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Agenda
Activiteiten PvdA
Reacties naar secretariaat
PvdA ’s-Hertogenbosch
p/a Jeannette van der Sanden
Newtonlaan 104
5223 DX ’s-Hertogenbosch
pvdadenbosch@hotmail.com
Twitter: @PvdaDenBosch
Facebook PvdA

Bestuursvergadering
3e woensdag van de maand om
20:00 uur bij een van de
bestuursleden thuis
Fractievergaderingen
De eerste vergaderingen van de
PvdA-fractie zijn op 21 augustus en
op 4 september 2014. Een keer een
fractievergadering bijwonen? Neem
dan contact op met
fractieondersteuner Margreet van
Dijl, m.vandijl@s-hertogenbosch.nl

Van de voorzitter, Deniz Özkanli
Na een intensieve periode hebben we in de ALV van donderdag 10 juli 2014 het
programma en de kandidatenlijst vastgesteld. Dit voelt echt aan als een
mijlpaal omdat we er sinds vorig jaar januari mee bezig zijn geweest. Het
programma hebben we interactief, in gesprek met de Bossche burgers en onze
leden, door middel van themagroepen, gesprekken, debatten en diverse
andere activiteiten geschreven. Speerpunten voor ons zijn de thema's zorg,
werk en wonen. We kiezen voor een balans tussen de kracht van de burger met
een sterke gemeentelijke overheid die durft los te laten, maar zich wel
verantwoordelijk opstelt. Concreet, maar wel met visie. Samen met het
campagneteam zullen we de komende tijd op alle mogelijke manieren in
gesprek gaan met de Bossche kiezer om uit te leggen waar we voor staan en
waar we voor gaan.
Bij de vaststelling van de kandidatenlijst hebben we ons laten adviseren door
een adviescommissie onder leiding van oud PvdA-wethouder Joke van der
Beek. Ik heb gezien dat zij professioneel, met veel betrokkenheid en
zorgvuldigheid hun taak uitgevoerd hebben. Er staat dan ook echt een lijst
waar ik erg trots op ben. Een lijst die veel diversiteit kent aan achtergronden,
kennis en ervaring. Ik heb er veel zin in om met de kandidaten en andere
vrijwilligers de campagne te voeren. Een bijzondere campagne omdat we een
van de 16 herindelingsgemeenten zijn. Hier kunnen we alle hulp bij gebruiken.
Ik roep dan ook alle leden op om zich de komende tijd te melden voor
campagne activiteiten. Die inzet kan heel verschillend zijn, alles is van harte
welkom.
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie!

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 19 november 2014 zijn er
gemeenteraadsverkiezingen in
’s-Hertogenbosch. In aanloop naar
deze verkiezingen gaan we
campagne voeren en canvassen in
verschillende wijken.
Prijsvraag
De gemeente ’s-Hertogenbosch is
op zoek naar mensen met een goed
idee voor de
gemeenteraadsverkiezingen om
Bosschenaren op te roepen om te
gaan stemmen. De inzender met het
beste idee wint een Bosch
verwenpakket ter waarde van 1.000
euro. Inzenden kan tot 1 september.
(klik hier)

Van de wethouder, Jeroen Weyers
Bijna Reces
Als u dit leest is het inmiddels reces, een periode van 6 weken waarin er geen
college- en raadsvergaderingen zijn en bestuurlijk Den Bosch het rustig aan doet
of op vakantie gaat. De laatste weken voor zo'n reces zijn daarentegen de
drukste weken van het jaar. Ook met oog op naderende verkiezingen is getracht
zoveel mogelijk besluiten voor het reces af te ronden. Daarnaast is de lente en
beginnende zomer ook de tijd dat er van alles wordt geopend en georganiseerd.
Een kleine greep daaruit.
Zo heb ik de 100e starterslening uitgereikt; een actieplan stageplekken
gepresenteerd; de Lucasprijs uitgereikt aan beste afstudeerder Kunstacademie;
weer stap gezet met Noorderpoort Hambaken; er was de open dag van de
Marokkaanse moskee; opening van het buurt- en speelplein achter de Brede
Bossche School De Graaf; oplevering Cello woningen in Deuteren; en ik mocht de
aftap geven voor een 'selfie' actie voor Brandon, een jongen die buiten het
kinderpardon dreigt te vallen.
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PvdA Brabant kandidaatstelling
verkiezingen 2015
Op 18 maart 2015 vinden er
Provinciale Statenverkiezingen en
Waterschapsverkiezingen in onze
provincie plaats. PvdA Brabant is op
zoek naar kandidaten die de PvdA in
deze organen kunnen
vertegenwoordigen.
Kandidaatstelling is mogelijk tot 19
september 2014.
(klik hier)
Zomerschool: De nieuwe
(on)gelijkheid. Een politieke agenda
voor de sociaaldemocratie 2.0
Van 29 tot 31 augustus organiseren
de Wiardi Beckman Stichting, Jong
WBS en de Jonge Socialisten een
zomerschool voor iedereen met
interesse in het
formuleren van een politieke
agenda over (on)gelijkheid voor de
21ste eeuw. Aanmelden kan tot 14
augustus. (klik hier)

Opening van het buurt- en speelplein achter BBS de Graaf
Opening Aartshertogenpark

De meeste tijd ging echter naar de transitie jeugdzorg. Op 1 januari worden we
als gemeente verantwoordelijk hiervoor. Op zichzelf een goede ontwikkeling,
immers we krijgen de regie over alle vormen van zorg, wat nu vaak via
verschillende overheden en financieringsstromen loopt. Daarnaast kent de
gemeente de lokale situatie, de buurten, de scholen het beste en kan dan ook
met al die partijen en vooral met jeugd en ouders, een plan op maat maken. Dat
doen we uiteraard niet zelf, maar de professionals die wijkgericht binnen het
zogenaamde basisteam jeugd en gezin werken.
Velen maken zich zorgen. Zijn gemeenten er wel klaar voor? Uitspraken van
artsen, de Kinderombudsman en anderen dragen daar ook aan bij, regelmatig
spreek ik verontruste ouders. Maar steeds leg ik uit dat elk kind de zorg krijgt die
nodig is. Maar ook dat ik er van overtuigd ben dat we het met elkaar effectiever
kunnen organiseren. Door eerder problemen binnen een gezin of op school te
signaleren. Waardoor we eerder kunnen helpen en eventuele duurdere zorg in
de toekomst kunnen voorkomen. Dat vergt veel van ons allemaal, van gemeente,
professionals, maar het gaat ons lukken. Gebeuren en dan geen gezinsdrama's
meer? Dat zul je mij niet horen zeggen. We zijn verantwoordelijk voor het
systeem en dat richten we zodanig in om dergelijke drama's te voorkomen. Maar
uitsluiten is onmogelijk.
De komende maanden zullen we hier verder invulling aan moeten geven, en
volop met jongeren en ouders in gesprek gaan over de gevolgen van de transitie.
Ik heb hier veel vertrouwen in.
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Nieuws uit de fractie
Woonbootbewoners aan de Ertveldplas-Noord mogen hun leven lang blijven wonen waar ze wonen. Ook voor
woonbootbewoners aan het Molengat wordt een oplossing voor de langere termijn gezocht. De huidige wet- en
regelgeving laten niet toe dat de locaties positief bestemd worden. Voor de Ertveldplas is een oplossing gezocht in het
persoonsgebonden overgangsrecht. Voor het Molengat wordt naar een soortgelijke oplossing gezocht. Een voorstel met
die strekking is tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van harte ondersteund door de PvdA. Daarnaast is
raadsbreed een motie van PvdA-fractievoorzitter Lisette van der Swaluw aangenomen waarin wordt gesteld dat uiterlijk
in de eerste helft van volgend jaar nieuwe, legale aanleglocaties (bv. aan de Zuid-Willemsvaart) uitgewerkt moeten zijn.
Het college wilde die zoektocht op de lange baan schuiven.
De PvdA heeft zich verder erg bekommerd om de malaise in de thuiszorg. Raadslid Inke Katoen heeft schriftelijke vragen
gesteld aan het college over de grootste thuiszorgorganisatie in de stad, Patein/Vivent. Een faillissement is voorlopig
afgewend. Maar waarschijnlijk verliezen circa vijftig medewerkers vanaf 1 januari 2015 hun baan. Daarnaast is er het
risico dat de vaste, vertrouwde hulp voor ouderen, gehandicapten en hulpbehoevenden verdwijnt. De PvdA vindt dat
medewerkers en cliënten moeten weten waar ze aan toe zijn. Het college heeft in antwoord op de vragen gesteld dat
het niet kan garanderen dat de vertrouwde hulp blijft, maar belooft wel meer ondersteuning aan mantelzorgers. Verder
organiseert de gemeente op korte termijn samen met het UWV een banenmarkt om te proberen medewerkers te
herplaatsen.
De PvdA is heeft zich verder druk gemaakt om het feit dat nog steeds geen lijsten met namen bekend zijn van mensen
die nu in het kader van de Zorgwet ABWZ financiële vergoedingen ontvangen. Deze mensen vallen vanaf 1 januari onder
de WMO. Den Haag wil die lijsten niet leveren vanwege de privacy. Inke Katoen heeft ook over deze kwestie schriftelijke
vragen gesteld. ‘Het feit dat deze mensen buiten beeld zijn, lijkt een goede communicatie vanuit de gemeenten in de
weg te staan. De PvdA wil weten om hoeveel Bossche cliënten het gaat. Ook heeft de PvdA gevraagd of het college druk
wil uitoefenen op het kabinet om zo spoedig mogelijk de lijsten van de cliënten in handen te krijgen.

Nieuws van de jongerenwerkgroep
Begin dit jaar is de jongerenwerkgroep opgericht. Het doel van deze werkgroep is om jongeren te betrekken bij actuele
thema's in de samenleving, zowel op korte als op langere termijn. Dit doet de werkgroep door politieke debatten voor
en door jongeren te organiseren, waarin de input van jongeren centraal staat. Dit jaar zijn er twee debatten geweest, op
het KW1C en bij studentenvereniging Gremio-Unio. Bij Gremio Unio is er een formatie spel gespeeld waarbij
deelnemers standpunten moesten verdedigen om gekozen te worden door het volk, de jury, en een kabinet te
formeren. Beide waren een groot succes! In de herfst zal wederom een debat plaatsvinden, meer informatie hierover
volgt. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de werkgroep of het bestuur.
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Kandidatenlijst
Op 10 juli 2014 is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november 2014 vastgesteld. De
voorzitter schreef al iets over het proces. Dit zijn onze kandidaten:
1. Jeroen Weyers
2. Lisette van der Swaluw
3. Pieter Paul Slikker
4. Fouad Kabbouti
5. Inke Katoen - de Graaf
6. Jacky Goossens
7. Ruud Rottier
8. Gert-Jan van Rooij - van der Sijde
9. Osman Cifci
10. Steven Einmahl
11. Jan Vos
12. Paul Lensen
13. Marcia van der Wens - Gruijters
14. Tim van de Ven
15. Rob Koolen
16. Hans Hermans
17. Wylfries Saebu
18. Harm Rijks
19. Gé Molenveld
20. Chris Klaassen
21. Rob Bots
22. Anouk Gijsbrechts - Wanmaker
23. René van Tol
24. Joep van Vugt
25. Riekie van de Wetering
26. Jacques van der Bijl
27. Nico Kersten
28. Hermie van Ommeren
29. Elly de Jonge
30. Joke van der Beek
31. Bram Stemerdink

Kees Tetteroo leergang
Dit jaar is er voor de tweede keer een Kees Tetteroo leergang georganiseerd. Tijdens een vijftal maandelijkse
bijeenkomsten hebben de deelnemers kennisgemaakt met de verschillende aspecten van het raadswerk. De
bijeenkomsten werden begeleid door Deniz Özkanli en Jeroen Weyers. Met maar liefst 25 deelnemers zijn we op 31
januari 2014 gestart met het onderwerp gemeentepolitiek. Tweede Kamerlid Sultan Günal-Gezer was erbij om te
vertellen over het werk in de Tweede Kamer en over haar ervaringen als wethouder. Via de onderwerpen discussie en
debat, netwerken en lobbyen, de volksvertegenwoordiger in de praktijk hebben we op 24 mei de leergang afgesloten
met een raadssimulatie.
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