DAG 2019, WELKOM 2020

2019 is voorbij en 2020 is begonnen. De
jaarwisseling is een terugkerend fenomeen, vaak
gevierd met oliebollen , bubbelwijn, vuurwerk en
goede wensen.
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Maar ook
een terugblik op het oude jaar. Wat is het jaar weer
snel voorbij gegaan. Ik weet niet of u dat ook zo
ervaart, maar voor mij lijkt het ieder jaar sneller te
gaan. In deze nieuwsbrief wil ik met u terugblikken
over de hoogte- en dieptepunten van 2019.
Maar regeren is ook vooruitzien en bij het ingaan
van een nieuw jaar heb je ook vaak goede
voornemens. En ook die wil ik graag met u delen, in
ieder geval die op politiek gebied.
2019, het jaar van onze herverkiezing. 20 maart
was de verkiezingsdag. Een dag
waarop de fractie definitief
afscheid nam (en wat mij
betreft met pijn in mijn
hart) van Leendert Lodder
en Gerrit Westerhof als
burgerstatenlid. Voor beiden
gold wel dat zij binnen de
partij actief konden blijven;
Leendert als Statenlid in
Gelderland en Gerrit als lid
van het Waterschap.
Leendert Lodder

Gelukkig mochten we ook nu weer gebruik maken
van een tweetal burgerstatenleden. En ik mag me
dan ook gelukkig prijzen met de twee kanjers waar
ik nu mee samen mag werken; Linda VerschuurOtter en Ria Smit.

Linda verschuur-Otter

Ria Smit

En de goede samenwerking met onze
fractiemedewerkster Jolanda van der Heijden en
onze penningmeester Kees Visser konden we
bestendigen.
Deze herverkiezing was alleen maar mogelijk
door de inzet van onze vrijwilligers. Iedereen
die daar aan heeft bijgedragen moet ik dan ook
danken. Maar de grootste rol speelde hierin ons
campagneteam; Hennie Gerritsen, Jeannette de
Caluwé en Hetty Jansen Kwast. Zonder dit team
waren we nooit tot zo’n uitslag gekomen.
Intussen zijn we al veel Statenvergaderingen,
infosessies, werkbezoeken, fractievergaderingen
en Commissievergaderingen verder. Als
fractievoorzitter durf ik te zeggen dat we een goed
op elkaar ingewerkt team hebben. De dames zijn
goed ingewerkt en goed ingelezen in de materie. En
zeker niet onbelangrijk, we zij voor de volle 100%
geaccepteerd door de andere partijen.
Lees verder op pagina 2

Maar ook de dag waarop we flink meer stemmen
kregen dan in 2015, totaal 14926. Veel meer dan in
2015. Echter er was een significant hogere opkomst
van 59,3% tegen 49,8% van die van 2015. Dus
helaas bleef het voor ons beperkt tot één zetel.
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Zoals u weet scheelde het maar weinig of we
hadden in de coalitie gezeten, maar dat was
ons niet gegund. Echter ook in de oppositie zijn
we in staat om van ons te laten horen. Neem
ons laatste succesje omtrent het omarmen van
waterstof maar. Niet voor niets werd onze motie
hierover met algemene stemmen aangenomen.
Maar ook Landelijk lieten we van ons horen. En
dat is ook broodnodig. Neem alleen maar eens
de wijze waarop dit huidige kabinet ouderen in
de steek laat. Verhoging van de AOW leeftijd, al
meer dan 10 jaar de pensioenen niet indexeren,
de terugval in koopkracht voor ouderen, de
verhoging van de ziektekosten, het niet willen
aanpassen van de rekenrente en zoals nu net
eind december bleek een mogelijke verlaging
van de AOW.
Onze huidige vertegenwoordiging in de Tweede
en Eerste Kamer doet zijn/haar uiterste best om
het tij te keren. Echter onze partij is nog te klein.
Onze achterban stijgt weliswaar in de peilingen
(Tweede Kamer op dit moment van 4 naar 9
zetels), maar we weten ook dat peilingen niet
altijd uit komen.

Provincie blijft die ze nu al is. Waar Naboarschap
het grote goed blijft wat ze is. Waarbij wij als
politiek bijdragen aan leefbaarheid door bijv. te
zorgen voor voldoende betaalbare woningen
voor starters EN senioren, zodat er weer een
doorstroom op de woningmarkt mogelijk is.
Waarbij wij als Staten de Provinciale regelgeving
versoepelen, zodat gemeentes meer ruimte
krijgen om dit te realiseren. Een Provincie
waarbij het openbaar vervoer goed geregeld
is en voor iedereen bereikbaar. Waar de
wijzigingen in het OV niet alleen door financieel
oogpunt wordt benaderd, maar meer uit
de ogen van de reiziger. Waar eindelijk de
wegenstructuur wordt aangepast aan de
huidige tijd. Een provincie die oog heeft voor
de energietransitie waarbij verder gekeken
wordt dan horizonvervuilende windturbines en
onooglijke zonnevelden. Een Provincie waar
Landbouw en natuur elkaar aanvullen en elkaar
niet in de weg staan. Een Provincie……
Ach, ik zou nog heel lang door kunnen gaan.
Maar ik ga er van uit dat onze toekomstblik
duidelijk is. Als 50PLUS Overijssel gaan we het
komende jaar weer alles op alles zetten om
onze doelen (en dat zijn dus ook uw doelen) en
wensen te verwezenlijken.
Maar ook gaan we kijken naar komende
verkiezingen. Voor de Tweede Kamer en
niet geheel onbelangrijk voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
Het Provinciale bestuur is met het
campagneteam al hard bezig om de
voorbereidingen te treffen. In Hardenberg
hebben we nu vaste grond onder de
voeten. Maar in Overijssel zijn dus ook nog
24 gemeentes waar 50PLUS nog geen
invloed heeft op het bestuur. En dat moet
veranderen. Zeker in de wetenschap dat bijv.
de o zo belangrijke WMO een gemeentelijke
bevoegdheid is.

2020, het komende jaar.
Een jaar waarvan ik hoop dat het huidige
kabinet valt. Een jaar waarvan ik hoop dat de
rekenrente zodanig wordt aangepast dat de
pensioenen (wat mij betreft met terugwerkende
kracht) kunnen worden geïndexeerd en dat
er niet wordt getornd aan onze AOW. Maar
ook een jaar waarin we zien en regelen dat de
zorg en energie weer betaalbaar worden. Een
jaar waarin de jongeren niet meer door foute
voorlichting tegen ouderen worden ophitst. Een
jaar waarin we ons realiseren dat wij met zijn
allen moeten zorg dragen voor een leefbare
omgeving.

Kortom dag 2019, welkom 2020. . Rest ons
alleen nog u de beste wensen voor het komende
jaar toe te wensen. Dus wij wensen u een
gezond en gelukkig 2020.
Fractievoorzitter Fred Kerkhof

Dat geldt uiteraard ook voor de Provinciale
politiek. Ik hoop dat Overijssel die mooie
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Van uw voorzitter

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 5PPLUS Overijssel in
2020.
Mede namens alle bestuursleden wens ik u en uw
dierbaren een heel goed en gezond 2020.
De algemene ledenvergadering van 50PLUS gehouden
op 14 december 2019 in Apeldoorn was goed bezocht
en heel constructief in alle opzichten. Er was een flinke
Overijsselse delegatie aanwezig. Misschien ook wel omdat
de locatie Apeldoorn wat makkelijker te bereiken is voor
ons Overijsselaars dan Den Haag.
Henk Krol werd via de ledenraadpleging, met grote
meerderheid aan stemmen, weer verkozen tot lijsttrekker
voor de eerstkomende tweede kamer verkiezingen. Velen
met mij hopen dat het huidige kabinet uitglijdt over een
bananenschil, zoals misschien de toeslagen affaire of de
indexering van pensioenen en er dus vervroegde Tweede
Kamer verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Het is
wellicht wat te optimistisch gedacht, want de coalitie houdt
de gelederen gesloten, ondanks het intrekken van de steun
aan staatssecretaris Snel.
Het voorstel van het hoofdbestuur om de adviesraad op
te heffen stuitte op veel verzet van zowel de voorzitters
van alle provincies als ook de besturen en diverse leden.
Dit voorstel is gelukkig dan ook van tafel gehaald door
het hoofdbestuur. De adviesraad is en blijft een klankbuis

van de leden naar het hoofdbestuur, maar ook van het
hoofdbestuur naar de provinciale besturen en hun leden.
Opiniepeilingen geven aan, dat bij de eerstvolgende
Tweede Kamer verkiezingen de 50PLUS partij beduidend
meer stemmen zal krijgen en daarmee een aantal extra
zetels zal krijgen. Via de website en in de media worden
dan ook nieuwe kandidaten gezocht, die capabel zijn om
een dergelijke functie te vervullen en deze extra zetels
kunnen opvullen.
Tijdens de provinciale bestuursvergadering afgelopen
november heeft mede bestuurslid Jeannette de Caluwé ons
meegedeeld, dat zij vanwege persoonlijke omstandigheden
haar functie per 1 december 2019 ter beschikking stelt.
Dat is jammer en zeker een gemis vanwege haar brede
inbreng in de diverse onderwerpen. Hierbij wil ik haar
nogmaals bedanken voor de inzet die zij had de afgelopen
tijd. Wel heeft zij laten weten dat zij in het campagne team
blijft functioneren, dit samen met Hetty Jansen en Hennie
Gerritsen.
Voor wat betreft haar taken, als lid van de introductie
commissie voor de verkiezingen gemeenteraad 2022,
heeft Wieger Roffel toegezegd deze over te willen nemen.
Ernst Binnekamp zal samen met Wieger kandidaten, die
belangstelling hebben om in zijn/haar gemeente op de
kieslijst te komen, wegwijs maken op welke manier zij dat
kunnen doen en wat er van hen wordt verlangd vanuit de
desbetreffende gemeente.
Iedereen die belangstelling heeft om in de
gemeente wat te doen voor 50PLUS is
welkom. Inmiddels hebben 20 personen die
woonachtig zijn in de provincie Overijssel
zich gemeld. Ik ben bijzonder blij met
deze belangstelling, ondanks het feit dat de
verkiezingen van de gemeenteraden pas
in maart 2022 zal plaatsvinden.
Rob Keultjes
voorzitter 50PLUS Overijssel

Cursus “Politiek Actief voor de gemeente”
In het najaar van 2020 start 50PLUS Overijssel met de gratis cursus “Politiek Actief voor de gemeente”. De cursus bestaat
uit vijf bijeenkomsten en is bedoeld voor mensen die zich hebben opgegeven om politiek actief te worden voor 50PLUS in de
gemeente.
Tijdens de bijeenkomsten zijn er lezingen en trainingen. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten, interactieve
werkvormen, presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici. Ook wordt gezamenlijk een
raadsvergadering bezocht.
De cursus is bedoeld voor inwoners van gemeenten waar 50PLUS deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
De cursus wordt gegeven in de maanden september, oktober, november 2020 en januari 2021. De locatie waar de cursus
gegeven wordt is Zwolle. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur.

Programma van de cursus:
Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
Hoe werkt de gemeente?
De besluitvorming binnen de gemeente
Beïnvloeden van de besluitvorming
Taken en rollen van de gemeenteraad
De instrumenten van een raadslid
Basiskennis gemeentefinanciën
Training overtuigend debatteren
Bijwonen raadsvergadering
De cursus wordt afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan de Tweede Kamer

aanmelden kunt u hier met vermelding “cursus aanmelding”
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Leden 50Plus kiezen ‘Kim il Krol’ tot lijsttrekker
Henk Krol wordt opnieuw lijsttrekker van 50PLUS. Dat heeft de algemene ledenvereniging van de partij
zaterdag 14 december besloten nadat hij grote steun had gekregen in een interne ledenraadpleging. Krol,
die de partij sinds 2012 leidt, zegt dat de tijd rijp is voor regeringsdeelname.

Voordat ‘Kim il Krol’ - zoals hij naar
eigen zeggen genoemd wordt nu
hij de steun heeft van 89 procent
van de stemmende leden (driekwart
deed dat niet) - zijn politieke
vergezichten kan schetsen, zet de
ledenvergadering eerst een hele
zaterdag lang de puntjes op de i van
de interne partijdemocratie.
zie hier de video
Jongerenafdeling
Tot de verrassendste optredens in Orpheus in Apeldoorn, behoort dat van de 22-jarige Hanneke
Schuurman uit Hardenberg. Ze is initiatiefneemster voor een nieuw op te richten jongerenafdeling binnen
50PLUS. Ze zijn alleen nog op zoek naar een goede naam. Jong 50PLUS? 50PLUS-MIN? En naar
andere jonge leden binnen de ouderenpartij. Want de wet zegt: als een partij niet minimaal 160 leden
tussen de 18 en 24 heeft, wordt er ook geen rijkssubsidie gegeven. Werk aan de winkel dus.

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u hier aan
Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel
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Terugblik van
50PLUS Hardenberg op
het jaar 2019
Het was het jaar van o.a. afscheid nemen van onze burgemeester de heer Peter Snijders.Veel inwoners van de gemeente
Hardenberg vinden het jammer dat hij vertrokken is naar Zwolle.
De commissaris van de Koning heeft besloten dat wij in de gemeente Hardenberg toch een waarnemend burgemeester
moesten krijgen. Dit is ook gebeurt in de persoon van de heer Wiggers oud Burgemeester van de gemeente Hattem. De
Gemeente Hardenberg zal de komende maanden zich moeten gaan inzetten om weer een burgermeester te vinden die ook
een burgervader c.q. moeder is voor de gemeente.
In het jaar 2019 heeft 50PLUS Hardenberg op verschillende fronten van zich laten horen. Er zijn een aantal moties die
50PLUS Hardenberg heeft ingediend aangenomen natuurlijk zijn er ook een aantal verworpen, zoals onze motie naar
aanleiding van het IJslandse model, om als gemeente geen alcohol meer te schenken na afloop van een raadsvergadering.
Tenslotte geven we als gemeente daarmee het goede voorbeeld Maar het is net als in de sport je wint een wedstrijd en je
verliest wel eens een wedstrijd maar dat geeft wel de energie om weer vol speed door te gaan.
In de volgende nieuwsbrief kunt u onze voornemens voor het jaar 2020 lezen.
Wat een groot succes voor 50PLUS Hardenberg is geweest is de motie met betrekking tot een tegemoetkoming voor de
afvoer van medisch afval. Deze motie is op initiatief van 50PLUS ingediend. Deze motie is zelfs behandeld in de Tweede
Kamer en de staatssecretaris mevrouw van Ark heeft deze besproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Ook ons voorstel om de verzilverlening in te voeren was succesvol. Deze zal ook op ons initiatief door de Gemeente
Hardenberg worden ingevoerd.
Dat 50PLUS niet alleen een politieke partij is voor ouderen is zaterdag 14 december 2019 meer dan duidelijk geworden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS in Apeldoorn heeft Hanneke Schuurman het voorgestel gedaan om op
landelijkniveau een jongeren afdeling te gaan oprichten binnen 50PLUS. Dit voorstel is met algemene stem aangenomen
zodat Hanneke hiermee kan gaan starten. Het mag ook hierdoor meer dan duidelijk dat 50PLUS niet alleen een partij is voor
ouderen maar dat 50PLUS een partij is voor alle inwoners. Ook 50PLUS Hardenberg zet zich in voor jong en oud binnen de
Gemeente Hardenberg.
De afgelopen periode is de fractie van 50PLUS Hardenberg flink aan de slag geweest om te zien op welke wijze wij al
onze inwoners kunnen gaan bereiken, Hiervoor begint 50PLUS Hardenberg dan in 2020 met inloopspreekuren die worden
georganiseerd in alle kernen omdat wij een partij willen zijn voor alle inwoners en ook voor alle leeftijden. Vroegtijdig zal
worden aangekondigd in welke kern en op welke dag 50PLUS Hardenberg daar aanwezig zal zijn om u te ontvangen.
50PLUS Hardenberg wil alle inwoners van de gemeente Hardenberg graag goede feestdagen en een voorspoedig 2020
wensen en u kunt in 2020, zoals dat ook in 2019 het geval was weer op ons rekenen.
50PLUS Hardenberg
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boeken voor onze achterban want ook als kleine partij
blijken wij zeer goed in staat om een breed draagvlak te
vinden voor onze standpunten.

Kandidaat raadslid in Oldenzaal:

Peter Spiertz
Ik ben Peter Spiertz en ik woon samen met mijn vrouw
Linda en mijn studerende zoon Daan in het pittoreske
Oldenzaal.

Een mooi voorbeeld daarvan is de brede steun binnen het
algemeen bestuur van Vechtstromen voor het 50PLUS
voorstel voor een eerlijker belastingstelsel.
Ik heb met Erik Jan afgesproken dat ik mij mag inzetten
voor de Commissie Financiën en Beleidsuitvoering
en voor de Commissie
Waterkwaliteit, waarbij ik
voorafgaand aan iedere
commissievergadering
overleg heb met Erik
Jan en binnenkort ook
met Ton Schoo van de
Ouderenpartij.
Ik zit nog maar kort in
mijn rol, maar op basis
van mijn ervaringen tot nu
toe voorzie ik een prettige
en constructieve
samenwerking
gedurende
deze bestuursperiode. Tot
zover deze
korte kennismaking.

Naast kandidaat raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Oldenzaal, ben ik sinds 16 oktober
2019 fractieondersteuner voor 50PLUS voor het waterschap
Vechtstromen.
In aanloop naar de gemeenteraads-verkiezingen van
2022 houd ik jullie graag op de hoogte over de inzet en de
Bestuurservaring heb ik opgedaan als secretaris van
vorderingen van mij en mijn collega 50PLUS kandidaten om
de vakbond Qlix en als ondernemingsraadslid bij mijn
de burgers van Oldenzaal enthousiast te maken voor ons
werkgever KPN. Toen Erik Jan Meijboom mij vroeg om
verkiezingsprogramma.
fractieondersteuner te worden hoefde ik niet lang na te
denken. Ik wil graag iets doen voor mijn partij 50PLUS en
heb daarbij bewust gekozen voor een rol in het waterschap Graag tot ziens
vanwege de interessante mix van politiek en techniek, maar
vooral ook omdat ik oprecht geloof dat wij resultaat kunnen Peter Spiertz

Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel

6

