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December 2013 



Voorwoord 
 

Voor u ligt het werkplan 2014 van de Partij van de Arbeid (PvdA) Almelo. Doel 

van het werkplan is om onze leden en alle overige geïnteresseerden te informeren 

over de activiteiten, die wij zullen organiseren in het komende jaar. 

Nadat we teruggeblikt hebben op de activiteiten van 2013 en de `werkelijkheid’ 

voor u in beeld hebben gebracht, willen we u meenemen naar onze plannen voor 

2014. Het jaar dat voor ons ligt, zal een belangrijk jaar worden voor onze partij én 

voor Almelo. Een jaar waarin we, net als de voorgaande jaren, zullen laten zien 

waar we voor staan. Om onze plannen te kunnen realiseren, moeten wij een goede 

verkiezingsuitslag behalen op 19 maart. W e vertrouwen er op dat leden en 

belangstellenden zich actief willen inzetten tijdens de verkiezingscampagne. Dit zal 

zeker geen gemakkelijke opdracht zijn. Niet in de laatste plaats omdat we als partij, 

zowel landelijk als lokaal, bestuurlijke 

verantwoordelijkheid dragen. Verantwoordelijkheid voor ingrijpende 

bezuinigingen, die alle Almeloërs zullen raken. Niet omdat we dit willen, maar 

omdat het moet! 

We zullen in Almelo niet weglopen voor de dialoog met de samenleving. Sterker 

nog wij zullen de dialoog met de samenleving initiëren. Dit doen we niet alleen, 

maar samen met onze leden en onze politieke ambtsdragers. Het bestuur van de 

afdeling zal het platform organiseren, waarin onze politieke idealen, ambities en 

concrete plannen bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht en in dialoog 

worden gebracht. 

In de tijd die voor ons ligt, zien wij voor onze partij een belangrijke taak 

weggelegd. We willen erop toezien dat de uitgangspunten van de sociaal 

democratie de basis blijven voor het besturen van onze Almelo. Een sociale 

samenleving waarin iedereen mee doet en iedereen telt! 

 

Wij hopen u ook dit jaar te weer bij onze activiteiten te ontmoeten, te boeien en 

zeker ook aan ons te binden. 

 

Namens het bestuur, 

Voorzitter Henk Stapper 



1. Inleiding 
 

In december 2011 heeft het bestuur van de Almelose afdeling gekozen voor een 

andere stijl van besturen. De werkplannen 2012 en 2013 met hierin concrete 

plannen en een overzicht van de kosten van de activiteiten, was hier een eerste 

voorbeeld van. Met het voorliggende werkplan wil het afdelingsbestuur deze wijze 

van besturen verder vormgeven. Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 

06 januari 2014 zal het bestuur het werkplan voorleggen aan haar leden en 

vervolgens toestemming vragen voor het uitvoeren van het werkplan met 

bijbehorende begroting. 

  

Het bestuur zal tijdens deze ALV op 6 januari 2014, aan de hand van het werkplan 

2013 verantwoording afleggen aan de leden. Hiermee wordt de cyclus van planning 

en verantwoording zoals in 2011 is ingezet, verder vormgegeven. Het doel hiervan 

is om, vanuit transparantie en voorspelbaarheid, invulling te geven aan de 

werkzaamheden van het bestuur van de afdeling. 

 

2. In vogelvlucht door de geschiedenis van de PvdA 

 

2.1. SDAP 
In 1894 werd de SDAP de Sociaal Democratische Arbeiders Partij opgericht. Deze 

democratische en hervormingsgezinde partij richtte zich met name op de 

verbetering van de positie van de niet godsdienstige arbeiders. Vlak na de Tweede 

Wereldoorlog, begin 1946, werd om de maatschappelijk basis te verbreden, samen 

met vooruitstrevende liberalen, rooms katholieken en protestants christenen, de 

Partij van de Arbeid opgericht. 

 

2.2. Oprichting PvdA 
De Partij van de Arbeid (PvdA) werd opgericht op 9 februari 1946. De nieuwe 

partij werd opgericht als voortzetting van de vooroorlogse Sociaal Democratische 

Arbeiders Partij (SDAP). Bij de oprichting waren ook leden van de voormalige 

Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie betrokken. 

De PvdA wilde een 'doorbraakpartij' zijn, waarbij ook christenen en liberalen zich 

thuis zouden voelen. Veel liberalen vonden de PvdA echter te links en richtten 

onder leiding van de Rotterdamse burgemeester P.J. Oud in 1948 de VVD op. Om 

de 'doorbraak' vorm te geven werden in de PvdA een humanistische, een katholieke 

en een protestants-christelijke werkgemeenschap opgericht. Het boegbeeld van de 

'doorbraak' was dominee Willem Banning die voorzitter van het oprichtingscongres 

van de PvdA was geweest. In de periode 1945-1958 vormde de PvdA samen met 

de Katholieke Volkspartij rooms-rode coalities onder leiding van de 

sociaaldemocraat Willem Drees. 

Vanaf 1958 tot 1965 belandde de PvdA in de oppositie. Vanaf 1965 regeerde de 

PvdA mee in het kabinet-Cals met o.a. Joop den Uyl en Anne Vondeling als 

ministers. Na de val van dit kabinet kwam de PvdA weer in de oppositie. In de 

jaren zestig had de PvdA te maken met hevige interne strijd, toen het op de golven 

van de protestbeweging van de jaren zestig opgekomen Nieuw Links onder leiding 

van o.a. de latere partijvoorzitter André van der Louw de gevestigde partijkaders 

aanviel. Na de succesvolle verkiezingen van 1972 werd het kabinet-Den Uyl 

gevormd dat van 1973 tot 1977 regeerde. Na de val van dit kabinet kort vóór de 

verkiezingen belandde de PvdA langdurig in de oppositie. Na de verkiezingen van 

1989 trad de PvdA toe tot het derde kabinet-Lubbers waarin PvdA-leider 



Wim Kok minister van financiën en vicepremier werd. Na de voor de PvdA 

succesvolle verkiezingen van 1994 ontstond de paarse coalitie, waarin met de 

liberale VVD en D'66 werd geregeerd en waarvan PvdA-leider Wim Kok premier 

werd. In 2002 kwam na desastreus verlies van de PvdA onder leiding van Ad 

Melkert bij de Tweede Kamerverkiezingen een einde aan de regeringsdeelname van 

de PvdA totdat na de verkiezingen van 2006 de PvdA ondanks zwaar verlies 

er in slaagde met CDA en Christen Unie een coalitie te vormen, waarin PvdA-leider 

Wouter Bos minister van financiën en vicepremier werd. 

 

2.3. Vanaf 2010 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2010 behaalde de PvdA 30 zetels. Eerder trad 

Wouter Bos af om meer tijd met zijn gezin door te brengen en schoof Job Cohen 

naar voren als lijsttrekker. Hij werd de enige kandidaat en als dusdanig gekozen tot 

lijsttrekker. De PvdA steeg in de peilingen van ongeveer 20 zetels onder Bos naar 

34 zetels onder Cohen. Cohen werd een tijd lang zelfs de favoriete premier 

kandidaat van alle lijsttrekkers. Toen Cohen in enkele debatten op economisch 

gebied zwakker bleek dan verwacht, verschoof de opinie echter, omdat de 

economie een belangrijk punt in de campagne was. Desondanks bleef de partij het 

relatief goed doen in de peilingen. De PvdA werd echter niet de grootste partij; dit 

werd de VVD van Mark Rutte, met 31 zetels. Toen onderhandelingen voor een 

rechts kabinet mislukten, werd een paars-plus kabinet (bestaande uit de 'oude' 

paarse partijen VVD, PvdA en D66 aangevuld met GroenLinks) onderzocht. Deze 

poging strandde ook door meerdere meningsverschillen. Rutte en Cohen 

concludeerden beiden dat de meningsverschillen te groot waren. Een poging tot een 

centrumrechts kabinet bestaande uit VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV 

werd onderzocht en lukte, hieruit volgde het kabinet-Rutte waarna de PvdA de 

grootste oppositiepartij werd. 

 

In april 2012 viel het kabinet Rutte. Na de verkiezingen van 12 september 2012 

groeide de PvdA onder leiding van Diederik Samson naar 38 zetels. Het kabinet 

Rutte II werd op 5 november 2012 beëdigd. De PvdA vormt het kabinet samen 

met de VVD. Beide partijen zijn samen goed voor 79 zetels. 

 

2.4. De Almelose afdeling van de PvdA 
Leden van de Partij van de Arbeid hebben in de eerste plaats vooral te maken met 

de afdeling. Een afdeling bestaat uit alle PvdA leden in een gemeente. In sommige 

gevallen bestaan er directe samenwerkingsverbanden tussen afdelingen in een 

federatie. 

 

2.4.1. Het bestuur 
De afdelingsvergadering is het hoogste gezag binnen de afdeling. De afdeling 

adviseert allereerst de gemeenteraadsfractie. De leden van de afdeling stellen het 

verkiezingsprogramma en de lijst met kandidaten voor de 

gemeenteraadsverkiezingen vast. Tevens worden zij geraadpleegd als er belangrijke 

beslissingen moeten worden genomen, zoals het wel of niet deelnemen van de 

PvdA aan het College van Burgemeester en Wethouders, en het goedkeuren van het 

raadsprogramma. 

Het bestuur bestaat uit leden die door de Algemene Ledenvergadering in het 

bestuur zijn gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit zes leden. De taken van het 

bestuur hebben vooral betrekking op het organiseren van de afdeling, vrijwel niet 



op de politiek. Zo is het bestuur verantwoordelijk voor de deelname aan de 

verkiezingen door een verkiezingsprogramma te (laten) maken en een 

conceptkandidatenlijst op te (laten) stellen. Uiteraard heeft de Algemene 

Ledenvergadering altijd het laatste woord! Het bestuur organiseert met enige 

regelmaat een Ledenvergadering en, in nauwe samenwerking met de fractie, 

stadsgesprekken. Er zijn intensieve contacten met de politiek leider, de 

fractieleden en de wethouders waarbij, met respect voor ieders eigen taken en 

verantwoordelijkheden, wordt samengewerkt om de PvdA in Almelo sterk te maken 

en te houden! 

 

2.4.2. De fractie 
De gemeenteraad van Almelo kent 35 zetels. Hiervan heeft de PvdA 7 zetels 

bemachtigd na de verkiezingen van 2010. Inmiddels is dit aantal raadseden 

teruggebracht tot 6 vanwege het uit de fractie treden van Jan Hammink. De 

voorgaande periode had de PvdA in totaal 13 zetels. Vanuit het 

verkiezingsprogramma: “Koersvast. Mensen maken de stad.” geven onze 

raadsleden invulling aan hun kader stellende en controlerende taak. 

 

2.4.3. De collegeleden 

Het college van Burgemeester & Wethouders in Almelo wordt gevormd door de 

PvdA, VVD en het CDA. De PvdA heeft voor het college twee wethouders 

geleverd die uitvoering geven aan het collegeakkoord 2010 – 2014: “Het Verschil 

Maken”. 

• Wethouder Mieke Kuik - Verweg 

Verantwoordelijk voor: Sociale Zaken, Sociale en Maatschappelijke 

Activering, Jeugd, Welzijn, WMO, Wijkaanpak. 

Stadsdeelwethouder: De Riet/Nieuwland, Bornerbroek, Nijrees en 

Kollenveld. 

• Wethouder Anja Timmer 

Verantwoordelijk voor: Ruimtelijke ordening, Verkeer en Vervoer, 

Openbare werken en stadsbeheer, Volksgezondheid, Regiozaken. 

Stadsdeelwethouder: Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier en 

Windmolenbroek. 

 
3. Verantwoording 2013 – splitsing financieel en inhoudelijk 

In het werkplan 2013  heeft het bestuur toegezegd om eind december 2013 het jaar 

te evalueren. 

In de ALV van 6 januari 2014 zal het bestuur verantwoording afleggen over de 

inhoud van het werkplan en de uitgevoerde activiteiten. Deze verantwoording wordt 

afgelegd tezamen met het aanbieden van het nieuwe werkplan voor 2014. In de 

lente van  2014, na afronding van het financiële jaar, zal het bestuur bij schrijven en 

monde van de penningmeester, financiële verantwoording afleggen aan haar leden. 

Het bestuur is voornemens om de komende jaren op deze wijze verantwoording af 

te leggen aan de leden. 

 

3.1. Algemeen 
Het jaar 2013 is gestart met zeven bestuursleden. Op meerdere vlakken is het voor 

onze afdeling een turbulent en succesvol jaar geweest, waar het bestuur met 

tevredenheid op terugkijkt. 



In de maand september hebben we afscheid genomen van een drietal bestuursleden: 

Lieneke Bolhuis, Arjan de Vries en Willem Loupatty. Deze zijn vervangen door 

drie nieuwe bestuursleden: Han Meijerink, Henk Stapper en Chris Harmsen. Al met 

al omstandigheden waarbij het zittende bestuur alle zeilen bij heeft moeten zetten’ 

om de gestelde ambities, vanuit het werkplan, waar te maken. 

 

De PvdA in Almelo. 

Na de zomervakantie begonnen we aan de voorbereidingen van de kandidatenlijst 

en het verkiezingsprogramma. Twee commissies werden gevormd en benoemd 

door de ALV om deze werkzaamheden uit te voeren. Door allerlei verwikkelingen 

rondom kandidaatstelling trad de kandidaatsstellingscommissie af en moest een 

nieuwe commissie door het bestuur worden samengesteld. Op 20 november zijn het 

nieuwe verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. 

De kandidaten zijn: 

1.  Anja Timmer 

2.  Jaap Stapel 

3.  Lieneke Bolhuis 

4.  Arjan de Vries 

5.  Marjolein Wessels 

6.  Fulya Uysal 

7.  Peter Elbertse 

8.  Jorien Geerdink 

9.  Herman Zwerink 

10.  Henk ter Horst 

11.  Louis Rodenstein 

12.  Gerard Hammink 

13.  Metje Kuiper 

14.  Jan Steenhagen 

15.  Willem Loupatty 

 

3.2. Specifiek – de activiteiten 
In het werkplan 2013 zijn in totaal 13 uiteenlopende activiteiten aangekondigd. 

Vooraf is ervoor gekozen om per activiteit één of meerdere bestuursleden 

verantwoordelijk te maken voor de organisatie ervan. Dit is erg goed bevallen. Op 

deze manier is er een taakverdeling ontstaan, binnen het bestuur, welke is 

afgestemd op zowel de interesses als de competenties van de verschillende 

bestuursleden. In deze paragraaf zullen een aantal activiteiten worden uitgelicht. Er 

zal met name kort stilgestaan worden bij de activiteiten die hebben gezorgd voor de 

zichtbaarheid van de partij in Almelo. Het voert te ver om alle activiteiten in de 

diepte te evalueren. Dit zegt niets over de waarde die het bestuur toeschrijft aan de 

andere activiteiten. Alle activiteiten zijn van belang voor het bestaan en de 

toekomst van de partij en kunnen niet los van elkaar gezien worden. 

Terugkijkend op het jaar 2013 kan het bestuur stellen dat het overgrote deel van de 

geplande activiteiten naar tevredenheid zijn uitgevoerd.  

 

Herman Höften lezing 

Een belangrijke activiteit die we uit willen lichten is de Herman Höften lezing. 

Sinds 2008 organiseert de PvdA Almelo ieder jaar deze lezing. Herman Höften was 

ruim dertig jaar raadslid en had in alle geledingen van onze maatschappij zijn 

invloed. Het was een sociaal democraat in hart en nieren. Nadat hij in oktober 2007 

overleed, besloot het bestuur van de lokale afdeling een jaarlijkse lezing te houden, 



die naar Herman Höften is vernoemd. Op 28 januari heeft Felix Rottenberg (ex-

voorzitter van de PvdA) invulling gegeven aan 

de vijfde Herman Höften lezing. Wederom is de werkgroep erin geslaagd met een 

prominente PvdA’er een waardige invulling te geven aan deze jaarlijkse 

lezing. De opkomst bij de lezing heeft wederom bewezen, hoeveel mensen geraakt 

en geïnspireerd zijn van deze belangrijke Almeloër. Het bestuur zal deze traditie 

dan ook zeker blijven ondersteunen in de komende jaren en opnemen in het 

werkplan 2014. 

 

De aanloop naar de verkiezingen voor 2014 (gemeenteraad).  

Bij onze activiteiten willen we zoveel mogelijk `gebruik maken’ van onze 

landelijke kopstukken. Eigenlijk heeft het hele jaar in het teken gestaan van de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Achter de schermen hebben de 

verschillende commissies veel werk verzet. In de ALV’s die dit jaar gehouden zijn 

heeft de fractie gelegenheid gekregen een toelichting te geven op de belangrijkste 

politieke zaken die hebben gespeeld en eigenlijk nog steeds spelen. We denken 

hierbij vooral aan het Heracles Stadion, de ontwikkeling van de binnenstad, de 

bouw van het nieuwe stadhuis en de leegstand in het winkelgebied. 

Op 1 mei was er de jaarlijkse 1 mei viering. Het aantal leden dat deze viering 

bezoekt blijft laag ondanks de vernieuwde aanpak.  

Een aantal jubilarissen werden op 9 juni gehuldigd vanwege hun jarenlange 

lidmaatschap. 

Zoals eerder vermeld heeft de periode na de zomervakantie in het teken gestaan van 

de voorbereidingen van de verkiezingen in maart 2014. 

 

4. Activiteiten voor 2014 

 

4.1. De activiteiten 
Het bestuur voert in 2014 de volgende activiteiten uit (al dan niet in samenwerking 

met derden): 

• De nieuwjaarsreceptie; 

• De Herman Höften Lezing; 

• De introductie van de nieuwe kandidaat-fractieleden; 

• Wijkgerichte bijeenkomsten vooral gericht op de leden in die wijk 

• De 1 mei viering; 

• Samenwerkingsbijeenkomsten tussen fractie en bestuur; 

• Bestuursvergaderingen; 

• Algemene Leden Vergaderingen; 

• Bezoek en participatie regiovergaderingen; 

• Bezoek en participatie gewestelijke vergaderingen; 

• Rood op straat / canvassen; 

• Scouting; 

• Verkiezingsactiviteiten; 

Een heel belangrijke activiteit is de verkiezingscampagne. In november 2013 is een 

campagnecommissie gevormd die druk bezig is met de voorbereiding van een 

spetterende campagne. 

 

4.2. Uitvoering van de activiteiten 
Per activiteit zijn één of meerdere bestuursleden verantwoordelijk gemaakt voor de 

organisatie van de betreffende activiteit. Bij voorkeur worden leden actief 



betrokken bij het organiseren van de activiteiten. Aan alle activiteiten worden, aan 

de hand van een standaard format, een doel, de verantwoordelijke(n) en een 

begroting gekoppeld. Alle activiteiten samen vormen het (jaar)werkplan en de 

(jaar)begroting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


