
Jaarverslag van de fractie van de PvdA Ede. 

 

Het jaarverslag is opgesteld  vanuit de kwartaalverslagen van de fractie. 

 

Kwartaalverslag fractie PvdA januari – maart 2015.  

 

Vrijwel elke maandagavond is de fractie in deze periode bij elkaar geweest om met 

elkaar te overleggen. 

Veel onderwerpen zijn langs gekomen en het is teveel om hier alles te benoemen. Staat 

bovendien keurig vermeld in de fractieverslagen van Milona. 

 

Toch een aantal kernpunten uit het afgelopen kwartaal: 

 

Een aantal fractieleden waren aanwezig bij de bijeenkomst naar aanleiding van de 

aanslagen in Parijs. We hebben nadrukkelijk navraag gedaan over het beleid op dit 

gebied in Ede en zijn voorlopig gerust gesteld over de Edese aanpak.  

 

Ten aanzien van de veranderingen in het sociaal domein wordt er door Ria intensief 

geparticipeerd in het tot stand komen van een sociale monitor in Ede. Deze monitor 

wordt ontwikkeld om zo duidelijk mogelijk gegevens over het sociaal domein boven tafel 

te krijgen om zodoende goed beleid neer te zetten of het beleid bij te stellen. 

Verder nemen we deel aan het Bondgenootschap voor laaggeletterdheid in Ede. Harry 

heeft het overleg hierover bijgewoond en de fractie wil dit thema nadrukkelijk op de 

politieke agenda zetten. Het is een typisch sociaal – democratisch thema. 

Verder zijn er  stappen ondernomen in de totstandkoming van de stichting Leergeld. 

Astrid Wagenaar heeft daarover in de fractie verslag uitgebracht en hopelijk kan de 

stichting vanaf september actief zijn. Astrid houdt ons op de hoogte. 

 

Met betrekking tot de woningbouw in Ede hebben we ingestemd met de ontwikkelingen 

rond Park Reehorst en we stellen nadrukkelijk het onderwerp sociale woningbouw aan de 

orde. We maken ons zorgen over de voorraad goedkope woningen. 

 

Een groot thema binnen Ede is de ontwikkeling rond FoodValley. Rasit heeft in een 

sprankelende bijdrage nadrukkelijk het standpunt van de PvdA naar voren gebracht.  

 

De afgelopen periode zijn er  een aantal informatieve bijeenkomsten geweest binnen de 

raad: over duurzaamheid, over het centrum en over het buitengebied. 

Bij het thema duurzaamheid heeft de fractie een motie ingediend samen met Groen Links 

en Christen Unie om Ede te nomineren voor Fietsstad 2018. Deze motie is met grote 

meerderheid aangenomen. 

De motie over het mountainbiken van de PvdA en Christen Unie is ook royaal 

aangenomen. 

Tijdens de bijeenkomst over het centrum heeft Rasit een prima pitch gehouden over de 

visie van de PvdA op de ontwikkelingen rond het centrum van Ede. Het centrum moet 

zeker niet groter en jammer dat er verschillende pleinen zijn die allemaal wel het hart 

van Ede op kunnen eisen. Het Museumplein en de Markt zijn daar voorbeelden van. En 

jammer dat bijv. een gebouw als Cultura haar ingang afgewend heeft van het centrum. 

Bij het buitengebied heeft Harry de zienswijze bepleit dat niet overal in het buitengebied 

bedrijfjes moeten ontstaan naast de landbouwbedrijven. Laten we vooral andere 

bedrijvigheid concentreren op daarvoor aan te wijzen plekken, zodat het karakter van het 

buitengebied bewaart blijft. 

 

In maart is ook de oordeelsvorming over het ambstgebed geweest en Harry heeft hierin 

een duidelijk geluid laten horen namens de PvdA. De definitieve stemming vindt eind 

april waarschijnlijk plaats. 

 

Verder hebben een aantal fractieleden werkbezoeken afgelegd bij onder andere: 



Zorginstellingen: Opella, Icare, de Medewerker, enz. 

Daarnaast hebben een aantal fractieleden het proces rond “mEde maken” ook intensief 

gevolgd. 

De fractie en anderen hebben rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het 

waterschap een aantal avonden geflyerd en in het centrum op de laatste koude zaterdag 

voor de verkiezingen ook geflyerd. Mede naar aanleiding van de teleurstellende uitslag en 

de geringe inzet van partijleden heeft de fractie het plan opgevat om vanaf dit voorjaar 

alle leden van de plaatselijke afdeling te bezoeken in plaats van canvasacties. 

 

De fractie heeft in de afgelopen maanden  ook nog bezoek gehad in de fractie van de 

wethouders Vreugdenhil en Weijland. Daarnaast hebben we de Jongerenraad ook 

ontvangen. De Jongerenraad heeft Henk, naast 4 andere raadsleden, genomineerd voor 

de politicus die het meest heeft betekend voor jongeren in de gemeente Ede. 

 

Verder heeft de fractie ook nadrukkelijk gesproken over de communicatie van de fractie 

naar buiten. We mogen ons wel meer profileren in  de plaatselijke pers en wellicht ook de 

regionale pers. Erwin Buter, Ria en Karin gaan zich hier nadrukkelijk mee bezighouden. 

 

Afsluitend: de periode januari – maart was voor veel fractieleden een intensieve periode 

waarin veel werk is verzet en waarin de PvdA in veel debatten een duidelijke bijdrage 

heeft geleverd. 

 

 

Kwartaalverslag fractie PvdA april – juni/juli 2015.  

 

Aan het begin van het kwartaal heeft de afrondende discussie rond het ambtsgebed plaats 
gevonden. Een discussie waarin de PvdA een nadrukkelijke bijdrage (Harry) heeft geleverd. 
Uiteindelijk is het ambtsgebed verplaatst naar een moment voor de raadsvergadering waar elk 
raadslid naar eigen keuze bij aanwezig kan zijn. Zie ook artikel op de site van de PvdA Ede: 7 mei van 
Harry. 
 
In het 2e kwartaal heeft de campagne en het referendum rond de zondagsopening centraal gestaan. 
Vanaf half april heeft de fractie en nog een aantal leden van de afdeling zich ingezet voor de 
campagne rond de zondagsopening. Naast de PR en een flyer heeft de fractie ook vanaf half mei een 
3- tal zaterdagen actief in het centrum van Ede geflyerd, gesprekken gevoerd met passanten enz. 
Op 10 juni is het referendum gehouden  en uiteindelijk heeft de raad op 9 juli een besluit genomen 
over de zondagsopening. Op de site van de PvdA Ede staan een groot aantal artikelen van 
fractieleden over dit onderwerp: 

- 13 mei: “Een bruisend Ede, elke dag” van Harry. 
- 27 mei: “Stem 10 juni voor een bruisend Ede, elke dag!” van Ria. 
- 2 juni: “Moeten we winkelen op zondag?” van Milona.  
- 5 juni: “Géén verbod maar een eigen, vrije keuze!” van Karin. 
- 12 juni: “Grote opkomst vraagt om goede vertaling.” van Harry. 
- 25 juni: “Bijdrage PvdA debat over referendum” van Harry 
- 10 juli: “Koopzondag in Ede een feit.” van Harry. 

 
Hiermee hebben we ook een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma “Flexibele openingstijden 
van winkels horen daar bij, ook op zondag.” gerealiseerd.  
 
In deze periode is ook de visie op het buitengebied aan de orde geweest, o.a. door een 
informatiebijeenkomst voor de raad. De startnotitie buitengebied is ook door de raad vastgesteld. 
 
De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn ook omvangrijk. Te noemen is: 



- Het ontwikkelen van een sociale monitor. Er wordt binnen de raadswerkgroep hard gewerkt 
aan het tot stand brengen van een sociale monitor zodat resultaten en ontwikkelingen 
binnen het sociaal domein helder in beeld komen. Ria zit namens de fractie in de werkgroep 
die dit ontwikkelt. 

- Verder is er op 20 april een intensieve oefening geweest rond incidenten in het sociaal 
domein. Deze bijeenkomst was onder leiding van Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van 
Veiligheid (Nijmegen).  Op 30 juni hebben we een vervolg bijeenkomst gehad en in het 
komende kwartaal komt een concept “Handreiking voor gemeenteraadsleden bij incidenten 
in het sociaal domein” in de raad aan de orde. De PvdA  heeft aan het begin van 2014 bij de 
behandeling van de kadernota “Het is mensenwerk” hier nadrukkelijk om gevraagd.  
Zie ook artikel op de website van 9 mei van Henk. 

 
Met betrekking tot het proces rond mEde maken merken we in de fractie het volgende op: 
Het proces zal geëvalueerd moeten worden. Er zijn positieve en negatieve zaken waar we van 
moeten leren. Het is wennen voor iedereen, voor burgers, voor ambtenaren, voor het College en 
voor de Raad. Burgerparticipatie zal veel aandacht moeten blijven krijgen en we moeten de lessen 
leren uit deze eerste poging. Ook hier willen we onze waardering uitspreken voor onze wethouder 
Marije die hard aan “mEde maken” heeft gewerkt! 
 
In het 2e kwartaal is Permar ook nadrukkelijk in beeld geweest. Begin april wordt duidelijk dat er 
vorig jaar ruim 1 miljoen verlies is geleden. Op 21  mei is er een debat in de raad en ook wij 
verzoeken om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond Permar.  
 
Voor Ede is ook een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het World Food Centrum. Rasit 
heeft het belang van het WFC nadrukkelijk in zijn bijdrage naar voren gebracht. Met name zijn 
oproep om het WFC in te kaderen binnen  de wereldvoedselproblematiek vond een positief gehoor. 
 
Binnen de fractie heeft er in dit kwartaal een wisseling plaatsgevonden. Luuk Oost is vervangen door 
Karin Bijl. Karin was al actief binnen de fractie en stond na Luuk op de kandidatenlijst. 
 
Afrondend kunnen we dit kwartaal misschien wel het meest belangwekkende kwartaal noemen van 
deze raadsperiode. De confessionele partijen hebben op een aantal principiële punten in moeten 
leveren: de afschaffing van het ambstgebed en de openstelling van winkels in de plaats Ede. In de 
ogen van onze fractie zijn het positieve ontwikkelingen voor Ede, om van Ede een bruisende 
gemeente te maken. 
Daarnaast krijgt de ontwikkeling van Ede binnen FoodValley steeds meer gezicht! Als Ede in de 
toekomst als eerste geassocieerd wordt met FoodValley en niet meer als centrum van de Biblebelt, is 
de PvdA fractie zeer tevreden.  
 

 

Kwartaalverslag fractie PvdA juli - september 2015.  
 
Na de hectiek over de besluitvorming rond de zondagsopening (zie vorige verslag) was er vlak voor 
het zomerreces nog de behandeling van de Perspectiefnota. In wezen het bespreken van de 
begroting van 2016 en de wijzigingen die we in deze begroting nog kunnen voorstellen. De bijdrage 
van Harry heeft op de website gestaan.  
Het meest opvallende van deze vergadering was de plotselinge grote hoeveelheid moties en 
amendementen die op het allerlaatst door tal van fracties werden ingediend. De PvdA-fractie heeft 
bij 1 motie (op tijd) het initiatief genomen om de motie,  over afschaffen hondenbelasting , in te 
dienen.  
Het is niet zinvol om alle moties en amendementen hier te noemen, maar wat wel opgevallen is dat 
bij de stemming over de moties (7 stuks) en de amendementen (10 stuks) er geen enkele keer is 



gestemd volgens coalitie - en oppositielijnen. Bij iedere stemming waren oppositie en coalitie 
verdeeld. Dat had ook te maken met het late indienen van tal van moties waardoor afstemming met 
andere partijen vaak niet goed verliep. Voorbeeld: het CDA en D’66 hebben een motie ingediend 
over het sluiten van Perron 31. We waren niet op de hoogte van deze motie en voelden ons ook 
overvallen. CU en PvdA en GroenLinks hebben dan ook tegen deze motie gestemd. 
 
Kortom:  
1: slecht dat zoveel moties en amendementen zo laat gecommuniceerd werden en  
2.goed dat coalitie en oppositie niet als 2 kampen per definitie tegenover elkaar staan. 
Van het eerste moeten we echt leren en tot duidelijker afspraken komen en daar is binnen de coalitie 
door Harry ook al overleg over geweest. En bij de behandeling van de Programbegroting in november 
hopen we daar de resultaten van te merken. 
Van het tweede kan opgemerkt worden dat er voor oppositiepartijen ook wat te bereiken is in de 
raad. Bovendien komt hier ook het voordeel naar voren van een niet dichtgetimmerd convenant. 
 
Na het zomerreces hadden we op 10 september de eerste Politieke Dag Ede (PDE). Rasit heeft bij het 
onderwerp World Food Centrum ook gepleit voor HBO onderwijs op het gebied van Food. MBO  en 
academisch onderwijs zijn voldoende aanwezig, maar op Foodgebied is er nog ruimte voor HBO. 
 
Verder hebben Harry en Rasid een bezoek gebracht aan de bewonerscommissie van Ede Centrum om 
over o.a. Levendig Centrum te spreken. Ten slotte hebben de bewoners daar direct mee te maken. 
 
Op zaterdag 26 september hebben we overleg gehad met het bestuur. We hebben gedachten 
uitgewisseld over parkeren in Ede en de woonvisie, ook met betrekking tot vluchtelingen 
doorgesproken. 
 
Verder is in september de “Handreiking voor gemeenteraadsleden bij incidenten in het sociaal 
domein” in de definitieve versie besproken in de raadswerkgroep Sociaal Domein. 
Daarnaast is de gemeentelijke monitor Sociaal Domein besproken. Er is een landelijke monitor en 
daarnaast wordt er ook een gemeentelijke monitor ontwikkeld. De landelijke monitor bevat op zich 
wel gegevens, maar soms moeten die gegevens wel heel erg vertaald worden naar de  Edese situatie. 
Ria houdt zich met name bezig om namens de PvdA deze monitor mede te ontwikkelen.  
 
Tot zover een wat kort verslag, maar dit kwartaal werd overheerst door het zomerreces 
 

Kwartaalverslag fractie PvdA oktober – december 2015.  
 
In het laatste kwartaal van 2015 hebben 2 thema’s een belangrijke rol gespeeld in de 

fractie en de raad: de opvang van vluchtelingen en de situatie rond Permar. 

Veel hebben we over deze 2 onderwerpen ook al via de website gecommuniceerd, maar 

het is toch goed om daarover even kort terug te blikken. 

De opvang van vluchtelingen leek aan het begin van het kwartaal vlekkeloos te verlopen. 

In Ede werd noodopvang voor 350 vluchtelingen gerealiseerd in de voormalige 

Mauritskazere. De informatieavond voor omwonenden in de Reehorst verliep heel goed. 

Ede heet de vluchtelingen welkom en de aanwas van vrijwilligers om hierin ook met 

daden te ondersteunen is hartverwarmend. 

Ongeveer 4 weken later komt het besluit van het college om toestemming te geven voor 

een Asielzoekerscentrum in Otterlo. COA en een particuliere ondernemer hebben 

overeenstemming bereikt om 600 asielzoekers in een AZC in Otterlo te plaatsen. Het 

college wil daarna in gesprek gaan met de omwonenden, maar die hebben via pers al het 

een en ander vernomen en voordat de gemeente goed en wel een bijeenkomst kon 

organiseren was het verzet tegen het  voorgenomen besluit al georganiseerd. Op 18 



november was er een hectische bijeenkomst in “De Schuilplaats”, ongeveer 1000 

Otterloërs gaven hun onvrede stem. Een enkeling durfde een ander geluid te laten horen. 

 

Rasit Görgülü heeft namens de fractie ons standpunt helder verwoord in het debat op 10 

december. Rasit benadrukt onze humanitaire plicht om kwetsbare mensen in nood goed 

op te vangen. Ook dat op grond van de ervaringen met de noodopvang in Ede positief zal 

worden gereageerd, lag in onze lijn der verwachtingen. De andere kant is ook 

begrijpelijk: het aantal van 600 vluchtelingen voor een dorp van 2500 inwoners is veel. 

Naar aanleiding van de ervaringen met Otterlo is er nu een nieuw proces in gang gezet 

om in Ede minimaal 600 vluchtelingen in een Azc te huisvesten. In de 1e helft van 2016 

hopen we de huisvesting van minimaal 600 asielzoekers te realiseren. 

 

Het 2e onderwerp dat ruim aandacht heeft gehad is het Permardossier. Begin november 

was de presentatie van het onderzoek van bureau Berenschot. Ook daarover hebben we 

via de website uitvoerig verslag gedaan. Een gevolg is geweest dat wethouder Ligtelijn 

haar portefeuille m.b.t. Permar heeft opgegeven en dat Marije Eleveld deze taak van 

haar overneemt. Een lastige klus, maar wij hebben alle vertrouwen in Marije dat ze het 

proces om Permar anders te gaan besturen goed zal realiseren. 

In het debat in de raad was een motie van wantrouwen ingediend door de VVD. Deze 

motie hebben we niet ondersteund omdat wethouder Ligtelijn haar conclusies al had 

getrokken en zij in de ogen van de PvdA haar werk binnen het sociaal domein naar 

behoren doet. 

 

Verder hebben we in deze periode ook de woonvisie voor de komende jaren vastgesteld 

en Karin Bijl heeft daar een helder verhaal over gehouden in de raad. Haar pleidooi om 

meer goedkope huurwoningen te realiseren in de komende jaren kwam goed naar voren. 

 

Bij de algemene beschouwingen zijn door de PvdA 3 moties ingediend die alle 3 zijn 

aangenomen: 

- Motie over het ondergronds aanleggen van de hoogspanningskabels in Ede. 

- Motie over dat “alle kinderen mee kunnen doen”, ook als de kinderen in een gezin 

leven dat in de schuldsanering zit. Deze kinderen hebben soms wat extra 

ondersteuning nodig en daar vraagt de motie om. 

- Motie over “bijverdienen in de bijstand”, waarin gevraagd wordt om experimenten 

te onderzoeken in andere plaatsen om bijstandsregels te verzachten, zodat we in 

Ede hier ook kunnen experimenteren met versoepeling van bijstandsregels. 

 

Naast het normale raadwerk hebben we als fractie ook nog een avond georganiseerd 

over een buurtschool in de Enkawijk. Een buurtschool waar kinderopvang, peuteropvang, 

buitenschoolse en naschoolse opvang en gewoon onderwijs allemaal onder 1 dak 

plaatsvindt.  

Loes Ypma, 2e kamerlid van de PvdA, heeft het ideaal nog eens krachtig toegelicht. 

Daarnaast zijn we intensief in gesprek geweest met de bewoners en waren wethouder 

Weijland en vertegenwoordigers van openbaar en christelijk onderwijs ook nadrukkelijk 

aanwezig. 

 

Ook heeft de fractie de nodige werkbezoeken afgelegd, waarvan het bezoek aan het 

Plushuis er 1 van was. Een woning die energie oplevert in plaats van alleen maar energie 

kost. Nicolaas van Everdingen heeft ons enthousiast verteld en rondgeleid door zijn 

woning. Veel ideeën voor hoe er anders met energie kan worden omgegaan kwamen 

naar voren. Zeer inspirerend om zo met het thema duurzaamheid bezig te zijn. 

 

Verder hebben we o.a. bezoeken gebracht aan ACV, Opella, ROC A12, SamenStede, FNV, 

klimaatconferentie voor FoodValley, noodopvang Mauritskazerne. 

 

Nog zeer de moeite waard om te melden is dat Harry vanaf november in de 

agendacommissie van de gemeenteraad zit. Het betekent dat Harry met regelmaat nu 



oordeelsvormende vergaderingen van de raad zal voorzitten. Zijn  vuurdoop was niet 

makkelijk, want dat was het debat over het AZC in Otterlo met een vrij onrustig publiek 

op de publieke tribune. Maar Harry heeft het voorbeeldig geleid en mocht na afloop veel 

complimenten, ook van andere partijen in ontvangst nemen! 

 
P.S. U kunt de raadsvergaderingen op de volgende site ook nakijken en zelfs per fractielid kijken 
welke inbreng er is geweest. 
Ede.notubiz.nl > De raad > zoek bijv. R.Görgülü> klik op “Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?” > 
10 december oordeelvormende vergadering> scroll naar onderen en u kunt de inbreng van Rasit 
terugzien. 
Zo kunt u op elk raadslid en fractievolger kijken wat er gezegd is in oordeelsvormende en 
besluitvormende vergaderingen. 
 
Vriendelijke groet, 
Henk Buikema, 
Fractiesectretaris PvdA Ede. 
 


