
PvdA	  ALV	  Ommen-‐Hardenberg	  	  20	  november	  2015,	  Carrousel	  Ommen	  
	  
Aanwezig:	  Harry	  Woertink,	  Hilbert	  Moerman,	  Simone	  Pol,	  Jan	  Onnes,	  Bep	  Onnes,	  Simone	  
Pol,	  Rein	  Jonkhans,	  Erika	  Kloekhorst,	  Erwin	  te	  Velthuis,	  Gitta	  Luiten,	  Gert	  Luisman,	  Rene	  
de	  Vent,	  Ben	  Juurlink,	  Ria	  Juurlink,	  Wil	  Jaegers,	  Wil	  Ligtenberg,	  Trudi	  Dekker-‐Groos,	  
Marietje	  Luttekes,	  Dries	  Kesselaar,	  Marian	  Muller.	  	  
	  
1.	  Bericht	  van	  afmelding:	  Hans	  ter	  Keurst,	  Jankien	  Krommedijk,	  Albert	  Soer,	  Geesje	  
Zuidema.	  
	  
2.	  Geen	  ingekomen	  stukken.	  	  
3.	  Geen	  mededelingen.	  
4.	  Notulen	  van	  1	  april	  2015	  zijn	  vastgesteld.	  	  
	  
5.	  Nieuws	  	  
-‐	  bestuur:	  werkplan	  en	  begroting	  voor	  komend	  jaar.	  Bewust	  klein,	  kort	  en	  bondig	  
gehouden.	  	  
Canvassen:	  positief.	  Informatie	  uitgewisseld.	  Nieuwe	  planning	  richting	  Erwin!	  
	  
-‐	  n.a.v.	  begroting	  teruggang	  leden:	  vrij	  fors.	  Erika	  merkt	  op	  dat	  het	  misschien	  de	  
komende	  20	  jaar	  überhaupt	  niet	  de	  toekomst	  is	  om	  op	  deze	  manier,	  met	  dit	  soort	  
lidmaatschap	  verder	  te	  gaan.	  Weinig	  toekomst:	  Zeven	  leden	  onder	  de	  50!	  Congres	  wordt	  
op	  een	  andere	  manier	  georganiseerd,	  ook	  vanwege	  deze	  reden..	  	  
	  
-‐	  n.a.v.	  begroting	  permanente	  campagne:	  veel	  geld	  richting	  permanente	  campagne	  om	  
breed	  naar	  buiten	  te	  gaan.	  De	  Toren	  wordt	  niet	  of	  nauwelijks	  gelezen	  in	  Ommen,	  dus	  
misschien	  daarin	  kiezen?	  Wordt	  lastig	  met	  begroting	  en	  kosten..	  De	  Toren	  alleen	  is	  al	  
lastig..	  Bestuur	  neemt	  het	  mee	  en	  gaat	  het	  besluit	  overwegen	  en	  we	  gaan	  het	  opnieuw	  
inbrengen.	  	  
	  
-‐	  begroting	  2016	  is	  vastgesteld.	  	  
	  
-‐	  fractie	  Ommen	  
Nieuwe	  wethouder,	  begroting	  is	  rond,	  pas	  nieuwsbrief	  gestuurd.	  
	  
-‐	  fractie	  Hardenberg	  
Begroting	  is	  vastgesteld,	  windmolens	  vastgesteld	  nauw	  samengewerkt	  met	  statenfractie,	  
vluchtelingencentrum	  gaat	  in	  april	  open.	  Morgen	  trouwmotie	  van	  Erika,	  Erika	  gaat	  
samen	  met	  een	  fractielid	  van	  de	  CU	  morgenochtend	  ri	  de	  wethouder	  in	  een	  laatste	  
poging	  de	  leges	  naar	  beneden	  te	  krijgen..	  	  
	  
-‐	  wethouder	  Hardenberg	  
Bestuurlijk	  druk	  met	  vluchtelingenproblematiek.	  Regionaal	  bezig	  met	  PvdA-‐
bestuurders.	  Fijn	  dat	  Samson	  duurzaamheid	  heeft	  aangezwengeld,	  verder	  aandacht	  voor	  
schuldenproblematiek	  de	  komende	  twee	  jaar.	  	  
	  
6.	  Rondvraag	  
Jan	  Onnnes:	  we	  willen	  graag	  een	  lijstje	  met	  namen	  en	  adressen	  van	  bestuursleden,	  
fracties,	  wethouders	  etc.	  	  



Erwin	  te	  Velthuis:	  	  wil	  graag	  een	  discussieavond	  ipv	  een	  thema-‐avond.	  Sluit	  mooi	  aan	  bij	  
de	  plannen	  voor	  de	  komende	  periode.	  	  
	  
Wil	  Ligtenberg:	  is	  de	  participatiewet	  in	  Hardenberg	  al	  af?	  	  
	  
Pauze	  
	  
Harmie	  Rengelink	  
Medewerker	  vluchtelingenwerk	  Oost-‐Nederland,	  locatie	  Hardenberg	  
	  
Inleiding	  
Mevr.	  Rengelink	  werkt	  nu	  in	  Hardenberg,	  daarvoor	  in	  o.a.	  Ommen.	  Geeft	  leiding	  aan	  28	  
vrijwilligers.	  Ondersteunt	  vluchtelingen	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  hun	  plek	  te	  vinden	  in	  de	  
samenleving.	  	  
	  
3500	  vrijwillers	  oost	  Nederland	  
10.000	  Nederland	  
48	  Hardenberg	  	  
	  
Struikelblok	  is	  vooral	  formulieren:	  veel	  en	  omvangrijk!	  	  
Iedere	  vluchteling	  heeft	  een	  taalcoach,	  komt	  2	  x	  per	  week.	  Project	  eettafel,	  waarbij	  
cliënten	  kunnen	  aanschuiven.	  Cliënten	  krijgen	  een	  lening	  om	  hun	  huis	  in	  te	  richten,	  
wordt	  in	  drie	  jaar	  terugbetaald.	  	  
Cliënten	  krijgen	  8	  maanden	  intensieve	  begeleiding,	  6	  maanden	  afbouw.	  Vooral	  
maatschappelijke	  of	  juridische	  begeleiding	  wordt	  hoge	  eisen	  aan	  gesteld:	  2	  dagdelen	  
peer	  week	  beschikbaar	  zijn,	  Engels	  spreken,	  hbo-‐opleiding.	  In	  ruil	  daarvoor	  onkosten-‐of	  
vervoerskosten,	  fijn	  team,	  werkervaring.	  Mevr.	  Rengelink	  is	  de	  enige	  betaalde	  kracht	  en	  
heeft	  veel	  te	  doen.	  Oud-‐cliënten	  hebben	  veel	  werk	  verzet	  als	  tolk	  tijdens	  de	  crisisopvang.	  	  
Ook	  de	  betaalde	  kracht	  is	  bij	  vluchtelingenwerk	  een	  vrijwilliger.	  	  
	  
Enkele	  vragen	  uit	  de	  zaal:	  	  

-‐ Hoe	  zit	  het	  met	  betrokkenheid	  van	  het	  vluchtelingenwerk	  bij	  AZC?	  	  
Alleen	  voor	  juridische	  zaken,	  maar	  dat	  is	  veel	  werk.	  Er	  hebben	  zich	  al	  veel	  
vrijwilligers	  gemeld	  en	  er	  komen	  er	  iedere	  dag	  meer	  bij.	  	  

-‐ Hoe	  zit	  het	  met	  de	  doorstroming	  van	  statushouders	  die	  een	  woning	  moeten	  
hebben?	  
Hardenberg	  doet	  het	  super:	  Beter	  Wonen	  zorgt	  voor	  goede	  doorstroming.	  Gaat	  in	  
Ommen	  een	  stuk	  lastiger.	  	  
Ria	  heeft	  namens	  de	  fractie	  een	  motie	  voor	  huurwoningen,	  breder	  dan	  alleen	  de	  
vluchtelingen.	  PvdA	  heeft	  initiatief	  genomen	  om	  voor	  komend	  jaar	  alvast	  te	  
kijken	  naar	  mogelijkheden.	  	  

-‐ Hoe	  zit	  het	  met	  de	  acceptatie	  van	  vluchtelingen	  in	  de	  buurt?	  
Gaat	  over	  het	  algemeen	  heel	  goed.	  Er	  gebeurt	  wel	  eens	  wat.	  	  

-‐ Problemen	  met	  de	  trein	  
Arriva	  controleert	  al	  op	  het	  perron.	  Leger	  des	  Heils	  wordt	  ingezet	  in	  Emmen.	  

-‐ Wat	  is	  de	  grootste	  uitdaging?	  
14.000	  mensen	  wachten	  nog	  op	  een	  woning,	  per	  week	  komen	  er	  1700	  bij.	  Groot	  
probleem	  is	  social	  media..	  	  
Volgend	  jaar	  moeten	  er	  nog	  150	  geplaatst	  worden	  in	  Hardenberg.	  Dat	  worden	  er	  



nog	  meer	  waarschijnlijk,	  vanwege	  het	  Europese	  plan	  voor	  de	  verdeling	  van	  
vluchtelingen.	  Er	  is	  dus	  veel	  werk	  aan	  de	  winkel!	  	  
	  
	  
Veel	  dank	  aan	  Harmie!	  De	  PvdA	  draagt	  vluchtelingenwerk	  een	  warm	  hart	  toe.	  


