
Notulen  ALV PvdA 1 april 2015 
 
1. Opening Marian  
2. Ingekomen stukken: aantal berichten van verhindering  
3. Geen mededelingen  
4. De notulen van de ALV op 8 december zijn vastgesteld.   
5. Erwin te Velthuis geeft een korte toelichting op het financieel verslag. Er wordt een 
nieuwe kascie geïnstalleerd, waarvan er volgend jaar 1 aftreedt en 1 blijft zitten. De 
kascommissie bestaat uit Jan Bruins en Jan Onnes.  
 
6. Jaarverslagen  
 
Bestuur: gemeenteraad, 2 wethouders, nieuwsbrieven, zorgelijk is terugloop van 
leden, van 170 naar 120. Punt opgenomen in werkplan. Vermeldenswaardig is ook 
brief mantelzorgboete.  
 
Fractie Hardenberg: nieuwe raad, nieuwe fractie, veel vrouwen - leuk en verfrissend. 
Inwerkprogramma, veel gedaan en gezien.  
Niet in 2014, maar toch bijzonder is komst asielzoekers. Veel impact op fractie, veel 
druk vanuit bevolking. Continue afweging, waarbij maatschappelijk belang zwaarst 
weegt.  
Nieuwe vergaderprincipe, veel op locatie.  
 
Fractie Ommen: PvdA was weg uit de Raad in Ommen, nood was hoog. 
Verkiezingsuitslag was redelijk positief, want weer een zetel terug. Er is een actieve 
steunfractie en een wethouder als bonus.  
Speciale zaken die veel aandacht kregen: zorg en coa, tijdelijke opvang, 
forenzenbelasting, armoedebeleidsplan.  
 
Wethouder Ommen  
Steunt initiatief René de Vent met wethouders en bestuurders om tafel te gaan om 
vanuit Drenthe en Overijssel stem te laten horen. Positief in Ommen is dat PvdA 
populisme tegengaat. Op ruimtelijk en fysiek terrein ligt er een grote opdracht.  
 
Wethouder Hardenberg  
Trots op de bank, redelijke uitslag, gekozen voor stabiele coalitie. Duurzaamheid 
nieuw, sociale duurzaamheid, naast afval en ruimte e.d. Aandacht voor toenemend 
aantal flexbanen en gevolgen voor. Foto's met toelichting.  
 
7. Werkplan  
Jan Onnes: Aanvullende suggestie: alle 18-jarigen uitnodiging sturen om keertje te 
komen kijken en daarna verkiezingen.  
Jan Bruins: afstand leden en bestuur te groot. Misschien via FNV?  
 
8. Afscheid Erwin te Velthuis  
Erwin heeft in het bestuur pittige jaren gehad, veel gedaan als campagnecoördinator,  
veel werk gehad met de ledenadministratie en de financiën – en in het bestuur veel 
werk verzet. Maar gelukkig ook zes jaar veel plezier gehad in besturen van 
wisselende samenstelling. Erwin krijgt een warm applaus en we hopen hem te nog 
vaak te verwelkomen als actief en kritisch PvdA-lid.  



 
9. Jeroen Geerdink Stimuland 
Initiatief Overijssel en LTO Noord, waarbij laatste tijd meer focus op sociale domein.  
Krimp, internationaal gezien niet groot - Wel ontgroening en vergrijzing.  
 
Leuke discussie naar aanleiding van de presentatie: veel vragen, perspectieven en 
discussiemogelijkheden.  
 
- de powerpoint van Jeroen Geerdink is als pdf te dowloaden op onze site -  
 
 
10. Rondvraag  
Geen vragen.  
 


