
Notulen ALV PvdA Hardenberg-Ommen 30 november 2016 
 
Aanwezig:  
P. van de Belt-Bongers, Joost Liese, Ben Soer, Erika 
Kloekhorst, Femke Slingerland, Larissa Bennis, Hilbert 
Moerman, Gitta Luiten, Rein Jonkhans, Wil Jaegers, Simone 
Pol, Wil Ligtenberg, Marietje Luttekes, Mirte Jagers, Jan 
Onnes, Ben Juurlink, Harry Woertink, Hans Bunkers, Cees 
Uri, Jan Bruins, Rene de Vent, Gert Luisman, Renée Beukers 
 
Bericht van afmelding:  
Marian Muller, Jankien Krommendijk, Erwin te Velthuis, Dries Kesselaar, familie 
Wolsleger.  
 

1. Opening: herdenking Ria.  
 

2. Ingekomen stukken: niet.  
 

3. Mededelingen: 1. niet vergeten te stemmen voor de lijsttrekken TK 2017, 2. 4 
nieuwe leden in de afgelopen maand erbij. 3. Aandacht voor de permanente 
campagne en de hulp van leden die we hiervoor nodig hebben. 4. Ter 
kennisgeving: de begroting en het werkplan van 2017 ligt ter inzage. Beide 
stukken zijn ingediend bij het landelijke partijbureau.  

 
4. Notulen. Albert Soer moet veranderd worden in Ben Soer. De notulen worden 

met deze wijziging aangenomen.  
 

5. Verkiezing. Geen tegenkandidaten. Bestuur stelt Cees Uri voor in de functie 
van voorzitter. Cees wordt unaniem gekozen door de ledenvergadering.  
 

6. Nieuws van:  
 

Bestuur: plan om samen met Drentse afdelingen een aantal campagneactiviteiten 
te regelen.  

Fractie Hardenberg: moeilijk jaar, het gat dat Ria achterlaat is groot. Emiel is zich 
aan het inwerken. Fractie is de afgelopen tijd vooral bezig met armoedebeleid en 
duurzaamheid.  

Wethouder Hardenberg: vooral bezig met armoedebeleid, grote conferentie 
morgen in het gemeentehuis waarbij veel partijen aanwezig zijn. Belangrijk punt. 
Verder bezig met vernieuwingen rond duurzaamheid.  

Wethouder Ommen: niet aanwezig.  
Fractie Ommen: druk jaar achter de rug, vooral bezig geweest financiën en 

maatregelen rondom duurzaamheid.   
 

7. Rondvraag  
Mevrouw Van de Belt heeft een aantal kritische vragen over gescheiden inzamelen 
en de fysieke mobiliteit die dit vereist van burgers. Verantwoordelijk wethouder René 
de Vent heeft uit enquêtes vergelijkbare geluiden gehoord en het signaal wordt 
meegenomen.  
 



8. Discussie basisinkomen  
Zie bericht website: https://hardenberg.pvda.nl/2016/12/05/druk-bezette-
discussieavond-basisinkomen/ 
 
 


