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Jaarverslag 2017 PvdA Woudenberg 

Waar staan we voor als PvdA Woudenberg 
In 2017 vernieuwden we ons verkiezingsprogramma vanwege de verkiezingen 
gemeenteraad 21 maart 2018. Onze drie thema’s zijn: 

• Betaalbaar wonen 

• Passende zorg en welzijn dichtbij 

• Duurzaamheid, groen en milieu. 
  

Betaalbaar wonen  

Het is belangrijk dat mensen een goed huis hebben. Voor beschutting, veiligheid en warmte. Wij 
komen daarbij op voor de lagere en middeninkomens. De wethouder in Woudenberg verzuimt 
genoeg woningen in de (sociale) huur en goedkopere koopklassen te realiseren, ondanks zijn 
toezegging om versnelt te bouwen. Hij toetst alleen ingediende plannen, terwijl hij vanuit politiek 
bestuurlijke verantwoordelijkheid meer kan sturen! 
Wij stelden dat aan de orde in de Raad. Wij wezen er ook op dat er juist extra sociale huurwoningen 
nodig zijn omdat er jaarlijks 5-8 woningen naar statushouders gaan. Dit vormt een wettelijke 
verplichting voor de gemeente. We willen dit compenseren met extra bouw huurwoningen. 
Voor nieuwbouw zal naar onze mening het duurzaam wonen centraal behoren te staan. Dat 
betekent onder meer dat gebouwen energieneutraal zijn en gebruik gemaakt wordt van duurzame 
materialen en aannemers die duurzaam te werk gaan. Uiteindelijk betaalt zich dat uit in goedkoper 
kunnen wonen. 

Passende zorg en welzijn dichtbij  

Bij sport, vitaliteit en sociaal domein benadrukken wij de deelname van huishoudens met een sociaal 
minimum. Zij dienen financiële ondersteuning te krijgen, zodat iedereen daadwerkelijk kan 
meedoen. Wij hebben de juiste besteding van armoedegelden aan de orde gesteld. Verder ook de 
discussie over toegangsgelden voor het Henschotermeer. Hierbij dienen de laagste inkomens te 
worden ontzien. 
Bij huishoudelijke hulp hebben wij ervoor gezorgd dat de eigen bijdrage is verlaagd naar € 5 per uur 
(was € 10). 

Duurzaamheid, groen en milieu 

Als PvdA blijven we daarop wijzen op de noodzaak tot een schoon milieu (water, lucht, bodem).  
Per 1 januari 2017 is Diftar ingevoerd hetgeen gescheiden vuilophaal impliceert. Goede zaak. 
 
Wij zijn ook tevreden over het feit dat uitbreidingsplannen, inbreidingplannen gasloos zijn. Er wordt 
meer gebruikt gemaakt van zonne-energie. Heel goed. Overigens leveren windmolens beduidend 
meer energie op. Wij wensen ook dat het gemeentehuis, milieustraat en andere gemeentelijke 
gebouwen energieneutraal worden (voorbeeldfunctie). 
 
Daarnaast willen we dat het gemeentelijk wagenpark bestaat uit voertuigen die het milieu zo min 
mogelijk belasten. 
Voor het openbaar groen willen we graag dat daar rekening gehouden wordt met insecten zowel qua 
beplanting en bij het (niet) gebruiken van bestrijdingsmiddelen. Wij blijven voorstander van meer 
vlinders in Woudenberg en omgeving.  
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Bij het vestigen van nieuwe bedrijven in Woudenberg komen alleen instellingen en bedrijven in 
aanmerking die maatschappelijk en duurzaam ondernemen. 
Bij aanbestedingen is duurzaamheid belangrijker dan de prijs. 
 

Uit de gemeenteraad 
Belangrijkste onderwerpen: 

 

 

• We wijzen regelmatig op duurzaamheid, zie hierboven.   

• Vaststellen algemene verordening, dit vormt een jaarlijks gebeuren 

• Vaststelling Kadernota 2018 – 2021 

• Vaststelling jaarrekening 2016 

• Vaststelling zomernota 

• Beleidsbegroting 2018 – 2021 

• Wij stemden tegen de 700varkensstal aan de rand van de bebouwde kom 

• We stelden aan de orde dat er kerkdiensten in de aula uitvaartcentrum worden 
gehouden op zondag. Slechte zaak. Een uitvaartcentrum dient een uitvaartcentrum 
te blijven. 

• Sierds motie Toegankelijkheid (inclusie) is een succes; deze is unaniem door de 
Raad onderschreven, met de complimenten door de burgemeester. Sierd vertelt 
dat er in mei een 0-meting volgt en in het najaar een plan van aanpak. Hij werkt 
hierin samen met Benny Elferink.  
Benny is ervaringsdeskundige op het gebied van doven en slechthorenden; wij 
kunnen hem consulteren over inclusie. Benny is al meer dan 25 jaar lid PvdA.  

•  

 
 

 

 
 
 
 

 

Ontwikkelingen PvdA Woudenberg 
Maandelijks komen bestuur en raadsfractie bij elkaar om de raadsstukken te bespreken, de 
ontwikkelingen in Woudenberg en de contacten binnen/buiten de partij. En met andere politieke 
partijen in Woudenberg. 
 

Samenwerking Groen Links Leusden 

In 2017 hebben we de tweede stap gezet tot een politieke verbreding van ons PvdA gedachtengoed. 
We spraken verder met het Groen Links uit Leusden, Jos Boerenfijn en Kees van Dijk. Vervolgens 
verklaarde het bestuur Groen Links Leusden zich akkoord met het feit dat Groen Links zich verbindt 
met de PvdA Woudenberg, zodat er een kieslijst PvdA-GroenLinks kan zijn. De Algemene 
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Ledenvergadering Groen Links bekrachtigde dit. De samenwerking blijkt goed uitgepakt. In maart 
2018  zijn we in de raad gekomen onder de naam PvdA-GroenLinks Woudenberg met 2 zetels. 
 
Kees van Dijk bezocht onze ALV in november; Wils van der Steen nam deel aan de GroenLinks-PvdA 
vergadering te Leusden waarbij het verkiezingsprogramma en kieslijst werden vastgesteld. Ook 
bezocht hij een GroenLinks vergadering van de provincie. 

Samenstelling Bestuur en fractie 2017 

Sierd Smit: fractievoorzitter. 
Moniek van de Graaf: commissielid 
Wieneke de Leeuw: voorzitter. 
Cor Nagtegaal: penningmeester, commissielid. 
Wils van der Steen: secretaris, commissielid. 
Overige bestuursleden: Rob Kröber, Hans van Oerle, Marjan van Egten en Frans Reijne 
 
Op 22 mei 2017 hielden we onze Algemene Ledenvergadering in het Cultuurhuis. We stelden hierin 
het financiële en algemene jaarverslag 2016 vast.   
Tijdens deze vergadering is unaniem het besluit genomen voor samenwerking met GroenLinks 
Leusden en een kieslijst PvdA-GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 
2018. 
 

PvdA Regionaal, provinciaal en landelijk 
Met de regioplaatsen Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest komen we jaarlijks 1 – 2 
keer bij elkaar. We bespreken actuele thema’s in de regionale politiek, zoals de ontwikkelingen over 
woningbouw, collegewisselingen en het sociaal domein. Daarnaast bespreken we 
partijontwikkelingen, zoals bestuurssamenstellingen en contact met het stadsgewest. Verder de 
nieuwtjes over en binnen onze partij.  
Kees de Kruijf, uit Leusden doet ook mee. Hij zit ook in de Provinciale Staten, zodat we een 
rechtstreekse link hebben naar de provincie. Ook buiten Kees om hebben we goede contacten met 
de provinciale PvdA, zoals Rob van Muilekom en Julie d’Hondt. Verder nemen we aan hun 
vergaderingen. Ook bezochten Wieneke en Wils de nieuwjaarsreceptie in Woerden. 
Bij de landelijke verkiezingen leed de PvdA een groot zetelverlies. Bijzonder zuur. Wij bezochten 
bijeenkomsten voor en na de verkiezingen. Vooral daarna heeft de PvdA zich herenigd op de 
sociaaldemocratische principes. 
We hebben in een brief aan het partijbestuur bericht dat achteraf gezien de landelijke 
lijsttrekkersverkiezing PvdA een slechte actie is gebleken. 
 
William Moorlag, kersvers kamerlid PvdA kwam langs in onze ALV in november; hij heeft 
economische zaken, klimaat, landbouw, visserij en voedselveiligheid in zijn portefeuille. Dus ook de 
intensieve veeteelt heeft zijn aandacht. Denk aan de nitratenrichtlijn. Interessante punten: 

• Energietransitie. Moeilijke opgave, dus uitwerking in regeringsakkoord. 

• Voedstelalternatieven voor vlees. 

• Windmolens leveren veel meer energie dan zonnepanelen. 
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Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 22 maart 2018 
We maakten afspraken met GroenLinks Leusden om tot een kieslijst PvdA-GroenLinks in 
Woudenberg te komen. Dat is gelukt. Vervolgens het programma en de kieslijst. 
Op 13 november hielden we een ledenvergadering waarbij het programma is besproken en adviezen, 
wensen, opmerkingen zijn gemaakt. Vervolgens is de kieslijst vastgesteld, waarbij Moniek van de 
Graaf lijstaanvoerder werd. 
 

Kandidatenlijst PvdA-GroenLinks Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
 Naam  
1 Moniek van de Graaf  
2 Sierd Smit  
3 Alessa Elferink  
4 Henk van de Wetering  
5 Rachel de Boer  
6 Wils van der Steen  
7 Rosanne ten Wolde  
8 Mark Wams  
9 Joke Marcus  
10 Ahmed Mahamed  
11 Martine Krikke  
12 Benny Elferink  
13 Wieneke de Leeuw  
14 Cor Nagtegaal  
15 Johanne van Alphen  
16 Rob Kröber  
17 Herma Makkinga  
18 Bob Uittenbogaard  
19 Lenny van Duin  
20 Hans van Oerle  
21 Erica Schaper  
22 Frans Reijne  
23 Marjan van Egten  
24 Herman Bosman 
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Moniek en Sierd zullen veel gezamenlijk campagne voeren. We streven naar minimaal twee 
Raadszetels. Moniek is tevens campagneleider. 
 
In een speciale verkiezingsALV 15 januari 2018 is het verkiezingsprogramma vastgesteld. 
 

Wat deden we verder in 2017? 
• We sponsorden buurtvereniging ’t Spoor met €250 voor de opbouw van hun nieuwe clubhuis. 

Wij zien een belangrijk verbindende functie voor ’t Spoor in het buitengebied.  

• Rob Kröber neemt als PvdAer actief deel aan het Repaircafé en de actie Postcode Stroom. 

• Vergaderen, whatsappen en plezier hebben in de politiek van Woudenberg en omgeving. 

• Het ledental: per 1 oktober 2018 tellen we 36 leden en drie belangstellenden bij de PvdA 
Woudenberg. 

 

 
 
 


