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PvdA viert 1 mei in museum TwentseWelle

Door Wim Jansen Lorkeers, lid afdelingsbestuur

Het is een goede traditie binnen de PvdA om aandacht te beste-
den aan 1 mei. Daarom nodigt het bestuur van de PvdA Enschede
u graag uit voor de 1 mei viering die plaats vindt op donderdag 1
mei  a.s.  in  het  museum  TwentseWelle,   Het  Rozendaal  11  te
Enschede. De bijeenkomst begint om 10.30 uur en de zaal is open
vanaf 10.00 uur. 

Van oudsher  zijn  binnen onze partij  kunst,  cultuur  en educatie
heel  belangrijk.  Daarom vieren we 1 mei graag in de Twentse-
Welle zodat onze leden en andere belangstellenden kunnen zien
hoe mooi dit museum is. Wij hopen dan ook dat u gebruik maakt
van deze uitnodiging om het museum te bezoeken zonder dat er
voor u kosten aan verbonden zijn. Wanneer u in het bezit bent
van een museumjaarkaart verzoeken wij u om deze mee te ne-
men.

Keklik  Yucel,  het  Overijssels  lid  van de Tweede Kamer voor  de
PvdA, houdt de 1 mei toespraak. Zij zal dan ook de leden, die dit
jaar 25, 50 of 65 jaar lid zijn, huldigen. Na de koffiepauze vertelt
Erik van der Velde van TwentseWelle iets over het museum en de
museumcollectie. Daarna is er gelegenheid om deel te nemen aan
een rondleiding door het museum of om zelf het museum te be-
kijken. 

Het bestuur van de PvdA Enschede verwelkomt u graag. U bent
van harte welkom. 
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Door: Saskia Voortman, afdelingsvoorzitter

Beste lezers van de Rode Bode,

De afgelopen twee jaar hebben wij u er op ge-
attendeerd  dat  u  emailgegevens  kon  doorge-
ven waardoor u via de nieuwsbrief op de hoogte
kunt  blijven  van  de  activiteiten  van  de  PvdA
Enschede.  Veel  mensen  hebben  daar  gebruik
van gemaakt en het aantal mensen dat de Rode
Bode  nog fysiek  ontvangt  is  een kleine  groep
geworden.  Het  bestuur  heeft  daarom besloten
om definitief te stoppen met het uitgeven van

de Rode Bode. Deze Rode Bode is de laatste. Indien u nog geen
emailgegevens hebt doorgegeven kunt u dit alsnog doen door een
mailtje te sturen naar ons algemene 
e-mailadres  pvda@pvda-enschede.nl  
Het afdelingsbestuur zal de leden die niet de beschikking hebben
over internet de stukken van ledenvergaderingen toesturen.
 
Namens  het  bestuur  wil  ik  de  redactie  van  de  Rode  Bode
ontzettend bedanken voor hun tomeloze inzet en het jarenlang
mogelijk maken van het uitgeven van het blad.

Agenda

Datum Activiteit

1 mei 1 mei-viering
22 mei Verkiezing Europees Parlement
11 juni Afdelingsvergadering

Dreun van de kiezers verwerken. 

Door Marijke van Hees, lijsttrekker (uit de nieuwsbrief van 21-3)

Pagina 23

mailto:pvda@pvda-enschede.nl


De Rode Bode Tiende Jaargang, nummer 2

De klap komt hard aan. Onwerkelijk, maar niet onverwacht. De
landelijke peilingen van de laatste dagen voor 19 maart gaven de
tendens al aan. De samenwerking van PvdA en VVD in het huidi-
ge kabinet komt beide partijen duur te staan. Maar de verliezen
aan  de  kant  van  de  PvdA  in  de  grote  steden  zijn  desastreus.
Onzekerheid  over  de  beschikbaarheid  van  zorg,  werkloosheid,
bezuinigingen en nog geen perspectief op verbetering voor veel
mensen. 
In Enschede is  de electorale verschuiving vooral  een beweging
naar  links  en de  SP  en Enschede Anders  varen er  wel  bij.  De
voorspelde trek naar lokale partijen is in Enschede bescheiden;
BBE een zetel  erbij  en twee nieuwe eenpitters (OPA,  Enschede
Anders),  terwijl  er  ook  weer  een  eenpitter  (Enschede  Solidair)
vertrekt;  per saldo twee zetels voor de lokalen erbij.  We felici-
teren D66 en de andere winnende partijen met hun resultaat. 
De PvdA heeft de kiezers kennelijk geen voldoende overtuigend
verhaal kunnen bieden. Valse tegenstellingen tussen “geld voor
grote projecten gaat ten koste van sociaal  beleid in Enschede”
hebben  hun  werk  gedaan.  100% Sociaal  doet  het  in  deze  tijd
beter  dan sterk  en  sociaal.  En  dan het  hete  hangijzer  van de
luchthaven. Zo vlak voor de verkiezingen de spookverhalen over
grootschalige bomenkap. Ze spelen de tegenstanders in de kaart
en de framing van leugen en achterhouden van informatie in de
media doet de rest. Daar was weinig aan te houden. 
De opkomst is laag, de vaste achterban van de PvdA is geslonken
naar een historisch dieptepunt. Het campagneteam is teleurge-
steld, troost dat deze enthousiastelingen het goed hebben gedaan
is natuurlijk uitgesproken. Teleurstelling is er bij onze kandidaten
die niet zijn gekozen, zij dragen hun lot fier. Bedankt Laurens van
Lier,  Nienke  Klerk,  Marlon  Kronenburg  en  André  Boersma,  we
blijven  rekenen  op  jullie.  Felicitaties  zijn  er  voor  de  gekozen
raadsleden Kenan Bos (met voorkeurstemmen) Laurens van der
Velde, Arja ten Thije, en Arjan Kampman. 
De komende weken gaan we meedoen aan gesprekken over de
koers van het bestuur van Enschede. De basis voor die gesprek-
ken is het door onze leden vastgestelde verkiezingsprogramma.
We hebben een goede basis met de kennis die bij ons over het
bestuur van de stad aanwezig is. We gaan het nemen van ver-
antwoordelijkheid niet uit de weg. Maar het initiatief ligt voor het
eerst sinds jaren niet bij de PvdA. Er valt nog veel te praten, maar
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we  blijven  loyaal  aan  de  kiezers  die  wel  op  de  PvdA  hebben
gestemd. Die kiezers wil  ik bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen. Enschede heeft toekomst!

Teleurstellende uitslag na grootse campagne.

Door Yara Hümmels, campagnecoördinator (uit de nieuwsbrief 
van 21-3)

Vol enthousiasme zijn we rond de zomer begonnen met het ma-
ken van de eerste plannen voor de campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen.  Wat  gaan we doen,  waar  gaan we naartoe,
wat hebben we nodig, wie doet wat? Langzaam ontstond er een
vast campagneteam, met zo’n 15 vrijwilligers die keer op keer
meededen en zorgden voor  inhoudelijke  discussies en gezellig-
heid.  Vriendschappen  zijn  gesloten,  kennis  is  gedeeld,  nieuwe
leden zijn aangeschoven.
Wat hebben we hard gewerkt! We zijn van deur naar deur onze
kiezers in Enschede op gaan zoeken. We wisten dat het niet mak-
kelijk  ging worden,  maar  deze uitslag is  niet  wat  we verwacht
hadden. 
Ik wil allereerst de campagneteam toppers ontzettend bedanken
voor alle (vrije) tijd die ze erin hebben gestoken. Wat ben ik trots
en dankbaar voor hun inzet en inbreng! Daarnaast zijn er ook veel
vrijwilligers  die  meerdere  keren  hebben  meegeholpen  met
canvassen, aanwezig waren bij marktkramen, flyers huis aan huis
hebben bezorgd. Zonder jullie waren we nooit zover gekomen. 
Hoe nu verder?  We gaan vol  goede moed door  als  permanent
campagneteam. Ik hoop dat de gezelligheid en het enthousiasme
van de afgelopen tijd voor iedereen een reden zijn om weer mee
te  doen en de straat  op  te  gaan.  Met  frisse  energie  gaan we
Enschede de komende 4 jaar laten zien wat de PvdA voor onze
stad betekent!

Omdat  vrijwilligerswerk  vooral  leuk  moet  zijn  en  blijven,  gaan
campagneteam en vrijwilligers binnenkort samen iets drinken. 
Erbij zijn is meemaken, tot snel!

Nu de rook van de verkiezingen is opgetrokken...
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Door Bert Hassink, partijlid (uit de nieuwsbrief van 21-3)

Nu de rook weer wat is opgestegen, kunnen we kijken naar de
verkiezingspuinhopen die we woensdag 19 maart in de nachte-
lijke uren kregen voorgeschoteld. Donderdag was het mooi weer
en de zon scheen volop. Woensdag wonnen de Zonnekoning, de
tomaat  en  de  burgerbewegingen.  Onze  partij  is  gedecimeerd,
maar volgens een mail  van de partijtop komt het allemaal wel
goed. Fijn, dan slaap ik vannacht tenminste wel. 
Het is wrang om te verliezen door je partijgenoten die de lande-
lijke koers uitzetten. Dan mag je nog blij zijn dat je lokaal je best
hebt  gedaan  in  de  campagne.  Wellicht  is  daarmee  een  nog
slechtere uitslag voorkomen.
Het aantal wethouders dat loyaal was aan het kabinet, wordt fors
minder in de colleges die in april geïnstalleerd gaan worden. Dat
zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor onder meer de de-
centralisaties  die  aanstaande  zijn.  Zijn  die  trouwens  nog  aan-
staande? Ik kan me niet voorstellen dat de huidige plannen zo één
op één worden voortgezet. De Zonnekoning en de tomaat zullen
hun  stem  luider  laten  horen  in  de  Kamer.  Ook  Christelijk
Nederland is lokaal sterker geworden en als constructief partner
van het kabinet zullen ook zij  meer eisen gaan stellen aan het
kabinet. Het kabinet is afhankelijk van steun van anderen, en die
anderen zijn gewoonweg sterker geworden.
Het is zuur voor alle raadsleden en wethouders die moeten stop-
pen. Het sentiment zat niet mee. In alle berichtgeving kwam naar
voren dat de op- komst slecht zou zijn, de regeringspartijen klap-
pen zouden krijgen en de Zonnekoning er met de winst vandoor
zou gaan. Voor wat betreft de opkomst, hadden de voorspellers
geen gelijk. Het opkomstpercentage was 53.8%. Voor de rest was
de toon gezet en is deze uitgekomen.

Lokaal moeten we ons nu hergrijpen en niet met een beschuldi-
gende vinger gaan wijzen naar elkaar. Van belang is nu om sa-

 men goed te kijken naar de onderhandelingen voor een nieuw
college  en  welke  mogelijkheden  we  hebben  om onze  doelstel-
lingen daar gerealiseerd te krijgen. Landelijk ben ik nieuwsgierig
naar de komende ledenraad van onze partij. Niet dat ik een bijl-
tjesdag verwacht,  maar  de kritiek  zal  fors  zijn.  Of  moet  ik  het
frustratie noemen? Frustratie omdat je vier jaar lokaal je best doet
en  dan  afgerekend  wordt  op  landelijk  beleid.  Niet  dat  dit
fenomeen nieuw is, maar dit keer was het wel heel heftig.
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Verkiezingen en onze PvdA. 

Door Dick Buursink, partijlid, (uit de nieuwsbrief van 28-3)

Dinsdag  1  april  een  extra  ledenvergadering.  Terecht.  In  twee
verkiezingen van 15 naar 5 zetels?! Nog nooit heeft de PvdA zo
weinig zetels gehaald in Enschede. Zelfs de SDAP- fractie van mijn
opa in de 30er jaren van de vorige eeuw was groter. Wat is er met
onze PvdA gebeurd? Waar zijn we de kiezers mee kwijt- geraakt?
Wie neemt de verantwoordelijkheid? 
B&W,  verdwenen  achter  een  leger  woordvoerders.
Samenwerkingsverbanden  waarbij  de  Raad  nauwelijks  nog  in-
vloed heeft? Een luchthaven-initiatief  waarvan elke helder den-
kende  deskundige  zegt  dat  het  niet  levensvatbaar  is,  maar  er
wordt simpel een constructie bedacht waarbij  de overheid mag
betalen, maar verder niets in te brengen heeft. Wie is binnen de
gemeente nog aanspreekbaar op openbaar vervoer? Wie neemt
de verantwoordelijkheid voor het disfunctioneren van instellingen
die de gemeente wel mag betalen maar die naar de ‘markt’ moes-
ten? De schaalvergroting in het verzelfstandigde onderwijs! En de
gemeenteraad is niet meer echt aanspreekbaar. De schaalvergro-
ting  in  het  welzijnswerk  waarbij  gezonde  instellingen  besmet
raakten met  probleeminstellingen.  Bezuinigen  maar!  Een scho-
lingsboulevard die financieel uit het spoor liep.
De taakuitvoering door de overheid wordt vaak genoemd. Het van
de  overheid  weg  organiseren  van  taken  en  verantwoordelijk-
heden. De sociale dienst met redelijk vaste relaties tussen wer-
kers en cliënten bestaat niet meer. Mensen die mensen kenden.
De gemeentelijke belastingen die vanuit efficiencyoverwegingen
zijn samengevoegd en vrijwel  alleen digitaal  bereikbaar.  ‘Strak’
communicerend.
Überhaupt het probleem van de digitale overheid. Een overheid
die ‘disciplineert’ als je niet nauwkeurig de instructies volgt. Een
‘werkplein’ medewerker die, als een afspraak niet wordt nageko-
men, onmiddellijk sancties oplegt. Men gaat hoe dan ook uit van
wantrouwen! Regels, protocollen, verantwoorden, de overheid als
tegenstander.  De  politiek  in  zijn  algemeenheid  maar  ook  de
steeds centraler geleide PvdA zijn daarvoor mee verantwoorde-
lijk. Systemen die leidend zijn in plaats van de vraag van men-
sen. 10-15% van de mensen is laaggeletterd of zelfs analfabeet.
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Veelal (niet toevallig) de kwetsbaarste mensen in onze samenle-
ving, en vaak afhankelijk. En de (digitale) overheid maar sancties
opleggen.
De onvrede is oprechte onvrede over de overheid en het ontbre-
ken van toezicht op publieke taken. De burger krijgt minder voor
het  dure  belastinggeld.  Kan  zelden  een  verantwoordelijke  aan-
spreken.  En zelfs  voor dikke verkiezingsnederlagen lijkt de ver-
antwoordelijk collectief te zijn.  Dat kan toch niet waar zijn?

Leden bespraken verkiezingsuitslag.

Door Janke Smit, lid afdelingsbestuur (uit nieuwsbrief 4-4)

Een eenduidige oorzaak voor het teleurstellende resultaat bij de
gemeenteraadsverkiezingen is niet te geven. Zowel factoren van
landelijk beleid, en dan vooral de samenwerking en afspraken in
het Regeerakkoord, als lokale factoren speelden een rol.  Lokale
factoren waren vooral  het vliegveld en de mediaberichten over
massale bomenkap kort  voor  de verkiezingen.  Dit  bleek uit  de
reacties tijdens een ledenbijeenkomst van de PvdA Enschede op
dinsdag 1 april.
Aanleiding voor deze bijeenkomst was de behoefte bij leden om
over de verkiezingsuitslag te praten. De ruim 50 aanwezigen kre-
gen uitgebreid  gelegenheid  om duiding  te  geven aan mogelijk
oorzaken. 

Meerdere leden uitten hun zorgen over de toekomst en
maakten daarover hun opvattingen kenbaar. In ieder geval

werd duidelijk
dat de PvdA meer informatie moet halen bij de kiezers en dat er
een duidelijke toekomstvisie (ook wel de ‘stip op de horizon’ ge-
noemd) moet worden geformuleerd. Vertegenwoordigers namens
de  partij  zullen  zich  nadrukkelijk  als  volksvertegenwoordigers
moeten opstellen.
Ook keuzes die gemaakt moeten worden voor de komende colle-
geperiode kwamen aan de orde. Leden hebben daar verschillende
opvattingen over geuit. Duidelijk werd wel dat voor de PvdA nu
geldt dat wij ons terughoudend hebben op te stellen. 
De voorlopige conclusie van de leden is dat het in ieder geval niet
aan de verkiezingscampagne heeft gelegen. De campagne is in-
tensief gevoerd en heel veel vrijwilligers hebben zich ervoor inge-
zet. Campagnecoördinator Yara Hümmels kreeg applaus voor de
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vele werkzaamheden. De uitslagen per stembureau zijn nog maar
kort  bekend en nog niet geanalyseerd. Dat gaat wel gebeuren,
omdat daaruit lessen kunnen worden getrokken voor de volgende
campagne. Bekeken wordt ook welke activiteiten succes hebben
gehad  en  welke  kunnen  of  moeten  worden  geïntensiveerd.  In
ieder  geval  is  duidelijk  dat  persoonlijk  contact  met  kiezers het
meeste oplevert.
Met de leden is afgesproken dat er een ledenvergadering wordt
uitgeschreven op het moment dat meer bekend is over de colle-
gevorming. Dan kan al op korte termijn zijn. Het zal duidelijk zijn
dat de statutaire termijnen voor het uitschrijven van een leden-
vergadering  daarbij  niet  gehanteerd  kunnen  worden.  De  leden
hebben hiermee ingestemd.

Informatiegesprekken voor collegevorming 
gestart. 

Door Marijke van Hees, lijsttrekker (uit nieuwsbrief 28-3)

Zaterdag 22 maart hebben de gekozen raadsfracties met elkaar
een duiding gegeven aan de verkiezingsuitslag. We waren het er
allemaal over eens dat de nu grootste partij, D66, het voortouw
moet nemen in de verkenning van mogelijke samenwerking ge-
richt op het vormen van een coalitie. Van de kant van de PvdA
vormen Laurens van der Velde, Laurens van Lier en ondergete-
kende de delegatie. De inzet van de PvdA in dit gesprek hebben
wij in overleg met de nieuwe fractie en het bestuur geformuleerd. 
In de afgelopen raadsperiode hebben wij met de andere coalitie-
partijen geïnvesteerd in mensen, in een goed sociaal beleid, en in
de ruimtelijke  ontwikkeling  en  bereikbaarheid  van de  stad.  Wij
hebben gepleit  voor  het  voortzetten van gedane investeringen.
We moeten een betrouwbare overheid zijn en geen investeringen
weggooien. Dat zou zich ook slecht verhouden tot de samenwer-
king met  partners,  die  in  de  afgelopen jaren is  opgebouwd en
waarin de gemeente meer een organiserende rol speelt en niet
per definitie de lead pakt. 
De PvdA ziet graag een college dat in die geest doorgaat, maar
wil niet op zaken vooruit lopen. Wij zijn bereid verantwoordelijk-
heid te nemen, maar op dit moment past ons een bescheiden en
afwachtende opstelling. Voor de stad is vooral in het licht van de
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grote  financiële  opgaven  en  de  decentralisatie  van  taken  van
belang dat er bestuurlijke continuïteit  is en een stabiel  bestuur
met een breed draagvlak. Bestuurlijke kwaliteit en de mogelijk-
heden voor goede wisselwerking tussen lokaal en landelijk beleid
maakt het deelnemen van regeringspartijen wenselijk. 
De PvdA wil werken aan een sterke en sociale stad. Sterk moet tot
uitdrukking komen in versterken van de economische struc- tuur
(waaronder  luchthaven,  innovatie  en  investeren  in  de  (bin-
nen)stad),  hervorming  van  de  arbeidsmarkt  en  vitale  wijken.
Sociaal krijgt invulling in thema’s als bereikbare zorg, doorgaan
met brede scholen en talentontwikkeling, en een goed vangnet
voor mensen die dat nodig hebben. Voor de PvdA liggen er op
voorhand geen breekpunten. De delegatie werkt vanuit ons ver-
kiezingsprogramma.
D66 vatte aan het eind de gespreksronde samen door te pleiten

voor een coalitie die kan rekenen op een stabiele
meerderheid. De partij stelde voor te gaan werken met een
informateur. Alle fracties staan achter dat idee. Inmiddels is

Annelies Verstand daarvoor bereid gevonden en al begonnen.
Onze delegatie heeft op 27 maart een eerste open gesprek

met haar gehad. Haar op- dracht is als onafhankelijke
informateur te adviseren welke par- tijen op basis van

programmatische samenwerking als eerste een mogelijke
coalitie zouden kunnen onderzoeken. Wij zijn benieuwd naar

haar adviezen. Die zijn volgende week te verwachten.
Conclusies informateur zeer teleurstellend. 

Door Marijke van Hees, lijsttrekker (uit nieuwsbrief 4-4)

Zeer teleurstellend. Dat vindt de PvdA van het resultaat dat de
gespreksronde  van  informateur  Annelies  Verstand  heeft  opge-
leverd. Zij adviseert om besprekingen over de vorming van een
nieuw college te starten tussen D66, CDA, VVD, Burgerbelangen
en ChristenUnie. De PvdA wordt vooreerst in de besprekingen niet
betrokken. Pas als deze partijen er met elkaar niet uit komen, kan
worden gekeken naar PvdA en/of SP.
De PvdA heeft  zich  na  de verkiezingsuitslag  afwachtend opge-
steld. Wel hebben we uitgesproken graag bereid te zijn om ver-
antwoordelijkheid  te  blijven  nemen  voor  het  stadsbestuur.  In
stemmenaantal is de PvdA de tweede partij in Enschede. D66 had
als grootste partij dit keer het voortouw in de organisatie van de
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onderhandelingen. Er was een openbare eerste gespreksronde op
zaterdag 22 maart en de week daarna hadden alle partijen een
gesprek met de informateur. Zij had als opdracht te inventarise-
ren welke meerderheidscoalities tot de mogelijkheden behoren. 
In  haar  rapport  benoemt  zij  slechts  één  mogelijke  variant.
Opmerkelijk is dat zij een coalitie zonder de PvdA motiveert door
te verwijzen naar het verlies van de PvdA bij twee achtereenvol-
gende  verkiezingen  en  er  geen  inhoudelijke  programmatische
argumentatie onder ligt. De inhoudelijke basis die zij ziet onder de
nu voorgestelde coalitie is er een waar de PvdA ook uitstekend in
past. Het resultaat is des te teleurstellender, omdat er een goed
gesprek  met  mevrouw Verstand  is  gevoerd  over  inhoude-  lijke
zaken en het nu lijkt alsof wat betreft de PvdA alleen het verlies
bij verkiezingen leidend is in haar afweging. 
In de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 april wordt het
rapport  van de informateur besproken.  We zullen daar in ieder
geval op dit punt vragen stellen.
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Algemene ledenvergadering PvdA Afd. Enschede

Door: Rudy Kleine, secretaris afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op:

Woensdag 11 juni 2014  

in ’t Pluspunt, het gebouw van Stichting 55+, Schuttersveld 17 
(aan de spoorzijde van het Meubelplein), en begint om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda

1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Behandeling jaarstukken

4. Verkiezingen afdelingsbestuur

Pauze

5. discussie hoe nu verder (oppositie )(coalitie )

Met vriendelijke groet,

PS: Zijn er leden die een onderwerp willen toevoegen aan de 
agenda? Laat het ons weten (open discussie)
In verband met de slechte verbinding met het openbaar vervoer
kunnen leden, die daar behoefte aan hebben, opgehaald worden
door een van de afdelingsbestuursleden.
Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat melden bij de secre-
taris van de afdeling, Rudy Kleine, tel 053-4775259; mobiel

06-40984829
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Jaarverslag 2013 PvdA afdeling Enschede

Voorwoord

Door: Saskia Voortman, voorzitter afdelingsbestuur

Beste partijgenoten,
Voor u ligt het jaarverslag van de Partij  van de Arbeid afdeling
Enschede en voor mij het eerste jaarverslag sinds ik in december
2013 ben aangetreden als voorzitter. 

2013  was een belangrijk  jaar  voor  de  afdeling.  In  maart  2014
mocht de Enschedese burger weer naar de stembus. Doorgaans
vraagt dit de nodige voorbereidingen in het jaar voorafgaand aan
de verkiezingen. Het campagneteam dat bij de landelijke verkie-
zingen in september 2012 is ontstaan is doorgegroeid naar een
permanent campagneteam en daar zijn we als bestuur ontzettend
blij mee! Ook is er veel werk verzet bij het schrijven van het ver-
kiezingsprogramma en het samenstellen van de kandidatenlijst.

Ook na de verkiezingen zal de opdracht van het bestuur moeten
gaan om samen met alle leden ervoor te zorgen dat de afdeling
en partij politieke factor van belang blijft in de stad en dat wij als
PvdA echt het verschil kunnen maken.

Tekst Jaarverslag

Door Rudy Kleine, secretaris van het afdelingsbestuur

Het leden bestand 
De ontwikkeling in het leden bestand bleef ook in 2013 punt van
aanhouden zorg , het aantal leden is opnieuw weer gedaald, maar
een positieve ontwikkeling is dat van de nieuwe leden 30% mid-
den twintigers waren.
Het is een landelijke trend dat mensen zich niet binden aan een
politieke partij maar per verkiezingen bepalen tot wie zij zich het
meest aangetrokken voelen. Dit geeft tevens aan dat mensen net
zo makkelijk lid worden van een partij, maar als men het niet eens
is met een standpunt ook weer makkelijk afscheid nemen van de
partij. De zogenaamde itemstemmers.
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De verhouding man-vrouw blijft al jaren stabiel 60% mannen en
40% vrouwen. De hoogste leeftijd is 98 jaar de jongste is 20 jaar 
De afdeling besteedt veel aandacht aan de opvang van nieuwe
leden. Alle nieuwe leden krijgen een welkomstbrief van het secre-
tariaat  en  die  leden  die  opzeggen  met  redenen  worden
telefonisch benaderd. 

Het afdelingsbestuur en taakverdeling 
In het afgelopen jaar is er het een ander gewijzigd binnen het be-
stuur. Cevdet Örnek heeft in de loop van 2013 zijn functie als af-
delingsvoorzitter  neergelegd omdat  hij  zich  heeft  gekandideerd
voor de gemeenteraad. Enkele maanden was Janke Smit waarne-
mend  afdelingsvoorzitter.  In  december  2013  heeft  het  bestuur
besloten om de vice-afdelingsvoorzitter, Saskia Voortman te be-
noemen tot  afdelingsvoorzitter.  Janke  Smit  is  vice-voorzitter.  In
juni 2014 zal er weer een reguliere bestuurswisseling plaatsvin-
den. De taakverdeling is verder ongewijzigd. Rudy Kleine en Wim
van Egmond zijn  respectievelijk  secretaris  en penningsmeester.
Roel van der Hoorn is vicesecretaris. Vaste vertegenwoordiger van
het bestuur bij de fractie is Wim Jansen Lorkeers, met als reserve
Roel van der Hoorn. Cevdet Örnek vertegenwoordigt de afdeling
Enschede in de Politieke Ledenraad van de PvdA, met Arja ten
Thije als reserve. Rudy Kleine vertegenwoordigt Ensche- de bij het
PvdA Steunpunt Twente en Wim Jansen Lorkeers doet dat bij de
Adviesraad Verenigingszaken, met Saskia Voortman als reserve.
Het DB onderhoudt de contacten met de fractie d.m.v. maande-
lijkse  DB/FB-vergaderingen  (dagelijks  bestuur/fractiebestuur)  en
de  wethouders  d.m.v.  het  wethouderoverleg.  Tevens  kent  het
bestuur het fenomeen fractievolger. In de persoon van Wim Jan-
sen Lokeers wordt het contact onderhouden met de fractie. Daar-
naast is er een fractielid aangewezen om de bestuursvergaderin-
gen bij te wonen (André Boersma). Deze vormen van overleg zor-
gen er voor dat er een goede afstemming ontstaat, met behoud
van de eigen verantwoordelijkheid.
Op elke 3de dinsdag van de maand komt het gehele afdelingsbe-
stuur  bijeen.  Zij  bespreken de algemene  lijn  in  de  afdeling  en
bereiden tevens de algemene ledenvergaderingen voor.

Bijeenkomsten 1 mei 
De PvdA Enschede vierde dit jaar 1 mei in de Gobelinzaal van het
Rijksmuseum Twente. Deze locatie was gekozen om aan de leden
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te laten zien hoe mooi dit museum is en hoe belangrijk het is dat
het gelukkig open blijft.  Na afloop kon men het museum en de
collectie bezichtigen. 
Afdelingsvoorzitter Cevdet Örnek opende de bijeenkomst en heet-
te  de  ruim  50  gasten  welkom.  Daarna  hield  Keklik  Yucel,  het
Overijssels lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, de 1 mei toe-
spraak. Zij stond stil bij al die mensen, die hun leven letterlijk of
figuurlijk gaven voor de strijd voor arbeidersemancipatie, tegen
mensonterende arbeidsomstandigheden en voor  fatsoenlijke  ar-
beidsvoorwaarden. Zij herinnerde aan de strijd voor de achturige
werkdag en voor al die afspraken, die er voor zorgen dat iedere
werknemer in fatsoenlijke omstandigheden zijn of haar werk kan
uitvoeren. Er is veel bereikt maar er is nog genoeg te doen. We
hebben de plicht om iedere dag weer te werken aan onze idea-
len”, hield Keklik haar gehoor voor. 
Uitvoerig  stond ze  stil  bij  de  economische crisis.  “De stijgende
werkloosheid is ons een zorg. Want achter iedere nieuwe werk-
loze zit  een verhaal:  een gezin,  een partner,  de financiële  zor-
gen”. Het behoud van werkgelegenheid is, zo zei Keklik, voor de
PvdA één van de belangrijke uitgangspunten bij het oplossen van
onze economische en financiële problemen. De Nederlandse eco-
nomie verkeert in zwaar weer, veel mensen leven in onzekerheid. 

Bijeenkomsten  Jan Schaeferprijs 2013.
21 september: uitreiking Jan Schaeferprijs 2013.
Op zaterdag 21 september werd voor de zeventiende keer de Jan
Schaeferprijs  uitgereikt.  Deze  jaarlijkse  prijs,  ingesteld  door  de
PvdA-fractie Enschede, is bedoeld voor mensen die de handen uit
de mouwen hebben gestoken en een bijzonder initiatief hebben
genomen dat een zichtbare of tastbare verbetering oplevert voor
het leefklimaat in de buurt of in de stad. De prijs bestaat uit een
persoonlijke herinnering voor de winnaar en een passend cadeau
ter waarde van 500 euro ter ondersteuning van het initiatief.

Ombudsteam 
In 2013 heeft het ombudsteam van de PvdA Enschede 52 hulp-
vragen  binnen gekregen.  Het  aantal  van  52  vragen  is  redelijk
hoog. Ter vergelijking: Utrecht circa 50 hulpvragen per jaar, Den
Haag: 60, Apeldoorn:12. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit
ons eerste jaar is en dat wij nog niet actief de publiciteit hebben
gezocht.  Er  is  ineens  gekort  op  de  uitkering,  een  toelage  is
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ingetrokken, er is sprake van continue overlast,  het huis is erg
slecht onderhouden of het lukt een alleenstaande moeder niet om
een passende woning te krijgen. Allemaal problemen waarbij de
hulpvragers er  niet  meer uit  komen of  het gevoel  hebben ver-
keerd te zijn behandeld. Soms is het alleen nodig om mensen wat
wegwijs te maken in de bureaucratie. Dan volstaat een telefoon-
tje,  even  iets  nazoeken  of  naar  de  juiste  persoon  of  instantie
doorverwijzen. Bij andere zaken moeten we er dieper induiken en
ons  netwerk  aanspreken.  Mensen zijn  tevreden,  omdat  iemand
hun problemen serieus neemt en hen op weg helpt. Wij krijgen
een  grote  diversiteit  aan  hulpvragen  binnen,  maar  financiële
problemen en woonproblemen springen eruit.

Communicatie
Het verbeteren van de digitale communicatie is als een speerpunt
geformuleerd in het werkplan voor de afdeling Enschede 2013.
Accent ligt op de externe communicatie met instrumenten als de
website, en de digitale nieuwsbrief. Daarbij spelen ook de social
media als Twitter, Facebook en LinkedIn een rol. Van die media is
meer gebruik gemaakt, We hebben nu een Facebook-accout, en
een Twitter-account. Via Facebook en Twitter worden de volgers
geattendeerd op nieuws op de website en het verschijnen van de
nieuwsbrief. We zullen met enige regelmaat het gebruik van deze
media evalueren.

De Rode Bode verscheen dit jaar drie keer. Het verschijnen
was gekoppeld aan die momenten, waarop de afdeling

geïnformeerd diende te worden over de voortgang in het
proces naar de alge- mene ledenvergaderingen en

politieke actualiteit rond de verkie- zingen.
Elke  week  verschijnt  de  elektronische  nieuwsbrief.  Deze  wordt
verzorgd door het fractiekantoor en per mail  naar de leden en
andere belangstellenden gestuurd. Dat de elektronische nieuws-
brief ook belangstelling oproept bij derden, blijkt wel uit het feit
dat deze teksten vaak weer input vormen voor het nieuws in de
regionale dagbladen.

Wijkraden
In navolging van 2013 hebben leden van het afdelingsbestuur ook
dit  jaar  weer  een  aantal  vergaderingen  van  wijkraden  bijge-
woond.
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Regio  Twente 
In 2013 zijn er  nauwelijks activiteiten ontplooid dat gesloten is
tussen de verschillende afdelingen in Twente. De bijeenkomsten
waren bedoeld om van elkaar te leren, waar nodig elkaar te onder
steunen en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Ter verdere
invulling aan het convenant 

Gewest Overijssel 
in juni 2013 zijn de nieuwe leden voor de gewestelijke afgevaar-
digden gekozen: Nico Buurman, Frans Tillema, Martine Veneman,
Rudy Kleine en Saskia Voortman. Dennis Bouwman en Janke Smit
zijn plaatvervangend afgevaardigden.  De gewestelijke afgevaar-
digde heeft een belangrijke rol als lid van de gewestelijke verga-
dering. Te denken valt aan het goedkeuren van het verkiezings-
programma  en  de  kandidatenlijst  voor  provinciale  staten,  het
goedkeuren van het werkplan, de begroting, het jaarverslag en de
jaarrekening van het gewest.

Permanente campagne. 
Het ingestelde ‘permanente campagneteam’ is in 2013 met groot
enthousiasme begonnen met het uitvoeren van activiteiten. Cen-
traal in die activiteiten zijn de canvasacties en de daaraan gekop-
pelde flyer-activiteit, waarin we de resultaten van de canvasacties
terugbrengen  naar  de  buurt/wijk  waar  we  geweest  zijn.  
In de zomer van 2013 is een begin gemaakt met de voorberei-
dingen voor de verkiezingscampagnes in 2014. Op 19 maart 2014
de verkiezingen voor de Gemeenteraad en op 22 mei 2014 voor
het  Europees  Parlement.  Na  vaststelling  van de  kandidatenlijst
voor de Gemeenteraad zijn de gemaakte plannen verder uitge-
werkt en is de uitvoering hiervan gestart. De eerste concrete actie
in dit kader is de voorbereiding voor de nieuwjaarsbijeen- komst
in  januari  2014,  die  gemarkeerd  is  als  start  van  het  cam-
pagnejaar.
De,  voor  Enschede  goed  verlopen,  verkiezingen  in  2012  zijn
ge-evalueerd  en  de  daaruit  getrokken  conclusies  zijn
meegenomen bij  de voorbereiding voor de campagnes voor de
gemeenteraad in 2014. Uit de evaluatie en de uitkomsten van de
verkiezingen zelf kan worden opgemaakt dat campagne voeren
werkt. In de wijken waar we heel actief en zichtbaar zijn geweest
is een grote sprong voorwaarts geboekt. 
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Het ingestelde campagneteam bestaat aan het einde van deze
verslagperiode uit de volgende leden: Yara Hummels (campagne-
coördinator), Wim Jansen Lorkeers, Saskia Voortman, Hans Roor-
dink,  Valon  Hajdari,  Marijke  Waanders,  Alieke  van  Dijk,  Anne
Benneker,  Kenan Boz,  Dennis Bouwman, Dick Turk, Karien van
Buuren,  Lucas  Tchalylo,  Kaz  Wesseloo,  Laurens  van  der  Velde,
Arjan Kampman en Janke Smit (mede campagne coördinator)

Balans per 31-12-2013

Debet 31-12-2012 31-12-2013
Bankrekening 4448188 (ING) 1.051,45 460,05
Bankrekening 398861811 (RAB) 0,00 13.963,40
Spaarrekening 4448188 (ING) 12.209,65 274,64
Spaarrekening 898045517 70,05 70,05
Totaal 13.331,15 14.768,14

Credit 31-12-2012 31-12-2013
Verkiezingsfonds 7.494,37 7.494,37
Kapitaal 5.836,78 7.273,77
Totaal 13.331,15 14.768,14

Toelichting balans

Kas
Er zijn geen kasinkomsten en/of uitgaven geweest

Bank 4448188 en Spaarrekening 4448188
Per 1-1- 2014 zijn door PvdA-landelijk de rekeningen bij de ING 
opgezegd en vervangen door RABO-rekeningen. Het op 
31-12-2013 nog aanwezige saldo is inmiddels per 10-01-2014 
overge-maakt naar de nieuwe rekening.

Bank 398861811
Deze RABO-rekening vervangt de tot nu toe gebruikte 
ING-rekening. Vanaf  19-11-2013 zijn betalingen via deze rekening
gedaan.
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Spaarrekening 898045517
Niet gebruikt in 2013.

Verkiezingsfonds
Per 31-12-2013 is het voordelig saldo over 2013 van € 1.436,99 
toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

Financieel Jaarverslag 2013

Door Wim van Egmond, penningmester van het afdelingsbestuur

Inkomsten Begroting
2013

Werkelijk
2012

Werkelijk
2013

8006 Renteopbrengst 25,00 15,88 64,99
8011 Ov. ontvangsten 1.000,00 738,50 1.560,66
8100 Afdracht 

Partijbureau
6.912,00 7.101,00 6.912,00

8111 Afdracht vanuit 
verkiezingsfonds

0,00 0,00 4.079,80

Tot. inkomsten 7.937,00 7.855,38 12.617,45
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Uitgaven  
4036 Ov. Vergoed. 107,00 875,48 588,36
4051 Scholing 500,00 0,00 0,00
4500 Drukk./mailings 1.200,00 606,62 659,61
4507 Vergaderkosten 850,00 484,30 1.333,80
4509 Reiskosten 300,00 225,60 157,00
4515 Promotie/camp. 2.200,00 1.494,91 5.053,17
4516 Kantoorartikelen 500,00 504,90 0,00
4517 Bankkosten 50,00 45,73 45,10
4519 Webbeheer 130,00 127,81 2.032,07
4600 Ledenwerving 300,00 0,00 0,00
4601 Ledenbehoud 300,00 0,00 0,00
4652 Them. Vergader. 

Werkgroepen
1.500,00 1.327,38 1.311,35

4700 Naar verk. Fonds 0,00 2.703,97 1.436,99
Totaal uitgaven 7.937,00 8.396,70 12.617,45

Toelichting Financieel Jaarverslag 2012

Renteopbrengsten
Dit betreft de ontvangen rente op de Spaarrekening 4448188

Afdracht van Partijbureau
Betreft de jaarlijkse afdracht van het partijbureau, gebaseerd op 
512 leden per 1-10-2012.

Afdracht vanuit verkiezingsfonds
Betreft de bijdrage van het partijbureau ten behoeve van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Dit bedrag is op 29-11-2013 overgemaakt naar de Stichting 
Fraktiebegeleiding PvdA Enschede, die de administratie van de 
verkiezingsactie 2014 verzorgd.

Scholing
Wel bedrag op de begroting, echter geen uitgaven gedaan.
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Drukkosten/mailings
Betreft kopieerkosten voor de Rode Bode. Door de overgang op 
kopiëren in plaats van drukken en door daling van de (papieren) 
oplage zijn de kosten minder dan geraamd.

Reiskosten
Vergoeding voor reiskosten naar Adviesraad en Congres

Bankkosten
Betreft bankkosten ING.

Webbeheer
Dit betreft de kosten voor de plaatsing van de website op de 
server van Argeweb BV, advieskosten voor de ombouw naar een 
nieuwe website bij de PvdA-landelijk; de fractie heeft de helft 
bijgedragen aan de advieskosten voor de nieuwe website. 

Ledenwerving en Ledenbehoud
Wel op de begroting. Geen uitgaven gedaan.

Thematische vergadering/werkgroepen
Dit betreft: Nieuwjaarsbijeenkomst 24-1-2013, Politiek café met 
Jetta Klijnsma, Politiek café met Otwin van Dijk, en Uitreiking Jan 
Schaeferprijs 21 sep 2013,

Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds
Het voordelig saldo van € 1.436,99 is toegevoegd aan de reserve 
Verkiezingsfonds.

Europa, er zijn slechtere idealen.

Door Dick Buursink, lijstduwer

Lijstduwer voor de Europese verkiezingen?! Ik wil zichtbaar ma-
ken dat Europa belangrijk is. Dat Europa voor onze toekomst veel
zal en kan betekenen. Tussen 2007 en 2011 maakte ik als als ge-
deputeerde namens landsdeel Oost deel uit van het Comité van
de Regio's, een adviesorgaan voor de Europese commissie en het
parlement. Het kostte mij 2 jaar om te doorgronden hoe 'de ha-
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zen lopen' in Brussel maar ik vond het fascinerend. Mee te maken
dat bijna 400 vertegenwoordigers uit Europese regio's kans zagen
om  gezamenlijke  adviezen  te  formuleren  over  uiteenlopende
kwesties. Om überhaupt tot gedeelde uitgangspunten te komen.
25 landen en 500 mln inwoners werden door ons vertegenwoor-
digd. Dat ik in de fractie van de socialisten ingeklemd zat tussen
een collega uit Oostenrijk en Groot Brittannië. In de plenaire ver-
gaderingen tussen een Portugees en een Ier.  We spraken over
onze cultuur, ons politieke systeem, over werkloosheid, hoe het
bij hun ging en natuurlijk hoe het ons persoonlijk gaat. Waarbij je
leert om je eigen sores soms te relativeren!
De cultuur van de Verlichting waarin je open staat voor andere
opvattingen, een andere leefwijze en rekening moest houden met
wat je verbind, en niet primair wat je scheid. Het was elke keer
weer een feestje. De afhankelijkheid die je van elkaar in Europa
ervaart. 
Natuurlijk  de  interne markt  waarin  Nederland 120 miljard  euro
aan goederen weg zet.  Waar  1,5 mln banen in het  midden en
kleinbedrijf aan verbonden zijn.
Zeker belangrijk, maar feitelijk een afgeleide van het samen vor-
men van een 'gebiedseenheid'. Waarin je, vanuit afhankelijkheid,
gedwongen wordt  om met elkaar  oplossingen te  bedenken die
verbinden,  in  plaats  van  tegenstellingen  aan  te  scherpen  die
mensen uit elkaar drijft. Waarin het getuigt van 'kleinheid' als je,
zoals mijn CDA collega lijstduwer Annie Schreijer in de krant van
wakker Nederland meldde, alleen maar denkt daar kandidaat te
moeten zijn 'om er meer geld weg te halen' voor je achterban in
Nederland.  Mij dunkt dat 120 miljard aan export van goederen 

en producten op zichzelf al een mooie bijdrage betekent aan onze
nationale product.
Europa  moet  het  inderdaad  hebben  van  gedeelde  waarden.
Waarin  de  verzorgingsstaat  uitgangspunt  is,  met  (soms  mini-
male) rechten. Beter dan afhankelijk te zijn van 'gunsten van de
samenleving', zoals in de VS.
Basisveiligheid! Waarbij een dak boven je hoofd en basisvoedsel
voor  iedereen beschikbaar moet  zijn.  Waarbij  kwaliteit  van 'sa-
men  leven'  een  gezamenlijke  verantwoordelijkheid  is.  Landen
aangesproken kunnen worden als ze het niet zo nauw nemen met
grondrechten  als  de  vrijheid  van  meningsuiting  of  andere  uit-
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gangspunten van de rechtstaat. Mensen gelijk zijn ongeacht ras,
geslacht, afkomst of rijkdom. Altijd een aandachtspunt. Wij zijn in
Nederland zo verwend dat we denken dat het vanzelfsprekend is.
Niets is  vanzelfsprekend.  En elke macht  moet gewantrouwd en
gecontroleerd!
Daarbij  vind ik het wel een prettig idee dat ik in voorkomende
gevallen terug kan vallen op Europees recht.
Mooi  dat  we lid  zijn  en mooi  dat we daar ook politiek verschil
kunnen maken. Stemmen dus. Omdat idealen ook belangrijk zijn.

Column door Bert Hassink

Verkennen

We bellen met de Drs. op het moment dat de gemeenteraden net
geïnstalleerd zijn en in vele plaatsen het hoogste orgaan in de ge-
meente van kleur is verschoten. Hoe kijkt Drs. von Habenix, die in
de vorige eeuw cum laude is afgestudeerd in de psychologie van
de koude grond, tegen de situatie aan willen, we graag weten.
"Hoe ik er tegenaan kijk", vraagt von Habenix. "Niet geheel met
verwondering,  meer met nieuwsgierigheid,  hoe de partijen met
het nieuwe machtsevenwicht omgaan. Wordt er nu met een zeke-
re mate van krampachtigheid gewerkt aan een college akkoord
zonder  de  PvdA,  of  krijgt  de  PvdA  wel  een  rol  in  een  nieuw
col-lege? Uiteraard dan wel met minder 'macht'.  Je ziet aan de
eerste  verkenningen dat  het  even  wennen  is.  Van  alle  kanten
worden  informateurs  ingevlogen,  die  gesprekken  voeren.  Er  is
zelfs een plaatsje in Twente dat twee informateurs heeft gevraagd
te  kijken  welke  politieke  samenstelling  mogelijk  is.  Ze  hebben
daar  geloof  ik  net  iets  meer  dan  20.000  inwoners.  Hoe
ingewikkeld kun je het maken."
"Hoe bedoeld u dat  met  'hoe ingewikkeld kun je  het  maken'?"
Vragen we de Drs. "Veel gemeentelijk beleid staat vast voor de
komende tijd. Uiteraard kan men accenten anders leggen, maar
vergeet niet dat de gemeentelijke beleidsvrijheid niet al te groot
is. Grote projecten die nu lopen, zoals bouwprojecten hebben een
lange doorlooptijd. Soms wel meerdere collegeperioden. Waar het
verschil gemaakt kan gaan worden is de sociale agenda. En hier
hebben we weer het probleem, dat men nog geen idee heeft wat
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op hen afkomt en ook niet wanneer. Kijk, formeel staat het alle-
maal op de rol om het per de komende jaarwisseling over te he-
velen, maar lukt dat en als het lukt, onder welke voorwaarden.
Iedereen heeft  het over de zorg en de overheveling van taken
naar de lokale overheid, maar ze weten vaak niet eens hoe het nu
geregeld is.  Tijdens de verschillende debatten voorafgaand aan
de verkiezingen hebben we dat waar kunnen nemen. Overi- gens
die debatten waren vaak zo ontzettend saai en langdradig, dat je
wel heel goed zitvlees moest hebben om het slot van zo’n debat
mee te maken. Ik heb in die debatten meer stellingen voorbij zien
komen dan dat ik aantref in bijvoorbeeld een bouwmarkt. En die
stellingen zijn ook nog eens voor het debat aan de deelnemers
voorgelegd en dus krijg je voorspelbare ant- woorden. Hoe saai
kun je het maken. Pas wanneer er  uit  het pu-  bliek een vraag
gesteld werd, had je kans op een antwoord waar je de twijfel over
het onderwerp uit de mond van de (a.s.) politi- cus of politica kon
horen.”
“U bedoelt te zeggen dat het weinig uitmaakt welke partijen het collega gaan

vormen?”, vroegen we met enig ongeloof in onze stem. “Nee, dat heb ik
niet gezegd”, antwoordde von Habenix. “Het ligt iets genuanceerder en
tegelijk ook weer niet. Natuurlijk maakt het verschil of er een college is
dat samengesteld is door het linkse spectrum of het rechtse spectrum van
de politiek. Dat zal met name te zien zijn in de sociale agenda. En daar

gaat het
 de komende tijd veel over, zoals u weet. Maar er zijn beperkin-
gen, de gemeente mag niet aan inkomenspolitiek doen. Daar ligt
een duidelijke grens. Maar de gemeente gaat wel over hoe hoog
de lasten worden door bijvoorbeeld eigen bijdragen die opgelegd
kunnen worden bij de Wmo. Ik poneer dan ook maar de stelling
dat gemeenten wel aan bestedingspolitiek mogen doen. En dan
zal het wel uitmaken welke kleur een college en dus een gemeen-
teraad heeft.”
“Graag wil ik tot slot nog even wat breder kijken naar de politieke
situatie, mag dat?” Op deze vraag van Drs. von Habenix antwoor-
den we dat dat uiteraard mag. “Niet alleen lokaal zijn de bordjes
verhangen, ook landelijk is er een ander machtsevenwicht geko-
men. U weet dat het kabinet met de oppositie moet onderhande-
len om hun plannen door de Staten Generaal aangenomen te krij-
gen. Die oppositie is moreel sterker geworden. De oppositie heeft
in de steden meer te zeggen gekregen. En vooral voor de sociale
agenda zal gelden dat het het kabinet op kan gaan breken, dat
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menig wethouder van VVD en PvdA plaats heeft moeten maken.
Neem daarbij opgeteld, dat er volgend jaar in maart verkiezingen
zijn voor de provinciale staten. Dan kan het dus ook landelijk nog
zeer spannend worden. Want ik vraag me echt af of de inwoner
van  ons  land  dan  al  wel  iets  positiefs  merkt  van  het
kabinetsbeleid, met name in de portemonnee dan. Dat is namelijk
de houding van het kabinet. Wij zijn goed bezig, altijd eerst het
zuur en daarna het zoet. Alleen u, geachte kiezer, heeft het nog
niet  door.  Ik  denk  er  maar  even  het  mijne  van,  als  u  het
goedvindt?
Want, men mag er dit jaar netto in loon wel iets op vooruitgaan
zijn gegaan, de huidige lastenverzwaringen en de te verwachten
lastenverhoging  door  onder  meer  premies  voor  de
ziektekostenverzekering in 2015 gaan dat geheel teniet doen. En
wanneer  merkt  men dat?  Precies:  eind  januari,  twee maanden
voor de verkiezingen van de provinciale staten.”
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