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1. Opening en mededelingen 

Saskia opent de vergadering om 20.02 uur en heet iedereen welkom. Afwezig met 

kennisgeving zijn Wim Jansen Lorkeers, Clemens Pot en Cees Terlouw. Er wordt kort 

stilgestaan bij de verkiezingsuitslag van 15 maart jongstleden waarbij we maar 9 zetels 

gehaald hebben. Saskia bedankt de vrijwilligers en de mensen van het campagneteam voor 

de campagne die hier in Enschede is neergezet. Daarnaast staan we stil bij het overlijden van 

Ep Wieldraaijer, die afgelopen februari onverwacht is overleden. Ep was erg actief bij de 

afdeling (onder andere in de kascommissie) en een erg trouwe bezoeker van de 

ledenvergaderingen. We houden voor hem een kort moment van stilte.  

 

Rianne Bruijs vraag zich af wat we op basis van de uitslagen van de verkiezingen in Enschede 

gaan doen om dit aan te pakken. De signalen die uit de stad komen worden al een aantal 

jaren gevoeld, maar het is de vraag hoe we dit als partij kunnen aanpakken. We zullen dit 

lokaal ook moeten oppakken, ook voordat de volgende campagne begonnen wordt. Arjan 

Kampman geeft aan dat vanuit de wijken wel het signaal is gekomen dat mensen die vroeger 

op de PvdA stemden, nu vooral op de PVV hebben gestemd. Veelal komt dit door de 

dominantie van het immigratieprobleem binnen het debat. Er wordt nog wel veel 

onderscheid gemaakt tussen wat men lokaal ziet en wat er landelijk gebeurd. Er lijkt de 

behoefte te zijn om een bijeenkomst te organiseren om na te praten over de verkiezingen en 

de strategie om mensen terug te winnen (als we dit willen, zoals wordt aangestipt door Arja 

ten Thije). Het bestuur pakt dit op om in gesprek te gaan. Dit zal op korte termijn gebeuren. 

AP Bestuur Het moet binnen nu en drie weken georganiseerd worden. Ook tijdens de 1-

meiviering kan er ruimte zijn om hierover te debatteren, zo geeft Janke Smit aan. Er komt 

nog een korte discussie op gang over hoe we deze evaluatie etc. kunnen inkleden. 

 

2. Oproep kascontrolecommissielid 

Saskia doet de oproep voor de kascontrolecommissie, Nico Buurman meldt zich aan en wordt 

per acclamatie gekozen.  

 

3. Besluiten proces gemeenteraadsverkiezingen 

 Bijgevoegd: Voorstel beslispunten vanuit het DB 

Ed Wallinga vraagt of de officiële kandidatenlijst daadwerkelijk bij de gemeentesecretaris 

moet worden ingeleverd. Saskia geeft aan dat dit het geval is. Het document wordt 

zonder wijzigingen aangenomen. 

 

4. Kiezen schrijfcommissie verkiezingsprogramma en opdracht 

 Bijgevoegd: Voorstel schrijfcommissie 

Ed Wallinga mist de aanwezigheid van een bestuurlijke paragraaf met daarin de actoren 

die aangesproken moeten worden om dingen te bereiken uit ons programma. Daarnaast 

wil hij voorstellen om de governance van zorg uit te breiden naar een breder deel en dus 

governance van zorg te schrappen uit deze opdracht. Dit wordt aangepast. 

Hanny Flore geeft aan dat het verkiezingsprogramma iets moet zijn dat gebruikt kan 

worden in het aanspreken van mensen buiten de partij. Bert Hassink geeft aan dat het 



goed zou zijn om voor de verschillende wijken ook een aantal punten aan te geven die 

wij voor de wijk willen. De commissie zou moeten nadenken over welke middelen wij 

tijdens de campagne uit het programma kunnen halen. Er is een duidelijk onderscheid 

tussen de inhoud van het verkiezingsprogramma en de boodschappen die we tijdens de 

campagne kunnen gebruiken.  

Met de aantekening van de Ed over de bestuurlijke paragraaf kunnen we de opdracht 

aannemen. De koppeling naar de campagne zal na de voltooiing van het programma 

duidelijk moeten worden.  

5. Fractieverantwoording   

Vanuit de zaal worden er vragen gesteld.  

 Twence 

Arjan Kampman geeft een toelichting over Twence, op dit moment wordt over de 

toekomst gepraat. De stad Munster wil graag deelnemen in deze organisatie, Almelo 

Twence graag verkopen. Een aantal voorstellen lopen momenteel hierover. Het 

scenario wat voor de fractie PvdA Enschede het interessants lijkt is de 

ontwikkelingen rondom duurzaamheid van de centrale, en er is een principieel 

standpunt dat we als lokale overheid ook eigenaarschap moet hebben in een aantal 

bedrijfstakken. De toetreding van Munster zou hier ook een stuk aan kunnen 

bijdragen. Onder aanvoering van de fractie zijn alle Twentse PvdA-fracties met de 

neuzen dezelfde kant aan het opsturen.   

Wim van Egmond geeft aan dat als de centrale behouden wordt, dat we 

marktconforme tarieven zullen gaan hanteren zodat we niet via deze manier extra 

geld binnenkrijgen dat we gebruiken voor andere onderwerpen (zoals de Agenda van 

Twente). Laurens geeft aan dat we als aandeelhouders als gemeente veel duidelijker 

moeten sturen op duurzaamheid van de centrale.  

Mocht Twence toch worden afgestoten moeten er volgens de zaal met het 

opleverende geld geen gaten worden gevuld, maar vooral nieuwe risicovolle 

projecten gestart worden die door de overheid ondersteund dienen te worden.   

 Agenda van Twente 

De agenda van Twente is niet erg succesvol, naar buiten toe lijken we een gesloten 

bolwerk, maar van binnen is de samenwerking nog niet altijd even vlekkeloos. 

Binnen de Enschedese raad heerst het sentiment dat men veel aan het wachten is, 

maar dat als we echt wat willen we er veel budget voor vrij willen maken. De 

voortgang is vrij traag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het bedrijfsleven dat 

in Eindhoven wel veel bijdraagt, is in Twente eigenlijk volledig niet aanwezig.  

 Zwembadenenquête 

Rond de discussie m.b.t. de Brug (zwembad Glanerbrug) is er door de PvdA al veel 

geprobeerd, maar niets heeft echt veel opgeleverd. Er had een nieuwe zwembadvisie 

moeten komen, die aan de hand van een enquête wordt opgesteld. Deze enquete 

hebben wij digitaal gemaakt m.b.v. Google Forms, en nu zijn er veel mensen die hem 

hebben ingevuld. De enquête an sich was erg slecht, maar deze is letterlijk 

overgenomen van de de gemeente. Dit heeft ons publiciteit opgeleverd.  



Cevdet geeft aan dat er binnenkort weer discussie gaat zijn over de nota 

‘Waterproof’, waarbij we weer kunnen aangrijpen om de Brug kunnen open te 

houden.  

 

Bert Hassink leest een column voor over ‘de Elite’.  

 

6. Inleiding lokaal verkiezingsprogramma 

Duco licht het verkiezingsprogramma kort toe. De presentatie is beschikbaar op de website. 

Na de pauze wordt in groepjes uiteen gegaan en een discussie gevoerd over verschillende 

onderwerpen in het programma.  

 

Pauze         

 

7. Discussie lokaal verkiezingsprogramma 

‘Een verbonden samenleving’.  

Samen sterk, het integratieoffensief moet voor alle Enschedeers gaan (niet alleen de nieuwe 

Enschedeers). De gemeente moet een voortrekkersrol hebben in het tegengaan van 

arbeidsdiscriminatie. Over het referendum is geen duidelijke consensus, er moet vooral goed 

gekeken worden naar hoe we de burgers meer invloed geven. 

 

Werk&Inkomen 

Enschede moet een voortrekker zijn in de Enschede economie, wel moeten we waken voor 

het grote bedrijfsleven. Er is geen goed beeld bij het milieu als maakindustrie. Het 

Technology Base Twente is een bron van zorg wat betreft de invulling van bedrijven daar. 

Mensen zullen minder last moeten hebben van bureaucratie, wellicht een goed alternatief 

voor een basisinkomen. Publieke banen zijn belangrijk, we hopen 1000 banen te kunnen 

scheppen in Enschede.  

 

Ruimtelijke Ordening 

Grootstedelijk centrum voor de Euregio is wellicht wat overdreven, we focussen vooral op 

Twente. Binnensingelgebied voor woningen opstellen. Weren van doorgaand verkeer door 

de binnenstad door binnensingelgebied onaantrekkelijk te maken voor de stad. 

Gemeenschappelijke functies in de gezondheidszorg in de stad kunnen gecombineerd 

worden, om kruisbestuiving te bevorderen. Aandacht voor de leefbaarheid van de wijken 

moet voortkomen uit de wijken zelf.  

 

Wijkwelzijn 

De standpunten van de werkgroepen vormen een goede uitgangsbasis voor het programma. 

Iets sterker zijn in uitgangspunten zoals bijvoorbeeld een wijkcentrum in ieder stadsteel. Een 

deel van de afgelopen bezuinigen op werkwelzijnswerk moeten worden teruggedraaid (vaste 

aanstellingen, mensen met historisch besef van de stad moeten dit gaan doen).  

 

8. Afsluiting        22.00 uur 



Op 11 mei is er een bijeenkomst over RO met als onderwerpen fietsplan en NOEK. Iedereen is 

welkom. 

Rianne vindt dat er binnenkort een campagne-activiteit zou moeten zijn om de vertegenwoordigers 

van de wijken te bereiken.  

Saskia sluit de vergadering om 22.05 uur.  


