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Hellendoorn Sociaal, juist nu! 

PvdA Hellendoorn 

Sociaal, juist nu! 

30-1-2014: Fractieverslag 

Over het jaar 2013  

 

Samen?! Verantwoord?! 

En hoe nu Verder! 
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Strategie PvdA in de oppositie! 

 Constructieve oppositie: We beoordelen elk voorstel op 

inhoud, maar laten ruimte voor strategische keuzes om 

ergens voor of tegen te stemmen: 

 We zoeken in eerste instantie op inhoud, maar ook op 

strategie naar medestanders om steun te krijgen voor 

wijzigingen voorstellen college en eigen voorstellen; 

 Beperkte financiële ruimte 2010-2014 is een gegeven; 

 Profilering is lastig, zeker op sociaal terrein, bijvoorbeeld 

gezien algemene steun voor armoedebeleid en beleid 

vanuit het Rijk. Dit vereist creativiteit en benutting van ons 

eigen netwerk in deze sector. 



Organisatie in de (schaduw)fractie 

 Jaar 2013:  - Samenlevingszaken, Wilma Paalman 

    - Grondgebied, Anja ter Harmsel 

    - ABzM, Wilma Paalman 

    - Presidium: Wilma Paalman 

 Schaduwfractie: - Mark Paalman, 1e opvolger 

 (actief en onder- - Jos van de Born 

 steunend, heel - Peter de Noord 

 positief, belangrijk) - Hans Hofman (ad-hoc en per mail) 

    - Geert Geujen (2e helft 2013, verkiezingen) 
 

 Naar bestuur  - Wilma Paalman 
 

 Fractievergaderingen zijn op vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 
18.00 uur en zijn toegankelijk voor alle leden. 

 



Deelname in speciale commissies 

 Anja: Audit Comité 

 Wilma: voorzitter commissie 
vergaderstructuur (begin 2013 
opgeheven, wordt sluipenderwijs 
toch ingevoerd) 

 Wilma:  werkgeverscommissie 
griffie (ingesteld in 2012) 

 Wilma: 2013 vertegenwoordiger 
gemeente in commissie grens 
en Euregio (in de praktijk lastig, 
vergaderdata vielen vaak net 
verkeerd) 
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Algemene Beschouwingen 

 2013 kozen we voor een strak 

verhaal 

 Duidelijk in ons oordeel en hoe het 

verder moest volgens ons 

 Verder beelden ter illustratie 

 Een paar voorbeelden 
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Kenmerk van deze periode 

 Van eensgezinde oppositie in 2010 naar verdeelde 
oppositie in 2013 (verkiezingen zijn in aantocht). 

 Wisselende meerderheden, één van de coalitiepartijen met 
andere partijen, waarbij soms andere partijen als de PvdA 
bewust buiten spel gezet worden (aanpassing betaald 
parkeren op initiatief van D66). 

 Aantal partijen wil gemeente runnen als bedrijf. 

 Vechtcollege, men gunt elkaar niets (bijv. kleine bezuinigin-
gen die gemakkelijk weggewerkt hadden kunnen worden). 

 Als fractie vaak opereren achter de schermen om zaken 
voor elkaar te krijgen met wisselend succes. 

 Wel veel invloed, maar minder zichtbaar. 
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Zoeken naar nieuwe vormen vanaf 

2010! 

 Consequent doorzetten van ingezette lijnen en het nemen 
van initiatief (bijvoorbeeld in 2013 referendum parkeren). 

 Gedoseerde persberichten (soms klein) zijn succesvol. 

 Zoeken naar passende AB: in 2010 PP-presentatie met 
teksten, 2011 PP-presentatie met beelden en stukje 
begeleidende tekst, 2012 sober en zonder beelden, 2013 
beelden die voor zichzelf spraken; 

 Samen met bestuur oppakken van zaken, werkbezoeken, 
themabijeenkomsten, voorbereiding verkiezingen enz. 

 Nieuwe opzet fractieverslag vanaf verslag over 2010. 
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PvdA-fractie Hellendoorn 

Highlights uit de commissies 

Samenlevingszaken 

Grondgebied en 

Alg. Bestuurlijke Zaken/Middelen 

Anja ter Harmsel/Wilma Paalman 

 



N35: gelijkvloerse kruisingen  

 Plannen Wierden-Nijverdal versoberd 

 Drie gelijkvloerse kruisingen Nijverdal, terwijl 

Wierden 3 ongelijkvloerse kruisingen krijgt. 

 Meer geld Rijk, Provincie en Regio 

 Stelling genomen, persbericht, item op RTV-

Oost in november waarbij relatie is gelegd 

met uitspraken Camiel Eurlings (in 2013 gaat 

de schop de grond in) 

 PvdA: geen geld gemeente als dit door gaat 



Het Ravijn: Blijft een zorg! 

 De invulling van de zorg 
blijft een zorgenkindje. 

 Horeca gaat slecht en 
dreigt te stoppen. 

 Tegenvallende 
bezoekersaantallen nu 
verwerkt in begroting. 

 Exploitatie blijft steeds 
punt van aandacht. 

 Tarieven zijn verhoogd. 

 Verloren rechtzaak. 

 Geen huur zorgvloer! 



Noordzuidverbinding 

 Bestemmingsplan is 

uitgewerkt. 

 Amendement feitelijk niet 

uitgevoerd, bezuinigingen. 

 Splijtzwam in coalitie, motie 

CDA was al klaar in juni. 

 Aanvullende middelen 

worden gezocht bij 

provincie en regio. 

 Temporiseren blijft voor ons 

een hele reële optie! 

 

 



SOWECO 
 Uitgangspunten: 

 - optimale ontwikkeling mensen; 

 - binnen financiële kaders. 

 GR4 (Almelo, Tubbergen, 
Twenterand en Wierden hadden 
hoge uittreedsom). 

 GR2 (Rijssen-Holten en Hellendoorn 
hebben uittreding teruggetrokken. 
PvdA wilde doorzetten, in het 
belang van de werknemers. 

 Claim van GR4 voor kosten 
neergelegd. Gemeente neigt naar 
betaling van deze kosten. 

 Sterfhuisconstructie nu reële optie. 

 

 

 



Economie/bedrijven/detailhandel 

 Wisselend beeld. 

 Zorgen om leegstand. 

 Vertrek Eurol. 

 Ook positieve ontwikkelingen 
(Dunantblok vult zich 
langzamerhand). 

 Verplaatsing markt positief. 

 Ten Cate timmert aan de 
weg (airbus, auto-industrie). 

 Diverse kleinere bedrijven op 
het industrieterrein. 

 Promotie Nijverdal opgestart.  
 

 



Werkgelegenheid en Sociale Zaken 

 Breed draagvlak in raad voor Armoedebeleid. 

 Stijging werkloosheid en uitkeringen. 

 Arbeidsmonitor Twente biedt inzicht in ontwikkelingen. 

 Hoe scoort Hellendoorn van oktober 2012 tot oktober 2013: 

 Stand oktober 2013 Hellendoorn  Twente 

 - Aantal werklozen:  1.290 + 46,6 % 30.854 + 37,3 % 

 - Jeugdwerklozen 15-27 jr:    150 + 17,2 %   3.546 + 25,4 % 

 - Ouderen 50-65 jaar:    549 + 50,0 % 10.797 + 34,4 % 

 - Uitkeringen WW<65 jr 1.040 + 47,1 % 16.743 + 33,9 % 

 - Uitkeringen WW<27 jr      93 + 27,4 %   1.447 + 28,4 % 

 - Uitkeringen WWB<65 jr    395 + 27,4 % 13.062 +   7,4 % 

 - Uitkeringen WWB<27 jr      39  -   2,5 %   1.406 + 22,3 % 

  



Decentralisaties vanuit Rijk 
 Nu voorzien per 1-1-2015. 

 Op het terrein van jeugdzorg 
(nu provincie), werk en 
uitkering en zorg (nu Rijk). 

 Nog geen besluitvorming, 
VNG niet akkoord. 

 Grote verschuiving met grote 
financiële consequenties voor 
de gemeenten. 

 14 gemeenten in Twente 
bereiden dit samen voor. 

 Bezuinigingen die zijn 
voorzien bieden ook kansen.  

 

 
 



Betaald parkeren: gemiste kansen! 

 CDA heeft zich neergelegd bij wens 

BB dat betaald parkeren niet 

gepromoot mocht worden: 

invoeringsplan niet doorgegaan. 

 Veel onnodige weerstand en 

teruglopen winkelend publiek uit 

Nijverdal zelf. 

 Kortzichtig en falende aanpak en 

beleid, ook van winkeliers zelf. 

 Steeds voortdurende discussie. 

 Referendum had duidelijkheid 

kunnen scheppen. 



Nieuwe Drank- en Horecawet 1-1-2014 

 Gemeente is verantwoordelijk en 
moet handhaven. 

 Nieuwe verordening regelt b.v. 
alcohol boven 18 jaar, tegen 
gaan happy hours enz. 

 Regeling 6 feesten in wijk- en 
buurtcentra is niet te handhaven. 

 PvdA heeft gepleit voor 0-optie in 
relatie met risico’s van alcohol. 

 Hellendoorn scoort erg hoog. 

 Alcohol is veel groter probleem 
dan drugs, maar wordt ook in 
onze gemeente gebagatelliseerd.  



Financiën 
 Decentralisaties vanuit Rijk werpen steeds 

meer hun schaduw vooruit. 

 Door financiële situatie geen ruimte voor 

nieuwe zaken, men maakt geen keuzes. 

 Begroting structureel niet sluitend. 

 Totale lastendruk eigenaren stijgt licht. 

 Lasten voor huurders dalen door daling 

overige lasten en stijging ozb. 

 Gemis aan lef en daadkracht bij college 

(dubbelcheck en bang voor risico’s). 

 Men gunt elkaar niets en daardoor lopen 

zaken (bijna) mis, b.v. subsidies. 

 Gelukkig al veel in gang gezet in de vorige 

periode, wat nu gereed komt. 



Kansen benutten komende 4 jaar 
 We hebben 2 kroonjuwelen met de 

Sallandse Heuvelrug en de Regge. 

 Ondernemers gehele Regge gaan 

samenwerken, nieuwe initiatieven. 

 Duurzaamheid kan werkgelegenheid 

scheppen. 

 Deltaplan voor werk in Hellendoorn kan 

slagen door samenwerking van alle partijen, 

binnen en buiten de raad. 

 Betaald parkeren promoten in plaats van 

bestrijden. 

 Decentralisaties bieden kansen op innovatie 

en veranderingen. 

 Geen angst en wantrouwen, maar lef, 

daadkracht, creativiteit en bestuurlijke moed. 
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PvdA-fractie Hellendoorn 

Vragen! 

Opmerkingen! 

Adviezen nieuwe fractie! 
 

Anja ter Harmsel/Wilma Paalman 

 


