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Jaarverslag 2013 PvdA ’s-Hertogenbosch 

 

 

Jaarverslag Afdeling PvdA ’s-Hertogenbosch 2013 

De afdeling van de PvdA ’s-Hertogenbosch presenteert hierbij het jaarverslag over 2013. Een jaar waarin 

duidelijk werd dat de gemeenteraadsverkiezingen uitgesteld worden naar 19 november 2014. Waarin 

een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris zijn aangetreden. Verder werd aangekondigd dat de 

fractievoorzitter Hermie van Ommeren opgevolgd zou worden door Lisette van der Swaluw.  

 

Bestuur 

Het jaar is begonnen met een bestuur van zeven leden: Margreet Rookmaker (voorzitter), Monique 

Verboven (penningmeester), Marian de Vaan (secretaris), Jan Vos (campagnecoördinator) en de 

algemeen bestuursleden Daniëlle van Elst, Nico Kersten en Marc Horsten. Door persoonlijke 
omstandigheden hebben we in 2013 afscheid genomen van voorzitter Rookmaker en secretaris de Vaan. 

Zij zijn opgevolgd door Deniz Özkanlı (voorzitter) en Jeannette van der Sanden (secretaris).  

 

Communicatie 

Communicatie naar de leden heeft plaatsgevonden via de website, direct e-mailings en een viertal 

nieuwsbrieven per e-mail. De december- en zomernieuwsbrief is ook per post naar de leden verstuurd, 

in verband met beperkter e-mail en internetgebruik bij een deel van onze leden. Communicatie via 

social media wordt steeds effectiever en interactiever via een Facebook-groep en Twitter. Het helpt de 

betrokkenheid van actievere leden te vergroten en de drempel voor nieuwe toetreders te verlagen. In 

2013 is ook een nieuwe website gelanceerd. 
 

Verkiezingen 

Nadat in januari in de ALV is besloten hoe de kandidaatstellingsprocedure en het proces rondom het 

verkiezingsprogramma eruit zouden komen te zien is duidelijk geworden dat 's-Hertogenbosch 

waarschijnlijk Vinkel en Nuland erbij zou krijgen. Deze gemeentelijke herindeling leidt tot een nieuwe 

datum voor de verkiezingen namelijk 19 november 2014. In eerste instantie heeft het bestuur alle 

werkzaamheden rondom kandidaten en programma zodanig voorbereid en voortgezet totdat het uitstel 

(min of meer) definitief werd. In november is besloten om uit te gaan van herindeling en zijn de 

processen hierop aangepast. Er is een adviescommissie kandidaatstelling ingesteld. Tot en met 

september heeft de eerste lichting van kandidaten gesolliciteerd. Door de herindeling is een nieuw 
tijdpad vastgesteld voor 2014.  

Voor het opstellen van een verkiezingsprogramma hebben we, aan de hand van een landelijk voorbeeld, 

5 thema’s bepaald. Dit zijn:  

1. Wonen, stadontwikkeling, openbare ruimte en veiligheid 

2. Werk, inkomen participatie, zorg & opvang 

3. Schoon, duurzaam en mooi 

4. Onderwijs, sport en cultuur 

5. Bestuurscultuur en communicatie. 

Voor elk thema is een themagroep samengesteld die input levert voor het conceptverkiezings-

programma. Op 6 april is hiervoor een kick-off bijeenkomst geweest. Elke themagroep is aan de slag 
gegaan en dit is verwerkt in een conceptprogramma. In 2014 zal dit concept met de themagroepen, 

bestuur en fractie worden besproken waarna het aan de leden zal worden voorgelegd.  
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Continue campagne 

Naast de specifieke verkiezingscampagnes hechten het bestuur en de fractie waarde aan het voeren van 

continue campagne. Er wordt gebruik gemaakt van de campagnedata en materialen die de PvdA 

landelijk aanbiedt. Vervolgens wordt verbinding gezocht met wijkorganisaties en aangehaakt bij 

problematiek in die wijken van de gemeente waar een buurtonderzoek ook echt tot acties voor de 

politieke agenda kan leiden. In 2013 is 6 keer een canvaszaterdag georganiseerd.  

 

Contact met fractie, wethouder en overige afdelingen van de PvdA 

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, met uitzondering van de maand juli, telkens bij een van de 

bestuursleden thuis. Tijdens de vergaderingen waren de meeste bestuursleden aanwezig. Tevens is bij 
de meeste vergaderingen iemand van de fractie aanwezig geweest. Andersom is steeds een ander 

bestuurslid bij de meeste fractievergaderingen aanwezig geweest. Om afstemming tussen bestuur, 

fractie en wethouder te bevorderen is er regelmatig (met uitzondering van de zomermaanden) een 

driehoeksoverleg gepland van wethouder, fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter. Om de continuïteit te 

waarborgen worden de data voor deze overlegmomenten een half jaar van te voren ingepland. 

 

Ledenactiviteiten 

- Ook dit jaar zijn de maandelijkse Biebdebatten in de openbare bibliotheek in de Hinthamerstraat 

voortgezet. Inmiddels zijn de debatten op de laatste vrijdagmiddag van de maand een fenomeen 

aan het worden met een steeds grotere belangstelling, inclusief de pers.  
- Op 1 mei hebben fractie- en bestuursleden gezamenlijk de traditionele rozen- en speldjesactie 

gehouden.  

- Het ombudsteam is versterkt met een nieuw lid en is iedere woensdag te vinden in het 

bestuurscentrum. Gemiddeld melden zich 2 bezoekers per week met een vraag.  

- In 2013 zijn we gestart met de Kees Tetteroo Leergang. In 5 bijeenkomsten gaan we in op wat het 

inhoudt om raadslid te zijn. Aan de leergang heeft een groep van 15 mensen meegedaan. 

- In 2013 is één keer een nieuweledenavond georganiseerd op het stadhuis, met een introductie over 

de PvdA en een rondleiding door het stadhuis. 

- Er is een bijeenkomst "Wat vind jij van Europa" georganiseerd waar zo'n 50 mensen op afgekomen 

zijn. 
- Op 1 mei is het eenjarig bestaan van het ombudsteam gevierd met een zeer succesvolle 

rondetafelbijeenkomst in Het Warm Onthaal. 

- Namens de afdeling hebben we tijdens dodenherdenking een krans gelegd bij het 

verzetsmonument. 

- Op 23 juni is een fietstocht georganiseerd voor onze leden. 

- In overleg met het Koning Willem I College zijn een tweetal lessen verzorgd over politiek. 

- Er is overleg geweest tussen de afgevaardigden voor congressen en het gewest. Daar waar mogelijk 

en nodig hebben de afgevaardigden in de ALV hier aandacht aan gegeven. 

 

Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) 

Het bestuur heeft in 2013 vier keer een ALV georganiseerd. In de ALV op 16 januari is het proces 

kandidaatstelling en voorbereidingen partijprogramma besproken. Aan het einde van de ALV is een 

actuele themadiscussie gehouden. In maart is teruggekeken naar 2012 en bijbehorende begroting. 

Tevens was Tweede Kamerlid Michael Servaes aanwezig en heeft de congresafgevaardigde ter 

voorbereiding op het congres een presentatie gehouden. Op 30 oktober is naast de terugkoppeling op 

bestuurszaken, verkiezingen en politieke ontwikkelingen wederom een discussiebijeenkomst gehouden, 

over het thema wonen, stadsontwikkeling, openbare ruimte, veiligheid en verkeer. Op 13 november is 

naast de vaststelling van het jaarplan en de begroting voor 2014 de vergadering voor een groot deel 

gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Daarnaast is een discussiebijeenkomst over zorg, 
werk, inkomen gehouden.  
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Van de fractie  

De PvdA was tot begin september 2013 onderdeel van een brede coalitie met de VVD, GroenLinks, CDA 

en Rosmalens Belang. Eind augustus struikelde GroenLinks-wethouder Ruud Schouten over het dossier 

Bartenbrug waarna GroenLinks besloot uit de coalitie te stappen. De PvdA functioneert sindsdien in een 

coalitie met een zeer krappe meerderheid van 20 raadszetels.  

 

De vijfkoppige PvdA-fractie werd in 2013 geleid door Hermie van Ommeren en bestond daarnaast uit de 

leden Lisette van der Swaluw, Inke Katoen, Latif Hasnaoui en Marjolijn Pieterse. Hermie van Ommeren 

maakte aan het einde van het jaar bekend het stokje van fractievoorzitter over te willen dragen maar 

wel actief te blijven als raadslid. Zij werd voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid door het 
vrouwennetwerk van de PvdA benoemd tot Wauw-vrouw van 2014. In de raadsvergadering van 

december werd haar de keramieken ambtsketen omgehangen die bij deze titel hoort. De fractie 

benoemde Lisette van der Swaluw per 1 januari 2014 tot opvolger van Hermie van Ommeren.  

 

De PvdA heeft zich in 2013 politiek geprofileerd als vooruitstrevend, cultuurminnend en sociaal. Dit 

onder meer door scherp stelling te nemen tegen de herbouw van de put op de markt en door verdere 

stappen te zetten in de realisatie van een nieuw theater, de herontwikkeling van het GZG-terrein met 

StadsBIEB versie 2.0 en extra subsidie voor theaterfestival Boulevard. De PvdA heeft het initiatief 

genomen om het armoedebeleid aan te passen aan de veranderende omstandigheden. De fractie heeft 

zich ingezet voor zorgvuldige transities van de WMO en de jeugdzorg. Daartoe zijn veel contacten 
opgebouwd in de stad met instellingen en cliëntengroepen. Signalen vanuit het PvdA-ombudsteam zijn 

omgezet in raadsvragen of voorstellen ter verbetering van de uitvoering van vooral het armoedebeleid. 

Ook is veel aandacht gevraagd voor de woonlasten van huurders in deze stad en nam de fractie het 

initiatief tot het organiseren van een expertmeeting over energiezuinig wonen. Initiatieven als De Soete 

Moeder - dat werkgelegenheid biedt aan kansarme jongeren - werden ondersteund dankzij een motie 

van de PvdA. De PvdA gaf vorm aan de kracht van de stad met onder meer het initiatiefvoorstel 

Boschveldboulevard. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met dit voorstel dat beoogt de 

verloederde Boschveldweg om te vormen tot een boulevard met parkachtige elementen en 

ontmoetingsplekken. Dit project is een voorbeeld van de manier waarop de PvdA-fractie vindt dat met 

initiatieven van bewoners moet worden omgegaan: de kracht van de stad benutten in plaats van 
ontmoedigen doordat langdurige procedures moeten worden doorlopen.  

Niet alleen politiek heeft de fractie zich laten zien. De fractie neemt actief deel aan canvasacties in de 

diverse wijken en zoekt veelvuldig contact met bewoners en organisaties in deze stad. Ook zijn 

raadsleden veelvuldig aanwezig bij activiteiten in buurten en wijken. De maandelijkse debatten in de 

StadsBIEB zijn uitgegroeid tot een succesformule. Thema’s als sport, betaalbaar wonen en 

werkgelegenheid trokken steevast tientallen belangstellenden. De relatie met het bestuur en de leden 

werd onder meer onderhouden door aanwezigheid bij bestuursvergaderingen, presentaties en 

presentie bij ALV’s. Ook hebben fractieleden deelgenomen aan themagroepen ter voorbereiding op de 

gemeenteraadsverkiezingen. Door de gemeentelijke herindeling - Vinkel en Nuland worden per 1 januari 

2015 onderdeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch - zijn deze pas op 19 november 2014.  
 

Van de wethouder Jeroen Weyers 

Het jaar 2013 werd overschaduwd door een politieke crisis. Wethouder Ruud Schouten (GroenLinks) 

stapte op naar aanleiding van het foutenfestival rondom de aanleg van de nieuwe Bartenbrug. De 

coalitie besloot hem niet te vervangen, wat het college een extra werklast bezorgde. Ik kreeg de 

portefeuilles jeugd en onderwijs, Hambaken en wijkgericht werken erbij. Ik zal per portefeuilleonderdeel 

de belangrijkste ontwikkelingen aangeven. 

 

Volkshuisvesting 

In 's-Hertogenbosch werken huurders (SHP), corporaties en gemeenten nauw samen om binnen de sterk 

veranderende context van de woningmarkt (o.a. verhuurdersheffing) gezamenlijk een antwoord op de 

knelpunten te formuleren. Zo is gezamenlijk opdracht gegeven tot een uitgebreid woonlastenonderzoek 

als vervolg op een eerder onderzoek uit 2010. De resultaten waren dermate verontrustend dat 

uitgebreid de landelijke media werd gehaald. Het onderzoek liet zien dat van de huurders 26% onder de 
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Nibud-armoedegrens leeft en deze groep bij ongewijzigd beleid toeneemt tot 37%. Gezamenlijk wordt 

nu gewerkt aan een woonlastenakkoord waarin ook duurzaamheid een belangrijke plek krijgt.  

Verder heb ik medio 2013 een actieplan Wonen gepresenteerd, een tienpuntenplan om de 

woningmarkt te stimuleren. Enkele succesvolle maatregelen zijn het omzetten van kantoren naar 

woningen (o.a. belastingkantoor, Helftheuvelkantoor), starterslening en ruimte geven aan collectief 

particulier opdrachtgeverschap. 

 

Stedelijke vernieuwing 

Er is een grote slag gemaakt met de herstructurering in Orthen-Links. BrabantWonen gaat bijna de 

gehele wijk slopen en nieuwe woningen terugplaatsen. In Barten-Zuid is gekozen voor een grootschalige 
renovatie en daarnaast investeringen in de openbare ruimte, veiligheid en sociaal. In Hambaken (sinds 

september in mijn portefeuille) wordt de Noorderpoort een belangrijke plek in de wijk, een 

kwartiermaker gaat samen met verschillende bewonersinitiatieven hier een bruisend centrum van 

maken. 

In 2013 is met name in Boschveld veel gebeurd. Er is een start gemaakt met de bouw van de Brede 

Bossche School, de bouw van fase 2 en er is besloten om aan de Paardskerkhofweg een 

ambachtencentrum te creëren. Binnen de begroting zijn de wegvallende rijksmiddelen voor 

grotestedenbeleid voor Boschveld geheel gecompenseerd door de gemeente, zodat projecten zoals de 

fietswerkplaats en buurtvrouw/buurtman door kunnen blijven gaan. 

 
Cultuur 

Nadat de Raad in 2012 besloot om op de huidige locatie een nieuw theater te bouwen is een onderzoek 

gedaan naar de haalbaarheid. In juni is dit onderzoek aangeboden waaruit bleek dat het mogelijk is om 

een grote en een middenzaal op de huidige locatie te realiseren. Uiteraard heeft dit stedenbouwkundige 

consequenties, er wordt een behoorlijke massa aan het gebied toegevoegd. Gelet op het belang van een 

nieuw theater is besloten op deze locatie verder te gaan. 

Een ander majeur project is de nieuwe stadsbibliotheek. De Raad heeft ingestemd om verder te gaan 

met onderzoek naar mogelijkheden op het GZG-terrein, in het zogenaamde Stergebouw. Het concept 

Agora wordt verder uitgewerkt. Het concept behelst een toekomstbestendige bieb, samen met het 

stadsarchief en andere functies waar kennis, informatie en ontmoeting de kernbegrippen zijn. 
Voor 2013 waren er middelen om de grotere culturele instellingen die te maken hadden met provinciale 

en rijksbezuinigingen te helpen met hun transitie om met structureel minder middelen dezelfde 

kwaliteit te bieden. Boulevard is daarnaast structureel geholpen door een deel van de bezuiniging terug 

te draaien. Verder is voor de Willem II fabriek, na het wegvallen van het Centrum Beeldende Kunst, 

gekozen om geen nieuwe organisatie op te zetten maar juist ruimte te geven aan talent, aan 

experimenten op het brede terrein van beeldende kunst. 

Tot slot heb ik me sterk gericht op The Next Generation, jonge kunstenaars, creatieve ondernemers die 

van grote waarde zijn voor de stad. Zij krijgen meer ruimte. 

 

Welzijn 

Binnen het vrijwilligersbeleid zijn diverse succesvolle bijeenkomsten georganiseerd en is het Beste 

Vrijwilligersidee een groot succes gebleken. Minimaal één keer per maand bezoek ik een 

vrijwilligersorganisatie en help ik daar een dagdeel mee. Als koplopergemeente (homo-emancipatie) zijn 

met verschillende partijen (o.a. COC, RADAR, politie, onderwijs) diverse activiteiten georganiseerd. Op 

coming-out day mocht ik samen met de aanvoerder de regenboogvlag hijsen bij FC Den Bosch. Dat 

binnen de voetbalwereld nog veel moet gebeuren bleek toen PowNews met verborgen camera 

aantoonde dat bij de plaatselijke FC nog wel wat viel te verbeteren. 

 

Jeugd en onderwijs 

Sinds september ben ik verantwoordelijk voor jeugd en onderwijs. De transitie jeugdzorg is daarbinnen 

het belangrijkste dossier. Met de regio is hard gewerkt aan het Transitiearrangement en een functioneel 

ontwerp. 's-Hertogenbosch krijgt zes wijkteams met daarbinnen basisteams jeugd en gezin. Door zorg 

dichterbij te organiseren is de verwachting dat eerder signalen worden opgevangen, hulp kan worden 

geboden en op termijn duurdere zorg kan worden bespaard. 


