
Notulen	  	  ALV	  PvdA	  Hardenberg-‐Ommen	  	  
	  
Aanwezig:	  
Harry	  Woertink,	  Bep	  Onnes,	  Hilbert	  Moerman,	  Wil	  Ligtenberg,	  Hans	  
Bunkers,	  Jan	  Onnes,	  Dries	  Kesselaar,	  Geesje	  Zuidema,	  Jan	  Bruins,	  
Gitta	  Luiten,	  Erika	  Kloekhorst-‐Augustijn,	  Wil	  Jaegers,	  René	  de	  Vent,	  
Rein	  Jonkhans,	  Gert	  Luisman,	  Renée	  Beukers.	  
	  
Afwezig	  met	  kennisgeving:	  Marietje	  Luttekes,	  Simone	  Pol,	  Hans	  ter	  Keurst,	  Marian	  
Muller,	  Joost	  Liese,	  Jankien	  Krommendijk,	  Albert	  Soer,	  Erwin	  te	  Velthuis	  en	  Ria	  Juurlink.	  
	  
	  
Agenda	  
	  
1.	  Opening	  	  
2.	  	  Ingekomen	  stukken	  
Bericht	  van	  afmelding	  van	  Marian	  Muller,	  Simone	  Pol,	  Erwin	  te	  Velthuis,	  Joost	  Liese,	  
Jankien	  Krommendijk,	  Albert	  Soer,	  Marietje	  Luttekes,	  Hans	  ter	  Keurst	  en	  Ria	  Juurlink.	  
	  
3.	  Mededelingen	  
-‐	  Uitnodiging	  defensie	  Emiel	  17	  mei	  Tweede	  Kamer	  19.00-‐21.00	  
-‐	  opmerking	  digitale	  post	  Marietje	  	  
-‐	  nieuwe	  secretaris	  gewest	  Leander	  Broere	  
-‐	  festival	  van	  de	  arbeid,	  PvdA	  75	  jaar	  
	  
4.	  	  Notulen	  ALV	  30	  november	  2015	  	  
Jan	  Onnes:	  Vraag	  over	  de	  vluchtelingen:	  wordt	  behandeld	  bij	  de	  jaarverslagen	  fractie	  en	  
wethouder.	  
	  
5.	  	  Financieel	  verslag	  2015	  (kascommissie)	  en	  benoeming	  kascommissie	  2016	  
Jan	  Onnes	  en	  Jan	  Bruins	  
Kascie	  verleent	  decharge	  aan	  de	  penningmeester,	  de	  jaarrekening	  is	  goedgekeurd.	  	  
Jan	  Onnes	  en	  Jan	  Bruins	  kunnen	  beide	  nog	  een	  jaar	  kascie	  zijn.	  
	  
6.	  Jaarverslagen	  
-‐	  	  bestuur	  	  	  
We	  moeten	  als	  afdeling	  een	  afgevaardigde	  hebben	  voor	  gewest	  naast	  Harry	  ipv	  Marian.	  
Harry	  geeft	  aan	  dat	  vanuit	  Ommen	  minder	  activiteiten	  georganiseerd	  worden	  dan	  in	  
Hardenberg.	  
	  
-‐	  	  fracties	  Ommen	  en	  Hardenberg	  	  	  
Presentatie	  fractie	  Hardenberg:	  zie	  bijlage	  1.	  	  Jan	  Onnes	  is	  blij	  met	  de	  aandacht	  die	  de	  
fractie	  heeft	  voor	  de	  vluchtelingen.	  	  
	  
Hilbert	  Moerman	  doet	  mondeling	  verslag	  over	  2015	  in	  Ommen.	  Een	  eenmansfractie	  is	  
zwaar.	  Bestuurlijk	  hectisch:	  burgemeester	  weg,	  fijne	  waarnemend	  burgemeester.	  Klaas	  
Smit,	  PvdA-‐wethouder	  weg.	  Hans	  ter	  Keurst	  aangetreden	  als	  PvdA-‐wethouder.	  Veel	  
bezig	  met	  bezuinigen,	  gaat	  financieel	  niet	  goed.	  Aandacht	  gevraagd	  voor	  sociale	  
woningbouw,	  samenwerking	  Ommen-‐Hardenberg.	  	  



	  
Wethouder	  Hardenberg	  	  
René	  de	  Vent	  doet	  mondeling	  verslag	  van	  het	  jaar	  2015	  vanuit	  b&w.	  	  
Veel	  bezig	  geweest	  met	  vluchtelingenproblematiek,	  na	  aanvankelijk	  verzet	  nu	  een	  
centrum	  met	  een	  opvangcapaciteit	  van	  700.	  Als	  het	  meezit,	  kan	  over	  twee	  weken	  de	  
schop	  de	  grond	  in.	  	  
Veel	  bezig	  met	  gebiedsteams	  in	  het	  sociale	  domein	  en	  daarnaast	  met	  armoede.	  	  
	  
	  
7.	  Vacature	  bestuur	  	  
Vier	  bestuursleden,	  twee	  per	  werkgroep.	  We	  zijn	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  bestuursleden.	  
Hans	  Bunkers	  meldt	  zich	  aan	  als	  bestuurslid	  en	  wordt	  door	  de	  ledenvergadering	  
gekozen	  als	  bestuurslid.	  	  
We	  zijn	  weer	  met	  vijf!	  	  
Gitta	  oppert	  om	  te	  kijken	  naar	  een	  andere	  organisatiestructuur.	  Vergadering	  is	  positief.	  
Harry	  neemt	  dit	  mee	  naar	  het	  gewestelijk	  overleg.	  	  
	  
8.	  Rondvraag	  	  
Wil:	  rechtstreekse	  lijn	  vanuit	  Hardenberg	  richting	  Almelo.	  Stopt	  die	  ook	  in	  Marienberg.	  
Antwoord	  is	  ja.	  	  
	  
Uitreiking	  jubileumspeld	  aan	  Geesje	  Zuidema.	  Zie	  foto.	  	  
	  
Pauze	  
	  
Discussie	  thema:	  ‘Duurzaamheid’,	  met	  een	  korte	  inleiding	  door	  René	  de	  Vent,	  wethouder	  
Hardenberg.	  	  
Zie	  bijlage	  2.	  	  
Uit	  de	  discussie:	  
Duurzaamheid	  niet	  te	  eng	  definiëren;	  aandacht	  voor	  water;	  aandacht	  voor	  sociale	  
woningbouw	  icm	  duurzaamheid.	  	  
	  
Erika	  heeft	  een	  suggestie	  voor	  thema	  volgende	  keer:	  beschermd	  wonen/ggz,	  nieuwe	  
wetgeving	  voor	  de	  gemeente.	  	  
	  
Borrel	  


