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Woensdag 6 juli: Schaduwfractie gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 7 juli: Raadsvergadering 19:30 uur

ZOMERVAKANTIE
 
Woensdag 7 september: Schaduwfractie / bestuursvergadering 
gemeentehuis 19:30 uur

Donderdag 8 september: Raadsvergadering 19:30 uur

Woensdag 21 september: Schaduwfractie gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 22 september: Raadsvergadering 19:30 uur

Vrijdag 30 september: Werkbezoek Gedi 

Woensdag 5 oktober: Schaduwfractie gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 6 oktober: Raadsvergadering 19:30 uur
 
Vooraankondiging:
Woensdag 12 oktober: Belangrijke discussieavond in Linksaf 

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 2 OKTOBER 2016
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





We doen gewoon / niet meer mee…*
*= Doorhalen wat niet van toepassing is

Een donderslag bij een hemel, die welis-
waar niet meer helemaal helder genoemd 
kon worden, maar toch… een donderslag. 
Groot-Brittannië stapt uit de Europese Unie 
omdat een meerderheid van de bevolking 
dat wil. De uiterste vorm van democra-
tie, zult u zeggen, en dat is ongetwijfeld 
waar, maar alweer moest ik aan Sir Winston 
Churchill denken die ooit schreef: “Het 
beste argument tegen democratie is een 
gesprek van vijf minuten met de gemid-
delde kiezer…”.  Met het uitschrijven van 
een referendum en het aanvaarden van het 
daaruit voortkomende advies wordt per de-
finitie het lot van de natie gelegd in de han-
den van de gemiddelde kiezer. En dat hoeft 
niet erg te zijn; wanneer we de overtuiging 
hebben dat de gemiddelde kiezer in staat is 
een zorgvuldige afweging te maken uit de 
geboden alternatieven; prima toch. 

Wanneer voor- en tegenstanders zich in hun 
campagnes zouden beperken tot het ver-
kondigen van controleerbare feiten, zoveel 
te beter. Wanneer diezelfde partijen zich 
zouden onthouden van het aanwakkeren 
van onderbuikgevoelens en het inspelen op 
angsten van onzekere groepen in de samen-
leving; het zou de kwaliteit van het debat 
ten goede komen. Ja, als aan al dergelijke 
voorwaarden zou zijn voldaan, zou een 
referendum een prima middel kunnen zijn 
om te helpen tot een afgewogen besluit-
vorming te komen. Helaas wordt aan der-
gelijke voorwaarden maar zelden voldaan. 
Meningen worden als feiten gepresenteerd, 
onlustgevoelens worden willens en wetens 
aangewakkerd en met de waarheid wordt 
het niet altijd even nauw genomen. En dan 
bestaat het risico dat de grootste schreeu-
wers gelijk krijgen, of de sterkste lobbyisten. 
Want hoe is het anders mogelijk dat Donald 
Trump in de VS ook maar als presidentskan-
didaat in overweging wordt genomen, hoe 

is het mogelijk dat in datzelfde land van de 
onbegrensde mogelijkheden automatische 
vuurwapens binnen ieders bereik liggen, zo-
dat we steeds opnieuw worden opgeschrikt 
door de afschuwelijke berichten over schiet-
partijen op scholen of in bars. Hoe is het 
mogelijk dat Geert Wilders, die naast zich-
zelf het aan niemand, zelfs niet aan vertrou-
welingen als Fleur Agema, gunt om lid te 
kunnen worden van de PVV, zoveel aanhang 
weet te creëren dat hij überhaupt een seri-
euze factor kan zijn in de Nederlandse po-
litiek. Het zou een aardige stelling kunnen 
zijn: “Referenda vormen de podia waarop 
de grootste schreeuwers zich het best thuis 
voelen”. 

Terug naar Engeland, naar Brexit… Moet dat 
dan niet mogelijk zijn, uittreden uit een vrij-
willig aangegane verbintenis? Dat zou te ver 
gaan; dat zou bijvoorbeeld betekenen dat 
echtscheiding niet meer mogelijk zou zijn. 
Niemand staat te juichen wanneer een stel, 
dat ooit uit volle overtuiging voor elkaar 
koos, uit elkaar gaat. Maar ook niemand (al 
lijkt de Christen Unie af en toe trekjes te ver-
tonen die die kant uit neigen te gaan) zal 
anno 2016 in ons land beweren dat slechts 
de dood een eind kan maken aan een een-
maal gesloten huwelijk.  En toen in de jaren 
’60 de gemeenschappelijke weiden in Gene-
muiden onderwerp van een dispuut waren, 
was in ieder geval duidelijk wat een rechter 
daarvan zou hebben gevonden: “niemand 
kan tegen zijn wil gedwongen worden in 
een onverdeelde boedel te blijven…”. Dus 
uittreden mag…? Dat is ook weer lastig… 
Mag Genemuiden, als meer dan de helft 
van de bevolking daar de voorkeur aan zou 
geven (wat bepaald niet onwaarschijnlijk 
is) onderhandelingen starten om weer als 
zelfstandige gemeente, los van Zwartewa-
terland, verder te gaan? Is uittreden (als 
dat al mogelijk is) ook niet kiezen voor de 



weg van de minste weerstand?  Ik ga hier 
geen pleidooi houden voor de volmaakt-
heid van de Europese Unie. Het gebrek aan 
democratisch gehalte in Brussel is algemeen 
bekend. Het ontbreken van gevoel voor 
wat werkelijk leeft binnen de samenleving 
is schrijnend. Als Den Haag wel eens wordt 
vergeleken met een kaasstolp, dan is Brussel 
toch zeker de ’sterk verbeterde versie 2.0’ 
daarvan. Maar tegelijkertijd daag ik iedere 
tegenstander van Europese samenwerking 
uit om een periode in de geschiedenis aan 
te duiden (ja, de Gouden Eeuw mag ook) 
waarin gedurende 70 jaren welvaart, wel-
zijn, gezondheid, onderwijsniveau en ook 
vrede (al valt daar mogelijk wel wat op af te 
dingen)zo spectaculair zijn gegroeid. En niet 
alleen bij een maatschappelijke elite, maar 
breed gedeeld door de hele bevolking. Het 
is niet aan te tonen dat dat uitsluitend een 
gevolg is van Europese samenwerking, ster-
ker, dat zal zeker niet het geval zijn. Maar 
het kan niet worden ontkend dat die Euro-

pese samenwerking daar een enorme bij-
drage aan heeft geleverd. Dat weggooien, 
omdat grote stromen vluchtelingen een vei-
lige plaats zoeken in dat Europa, dat is met 
de rug naar de geschiedenis gaan staan. Een 
geschiedenis die ons leert dat ons land, ook 
uit welbegrepen eigenbelang, maar toch 
vooral ook uit waarden als solidariteit en 
medemenselijkheid, altijd de samenwerking 
met andere landen heeft gezocht en ook 
altijd plaats heeft geboden aan velen die 
in hun eigen land zich hun leven niet zeker 
wisten.

En natuurlijk zijn er dan nog steeds pro-
blemen. En natuurlijk zijn er perioden van 
crisis. Maar juist dan is het van belang de 
rijen gesloten te houden. Juist dan is het 
van belang dat de sterkeren aangeven wel 
wat meer lasten op de schouders te kunnen 
dragen. En juist dan geeft het geen pas om, 
als een verwend jongentje, dat zijn zin niet 
krijgt, te roepen dat je niet meer mee doet.

Harrie Rietman

Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen

Donderdag 23 juni was de raadsvergade-
ring waarin het rekenkamerrapport over de 
industriehaven in Genemuiden in de raad 
werd besproken. Dit onderzoek was op ver-
zoek van onze fractie uitgevoerd. We heb-
ben het onderzoek laten verrichten, omdat 
er bij ons nog al de nodige frustratie lag in 

het feit, dat we een subsidiefuik waren inge-
zogen en vanwege het feit, dat de uitbrei-
ding haven slechts ten dele is gevoerd, ter-
wijl wel het volledige krediet van 2,7 miljoen 
was benut. In eerste instantie lag er een 
bestek waarbij de industriehaven zou wor-
den uitgebreid met een aanlegkade van 400 



meter en een op- en overslag terrein voor 
containers.  Het zou zelfs een haven moeten 
worden die moest dienen als een regionaal 
knooppunt tussen de containerhavens van 
Kampen, Zwolle en Meppel. Mede daardoor 
hebben we een subsidie ontvangen. Uitein-
delijk is het een haven geworden voor de 
lokale gebruikers, waarbij Fuite Veevoeders 
veruit de belangrijkste gebruiker is. We heb-
ben een aanlegkade van 400 meter, waarvan 
slechts 200 meter is vernieuwd. De haven-
kom is dus ook uitgebreid en uitgebaggerd 
en het containerterrein is komen te verval-
len. Er is slechts 8.000 m2 bestrating aange-
bracht in plaats van 20.000 m2.In plaats van 
een mooie nieuwe haven hebben we nu een 
haven die is opgeknapt, waarbij ook nog 
materialen zijn hergebruikt. Van een Mer-
cedes C-Klasse naar een tweedehands Ford 
Focus. In principe is daar niks mis mee, maar 
dan zou je veel geld over moeten houden. 
En dat is niet het geval. 

We zijn tijdens het hele proces met een 
aantal fracties, waaronder de SGP, die toen 
nog in de oppositie zat, opgetrokken om 
te kijken naar nut en noodzaak en de kos-
ten. In de raad is ooit geopperd, mede door 
de SGP, dat een krediet van max. 2 miljoen 
voldoende zou zijn om het hele plan uit te 
voeren. De markt was willig, we zaten mid-
den in de crisis. Uiteindelijk kwam het tot 
een aanbesteding waarbij 5 bedrijven wa-
ren geselecteerd, waaronder Boskalis, van 
Oord en de Beens Groep (Genemuiden). De 
grote jongens hebben zich tijdens de pro-
cedure teruggetrokken. Waarschijnlijk om-
dat ze teveel tijd moesten investeren in een 
voor hun doen te klein project. Uiteindelijk 
hebben de 2 kleinere bedrijven een bieding 
gedaan, die ver boven het budget uitkwam. 
Beide bedrijven  kwam met een bod tussen  
4,5 miljoen en 4,7 miljoen.   Hierdoor kon 
dus niet tot gunning worden overgegaan. 
Men heeft toen besloten om met de 2 be-
drijven om tafel te gaan zitten om te kijken 

wat er mogelijk was. Eén bedrijf heeft zich 
toen teruggetrokken, zodat we met een lo-
kale aannemer overbleven waarmee men 
onderhands is gaan onderhandelen om bin-
nen het budget van 2,7 miljoen te komen 
en daar is een gunning uit voort gekomen. 
Bij ons rezen er toen de volgende vragen: 
a. Is onderhandse gunning rechtmatig  na 
een openbare aanbesteding  en conform 
het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. b. 
Is het budget doelmatig besteden. We spre-
ken tenslotte over gemeenschapsgeld. Voor 
de onderhandse gunning heeft men juridi-
sche bijstand gehad en daarbij heeft men de 
grenzen van het toelaatbare opgezocht.  

Gelukkig voor de gemeente heeft niemand 
geklaagd en kwam er dus ook geen rech-
ter aan te pas. Wat ons ook bezig hield was 
het bedrag dat we uiteindelijk hebben be-
taald voor een “tweedehands” haven. In de 
voorbereiding waren we, met de SGP-fractie 
in de oppositie, samen van mening dat we 
voor een nieuwe haven aan 2 miljoen vol-
doende hadden. We hadden dit gecheckt in 
de markt.  Nu, met de SGP in het college, 
kwam er uiteindelijk een bedrag uit van 2,7 
miljoen euro, terwijl we 200 meter dam-
wand (400.000,-- euro) en 12.000 meter 
bestrating (300.000,-- euro) minder heb-
ben laten uitvoeren. We hebben materia-
len hergebruikt en minder gebaggerd. We 
hebben zelf onderzocht bij een aannemer, 
die veel in dit werk zit en hij liet ons weten, 
dat dit werk uitgevoerd had kunnen worden 
voor 1,5 miljoen. De hoofdgebruiker van de 
haven (Fuite Veevoeder) had dit ook laten 
uitrekenen en kwam zelfs op een nog lager 
bedrag.  Waar is het verschil gebleven. We 
hebben dit tijdens ons betoog in de raad 
aangekaart, maar alle fracties hielden de ka-
ken op elkaar. We moeten maar denken wie 
zwijgt stemt toe. Er is daarmee wel ca. 1,2 
miljoen euro aan gemeenschapsgeld door 
het afvoerputje gegaan.  Hopelijk krijgt de 
SGP-wethouder nog eens wroeging.  

Klaas Eenkhoorn, raadslid



Thema-avond ‘Participatiewet’ PvdA levert veel resultaten op

Ondernemers staan meer open voor 
jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Ondernemers hebben tegenwoordig veel meer aandacht voor jongeren die het moei-
lijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk resultaat van de Participatiewet. 
“Bedrijven realiseren zich dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is dan 
kringlooppapier en Max Havelaar koffie”, zegt Tweede Kamerlid Johan Kersten vrijdag 
tijdens een themavond van de PvdA-afdelingen Zwolle en Zwartewaterland. De partij 
onderzocht de afgelopen periode uitgebreid de gevolgen van de Participatiewet.

Ondanks de mentaliteitsverandering bij on-
dernemers moet er nog veel gebeuren om 
iedereen aan het werk te krijgen. Dat is het 
belangrijkste doel van de wet die sinds 1 
januari 2015 de Wet werk en Bijstand, de 
WSW en de Wajong vervangt. Coalitiepar-
tijen PvdA en VVD spraken bovendien met 
werkgevers af dat er 150.000 banen voor 
jongeren uit de doelgroep moeten komen 
en 30.000 beschutte plekken voor mensen 
met de grootste afstand tot de arbeids-
markt.
In Linksaf in Hasselt bleek dat het met het 
scheppen van die 150.000 banen goed 
gaat, maar dat er nog nauwelijks beschutte 

plekken zijn gevonden. “Ondernemers lig-
gen goed op schema, maar de overheid als 
werkgever blijft achter. Dat is heel slecht”, 
aldus Kersten. Volgens Annemarieke Nierop 
van de Wiardi Beckmanstichting (het we-
tenschappelijk bureau van de PvdA) komt 
dat omdat gemeenten soms te klein zijn of 
omdat ze het simpelweg vertikken om be-
schutte werkplekken te realiseren. 

Nierop presenteerde ook de uitkomsten van 
een onderzoek naar de gevolgen van de 
Participatiewet. Die ondersteunen de visie 
van Kersten. “Ondernemers staan veel meer 
open voor deze doelgroep. En aan de ande-



re kant voelen jongeren zich serieuzer geno-
men. Ze vinden werk heel belangrijk, terwijl 
ze jarenlang zijn buitengesloten omdat ze 
zogenaamd niet konden werken.”

Dat werk essentieel is in een mensenleven 
betoogde ook de Genemuider ondernemer 
Reind Breman. Hij gaf een treffend voor-
beeld. “Met onze kerk namen we een nieu-
we jeugdwerkleider aan, die een dag later 
een dwarslaesie overhield aan een ongeluk 
tijdens militaire dienst. We wilden deson-
danks met hem verder. Wie denk je dat als 
eerste de revalidatiekliniek verliet…”. Bre-
man riep op om wet- en regelgeving niet 
te moeilijk te maken. Hij stelt dat de Partici-
patiewet het voor bedrijven juist moeilijker 
maakt om mensen aan te nemen. 

Anneke Speelman presenteerde tenslotte 
de resultaten van onderzoek van de PvdA 
in Zwolle en Zwartewaterland. Dat komt 
overeen met die van de Wiardi Beckmans-
tichting. In beide onderzoek komt ook een 
opmerkelijke beeld over onderwijs naar vo-
ren. “Soms is doorleren niet de meest ideale 
weg naar een baan. Een aantal leerlingen 
van het praktijkonderwijs voelt zich onder 
druk gezet om door te leren, maakt vervol-

gens de vervolgstudie niet af en valt buiten 
de boot.”
Rode draad van de avond was dat de mens 
centraal moet staat. “Achter ‘een nummer’ 
gaan mensen schuil met specifieke talenten. 
Die moeten we veel zichtbaarder maken. 
‘Echt werk’ geeft mensen een doel en zelf-
vertrouwen”, stelt Kersten, die zich met de 
PvdA daarvoor hard maakt. De partij heeft 
veel gedaan om de gevolgen van de Partici-
patiewet in kaart te brengen en zet zich in 
om eventuele problemen op te lossen. “Op 
papier werkt het goed, maar in de praktijk 
gaan er soms zaken mis. Al staan tegenover 
elke negatieve situatie ook veel positieve 
voorbeelden.”

Organisatoren Greet Generaal en Pascal Ar-
nold van PvdA Zwartewaterland kijken na 
afloop tevreden terug op de avond. Bij de 
avond in Hasselt waren onder meer poli-
tici, wethouders, ondernemers, onderwijs-
bestuurders en mensen uit de doelgroep 
aanwezig. Carry Abbenhues presenteerde 
de avond. “De interviews die we de afge-
lopen tijd hielden en deze avond hebben 
veel resultaten opgeleverd. Samen met de 
wethouders van Zwolle en Zwartewaterland 
willen we lokaal de problemen oplossen.”

Woningbehoefte
Op 22 februari werd in Linksaf een bijeenkomst gehouden over het wonen in Hasselt. 
Het was een geslaagde bijenkomst, het verslag hiervan is in het vorig Vuistje te lezen. 
Er werd door een woningbehoefteonderzoek aangekondigd; inmiddels hebben 4.000 
inwoners een enquete toegestuurd gekregen. Wie geen brief heeft ontvangen maar 
toch mee wil doen, kan dit  digitaal doen via https://s.chkmkt.com/zwartewaterland. 
Of een papieren versie vragen bij de gemeente: tel.nr.  385 3000

Wanneer je van mening bent dat er meer gebouwd moet worden voor ouderen, jon-
geren of dat er voor andere vormen van wonen aandacht moet zijn, of omdat je 
andere wensen hebt, dan is dit dé manier om dit te melden.

Wanneer je wilt, kun je door deelname, meedingen aan een etentje in één van de 
restaurants in onze gemeente.    



Dat is geen asielzoeker, dat is een mens

Maandag j.l. was het wereldvluchtelingendag en verspreide Loesje een poster met 
deze prachtige tekst. Een spreuk die ons uit het hart is gegrepen en die overigens niet 
alleen voor asielzoekers geldt, maar voor iedereen waar we de neiging van hebben 
om ze in een hokje te stoppen en er een oordeel over te hebben, of ze speciaal te be-
handelen. Laten we eerst en bovenal iedereen als mens zien én behandelen.

Het zal u ook niet verbazen dat onze be-
schouwingen nu juist vanuit dit standpunt 
zijn vormgegeven. 
Voorzitter, enige maanden geleden, midden 
in de groeiende problematiek rond groei-
ende stromen vluchtelingen, hebben wij als 
raad unaniem drie moties aangenomen. De 
achtergrond hiervan was dat wij als raad 
en als gemeente onze verantwoordelijkheid 
willen nemen voor deze problematiek, maar 
bovenal voor deze mensen. Naast het feit 
dat er drie dagen noodopvang in de Streu-
kelerveste heeft plaats gevonden, hebben 
wij nog geen concrete acties en activiteiten 
van het college op dit terrein gezien. Wij be-
treuren dit en vinden dat juist een sociale 
gemeente als de onze voorop moet lopen 
en haar bijdrage moet leveren. Nu blijkt dat 
er momenteel geen noodzaak is voor extra 
opvangcapaciteit komt u wat ons betreft 
met andere initiatieven. 
Ons wordt als politici, wat overigens ook 
gewoon mensen zijn, vaak verweten dat we 
alleen het korte termijn belang voor ogen 
hebben. Hooguit vier jaar vooruit en dat is 
het dan.
Als PvdA staan we hier toch wat anders in. 
Juist de gevolgen van ons handelen nu voor 
de wereld van straks heeft onze aandacht. 
Die aandacht geldt heel breed; 
goede voorschoolse voorzieningen – voor 
een goede start
goed jeugdwerk – om tot zelfredzame vol-
wassenen te komen
goede bibliotheken – om laaggeletterdheid 
tegen te gaan
werken aan schuldenpreventie – opgroeien 
in armoede, het hebben van schulden trekt 
een zware wissel op het leven van hen die 

dit aangaat.
zwembaden binnen redelijke afstand – om 
in deze waterrijke omgeving goed voorbe-
reid “op stap” te kunnen gaan
Goede voorzieningen voor starters op de 
arbeidsmarkt – een goede start van de car-
rière is een belangrijke stap naar een mooie 
loopbaan
Duurzaam gebruik van onze grondstoffen 
– zodat de generaties na ons óók nog een 
aarde hebben om op te leven.

Die blik naar de toekomst is belangrijk en 
tegelijk vinden we ook het nú belangrijk.
Het ideaalbeeld hierbij is toch, nu het goed 
hebben zonder dat we in de toekomst hier-
van negatieve effecten krijgen.
Voorzitter, als het gaat om algemene be-
schouwingen dan valt er veel te zeggen. Wij 
willen ons in het vervolg van deze bijdrage 
tot drie onderwerpen beperken: wonen, 
werken en duurzaamheid. Tot slot zullen wij 
nog een aantal vragen stellen n.a.v. de door 
het college opgestelde kadernota, die wij 
overigens in grote lijnen ondersteunen.

Wonen
Wij vinden dat er voor iedereen een pas-
sende plek moet zijn om te wonen in Zwar-
tewaterland. Dat wil zeggen dat er voor 
alle woonvragen een passend aanbod moet 
zijn. Welke woontypes ontbreken zal onder 
andere duidelijk worden uit het woonbe-
hoefte onderzoek dat momenteel wordt 
gehouden. Als PvdA hebben we eerder dit 
jaar ook al een inventarisatie gedaan en een 
speciale avond over wonen in Zwartewater-
land georganiseerd. Wat hieruit bleek is dat 
er in ieder geval behoefte is aan betaalbare 



(huur) woningen voor jongeren. Ook kleine-
re wooneenheden voor jongere alleenstaan-
den. Verder bleek hieruit dat senioren die 
te maken hebben met het kleiner worden 
van hun huishouden (kinderen uit huis) en/
of die te maken hebben met toenemende 
lichamelijke ongemakken het lastig vinden 
om geschikte meer gelijkvloerse woningen 
te vinden. Wij doen in ieder geval een op-
roep om creatieve ideeën op het gebied 
van wonen, denk bijvoorbeeld aan het weer 
opkomende idee van woongroepen als een 
knarrenhof, een kans te geven en met een 
open blik te beoordelen en stimuleren.
Verder lijkt het ons een goed idee om – voor-
uitlopend op de uitkomsten van het woon-
behoefte onderzoek – alvast weer de moge-
lijkheid te realiseren voor startersleningen. 
Wij kunnen ons voorstellen dat een deel van 
het incidentele voordelige jaarresultaat (de 
€ 257.000 besparing uitvoeringskosten RUD 
zou hiervoor (deels) gebruikt kunnen wor-
den).

Duurzaam:
Zoals al eerder gezegd heeft ons handelen 
van nu en de effecten daarvan op de toe-
komst onze speciale aandacht. Dit krijgt het 
meest concreet vorm in het duurzaamheids-
beleid. Wij vinden dat we als gemeente 
Zwartewaterland hier nog meer aandacht 
voor zouden kunnen en moeten hebben. 
Om bij het vorige aandachtspunt, wonen, 
aan te sluiten, kan dit allereerst door van-
af nu in te zetten op energieneutrale wo-
ningbouw. Het stimuleren en realiseren van 
energieneutrale “nul op de meter” wonin-
gen moet wat ons betreft vanaf nu gewoon 
worden. Wij vragen het college om hiervoor 
zo snel mogelijk met zo concreet mogelijke 
voorstellen te komen.
Bij het werken aan duurzaamheid past on-
der andere een voorbeeldfunctie van ons 
zelf als gemeentelijke overheid. Wat de 
PvdA betreft nemen we deze voorbeeld-
functie serieus. Dit kan zich onder andere 
uiten in een ambitieus streven als het gaat 
om het realiseren van een “energieneutrale 

gemeentelijke organisatie”. Zelf vinden wij 
het jaartal 2020 hiervoor mooi klinken!
Die voorbeeldfunctie geldt wat ons be-
treft zeker als het geldt om de afname van 
stroom. Helaas hebben wij geconstateerd 
dat wij als gemeente Zwartewaterland op 
dit moment gebruik maken van zgn. sjoe-
melstroom. Dit moet indien mogelijk wat 
ons betreft vanaf morgen en nog liever van-
daag anders. Wellicht wat ongebruikelijk, 
maar om dit kracht bij te zetten willen we 
hierover aan het einde van deze beschou-
wing gelijk een motie indienen

Werken:
Tot slot werken, van oudsher hét thema 
van de PvdA! Er valt veel over te zeggen. 
Het hebben van een zinvolle dagbesteding 
– liefst werk – is belangrijk en heeft haar 
doorwerking op tal van leefgebieden. Er 
worden regelmatig speciale projecten voor 
speciale groepen werkzoekenden georgani-
seerd. Jongeren, ouderen, 40+ ers. Wat ons 
betreft wordt elke groep serieus genomen 
en zorgen we er met elkaar voor dat geen 
enkele groep, geen enkel mens lang aan de 
kant staat.
Waar in ieder geval speciale aandacht naar 
toe moet zijn de mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, of ook mensen uit 
hetzgn.  Doelgroepenregister. Zij verdienen 
onze steun. Ook hier kunnen en moeten we 
als gemeentelijke organisatie onze verant-
woordelijkheid nemen en onze voorbeeld-
functie serieus nemen. Het bedrijfsleven in 
Zwartewaterland toont haar goede kant, 
het past ons niet om hier niet bij aan te slui-
ten. Wat de PvdA betreft wordt ruimte ge-
maakt binnen de gemeentelijke organisatie 
om hiervoor banen te creëren. 

Tot slot, zoals aangekondigd, nog een paar 
vragen over de kadernota die het college 
heeft opgesteld:
- Effecten bezuinigingen (peuterspeelzalen, 
jeugdwerk, maatschappelijk werk, biblio-
theken (experiment met gratis bieb voor 
doelgroepen of iedereen – dit in relatie tot 



laaggeletterdheid en schulden))
- Wat gaat er dan nu precies gebeuren met 
die 2 x € 300.000. Welke bezuinigingen kun-
nen hiermee meer geleidelijk worden inge-
voerd. Komen hier voor besteding nog voor-
stellen voor in de raad, of is dit een nieuw 
“potje” van het college.
- Van één van onze prominente Zwartewa-
terlanders hebben wij gehoord dat hij een 
plan heeft bedacht om de Randweg Tag 

West tóch mogelijk te maken. De wethou-
der leek hier eerst afwijzend tegenover te 
staan, maar na een gesprek met de burge-
meester zou dit plan nu toch bekeken wor-
den en getoetst op haalbaarheid. Klopt dit 
en zo ja, kan het college aangeven wanneer 
er duidelijkheid over de haalbaarheid van dit 
plan komt. 

Indienen motie stroomgebruik

Toekomst lokale PvdA

Op 12 oktober staat er een ledenavond/dis-
cussiebijeenkomst op de agenda. We willen 
op deze avond met jullie in gesprek gaan 
over de toekomst van onze lokale PvdA.

Vragen die aan de orde komen zijn:
- Hoe houden we onze afdeling gezond, 

hoe krijgen we voldoende (actieve) le-
den?

- Gaan we (intensief) samenwerken met 
een buurtafdeling zonder al te veel af-
breuk te doen aan de eigen identiteit.

-  Of gaan we ons aansluiten bij een andere 
PvdA-afdeling en “kiezen” we dan voor 
Zwolle of voor een kleinere buurgemeen-
te als Staphorst of Steenwijkerland?

Ook willen we in gesprek over de (on)mo-
gelijkheden om bij de volgende gemeente-
raadsverkiezingen met een brede “linkse” 
lijst deel te nemen. 

Vragen die hierbij aan de orde komen zij 
o.a.:
-  Willen we eigenlijk wel nadenken over 

de mogelijkheid om met een bredere lijst 
dan alleen de PvdA deel te nemen aan de 
verkiezingen, of vinden we het belangrijk 
om PvdA te blijven

-  Als we er over na willen denken, hoe 
gaan we dit dan aanpakken. Wie bena-
deren we hiervoor, welke grenzen stellen 
we, hoe komen we tot een programma.

Het belooft een avond te worden waarin we 
op een open wijze het gesprek met elkaar 
willen aan gaan. We hopen dan ook dat zo 
veel mogelijk van onze leden hierbij aanwe-
zig zullen zijn!

Bestuur en fractie.



All inclusive

Een vraag. Wat hebben de volgende be-
roemde mensen gemeen?
Sigmund Freud, Madeleine Albright, Rudolf 
Nureyev, Marlene Dietrich, Frederic Cho-
pin, Albert Einstein, Nelson Mandela, Anne 
Frank, Alexander Solzhenitsyn, Isabelle Al-
lende en de Dalai Lama?
Ze hebben gemeen, dat ze ooit allemaal 
vluchteling waren. Ze verlieten hun thuis, 
hun thuislanden en hun naasten, vrezend 
voor hun leven. Ze waren vaak zo welkom 
als een hond in de keuken.
De huidige vluchtelingenstroom heeft Eu-
ropa te kijk gezet en getoond hoe “betrok-
ken” we zijn, hoe gericht we zijn op “duur-
zame oplossingen voor kwetsbaren” en hoe 
goed het Europese morele kompas werkt . 
Niet dus. 
We moesten ons in Europa schamen voor 
zoveel passiviteit, wegkijkerij en gebrek aan 
solidariteit. Een van de weinigen die het lef 
had om vluchtelingen ruimhartig welkom te 
heten was Angela Merkel met haar stelling: 
“Wir schaffen das!”. De rest wachtte af, 
bouwde haastig hoge hekken, gooide gren-
zen dicht of stuurde vluchtelingen zo snel 
mogelijk door naar de buurlanden.
In de ontmoeting met vluchtelingen is het 
vaak moeilijk om te spreken. Het is juist 
goed om te proberen om in contact te ko-
men met ze. Een luisterend oor, een vrien-
delijk woord en een handje hulp, dat maakt 
het verschil tussen buitensluiten en daad-
werkelijk welkom heten, exclusief denken of 
inclusief denken.
Vluchtelingen lopen altijd grote risico’s. Ze 
reizen altijd “last minute” en “all inclusive”. 
Vaak was hun vluchtelingenboot hun Yale 
Universiteit of hun Harvard Universiteit. Zo-
lang er leven is, is er hoop en wanhoop.
Vluchtelingen zijn bijna altijd vreemdelin-
gen in hun nieuwe land. En dan, wat is een 
vreemdeling? Ik kan me erg vinden in deze 

definitie: een vreemdeling is een vriend met 
wie je nog geen kennis hebt gemaakt.

Vluchtelingen zijn allemaal een keer aan-
gekomen in Nederland. Graag laat ik jullie 
een gedicht lezen van Jagjit Singh, een dich-
ter uit Oeganda. De titel van het gedicht is 
“Aankomen”. 

Aankomen

Aankomen kun je op veel manieren.
Met een omhelzing. Met een escorte.

Met een paspoort. Of zonder papieren.
Vrijgelaten. Uit je eigen land weggestuurd.

Als verloren zoon. Als lang verwachte.
Of met je geliefde die op je wachtte.

Op een vliegveld. Bij een slagboom, bang.
Of bij een deur die voor je open zwaait.
Met herinnering. Of zelf niet herinnerd.
Met de dood op de hielen. Opnieuw levend.

Aankomen is eeuwig en eenmalig.
Je komt aan als wie je niet eerder was.
(tot zover het gedicht)

Zou de Brexit ook iets te maken met het 
aanhoudende gebrek aan Europese daad-
kracht? Of is de Brexit veroorzaakt door 
platte xenofobie, gevoed door rechtse po-
pulisten die vooral in wij-en-zij denken. Hoe 
zou de wereld er uitgezien hebben als al die 
beroemde vluchtelingen aan het begin van 
dit artikel het niet gered hadden, om op tijd 
hun levensgevaarlijke thuisland te ontvluch-
ten? Minder kleurrijk, minder mooi en min-
der goed. 

Maak eens kennis met een vluchteling en 
maak er iets moois van.

Jan Haverkate



Waar maken jullie je toch zo druk om….

Iemand schoot me deze week aan op straat. 
Dat gebeurt, sinds mijn politieke leven al-
weer geruime tijd achter me ligt, steeds 
minder vaak. Toch zijn ze er nog, die plaats-
genoten die menen dat ik nog steeds mijn 
partijtje meeblaas in de gemeenteraad en 
daarom menen dat ze me ook ongevraagd, 
van advies moeten dienen. Nu zijn dat soort 
gesprekken vaak alleraardigst, ook dit keer. 
Het ging om de uitbreiding van de indus-
triehaven in Genemuiden, een project dat 
inmiddels is afgerond en wie het resultaat 
interesseert moet er maar een gaan kijken… 
€ 3 miljoen heeft het zo ongeveer gekost, 
ruwweg voor de helft betaald door de ge-
meente en voor de helft gesubsidieerd. Daar 
kregen we het eerst eens even over… prach-
tig toch, zo’n enorm subsidiebedrag? Zeker, 
het was een aanzienlijk bedrag, bepaald 
niet kinderachtig. Maar mijn gesprekspart-
ner werd stil toen ik hem vroeg of hij zich 
er bewust van was, waar dat geld vandaan 
kwam, ’t was toch subsidie?? Ik legde uit 
dat dergelijke subsidies alleen mogelijk wa-
ren omdat we eerst met elkaar belasting be-
taalden. En omdat elk van de ongeveer 400 
gemeenten wel op zijn beurt in aanmerking 
komt voor de ene of andere subsidie is zo’n 
bijdrage eigenlijk niet anders dan een flinke 
sigaar uit eigen doos. Als we op zouden 
houden met heel veel van dergelijke subsi-
dies te verstrekken, zouden de belastingen 
flink omlaag kunnen. Linksom of rechtsom 
betalen we dit samen en gratis industrieha-
vens worden niet verstrekt…

Toch vond mijn gesprekspartner (we wa-
ren er inmiddels even bij gaan zitten) dat 
de PvdA wel erg dramde… Het was toch 
prachtig, zo’n uitbreiding van de haven. 
Goed voor de werkgelegenheid en nog wel 
gemaakt door een Genemuider bedrijf… 
dubbel goed dus. En de PvdA is toch de par-
tij voor wie werk zo belangrijk is? Dit laat-
ste argument klonk bijna triomfantelijk. Ik 

begon uit te leggen dat we ook niet tegen 
de uitbreiding waren; we hadden beden-
kingen, maar hebben wel ingestemd. Maar 
we wilden wel graag krijgen wat ons was 
beloofd en niet een veel kleinere haven met 
hergebruikt materiaal en een onbestemde 
garantie. We hadden het gevoel, ‘in het 
pak genaaid te worden’. Dat gevoel deel-
den overigens ook andere fracties. Kwam 
vooral ook doordat de aanbesteding op zijn 
zachtst gezegd schimmig was verlopen. En 
dan nog even over dat Genemuider bedrijf. 
Prima, wanneer een plaatselijk bedrijf hier 
in de eigen gemeente werken uitvoert. Als 
zij daar het meest geschikt voor zijn en de 
beste prijs/kwaliteit verhouding leveren, 
graag zelfs. Maar we zijn niet de partij van 
‘eigen volk eerst’. Dat zou dodelijk zijn, niet 
in de laatste plaats voor onze eigen bedrij-
ven. Stel je voor dat onze Bremans, van der 
Sluizen, Groothuizen, Timzo’s en hoe ze 
allemaal maar mogen heten, het uitslui-
tend zouden moeten hebben van de lokale 
markt. Stel dat elke andere gemeente ook 
zijn eigen ondernemers zou bevoordelen. 
Voor al die nijvere Zwartewaterlanders zou 
het een ramp zijn…

Maar waarom maakte de PvdA dan dit col-
lege dergelijke verwijten, zo stelde mijn ge-
sprekspartner. Het was toch allemaal vooral 
een zaak van het vorige college geweest? 
Daar had hij wel een punt, gaf ik toe, maar 
dat was ook heel duidelijk door Klaas Eenk-
hoorn in de gemeenteraad naar voren ge-
bracht. In de politiek werkt het echter zo, 
dat je het zittende college als aanspreek- en 
afrekenpunt hebt. En ook dit college was er 
niet in geslaagd de raad ervan te overtuigen 
dat alles volgens de regels was verlopen. 
Vandaar ons verzoek om een rekenkamer-
onderzoek. En nu dat rekenkamerrapport er 
ligt was dat het moment om daarover met 
elkaar in debat te gaan. Niet om te zwarte-
pieten, wel om lessen te trekken. Want het 



rekenkamerrapport kraakt harde noten, zo-
wel over de rol van het college als die van 
de raad. 

Helemaal overtuigd was hij niet… dat zag 
ik wel aan hem. Nu wist ik dat hij een ver-
leden had in de weg- en waterbouw, dus ik 
stelde voor om samen dan eens even bij de 
industriehaven te gaan kijken. We pakten de 
fiets en vanaf de dijk, bij Fuite, hadden we 
een prima uitzicht over de nieuwe haven. 

Zag er allemaal best in orde uit, meende hij. 
Dat was ik deels met hem eens. Toen ik hem 
vroeg om, op basis van zijn werkervaring, 
een schatting te maken van wat dit project 
zou hebben mogen kosten, antwoordde hij: 
“Moeilijk zo, maar met € 2 miljoen lijkt het 
me goed betaald…”. “Daarom dus…” ant-
woordde ik, “maken wij ons hier druk over”.

Harrie Rietman

Van brexit naar exbrit …. Een nachtmerrie

Aan alles komt een eind! Of het nou het rijk van Alexander de Grote is of het Ro-
meinse Rijk of het Ottomaanse Rijk, ooit komt er een einde aan. Nooit is er een Rijk 
groter geweest dan het Britse Rijk. In de periode na de eerste wereldoorlog besloeg 
het een kwart van de wereldbevolking en een kwart van het aardoppervlak van deze 
aardkloot. En de herinneringen aan die tijd van al die Britse 60-plussers leidt ertoe dat 
de Britten een nostalgische keuze hebben gemaakt: uit de Europese Unie terug naar 
een eigen wereldrijk. Het tegendeel zal zich echter ontvouwen: de laatste rudimenten 
van het Verenigd Koninkrijk zullen worden opgeruimd. Zelfs de Schotten zullen de 
Engelsen de rug toekeren. En met een beetje geluk worden we oud genoeg om nog 
mee te maken datgene waar The Beatles rond 1970 over zongen en wat toen door de 
Engelsen verboden werd: “Give Ireland back to the Irish”.

Het is om verschillende redenen volslagen 
krankzinnig wat die rare Engelsen bij refe-
rendum hebben uitgesproken. De keerzijde 
ervan is echter dat als het je interesseert we 
hele leuke en interessante geopolitieke tij-
den tegemoet gaan. Schotland zelfstandig 
en in de Europese Unie, Ierland eindelijk 
weer één en ook in de Europese unie en 
misschien gaat zelfs Wales nog zijn tanden 
laten zien. En als dat allemaal zou gebeu-
ren dan blijft Engeland en de Engelsen al-
leen over. En dan is er geen sprake meer van 
Groot Brittannië en Britten …. dan is Brexit 
veranderd in Exbrit ….. en dan is het Britse 
Rijk eindelijk definitief ten grave gedragen. 
Maar toch niet helemaal. Ze bezitten nog 

een paar eilandjes, ergens in de oceanen. De 
enige eilandengroep die me zo te binnen wil 
schieten zijn de Falklandeilanden ….. enkele 
schapenboeren en een paar duizend scha-
pen ….. absoluut een oorlog waard!

Nee, de “ouden van dagen” die voor een 
Brexit hebben gestemd hebben een mooie 
toekomst achter zich. En dat is naar mijn 
idee het meest krankzinnige wat er is ge-
beurd: de Britten die de toekomst nog voor 
zich hebben, de aanstormende generatie, 
hebben massaal gestemd voor deelname in 
de Europese Unie. De “toekomst” van Enge-
land wordt echter opgezadeld met een keu-
ze die zij niet wil. Dat is bizar maar aan de 



andere kant is het ongelooflijk interessant 
om te zien wat dat gaat doen met de Britse 
samenleving ….. een clash der generaties.

Is het erg voor de Europese Unie dat de 
Britten vertrekken? Volgens onze premier 
Rutte wel. Zelf ben ik geneigd om te den-
ken dat het wel eens een zegen zou kunnen 
blijken te zijn. De houding van de Britten 
was en is er één van “wij hebben de oor-
log gewonnen!” Dat houdt tot op de dag 
van vandaag in dat ze altijd per definitie 
tegenover de Duitsers staan. En erger nog, 
Nederland wordt nog steeds als oorlogsbuit 
beschouwd. Absoluut geen goede basis 
voor samenwerking. Natuurlijk snappen wij 
de hang van onze liberale vriend Rutte naar 
het spijkerharde kapitalistische Angelsaksi-
sche systeem, kapitalisme op basis van in-
dividualisme. Zelfs de “grote baas” van dat 
systeem, president Obama probeert er wat 
verder bij weg te komen. Het vertrek van de 
Britten schept veel meer ruimte voor en ver-
sterking van het Rijnlandse model. Ook ka-
pitalisme maar dan op basis van solidariteit, 
vooral te vinden in het westelijk deel van het 
Europese vasteland, ons deel dus. De afge-
lopen 25 jaar konden ook wij in Nederland 
de verschuiving naar dat Angelsaksische 
model waarnemen, vooral nagejaagd door 
liberalen en neoliberalen. Zij verliezen in de 
Britten een medestander in Europa en daar 
kunnen wij met onze “solidaire beginselen” 
bepaald niet om treuren.

Is het erg voor Zwartewaterland dat de Brit-
ten vertrekken? Het zou best wel eens kun-
nen dat het toch problemen gaat geven. De 
Britten zijn bijvoorbeeld stapelgek op tapijt. 
Ze zijn in staat om zelfs in de badkamer nog 
tapijt te leggen. En als ze een pint teveel op 
hebben dan deinzen ze er zelfs niet voor te-
rug om bij wijze van spreken de boterham 
met tapijt te beleggen. En het is ontegen-
zeggelijk zo dat tapijt wel het grootste ex-
portartikel in Zwartewaterland is. En het is 

ook absoluut waar dat de Britten een groot-
afnemer zijn. Die export zal wel blijven, 
maar er komen toch handelsbarrières die 
geslecht moeten worden. Er zullen ook wel 
weer douaneperikelen komen voor al die 
vrachtauto’s naar Engeland. En als de Brit-
ten de broekriem moeten aanhalen dan zul-
len ze ook wel weer een jaartje langer met 
het tapijt doen. Maar tapijt zullen ze kopen, 
want traditioneel blijven ze. En het grote 
voordeel van het Genemuider tapijt dat naar 
Engeland gaat is dat het hoogstwaarschijn-
lijk veelal in het laagste marktsegment zit. 
En dat wordt waarschijnlijk weer als eerste 
verkocht.

Samenvattend, er vindt de komende 15 jaar 
een boeiende verschuiving plaats als gevolg 
van de Brexit. En de Britten zullen hiervan de 
rekening betalen. En vooral de laag opge-
leide Britten die geen baan hebben of er in 
ieder geval moeilijk één kunnen vinden. En 
dat mede als gevolg van hun eigen “auto-
nome” keuze. En over “autonome keuzes” 
valt ook een hele boom op te zetten: is er 
nog ruimte voor de parlementaire demo-
cratie als de ingewikkeldste kwesties per 
referendum worden opgelost? Enkele jaren 
terug hebben we 16 dagen in Japan door-
gebracht. Sinds die tijd zijn we aan Japan 
“verslingerd” geraakt. Onlangs stuitte ik op 
een Japans spreekwoord dat in ieder geval 
voor een deel goed op de Britten van toe-
passing is:

Visie zonder actie is een dagdroom.
Actie zonder visie is een nachtmerrie.

Dat de Britten in actie zijn gekomen zonder 
visie is onmiskenbaar.
Dat ze daarmee in een nachtmerrie zijn be-
land, daarvan zijn wij nu getuige.

Genemuiden, 26 juni 2016

Tiem van Dalfsen
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