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Zomerbijeenkomst 

(ook wel zomerborrel genoemd) 

 

Vrijdag  26 juni 
 

Iedereen is welkom vanaf  20.00 uur 
 

 
 

 

 

 

  

Redactie: Rob Horseling, Jan Sluiter 

Inhoud 

 De Lijsttrekkersverkiezing 

 De kandidaat lijsttrekkers: Lodewijk Asscher  en Diederik Samsom 

 Het concept-verkiezingsprogramma: Een verbonden samenleving 

 Op naar een politiek van verbondenheid, Raoul Schildmeijer 

 Aankondiging Lijsttrekkersdebat, 3 december, 14:00 t/m - 16:00 uur 
Locatie: Roest, Jacob Bontiusplaats 1, Amsterdam 

 Algemene Ledenvergadering en Discussiebijeenkomst 

 Gezocht, Harko van den Hende  

 Werkplan  PvdA  Amsterdam  Oost  2017, Amir Rafi 

 Meerjarenbegroting + toelichting PvdA Amsterdam Oost, Nick Schipper 

 De lijsttrekkersdebatten zijn begonnen: Klare taal van Asscher 

 Ombudsteam, Eduard van Regteren Altena,  

 Locatie: Krugerkamer, Krugerplein 17, 1092 KA Amsterdam 
 

        
 

 
 

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering 
Aanvang 20.00 uur 

en 
Discussiebijeenkomst  over ‘Amsterdam 2018’ 

Aanvang 20.45 
 

Vrijdag 25 november 2016 
 in de Krugerkamer,  

Krugerplein 17 
 

De PvdA, afdeling Amsterdam Oost  
 

Zie toelichting op pagina 11 en kaart(locatie) op pagina 20 
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PvdA-leden bepalen  wie de lijsttrekker wordt bij de 2e Kamerverkiezingen. Dat gebeurt tijdens 
de lijsttrekkersverkiezing van donderdag 24 november tot woensdag 7 december.  

Daarnaast kunnen alle leden in januari meestemmen over het verkiezingsprogramma en de 

samenstelling van de hele kandidatenlijst. Dat kan op het congres, maar ook vanuit huis.  

Diederik Samsom en Lodewijk Asscher zijn de  kandidaat-lijsttrekkers 

PvdA 

 

De adviescommissie kandidaatstelling onder 

leiding van Max van den Berg heeft positief 

geadviseerd over de kandidaten Diederik 

Samsom, Lodewijk Asscher en Jacques 

Monasch. Zij voldoen volgens de 

adviescommissie aan de profielschets. Het 

partijbestuur deelt het oordeel van de 

adviescommissie. Jacques Monasch heeft 

echter -  tot grote spijt van de adviescommissie 

en het partijbestuur -  bij het partijbestuur 

aangegeven geen kandidaat te willen zijn. 

Iedereen heeft dat kunnen volgen  

De stemperiode 

Je kunt stemmen tussen 24 november 0.01 uur 

tot 7 december 23.59 uur. 

 

Digitaal stemmen 

Alle leden met een emailadres ontvangen op 24 november een mail met de stemcode. Ga 

vervolgens naar ledenraadpleging.pvda.nl en volg de instructies. Mensen met een mailadres 

ontvangen geen stembiljet per post.  

Als je na 14 november lid wordt, kun je enkel digitaal stemmen en krijg je ook geen brief 

thuisgestuurd. En als je na 24 november lid wordt, dan krijg je de mail met stemcode binnen 

enkele dagen. 

Per post stemmen 

Leden zonder mailadres krijgen een brief met info. Zij kunnen per post stemmen of digitaal.  

 

Tot wanneer kun je lid worden en nog meestemmen? Je kunt tot en met 5 december lid 

worden om nog mee te kunnen stemmen. 

 

 

http://ledenraadpleging.pvda.nl/
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Hoe werkt het stemmen? 

Je stemt  door het hokje voor de kandidaat van je voorkeur in te kleuren of aan te kruisen.. 

Wanneer wordt de uitslag bekend? 

De uitslag van de ledenraadpleging wordt op vrijdag 9 december 2016 bekendgemaakt. 

Problemen met stemmen? 

Bel binnen kantooruren  020-5512112. 

Ik ben geen lid en wil meestemmen met de lijsttrekkersverkiezing. ? 

Alleen leden kunnen stemmen op de lijsttrekker. Ben je nog geen lid? Dan kun je lid worden. Lid 

worden kan vanaf 2 euro per maand (24 euro op jaarbasis). Iedereen die lid wordt van de PvdA 

krijgt ledenrechten en kan daarmee dus ook stemmen tijdens de lijsttrekkersverkiezing. Leden die 

zich vanaf nu tot net voor het einde van de lijsttrekkersverkiezing aanmelden als lid, krijgen 

versneld ledenrechten, nadat de betaling van hun contributie voor een jaar is voldaan, of een 

machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Dit betreft dus 24 euro bij een maandelijkse 

contributie van minimaal 2 euro. 

Er is geen opzegtermijn. Je kunt dus na een maand weer opzeggen. Daarmee ben je lid geweest 

voor minimaal 2 euro. Dat is het “flitslidmaatschap”. 

Wanneer is de beoogd lijsttrekker bekend, en is hij/zij officieel lijsttrekker  

Op 9 december  wordt bekendgemaakt wie de beoogd lijsttrekker van de PvdA is voor de 

Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Dit wordt  bekrachtigd op het verkiezings- congres 

op 14 en 15 januari 2017. Alle leden hebben hier toegang toe en stemmen daar mee over de 

bekrachtiging van de beoogd lijsttrekker tot lijsttrekker van de PvdA. 

 

Monasch 

Zoals iedereen wellicht weet heeft Jacques Monasch zich terug getrokken. 

Helemaal met de kennis van nu is wel duidelijk dat Monasch geen serieuze kandidaat was. 

Hij heeft de kandidaatstelling gebruikt om publiciteit te geven aan zijn voornemen om misschien 

een “rechts populistische” sociaal democratische partij op te richten.  Monasch eiste ondermeer  

dat hij - dwars door de reeds georganiseerde inspraakrondes over het verkiezingsprogramma 

heen – eigenstandig veel zou mogen  veranderen in het programma als hij gekozen zou worden.  

Niet fraai allemaal en heel teleurstellend. 

 

  

tel:020-5512112
https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden
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Lodewijk Asscher en  Diederik Samsom 

De strijd om het lijsttrekkerschap gaat tussen twee ervaren, integere en capabele kandidaten, die het 

bovendien goed met elkaar kunnen vinden. Ook na 9 december  zullen ze blijven samenwerken en zich 

blijven inzetten voor de partij. We kunnen ons als partij gelukkig prijzen met de hoge kwaliteit en inzet van 

beide kandidaat lijstrekkers. Bij beide gaat het in eerste instantie om de inhoud, om het maatschappelijke 

doel, niet om eigen macht. In de afweging tussen beide kandidaten zullen persoonlijke kwaliteiten en 

politiek-inhoudelijke voorkeuren een rol spelen. Daarnaast is het niet onbelangrijk om af te wegen met 

welke kandidaat een zo goed mogelijk landelijk verkiezingsresultaat is te realiseren, m.a.w. verplaats je 

ook eens in de kiezer, de inwoner van Nederland. Een goede verkiezingsuitslag is natuurlijk heel 

belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen op de politiek maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. 

Lodewijk Asscher 
 

Samen Vooruit! 
Ik ben ongelooflijk trots op Nederland. Op onze scholen, de 
politieagenten, onze sociale voorzieningen. 
 
Maar ik heb zorgen over de toekomst. Over hoe kansen 
verdeeld zijn. Over hoe we met elkaar omgaan. 
Er zijn teveel kwade krachten die ons uit elkaar willen drijven. 
Ik weiger me daarbij neer te leggen. Dat heb ik nooit gedaan. 
 

Radicale Islamisten willen dat moslims zich afzonderen en de 
Nederlandse samenleving afwijzen.  
Recht tegenover hen staan de populistische bangmakers die 
in iedereen die Ahmed heet een gevaar zien. Ze verketteren 
elkaar, maar delen hetzelfde recept: haat, 
onverdraagzaamheid en uitsluiting. 
 
Laten we samen ons land terugwinnen op diegenen die ons 
willen verdelen. Laten we onze vrijheid vieren door racisme 
en alle vormen van discriminatie aan te pakken. 
 
Ook op de arbeidsmarkt dreigen we tegen elkaar uitgespeeld 
te worden. Vrachtwagenchauffeurs zien Oost-Europese 
chauffeurs die onder het minimumloon betaald worden.  
De een wordt uitgebuit, de ander weggeconcurreerd. 
 
ZZP’ers worden tegen elkaar uitgespeeld om de laagste 
tarieven.  

Diederik Samsom 
 
15 jaar geleden stapte ik in de politiek vanuit een 
Greenpeacebootje. En ik raakte voor altijd 
verbonden aan de PvdA.  
 

De partij die haar idealen van rechtvaardigheid, 
solidariteit en verheffing op de werkelijkheid wil 
veroveren. Ook als het moeilijk is. Juist als het 
moeilijk is. 
 

En het was moeilijk de afgelopen periode. 
Nederland stond er slecht voor toen we vier jaar 
geleden begonnen. Er kwamen maandelijks 24 
duizend werklozen bij. Daar sta je dan met je goeie 
verhaal tegenover die werkloze ouderen die niet 
eens meer antwoord krijgen op hun 
sollicitatiebrieven.  
 

Maar na vier jaar hard werken is er nu een wereld 
van verschil. De economie groeit en de 
werkloosheid daalt snel. De koopkracht stijgt weer. 
De ongelijkheid neemt af. De armoede daalt. En 
onze energievoorziening wordt eindelijk echt 
schoner,  
 

Dat zijn - al zeg ik het zelf - aardige prestaties.  
Ik merk dat mensen steeds meer waardering  
hebben voor ons harde werk van de afgelopen 
jaren. 
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Werknemers trekken aan het kortste eind in een reuzenrad 
van flexcontracten. Zonder zekerheid en altijd stress. 
 
Flexibiliteit wordt wel gevraagd, maar zelden geboden. 
Terwijl werk en zorg combineren volstrekt normaal zou 
moeten zijn.  
 
Langer vaderschapsverlof, betaalbare kinderopvang; het zijn 
belangrijke eerste stappen. Maar we zijn er nog lang niet. 
 

Als raadslid, wethouder, minister/vice-premiers zag ik dat we 
verandering bereiken als we het samen doen! 
 

 Van zwakke scholen trotse scholen maken met beter 
onderwijs voor alle kinderen. 

 Mensen trots en waardering in hun werk teruggeven, 
zoals de schoonmakers die eindelijk weer een vast 
contract hebben. 

 Oneerlijke concurrentie Nederlandse werknemers 
bestrijden, schijnconstructies aan pakken. 

 

We zullen onze krachten moeten verenigen. 
 

 Samen met alle goedwillende mensen wil ik bouwen aan 
het Nederland van onze dromen. 

 Een land waar we ongelijkheid bestrijden. 

 Waar hard werken beloond wordt. 

 Waar je hulp krijgt als je een keer pech hebt. 

 Waar we minder schreeuwen en beter naar elkaar 
luisteren. 

 Waar we zelf vrij zijn en die vrijheid ook aan de ander 
gunnen. 

 
Daarom wil ik lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid. 
En ik doe een beroep op u om mee te doen. 
 

Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots 
op kan zijn. Samen vooruit! 
 

Lodewijk Asscher 

 
 Ik voel de energie om er weer samen de 
schouders onder te zetten. 
 
En dat is ook hard nodig. Want de opdracht die 
voor ons ligt is zo mogelijk nog groter dan de 
opdracht die we achter de rug hebben. 
 
Nu Nederland herstelt van de crisis moeten we er 
voor zorgen dat iedereen daar van profiteert. 
 
Daarvoor is een nieuwe investeringsagenda voor 
Nederland nodig:  
  
Investeren!!!!!! 

 in maakindustrie 

 in duurzame technologie 

 in het beste onderwijs ter wereld, vooral 
vakonderwijs 

 in een zorgzame samenleving, waarin we meer 
naar elkaar omkijken en de zorg voor iedereen 
bereikbaar houden 

 in elkaar: in een samenleving waarin iedereen 
zich veilig voelt, en zichzelf kan zijn. Met 
hoofddoek, in minirok of met keppel 

 meer diversiteit en sterke vrouwen 

 bouwen aan een schone economie die goed 
en voldoende werk biedt voor iedereen.  

 In de samenleving zodat ieders talent tot bloei 
kan komen.  

 

Er is veel bereikt, maar er is nog zoveel meer te 
doen. Ik  wil graag mijn energie, ervaring en 
ideeën inzetten om samen met u die opdracht te 
vervullen.  
 
En daarom vraag ik opnieuw uw vertrouwen als 
partijleider van onze prachtige partij. 
 
Diederik Samsom 

 
  



ROOST NOVEMBER 2016                                                                                                               pagina     6 
 

Vooraf 

 

Het verkiezingsprogramma heet 'Een verbonden samenleving'. Vertrouwde 

samenlevingsverbanden zijn weggevallen, maar de onzekerheden en spanningen in onze 

tijd vragen om meer aandacht voor wat ons allen bindt'.  

 

Er wordt veel verwacht van initiatieven van onderop: energiecoöperaties krijgen voorrang 

bij het gunnen van windmolenparken, buurtcoöperaties kunnen een bibliotheek redden, 

zorgcoöperaties geven vorm aan zorg dicht bij huis. Aan de grootschaligheid in de 

publieke sector wil de PvdA ook zo een einde maken. 

"Wij willen forse correcties aanbrengen bij het marktdenken", zei de voorzitter van de 

programcommissie, voormalig staatssecretaris Wim Meijer. Overheid en publieke sector 

moesten doelmatiger, maar op een aantal terreinen is dat 'doorgeslagen', vooral waar 

maatschappelijke waarden 'te zeer in geld zijn uitgedrukt'. 

De keuze tegen de markt staat het scherpst beschreven in de plannen voor de zorg. 

Zorgverzekeraars krijgen van de PvdA weer een publieke taak, ze mogen niet meer 

concurreren. Er komt een uniforme polis voor de basisverzekering, en daar mogen 

zorgverzekeraars geen reclame meer voor maken. De PvdA wil ook af van het eigen risico. 

In het PvdA-programma is  veel aandacht voor werk voor iedereen. Er komen in de 

publieke sector 100.000 banen bij. Deze conciërges, schoolassistenten, toezichthouders in 

het openbaar vervoer, krijgen 100 tot 120 procent van het minimumloon. 

De PvdA ziet de groeiende ongelijkheid als hét thema van de campagne. De gekozen 

maatregelen moeten in dat perspectief worden gezien. De missie van het komende kabinet 

is niet economisch maar maatschappelijk: 'Het gaat nadrukkelijk om de sociale staat van 

ons land. Daarin ligt de grote opgave voor de politiek.' 

In de komende weken worden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd om met 

elkaar te spreken over de inhoud van het conceptverkiezingsprogramma. 
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Uitgangspunten en maatregelen  

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, 

emancipatie, recht op zeggenschap, dat is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar 

strijd voor een rechtvaardige wereld.  

De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan 

zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste onderwijs krijgt. Een samenleving waarin we met 

elkaar leven en waarin we zorgvuldig met elkaar omgaan, kinderen zonder zorgen kunnen 

opgroeien en mensen vooruit kunnen komen. Meer dan ooit ook een samenleving die sterk genoeg 

is om een grote verscheidenheid aan mensen en overtuigingen aan te kunnen en tegelijkertijd 

soepel genoeg om zich te blijven ontwikkelen en vooruitgang te bieden.  

1. SAMEN EEN 

"De Partij van de Arbeid streeft een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan 
zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste onderwijs krijgt." 

Het gaat inmiddels weer de goede kant op met Nederland. Maar er is nog steeds veel ongelijkheid 
tussen mensen in inkomen, opleiding, wonen of werk. Het gevaar bestaat dat je je afsluit. We laten 
elkaar echter nooit los." 

"Staan we straks tegenover elkaar, of gaan we het samen doen? De Partij van de Arbeid kiest voor 
dat laatste." 

Maatregelen 

• Er komen 100.000 nieuwe banen als conciërges en assistenten op scholen, toezichthouders in bus en 
tram, ter ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen en voor het schoonhouden van de 
openbare ruimte. 

• Er gaat meer geld naar gemengde en brede scholen, naar sport, cultuur en verenigingen en naar 
wijkvoorzieningen als bibliotheken. 

•      Racisme wordt harder aangepakt. Politie en Openbaar Ministerie krijgen hiervoor meer geld. 
•       Anoniem solliciteren bij alle overheden en (semi)publieke instellingen. 
•       De grootte van een asielzoekerscentrum wordt aangepast aan de omvang van dorp of stad. 
 

2. GELIJKE KANSEN 

"Arm of rijk bent, wit of gekleurd, jong of oud, hoog of -laagopgeleid – iedereen verdient een plek in 
onze samenleving." 

"Geen onverdraagzaamheid of  onderscheid . Betrek mensen  bij hun omgeving en versterk de 
publieke sector. 

Goed onderwijs, gelijke kansen voor  iedereen   

Het mag niet uitmaken wat je afkomst is, waar je woont, of je ouders rijk of arm zijn." 

"Het vakmanschap van de leraar staat voor de PvdA voorop." 

"Discriminatie op de werkvloer bannen we uit. Je wordt beoordeeld op wat je kunt en doet, niet wie 
je bent." 

Maatregelen 

•       Extra investeringen in het beroepsonderwijs en bijscholing van  werknemers 

 in vijftien jaar tot 10 miljard  euro  extra per jaar. 

•       Meer geld voor armoedebeleid. 
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• Het ouderschapsverlof voor vaders gaat van een week naar drie maanden. 

• Er komt een (1) voorziening voor opvang van alle kinderen van 0-4 jaar. 

• Er komen drie brede brugklassen in het voortgezet onderwijs: voorbereidend vakonderwijs ,  

voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs 

 Kinderen met een beperking doen mee in het gewone onderwijs. Ouders mogen zelf bepalen op welke 

school hun kind passend onderwijs krijgt. 

• We bouwen minimaal 50.000 woningen per jaar: in 2030 zijn dat er 700.000 tot 1 miljoen . 

 

3. EERLIJK DELEN 

"We streven voor eerlijk werk, eerlijk loon en een eerlijke verdeling van welvaart." 

De lonen in het bedrijfsleven kunnen omhoog nu het beter gaat met de economie, evenals bij de 
overheid.  

Werknemers gaan delen in de winst, die gaat niet alleen meer naar aandeelhouders. Bonussen 
pakken we aan. 

Maatregelen 

• De lonen bij zowel bedrijven als overheid gaan omhoog. 

• Lage en middeninkomens betalen minder inkomstenbelasting, hogere meer. 

• Kleine spaarders gaan minder betalen, de rijksten juist meer. 

• De bankbelasting gaat omhoog naar een miljard euro. 

• Bedrijven met veel winst delen die met hun werknemers en niet alleen met  aandeelhouders. 

•      Vanaf 18 jaar krijgt iedereen stapsgewijs een volwassen loon: afschaffing minimum jeugdloon m 

• Wie minder verdient, gaat minder huur betalen. 

 

4. NIEUWE ZEKERHEID 

"Iedereen in Nederland verdient bestaanszekerheid. Werk staat daarbij voorop. Een baan zorgt voor 
inkomen en biedt perspectief op een betere toekomst." 

"Goed werk betekent ook eerlijke concurrentie tussen vaste en flexibele banen. Vast werk maken 
we aantrekkelijker." 

“In de zorg willen we af van de marktwerking, om te beginnen bij de verzekeraars. Er komt een 
uniforme polis voor de basisverzekering. We blijven investeren in de wijkverpleegkundigen. Het 
eigen risico schaffen we af."  

"We willen een economie die onderscheidend is en recht doet aan goede arbeidsomstandigheden 
en duurzaamheid. Dat betekent afstappen van fossiele energie en overstappen naar een houdbaar 
energiesysteem. Alleen zo kun je klimaatverandering beperken." 

Maatregelen 

• Een flexibele AOW: tot drie jaar eerder stoppen met werken tegen een redelijke korting, niemand 

zakt onder het minimum. 

• Meer ruimte voor verhogen van pensioenen. 

• Tijd voor loonsverhogingen bij bedrijven en overheid. 

• Een uniforme polis voor alle basisverzekeringen in de zorg. 

• Afschaffen van het eigen risico. 

• Miljarden meer investeren in duurzame economie voor extra banen, leefomgeving en klimaat. 

• Geen marktwerking in eerstelijnszorg. 

• ZZP’ers krijgen bescherming door minimum tarieven. 
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5 EEN  VEILIGE WERELD 

"We blijven ISIS en verwante terreurorganisaties actief bestrijden. We maken meer geld vrij voor 
Defensie." 

"Goede opvang in de regio draagt ertoe bij dat vluchtelingen minder snel de gevaarlijke reis naar 
Europa maken. De meest kwetsbare vluchtelingen zoals kinderen blijven altijd welkom. Hun positie 
en rechten gaan we verbeteren." 

"Een veilige wereld betekent ook een open en diverse samenleving in je eigen buurt: je veilig 
voelen in je eigen wijk." 

Maatregelen 

• Minimaal één wijkagent per vijfduizend inwoners. Meer mag voortaan ook. 

• Betere opvang vluchtelingen in eigen regio. 

• Budget Ontwikkelingssamenwerking gaat omhoog naar 0,7 procent. 

• We blijven ons richten op de strijd tegen ISIS en aanverwante organisaties. 

• Defensie krijgt meer geld voor bewaken grenzen, missies en bijdrage aan NAVO. 

• We passen strafrecht toe bij straatintimidatie. 

 

Raoul Schildmeijer   
 
Nieuwsgierig klikte ik op de link in het mailtje. Het 
nieuwe concept-verkiezingsprogramma van de 
PvdA was net uit en we konden er als leden met 
een muisklik kennis van nemen. Eerder dit jaar 
was ik binnen de Amsterdamse PvdA trekker van 
een werkgroep over de nieuwe arbeidsmarkt. 
Natuurlijk vroeg ik me af hoe de landelijke partij 
zou ingaan op de grote thema’s die we hier 
hebben aangesneden - robotisering, digitalisering, 
globalisering - en vooral op de ingrijpende 
gevolgen daarvan voor mensen. We staan op een 
fundamenteel keerpunt in de tijd, vonden wij. Wat 
zou de landelijke partij erover zeggen? 
 
Gelukkig staat het er allemaal in. De thema’s die 
we hebben aangeroerd, maar ook de gevolgen die 
ze kunnen hebben. “Veel zekerheden waarmee wij generaties lang zijn opgegroeid, zijn nu 
kwetsbaarder en soms zelfs niet langer vanzelfsprekend,” staat er in de inleiding.  Op een voor 
mij cruciaal punt, doet de PvdA zelfs een van de meest duidelijke uitspraken van het hele 
programma: “Wij willen dat Nederland over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter 
wereld heeft.” 
 
Bovendien getuigt het programma van een fundamenteel inzicht: “De cijfers zeggen dat het beter 
gaat, maar cijfers zijn geen mensen.” Dat is zo’n belangrijke zin omdat we daarmee laten zien 
iets te begrijpen van de paradox van het populisme. Populistische politici komen vaak weg met 
beweringen die niet door feiten gedekt worden, soms zelfs met leugens, die andere politici zwaar 
worden aangerekend. Dat kan omdat het helemaal niet over die feiten gaat, maar om het uiten 
van gevoelens van onvrede en onzekerheid. 
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Uiteindelijk komt de PvdA uit bij Een verbonden samenleving. Dat is de titel van het programma 
en die lijkt dit keer niet het resultaat te zijn van een focusgroep. Zij geeft aan waar het 
programma over gaat en waar het de partij om te doen is. Daar is het tijd voor want  “misschien 
wel meer dan ooit moeten wij ons inzetten voor een solide samenleving,” staat er te lezen.  
 
Misschien wel meer dan ooit: dat is een stevige uitspraak. Stevigheid die ik in de toon en 
woordkeuze nog wel mis in het vervolg van het programma. Zou bijvoorbeeld de volgende 
passage niet wat steviger hebben gekund: “Voor de komende kabinetsperiode is het de uitdaging 
om, binnen de traditie van een gezamenlijke zoektocht, te komen tot een gemeenschappelijke 
agenda voor een verbonden samenleving.” Oef … wat een zin. Zij toont eerder onmacht dan 
kracht. 
 
Van Bob Suurhoff leerde ik dat politiek succes vooral ook een kwestie is van goed organiseren. 
Van hoe je een congres toespreekt tot het organiseren van een staking, om effectief te zijn moet 
je de kunst verstaan hoe je coalities smeedt en medestanders vindt. Maar hoe zien we dat nou 
voor ons, als kleinere partij, in een versnipperd politiek landschap, binnen maar ook buiten de 
politiek?  Dat mis ik in het programma. 
 
Misschien kun je ter verdediging zeggen dat verkiezingsprogramma’s over inhoud moeten gaan 
en niet over strategie, maar tegelijkertijd: waar alles verandert in deze periode, geldt dat ook voor 
de PvdA en de plek die we zelf innemen in het politieke en maatschappelijke speelveld. Daar 
moeten we ook uitspraken over doen, al  was het maar om zelf weg te blijven van verkiezingen 
die alleen maar een rapportcijfer zijn van het afgelopen kabinetsbeleid. De vraagstukken van 
deze tijd zijn veel fundamenteler dan dat. “Het gaat niet om de BV Nederland maar om de 
samenleving zelf,”  staat er zeer treffend in het verkiezingsprogramma. 
 
Op een aantal plekken lees ik dat de PvdA de hand uitreikt naar de publieke sector, om samen 
op te trekken om de verbonden samenleving gestalte te geven. Dat is een mooie aanzet, die 
meer uitwerking verdient en verbreding naar andere krachten, zoals maatschappelijke 
organisaties. 
 
Met het verkiezingsprogramma hebben we inhoudelijk een goede koers, laten we ons daarom nu 
niet verliezen in een amendementen-circus op detailniveau. Hoe we politiek van verbondenheid 
nu ook organiseren is waar we voor aan de lat staan. Samen!  
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Uit de afdeling 
 

Algemene Ledenvergadering en Discussiebijeenkomst  
Over de toekomst van Amsterdam 

Krugerkamer, Krugerplein 17 
25 november 2016 

Aanvang 19.30  
 

Programma 
 

Vanaf 19.30  inloop met koffie en thee  
 

Algemene leden vergadering  
Aanvang 20.00 uur 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Vaststelling verslag van de ALV van 7 

april 2016 
3. Behandeling en vaststelling werkplan 

2017 
4. Behandeling en vaststelling begroting 2017 
5. Reglementair aftreden voorzitter Harko van den 

Hende 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 

 Discussiebijeenkomst ‘Amsterdam 2018’     
Aanvang 20.45 uur     :     

 

 Na afloop borrel 
 

Toelichting 
Naast de vaststelling van het werkplan 2017 en de begroting 2017 zullen we  afscheid nemen 
van onze voorzitter Harko van den Hende.  
 
Aansluitend op de ALV is de discussiebijeenkomst ‘Amsterdam 2018’ georganiseerd om onze 
leden de gelegenheid te geven om onderwerpen en opvattingen aan te dragen over de toekomst 
van Amsterdam.  
De PvdA Amsterdam is bezig met het opstellen van een “Koersdocument”. Dit document 
beschrijft de visie van onze partij op de stad Amsterdam en de hoofdlijnen van onze politieke 
idealen voor de periode na 2018.  
Het Koersdocument zal  in het voorjaar van 2017 door de leden wordt vastgesteld, als voorloper 
op het verkiezingsprogramma. Tijdens de discussiebijeenkomst kunnen onderwerpen en 
opvattingen worden aangedragen over de toekomst van Amsterdam die een plek in het 
Koersdocument moeten krijgen.  
 

Leden uit Oost kunnen maximaal 5 minuten de microfoon krijgen om het belang van hun 
onderwerp te duiden. De uitkomsten van onze discussie worden doorgespeeld naar het team dat 
nu het Koersdocument aan het schrijven is. 
 
Iedereen is van harte welkom  
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GEZOCHT 

Harko van den Hende, voorzitter van de afdeling   

Nee, mijn poes is niet weggelopen, ik ga weglopen. Nu klinkt 
weglopen wel een beetje als “op de vlucht”, maar zo is het niet 
bedoeld. Ik stop ermee als voorzitter van de afdeling. Die 
aankondiging heb ik binnenshuis al een tijdje geleden gedaan 
en dan nu publiekelijk. Zonder een discussie te willen openen 
over het verschil tussen aanleiding en oorzaak was de 
aanleiding voor mijn idee om er op afzienbare termijn mee te 
stoppen de uitslag van het Brexit-referendum. En nog preciezer: de reacties van heel veel jonge 
Britten die zich door oude Britten verraden voelden omdat die ouderen massaal voor Brexit 
hadden gestemd en de jongeren daarmee hun toekomst verloren zagen gaan.  

Of het waar is doet er niet toe - fact free politics nietwaar - maar gaf mij wel het mentale zetje om 
te bedenken dat jongeren zelf maar aan de bak moeten. Ook door het klassieke handwerk 
binnen een partij op zich te nemen door bijvoorbeeld voorzitter van een afdeling te worden. In 
Oost hebben we de afgelopen tijd al een behoorlijke verjonging doorgemaakt in het bestuur, 
maar dat kan nog beter.  

Het mooist zou zijn als bij een algemene ledenvergadering van onze afdeling in Oost plotseling 
de zaal vol jonge mensen zit die het bestuur overnemen - met behoud van de zittende jongeren, 
natuurlijk. En Nick en Eduard dan? Sorry mannen, elke revolutie eist slachtoffers! Noem het 
collateral damage. 

Maar zoiets zie ik niet snel gebeuren. We hebben zeker nog behoorlijk wat leden, ook jonge 
leden en er komen nog steeds ook nieuwe bij, maar het concept van een algemene 
ledenvergadering lijkt wat aan slijtage onderhevig. De verjonging zal dus blijven gaan zoals nu 
gaat, stapje voor stapje en soms zelfs een stapje achteruit bijvoorbeeld als een net tot het 
bestuur toegetreden ambitieus jongmens zich laat verleiden een “hoger”  niveau van politiek te 
willen bedrijven (succes Bas!). Wat kan hoger zijn dan zo dicht mogelijk bij de altijd lastige 
afweging van belangen van de burger te staan? 

Mijn wens om plaats te maken komt dus vooral voort uit het idee dat jongeren zelf meer 
verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst zouden moeten willen nemen, ook door gewoon 
ouderwetse politiek te bedrijven. Het komt niet voort uit teleurstelling, in de politiek, de partij of in 
de jongeren zelf. Ik ben wel een beetje bezorgd over de bereidheid van jongeren om zich politiek 
of maatschappelijk in te spannen. Dit klinkt wel wat oudelullenachtig en toen ik dit schreef greep 
ik de Dikke Komrij erbij met 1000 en enige gedichten uit de 19de en 20ste eeuw waarin een 
gedicht van Riekus Waskowsky staat: 

De anatomische les 
 

Vanmorgen hebben wij in het 
Wilhelminagasthuis 
ter gelegenheid van het jubileum van de Vara 
een echte oude socialist ontleed 

 

Het was gek wat er allemaal tevoorschijn kwam: 
halfvergane rode vlaggen, strijdliederen, 
internationale broederschappen en solidariteit, 
AJC een potje poepen en zes geschiedenis-
boeken door P. Quack (antiquarisch). 

In plaats van de hersenen vonden wij: ‘Een verontrustend rapport over de afnemende belangstel- 
ling van de jongere generatie voor het democratisch  socialisme 

 
Waskowsky schreef dit in 1966 en sindsdien hebben zich telkens weer nieuwe lichtingen jongeren gemeld 
met belangstelling voor het democratisch. socialisme., zoveel zelfs dat ze zich actief wilden inzetten. Dat 
zal nu ook het geval zijn. 

Dus:…GEZOCHT!...... JONGE VOORZITTER (v/m)
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Amir Rafi, secretaris  

Doel en opzet van het werkplan 
Doel is de noodzakelijke en wenselijke activiteiten van bestuur en werkgroepen van de PvdA afdeling 
Amsterdam Oost vooraf goed in beeld te brengen, in samenhang met de beschikbare persoonlijke inzet en 
middelen. Daarmee kan een zo effectief mogelijke prestatie van bestuur en leden worden geborgd en kan 
de beschikbare capaciteit zo gelijkmatig mogelijk over het jaar worden verdeeld. 
Dit werkplan dient ook om onze leden inzicht te geven in de ambities van het afdelingsbestuur en welke 
activiteiten wij het komende jaar voor en met onze leden hopen te ontplooien. In maart 2014 zijn 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden en is de nieuwe bestuurscommissie Oost geïnstalleerd. Daarmee 
zijn de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de fractie nieuwe stijl ingrijpend veranderd van 
beleidsvoorbereidend naar uitvoerend. Anders dan in de centrale stad, neemt de PvdA in Oost wel deel 
aan het bestuur. Thijs Reuten maakt als Dagelijks Bestuurder opnieuw deel uit van het stadsdeelbestuur.  

Reagerend op de evaluatie van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam van commissie Brenninkmeijer heeft 
het College van B & W plannen gelanceerd voor een nieuw bestuurlijk stelsel. Het college zal na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zelf in elk stadsdeel drie bestuurders benoemen. Zij worden 
ondersteund door een adviescommissie met gekozen vertegenwoordigers uit de wijken.  

 
Samenstelling bestuur 
Het afdelingsbestuur Oost bestaat op dit moment uit 8 leden. Op de Algemene Leden-vergadering van 7 
april 2016 zijn bestuursleden Ada van Moorst en Hanna Luden afgetreden en zijn Bas Torenvliet en Aroosa 
Khan toegetreden als nieuwe bestuursleden. Onze voorzitter Harko van den Hende zal in de ALV van 25 
november 2016 aftreden. Andrea Bartman is in juni 2016 afgetreden. Zij is verhuisd naar Den Haag. Bas 
Torenvliet is gevraagd om zitting te nemen in het stedelijk bestuur en zal in november 2016 stoppen als 
bestuurslid in Amsterdam Oost.  
Het bestuur heeft zich in 2016 verder beraden op haar functioneren en taakverdeling. Naast vaste taken 
als voorzitter, secretaris, penningmeester, congresafgevaardigde, gewestelijk afgevaardigde e.d. zijn ook 
de verschillende aandachtsgebieden onderling verdeeld. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als 
ledenwerving, ledenparticipatie, communicatie, permanente campagne, Roost, thematische werkgroepen, 
publiciteit en communicatie evenals het volgen van de fractie, onze stadsdeelwethouders en het DB.   
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Rooster van aan- en aftreden bestuur 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Harko    AT    AF    

Rob AF/AT   AF/AT AF     

Hanna AT   AF/AT  AF    

Ada  AT   AF/AT AF    

Eduard  AT   AF/AT   AF/AT  

Nick  AT   AF/AT   AF/AT  

Andrea    AT  AF    

Tom     AT   AF/AT  

Amir     AT   AF/AT  

Aroosa      AT   AF/AT 

Tomris      AT   AF/AT 

Bas      AT/AF    

 
AT = aantreden  AF = aftreden  AF/AT = aftreden en opnieuw aangetreden 

 

De voorzitter neemt deel aan het voorzittersoverleg van de stadsregio. Het bestuur is gekozen door de leden 
en voor de zittingstermijn is een schema van aan/aftreden opgesteld (zie bovenstaand). Omdat de afdeling 
meer dan 500 leden telt, wordt deelgenomen aan het landelijke 500+ overleg, de Adviesraad 
Verenigingszaken. 

Overleg/ communicatie 
Het bestuur vergadert ten minste één keer per maand en hierbij is de fractievoorzitter of de 
vicefractievoorzitter aanwezig. De PvdA stadsdeelwethouder wordt uitgenodigd om de 
bestuursvergaderingen bij te wonen. Het bestuur organiseert ten minste twee keer per jaar een formele 
ledenvergadering. Overige contactmomenten zijn er tijdens (informele) ledenbijeenkomsten, het politiek café, 
campagnekraam, nieuwjaarsreceptie, zomerborrel winterborrel of een buurtvergadering.  
Het bestuur geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit en daarnaast worden de leden zo nodig d.m.v. 
een brief of e-mail geïnformeerd. De afdeling Oost zet de traditie van een periodieke krant (de ROOST) 
voort. Het bestuur zal in haar rol als vertegenwoordiging van de leden, streven naar een goede en tijdige 
communicatie tussen fractie, bestuur en leden. Hoofdopzet van de gewenste communicatie is door het 
bestuur vastgelegd in ons communicatieplan. In februari 2017 wordt het eerste nummer van de ROOST 
verspreid, gestreefd wordt naar ten minste 4 kranten per jaar.  

In verband met de hoge kosten van het drukken en de postverzending, wordt sinds 2013 de ROOST aan de 
leden per e-mail verzonden, alleen leden zonder e-mailadres worden nog per post bediend. Verder oriënteert 
het bestuur zich op de mogelijkheden van de nieuwe sociale media. De ledenadministratie van de afdeling is 
geactualiseerd en inmiddels kunnen we ruim 70% van de leden per e-mail bereiken. In 2017 zal het bestuur 
de vele mogelijkheden van het verbeterde systeem van de ledeninformatie verder optimaliseren, bijvoor-
beeld door gerichte uitnodigingen te sturen per wijk, interessegroep, leeftijdsgroep, e.d. Het bestuur 
onderzoekt momenteel de mogelijkheden van het inzetten van sociale media in combinatie met de 
vernieuwde website.  
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Campagne en PR 
De permanente campagne heeft een vaste plaats gekregen binnen de afdelingsactiviteiten. Regelmatig was 
de afdeling Oost prominent aanwezig in verschillende winkelstraten en op de Dappermarkt(“ Rood op 
Straat”). Het ligt in de bedoeling deze activiteit tot het gehele gebied van het nieuwe stadsdeel Oost uit te 
breiden met extra aandacht voor de “win-gebieden”. Daarnaast zullen zo’n 4 keer per jaar thematische 
bijeenkomsten worden georganiseerd, afhankelijk van doel en inhoud al dan niet in de vorm van een ALV. 
Ten slotte zullen wij, in nauwe samenwerking met de fractie, canvasacties houden in verschillende wijken 
van Amsterdam Oost, waarbij lokale politieke kwesties worden voorgelegd aan de bewoners. 

 
Themateams 
Door het bestuur van de afdeling Amsterdam zijn themateams gestart die hebben geïnventariseerd welke 
onderwerpen de Amsterdammers bezig houden. De themagroepen zijn: Balans in de stad, Democratie, 
Nieuwe arbeidsmarkt, Alle Amsterdammers, Betaalbaar wonen, Gelijkwaardigheid en diversiteit, Amsterdam 
wereldstad, Veiligheid, Duurzaamheid, Zorg, Gezinnen en Onderwijs. Het bestuur van de afdeling Oost heeft 
in  2016 een aantal van deze thema’s tot speerpunten gekozen. 
 

Buurtvertegenwoordigers 
Het afdelingsbestuur heeft voor zichzelf de ambitie gesteld om een nog groter deel van de leden te binden 
aan de PvdA in Oost dan nu het geval is. Met name bij de acties in het kader van de permanente campagne 
in het algemeen en in het bijzonder in campagnetijd hopen wij op nieuwe gezichten en inzichten. Idealiter 
streven wij naar een ruim vrijwilligersbestand waaruit wij kunnen putten wanneer de afdeling een bepaalde 
activiteit organiseert. Met een afdeling van een kleine 800 leden hopen wij onze minder actieve leden te 
enthousiasmeren voor en te betrekken bij de afdeling. 
In 2016 heeft het bestuur het contact met de leden verbeterd door het introduceren van 
buurtvertegenwoordigers. Deze buurtvertegenwoordigers in 31 buurten van Oost, informeren als oren en 
ogen van de buurt, onze fractie in de bestuurscommissie Oost over wat er leeft en speelt in de buurten. 
Daarbij komen onderwerpen als voorzieningen, veiligheid, wonen, zorg, criminaliteit en buurtactiviteiten aan 
de orde. 

Ten slotte is het bestuur van mening dat ook een gezellige/sociale component niet mag worden vergeten. 
Niet alle leden zijn politieke vergadertijgers, wij moeten ook voor hen aantrekkelijke agendapunten bieden. 
Als voorbeeld kunnen de nieuwjaarsbijeenkomst en de presentaties van Ton Heijdra over ons stadsdeel en 

Martin Melchers over ecologie, de zomerborrel en de (feestelijke) campagnebijeenkomsten worden 
genoemd. 

Activiteiten  
In 2017 zal het afdelingsbestuur van de PvdA Oost zich met name bezig houden met de volgende zaken: 

 Permanente campagne, waaronder ROS en canvassen 

 Versterken partijpolitieke profiel van de PvdA in Oost 

 Ombudsteam verzorgt ondersteuning bewoners 

 Organiseren Algemene Ledenvergaderingen 

 Organiseren van themabijeenkomsten met/zonder gezelligheidscomponent 

 Begeleiden fractie 

 Verzorgen periodiek informatieblad ROOST voor de afdeling Oost 

 Ledenwerving en begeleiding nieuwe leden  

 Scouting 

 Beheer van de website 
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 Bevorderen ledenparticipatie bij de politieke actualiteit 

 Beter monitoren inzet van actieve leden 

 Onderzoeken en analyseren ledenbestand 

 Pers, publiciteit en communicatie 
Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijk werkzaamheden zoals beheer van financiën, secretariaat 
(ledenadministratie), schrijven jaarverslag, begroting en jaarrekening en voorbereidingen en deelname aan 
partijcongres. Verder ook het organiseren van ledenvergaderingen m.b.t. bespreken en vaststellen van 

formele stukken. 

 

Agenda  van de afdeling 2017  
Dit schema wordt in de voorjaars-ALV 2017 geactualiseerd 
 

. 
Maand Activiteit Datum Verantwoordelijke 

November 2016 Bestuursvergadering 
ALV 
Fractie 

10.11.2016 
25.11.2016 
 

Vz. en secretaris 
Bestuur 
 

December 2016 Bestuursvergadering 
Ombudsteam 

08.12.2016 
 

Vz. en secretaris 
Eduard 

Januari 2017 Bestuursvergadering 
Nieuwjaarsborrel PvdA Oost  
Fractie 

12.01.2017 
 

Vz. en secretaris 
Bestuur 

Februari 2017 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

09.02.2017 Vz. en secretaris 
Eduard 

Maart 2017 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 
ALV 

09.03.2017 
 
 

Vz. en secretaris 
 
Eduard 
Bestuur 

April 2017 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

13.04.2017 
 
 

Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Mei 2017 1 mei viering 
Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam  

01.05.2017 
11.05.2017 
 
 

 
Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Juni 2017 Bestuursvergadering 
Fractie 
0mbudsteam 

08.06.2017 
 
 

Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Juli 2017 Zomerborrel 
Bestuursvergadering 
Fractie 

 
13.07.2017 

Bestuur 
Vz. en secretaris 
 

Augustus 2017    

September 2017 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

14.09.2017 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Oktober 2017 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

12.10.2017 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

November 2017 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

09.11.2017 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

December 2017 Bestuursvergadering 
Fractie 
Ombudsteam 

14.12.2017 Vz. en secretaris 
 
Eduard 

Januari 2018 Bestuursvergadering  
Nieuwjaarsborrel 

 Vz. en secretaris 
Bestuur 
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2015 2016 2017

Aantal leden 788 746 738

Per 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016

Afdracht per lid € 7,72 € 6,82 € 6,82

2015 Uitkomst 2016 Uitkomst 2017 2018 2019

PS Schatting TK GR/BC EP

Inkomsten

Fondsen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Contributie politici € 2.100,00 € 1.350,00 € 2.250,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.250,00 € 2.250,00

Rente € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige ontvangsten € 2.179,68 € 45,00 € 619,30 € 0,00 € 2.822,90 € 8.350,00 € 1.350,00

Afdracht Partijbureau € 6.270,32 € 6.079,32 € 5.080,70 € 5.080,70 € 5.027,10 € 5.500,00 € 5.500,00

Extra afdracht van Partijbureau € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Afdracht vanuit landelijk Verkiezingsfonds € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 5.500,00 € 0,00

Inkomsten gezamenlijke activiteiten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal € 8.370,32 € 7.330,70 € 13.250,00 € 7.750,00

Totaal € 10.550,00 € 7.774,32 € 7.950,00 € 7.180,70 € 10.950,00 € 21.600,00 € 9.100,00

Uitgaven

Kosten Personeel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige vergoedingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scholing € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

Huisvestingskosten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Telefoonkosten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Drukkosten/mailings € 1.750,00 € 915,85 € 1.250,00 € 1.000,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Vergaderkosten € 2.000,00 € 328,23 € 1.000,00 € 750,00 € 1.750,00 € 2.500,00 € 2.000,00

Reiskosten € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

Promotie/campagne € 2.000,00 € 1.418,00 € 750,00 € 200,00 € 4.500,00 € 12.500,00 € 1.500,00

Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) € 0,00 € 633,26 € 0,00 € 700,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00

Bankkosten € 150,00 € 68,72 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00

Webbeheer € 250,00 € 482,15 € 500,00 € 400,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00

Ledenwerving € 500,00 € 198,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 500,00 € 500,00

Ledenbehoud € 500,00 € 534,40 € 500,00 € 600,00 € 750,00 € 400,00 € 400,00

Ledenraadpleging € 0,00 € 181,50 € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 1.000,00 € 0,00

Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA € 250,00 € 330,35 € 250,00 € 1.000,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Thematische vergaderingen/werkgroepen € 750,00 € 1.058,10 € 750,00 € 500,00 € 1.000,00 € 750,00 € 750,00

Toevoeging (overschot) aan Verkiezingsfonds € 2.100,00 € 7.774,32 € 2.000,00 € 1.630,70 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00

Totaal € 10.550,00 € 7.774,32 € 7.950,00 € 7.180,70 € 10.950,00 € 21.600,00 € 9.100,00

Meerjarenbegroting PvdA Amsterdam Oost

Nick Schipper, penningmeester 

 

Toelichting op de begroting 

Aan de vooravond van de bekendmaking wie de kandidaat-lijsttrekkers voor de lijsttrekkersverkiezingen 
van de Tweede Kamer verkiezingen zullen zijn, schrijf ik deze toelichting. 

Inmiddels hebben we te maken met een stabilisering van het ledental nadat we enkele jaren te maken 
hebben gehad met een neergaande lijn qua ledenaantallen. In de loop van de jaren dat de PvdA deel 
uitmaakt van de regering zijn we gedaald van 899 leden aan het begin van deze periode tot circa 738 
ten tijde van het schrijven van dit stuk. Zoals u kunt zien is het ledental de laatste jaren gelukkig 
nagenoeg gelijk gebleven. 
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Doordat de PvdA sedert de laatste verkiezingen landelijk minder zetels heeft, is de afdracht door de 
Gemeenteraads- en Bestuurscommissieleden aan de Partij verminderd. Hierdoor heeft het Partijbureau 
zich genoodzaakt gezien de afdracht aan de afdelingen te verminderen en zal er in 2017 nog maar € 
6,72 per lid naar de afdeling terugvloeien.  

Als penningmeester is het zaak goed met ons budget om te gaan: alle activiteiten kosten immers geld en 
wanneer we zonder naar de toekomst te kijken geld uitgeven, staan we snel met lege handen. Om deze 
situatie voor iedereen overzichtelijk in kaart te brengen is er door mij in de afgelopen jaren steeds een 
meerjarenbegroting aan u gepresenteerd. In deze meerjarenbegroting wordt duidelijk dat het bestuur vol 
inzet op ledenbehoud, ledenwerving en de verschillende campagnes. Vroegtijdig beginnen met 
vooruitplannen heeft de financiële situatie van onze afdeling goed gedaan. 

Ook in 2017 willen we een afdeling zijn voor en door de leden, niet alleen voor de kiezers. Verder zullen 
we te maken krijgen met de Tweede Kamer campagne, die wij, doordat er in de afgelopen jaren budget 
gereserveerd is, als vanouds kunnen uitvoeren.  

Tijdens de aanstaande Algemene Leden Vergadering van 25 november zal ik u vragen uw goedkeuring 
te geven aan de begroting van 2017, die u als bijlage bij deze toelichting aantreft. 

 

 

De lijstrekkersdebatten zijn begonnen 
 

Goed nieuws : Klare taal 
 

 

“Als Diederik Samsom de volgende lijstrekker van de PvdA wordt, dan vreest Lodewijk 
Asscher dat de sociaal-democraten na de verkiezingen geen rol van betekenis zullen spelen 
in de formatie van een nieuw kabinet.”  
Volgens Asscher gaan dan PVV-leider Geert Wilders en VVD-leider Mark Rutte de dienst 
uitmaken.”   
 

Dat zei hij maandag 14 november in het eerste PvdA-lijsttrekkersdebat in de Haagse 
Schilderswijk. 
 

Volgens Asscher vraagt het huidige politieke klimaat een ander type leiderschap. "Heel veel 
kiezers hebben ons verlaten, maar delen wel onze idealen: eerlijk delen en omkijken naar 
elkaar", zei hij.  Asscher, de huidige minister van Integratie, ziet dat er groepen in de 
samenleving tegen elkaar worden uitgespeeld. "Bindend leiderschap" is volgens hem de 
oplossing. (Citaten uit de Volkskrant) 
 
 
Een van de verklaringen waarom populistische politici succes hebben en daarmee bredere 
lagen van de bevolking bereiken is  o.a. dat zij niet mis te verstane klare taal bezigen. Geen 
meel in de mond, geen bureaucratisch geneuzel, geen slaapverwekkende lange zinnen die 
om de hete brei heen draaien. En vooral een taal dat aansluit bij wat mensen voelen en 
vinden.  
 
Klare taal kan en moet ook gebezigd worden om goede boodschappen over te brengen 
Asscher is daarmee op de goede weg. 
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Evaluatie van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam 

 

Onder leiding van Prof. dr. 

A.F.M. Brenninkmeijer heeft 

de  Advies- en 

evaluatiecommissie bestuurlijk 

stelsel Amsterdam  een 

rapport uitgebracht dat nu in 

Amsterdam wordt besproken. 

Het gaat om de effectiviteit en 

het functioneren van de 

stadsdelen nieuwe stijl, m.a.w. 

zoals die sinds de laatste 

verkiezingen functioneren. 

Dit rapport wordt nu alom 

besproken. In een volgende 

ROOST zullen we hier 

uitgebreid aandacht aan 

besteden. Nu een samenvatting van dit rapport.  

De evaluatiecommissie neemt zelf al de volgende passage op in haar rapport: “De 

evaluatiecommissie acht het risico reëel dat dit rapport ‘Amsterdam 2020’ met aanbevelingen 

gewoon op de grote stapel van eerdere rapporten over het bestuurlijk stelsel terecht komt.”  

Samenvatting Amsterdam 2020  

Gedurende de afgelopen jaren blijkt de Amsterdamse bestuurscultuur ertoe bij te dragen dat de 

spelers in het bestuurlijk stelsel weinig gevoelig zijn voor terugkoppeling en zo rond blijven lopen 

in dezelfde cirkel. Een cirkel waarbinnen onvoldoende terecht komt van democratische 

ontwikkelingen in de stad Amsterdam, die passen bij de huidige tijd. Die passen bij wat 

Amsterdammers van hun bestuurders verwachten en in redelijkheid van hun bestuurders mogen 

verwachten. De spelers in het bestuurlijk stelsel moeten minder met elkaar bezig zijn en zich 

meer concentreren op het realiseren van initiatieven die goed aansluiten bij wat in de stad bij 

Amsterdammers, bedrijven en instellingen leeft.  

De ingewikkeldheid van het bestuurlijk stelsel met verkiezing van zowel de raad als de algemene 

besturen van de bestuurscommissies, draagt bij aan die naar binnen gekeerde bestuurscultuur. 

Hier is sprake van een structuurfout. De bestuurscommissies moeten enerzijds het beleid van de 

centrale stad uitvoeren dat berust op het politieke mandaat van de raad, maar hebben 

tegelijkertijd een eigen politiek mandaat.  
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De constructie van het dubbelmandaat leidt tot veel politiek en bestuurlijk ‘gedoe’ en zet de 

geloofwaardige werking van de Amsterdamse democratie onder druk. Daarom beveelt de 

evaluatiecommissie aan om het dubbelmandaat vóór de komende verkiezingen te heroverwegen 

en de bestuurscommissies in 2018 niet via directe verkiezingen samen te stellen.  

De uitkomst van deze wijziging moet de opmaat vormen om vervolgens voor lange tijd, over 

collegeperiodes en coalitieakkoorden heen, rust te laten ontstaan in de heftige politieke discussie 

over het bestuurlijke stelsel.  

Maar het is onverstandig te denken dat met het oplossen van deze structuurfout het onvoldoende 

functioneren van het bestuurlijk stelsel is opgelost. Daarvoor is een cultuurwijziging noodzakelijk, 

die gericht is op een voortdurende verbetering van de samenwerking van de spelers in het 

bestuurlijke stelsel.  

Die wijziging bestaat uit twee elementen.  

 Ten eerste is het voor de doorontwikkeling van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam 

noodzakelijk dat er een gebalanceerde en effectieve verbinding wordt gelegd tussen de 

werking van de representatieve democratie (de gekozen raad en de collegevorming) en de 

participatiedemocratie (verbinding met de burger vooral via de bestuurscommissies in 

samenwerking met onder andere de resultaatsverantwoordelijke eenheden) als het om 

concrete onderwerpen gaat die burgers raken.  

 Het tweede - en in de ogen van de evaluatiecommissie belangrijkste punt - is om ‘houding en 

gedrag’ onderwerp van reflectie en advisering te maken.  

In Amsterdam is hierover al vele malen veel zinnigs op papier gezet. Het Bestuurlijk Kompas 

‘Eén organisatie, in dienst van Amsterdam, Van buiten naar binnen, met één gezicht naar buiten’ 

uit 2014 geeft aan welke richting het op moet. Maak dat Bestuurlijk Kompas beter openbaar: laat 

Amsterdammers zien waar de spelers in het bestuurlijk stelsel voor staan. Bovendien moeten alle 

spelers in het bestuurlijk stelsel elkaar voortdurend durven aanspreken op een manier van 

samenwerken overeenkomstig het Bestuurlijk Kompas.  

De Kruger kamer op het Krugerplein 
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Het Ombudsteam van de 
PvdA Amsterdam Oost zit 
twee keer per maand voor 
u klaar in het 
stadsdeelhuis. Loopt u 
vast bij instanties, heeft u 
problemen met een 
moeilijk formulier of een 
andere vraag? Loop 
gerust bij ons binnen.  
 
De hulp is uiteraard gratis 
en u hoeft geen lid te zijn 
van de PvdA. Een 
afspraak maken is niet 
nodig. Hieronder vind u 
de agenda van de 
spreekuren.  
 
Naast de spreekuren is 
het ombudsteam bereiken 
via 020-2044529 of 
ombudsteam@postlijst.nl.   
 
 
De Teamleden van het ombudsteam zijn: Marlanda Coco, Mieke Keuning, Simon Deurloo, Susan 
Hamaker, Jan Achterbergh, Gritta Nottelman, Merel Diemont en Eduard van Regteren Altena. 
 
 
p de eerste woensdagmiddag van de maand is er tussen 16:00 en 17:00 spreekuur. Op op de 
derde donderdag van de maand is er spreekuur van 19.00 tot 20.00.De spreekuren worden 
gehouden in het Stadsdeelhuis aan de Oranje-Vrijstaatlpein 2 (Borneozaal) 
 
In de maanden december en januari zijn er geen spreekuren. 
 
Woensdag  1 februari    Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
Donderdag  16 februari    Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
Woensdag  1 maart   Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
Donderdag 16 maart    Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
Woensdag  5 april     Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
Donderdag  20 april    Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
Woensdag  3 mei     Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
Donderdag  18 mei    Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
Woensdag  7 juni     Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
Donderdag  15 juni    Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
 
In de maanden juli en augustus zijn er geen spreekuren. 
  

mailto:ombudsteam@postlijst.nl
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