
PvdA ledenvergadering 21 oktober 2014

Aanwezig 12 leden: bestuur Jona van Keulen, Peter Pierie, Marianne Meester; fractie Rita Pestman, 

Henk Lode; steunfractie IJzebrand Dobma en Peter Redeker, leden Ria Kort, Lambert Stoel, Krijn 

Veuger, Cor Uitham, Henk Griever.

Bericht van afwezigheid: Peter Free, Teun van der Veen, Dita Kruizinga

Toekomst van de afdeling: De meerderheid van de aanwezige leden zeggen: zolang we een 

zelfstandige gemeente zijn, moeten we een eigen afdeling houden. Cor memoreert dat het in 2012 

100 jaar geleden was, dat in Woltersum een afdeling van de SDAP (voorloper van de PvdA) werd 

opgericht. Bij een eigen afdeling heb je de gelegenheid om interessante onderwerpen die in de fractie

spelen naar de afdeling te brengen voor een bredere discussie. Toch is er ook een ander geluid: 

opdoeken uit protest! De PvdA is niet meer herkenbaar, waar zijn de ideologische veren?

Peter Redeker heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter. Dat betekent dat er een bestuur is, omdat 

de zittende bestuursleden, op de voorzitter na, hebben aangegeven nog wel door te willen. De 

vergadering is blij met de nieuwe voorzitter.

Kascommissie: Peter Free en Henk Griever hebben de financiën gecontroleerd. De boeken zijn goed 

bevonden en de afdeling heeft een gezonde financiële basis.  Peter en Henk krijgen een kleine 

attentie.

Afscheid van Lambert Stoel , Ria Kort en IJzebrand Dobma, scheidend wethouder, resp. raadsleden. 

En afscheid van Jona van Keulen als voorzitter. Jona zorgt voor een warme overdracht aan Peter 

Redeker.

Nieuwe fractie, nieuwe rol: het is een andere positie en dat is wel even wennen. Maar het voelt niet 

als bijbungelen, de stem van de PvdA telt wel degelijk mee. Pijnpunten die spelen zijn: artikel 12 

status en de bezuinigingsopdracht; de decentralisaties – een opgave met minder geld; 

aardbevingsschade.

Naar aanleiding van enkele zeer negatieve uitspraken betreffende deelname van de PvdA aan dit 

kabinet merkt Cor op: het congres heeft toestemming gegeven voor deelname en  met deze 

hervormingen/bezuinigingen. De 2de kamer controleert dit en als afdeling kun je daar weinig aan 

doen. Probleem van het uitleggen aan de burger: zet sociale punten op de agenda!!!

To do lijstje: jaarverslag (2014) werkplan (2015) en begroting (2015).

voor notulen Marianne Meester


