme daling in de aantrekkingskracht van de PvdA, maar ook dat onze 
‘traditionele’ kiezers zijn ‘overgelopen’ naar partijen die juist veraf staan 
van het gedachtegoed van de PvdA. We zijn de verbinding met een 
belangrijk deel van het (Goudse) electoraat verloren. Ik heb de overtuiging 
dat de PvdA dat vertrouwen van de burger – zeker ook in Gouda – kan 
herwinnen. Hoe we dat kunnen houd ik graag eens een keer tegen de 
afdeling aan. We hebben veel goede (potentiële) raadsleden in huis. We 
hebben als partij de Gouwenaar veel te bieden. Voor mij zijn zichtbaarheid 
in de straat, betrokkenheid bij het wel en wee van de kiezer en een groot 
gevoel voor sociale rechtvaardigheid de kernkwaliteiten die een goed 
raadslid in huis moet hebben. Op grond van mijn langjarige ervaring met 
de partij meen ik een goede rol te kunnen spelen in het selecteren van 
geschikte kandidaten die borg kunnen staan voor een goede 
verkiezingsuitslag en het herwinnen van het vertrouwen van de kiezer. 
Ten slotte heb ik veel ervaring met het selecteren van mensen.  
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de Rijksoverheid. Ik heb de 
afgelopen 30 jaar bij verschillende ministeries gewerkt. Thans ben ik 
directeur van het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid. Dat is de uitvoeringsorganisatie die onder meer 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds in 
Nederland. 
 
 
Cor Punt 
Ik ben Cor Punt, woon ruim 40 jaar in Gouda en ben al meer dan 35 jaar 
lid van onze partij. In de jaren  '70 - '80  was ik actief in onze gemeente-
politiek en kwam door ander werk en twee kinderen v.w.b. mijn politieke 
activiteiten in rustiger vaarwater.  
Tijdens mijn werkende leven heb ik 40 jaar bij KPN op verschillende 
functies gewerkt. Eind jaren '90 vond er bij KPN een grote reorganisatie 
plaats waarbij bij aanvang ongeveer 2000, en later nog eens 4500 mede-
werkers naar ander werk, zowel intern als extern, begeleid moesten 
worden. Na een gerichte opleiding heb ik, samen met 15 collega's, de 
kans gekregen dit proces te begeleiden. Ik heb geleerd kwaliteiten in 
mensen te herkennen en medewerkers te begeleiden naar goed en 
passend ander werk. 
Inmiddels ben ik met pensioen en ben ik als vrijwilliger binnen een 
Rotterdamse en Goudse stichting actief met het geven van trainingen en 
het bemiddelen van jongeren, veelal allochtoon, naar werk.  
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Tot slot heb ik eveneens een bescheiden bijdrage mogen leveren bij het 
onderwerp 'beleidskader armoede en schulden' van onze gemeente. In 
dat kader heb ik een aantal fractieraadvergaderingen en raadsvergade-
ringen bijgewoond en zo een goed beeld gekregen van wat er van een 
goed raadslid verwacht mag worden.  
Gelet op de huidige situatie waarin onze partij zich door de slechte 
verkiezingsuitslag bevindt, is het van groot belang dat wij bij de komende 
gemeenteraadsverkiezing wel weer goed uit de bus komen. Met mijn 
deelname aan de onafhankelijke commissie wil ik mijn bijdrage leveren 
aan een mooie, kwalitatief goede, aankomende gemeenteraadsfractie.  
 
 

 

 

Op weg naar het verkiezings-
programma 2018 - 2022 

 

  

 
Zoals afgesproken in de ALV van 20 maart 2017 is aantal werkgroepen 
gestart  om het verkiezingsprogramma vorm te gaan geven. Een deel van 
de ALV van 26 juni a.s. zal ook besteed worden aan de totstandkoming 
van het verkiezingsprogramma. Je kunt je op de ALV van 26 juni 2017 
aansluiten bij de diverse groepen. Doel is om input te verzamelen. 
 
Evaluatie verkiezingsprogramma 2014-2018 
De huidige fractie heeft op basis van het vorige verkiezingsprogramma 
een evaluatie gemaakt. Welke punten in het verkiezingsprogramma 2014-
2018 zijn wel bereikt en welke (nog) niet. Deze evaluatie is beschikbaar 
voor elke voorzitter van de werkgroepen en dient als input voor het nieuwe 
verkiezingsprogramma. Mocht je deze  willen ontvangen, dan kun deze 
opvragen door een mail naar de fractiesecretaris, Michiel Sikkes, te 
zenden (michiel.sikkes@gouda.nl) 
 
Werkgroepen 
Eind april is er een oproep (per mail) gezonden aan leden om deel te 
nemen aan de werkgroepen op het verkiezingsprogramma voor te 
bereiden. Een aantal leden (schatting 20 tot 25) is op dit moment al bij een 
of meerdere werkgroepen betrokken. Maar iedereen kan op 26 juni nog 
zijn input geven. Het is belangrijk om ideeën te verzamelen. Elke 

mailto:michiel.sikkes@gouda.nl
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werkgroep heeft een coördinator en aan elke werkgroep is iemand vanuit 
de huidige fractie toegevoegd (i.v.m. aansluiting bij de huidige praktijk). 
 
Er zijn 5 werkgroepen 
Werk, inkomen, en Economie. Coördinator: Ronald Greven (vanuit de 
fractie Peter den Boer) 
Zorg, Jeugd, Integratie en Emancipatie. Coördinator: Marion Suijker (in 
samenwerking met Mohammed Mohandis  (vanuit de fractie Siham 
Massrour) 
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer. Coördinator: Sander van Alten 
(vanuit de fractie Michiel Sikkes) 
Bestuur, Financiën, Wijkontwikkeling en Veiligheid. Coördinator: Johan 
Veld (Khalid Tatou)  
Sport en Cultuur , Coördinator Gerrit Schinkel (vanuit de fractie Siham 
Massrour). 
 
De werkgroepen kunnen ook putten uit basis- verkiezingsprogramma dat 
is opgesteld door het CLB. Als u lid bent van het CLB (Centrum Lokaal 
Bestuur) kunt u dit downloaden. Het basisprogramma is opgesteld als een 
catalogus. De teksten die erin staan zijn PvdA proof en gaan uit van de 
waarden van de PvdA. Ze zijn in lijn met het landelijk verkiezingspro-
gramma Een Verbonden Samenleving.  Het is echt bedoeld als basis, om 
eruit te kunnen putten. Het is natuurlijk belangrijk om Goudse thema’s in 
het verkiezingsprogramma te zetten. Wij gaan voor Gouda en elke plaats 
is anders. Maar als voorbeeld is het handig.  
 
Hieronder wordt in het kort de visie m.b.t. de verschillende onderwerpen 
weergegeven. Tijdens de vergadering van 26 juni zullen de coordinatoren 
nog meer achtergrondinformatie meebrengen.  
 
De stand van zaken in het kort tot nu toe per werkgroep: 
 
Werk, inkomen en economie 
Input komt op 26 juni a.s. 
 
 
Zorg,  Jeugd, Integratie en Emancipatie 
Op 13 juni zijn ongeveer 10 leden bij elkaar geweest om dit thema nader 
met elkaar  uit te werken. Onderwerp van gesprek was de visie van 
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waaruit we willen werken (de waarden van de PvdA), maar ook welke 
acties we zouden willen bereiken de komende periode op deze gebieden.   
 
De waarden en visie van waaruit we deze thema’s oppakken staan goed 
in het basisverkiezingsprogramma (een samenvatting is beschikbaar  de 
ALV op de 26e), maar staan ook al in ons vorig verkiezingsprogramma van 
voorgaande jaren. De waarden lijken vaak ‘open deuren’, maar zijn het 
niet. We moeten ze uitwerken en actiepunten aan hangen.  
Bijvoorbeeld: 
Voor zorg en jeugd, integratie en emancipatie 
Iedereen doet mee (maar als dat niet op eigen kracht lukt, dan moet er 
van overheidswege een vangnet zijn) 
Voorkomen is beter dan genezen (preventie) 
Talenten ontwikkelen is belangrijk 
We moeten grenzen stellen, maar perspectief bieden 
We gaan voor een rechtvaardig Gouda, een van eerlijk delen, vast werk, 
goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en 
recht of zeggenschap. We willen mensen met elkaar in contact brengen, 
ontmoeten en verbinden.  
 
De input die op 13 juni is verzameld willen we graag de 26e verder 
uitwerken, maar ook nog niet input verzamelen. Dus als leden mee willen 
praten en goede ideeën hebben over dit thema, sluit de 26e aan. 
 
 
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer 
De werkgroep is een aantal keer bij elkaar geweest. Er is een 
discussiestuk dat op de vergadering van 26 juni aan de orde zal komen en 
toegelicht. 
 
Samenvattend t.a.v. de visie: 
Opgaven in 2018 e.v.: We gaan een fascinerende tijd tegemoet. We moe-
ten bouwen omdat er weer ouderwets schaarste aan woningen is. Die 
moeten wel betaalbaar blijven voor gewone mensen. De bestaande voor-
raad woningen moet hoognodig verduurzamen. Zakkende bodem wordt 
een toenemend probleem bij stijgende waterspiegels en toenemende 
regenval. Het zal steeds meer een uitdaging worden om wijken en histo-
rische binnenstad droog te houden en verzakking van de bodem te bestrij-
den. Nieuwe infrastructuur is nodig voor de energietransitie, maar we 
weten nog niet welke. Ieder bedrijf, iedere huiseigenaar en bewoner zal 
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zijn steentje bij moeten dragen aan verduurzaming, wil het blijvend goed 
wonen zijn in Gouda. Daarnaast moeten we leven met elkaar, zorgen voor 
elkaar en ruimte geven aan elkaar. In de gebouwde omgeving moeten we 
zorgen dat de bruisende samenleving die Gouda in al zijn kleuren en 
facetten is, kan blijven bestaan in steun, verdraagzaamheid en solidariteit. 
 
Het discussiestuk bestaat uit de volgende onderwerpen: 
 
De duurzame, sociale historische stad  
Het moet goed wonen en verblijven zijn in onze mooie stad. De PvdA gaat 
voor de duurzame, circulaire, klimaatbestendig en sociale stad. 
 
Goed wonen voor iedereen 
Mensen horen onafhankelijk van hun inkomen een goede woning te 
kunnen bewonen. Sociale woningbouw en huisvesting voor jongeren heeft 
blijvend de aandacht nodig. 
 
De duurzame stad 
De klimaatdoelstellingen van Parijs geven een norm om verdere 
opwarming van de arde tegengaan.  
 
De gezonde stad: Schoon en veilig verkeer 
We gaan uit van een leefomgeving waarin we gezondheidsrisico’s zoals 
luchtvervuiling verregaand durven te beteugelen door maatregelen. 
 
De historische stad 
We zijn trots op onze historische binnenstad. Het karakter van de stad 
moet zoveel mogelijk behouden blijven, terwijl de stad leefbaar is in de 
hedendaagse tijd. 
 
De sociale stad 
De stad is er voor iedereen die er wil wonen, werken en recreëren. De 
PvdA maakt zicht sterk voor kansen voor iedereen en ruimte voor 
iedereen, in het bijzonder gaat de aandacht uit naar voldoende ruimte 
voor jongeren en mensen met een bescheiden beurs.  
 
 
Bestuur, Financiën, Wijkontwikkeling en Veiligheid 
Deze werkgroep is een aantal malen bijeen geweest. Ook hier is een 
discussiestuk dat beschikbaar is op de vergadering. 
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Burgers weten wat ze willen en willen invloed op beslissingen die hen 
aangaan. Politieke partijen en de gemeente moet hen daarvoor meer 
ruimte geven, bij de meeste ontwikkelingen heeft de gemeente echter 
geen beslissende rol meer. De netwerksamenleving dopt in veel gevallen 
namelijk de eigen boontjes. Maar de overheid heeft wel een rol als 
groepen worden uitgesloten, bij botsende belangen of als mensen niet 
voor zichzelf kunnen opkomen. Ook moet de overheid het niet uit de weg 
gaan, het initiatief te nemen indien dit nodig is.  
  
De PvdA vindt dat de gemeente moet loslaten als het kan, bevorderen wat 
wenselijk is en optreden waar het noodzakelijk is. Dat vergt kennis van en 
inzicht in de lokale samenleving.  
 
De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Wij vinden dat waar eigen kracht meer en meer centraal 
wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële 
kracht (vermogen). We zullen er voor waken dat dit niet doorslaat in te 
zware lasten voor diegenen die niet de mogelijkheden hebben die 
zelfstandig te dragen.  
 
De fysieke wijkontwikkeling is op vele plaatsen in de stad volop in 
uitvoering. Samen met bewoners, de politie en de corporaties willen we de 
leefbaarheid in de stad verbeteren en de wijkvoorzieningen een nieuwe 
impuls geven.  
 
De bestrijding van criminaliteit en overlast blijft een topprioriteit, al blijft het 
weerbarstige materie. Terwijl de cijfers een positieve trend laten zien, zijn 
er nog te veel incidenten die afbreuk doen aan de veiligheidsbeleving. Met 
name het aantal woninginbraken in Gouda baart de PvdA zorgen. 
Veiligheid is niet alleen een zaak van het stadsbestuur, politie en justitie 
maar van alle Gouwenaars. De PvdA is er voor om burgers meer bij de 
veiligheid in de wijk te betrekken.  
 
 
Sport en Cultuur 
Een klein werkgroepje (Gerrit Schinkel, Wim Sonnemans en Patrick 
Verhoeven) is op 29 mei bijeengeweest en heeft gebrainstormd over een 
aantal onderwerpen. Dit zijn de (voorlopige) gesprekspunten waar wij op 
de ALV van 26 juni a.s. over willen discussiëren. De werkgroep heeft 
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verder nog een aantal leden benaderd om input te leveren. Andere ideeën 
zijn van harte welkom ter bespreking tijdens de ALV.      
  
Sport: 

 Zwemvaardigheid voor iedereen is belangrijk 

 Iedereen moet kunnen sporten. Sporten is gezond en moet gestimu-
leerd worden. Ook voor mensen met een smalle beurs of wie minder 
heeft met sport.  

 Sporten moet ook dichtbij in de wijk kunnen. Sportaccommodaties 
moeten effectief en efficiënt  worden benut . 

 samenwerking onderwijs, buurtwerk en sport 

 veilig sportklimaat 
  
Cultuur: 
De PvdA vindt cultuur belangrijk. Cultuur verrijkt je en is niet alleen 
voorbehouden aan degenen die dat van huis uit gewend zijn. Iedereen 
moet in aanraking kunnen komen met cultuur en hiervan genieten of 
cultuur maken. Het is vormend. De PvdA vindt het dan ook goed als 
kinderen jong in aanraking komen met cultuur 
 
 
 

 

 

Oproep 
 

  
 
U kunt zich vanaf nu melden voor een plaats op de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. U kunt zich melden bij het afde-
lingsbestuur, t.a.v. de voorzitter (gj.schinkel@planet.nl). Deze aanmelding 
moet u schriftelijk en gemotiveerd doen.  
De sluitingsdatum om zich kandidaat te stellen is 18 september 2017.   
 
U kunt ook andere leden ‘aandragen’ bij het afdelingsbestuur. Het bestuur 
neemt dan contact op met degene met de vraag of hij/zij zich inderdaad 
wil kandideren. Zo ja, dan stuurt het bestuur de aanmelding door naar de 
onafhankelijke commissie. 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het afdelingsbestuur.  
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Slechte naam 
 

  

Door Co Caljouw, 
redactie Gouds Rood 
 
Ik kom nogal eens ergens en raak gemakkelijk met een voor mij vreemde 
in gesprek. Dan komt onvermijdelijk de vraag: waar komt u vandaan? Op 
mijn antwoord volgt dan al even onvermijdelijk het voorspelbare antwoord: 
dat is toch die criminele stad? Vaak aangevuld met: al die Marokkanen! 
Mijn bezwerende reactie dat Gouda toch vooral bekend staat als stad van 
die wereldberoemde glazen, de kaas (ook al wereldwijd begrip), de pijpen 
(overal ter wereld in de bodem aangetroffen), het aardewerk, de siroop-
wafelen, de geboorteplaats van niemand minder dan Erasmus enzovoort 
enzoverder. 
 
Dat vermag evenwel geen enkele indruk te maken. ‘Je zal er maar wonen’ 
is een van de vele nadere reacties. Ik woon er inmiddels ruim 53 jaar en 
met het grootste plezier, hopelijk tot mijn laatste snik. Toch trek ik me de 
verwijten aan, behalve die jegens “de Marokkanen”. Nog onlangs een 
kleine twee weken met vrienden in Marokko rondgetrokken. Veel armoe, 
vooral op het platte (achter)land. Ik zou ook de kuierlatten richting Europa 
inslaan. Maar wat zijn ze vriendelijk, gastvrij; weliswaar tuk op een finan-
cieel voordeeltje, maar wie is dat niet? Nemen wij slechts als voorbeeld al 
die bonussen en topinkomens opstrijkende duizenden VIP’s in dit lage 
land die er bovendien geen bezwaar in zien lekker met dubbel krijt te 
declareren. Met onze grootste partij als schandelijk voorbeeld met boven-
dien haar ziekelijke huiver voor nivellering…Daarenboven generaliseren is 
uit den boze! 
 
Terug naar de criminaliteit hier ter stede, niet die van de witte boorden 
maar de inbraken, diefstallen, zakkenrollen, tasjesroven en wat dies meer 
zij. Ik heb hier al eens eerder beschreven hoe “de balans” op dit punt van 
mijn gade en ik (kinderen uitgezonderd; die hebben hun eigen negatieve 
ervaringen) er tot dusver voorstaat: zeven inbraken, insluipingen, drie 
fietsendiefstallen, twee gerolde portemonnees, vier gekraakte autoruitjes 
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en als laatste de diefstal van de verrekijker van deze wildeplanentenman/ 
vogelaar uit diens fietstas. 
En dan lees je weer dat het provinciestadje Gouda toch weer kans ziet na 
bij voorbeeld Amsterdam en Eindhoven als vijfde op de criminaliteitslijst te 
prijken. Amsterdam heeft het redelijke excuus door miljoenen toeristen 
overlopen te worden met alle negatieve gevolgen van dien. Een reden te 
meer om Gouda niet verder op te stoten op de belangenlijst van VVV, 
horeca en winkeliers maar de grootste aandacht te geven aan 
bovengeschetste misstanden. Telkens lees ik weer over die lijst van rond 6 
criminelen, die de politie op het oog heeft. Die horen niet in het 
gezichtsveld van de Heilige Hermandad maar achter de tralies. 
Ik weet ook wel: heterdaadjes etc. maar de driehoek burgervader, krachtig 
gesteund door de gemeenteraad, politiechef en officier van justitie moet 
nu eindelijk maar eens zorgen dat mijn geliefde stad van deze oneerbare 
lijst verdwijnt! 
 
 
 
 
 

 

 

Troost 

  

Door Co Caljouw, 
redactie Gouds Rood 
 
Kort na de jongste Kamerverkiezingen zit ik aan de bar van mijn biljart-
club. Enkele andere keuvoerders die ik tot de “rechtse rakkers” reken en 
die mijn politieke gezindheid kennen hebben er kennelijk behoefte aan mij 
te troosten: “dat heeft de PvdA niet verdiend”, zo galmen ze in koor. 
Geen zout in de wond derhalve maar dat betekent nog niet dat er sprake 
is van ook maar een pietsje herstel. Ik treur terug dat ik als 21-jarige, dus 
stemgerechtigde en tevens Vughtse PvdA-jongere de toen al oude 
lijsttrekker Willem Drees bij diens spreekbeurt in De Postzegel te Den 
Bosch met verve tegen KVP-opdringenden heb verdedigd. 
Toen het er bij elke parlementsverkiezing om ging welke van deze twee 
partijen de grootste zou worden en de wederopbouw het krachtigst ter 
hand zou nemen. Zonder een coalitie met D’66, Groen Links, de Partij 
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voor de Dieren, de Christen Unie en nog een handvol splinters, gewoon 
omdat deze clubjes nog niet bestonden.  
Evenals de Partij voor de Vrijheid waarvan de oprichter VVD-dissident 
Wilders nog geboren moest worden alvorens hij met de paplepel zijn 
“rooien- en vreemdelingenhaat” in dit toen  nog zwarte deel van 
Nederland, Venlo en omgeving, kreeg opgediend. 
 
En nu zijn dan de sociaaldemocraten verworden tot een splinterpartij, 
eerst in de gemeenteraad en vervolgens in Den Haag. Hun positie in de 
Provinciale Staten interesseert me geen bal want deze colleges hebben 
dat unieke Nederlandse landschap met zijn grote natuurlijke rijkdom naar 
de knoppen geholpen met het fiatteren van elk plan van welk gehucht dan 
ook om woonwijkjes en steeds weer nieuwe bedrijventerreinen te 
realiseren. Zoals ik al eerder berichtte stem ik niet meer voor deze club, 
geleid door afgezwaaide politici die bovendien die soos van bejaarde en 
veelal bijbeunende partijcoryfeeën, ook wel de senaat genoemd, buiten 
mijn inbreng samenstelt. 
 
Wat nu? Ik ga niet nader analyseren waar ik al eerder schreef dat de PvdA 
met haar grote namen en daden voor de gewone man en vrouw 
ondankbaar door de kiezer die altijd gelijk heeft aan de dijk is gezet.   
Wellicht biedt een kiesdrempel zoals die bij voorbeeld in Duitsland bestaat 
nog enige uitkomst opdat de versplintering wordt stopgezet en het 
algemene publieke landsbelang weer het doel is waarnaar wij streven. 
Voor mijn partij vrees ik het ergste. De verheffing van het volk, in mijn 
inzicht de belangrijkste doelstelling van de sociaaldemocratie, is in haar 
tegendeel verkeerd. We hebben in toenemende mate van doen met een 
“ontleesde” individualistische burger die alleen zijn eigen belang op het 
oog heeft, zich altijd achtergesteld voelt en zich daarom heeft gekeerd 
tegen de elite die nog wel eens een boek ter hand neemt en de krant 
leest. Die schijt heeft aan de opwarming, het volledig teloorgaan van plant 
en dier alsook geen enkele boodschap heeft aan de werkelijke grote 
armoede elders in de wereld. Wat overigens onverlet laat dat ik voor de 
gemeenteraad toch weer PvdA ga stemmen. 
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Belangrijke data 2017 

  

26 juni 2017 ALV 

29 juni 2017 Bestuursvergadering 

31 augustus 2017 Bestuursvergadering 

1 september 2017 Deadline Gouds Rood  september 2017 

4 september 2017 Publicatie eerste versie verkiezingsprogramma via 
website en email aan de leden 

18 september 2017 Uiterste datum aanmelden kandidaten voor de ge-
kandidatenlijst bij het afdelingsbestuur 

25 september 2017  ALV 

25 september 2017 Uiterste datum inleveren ingevulde formulieren en 
motivatie kandidaten voor de kandidatenlijst bij het 
afdelingsbestuur  

28 september 2017 Bestuursvergadering 

18 oktober 2017 Uiterste datum indienen amendementen op het 
verkiezingsprogramma bij het afdelingsbestuur  

19 oktober 2017 Bestuursvergadering 

20 oktober 2017 Deadline Gouds Rood november 2017 

24 oktober 2017 Publicatie conceptverkiezingsprogramma en amen-
dementen voorzien van preadvies  

13 november 2017 ALV 

16 november 2017 Bestuursvergadering 

22 november 2017 Openbaar maken ontwerp-kandidatenlijst  

24 november 2017 Deadline Gouds Rood december 2017 

18 december 2017 ALV 

21 december 2017 Bestuursvergadering 

 
 
De Algemene Leden Vergaderingen (ALV) worden gehouden in Café 
Résistance.  
 
Leden zijn welkom op bestuursvergaderingen, aanmelden via de 
secretaris. 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter                   06-39102778  
Guido Prinsenberg secretaris       06-81916959 
Ronald Greven penningmeester    537199 
Patrick Verhoeven          06-24406510  
Johan Veld    0182 535081 /   06-10278000 
 
WETHOUDER 

Rogier Tetteroo          06-43385611  

 
RAADSFRACTIE 
Marion Suijker fractievoorzitter       06 48135702 
Khalid Tatou vice-fractievoorzitter        589197  
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 


