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Het bestuur 

 

In 2014 vormden de volgende personen het afdelingsbestuur: 

Voorzitter  Norma van Burgsteden 

Secretaris  Aart Homoet 

Penningmeester Milona Hovestad 

Leden  Ad de Bruin, Dimitri Moeliker, Rainer Thiess 

   Tot 29 april: Henk Buikema en Willem Jezeer 

   Vanaf 15 oktober tevens Peter Scherrenburg en Bernard Lekkerkerker 

 

Overige functies 

 

Afgevaardigden naar het congres Alet van Leeuwen, plaatsvervanger Marije Eleveld 

Afgevaardigden naar het gewest Simon van de Pol, plaatsvervanger Henk Buikema 

Kascommissie   Jaap van der Linden en Simon van de Pol 

Webmaster    Simon van de Pol 

 

Ledenaantal per 31-12-2014 162 (was op 31-12-2013  167) 

 

Bestuursvergaderingen 

 

Het afdelingsbestuur vergaderde maandelijks (m.u.v. augustus) en in bijna altijd volledige 

samenstelling. Ook dit jaar moest er, mede vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, veel 

geregeld worden. In verband met afvaardiging naar het landelijk congres schuift Alet van 

Leeuwen regelmatig aan. Voor nadere informatie: verslagen bestuursvergaderingen. 

 

Bestuur  -  fractie 

 

Het contact tussen deze gremia was ook dit jaar weer intensief en positief. Op 

fractievergaderingen was minimaal één bestuurslid aanwezig, vaak meerdere. Een 

fractielid was, vaak samen met de wethouder, aanwezig op de bestuursvergaderingen. 

Op 28 juni en 11 oktober werd tijd vrijgemaakt om te ‘brainstormen’. In deze sessies werd 

een gezamenlijke lijn uitgezet volgens welke de fractie het politieke handwerk kon 

uitoefenen in commissie- en raadsvergaderingen. 

 

 

 

 



Afdelingsvergaderingen 

 

 Op de ledenvergadering van 29 april werd afscheid genomen van de bestuursleden Henk 

Buikema en Willem Jezeer. Tevens werd aandacht besteed aan het afscheid van fractielid 

Astrid Wagenaar en “good old’ Wout Schotsman (laatstgenoemde was ruim veertig jaar 

geleden ook al actief binnen de afdeling!) 

Op deze vergadering werd ook het Convenant 2014-2018 goedgekeurd en deelname aan 

het College vanaf 1946 onafgebroken voortgezet (zie ook gemeenteraadsverkiezingen). 

15 oktober traden Peter Scherrenburg en Bernard Lekkerkerker toe tot het bestuur en 

daardoor werd gevolg gegeven aan de wens tot drastische verjonging. De zorgen om de 

zorg kwam uitvoerig aan bod en meningen waren verdeeld over de grote transitie die na 1 

januari 2015 gaat plaatsvinden. De tijd zal het leren. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

Deze goede traditie is voortgezet en ook nu kwamen vertegenwoordigers van andere 

politieke partijen en maatschappelijke instellingen acte de préséance geven. 

 

Debatavonden 

 

Job Cohen maakte op 11 februari van zijn hart geen moordkuil in relatie tot zijn zorgen 

over de sociale werkplaatsen. Het aantal bezoekers op deze op locatie georganiseerde 

bijeenkomst (Permar) viel wat tegen. 

Midden in de zomer (2 juli) was partijvoorzitter Hans Spekman onze gast in Ons Eigen 

Gebouw, hield een inspirerend verhaal en gaf de burger, voor zover nodig, weer moed. 

Eind november zou Ahmed Marcouch een lezing houdenover het zeer actuele onderwerp 

Veiligheid, maar verplichtingen aan Tweede Kamervergaderingen hielden hem vast in den 

Haag. Gelukkig maakten de drie mede-inleiders (politie en wijkbeheer) dit gemis meer dan 

goed. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

 

19 maart probeerde onze partij de vier zetels van 2010 te evenaren. Helaas viel het 

resultaat, mede vanwege de landelijke politieke stemming, tegen. Nog nooit was de fractie 

zo klein, maar gelukkig zegt dat niet alles. Door de juiste instelling, de waardering voor de 

zittende wethouder en positieve contacten binnen de gemeenteraad kon een plaats binnen 

het College gecontinueerd worden. Het getal is kleiner, de invloed blijft! 

Overigens was het bestuur zeer tevreden over de inzet van het campagneteam. 

 

Overige activiteiten 

 

Op 1 mei werd traditioneel een bosjes rode rozen bezorgd bij onze pensionado-leden. 

Gezien de maatschappelijke veranderingen wordt de leeftijd waarop men in aanmerking 

komt voor deze attentie in 2015 verhoogd naar 66 jaar. 

Het canvasteam was een aantal keren, afhankelijk van de politieke situatie, actief en werd 

daar onder andere door Paul Tang bij geassisteerd. 

 

Maart 2015, 

Aart Homoet, secretaris 

 


