
 

 

 
Afdeling DAL 

 
Verslag ledenvergadering PvdA DAL, 16 mei 2017 
 
Aanwezig bestuur: Ciska van Aken, Evert Mulder, Leo Sparreboom || Ton Keuning 
Afwezig bestuur: Bert Dieters (vakantie), Grietje Uuldriks (ziek). 
 
Afmeldingen van de leden Anna Meijerhof, Mario Brouwer, Henk ten Brinke, Renée Zijlstra,  
Lies Oldenhof 
 
Verslag nav de oprichtingsvergadering wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Nav verslag: In Loppersum was een potje opgenomen voor de verkiezingen. Het bestuur komt 
voor de gemeenteraadsverkiezingen hier op terug met een voorstel. 
 
Corrinne Jansen vraagt naar de campagne voor de 2' kamer verkiezingen, zij heeft daar weinig 
van gemerkt. Er zijn met name door Bert Dieters de nodige activiteiten georganiseerd. Spijtig dat 
ook door technische problemen (zie verder) de informatie hierover maar beperkt bij de leden 
kwam.  
 
Werkplan: 
Ton  stelt voor om 3x per jaar te vergaderen en die z.s.m. te plannen. Aldus besloten. 
Corinne Jansen stelt voor om in buurthuizen te vergaderen, dit voorstel wordt overgenomen 
Bé Schollema stelt voor om daarnaast vooral ook thema-vergaderingen te organiseren. Aldus 
besloten. 
Janny Volmer vraagt wat de gedachte is om een buurman of vrouw mee te nemen naar 
bijeenkomsten. 
Ciska legt uit dat we als partij willen groeien, wanneer iedereen zorgt dat geinteresseerden 
meekomen dan is dat een goede manier om ons draagvlak te vergroten. Groei van onze partij is 
niet alleen een verantwoordelijkheid van het bestuur, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit 
is een actie die we allemaal kunnen inzetten om ons ledenbestand te vergroten. 
 
Liesbeth Wassenaar vindt het goed dat in het werkplan staat dat we meer contact met leden willen. 
Haar ervaring met de 1 mei actie is dat leden contact erg op prijs stellen. 
 
Communicatie 
Ton is verantwoordelijk voor communicatie van de afdeling DAL. Ton legt uit dat de technische 
overgang van drie afdelingen naar één afdeling moeizaam tot stand komt. Een belangrijke oorzaak 
is dat het kantoor in Amsterdam moet inkrimpen na het bedroevende verkiezingsresultaat en 
daardoor amper in staat is de zaken te regelen. Inmiddels is de ledenadministratie van DAL 
beschikbaar. Ook de DAL website zal binnenkort in de lucht zijn. Ton roept op om stukken met 
inhoud aan te leveren. 
Fractieleden zullen nog informatie over henzelf aanleveren. Het bestuur heeft dat gedaan. 
 
De oude afzonderlijke websites van Delfzijl zullen door "Amsterdam" worden verwijderd. 
Que Social Media wordt Twitter vooral gebruikt door kranten, politici en publieke bedrijven. Een 
aantal pvda politici twittert wel. Er is ook een DAL account: @PvdADAL 
 
Facebook Pvda DAL is in voorbereiding, Ton zal die in de lucht brengen. De oude facebook pagina 
van Facebook Delfzijl zal gestopt kunnen worden met een verwijzing naar de nieuw op te zetten 
Facebook pagina. 
 
 



 

 

Begroting: 
Evert licht de begrotingssystematiek toe. Hij heeft de begroting voor de afdeling DAL gebaseert op 
de gewoonte van de oude afdelingen, plus een aantal wijzigingen voor het voorgenomen beleid. 
Vraag: er staat een post voor scholing. Toelichting: In het werkplan staat dat wij bestuursleden en 
kandidaat raadsleden willen laten scholen. 
Vraag: er staat een post voor interne activiteiten: dat is de optelling voor hoe dat in het verleden 
werd geboekt. 
Vraag: hoe wordt omgegaan met afdracht van politici, dat is begroot conform de richtlijnen. Zo 
loopt dat op dit moment ook. 
 
Er wordt een kascommissie ingesteld:Tjaard Moed is bijeenroeper. 
 
Wat speelt in de gemeenteraden? 
 
Janny Volmer: 
 
Wat speelt er zoal in Delfzijl: 

1- Herindeling. Wordt weer geagendeerd omdat er fracties zijn die de DAL+ variant nog weer 
willen onderzoeken. 

2- Sociaal Domein. Voor de komende raadsvergadering ligt er een evaluatie en er wordt 
gevraagd in te stemmen met nieuwe plannen. 

3- Realisatie van een Gezondheidscentrum in het Oude Postkantoor waar patiënten terecht 
kunnen voor uiteenlopende diensten op het vlak van gezondheidszorg .Er  ligt 
een  intensieverklaring  tot samenwerken  door de huisartsen in Delfzijl, Apotheek 
Wildersgang, Fysiodelta, Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland en het Ommelander 
Ziekenhuis. De plannen zijn uitgewerkt en er wordt gekoerst op de start van de bouw in 
september van dit jaar. 

4- Realisatie van een woonservice zone rondom het Vennenplein. 
5- Onderwijstransitie zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Dit 

laatste in samenwerking met Appingedam. 
6- Toekomstbestendig maken van theater de Molenberg 
7- Gebiedsgerichte aanpak voor wijken en dorpen. ( het leefbaar maken/houden van wijken 

en dorpen, voortvloeiend uit de versterkingsopgave voor Delfzijl. 
8- Woonvisie. De uitgangspunten voor de woonvisie worden geformuleerd aan de hand van 

een op te stellen plan. ( Lange termijnagenda ) 
  
Schriftelijke vragen: 

1- Kinderen in armoede 
2- Kinderen met een PGB schuld 
3- Uitvoeren van h.h. taken door HBO opgeleide verpleegkundigen 
4- Flextensie 
5- Ivak 
6- Peterspeelzaalmogelijkheden voor  AZC kinderen 
7- Kindermishandeling 

 
Moties: 

1- Anoniem solliciteren 
2- Schadeafhandeling bij aardbevingen 
3- Afschaffen hondenbelasting 

  
Verder heeft de PVDA zich ingezet voor een vraag die bij ons binnenkwam via  het Ombudsteam 
van de 2e kamer, over een maatwerkregeling voor een kind met dyscalculie. Succesvol afgerond. 
Commissie integriteit. Het wordt te gek zoals sommigen zich gedragen tijdens de 
raadsvergadering.  
Vraag aan de leden: 
Hoe gaan we de verkiezing in? 



 

 

Op eigen kracht of zoeken we lijstverbindingen o.i.d. ?? 
Zo ja, met welke partij? 
 
 
 
Hilbrand Brandsma: 
 
In Appingedam wordt ook veel gesproken over de herindeling 
Motie over raadsvoorstel van Loppersum met kleine aanpassing, doel op de lange baan schuiven 
herindeling is in Appingedam overgenomen. 
Walbeschoeiing, achterstallig onderhoud, verantwoordelijkheid van waterschap 
Zorgcentrum in Delfzijl lijkt sterk op eerder plan in Appingedam. Zou goed zijn wanneer pvda 
appingedam en delfzijl daar samen in optrekken. 
Idem voor schoolcampus voortgezet onderwijs. 
Anoniem solliciteren, inhoudelijk goed maar moeilijk om draagvlak voor te krijgen. 
Verhouding in de raad van appingedam, is wb omgangsvormen plezierig. 
Lijstverbinding, maar met wie. Misschien zijn de sp raadsleden het dichtst bij de pvda fractie. 
Vraag: hoeveel wmo geld gaat naar de damwanden. 
Hilbrand niets. Het komt uit gelden die gereserveerd zijn voor waterstaatkundige werken. 
WMO gelden blijven voor de WMO is ook de inzet van de pvda. 
 
Verkiezingen. 
In feite drie campagnes vanuit 1 bestuur 
Vinden van raadsleden, werven, openbare oproep geinteresseerden binnen en buiten de partij. We 
moeten dus drie lijsten met goede kandidaten samenstellen, dat is een uitdaging. Het bestuur 
ontvangt graag tips en namen wie te benaderen.  
We stellen een selectiecommissie samen die bestaat uit Grietje, Leo, vertegenwoordiger van 
iedere plaats plus een extern lid. De selectiecie zal in subgroepen spreken met de kandidaten. 
Aldus besloten. 
 
Frida Boonstra: In loppersum lijkt samenwerken met Groen Links een logische vervolgstap. 
 
Een bijeenkomst waarin we hier over nadenken is interessant en zinvol. Dat moet dan tijdig en ook 
goed voorbereid. Thematische bijeenkomst 10 juni aanvang 13.30, wordt voorbereid door Janny 
Volmer, Corinne Jansen en Joop van der Lei. 
 
Rondvraag 
 
Rozen op 1 mei 
Mw Bonnema Holtker, had vorig jaar een speldje moeten hebben voor 70 jarig lidmaatschap. Dat 
is inmiddels rechtgezet met een dikke bos rozen en een taart. 
 
We spreken af dat voortaan vanaf 75 jaar mensen op 1 mei een bosje rozen krijgen. We nemen 
dat in het beleidsplan op. De rozentraditie wordt voortgezet van 75+. 
Leo zorgt voor een briefje naar de leden die dan een aantal jaar niet iets krijgen. 
 
Rondvraag: 
Leo kondigt aan dat hij in verband met zijn gezondheid een opvolger zoekt als secretaris. 
 
 
 


