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Het PvdA Verkiezingsprogramma 2018 krijgt vorm 
Duco, 27 september 2016 

 

In januari zijn we gestart met een traject waarin we in een losse, wisselende samenstelling 

spreken over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De 

inhoud van standpunten en van meer of minder uitgewerkte stukken tekst zijn steeds open voor 

debat, het verkiezingsprogramma is pas afgerond vlak voor de verkiezingen, waarbij we streven 

naar september 2017 als einddatum. 

 

Er zijn bijeenkomsten geweest op 4 januari, 26 januari, 23 februari, 16 maart, 4 april, 26 april, 30 

mei, 16 juni, 1 juli, 16 augustus en 7 september 2016. Op de bijeenkomst van 7 september is 

afgesproken verder te gaan in subcommissies, waarbij de coördinatiecommissie weer bijeenkomt 

op 1 november 2016. Afgesproken is ook dat de subcommissies voor de herfstvakantie bijeen 

komen, waarbij de bijeenkomst wordt georganiseerd door de (voorlopige) thematrekker. 

 

1. Hoofdlijn 
We hebben geïnventariseerd welke thema’s relevant zouden kunnen zijn en afgesproken dat we 

in het verkiezingsprogramma een lijn zouden aanbrengen die loopt van een centraal principe naar 

een algemene analyse van de toestand van Enschede naar standpunten op de verschillende 

thema’s. 

 

Allerlei thema’s zijn de revue gepasseerd, zoals arbeidsmarkt, uitkeringen, economisch beleid, 

cultuurbeleid, veiligheid, verkeer, openbare ruimte, sociale veiligheid, kennispark, samenwerking 

in Twente, leefklimaat. 

 

Op 23 maart 2016 is een stuk ‘voortgang verkiezingsprogramma 2018’ besproken in de 

ledenvergadering van de PvdA-Enschede, waaruit de onderstaande uitwerking van de centrale 

lijn is overgenomen. 

  
CENTRAAL PRINCIPE: SOLIDARITEIT. We horen vaak dat de PvdA is afgedwaald van waar we voor 
stonden. Dat lijkt te komen doordat we niet goed wisten hoe we oude principes moesten toepassen in een 
veranderende wereld. Terwijl die oude principes nog steeds gelden. We moeten ze alleen herijken om ze 
relevant te maken in de huidige tijd. We hebben het principe van solidariteit vertaald in het uitgangspunt 
dat we er eigenlijk altijd naar moeten streven dat iedereen meekomt, bijvoorbeeld door win-win-situaties te 
creëren. We staan samen voor grote uitdagingen. Het beleid dat we gaan voeren moet de positie van 
Enschede in een veranderende wereld versterken en ten goede komen aan iedereen in de stad. Als we 
investeringen doen in de kwaliteit van het centrum, moet dat gericht zijn op het vergroten van de 
aantrekkingskracht van Enschede voor nieuwe bedrijvigheid, zoals kleine, hippe start-ups uit de nieuwe 
economie, maar tegelijkertijd op het scheppen van kansen voor mensen met een wat moeilijker positie in 
de arbeidsmarkt. 
 
ANALYSE: POLARISATIE. Voordat we tot een invulling komen van wat solidariteit betekent in een 
veranderende samenleving, moeten we analyseren hoe die nieuwe samenleving eruit ziet. We maken een 
analyse van de positie van Enschede, een ‘foto’ van de stand van zaken, als het ware: hoe staan we 
ervoor, waar kunnen we onszelf versterken? We zien een wereld die meer en meer open wordt en 
daardoor onvoorspelbaar en moeilijker beheersbaar. Er ontstaat een beweging van ‘polarisatie,’ een 
beweging waarin het midden verdwijnt en de onderkant en de bovenkant groeien. De rijken worden rijker 
en de armen worden armer. Dat gebeurt onder druk van allerlei onomkeerbare bewegingen. 
Veranderingen in de wereldeconomie, veranderende samenlevingen en veranderende manieren waarop 
de onderlinge verbanden van mensen vorm krijgen. In die veranderende wereld kunnen we niet 
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simpelweg zeggen ‘we gaan terug naar vroeger.’ ‘Vroeger’ beschermden we de positie van kwetsbare 
groepen in de bevolking rechtstreeks. Krimpende budgetten en die onbeheersbaarheid maken dat 
moeilijker. We moeten nieuwe wegen vinden om de kracht van Enschede in een veranderende, open 
wereld te versterken op zo’n manier dat iedereen mee kan doen. 
 
OPLOSSINGEN: SAMEN OP GAAN, win-win op alle thema’s. We hebben in de bijeenkomsten 
mogelijkheden afgetast om te komen tot die solidariteit door het vinden van situaties waarin het parallel 
loopt. Dit is beleid waarin we enerzijds de positie van Enschede optillen, zodat we anderzijds iedereen 
meetrekken. En andersom: beleid waarin we veel meer beweging in de samenleving zelf krijgen, zodat we 
Enschede als geheel versterken. De aantrekkingskracht van de stad voor nieuwe bedrijvigheid, zien we 
als een van de aangrijpingspunten om nieuwe solidariteit te scheppen in een polariserende wereld. Een 
centraal uitgangspunt is economisch beleid waarin we Enschede veel aantrekkelijker maken als 
vestigingsplaats voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid en tegelijkertijd de waardering versterken voor 
diegenen die niet goed mee kunnen komen in de wereld van werk. Een voorbeeld kan zijn dat we mensen 
die nu aan de kant staan, inzetten in werk dat de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert of de sociale 
veiligheid vergroot. 
  
HET VERVOLG. Allerlei thema’s hebben de revue gepasseerd, zoals arbeidsmarkt, uitkeringen, 
economisch beleid, cultuurbeleid, veiligheid, verkeer, de openbare ruimte, sociale veiligheid, het 
kennispark, de samenwerking in Twente, leefklimaat. We hebben heel uitgebreid gesproken over de 
samenhang tussen die verschillende onderwerpen en steeds opnieuw kwamen we uit bij het centrale 
belang van het principe van solidariteit. In de komende tijd starten we themagroepjes op, die verder gaan 
nadenken over de concrete uitwerking op die deelthema's. Die groepjes rapporteren terug naar een 
centraal groepje dat de samenhang bewaakt. 

 

2. Thematrekkers 
In de overleggen hebben verschillende personen zich opgeworpen als thematrekkers. De lijst 

hieronder is een samenvoeging van een inventarisatie uit het verslag ten behoeve van de 

ledenvergadering van 23 maart 2016 en van het verslag van de vergadering van 7 september 

2016. 

 

Duurzaamheid en milieu: Anne Benneker, Rudy Kleine 

Onderwijs:  

Sport & cultuur: Rianne Bruijs 

Leefbaarheid, zorg, welzijn, emancipatie & sociale veiligheid: Rianne Bruijs 

Regulering en aanbestedingen zorgveld: Duco Bannink  

RO, openbare ruimte & verkeer: Niek Rengers 

Werk & sociaaleconomisch beleid: Duco Bannink en René Tenkink 

Open wereld, opvang en integratie, ontwikkelingssamenwerking: Frank Halfwerk 

Concept en analyse, waaronder selectie hoofdthema’s: Duco Bannink, Alieke van Dijk 

Inventarisatie deskundigheden ledenbestand: Saskia Voortman  

Afstemming met omliggende gemeenten; planning traject verkiezingsprogramma: Saskia 

Voortman 

 

Een opzet voor de activiteiten per thema zou er als volgt uit kunnen zien: 

0 (voortraject, afgerond). Aanzet ontwikkeling thema in verkiezingsprogramma-

commissiebijeenkomsten 

1. Verder intern debat in subcommissie per thema 

2. Interviews met deskundigen en stakeholders; ronde tafel-gesprekken met een relatief klein 

aantal persoonlijk uitgenodigde deskundigen en belanghebbenden 
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3. Openbare bijeenkomsten gericht op presentatie en standpuntbepaling PvdA 

4. Uiteindelijke vaststelling in ALV 

 

3. Planning (versie 7 september 2016) 
Alle subcommissies komen bij elkaar voor de herfstvakantie (15 oktober 2016) om verder door te 

denken over het onderwerp, af te nemen interviews, een te organiseren politiek café, de eerste 

teksten te produceren en een definitieve coördinator aan te wijzen. Alle bijeenkomsten worden 

goed gecommuniceerd. Op 1 november 2016 is een Coördinatorenoverleg Verkiezings- 

programma gepland, waarin we de inhoudelijke afstemming tussen de thema’s monitoren en 

bespreken welke van de onderwerpen we als meest belangrijk voor het PvdA-profiel beschouwen 

en aldus naar voren schuiven. Saskia Voortman (afdelingsvoorzitter) en Anne Benneker 

(afdelingssecretaris) ontwerpen een planning voor de periode daarna die ook op het 

Coördinatorenoverleg wordt besproken. 

 

De planning is als volgt: 

- maart 2017 – afronding ruwe versie 

- juni 2017 – compleet eerste concept verkiezingsprogramma 

- ledenvergadering juni 2017 – bespreking concept; benoeming schrijfcommissie definitief 

concept verkiezingsprogramma. De schrijfcommissie bestaat uit 1 raadslid, 1 bestuurslid en ev. 1 

à 2 anderen. De schrijfcommissie schrijft de definitieve conceptversie die ter vaststelling wordt 

voorgelegd in de ALV van november 2017 en stelt een prioritering van speerpunten voor 

- november 2017 ALV - vaststelling verkiezingsprogramma 

 

4. Thema’s 
De nadruk in de discussies in de algemene verkiezingsprogrammacommissiebijeenkomsten heeft 

nadrukkelijk gelegen bij drie thema’s: werk & inkomen, zorg in ruime zin en ruimtelijke 

ordening. In het Coördinatorenoverleg (zie §3) bespreken we op welke thema’s we de nadruk 

leggen en hoe de thema’s op elkaar inwerken. Wellicht is de spontane nadruk op deze drie 

thema’s eigenlijk al een beetje te beschouwen als een meer inhoudelijke selectie van wat het best 

bij het PvdA-profiel past. De aantekeningen van de vorige bijeenkomsten zijn verstrekt aan de 

thematrekkers. 

 

5. Vergaderdata 
- donderdag 29 september (stadhuis, kamer 82): themagroep duurzaamheid 

- woensdag 5 oktober, 20.00, bij Duco Bannink thuis (a.u.b. aanmelden via e-mail): themagroep 

werk & inkomen 

- dinsdag 1 november, 20.00, locatie n.n.b.: thematrekkersoverleg 

- de data van de andere themagroepen worden nog bekendgemaakt 


