
 

 

Jaarverslag Fractie PvdA Ede 2014. 
 

Aan het begin van dit kalenderjaar zijn we met de fractie en de fractievolgers en nieuwe 

kandidaten vanaf januari vooral bezig geweest met neerzetten van de campagne. De 

oude fractie stelde zich grotendeels herkiesbaar voor de nieuwe raadsperiode. Alleen 

Astrid Wagenaar zag af van een nieuwe periode. Wout Schotsman was wel beschikbaar 

op de lijst maar op een onverkiesbare plaats. In april hebben we van hen afscheid 

genomen in de fractie en daarna ook nog op de algemene ledenvergadering. 

De periode tot aan de verkiezingen heeft de fractie met name nog in het sociaal domein 

zich bezig gehouden met de nota “Het is mensenwerk”. In die nota wordt de Edese visie 

op het sociaal domein verwoord. Een belangrijk startdocument voor alle veranderingen in 

het sociaal domein. 

 

Daarna zijn we in februari en maart volop bezig geweest met de campagne voor de 

verkiezingen. 

Na de teleurstellende verkiezingsuitslag van 19 maart is de fractie de afgelopen tijd met 

een aantal nieuwe fractieleden aan de slag gegaan. 

Goed was om te merken dat we als PvdA voor andere partijen een aantrekkelijke 

coalitiepartner blijken te zijn. Onze lijsttrekker, Marije Eleveld en onze fractievoorzitter 

Harry van Huijstee hebben tijdens de onderhandelingen slim en constructief geopereerd 

waardoor in de nieuwe coalitie voor de PvdA voldoende waarborgen zijn om aan de 

coalitie mee te doen. We zijn blij dat Marije weer onze wethouder in de coalitie is. 

Door de deelname aan de coalitie bestaat de fractie nu uit Harry van Huijstee, Rasit 

Gorgulu, Henk Buikema en de fractievolgers Ria Maliepaard en Luuk Oost. Bernard 

Lekkerkerker heeft door een nieuwe baan toch moeten concluderen dat fractievolgen en 

de nieuwe baan voor hem geen goede combinatie is. Bernard heeft daarom zijn plaats 

afgestaan aan Luuk Oost, no. 7 van de lijst.  

Verder is Milona Hovestad onze fractieondersteuner. Milona verzorgt de agenda, samen 

met de fractiesecretaris en de notulen van de fractievergaderingen.  

Voorts is Rainer Thies namens het bestuur bij alle fractievergaderingen aanwezig. 

Verder valt op dat Karin Bijl en Peter Scherrenburg  met grote regelmaat aanwezig zijn 

bij de fractievergaderingen. 

 

Vlak voor de zomer heeft de fractie in overleg met het bestuur de speerpunten van de 

verschillende fractieleden besproken: 

 

Rasit plaatst de regionale rol van Food Valley in relatie tot de in de toekomst te 

verwachten mondiale voedselproblematiek in een breed perspectief en pleit voor het 

oprichten van een Food Valley Agency. Inmiddels zijn de plannen voor een WorldFood 

Centre in Ede vergevorderd en heeft de raad besloten om 5 miljoen euro beschikbaar te 

stellen voor de verdere ontwikkeling van het WFC.  

 

Luuk heeft zich verdiept in de sociale woningbouw en ziet kansen om met de resultaten 

van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties in nauwe samenwerking met 

Woonstede het beeld van de sociale woningbouw in Ede positief te beïnvloeden. 

Duurzaam en energievriendelijk blijven kernbegrippen in deze. Inmiddels heeft Luuk zijn 

mening al duidelijk in de raad naar voren weten te brengen.  

 

Ria houdt zich al geruime tijd bezig met verbetering van de communicatie. Er moet een 

werkgroepje (Ria en Karin) gevormd worden met als doel de opzet van een structureel 

communicatieplan, waarbij een aantal actieve partijleden, ook buiten bestuur en fractie, 

een permanente relatie moeten opbouwen met allerhande lokale organisaties en 

groeperingen. Inmiddels hebben Ria en Karin een plan voorgelegd. 

 

Henk maakt zich zorgen om respectievelijk: 

- jongeren die na hun schoolopleiding “onzichtbaar” worden (geen studie of werk) 



 

 

Hierover heeft Henk raadsvragen gesteld en vervolgens in het vragenuurtje tijdens  

de raadsvergadering van 25 september aandacht gevraagd voor de 

jeugdwerkloosheid. 

- “sociale rampen” binnen het sociale domein waarvoor een gemeentelijk 

rampenplan moet worden samengesteld.  

Een raadswerkgroep is dit plan aan het uitwerken en begin volgend jaar zal dit klaar 

zijn. 

- het onvoldoende gebruik van scholingsgelden binnen het bedrijfsleven, terwijl 

permanente educatie steeds belangrijker wordt. 
 

 

Wel een paar onderwerpen waar we meer aandacht hebben geschonken: natuurlijk zijn 

we erg betrokken bij de veranderingen in het sociaal domein. Ria houdt zich intensief 

bezig met de transitie van de AWBZ naar de WMO. Omdat het van belang is te kunnen 

blijven volgen of de transities in het sociaal domein het gewenste resultaat hebben, 

neemt Ria deel aan een gemeentelijke werkgroep die een sociale monitor voor Ede 

samen stelt. Hoofddoel is op hoofdlijnen regelmatig te controleren of alle veranderingen 

leiden tot tevreden inwoners, die zelf mogen blijven meedenken over de zorg die ze 

nodig hebben. Bij trends kan de raad dan snel bijsturen. 

Met betrekking tot de invoering van de participatiewet is de rol van Permar belangrijk. 

Het lijkt erop dat Permar de zaken op orde heeft voor 1 januari 2015. We volgen Permar 

kritisch als het gaat om verdringing van arbeid. Contact hierover met FNV loopt. 

Met betrekking tot de jeugdzorg: daar gaat het overleg met de jeugdzorginstellingen in 

het algemeen goed. In de komende maand moeten nog veel contracten worden 

afgesloten, maar het ziet er hoopvol uit.  

 

Ria volgt ook intensief het participatieproces met betrekking tot de bezuinigingen buiten 

het sociaal domein. De gemeente Ede moet de komende jaren 7 miljoen bezuinigen en 

wil daarbij heel nadrukkelijk bij een aantal onderwerpen de burgers van Ede betrekken.  

Een spannend proces waar onze wethouder Marije het voortouw in heeft. 

 

Verder zijn er een aantal actuele zaken geweest rond Cinemec en Houtman. Harry heeft 

hierin het standpunt van de fractie telkens helder verwoord. Verder heeft Harry ook 

contacten gehad met Mediamarkt en de Fietser o.a. over de zondagopening. 

 

Harry en Henk hebben een onderwijsbijeenkomst met raadsleden en onderwijsveld op 2 

oktober georganiseerd. De avond werd goed bezocht door 4 schoolverenigingen en 

afgevaardigden van bijna alle partijen uit de raad. Het vervolg op deze avond wordt door 

de wethouder onderwijs  opgepakt en in het voorjaar van 2015 worden nieuwe stappen 

gezet in de richting van een Integraal Kindcentrum 2020. 

 

Belangrijke beslissingen in de  raad zijn er genomen over de komst van “De Fietser” en 

het World Food Centrum. De PvdA heeft beide plannen van harte ondersteund. 

 

In de raad zijn de verordeningen rond de 3 decentralisaties aangenomen. Op alle 3 de 

onderdelen: jeugdzorg, langdurige zorg naar WMO en participatiewet heeft de fractie 

heldere bijdragen geleverd. Veel daarvan is op de website gepubliceerd. 

Het “rampenplan” in het sociaal domein is gereed en in het voorjaar van 2015 zal hier 

mee geoefend worden. 

 

Tijdens de algemene beschouwingen zijn er 4 moties door de PvdA ingediend: 

1 Over Economie en werkgelegenheid 

2 Over pleegzorg in de wijk 

3 Over Hondenbelasting 

4 Over opvang van asielzoekers 

Al deze moties zijn door de raad aangenomen. 

 



 

 

De fractieleden zijn in de periode oktober – december veel op werkbezoek geweest. 

Onder andere de volgende werkbezoeken hebben leden van de fractie afgelegd: 

Tegelmuseum, brandweer, Stichting Milieu Educatie, Woonstede, Opella, 

Vluchtelingenwerk, De Medewerker, Iris in de buurt, Sportservice, buurthuizen, enz. 

 

We kunnen zeggen dat het communicatieplan dat de fractie in september heeft 

aangenomen voor een deel goed werkt. Het volgende kwartaal moet de fractie daar nog 

eens goed naar kijken en mogelijk bijstellen/aanpassen. 

 

De fractie is nauw betrokken samen met Groen Links/PE en D’66 bij het starten van een 

Edese afdeling van de stichting Leergeld. Namens de PvdA zal Astrid Wagenaar in het 

nieuw te vormen bestuur zitting nemen. 

 

De fractie heeft raadsvragen gesteld over Vluchtelingenwerk, jeugdwerkloosheid en 

samen met het CDA over opvang van dak- en thuislozen. 

 

De fractie heeft bezoek gehad tijdens de fractievergaderingen van onder andere de 

Rekenkamercommissie, stichting Heideweek en de wethouders Meijer en Vreugdenhil. 

 

Op 15 december heeft de fractie ook het afgelopen half jaar geëvalueerd. Daar kwam 

naast de goede sfeer, het harde werken van de fractie en het onderlinge vertrouwen ook 

een aantal punten ter verbetering naar voren, o.a. 

1. Meer communiceren op eigen website, maar vooral ook op Ede Stad 

2. Meer delen via mijnpvda.nl 

3. Een nog betere voorbereiding op de raadsvergaderingen, zodat we ons ook 

wat meer profileren tijdens de debatten. 

 
Tot slot: graag wil ik hier opmerken dat onze fractievoorzitter Harry van Huijstee 

geweldig veel werk heeft verzet voor de fractie, maar ook als fractievoorzitter uitstekend 

functioneert. De vergaderingen worden duidelijk en zakelijk geleid en zijn ervaring in de 

politiek en kennis van vele zaken wil ik graag in dit jaarverslag benoemen. Dank namens 

de andere fractieleden daarvoor! 

 
 
Vriendelijke groet, 

Henk Buikema, 

Fractiesecretaris PvdA Ede 

 


