
NOORD-HOLLAND De Provinciaal is een uitgave van het gewestbestuur en de fractie van de 
Partij van de Arbeid Noord-Holland.  

12
Hoever staat het met de transitie 
van de Jeugdzorg. Zaterdag 14 
december in Bussum.

Regiodag9
Oproep voor nieuw elan voor 
de werkgroep Buitenland van 
Noord-Holland 

Buitenland
Tijdens de as gewestelijke ver-
gadering wordt een deel van het 
bestuur opnieuw gekozen.

6Bestuur

Door Tjeerd Talsma - gedeputeerde

“Als de Gedeputeerde onze 
gemeente nou een ROC gunt, 
Castricum neemt het zieken-
huis, Zaanstad kan het theater 
krijgen en Heerhugowaard een 
Park & Ride, Uitgeest bouwt dan 
nog vijfduizend woningen dan 
zijn we er toch uit!”

Serious Gaming
Het is maandagmiddag 28 oktober, 
buiten stormt het, bomen waaien om, 
sirenes van hulpdiensten klinken in 
de verte. Binnen, rond een tafel verhitte 
hoofden van wethouders die een spel aan 
het spelen zijn, een doodserieus spel. 
Inzet is de ruimtelijke ordening tot 2040 
langs de ‘Zaancorridor’, de spoorlijn 
Amsterdam CS tot Heerhugowaard. Waar 
gaan we wonen, waar komt de industriële 
uitbreiding, wat blijft groen? Welke eisen 
stelt dat aan het openbaar vervoer?

Computergestuurd ruimtelijk 
ordenen
Wetenschappers van de vereniging 
Deltametropool hebben een simulatie-
spel over de Noord-Hollandse ruimtelijke 
ordening gemaakt, genaamd ‘SprintStad’. 
Elk plan dat tijdens het spel door de 
wethouders wordt ingevoerd vertaalt het 
computerprogramma  rect in gevolgen 
voor het ruimtegebruik, voor het aantal 
in- en uitstappers op de stations en 

berekent de nog resterende ruimte voor 
andere ruimtelijke wensen. 

OV knooppunten
Noord-Holland is feitelijk helemaal vol 
gepland. Elk stukje grond is beschreven 
en vastgelegd in een structuurvisie en 
bestemmingsplannen. Toch willen we 
nog veel meer. De totale woonbehoefte 
in de Noordvleugel van de Randstad is 
tot 2040 alleen al ongeveer 300.000 

Bouwen bij OV knoop-
punten Tussen Amsterdam en Heerhugowaard

woningen. Die huizen willen we natuur-
lijk niet in EHS gebied, niet in Natura 
2000, ook niet in het groen en helemaal 
niet vlakbij de startbanen van Schiphol 
of onder de rook van Tata. 

Programmapunt
In het PvdA Provinciale verkiezingspro-
gramma hebben we in 2010 vastgelegd 
wat het belang van OV knooppunten is. 
Lees verder op pagina 2
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 Het stadhuis van Zaandam staat er letterlijk op, 
maar ook veel woningbouw vlakbij station Zaandam
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We staan aan 
de vooravond 
van een grote 
verandering. De 
grote decentrali-
saties komen 
eraan. De 
regiodag staat in 
het teken van de 
jeugdzorg, één 

van de vier transities in het sociale do-
mein, naast de awbz, passend onderwijs 
en de participatiewet. Stevige discussies 
worden gevoerd, lobby ingezet, waarbij 
regelmatig aangegeven wordt dat ge-
meenten niet klaar zijn, het niet kunnen 
uitvoeren, etc. Wij als PvdA zijn er altijd 
voor geweest om de uitvoering in het 
sociale domein zo dicht mogelijk bij de 
burger te leggen. De gemeente kent haar 

inwoners het beste, de dienstverlening  
kan daardoor het beste aansluiten bij 
de behoefte van de cliënt, preventie kan 
beter uit de verf komen en door het geld 
en het beleid te ‘ontschotten’ kunnen 
mensen wel beter geholpen worden. Een 
gezin een plan, of een kind een plan, 
gemeenten, wethouders werken hard 
aan de voorbereidingen, schalen op en 
werken samen. Het wordt een enorme 
operatie, niet alleen inhoudelijk, maar 
ook financieel. De enorme kortingen 
die met de decentralisatie gepaard gaan 
kunnen alleen maar worden opgevangen 
als de beleidsvrijheid voor de gemeente 
zo groot mogelijk is. Terwijl een heleboel 
organisaties juist zekerheid willen en 
behoud van hun zorg, en die schotten 
daar wel geplaatst zien worden. Decen-
tralisatie betekent ook dat er per definitie 

verschillen in de uitvoering ontstaan, 
elke gemeente kan immers andere 
keuzes maken. In dit spanningsveld 
met grote belangen, ook financiële en 
onder hoge tijdsdruk, (de decentralisa-
ties moeten per 1 januari 2015 worden 
ingevoerd, terwijl wetgeving nog in 
Eerste en/of Tweede Kamer behandeld 
moet worden) moeten wij als PvdA 
onze uitgangspunten trouw blijven; 
uitvoering zo dicht mogelijk bij de 
mensen leggen, staan voor het sociale 
domein, zorgen voor onze kwetsbare 
medemens en daarbij dragen de sterk-
ste schouders de zwaarste lasten. Een 
mooie opgave voor de verkiezingen in 
maart.

Rian van Dam
voorzitter gewestbestuur NH

Dicht bij de mensen

ruimtelijke planning laten we het bouwen 
niet alleen over aan de krachten van de 
vrije markt. 

Stationslocaties
Het idee om op deze manier aan integrale 
gebiedsontwikkeling te doen is niet 
uniek. In verschillende steden, zoals 
Portland (Oregon), Ottawa, Mendoza 
(Argentinië)  wordt het principe van 
“Transit-Oriented Development” al toege-
past. Het gaat daarbij om gebiedsontwik-
keling waarin verschillende functies 
zoals wonen, werken en detailhandel 
met verschillende vervoersmodaliteiten 
samenkomen. 
De afgelopen twee jaar is hard gewerkt 
om onze collegeafspraak over OV 

knooppunten 
in daden om te 
zetten. Eerst is 
in opdracht van 
de provincie 
Noord-Holland 
veel onderzoek 
gedaan naar 
de mogelijk-
heden van alle 
stationslocaties. 
Een sterkte-
zwakte-analyse 
die duidelijk-
heid kan geven 
over waar we 
het beste OV 

knooppunten kunnen ontwikkelen. De 
uitkomsten van dat onderzoek zijn bin-
nenkort beschikbaar in een boekwerk 
getiteld “Maak Plaats”. 

“Er is meer 
mogelijk dan 
we dachten.”
Vervolgens is besloten een pilot te starten 
voor het ontwikkelen van OV Knoop-
punten langs de spoorlijn Amsterdam – 
Heerhugowaard. Op dat traject wil het Rijk 
in een frequentieverhoging investeren, 
het zgn. PHS (Programma Hoogfrequent 
Spoor). Het simulatiespel SprintStad 
was een vingeroefening voor de betref-
fende wethouders. Conclusie was dat er 
ruimtelijk rond OV knooppunten meer 
mogelijk is dan we dachten en dat inte-
grale gebiedsontwikkeling alleen goed 
werkt als er overleg en samenwerking is 
tussen de verschillende gemeenten en 
provincie. 

Congres
Op 27 november organiseert de provincie 
in Amsterdam een congres voor iedereen 
die in dit onderwerp is geïnteresseerd. 
Deskundigen en mensen van het Minis-
terie zullen hun commentaar geven op 
deze ruimtelijke ontwikkelingen.

Vervolg voorpagina

“ De provincie zet in op een goede 
aansluiting van de levenssferen. Met 
name rond infrastructurele knooppunten 
en openbaar vervoer zijn mogelijkheden 
aanwezig om de levenssferen met elkaar 
te verbinden waardoor het welzijn toe-
neemt”: zo luidt de tekst. In het provin-
ciale collegeakkoord zijn onze OV knoop-
punten als een belangrijk ruimtelijk 
ordeningsprincipe meegenomen.  
Het belang van die afspraak is de afgelo-
pen jaren alleen maar toegenomen. Met 
OV knooppunten  bundelen we drie 
belangrijke PvdA punten. We intensi-
veren het binnenstedelijk bouwen, we 
versterken het OV en door een duidelijke 

schappen, de waterschappen, vervoers-
maatschappijen etcetera zich inzetten om 
stage-, leerwerk- en ervaringsplekken te 
organiseren. Welke mogelijkheden zien 
zij om werkloze jongeren en ouderen 
perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. 
Om dat te bereiken heeft onze fractie 
een motie ingediend. 

Aan de slag met de regio’s
De PvdA ziet met tevredenheid dat dit 
kabinet geld op tafel heeft gelegd voor 
de zogenaamde sectorplannen. Minister 
Asscher heeft 600 miljoen vrijgemaakt 
waarmee werknemers, werkgevers, kennis-
instellingen en overheden regionale 
arbeidsmarktproblematiek kunnen gaan 
aanpakken. Wat ons betreft pakt de 
provincie Noord-Holland de handschoen 
op en gaan we aan de slag met het 
regionale bedrijfsleven om te kijken waar 
initiatieven kunnen worden genomen of 
worden ondersteund . Ook daar hebben 
wij een motie voor ingediend.

Ook andere zaken
Uiteraard heeft onze fractie bij de 
Algemene Beschouwingen ook aandacht 
gevraagd en moties ingediend over 
andere zaken, zoals de leefbaarheid rond 
Schiphol, het pleegzorgfonds bij de tran-
sitie Jeugdzorg en woningbouw in de 
Haarlemmermeer. Ons zwaartepunt ligt 
steeds bij de zorg voor werk en daar heb-
ben we goede stappen in kunnen zetten. 

Mismatch oplossen
Naast de groei van de werkloosheid 
op de korte termijn is er sprake van 
een mismatch op de Noord-Hollandse 
arbeidsmarkt.  De beroepskwalificaties 
van de inwoners van onze provincie slui-
ten in toenemende mate niet aan bij de 
behoeften van bedrijven en instellingen. 

“Stage- en leer-
werkplekken 
bieden kansen.”
Wij weten met elkaar dat onderwijs een 
grote rol speelt in het realiseren van 
voldoende beroepskwalificaties, maar dat 
niet alleen. Stageplekken, leerwerkplek-
ken en ervaringsplaatsen bieden kansen 
en toekomstperspectief voor degenen die 
op dit moment geen kansen hebben op 
de arbeidsmarkt.

Versnellingsactie
Voor het creëren van banen op korte 
termijn heeft de provincie al belangrijke
stappen gezet. Vorig jaar hebben de 
Staten tot een aantal maatregelen 
besloten, waaronder het 200 banenplan 
als onderdeel van de bredere motie 
duurzame economie. De inventarisatie 
van de versnellingsacties van het college 
heeft laten zien dat dit bijna 1000 banen 
zal opleveren. 
De PvdA zou graag willen dat de met ons 
verbonden partijen als PWN, de recreatie-

Voor de 
PvdA staan 
de Algemene 
Beschouwingen 
in de Staten 
van Noord-
Holland vooral 
in het teken van 
economisch

herstel en werkgelegenheid. De Neder-
landse economie zit nog steeds in het 
slop. De ramingen voor de economische 
ontwikkeling waren de afgelopen tijd 
steeds somber. Het kabinet heeft zijn 
herfstakkoord gesloten en er is nu 
politiek draagvlak voor dit pakket. Dat 
helpt om de somberheid te keren. Maar 
er moet nog veel gedaan worden. Alle 
reden voor medeoverheden zoals de 
provincie Noord-Holland om te kijken 
wat wij kunnen doen om de economie 
aan te jagen en wat we kunnen doen om 
mensen weer aan het werk te helpen.

Focus op techniek
Wat de PvdA betreft is de regionale 
economische ontwikkeling een belang-
rijke kerntaak van de provincie. Voor de 
PvdA was het dan ook pijnlijk dat er de 
afgelopen jaren is bezuinigd op arbeids-
markt- en onderwijsbeleid. Niettemin 
staat het verbeteren van de aansluiting 
tussen arbeidsmarkt en onderwijs met 
een focus op techniek nog steeds over-
eind als kerntaak. Wat de PvdA betreft 
door daadwerkelijk acties te ondernemen 
die mensen; jongeren en ouderen, in 
onze provincie aan het werk helpen. 

Provinciale begroting 2014
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland 

De wethouders gaan helemaal op in hun spel

Initiatief provincie in Gooi en Vechtstreek
Door Elvira Sweet - 
gedeputeerde

Het stimuleren van gemeentelijke 
samenwerking vraagt zowel van het 
Provinciebestuur alsook van gemeente-
besturen een visie op de bestuurlijke 
toekomst. Het uitgangspunt is voor mij 
dat samenwerking geen doel op zich is 
maar een middel om maatschappelijke 
en bestuurlijke  problemen democratisch 
gelegitimeerd op te lossen. 
Na de afwijzing van het GV voorstel in 
de Tweede Kamer was de constatering 

dat ondanks de jarenlange bestuurlijke 
investering er geen nieuwe perspec-
tieven waren voor het gebied en dat de 
gesignaleerde problemen niet werden 
opgelost.

Korte termijn
De provincie adviseert de minister van 
Binnenlandse Zaken om de gemeenten 
Bussum, Muiden en Naarden op korte 
termijn samen te voegen. Dat is nodig 
om de bestuurskracht van Muiden te ver-
sterken en het maakt de regio als geheel 
krachtiger. Ik vind het belangrijk dat 

deze herindeling op zo kort mogelijke 
termijn plaatsvindt. 

Initiatief nu bij provincie
Na jaren van praten, adviezen en com-
missies, is het nu tijd voor concrete stap-
pen. We hebben de belangen en wensen 
van de gemeenten zorgvuldig gewogen 
en zijn tot een breed gedragen perspec-
tief gekomen voor de korte, middellange 
en lange termijn. Tijd om tot realisatie 
over te gaan! 

Lees verder op pagina 7
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groep: www.pvdaduurzaam.nl waarop 
voorbeelden staan die goed aansluiten 
bij wat de bewoners bezighoudt. 

Platform Duurzaamheid
Ed Wagemaker, statenlid doet aan het 
eind van de bijeenkomst het voorstel om 
op de website van de PvdA N00rd-Hol-
land te starten met een platform waarop 
raadsleden en afdelingen voorbeelden of 
suggesties kunnen plaatsen over onder-
werpen voor de programma’s maar ook 
tips voor de campagne. 

voorwaarde voor een goede gezondheid 
stelt Jan Schrijver in zijn toelichting. Nu 
wordt er veel ongezond voedsel gegeten, 
waarvan mensen niet weten waar het 
vandaan komt. Hij stelt dat het belang-
rijk is dat mensen weer producten gaan 
eten die in omgeving van hun stad/dorp 
geproduceerd zijn.

Tot slot
Jolien van der Werff, bestuurslid van de 
werkgroep Duurzaam van de PvdA wijst 
op het werk en de website van de werk-

harde gegevens heel belangrijk. Hiervoor 
zijn meer meetpunten noodzakelijk. 
Provincie en gemeenten moeten hier 
samen optrekken. Deze stelling wordt 
door diverse mensen uit de zaal onder-
schreven en zij vinden dat de PvdA zich 
hier nog actiever in op moet stellen. 
In gemeenten als Amstelveen, Haarlem-
mermeer is de overlast duidelijk merk-
baar. Tjeerd Talsma geeft aan dat er rond 
Schiphol altijd bewoners zullen zijn die 
last hebben van vliegtuigen. Voor hen 
moet er geld zijn om bijvoorbeeld huizen 
te isoleren. De provincie stelt voor dit 
fonds 10 miljoen euro beschikbaar. Hij 
vindt dat het rijk en Schiphol ieder hier 
ook 10 miljoen euro in moeten storten. 
In de discussie over afval komt naar 
voren dat de actie ‘schone stranden’ van 
begin september zeer positief wordt 
beoordeeld. De PvdA zou zoiets ook 
kunnen organiseren voor ‘zwerfafval’ 
in dorpen en steden. Zwerfafval is nog 
steeds een probleem waar bewoners 
(PvdA stemmers) zich mateloos aan 
ergeren.

• Duurzaamheid zal de economie 
stimuleren en onze gezondheid 
bevorderen (Jan Schrijver, gemeen-
teraadslid Schagen)

Goede, verantwoorde voeding is een 

Duurzame gemeenten Een 
impressie van de themabijeenkomst op de regiodag 
van 28 september in Heerhugowaard. 

samenleving zelf met ‘pioniers’/‘burge(r)
meesters’ als trekkers. 

Duurzaamheidscoördinator
Veranderingen vinden nu al op grote 
schaal plaats in talloze gemeenten, die 
ook leiden tot meer werkgelegenheid. 
Milieugedeputeerde Talsma onder-
schreef de benadering dat ‘duurzame 
gemeenten’ alleen bereikt kunnen 
worden wanneer bewoners er actief bij 
betrokken zijn. Hij vindt dat daarvoor 
een ‘duurzaamheidscoördinator’ bij een 
gemeente een belangrijke voorwaarde 
is. Voor de PvdA is het belangrijk dat in 
de verkiezingsprogramma’s voor de ko-
mende verkiezingen expliciet aandacht 
is voor duurzaamheid en milieu. Tjeerd 
Talsma komt bij veel bedrijven waar de 
nodige aandacht is voor duurzaamheid. 
Deze bedrijven maken daar serieus werk 
van. Na de pauze was er een plenaire 
discussie aan de hand van stellingen.

•    Duurzaam- 
          heid is geen bestuurlijke  
              rekensom van CO2 en                             
KwH; wel een krachtige mindset 
in huishoudens en bedrijven’(Eric 
Hercules, PvdA wethouder Texel) 

Hij benadrukte dat de activiteiten voor 
duurzaamheid op Texel vooral komen
van bewoners en mensen uit het 
bedrijfsleven. Zij zien mogelijkheden 
en verwerven daar steun voor. Het 
gemeentebestuur, de raad ondersteunt 
en faciliteert deze initiatieven. Het heeft 
absoluut geen effect wanneer duurzaam-
heid van bovenop wordt opgelegd. In het 
begin ging het vooral over het opwekken 
van duurzame energie, nu wordt het 
steeds breder

• Gemeenten en provincie moeten 
samen optrekken voor meetpunten 
fijnstof en geluidsoverlast

• Gemeenten, bedrijven en burgers                          
kunnen geld verdienen aan                  
gescheiden afval (Gohdar Massom, 
PvdA Statenlid) 

In Noord-Holland hebben veel bewoners
last van fijnstof en geluidsoverlast. De 
PvdA vindt het belangrijk om hier iets 
aan te doen, de overlast bij bewoners 
serieus te nemen. Daarvoor zijn feiten, 

Provinciaal 4

Door Nico Papineau Salm, 
statenlid

Met het oog op de verkiezingen van de 
nieuwe gemeenteraden in maart 2014 
organiseerde het gewest van de PvdA 
Noord-Holland en de statenfractie op 
28 september jl. een bijeenkomst over 
‘Duurzame gemeenten’.

Pepik Henneman, directeur van het 
bedrijf ‘Meneer de Leeuw’ hield een 
inleiding. Hij is expert in innovatie 
en transitieprocessen op het gebied 
van duurzaamheid en auteur van het 
Burge(r)meesterboek ’Duurzaam 
renoveren kan iedereen’. Pepik 
Henneman geeft aan dat transities nodig 
zijn om tot een duurzame samenleving 
te komen. Als we het in deze wereld leef-
baar willen houden dan moet bijv. onze 
energievoorziening 100 % duurzaam 
opgewekt worden. 

“Noodzakelijke 
veranderingen 
moeten uit de 
samenleving 
zelf komen.”
Zo’n duurzame samenleving is nog 
ver weg. De noodzakelijke veranderin-
gen moeten daarbij komen vanuit de 

Volop aandacht voor de sprekers in de goed gevulde zaal

‘s Middags was er een excursie naar de verduurzaamde waterzuivering in Heiloo

Pepik Henneman

Xander den Uyl, Jan Schrijver, Gohdar Massom en Eric Hercules
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voorbereidingen op de Statenverkie-
zingen en Waterschapsverkiezingen in 
2015. Afdelingen die een beroep op het 
gewest willen doen voor ondersteuning 
van acties met een regionale uitstraling 
verzoeken wij tijdig contact met ons op 
te nemen. Ook scouting zal in 2014 veel 
aandacht vragen.

Bestuursverkiezingen
Bij de verkiezingen voor het gewestelijk 
bestuur in maart zullen volgens het 
rooster van aftreden 7 zetels vrijkomen, 
waaronder de in functie te verkiezen 
secretaris. De zittende bestuursleden 
zijn terstond herkiesbaar. Wij roepen 
kandidaten voor het Gewestelijk Bestuur 
op om zich aan te melden. Een kandi-
daatstellingscommissie zal op basis van 
de profielen komen tot een voordracht 
aan het bestuur dat die vervolgens aan 
de Gewestelijke Vergadering voorlegt. 
De profielen en andere informatie zullen 
op de website worden gepubliceerd 
en een formele oproep volgt via een 
mailing. De kandidaatstelling sluit op 31 
december 2013.

Eelco Taams - secretaris gewestbestuur

Nominaties Roel de Wit 
Prijs

De planning voor de uitreiking van de 
Roel de Wit prijs is aangepast. Het is nu 
de bedoeling om de prijs vrijdagmiddag 
14 februari uit te reiken in het Provin-
ciehuis in Haarlem. De deadline voor 
het indienen van nominaties is ver-
lengd tot 15 januari. Dit om een bredere 
aanpak mogelijk te maken waarbij ook 
in het veld actieve organisaties worden 
betrokken. In verband daarmee zal ook de 
jury worden uitgebreid met mensen van 
buiten de partij.

In de vorige Provinciaal heeft een 
berichtje gestaan met een oproep om 
te nomineren voor de Roel de Wit prijs. 
Een prijs waarmee ons gewest personen, 
organisaties of projecten die landschap, 
natuur en recreatie bereikbaar hebben 
gemaakt voor een breed publiek of die 
kwetsbare groepen en mensen met een 
beperkt inkomen hebben betrokken bij 
natuur en milieu. Ook initiatieven die, 
net als wijlen Roel de Wit, een bijzonde-
re rol spelen op het snijvlak van natuur, 
recreatie en ruimtelijke ordening komen 
in aanmerking.

Nominaties kunnen tot 15 januari wor-
den ingediend bij het secretariaat van 
Gewest Noord-Holland: Kerkstraat 201, 
1511 EE, Oostzaan, of per mail:
secretariaatgewestnh@pvda.nl.

Provinciaal 6

Door Gohdar Massom - Statenlid

Tientallen vrijwilligers hebben op 
zondag 1 september elf stranden in 
Noord-Holland, van Bloemendaal tot 
Texel, opgeruimd. Ze haalden daarbij 
meer dan 577 kilo aan plastic afval op. 
Met deze actie wilde de PvdA aandacht 
vragen voor plastic afval in de Noordzee.
 
Vrijwilligers
Op de stranden van Bloemendaal, Zand-
voort, Velsen, Castricum, Bergen, Petten, 
Callantsoog , Sint Maartenszee, Hollands 
Kroon, Den Helder en Texel hebben 
PvdA Tweede Kamerleden, Statenleden 

en gemeenteraadsleden samen met vrij-
willigers het plastic afval opgeruimd.
De opruimactie, oorspronkelijk een 
initiatief van de PvdA Noord-Holland, is 
in de zomermaanden uitgegroeid tot een 
grootschalige landelijke actie. 
Ook in de provincies Zeeland, Zuid-Hol-
land, Friesland en Groningen hebben 
PvdA-leden plastic afval opgeruimd. In 
totaal gingen 21 lokale afdelingen van de 
PvdA het strand op en is landelijk 1200 
kilo plastic afval verzameld. 
De opruimactie werd ondersteund door 
natuur- en milieuorganisaties Stichting 
De Noordzee en de Plastic Soup Founda-
tion.

Jaarlijkse actie
Wegens succes is besloten deze actie 
jaarlijks te houden om mensen er bewust 
van te maken hoe schadelijk plastic is voor 
de natuur. Het is nog niet gemakkelijk
genoeg om je afval gescheiden weg te 
gooien. De PvdA wil de bewustwording
op dit gebied vergroten door de mogelijk-
heden om afval te scheiden uit te 
breiden. Zo moet het ook op het strand 
mogelijk worden plastic apart weg te 
gooien en moet het aantal afvalbakken 
worden uitgebreid. Op die manier moet 
de hoeveelheid afval die wordt achterge-
laten op het strand en in de zee worden 
teruggedrongen.

Actie Schone Stranden groot succes

Op zaterdag 14 december is er weer 
een gewestelijke oploop met in de 
ochtend een Regiodag over jeugdzorg 
(zie achterpagina) en na de lunch de 
Gewestelijke Vergadering. Dan zullen 
Jaarplan en Begroting worden vast-
gesteld en wordt de aanpak van de 
bestuursverkiezingen in maart behan-
deld. Er zal dan voor het eerst volgens 
een rooster van aftreden worden 
gewerkt. Ook is er aandacht voor de 
politieke actualiteit. De vergaderstuk-
ken zullen op de website van de PvdA 
Noord-Holland worden geplaatst.

In de lunchpauze van de Regiodag wil 
het bestuur met de Gewestelijk Af-
gevaardigden overleggen over verster-
king van de rol van die functie. Dit 
mede in het licht van de reorganisatie 
van het partijbureau, waarbij taken 
worden gedecentraliseerd naar de 
Gewesten.

Jaarplan en Begroting
Belangrijke onderwerpen in 2014 zijn 
de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij 
het gewest de afdelingen volop wil 
ondersteunen in de campagne, en de 

Gewestelijke Vergadering

Voedselactie Amsterdam

Bestuurslid Huseyin Erarslan 
(h.erarslan@online.com) is initiatiefne-
mer van een Campagne tegen Voedselver-
spilling die op 16 november heeft plaats 
gevonden in een aantal Amsterdamse 
afdelingen. Er is voedsel ingezameld 
voor de Voedselbank. 

Het Gewest ondersteunt deze actie en 
zou graag zien dat andere afdelingen dit 
goede voorbeeld volgen. De projectopzet 
zal op de website van de PvdA Noord-
Holland worden geplaatst.

Wie wordt de 
Rode Kanjer 2013?
Het Gewestbestuur roept de afdelingen 
op om partijgenoten te kandideren als 
Rode Kanjer 2013. In aanmerking ko-
men partijleden uit Noord-Holland die 
door bijzondere inzet of verdiensten de 
sociaaldemocratie of de partij sterker 
maken. De Rode Kanjer zal worden uit-
gereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
11 januari 2014. 

Kandidaten kunnen worden genomi-
neerd tot en met 31 december 2013 bij de 
secretaris van het gewestbestuur, Eelco 
Taams(secretariaatgewestnh@pvda.nl). 
Voor verdere informatie kun je terecht 
bij bestuurslid Lucien Nix (luciennix@
yahoo.com). 

Versterking rol gewes-

telijk afgevaardigden

Tijdens de lunchpauze van de Regiodag 
op 14 december wil het dagelijks bestuur  
overleggen met gewestelijk afgevaardig-
den over hun rol. 
Het bestuur is van mening dat die rol 
meer gestalte moet krijgen. Naast verteg-
enwoordiging van de afdelingen
bij formele vergaderingen valt te denken 
aan een rol bij de taken die het gewest 
van het partijbureau over krijgt (scouting, 
mediation, opleiding etc.) De gewestelijk 
afgevaardigden (of diens plaatsvervan-
gers) zullen daarom ook apart worden 
uitgenodigd voor de lunchbijeenkomst.

Vervolg pagina 3

Daarom heeft de provincie na overleg 
met de betrokken burgemeesters en 
raden besloten deze herindeling te 
initiëren. 
Provinciale regie helpt dit proces verder, 
omdat de provincie boven de partijen 
staat en bovendien veel ervaring heeft 
met herindelingsprocedures. 

“Procedure van 
start voor drie 
gemeenten, 
mogelijk vier.”

Procedure starten
Terwijl deze procedure van start gaat, 
verkennen we of op de middellange ter-
mijn een vierde gemeente aan deze drie 
moet worden toegevoegd. Indien dit het 
geval blijkt, wordt de procedure opnieuw 
gestart. Ik vind het echter belangrijk om 
de komende periode niet af te wachten 
tot hierover meer duidelijkheid is. Op 
die manier hebben we geen tijd verloren 
als een fusie tussen vier gemeenten niet 
haalbaar of wenselijk blijkt te zijn. Daar-
naast zijn de stappen die de gemeenten 
nu zetten ook geen verspilde moeite, 
omdat zij in ieder scenario samen 
onderdeel van de nieuwe gemeente zijn.

Grote Gooigemeente
Het perspectief voor de toekomst is 
een grote Gooigemeente - al dan niet 

naast een gemeente Vechtstreek. Een 
krachtige gemeente die de belangen van 
haar bewoners kan behartigen tegenover 
sterke buren zoals Amsterdam, Almere 
en Utrecht. Met een gemeenteraad  die 
rechtstreeks besluit over belangrijke 
zaken voor zijn inwoners. Een democra-
tische en sterke speler die Gooi 
toekomstbestendig maakt!

Deze fusie bij de NS is al jarenlang een 
succes

De opruimploeg van de afdeling Zandvoort staat klaar voor de start

Dit vinden we leuk!
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Wie van de drie
Voor het eerst in haar lange bestaans-
geschiedenis, heeft de Helderse PvdA- 
afdeling een heuse lijsttrekkersverkiezing 
gehouden. Dit idee werd afgelopen 
voorjaar in een Algemene Ledenverga-
dering geopperd en door de aanwezige 
leden in meerderheid omarmd. En zo 
kon het gebeuren dat de maand oktober 
in het teken stond van de kandidatuur 
van 3 afdelingsgenoten die allemaal een 
gooi deden naar de felbegeerde positie van 
primus inter pares voor de verkiezings-
lijst Gemeenteraadsverkiezing 2014.

Positieve aandacht
Lijsttrekkersverkiezingen vergen 
een gedegen voorbereiding. De verkiezing
moet eerlijk en transparant verlopen 
en toegankelijk zijn voor alle afdelings-
leden. Van deze organisatorische taak 
heeft het Helderse afdelingsbestuur - met
hulp vanuit het Partijbureau -  zich bij-
zonder goed gekweten. Drie kandidaten 
hadden zich voor het lijsttrekkerschap 
beschikbaar gesteld en voor hen is o.a. 
op 29 oktober jl een debat georganiseerd. 
Daarna volgde via het internet en - voor 

die leden die geen toegang tot dit medium 
hebben - via brieven of telefoon de 
ledenraadpleging. Als winnaar is Peter 
de Vrij uit de bus gekomen. Een tweede 
plek was voor Richard de Graaf en Trees 
van der Paard werd derde. Hoewel het 
orga-niseren van het hele traject de 
nodige tijd, middelen en inzet heeft 
gekost, was de positieve aandacht die 
er mee gegenereerd werd aanzienlijk. 

Onze Helderse afdeling kan een dergelijke 
lijsttrekkersverkiezing dan ook alleen 
maar aanbevelen bij de andere Noord-
Hollandse afdelingen. Een lijsttrekker 
is het boegbeeld van de afdeling. De 
persoon die door – in principe – alle 
afdelingsleden wordt ‘gedragen’, kan met 
gesterkt gevoel de campagne in. 
Óp naar een prachtige uitslag! 

Lijsttrekkerverkiezing
Door Aukelien Jellema - gemeenteraadslid Den Helder

De PvdA Noord-Holland heeft tijdens 
de Provinciale Statenvergadering van 
24 juni jl. voorgesteld om 1,2 miljoen 
per jaar te behouden voor vervanging 
van de Fast Flying Ferry (FFF). De ferry 
stopt per 1 januari 2014, ondanks red-
dingspogingen van de PvdA. Met pijn in 
het hart geven we de Fast Flying Ferry 
op. Hoewel uit eigen onderzoek blijkt 
dat de ferry gered had kunnen worden, 
ontbreekt een meerderheid binnen de 
Staten. In plaats daarvan is er in sep-
tember een breder onderzoek naar ‘OV 
over water’ gestart. De PvdA is blij dat 
we in ieder geval de 1,2 miljoen per jaar 
hebben kunnen behouden, zodat het 
onderzoek ook daadwerkelijk tot een 
nieuwe, rendabele OV-verbinding tussen 
Velsen en Amsterdam kan leiden.
 
Connexxion wil door
De afgelopen weken heeft de PvdA actief 
geprobeerd om de FFF in de vaart te 
houden, mede naar aanleiding van alle 
maatschappelijke ophef die ontstond 
naar aanleiding van het besluit van 
Gedeputeerde Staten om te stoppen met 
de FFF. 

“Gemeente 
Velsen wil wel
bijdragen.”
De PvdA heeft GS in maart gevraagd om 
de beslissing tot 1 juni aan te houden in 
afwachting van eventuele nieuwe feiten 
die tot behoud van de FFF zouden kunnen
leiden. In mei berichtte GS aan de Staten 
dat er geen nieuwe feiten op tafel waren 
gekomen. Nieuwe feiten waren er echter 

wel degelijk. Zo gaf de gemeente Velsen 
in mei al aan 300.000 euro voor de duur 
van 2 jaar op tafel te willen leggen als 
bijdrage in de exploitatiekosten. Ook liet 
Connexxion meerdere malen weten door 
te willen gaan met de FFF en kwam aan 
het licht dat het huidige contract met 
Connexxion een verlengingsoptie van 
een jaar bevat.
 
Waterbus een optie?
Deze nieuwe feiten vonden echter geen 
weerklank. Wij hebben het gevoel dat de 
wil om de ferry te behouden al vanaf het 
begin ontbrak. Een onderzoek naar OV 
over water bleek na moeizame onder-
handelingen de enige mogelijkheid om 
de reizigers tussen Velsen en Amster-
dam een perspectief te bieden. De PvdA 
gaat zich de komende maanden samen 
met anderen inzetten om reizigers na 1 
januari 2014 een goed alternatief te kun-
nen bieden voor de FFF.  

Na de zomer zijn we hier al mee begon-
nen. Op 30 september jl. organiseerde de 
provinciale werkgroep Personenvervoer 
over Water een informatiebijeenkomst 
voor iedereen – belangenorganisaties, 
gemeenten, reizigers ondernemers, 
vervoerders – die ideeën wilde aandra-
gen met betrekking tot alternatieven voor 
de Ferry. Ook bracht de werkgroep een 
bezoek aan de Waterbus in Rotterdam/
Dordrecht en aan de provincie Zuid-
Holland.
 
Geld is er voor alternatief
We merken dat er nu wel politieke wil 
bestaat om met zijn allen de schouders 
te zetten onder een nieuw initiatief. De 
middelen zijn er, want de 1,2 miljoen per 
jaar die voor de Ferry bestemd was, is 
dankzij de PvdA gereserveerd voor een 
nieuwe vorm van Personenvervoer over 
Water. Wat de PvdA betreft kijken we 
naar de toekomst en zorgen we dat er zo 
snel mogelijk weer een boot vaart over 
het Noordzeekanaal. Eind november 
stuurt de werkgroep PoW haar advies 
naar Gedeputeerde Staten. Dit advies 
verzoekt Gedeputeerde Staten o.a. om 
een marktconsultatie uit te voeren. Begin 
2014 komt Gedeputeerde Staten naar 
verwachting met een uitwerking van dit 
advies en een aantal mogelijke vervolg-
scenario’s. De PvdA gaat in ieder geval 
haar uiterste best doen om de vaart in 
het proces te houden, zodat er hopelijk 
nog in 2014 een alternatief komt voor de 
Fast Flying Ferry.

Vervoer over water Een alternatief zoeken 
voor de Fast Flying Ferry. Door Naïma Ajouaau, Statenlid

Sinds 1972 bestaat er een Werkgroep 
Buitenland binnen de PvdA Noord-
Holland. In feite bestonden er lange 
tijd drie werkgroepen Buitenland, één 
in ieder gewest, Noord-Holland-Noord, 
Noord-Holland-Zuid en Amsterdam. 
Door de samenvoeging van deze drie 
gewesten tot één gewest Noord-Holland 
en doordat het aantal deelnemers in de 
werkgroepen terugliep is op een gegeven 
ogenblik besloten om samen te gaan in 
één Noord-Hollandse werkgroep, voor-
namelijk bestaande uit de Amsterdamse 
leden. In die vorm heeft de werkgroep 
sindsdien maandelijks vergaderd over 
onderwerpen die samenhangen met 
buitenlands beleid, ontwikkelingssamen-
werking en defensie.
Veel deskundigen, politici en wetenschaps-
mensen hebben de bijeenkomsten van 
de werkgroep verrijkt met hun opvat-
tingen, die veelal ook tot een intensieve 
discussie leidden. Wanneer dat te pas 
kwam maakte de werkgroep ook haar 
opvattingen kenbaar aan PvdA bestuur 
en/of de Kamerfracties. Uit de werk-
groep zijn nogal wat bekende PvdA-ers 

voort gekomen, zoals bijvoorbeeld Bert 
Koenders, Thomas von der Dunk, Gerrit 
Valk en Alman Metten. 

Opheffing gepland
Ondanks een teruglopend aantal bezoe-
kers van de werkgroepvergaderingen 
leek er nog steeds toekomst te zijn voor 
een werkgroep op provinciaal niveau, 
die zich met het grote buitenland bezig 
hield. Tot juni 2013! De voorzitter van 
de werkgroep, Nicolette Besemer, zag 
het door gebrek aan menskracht en 
gebrek aan financiën, niet meer zitten. 
De resterende bestuursleden besloten de 
werkgroep op te heffen. Een afsluitende 
bijeenkomst in september j.l., met ex 
PvdA-er Jan Pronk, zou dit einde van de 
werkgroep bezegelen. 
Een aantal leden waren het hier niet 
mee eens. Het zou toch een schande zijn 
wanneer er op provinciaal niveau geen 
platform was om de problemen van het 
buitenlands beleid, de ontwikkelings-
samenwerking en defensie te bespreken 
en zo nodig de opvattingen van de basis 
door te geven aan bestuur en Kamerfrac-

ties. De ontwikkelingen m.b.t. het bud-
get voor ontwikkelingshulp, de discussie 
over de rol van de Nederlandse krijgs-
macht, de verhoudingen tot Europa, het 
zijn even zovele onderwerpen die ook 
van belang zijn voor Noord-Hollanders. 

Nieuwe start?
Het groepje initiatiefnemers, onder lei-
ding van Henk van Dantzig uit Haarlem 
(info bij henkvandantzig@gmail.com) 
probeert nu op een wat informele wijze, 
met wat minder frequente bijeenkomst-
en, de werkgroep nieuw leven in te 
blazen. Om te beginnen met een bijeen-
komst in december over de rol van de 
Nederlandse krijgsmacht met onder 
andere Angelien Eijssink, woordvoerder 
defensiezaken van onze 2e Kamerfractie
en Krista van Velzen namens het Vredes-
beraad. Gezien de besluitvorming over 
de JSF een actueel onderwerp. De groep 
hoopt in de toekomst meer belang-
stellenden te trekken, vooral ook uit 
andere delen van de provincie dan alleen 
Amsterdam. 

De werkgroep buitenland: een 
wederopstanding? Door Dick Fopma

Op 31 december is de laatste afvaart van de Fast Flying Ferry

De waterbus vaart in Rotterdam en Dordrecht

Dit vinden we leuk!
Richard de Graaf, Peter de Vrij en Trees van der Paard
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Agenda

December
02 - 13.30 uur commissie M&W
       18.00 uur commissie ZC&M
09 - 19.30 uur fractievergadering 
10 - 20.00 uur Gewestbestuur
14 - 10.00 uur regiodag in Bussum
16 - 13.00 uur Provinciale Staten 

Januari
06 - 19.30 uur fractievergadering
08 - 20.00 uur Gewestbestuur
11 - 15.00 uur nieuwjaarsreceptie
13  - 13.30 uur commissie WEB
       18.00 uur commissie R&M 
20 - 13.30 uur commissie M&W
       18.00 uur commissie ZC&M
23 - 10.00 uur Provinciale Staten 
22 - 19.30 uur fractievergadering

februari
03 - 13.00 uur Provinciale Staten
05 - 19.30 uur fractievergadering
10 - 13.30 uur commissie WEB
       18.00 uur commissie R&M 
13 - 20.00 uur Gewestbestuur
17 - 13.30 uur commissie M&W
       18.00 uur commissie ZC&M
19 - 19.30 uur fractievergadering

Commissie- en Provinciale Staten-
vergaderingen zijn openbaar. 
Fractievergaderingen zijn toegankelijk 
voor leden van de PvdA. Graag aan-
melden bij het fractiebureau. 
Alle bovengenoemde vergaderingen 
vinden plaats in het Provinciehuis. 
Het gewestbestuur vergadert in Lion 
d’Or aan het Stationsplein (Kruisweg 34) 
van Haarlem. 

Data onder voorbehoud. Actuele infor-
matie vindt u op de websites www.noord-
holland.nl en www.noordholland.pvda.nl

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Naïma Ajouaau, Rian van Dam, Huseyin 
Erarslan, Dick Fopma, Aukelien Jellema, 
Gohdar Massom, Mirjam van Musscher, 
Nico Papineau Salm, Elvira Sweet, Eelco 
Taams, Tjeerd Talsma en Xander den Uyl,

Foto’s o.a. van Jos Oude Elferink
Redactie: Eelco Taams en Erick van de Wouw
Eindredactie en lay-out Mirjam van Musscher
Telefoon 0224 - 552067 / 06-515 32 469
Aanleveren kopij via mirjam@mus.nl

Deadline kopij voor Provinciaal nr 1: 7 februari 2014

De afgelopen jaren is er een gevarieerd 
gebruikslandschap met agrarische-, na-
tuur- en recreatiegebieden in o.a. (semi) 
overheidsbezit ontstaan in de provincie. 
Veel bewoners maken nu gebruik van dit 
groen rond de stedelijke gebieden. 

Discussie over functie
Het functioneren van de recreatieschap-
pen in het gebied rond Amsterdam, ook 
wel aangeduid als de Metropoolregio 
Amsterdam(MRA) is nu in de provincie 
onderwerp van discussie. Het gaat dan 
om de recreatieschappen Spaarnwoude, 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske – 
Waterland en Groengebied Amstelland. 
Gemeenten en de provincie vormen het 
bestuur van deze recreatiegebieden. 

Transparanter besturen
In de discussie die nu gestart is, is de 
inzet van de PvdA fractie in de Staten als 
volgt: “Het is belangrijk dat er voldoende 
en gevarieerde groengebieden in de 
MRA zijn. Dit betekent dat de bewoners
 in 15 minuten vanuit hun huis in het
groen kunnen zijn, er voldoende door-
gaande vrijliggende fiets- en wandel-
paden zijn, er zwem- en sportgelegen-
heden zijn en dat er een gevarieerd 
aanbod van horecavoorzieningen is. De 

Redactionele bijdragen over provin-
ciale zaken of ingezonden brieven 
zijn welkom! Stuur voor 7 februari in 
naar mirjam@mus.nl

versnipperde bestuurlijke aansturing 
moet eenvoudiger en transparanter. Er 
moet gekeken worden hoe de gebruikers
meer rechtstreekse invloed op de 
inrichting en het beheer van de recreatie-
gebieden kunnen krijgen. Verder zou 
het mooi zijn wanneer er meer geld 
beschikbaar komt voor het verbeteren 
van het beheer. Wellicht kan hiervoor de 
werkwijze van het PWN in de waterlei-
dingduinen een goed voorbeeld zijn. 
Door het verkopen van jaarkaarten zijn 
er daar extra inkomsten. “

Conferentie
Deze inzet betrekt de PvdA fractie in 
de komende tijd bij de discussie over 
de toekomst van de recreatieschappen. 
O.a. tijdens de MRA conferentie op 13 
december 2013. De besluitvorming over 
de toekomst van de recreatieschappen 
vindt plaats in 2014/2015. Op de website 
www.metropoolregioamsterdam.nl is het 
informatieve document ‘De kracht van 
het Landschap 2013, naar een toekomst-
bestendige MRA’ te lezen. 

De PvdA Statenfractie nodigt iedereen 
uit mee te denken over deze toekomst. 
Reacties zijn welkom bij Nico Papineau 
Salm(info@nicosalm.nl )

Namens de gemeenten houdt de GGD de 
luchtkwaliteit in de gaten.
Voor meer informatie: amsterdam.nl/
luchtkwaliteit.

Eisen in wet milieubeheer
De minimale kwaliteit van de buitenlucht 
is vastgelegd in de wet Milieubeheer. 
Voor twee stoffen die deel uitmaken van 
het mengsel luchtvervuiling zijn nor-
men vastgelegd, namelijk stikstofdioxide 
(NO2) en fijnstof (PM10). Voor zowel 
stikstofdioxide als fijnstof geldt een norm 
(de zogeheten grenswaarde) van 40 mi-
crogram per kubieke meter (µg/m3). Er 
gelden ook Europese regels, de toekoms-

tige norm voor fijnstof (PM2.5). 
Exacte informatie over de geldende nor-
men is te vinden op: Rijksoverheid.nl.

Luchtvervuiling schepen
De GGD Amsterdam en de universiteit 
van Utrecht hebben onderzoek gedaan 
naar de invloed van de scheepvaart op 
de luchtkwaliteit nabij vaarwegen. In 
mei 2012 is hier hierover een rapport 
verschenen.
Een paar conclusies van dit rapport:
De scheepvaart en rondvaartboten in de 
grachten zorgen voor luchtvervuiling.
Ze zorgen voor stikstofdioxide en fijn-
stofbelasting voor de nabije woningen 
op de kade. Manoeuvreren zorgt nog 
eens voor extra luchtverontreiniging.                                                                                               
Brommers, scooters en plezierboten 
dragen bij aan verhoging van de ultra-
fijnstof. 

Wat kunnen we doen?
Blootstelling aan verontreinigde lucht 
is eigenlijk niet te voorkomen. Ook de 
lucht in huis komt van buiten. Wat we 
wel met z’n allen kunnen doen is de 
luchtvervuiling verminderen door vaker 
de fiets te pakken in plaats van de auto, 
meer gebruik te maken van openbaar 
vervoer en minder of geen open haard of 
allesbrander te gebruiken.

Toekomst recreatieschappen rond 
Amsterdam Door Nico Papineau Salm - Statenlid

De belangrijkste bron van 
luchtvervuiling is het verkeer. 
Denk hierbij aan rijdend-, vlieg- 
en vaarverkeer. Uitlaatgas zorgt 
voor hoge concentraties luchtver-
vuiling. De uitstoot van verkeer 
bestaat uit allerlei stoffen
 zoals stikstofdioxide (NO2), fijn-
stof (PM10, PM2.5) en roet. Ook 
de uitstoot van de industrie is één 
van de boosdoeners.

Luchtvervuiling is een probleem 
van ons allen. Vooral kwetsbare 
groepen zoals ouderen, kinderen 
en mensen met een luchtwegaan-
doening, hart- en vaatziekten 
kunnen hier het meest last van 
krijgen. Mensen die in de stad 
wonen of dichtbij snelwegen risk-
eren deze aandoeningen meer dan 
in andere gebieden omdat hier de 
concentratie luchtvervuiling hoog 
is. Daarom moeten de gemeenten, 
provincies en het rijk meer samenwerken 
en gezamenlijk maatregelen nemen om 
de luchtkwaliteit te verbeteren.

“Samenwerken 
om de lucht-
kwaliteit te 
verbeteren.”
Amsterdamse lucht
In Amsterdam is het ook niet beter. Hier 
voldoet de buitenluchtkwaliteit op veel 
plekken niet aan de geldende normen. 

Scheppen wij een schoon luchtje 
in de provincie? Door Huseyin Erarslan

Zwemmen in de Spaarnwouder zwemplas



09.30 uur Inloop
10.00 uur Opening
10.15 uur Liesbet Tijhaar, wethouder 
gemeente Huizen
10.30 uur Jan Steven van Dijk, wethouder 
gemeente Hollands Kroon
10.45 uur Ton van Groeningen, PvdA 
raadslid Beverwijk
11.00 uur Els Rienstra, raad van bestuur 
Parlan; jeugdzorg.
11.15 uur Elvira Sweet, PvdA gedeputeerde 
Jeugdzorg Noord-Holland 

11.30 uur Pauze

11.45 uur Discussie onder leiding van 
Attiya Gamri, Statenlid PvdA NH

12.30 uur lunch

12.30 uur Voor gewestelijk afgevaardigden 
is er een bijeenkomst

Programma

.
Het Gewestbestuur en de Statenfractie 

organiseren zaterdag 14 december een regiodag 
over de transitie van de jeugdzorg. 

U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in 
Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27, 

1401 CV in Bussum. 

Onderwerp op de regiodag is opnieuw de 
jeugdzorg. Dit verdient ook onze aandacht want 

in 2015 komt de gehele jeugdzorg onder 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. 
Hierna zijn de gemeenten aan zet. 

   zaterdag 14 december 2013 

Regiodag in Bussum
uitnodiging

Transitie jeugdzorg
zijn de gemeenten er klaar voor?

Bijsturen?
Tijdens deze regiodag komen wethou-
ders aan het woord die nu heel druk 
zijn met de voorbereidingen. Wat gaat 
er goed en waar maken zij zich zorgen 
om? Is er nog ruimte om bij te stellen, 
bij te sturen? Moet er extra gas worden 
gegeven? Welke schakels zijn zwak in de 
keten?  

Ontwikkelingen
Ook horen wij hoe een gemeenteraadslid 
hiermee omgaat en hoever zij politiek 
zijn met de jeugdzorg in hun regio.  
Beschikken zij over voldoende kennis? 
Zitten zij er bovenop? 
Wat zijn volgens de sprekers de zwakke 
punten nog? Zijn er goede ontwikkelin-
gen in de regio waar iedereen van kan 
leren? 
Waar loopt een Jeugdzorgorganisatie 
tegenaan en waar hebben ze slapeloze 
nachten van?  

Informatie halen en brengen
Ook zal er vanuit de Statenfractie een 
blik op de transitie geworpen worden. 
Al met al interessant genoeg om er bij 
te zijn en mee te praten en informatie te 
halen en te brengen.

Gewestelijke vergadering
13.30 uur Begroting gewest
13.45 uur Jaarplan
14.00 uur Politieke actualiteit door 
Xander den Uyl, fractievoorzitter PvdA 
Noord-Holland
14.30 uur Bestuursverkiezing
15.00 uur Afsluiting met een netwerkborrel

De dagvoorzitter voor de regiodag is Rina 
van Rooij.Deze regiodag wordt georgani-
seerd door Rina van Rooij, Attiya Gamri 
en Erick van de Wouw.

Bereikbaarheid: Vanaf Schiphol: A4, A9, 
A1, afslag nummer 7: Bussum/Naarden/
Naarden-Vesting. Vanaf Utrecht: A27, A1, 
afslag nummer 7: 
Trein: Station Naarden/Bussum, bus 134, 
bushalte Jan Tabak.
Parkeren: het hotel heeft eigen gratis 
parkeergelegenheid.


