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Inleiding 

 
Jaarlijks maakt het bestuur van de PvdA Almelo een werkplan. In dit plan geven we aan waar we het komende jaar aan 
gaan werken. Het werkplan wordt vastgesteld door de leden van de afdeling Almelo. Zo bepalen we samen de prioriteiten 
voor het komende jaar. 
 
 

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 negen leden. De taken van het bestuur hebben vooral betrekking op het organiseren van de afdeling. Uiteraard 
heeft de Algemene Ledenvergadering altijd het laatste woord! Het bestuur organiseert met enige regelmaat een 
Ledenvergadering en, in nauwe samenwerking met de fractie, thema-avonden. Er zijn intensieve contacten tussen het 
bestuur en de fractie waarbij, met respect voor ieders eigen taken en verantwoordelijkheden, wordt samengewerkt om de 
PvdA in Almelo sterk te maken en te houden! In maart 2017 zullen de bestuursleden* die zich kandidaat willen stellen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geen onderdeel meer uitmaken van het bestuur en zich alleen bezig houden 
met het organiseren van activiteiten in verschillende werkgroepen.  
 
 
Samenstell ing bestuur 
Herman Zwerink   Voorzitter 
Hayrabet Honça Penningmeester  
Caroline Hoek   Secretaris 
Jorien Geerdink*  Ledenadministratie (fractievolger)  
Chris Harmsen   Vice voorzitter (namens bestuur aanwezig bij fractievergaderingen) 
Metje Kuiper*   Lid (Gewestelijk afgevaardigde) 
Peter Elbertse  Lid (webmaster) 
Sezgin Apbak*  Lid  
 
*bestuursleden die zich kandidaat willen stellen voor de GR2018 
 

2.  De fractie 
 

Willem Loupattij is in 2016 overgestapt naar de VVD en heeft zijn zetel meegenomen hierdoor heeft de PvdA nu 2 zetels in 
de raad. Marjolein Wessels en Jaap Stapel vormen de fractie. Zij worden in hun werk ondersteund door fractievolger 
Jorien Geerdink.  
 
 

3.  De wethouder 
 

De PvdA Almelo zit sinds oktober 2016 niet meer in het college. 
 
 

4.  Terugblik 2016 
 

2016 begon goed met de nieuwjaarsbijeenkomst in wijkcentrum de driehoek en de drukbezochte Herman Höften lezing 
die werd uitgesproken door Jeroen Dijselbloem. In 2016 hebben er een aantal wijzigingen in de samenstelling van het 
bestuur plaatsgevonden. In maart nam Seyit Dereli afscheid van het bestuur en werd Hayrabet Honça door de ALV 
benoemd voor de functie van penningmeester. Peter Elbertse en Sezgin Apbak werden door de ALV benoemd als lid van 
het bestuur en op 16 juni is Caroline Hoek door de ALV benoemd als secretaris. Op 31 maart maakt wethouder Anja 
Timmer bekend dat zij wil stoppen als wethouder en dat ze zich wil oriënteren op een werkomgeving waarin grenzen 
tussen werk en privé eenvoudiger zijn af te bakenen. Hierdoor heeft het bestuur de procedure m.b.t. de kandidaatstelling 
van een wethouder opgestart en is er tijdens de ledenraadpleging van 7 april een profiel en de benoemingsadviescommissie 
vastgesteld. De commissie bestond uit 2 fractieleden en 2 bestuursleden, conform de afspraken die zijn gemaakt bij de 
evaluatie van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (Evaluatie #GR14), aangevuld met een onafhankelijk voorzitter Nico 
Dam. De commissie heeft zijn werk zorgvuldig uitgevoerd. Er zijn 15 sollicitatiebrieven ontvangen en er zijn 5 gesprekken 
geweest waarvan uiteindelijk unaniem is gekozen voor de kandidaat die het dichtst bij het profiel in de buurt kwam: de 
beste kandidaat opvolger voor Anja Timmer was Dhr. Pierey. Helaas is er buiten de benoemingsadviescommissie om 
richting de pers een uitspraak gedaan over de kandidaat wethouder voordat de leden hierover waren geïnformeerd. Wij 
betreuren dit ten zeerste. Doordat toenmalig fractievoorzitter Willem Loupatty zich niet wilde uitspreken over het wel of 



 
niet steunen van de kandidaat wethouder dhr. Pierey hebben de overige fractieleden het vertrouwen in dhr. Loupatty als 
fractievoorzitter opgezegd. Mede hierdoor is dhr. Pierey niet aan de raad voorgedragen als kandidaat wethouder. 
Uiteindelijk heeft dhr. Loupatty zich aangesloten bij de VVD fractie en heeft hij zijn zetel meegenomen. De raad is zelf op 
zoek gegaan naar een kandidaat wethouder en op 13 september is er een partijloze wethouder benoemd. Sindsdien maakt 
de PvdA geen deel meer uit van de coalitie.  
Het was moeilijk voor fractie en bestuur in de maanden maart t/m juli en het heeft veel energie gekost waardoor de doelen 
die we hadden gesteld voor 2016 niet allemaal zijn behaald. Wel hebben ondanks alles, een aantal waardevolle 
bijeenkomsten gehad met mensen in de stad, zoals de bijeenkomst over de toekomst van de wijkcentra. We hebben mensen 
met elkaar kunnen verbinden om zo #samensterk te zijn. Er is i.s.m. Groen Links een bijeenkomst georganiseerd over het 
associatieverdrag met de Oekraïne. Martin v Rijn heeft een bezoek gebracht aan Funny Fit en is daarna met de aanwezige 
leden in gesprek gegaan over onderwerpen als Jeugdzorg en WMO.  
Regelmatig is de nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief heeft 219 abonnees. Op 3 september is er een heisessie geweest 
met de fractie en het bestuur waarin we met elkaar een aantal doelen hebben geformuleerd die in het onderstaande 
werkplan van 2017 zijn verwerkt.  
 
 

5.  Doelen en plannen voor 2017  
 
De vier speerpunten van het bestuur zijn: 
- Partij op orde  
- Idealen terug  
- Het moet weer leuk worden bij de PvdA  
- We laten ons zien in de stad 
 
We zijn regelmatig bezig met het evalueren van dat wat er fout ging en willen daar lering uit trekken. Het is goed om van 
fouten te leren, maar op een gegeven moment moet er een punt worden gezet achter dat wat gebeurd is. We willen ons 
inzetten voor de stad Almelo en mensen aan ons binden. De PvdA zal zich meer als vereniging moeten profileren en het 
hoeft dan niet altijd over grote politieke onderwerpen te gaan. Gewoon een leuke gezellige activiteit waar mensen elkaar 
ontmoeten kan bijdragen aan het “wij gevoel” De inzet en samenwerking met leden is daarbij van groot belang. Leden 
kunnen mensen in eigen omgeving benaderen om mee te doen met een activiteit. De activiteit staat daarbij voorop, de 
politiek komt later. Het gaat erom dat we een groot netwerk hebben in de Almelose samenleving zodat we weten wat er 
leeft en daar uiteindelijk in de politiek iets mee kunnen. #samensterk 
We hebben idealen. Maar hoe vertaal je die nou naar de Almelose werkelijkheid. Veel mensen in Almelo hebben geen 
vertrouwen meer in de politiek. Zolang de mensen het gevoel hebben dat de politiek niets voor ze doet zal dat terug te zien 
zijn in de opkomst tijdens de verkiezingen. Als PvdA kunnen we laten zien dat wij er zijn en echt iets willen betekenen 
voor de inwoners. We zijn Betrokken en voelen ons verantwoordelijk voor de mensen in de stad. Wij weten wat de mensen 
bezig houd en we laten actief zien wat de PvdA ermee doet in de raad, maar ook richting de landelijke politiek. We gaan 
naar buurtbijeenkomsten, organiseren thema-avonden en zijn regelmatig te zien in de wijk. Via facebook, twitter, 
Instagram verspreiden we informatie en vragen de leden hier actief in mee te doen. Jongeren worden uitgedaagd om mee 
te doen. De ledenvergaderingen willen we toegankelijker maken door prikkelende discussiepunten en thema’s toe te 
voegen aan de agenda. In 2017 moeten we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de bijlage van 
dit werkplan zit een tijdslijn waarin alle belangrijke data van besluitvorming zijn opgenomen. De ledenvergaderingen zijn 
zo ingepland dat besluitvorming op tijd plaats kan vinden. 
 
 
 
 
 

6.  De activiteiten 
 
Het bestuur voert in 2017 de volgende activiteiten uit (al dan niet in samenwerking met derden). De activiteiten zullen t/m 
maart gericht zijn op de tweede kamer verkiezingen.  
 
De nieuwjaarsreceptie: 
In januari wordt de nieuwjaarsreceptie georganiseerd. 
 
De Herman Höften Lezing 
De Herman Höften lezing is al jaren een groot succes en een bijzonder eerbetoon aan een groot PvdA’er. De Herman 
Höften lezing wordt in januari 2017 uitgesproken worden door Jet Bussemaker. 
  
De 1 mei viering 
Op de dag van de arbeid krijgen alle leden die 65+ zijn een roos en een presentje. Een werkgroep houdt zich bezig met de 
organisatie van de 1 mei viering. Nieuwe leden worden welkom geheten en ontvangen een roos. Jubilarissen krijgen een 
speld en worden in het zonnetje gezet.  
 
Bestuursvergaderingen 



 
Het bestuur vergadert maandelijks over actuele zaken. Het bestuur is gesplitst in een groot en een klein bestuur. Het 
kleine bestuur houdt zich bezig met de kandidaatstellingprocedure voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Leden die 
zich kandidaat willen stellen voor de GR2018 mogen niet deelnemen aan het kleine bestuur. Het grote bestuur gaat over 
alle onderwerpen en activiteiten die geen onderdeel uitmaken van procedures m.b.t. de kandidaatstelling. De 
bestuursleden die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen vanaf maart 2017 geen 
onderdeel meer uitmaken van het bestuur en zich alleen nog bezig houden met het organiseren van activiteiten. 
 
Themabijeenkomsten 
De thema bijeenkomsten worden georganiseerd door het bestuur in samenwerking met de fractie. We proberen 
onderwerpen te kiezen die voor een groot aantal mensen hoog op de agenda staan. Op die manier werken we aan de 
zichtbaarheid van de PvdA en kunnen we ons netwerk vergroten.  
 
Algemene Leden Vergaderingen 
ALV’s zijn nodig om besluiten te nemen in onze partij. Vanaf december 2016 t/m december 2017 zullen er regelmatig 
ALV’s plaatsvinden waarin belangrijke besluiten moeten worden genomen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De 
ALV’s zijn op de volgende data gepland:  
 

ü 24 november 2016  
ü 19 januari 2017 
ü 23 februari 2017  
ü 23 maart 2017  
ü 22 juni 2017  

 
Campagne: 
Wil van Engeland is campagnecoördinator van PvdA Almelo. Metje Kuiper, Sezgin Apbak en Jorien Geerdink sluiten zich 
aan bij Wil en zullen samen gaan bedenken hoe de campagne het beste kan worden vorm gegeven. Leden wordt gevraagd 
om zoveel mogelijk deel te nemen aan campagneactiviteiten. Op 15 maart 2017 zijn er tweede Kamerverkiezingen. Daarna 
zal de campagne zich richten op de gemeenteraadverkiezingen van 2018. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Er wordt een draaiboek gemaakt m.b.t. de GR2018. Het draaiboek wordt in de ALV van januari door de leden 
vastgesteld.  
 
Scouting 
Het is altijd belangrijk om mogelijk talent in de gaten te houden en te binden aan onze partij. We houden hiervoor onze 
ogen open en bieden hiervoor de ruimte binnen de partij. Bert Kuiper is een van de scouts in Overijssel 
 
 
 
Nieuwsbrief 
We informeren onze leden en andere belangstellenden regelmatig met een digitale nieuwsbrief van de fractie en het 
bestuur. 
 
 
 
 

7.  Samenwerkingsbijeenkomsten tussen fractie en bestuur 
 
Hierin heeft een ieder zijn eigen rol. In een aantal bijeenkomsten zoeken we naar de balans waarin ieder de kans krijgt om 
zijn eigen rol zo goed mogelijk in te vullen. 
 
Tijdens de heisessie van fractie en bestuur hebben we de volgende thema’s besproken waar we het komende jaar mee aan 
de slag gaan.  
 
Wijkcentra 

Wat: We willen in gesprek met gebruikers van wijkcentra over het wijkcentrum van de toekomst; niet afbreken, 
maar door ontwikkelen. We willen het niet opleggen, maar laten mensen meedenken. 
Wie: Jorien, Metje, Marjolein 

 
Dienstverlening/Burgerparticipatie  

Wat: Ideeën van inwoners worden binnen het stadhuis serieus opgepakt. 
Hoe: per situatie bekijken; bijvoorbeeld inwoners de weg wijzen, eventueel mee gaan. 
Wie: afhankelijk van situatie 

 
Huisvesting doelgroep verenigingen 



 
Wat: De PvdA dwingt een helder standpunt af voor de huisvesting van doelgroep verenigingen, zodat de huidige 
onzekerheid wordt gestopt en integratie verbetert.  
Hoe: uitzoeken 
Wie: Sezgin, Jaap 

 
Jongeren 

Wat: Meer ruimte voor inspraak door jongeren, ouderen geven ruimte voor jonge leden.  
Hoe: Vertrouwen geven aan jongeren, oude ideeën loslaten 
Wie: Tom, Hayrabet 

 
Leden 

Wat: Meer aandacht voor leden; bij jubileum, nieuw lid of vertrekkend lid contact leggen.  
Wie: Jorien, Marjolein 

 
Sport en cultuur 

Wat: Sport en cultuur toegankelijk voor iedereen, speciale aandacht voor kinderen. 
Wie: Bert Kuiper? Met? 

 
Werkgelegenheid 

Wat: Bedrijven binnenhalen en binnen houden, aandacht voor WSW doelgroep 
Wie: Peter 

 
Groen 

Wat: Onkruid, veel klachten. Wat willen bewoners zelf doen? Goed gedrag belonen 
Wie: Jaap, Marjolein 

 
Afval 

Wat: Veel klachten over overlast bij afvalcontainers. Hoe pakken we dat aan? 
Wie: Jorien, Jaap, Marjolein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering  
ü Herman Zwerink en Chris Harmsen houden zich bezig met de politieke en strategische koers van de partij. Chris 

zit namens het bestuur bij de fractievergaderingen. 
ü Jorien Geerdink* houd zich bezig met de organisatie van de thema-avonden en ledenbijeenkomsten.  
ü Hayrabet Honça houdt zich bezig met de financiën.  
ü Metje Kuiper* houdt zich bezig met de contacten in de regio en het gewest en bezoekt hiervoor ook de 

vergaderingen en overleggen.  
ü Caroline Hoek en Jorien Geerdink* houden zich bezig met het secretariaat en de ledenadministratie  
ü Peter Elbertse is webmaster voor het bestuur. 
ü Jorien Geerdink* draagt zorg voor de nieuwsbrief en verstuurd deze. 
ü Hayrabet Honça houdt zich bezig met het organiseren van jongeren binnen en buiten de partij.  

 
 
Voor de Herman Höften lezing en de 1 mei viering zijn aparte commissies binnen de partij die de organisatie op zich 
nemen.  
 
Leden die mee willen denken of werken zijn van harte welkom! 
 
 
Afb. Tijdslijn procedure gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 



 

 


