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Penningmeester 50PLUS Overijssel - Wieger Roffel

Wieger Roffel komt uit Enschede en is penningmeester van de afdeling 
Overijssel.

De komende bestuursperiode zal Wieger met zijn mede-bestuurders zich 
bezig houden met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en 
speciaal in de Gemeente Enschede, om daar een lokale afdeling van 50PLUS 
op te zetten.

Mocht u belangstelling hebben om ook actief te worden voor 50PLUS 
Enschede dan kunt u contact opnemen met Wieger.

U kunt Wieger bereiken via het mailadres
penningmeester@50plusoverijssel.nl

“Keek op de week” door fractievoorzitter 
Fred Kerkhof

KEEK OP DE WEEK (week 34)

Ik schreef het vorige week al, het reces is bijna voorbij en 
het nieuwe Statenjaar staat op het punt te beginnen. Maar 
ledigheid is des duivels oor kussen, dus zijn we als fractie 
begonnen met warm lopen.

Op dinsdagavond was de Provinciale bestuursvergadering. 
Hier zijn m.n. de activiteiten voor de komende korte termijn 
vastgelegd en besproken.

Woensdagmiddag was echt de zogenoemde kers op de taart. 
Uw fractievoorzitter mocht op zogenaamde zomerstage met 
een boswachter van Staatsbosbeheer. Ik werd ontvangen 
in de werkschuur in Ommen en vervolgens ging ik met 
boswachter Nico het Vechtdal in. Hierbij wilde hij mij graag 
de parels van het Vechtdal laten ervaren. Het graf van de 
familie Palland en de imposante Sahara vielen in het niet bij 
het Junner Koeland. Wat een ervaring. Tijdens deze dag werd 
steeds duidelijker wat de taken van Staatsbosbeheer zijn en 
wat voor nuttig werk zij verrichten. 
Zelfs het kappen van bomen kan nu 
meer op mijn begrip rekenen. Want 
daar is echt over nagedacht. 

Op donderdag mocht Ria een 
werkbezoek afleggen in Vledder, 
waar zij werd geïnformeerd over de 
Lelieteelt. De vrijdag en zaterdag 
stonden voor uw fractievoorzitter in 
het teken van cultuur. 

Op persoonlijke titel was ik 
aanwezig op vrijdag bij het dorpsfeest in Tuk, altijd gezellig 
en op zaterdagmiddag bezocht ik het bloemencorso in 
Vollenhove. Ook hier op persoonlijke titel, maar wederom 
werd het mij duidelijk dat het raar is dat de Provincie dit niet 
op de agenda heeft staan als beeldbepalend. Zeker gezien de 
grote hoeveelheid bezoekers die hier op af komen. Alleen op 
het middagcorso al zeker 45.000 bezoekers. 

De komende week is het met alleen een geplande 
fractievergadering heel rustig. Het leek er nog even op dat 
er een spoedvergadering zou worden ingelast n.a.v. vragen 
van de PVV betreffende het zoveelste ongeval op de N36, 
maar de meerderheid van de partijen vond dit niet nodig. 
Het betreft namelijk een Rijksweg en primair is dus het 
Rijk aan zet. Bovendien hebben we hierover op de laatste 
Statenvergadering uitgebreid over gesproken. 

foto: RTV Oost

En dan is er nogal wat commotie over de naamgeving van 
één van de nieuwe treinen van Keolis: Bert Boerman. De 
vraag is of het verstandig is om bij leven EN nog in functie 
zijn als Gedeputeerde met het OV in je takenpakket, je naam 
hieraan te verbinden. Schept dit geen verplichtingen?
Hierover vast nog wel meer. En ja dan zit de week er al weer 
op. 

Tot de volgende 
KEEK, 

Fred

https://50pluspartij.nl/overijssel/3379-keek-op-de-week-door-fractievoorzitter-fred-kerkhof-3
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Niet alleen in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de
provincies, waterschappen en de gemeente geeft 50PLUS ouderen een stem. 

In de politiek waakt 50PLUS over uw pensioen en strijdt voor menselijke en betaalbare zorg. 50PLUS wil meer kansen 
voor ouderen op de arbeidsmarkt en voldoende betaalbare woningen voor ouderen.

Doe mee met 50PLUS! Hoe?
• Door lid te worden: klik hier of bel 0800 - 52 50 502.

• Door vrijwilliger te worden. Neem contact op met het partijkantoor van 50PLUS

Steun ons en word lid van 50PLUS. Als lid…

… kunt u samen met andere leden meepraten over de politieke koers 
… kunt u onderwerpen en ideeën aandragen

… krijgt u regelmatig de 50PLUS Krant in de bus
… ontvangt u wekelijks de digitale nieuwsbrief

… kunt u zich verder ontwikkelen door actief te worden binnen de vereniging
… steunt u onze volksvertegenwoordigers die dagelijks voor uw belangen opkomen!

Als nieuw lid wordt u bovendien uitgenodigd voor een rondleiding in de Tweede Kamer.

Strijd mee voor een goed pensioen, menselijke zorg en meer kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen. Word lid van 
50PLUS! Dat kan via het aanmeldingsformulier. Maar u kunt ook bellen: 0800 - 52 50 502 (gratis)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Het hoofdbestuur van de 50PLUS partij heeft aangegeven dat zij 
v.w.b. de gemeenteraadsverkiezingen, in het gehele land willen 
participeren om uiteindelijk mee te  doen met de verkiezingen voor 
de gemeenteraden in 2022.

Hiervoor wil men gemeentelijke afdelingen opzetten, deze zullen 
vanuit de provinciale besturen worden gecoördineerd.

In dat kader zoeken wij, het provincie bestuur 50PLUS Overijssel, 
personen die zicht beschikbaar willen stellen als kandidaat, voor 
de op te richten gemeentelijke afdelingen en als kandidaat voor de 
gemeenteraad.

Om de juiste kandidaten te kunnen selecteren heeft het provincie 
bestuur 50PLUS Overijssel een profielschets opgesteld. Tevens is 
het voor een geïnteresseerde  gemakkelijk is om na te gaan of hij/zij 
zich kan vinden in het profiel en de daaraan verbonden eisen.

Indien u denkt een goede kandidaat te zijn voor een dergelijke 
functie laat het ons dan weten.

Schrijf een mail met daarin uw gegevens en motivatie naar: 
voorzitter@50plusoverijssel.nl

Zie hier de profielschets

Grote zorgen over koopkracht gepensioneerden
De Tweede Kamerfractie van 50PLUS maakt zich grote 
zorgen over de vandaag voorspelde ongunstigere 
koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2019 en 
2020. Aanleiding is de Augustusraming van het Centraal 
Planbureau (CPB). De voltallige fractie wil opheldering over 
die cijfers en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan 
de minister-president en aan de minister van Financiën.

Uit cijfers van het CPB die vandaag verschenen blijkt dat de 
voorspelde koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden 
voor 2019 met bijna 40 procent naar beneden is bijgesteld 
en voor 2020 met 33 procent ten opzichte van de raming van 
maart dit jaar.

Pensioenkortingen

50PLUS wil van minister-president Rutte en van minister 
Hoekstra van Financiën weten wat de reden is dat de 
voorspelde koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 
2019 en 2020 zo fors naar beneden wordt bijgesteld, zeker 
in verhouding tot werkenden en uitkeringsgerechtigden. De 
50PLUS-Kamerleden Henk Krol, Léonie Sazias, Corrie van 
Brenk en Gerrit Jan van Otterloo vragen zich ook af of in 
deze cijfers al rekening is gehouden met de te verwachten 
pensioenkortingen in 2019 en 2020. Die kortingen vindt 
50PLUS onaanvaardbaar!

Rentedaling

50PLUS vraagt tevens of Rutte en Hoekstra bereid zijn om 
de meevaller op de rentelasten van de Staat zo snel mogelijk 
door te geven aan de gepensioneerden. Zij zijn immers 
de grootste groep slachtoffers van de rentedaling, terwijl 
de schatkist van de overheid juist voordeel heeft van de 
rentedaling.

http://50pluspartij.nl/doe-mee/aanmeldformulier
https://50pluspartij.nl/images/Overijssel/Profielschets_kandidaten_50Plus_partij_ten_behoeve_van_de_Gemeente_raad_draft_1.pdf
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Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u hier aan

Waterschappen
in Overijssel

50PLUS in het Waterschap Vechtstromen
Dankzij onze trouwe kiezers maak ik, Erik Jan Meijboom, sinds 
21 maart voor 50PLUS deel uit van het algemeen bestuur(AB) 
van het Waterschap Vechtstromen. Een nieuwe ervaring voor 
Vechtstromen, voor 50PLUS en ook voor mij.
 
Het eerste feit waar 50PLUS mee geconfronteerd werd was de 
aanwezigheid van de Ouderenpartij, ook vertegenwoordigd met 
1 zetel. Die wordt bezet wordt door Ton Schoo, die zelf ook lid is 
van 50PLUS. Na een aantal uitgebreide gesprekken, hebben we 
besloten dat onze doelstellingen in hoge mate overeen komen en 
dat wij daarom een hechte samenwerking nastreven. We mikken 
erop dat bij de volgende verkiezingen 50PLUS en Ouderenpartij 
voor Vechtstromen een gemeenschappelijke lijst zullen vormen. 

Omdat Water Natuurlijk de grote winnaar was bij de verkiezingen 
en ook de grootste fractie vormt konden zij het voortouw nemen 
bij de onderhandelingen om tot een Dagelijks Bestuur(DB) te 
komen. Er werd een informateur/formateur benoemd die op 
zoek ging naar een breed gedragen bestuursprogramma. In 
gesprekken met alle fracties afzonderlijk, maar met 50PLUS en 
de Ouderenpartij in gezamenlijkheid, werden  de contouren van 
dit programma vastgesteld. 

Op zich kwam hier een mooi bestuursprogramma uit voort, maar 
met voor ons een aantal onacceptabele onderdelen. Wij konden 
ons niet verenigen met bijvoorbeeld het gebrek aan intentie om 
een lastenverlichting voor de burgers vast te leggen, mocht er 
een belangrijke financiële meevaller optreden (een te verwachten 
dividend uitkering van de Waterschapsbank). 

Daarnaast waren wij voorstander van de mogelijkheid voor 
de kleine fracties, om 2 fractie-assistenten/medewerkers te 
benoemen, de andere groeperingen wilden zich hier in het geheel 
niet op vastleggen, al werd dit punt wel vooruitschoven om op 
een later tijdstip nog eens op terug te komen. Wij hebben daarom 
tegen dit breedgedragen bestuursplan gestemd en hebben ook 
het ( coalitie ) dagelijks bestuur geen vertrouwensstem gegeven. 

Daarentegen hebben wij in de beschouwingen hierover wel 
aangegeven ons constructief op te stellen op die punten van het 
bestuursplan waar wij ons wel in kunnen vinden.
Daarna hebben we deelgenomen aan het uitgebreide en 
leerzame introductie programma dat Vechtstromen voor ons 
had opgesteld, waarbij zowel veldbezoeken als lezingen waren 
georganiseerd. 

In deze periode heeft Hanneke Schuurman als 
fractiemedewerkster gefungeerd en mij bij het formuleren en 
opstellen van stukken erg goed geholpen, helaas is zij om 
persoonlijke redenen afgehaakt, maar ik ben heel blij dat zij wel 
heeft toegezegd op de achtergrond mee te blijven helpen.

Aansluitend is er een 24uurs programma georganiseerd door 
Vechtstromen en het DB waarin in wisselende werkgroepjes 
de verschillende onderdelen (wijze van besturen, financiën, 
leefomgeving, techniek) van het bestuursprogramma werden 
besproken. Het resultaat van deze bijeenkomst was de 
samenstelling van een commissie (waar ik namens 50PLUS 
en de Ouderenpartij) aan deelneem, die over de zomer een 
programma van werkwijze voor het AB zal gaan opstellen. Hierbij 
gaat bijvoorbeeld worden afgesproken het vergadermoment 
van het AB (onze voorkeur woensdagochtend), het aantal 
fractieondersteuners (onze voorkeur is 2 voor de kleine fracties), 
het instellen van commissies (dezelfde 3 als in de vorige periode 
of 4 commissies inclusief een commissie financiën). 

Deze besprekingen zullen in augustus plaatsvinden en 
een definitief voorstel zal op 12 september aan het AB ter 
besluitvorming worden gepresenteerd.
Tot zover dit verslag van 50PLUS in het AB van het waterschap 
Vechtstromen, op dit moment is het verder rust wat betreft het AB, 
wel worden we geregeld op de hoogte gehouden over de droogte 
en de maatregelen die het waterschap neemt om hier zoveel 
mogelijk aan tegemoet te komen.

Het is om deze reden dat 50PLUS dit coalitieakkoord niet steunt.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2w1iHOS_kBH3d1ytqmIfN4Samu-vmoafGmsZiabEtKGa0Aw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.facebook.com/50plusoverijssel/
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Mijn ervaringen als Burgerstatenlid 
van 50PLUS in de Provinciale Staten 

van Overijssel? 

Door Ria Smit.

Als kleine fractie (1 zetel) is het onmogelijk om alle commissievergaderingen alleen te doen. Ook is het heel moeilijk om alle 
werkbezoeken alleen te doen. Derhalve is het voor een partij met slechts één zetel toegestaan om maximaal twee burgerstatenleden 
aan te nemen. Deze burgerstatenleden hebben in principe dezelfde rechten en plichten als een Statenlid, echter zij hebben geen 
stemrecht en geen inspraak op Statenvergaderingen. Zij zijn dus echt in het leven geroepen om de werkzaamheden voor een Statenlid 
tijdens bijv. de commissievergaderingen te verlichten. Ria Smit is één van onze twee burgerstatenleden, hoe ervaart zij haar werk?

Een omschrijving van mijn nieuwe uitdaging:

Op 15 mei 2019 ben ik als burgerstatenlid voor 50PLUS beëdigd. Het maakte toch wel indruk op me en ik was me er ten volle van 
bewust dat deze tijdsbesteding vrijwillig maar niet vrijblijvend zou zijn de komende 4 jaar.
Zo voel ik dat ook. Ik ervaar in de Provinciale Staten een enorme energie, ook rondom mij en geniet met volle teugen.
Na diverse inwerkprogramma-dagen te hebben meegemaakt, variërend van bezoeken aan melkveehouders, een zorgboerderij, 
weidevogelbeheerder(s), cultuur in Hangar 11 te Enschede, 
de Weerribben, akkerbouwers, tot de Roggebotsluis te Kampen om er maar een paar te noemen is het nu (na het zomerreces) tijd op 
volop aan de slag te gaan.

Bij de takenverdeling binnen de fractie heb ik o.a. de door mij zeer gewenste portefeuille Landbouw en Natuur toebedeeld gekregen.
Inmiddels heb ik mijn eerste werkbezoeken achter de rug met mooie ontmoetingen met enorm gemotiveerde mensen.

Ook heb ik een aantal informatiedagen bijgewoond. 
Thema’s: 
In Nieuwegein: Gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
kringlooplandbouw.
In Ede: Programmatische Aanpak Stikstof
In Vledder: Regionale ontwikkelingen leliekwekerijen

Geen werk in de Staten zelf? Jazeker wel, enkele 
Statentafels (commissievergaderingen), waaronder 
Landbouw en Natuur zijn voor de zomervakantie ook gestart. 
Waar nodig en mogelijk heb ik daarin de 50PLUS fractie 
vertegenwoordigd en het woord gevoerd.
 
Het zomerreces is nu ten einde en 6 september is de 
opening van het Statenjaar.

Naast Landbouw en Natuur heb ik ook de portefeuille 
Bestuur en Financiën in mijn takenpakket.
Mijn belangrijkste zaken op dit moment: Ervaring opdoen, veel lezen, contacten leggen, werkbezoeken, luisterend oor bieden, samen 
overleggen zowel binnen de fractie als binnen de Staten, kortom genoeg te doen. 

Tot zover mijn ervaring tot nu toe. Zoals ik al schreef, het geeft mij energie EN ik heb er echt zin in. Vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend 
ga ik voor onze achterban aan het werk.

Ria Smit.
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nieuws uit de 
gemeente Hardenberg
Verplicht campingeigenaren tot het geven van antwoord’

Hardenberg - De fractie van 50Plus is ontevreden over het 
antwoord van b&w op haar vragen over het zicht op- en de 
zorg en zekerheid voor kinderen op vakantieparken. De partij 
heeft er gisteren opnieuw vragen over gesteld. Zij vraagt het 
college onder andere campingeigenaren aan te schrijven en 
hen te verplichten aan te geven hoeveel arbeidsmigranten er 
op hun terrein verblijven
In het eerste antwoord begin deze maand gaf het college 
onder meer aan dat er minder zicht is op arbeidsmigranten 
in de gemeente. Dat bevreemdt 50Plus. De eigenaren 
van de campings moeten toch ook inzicht hebben welke 
accommodaties aan arbeidsmigranten worden verhuurd? Hoe 
wordt dan de toeristenbelasting door hun voldaan als dit niet 
zo is? vraagt de partij zich af.

Kinder Ombudsvrouw

Het zicht op- en de zorg en zekerheid van kinderen op 
vakantieparken baart vooral de Kinder Ombudsvrouw in 
Nederland zorgen. Zij deed er onderzoek naar en heeft op 
basis daarvan alle colleges van burgemeester en wethouders 
in Nederland opgeroepen om (ook) de kinderen die langdurig 
op vakantieparken wonen, de zorg en ondersteuning te bieden 
die zij nodig hebben om veilig en perspectiefvol op te groeien.

50Plus anticipeerde op de uitkomsten van dat onderzoek 
en wil weten hoe de situatie in dit verband in de gemeente 
Hardenberg is.

Het gemeentebestuur van Hardenberg heeft 50Plus daarop 
te kennen gegeven dat ook hier gezinnen op vakantieparken 
wonen, met mogelijk ook kinderen in problematische situaties. 
Zij verwijst in haar antwoord onder andere naar het inmiddels 
lopende project Vitale Vechtdalparken om verpaupering tegen 
te gaan, waaraan onder meer Park Moscou in Bergentheim 
en bungalow- en chaletpark Het Stoetenslagh meedoen. B&W 
gaan ervan uit dat men vanuit dit project ook meer zicht krijgt 
op situaties van kinderen op de vakantieparken.

50Plus vindt het antwoord weinig zeggend en wil meer actie in 
dit verband. Zij laat niet los en heeft dus opnieuw een aantal 
vragen over deze kwestie gesteld met het dringende verzoek 
om de gemeenteraad te informeren over de voortgang.

bron: Hardenberg.nu

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN 
B&W

Schriftelijke vraag van:Gijs Schuurman, Fractie 50PLUS 
Hardenberg

Naar aanleiding van de beantwoording van onze 
schriftelijk vraag, met betrekking tot het onderwerp “Als 
het vakantiepark je (t)huis is, door het college blijven wij 
toch nog met een aantal onbeantwoorde vragen zitten.

Zoals door u aangegeven in beantwoording van onze 
vraag geeft u ook aan dat dergelijke situaties zoals 
beschreven in het rapport van kinderombudsvrouw ook 
in Hardenberg kunnen voorkomen.
U geeft ook aan dat er momenteel een pilot plaatsvindt 
om een beeld te krijgen van wat er zich afspeelt op dit 
gebied op de vakantieparken.

50PLUS Hardenberg blijft dan toch o.a. met de vraag 
zitten van wat is de reden dat hier nu pas onderzoek 
naar wordt gedaan terwijl bekend is dat er al jaren 
illegaal wordt gewoond op vakantieparken.

Ook geeft u aan dat er minder zicht is op de 
arbeidsmigranten.
Het moet toch naar de mening van 50PLUS Hardenberg 
mogelijk zijn om daar inzicht in te krijgen.
Eigenaren van Campings weten toch wel wie op 
hun terrein een huisje of chalet huurt. De eigenaren 
van de campings moeten toch ook inzicht hebben 
welke accommodaties aan arbeidsmigranten worden 
verhuurt. Wanneer dit niet zo is hoe wordt dan de 
toeristenbelasting door hun voldaan?

50PLUS Hardenberg zou toch nog graag zien 
dat alle campingeigenaren nog een keer worden 
aangeschreven over dit onderwerp met het geven van 
een verplicht antwoord.
Er zal voor moeten worden gewaakt dat een dergelijke 
situatie geen criminaliteit in de hand gaat werken.
Dit kan naar de mening van 50PLUS Hardenberg naast 
de lopend pilot worden uitgevoerd.
Ook zou het dan correct zijn hiervan de Gemeenteraad 
van de op de hoogte te brengen.

Is het college bereid dit onderzoek als nog uit te 
voeren? Zo ja op welke termijn?
Zo nee, wat is daar dan de reden van. 

Aldus ingediend op 21 augustus 2019.

Namens 50PLUS Hardenberg
Gijs Schuurman

https://www.facebook.com/50plushardenberg/
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