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Jaarverslag 2014 PvdA ’s-Hertogenbosch 

 

 

Jaarverslag Afdeling PvdA 's-Hertogenbosch 2014  

De afdeling van de PvdA 's-Hertogenbosch presenteert hierbij het jaarverslag over 2014. Een jaar 

waarin de gemeenteraadsverkiezingen gehouden zijn op 19 november 2014. Het is ook het jaar dat 

de PvdA sinds zeer lange tijd niet kon deelnemen aan de coalitie. Verder is een bestuurslid 

afgetreden. 

 

Bestuur 

Het jaar is begonnen met een bestuur van zeven leden: Deniz Özkanlı (voorzitter), Jeannette van der 

Sanden (secretaris), Monique Verboven (penningmeester), Jan Vos (campagnecoördinator) en de 

algemeen bestuursleden Daniëlle van Elst, Nico Kersten en Marc Horsten. Door omstandigheden 

hebben we in 2014 voortijdig afscheid genomen van Jan Vos. Omdat dit redelijk dicht tegen de 
verkiezingen aan gebeurde, is gekozen voor een tijdelijk campagnecoördinatieteam, zijnde Pieter-

Paul Slikker en Lisette van der Swaluw.  

 

Communicatie 

Communicatie naar de leden heeft plaats gevonden via de website, direct e-mailings en 

nieuwsbrieven per e-mail. De zomer- en decembernieuwsbrief zijn 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. De teksten op de website zijn aangepast aan het verkiezingsprogramma en de boodschap 
voor de komende jaren. Daarnaast is begonnen met een driemaandelijkse politieke nieuwsbrief 

waarin de belangrijkste politieke items uit de raad beschreven worden. 

 

Verkiezingen - kandidaten 

Nadat in januari 2013 in de ALV is besloten hoe de kandidaatstellingsprocedure en het proces 

rondom het verkiezingsprogramma eruit zou komen te zien is duidelijk geworden dat  

's-Hertogenbosch waarschijnlijk Vinkel en Nuland erbij zou krijgen. Deze gemeentelijke herindeling 

heeft geleid tot een nieuwe datum voor de verkiezingen namelijk 19 november 2014. In 2013 had het 

bestuur alle werkzaamheden rondom kandidaten en programma zodanig voorbereid en voortgezet 

totdat het uitstel (min of meer) definitief werd. In november 2013 is besloten om uit te gaan van 
herindeling en zijn de processen hierop aangepast. Er is een adviescommissie kandidaatstelling 

ingesteld. Tot en met september 2013 heeft de eerste lichting kandidaten gesolliciteerd. Door de 

herindeling is een nieuw tijdpad vastgesteld voor 2014. De tweede lichting kandidaten heeft kunnen 

solliciteren van 5 april tot en met 5 mei 2014. Het bestuur heeft op basis van het advies van de 

adviescommissie een ontwerpkandidatenlijst gemaakt en de lijst is vervolgens op de ALV van 10 juli 

2014 door de leden vastgesteld zoals voorgesteld. 

 

Verkiezingen - programma 

Voor het opstellen van een verkiezingsprogramma hadden we in 2013 5 thema’s bepaald. Dit waren:  

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 
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Voor elk thema is een themagroep samengesteld die input heeft geleverd voor het concept 

verkiezingsprogramma. De trekkers van de themagroepen hebben verschillende activiteiten 

ondernomen om hun thema te verdiepen, zoals het behandelen van een thema op een van de ALV's, 

interviews met experts en debatten. Na raadpleging van de leden en eindredactie is het 

ontwerpverkiezingsprogramma aan de leden voorgelegd. Het verkiezingsprogramma is met enkele 

amendementen op de ALV van 10 juli 2014 door de leden vastgesteld. 

 

Verkiezingen - evaluatie  

- De gemeenteraadsverkiezing resulteerde voor de PvdA Den Bosch in 4 zetels, daarmee verloren 
we één zetel in de raad.  

- Als we conform landelijk beeld gescoord zouden hebben was de uitslag een halvering van 4,6 (de 

vijfde was een restzetel) naar 2,3 zetels geweest. We hebben fors gepiekt op de landelijke trend 

en de lijstverbinding met GroenLinks heeft ons een zetel opgeleverd. 

- Focus op de juiste kiezers. In de wijken Kruiskamp, Boschveld, Hambaken en Gestelsebuurt 

hebben we 1,5 tot bijna 2 keer beter gescoord dan het gemiddelde van 8,5 procent. Op die 

wijken hebben we zowel qua grondcampagne als evenementen de focus gelegd en die keuze lijkt 

juist geweest. In deze cruciale wijken hebben we een hoog percentage stemmen weten te 

behalen, vaak hoger dan bij EP14.  

- Het is wel zaak om in Rosmalen de volgende keer meer en beter campagne te voeren.  
- Zowel in de debatten als online en aan de deur hebben we geprofiteerd van onze boodschap en 

strategische positionering. Sociaal in moeilijke tijden, altijd kiezen voor vooruitgang maakte dat 

we ons offensief konden positioneren tegen het gehele speelveld.  

- De investering in de stemwijzer heeft ons veel opgeleverd.  

- Groot bereik, zowel op de grond als via media en online. Tienduizend deuren hebben we gehaald 

(alleen de laatste drie dagen al 1900 rozen (factor 2,5) en dus een kleine 5000 deuren).  

- Op Facebook bereikten we van de 78.000 Bosschenaren in de stemgerechtigde leeftijd er zo’n 

45.000 (combi PvdA Den Bosch en Kandidaten) met tevens bijzonder veel interactie.  

- Met de vele persberichten hebben we met redelijk succes de lokale kranten en websites bereikt. 

- De aantrekkelijke evenementen met steeds een goede opkomst hebben in onze belangrijke 
wijken een dynamische en lokale PvdA laten zien.  

- We hadden een leuk en betaalbaar campagnepand (kosten 600 euro voor 3 maanden).  

- Het is zaak om een permanent campagneplan te hebben, waarmee we in de jaren ervoor naar de 

volgende verkiezingen toewerken. Nu al beginnen met opbouwen campagne.  

- Misschien wel het allerbelangrijkste: we hebben een gezellige campagne gevoerd waarbij de 

afdeling als team in goede sfeer heeft gefunctioneerd. De balans tussen de campagne van de 

PvdA en de individuele kandidaten is probleemloos verlopen. We hebben nieuw talent in de 

afdeling geactiveerd en een aantal nieuwe leden geworven. De Kees Tetteroo leergang leverde 

kandidaten op die ook in de campagne hun bijdrage hebben geleverd.  

 
Overige campagneactiviteiten 

- Op 5 maart zijn haringen uitgedeeld op de markt. Er is een speciale flyer gemaakt en aandacht 

gevraagd voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

- Op het Koning Willem I College zijn gastlessen verzorgd. 

- Er is meegeholpen met het canvassen in Tilburg en Geldrop/Mierlo tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart. 

- Op 29 maart is meegedaan de zwerfafvaldag in wijk Oost. 

- De Europese campagne is ondersteund door het plakken van de posters op verkiezingsborden, 

een canvasactie op 10 mei en een rode slinger door Brabant op 17 mei met de afdeling Oss. 

 
Canvassen 

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

problematiek in die wijken waar een buurtonderzoek ook echt tot acties voor de politieke agenda 

kan leiden. Na de start van de campagne heeft Harm Rijks de coördinatie en organisatie van de 

canvasdagen voor zijn rekening genomen. Er werd een nieuwe manier van canvassen bedacht: met 

beperkte vragen, een groot team, een wijkcoördinator en gezamenlijke inzet in dezelfde straten. 

Daarmee is effectiever, laagdrempeliger en herkenbaarder opgetreden.  

 

Contact met fractie, wethouder en overige afdelingen van de PvdA 

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, behalve in juli, telkens bij een van de bestuursleden thuis 
of op kantoor. 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 geweest tussen wethouder, fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter. Tijdens de 

verkiezingen zijn deze overleggen vervangen door campagneleiding vergaderingen. 

 

Ledenactiviteiten 

- Er is een nieuwjaarsreceptie in de MuseumBrasserie georganiseerd. 

- 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 

geworden met een steeds grotere belangstelling, inclusief de pers.  

- Op 1 mei hebben fractie- en bestuursleden gezamenlijk de traditionele rozen- en speldjesactie 

gehouden.  

- Het ombudsteam was iedere woensdag te vinden in het bestuurscentrum. Gemiddeld melden 

zich twee bezoekers per week met een vraag.  

- Ook in 2014 is de Kees Tetteroo Leergang georganiseerd. In vijf bijeenkomsten zijn we ingegaan 

op wat het inhoudt om raadslid te zijn. Aan de leergang hebben 20 mensen meegedaan. 

- Er is overleg geweest met de afgevaardigden voor het congres en het gewest. Daar waar mogelijk 

en nodig hebben de afgevaardigden in de ALV aandacht gegeven aan relevante zaken. 
- Er is een denkteam opgericht. Het is een kleine club van 3 tot 5 mensen die de kernbezetting 

vormen die afhankelijk van de onderwerpkeuze een groep van denkers organiseert die zich over 

het specifieke thema buigt. Dit om met gebundelde denkkracht snel en effectief 

oplossingsrichtingen tot concrete aanpakken te kunnen formuleren, waarmee de denktank zelf 

aan de slag gaat en of die gericht worden geadresseerd. Het is afhankelijk van het onderwerp en 

het niveau waarop het speelt waar het het beste kan worden aangekaart. In het ene geval is dit 

de eigen raadsfractie, het college of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie en in het 

andere geval een instituut of organisatie. Het eerste onderwerp voor het voorjaar 2015 is 

jeugdwerkeloosheid. 

- Er is een werkgroep jongeren van start gegaan. In de werkgroep zitten een raadslid, een 
bestuurslid en enkele leden. Zij hebben meerdere debatten georganiseerd en ondersteuning 

gegeven aan de campagne. 

 

Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) 

Het bestuur heeft in 2014 drie keer een ALV georganiseerd. In de ALV van 28 maart is naast de 

vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening de vergadering voor een groot deel gewijd aan de 

laatste stand van zaken van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is onder leiding van Jeroen 

Weyers gesproken over onderdelen uit het conceptverkiezingsprogramma die betrekking hebben op 

de thema’s jeugd, onderwijs, sport en cultuur. Op de ALV van 10 juli zijn de kandidatenlijst en het 

verkiezingsprogramma vastgesteld. Op de ALV van 28 november zijn de verkiezingen geëvalueerd en 
is de stand van zaken betreffende de onderhandelingen besproken. Ook zijn het jaarplan en de 

begroting 2015 vastgesteld. Daarna is de campagne met een feest afgesloten.  
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Van de fractie  

 

Het jaar 2014 stond vooral in het teken van de verkiezingen. De PvdA maakte deel uit van een 

coalitie met VVD, CDA en Rosmalens Belang. Met het vertrek van GroenLinks in augustus 2013 

verzwakte de linkerflank van de coalitie en daarmee ook de positie van de PvdA. In 2014 werden 

steeds vaker wisselende meerderheden gevormd waarbij VVD, CDA en Rosmalens Belang met name 

aansluiting zochten bij de lokale partijen Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch & Rosmalen en 

Knillis (inmiddels allen opgegaan in Bosch Belang).  

 
De 5-koppige PvdA-fractie werd in 2014 voorgezeten door Lisette van der Swaluw en bestond verder 

uit Hermie van Ommeren, Inke Katoen, Latif Hasnaoui en Marjolijn Pieterse. De fractie heeft zich 

onder meer sterk gemaakt voor betaalbaar wonen, armoedebeleid, zorg, cultuur en voor 

vernieuwing en vooruitgang. Zo heeft de fractie veelvuldig aandacht gevraagd voor mensen die door 

te hoge woonlasten niet meer rond kunnen komen, voor een zorgvuldige transitie van de WMO en 

de Jeugdzorg, voor cultuureducatie, voor het verruimen van regels voor kinderopvang voor 

kwetsbare groepen en tégen de terugkeer van de Pieckenpoort. Met het oog op de verkiezingen op 

19 november 2014 besloot de gemeenteraad overigens om te kiezen voor een beleidsarme begroting 

en voorjaarsnota. De politieke agenda dunde mede daarom uit.  

 
Behalve in de politieke arena heeft de PvdA-fractie veel geïnvesteerd in contacten met buurten en 

wijken en met instellingen en organisaties in de stad. Onder meer de Biebdebatten werden daartoe 

benut. Daarnaast liet de fractie zich zien bij de diverse campagneactiviteiten en was de fractie 

present bij bestuursvergaderingen en presenteerde de fractie zich op ALV’s.  

In juli werden de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Van de zittende 

fractieleden stonden er twee op de kandidatenlijst (Lisette van der Swaluw (2) en Inke Katoen (5)). 

Fractielid Hermie van Ommeren was een de lijstduwers. In de maanden na de zomervakantie werd 

de agenda voor een groot deel beheerst door het verder vormgeven en het voeren van de campagne 

richting de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november. In de campagne werd de nadruk gelegd op 

betaalbaar wonen, voldoende werk en goede zorg voor alle Bosschenaren. Ook profileerde de PvdA 
zich als de partij van de vernieuwing en vooruitgang (tegen het Puthuis en de Pieckenpoort, voor een 

bibliotheek 2.0 en een nieuw theater). 

 

In het licht van de landelijke tendens wist de PvdA in Den Bosch uiteindelijk een behoorlijke 

verkiezingsuitslag neer te zetten: één zetel verlies (van 5 naar 4 zetels). D66 werd met 5 zetels de 

grootste partij en mocht de onderhandelingen leiden. Ook Rosmalens Belang, VVD, CDA en Bosch 

Belang behaalden overigens 5 zetels en zaten, evenals de PvdA, aan de onderhandelingstafel. De SP 

(3 zetels), de Bossche Volkspartij (3 zetels), GroenLinks (3 zetels) en de Bossche Groenen (1 zetel) 

stonden al vrij snel buiten spel.  

 
D66 koerste primair op een coalitie met de PvdA. Rosmalens Belang, VVD, CDA en Bosch Belang 

hielden elkaar in eerste instantie vast. Juist op het moment dat dit bondje begon te barsten, 

ontstond binnen D66 verdeeldheid. Dit leidde tot het terugtreden van Jan Smit als leider van de 

coalitieonderhandelingen (en als fractievoorzitter). Mike van der Geld nam in december het stokje 

over en onderhandelde direct verder zonder de PvdA. Daarmee stevende de PvdA voor het eerst 

sinds decennia af op een plek in de oppositie. 

 

Uiteindelijk werd pas na de jaarwisseling een definitief bestuursakkoord tussen D66, Rosmalens 

Belang, VVD, CDA en Bosch Belang gesloten.  
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Van de wethouder Jeroen Weyers 

 

In 2014 waren er herindelingsverkiezingen in november vanwege de toevoeging van Nuland en 

Vinkel aan de gemeente. Dat betekende ook dat we ruim een jaar met vier wethouders de stad 

hebben moeten besturen. Na het wegvallen van Ruud Schouten kreeg ik onder meer de portefeuille 

jeugdzorg. De transitie vergde veel inzet van ons als centrumgemeente en samen met collega Geert 

Snijders (zorg) hebben we hard gewerkt om de gemeente klaar te stomen voor de nieuwe taken. De 

inkoop van zorg ging moeizaam door de stevige bezuiniging vanuit het rijk en de breed gedragen 

behoefte om ook een transformatie te bewerkstelligen. Het doel is om hulp dichter bij het gezin te 
organiseren en dat betekent meer oren en ogen in de wijk mobiliseren. Inmiddels is 1 januari 2015 

gepasseerd en de rampspoed die sommigen voorzagen is uitgebleven, al blijft waakzaamheid 

geboden. 

 

In de wijken Boschveld en Hambaken ontstaat er steeds meer initiatief van onderop. 

Bewonersbedrijven in beide wijken vormen hierin de spil. Dat gaat (met name in Hambaken) niet 

zonder slag of stoot, maar met de inzet van velen is het gelukt. 

In 2014 zagen we ook in onze stad langzaam herstel van de woningmarkt. Het actieplan om de 

woningmarkt te stimuleren wierp ook zijn vruchten af. Meer dan 100 startersleningen werden 

verstrekt, CPO-projecten in Boschveld, Muntel en Oost kwamen van de grond, kantoren werden 
omgezet in woningen en een integrale aanpak van de woonlastenproblematiek. Samen met 

corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen wordt maatwerk geleverd aan hen die in de 

problemen komen door hogere woonlasten. 

 

In 2014 was ook de opening van de Willem II-fabriek, een prachtige locatie voor verschillende 

vormen van beeldende kunst met aandacht voor talent. De Heus hebben we overgedragen aan de 

stad om daar een creatieve broedplaats van te maken. B There heeft een nieuw jasje en richt zich 

meer op studenten om jongeren te behouden voor onze stad. Jongerencentrum De Poort mag 

experimenteren met een nieuwe aanpak van jongeren met een taakstraf. Jong Actief, Solos, RUIM en 

Number One krijgen de ruimte om met en voor jongeren activiteiten te ontwikkelen. 
Het belangrijkste politieke punt, ook tijdens de verkiezingen, was het theater. Het politieke 

compromis om op de huidige locatie een nieuw theater te bouwen lag zwaar onder vuur. Er waren 

grote twijfels over de inpasbaarheid. Tijdens de verkiezingen hebben wij als PvdA vooral benadrukt 

dat er een nieuw theater moest komen en dat als elke partij weer teruggaat naar haar 

oorspronkelijke voorkeur en niets zou gebeuren. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe coalitie kiest 

voor de huidige locatie. Opvallend omdat 4 van de 5 partijen tijdens de campagne hiertegen 

ageerden en Bosch Belang een nieuw theater hoe dan ook geldverspilling vindt. 

 

Helaas waren deze verkiezingen op een moment dat de PvdA landelijk slecht scoort. Ondanks een 

relatief goede uitslag (slechts 1 zetel verloren) vallen we buiten de coalitie en eindigde mijn 
wethouderschap op 27 januari. Hierbij wil ik u danken voor het vertrouwen in mij als wethouder en 

als lijsttrekker. De komende periode zal ik me inzetten voor de PvdA als raadslid. 


