
 

Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA afd. Tynaarlo, 12 april 2018, Onder de Linden, Vries 

 

Aanwezig: André Ensing, Koos Dijkstra, Hemmo Bolhuis, Nico Harms, Margreeth de Boer, Wim Klein 

Haneveld, Herman Beerda, Nel Marinus, Frank van der Werf, Hans Blaauboer, Corke van der 

Weijden, Henk Bakker, Rietje Holterman, Rob Prins, Anneke Lubbers, Geert Boksem, Carla Ensing-

Compaan, Klaas-Jan van den Berg, Jelbrich Peters, Joeky  Talens,  Jannes Talens, Jan Emmens 

(verslag). 

Afwezig m.k.: Kees de Graaf, Janny Roggen, Anneke Reijnders, Henk Berends, Gerda van Bergen, Aly 

Martens. 

 

1. Opening. 

André opent de vergadering. De vergadering zal volledig gewijd zijn aan de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezing en de coalitievorming. 

Hij meldt verder dat de 1-mei viering van de afdeling plaats zal vinden in het Klompenmuseum in 

Eelde. 

2. Uitslag verkiezingen. 

André geeft een overzicht van onze activiteiten: 

 Permanente campagne; we zijn regelmatig actief de straat op gegaan in de afgelopen jaren, 

als laatste met onze zwerfvuilcampagne; 

 Organiseren van openbare bijeenkomsten (zorgtransities, wonen en kunst); 

 Vanaf februari een advertentiecampagne in print en social media; 

 Op straat met folders en aanspreken op 4 zaterdgen  en op  de diverse markten; 

 We hebben (goed) meegedaan aan de 4 openbare debatten; 

 Op 21 maart zijn we de gemeente door geweest met een geluidswagen.. 

 

Toch was de reactie op straat meestal gericht op de landelijke affaires (Moorlag en Barth) 

Koos geeft kort de belangrijkste keuzes weer van de afgelopen raadsperiode.  

 Deelnemen aan de coalitie; 

 Daarbinnen eigen gezicht tonen; 

 Je eigen gezicht uitdragen via nieuwsflits en social media 

 Duidelijke standpunten innemen. 

In de vorm van steekwoorden, hieronder de ideeën van de aanwezigen over de uitslag en het 

waarom: 

 Deel oorzaak landelijk 

 Bestuurderspartij 

 Wat doet LT goed: geworteld in dorpen en wijken; betrokkenheid en zichtbaarheid 

 Goede sociale zekerheid in gemeente niet (genoeg) uitgebuit 

 LT schreeuwerig, wijs (soms) te netjes 



 Rol van de lokale media 

 

 

Aan het eind wordt vastgesteld dat we 100 stemmen tekort zijn gekomen voor een 3e 

(rest)zetel en dat we ten opzichte van de TK-verkiezing  van 1 naar 2 zetels zijn gegaan. 

De aanwezigen bedanken fractie en bestuur voor hun werk en inzet in het verleden en in de 

toekomst. 

3. Coalitiebesprekingen en de toekomst. 

Koos vertelt wat er inde afgelopen periode in de coalitiebesprekingen zoal is  gebeurd. 

 Maandag werden we uitgenodigd voor een informatief gesprek met de burgemeester. We 

hebben onze verbazing uitgesproken over de rol van de burgemeester en hebben verder 

aangegeven dat we geen blokkades opwerpen en vinden dat in elk geval Groen Links en 

Leefbaar in het college moeten; 

 Op vrijdag een “open” gesprek met formateur Wessink. Wij hebben LT uitgenodigd om aan 

te geven wat zij de belangrijkste punten vinden voor in het collegeprogramma; 

 In 2e gesprek werd aangegeven dat met een college wilde zonder PvdA en VVD; 

 Doel van de nieuwe coalitie: collegeprogramma op hoofdlijnen, aangevuld met een 

raadsprogramma; 

 Koos geeft aan tegen een raadsprogramma te zijn, de vergadering steunt hem daarin; 

 Pluspunt: ook de VVD is uit het college. 

Koos geeft de volgende onderwerpen aan als van belang voor de toekomst: 

 Woningbouw voor lage-  en midden inkomens (m.n. in Vries) 

 Zorg en vereenzaming 

 Kunst en cultuur (bibliotheken) 

 WMO-zorg 

 PBH terrein 

 Transferium de Punt 

 Vliegveld 

 Ter Borch 

Vanuit de vergadering word daaraan nog toegevoegd dat men ook graag lokaal aandacht ziet voor 

Klimaatbestendigheid en duurzaamheid. 

4. Tot slot. 

Als PvdA Tynaarlo willen we ons nog verder nestelen in de dorpen, daarvoor willen we graag 

contactpersonen per dorp. Daarnaast willen we gaan nadenken over (ad-hoc)werkgroepen en meer 

actieve mensen uit de dorpen benaderen. 

 

André bedankt de aanwezigen voor hun enthousiaste inbreng en sluit de vergadering. 

 


