
Bestuursverslag 2013, een actief jaar vol resultaten 

In de 4-jarencyclus van lokaal bestuur was 2013 het jaar vóór de verkiezingen. De afdeling is 
dan druk met het werven en selecteren van de nieuwe kieslijst, het benoemen van belangrijke 
politieke doelen in het verkiezingsprogramma en het optuigen van de verkiezingscampagne. 
Al deze activiteiten zijn succesvol verlopen en met een kandidatenlijst, een programma en een 
campagne waar we trots op mogen zijn. 

Onze afdeling ontwikkelde onder de bezielende leiding van Wil Groeneweg, Theo van Rijn 
en Dik van Houten een gestroomlijnde en zeer professionele canvasroutine. Met het 
canvassen slaan we de brug naar de wijken, we oogsten vraagstukken, tevredenheid en 
aandachtspunten. En we zijn als politieke partij zichtbaar. Nu deze routine gestroomlijnd is 
gaan we naar het volgende niveau, het gebruiken van de gesprekken en signalen om 
daadwerkelijk de brug te slaan tussen buurten en lokaal bestuur. Niet voor niets is een van 
onze verkiezingsspeerpunten juist die relatie en de betrokkenheid van de samenleving bij het 
bestuur te vergroten en vice versa. 

Het ombudsteam staat in de steigers. Ook hier zien we duidelijk de meerwaarde van. Mensen 
die niet (meer) weten waar ze hun ondersteuning kunnen vinden, kunnen er terecht en worden 
adequaat en met de nodige ondersteuning doorverwezen en geholpen. En wat er uit het team 
komt kunnen ook heldere signalen voor de beleidsuitvoering van onze gemeente zijn, en 
bruikbaar voor onze fractie. 

Verder is ons ledental vrijwel stabiel gebleven. Mensen kwamen erbij, nieuwe leden of 
mensen die in Amstelveen kwamen wonen. Ook verloren we leden in de afdeling, mensen 
verhuisden en ook zijn enkele leden overleden. Bij twee zeer actieve en zichtbare leden sta ik 
even stil. Tannie Hamel, raadslid van 1960-1982 en wethouder van 1978-1982, overleed eind 
juni. En kort daarna overleed Ger Hazenberg, afdelingssecretaris van 1981-1990. 

Mensen zegden ook hun lidmaatschap op, om de JFK, om het ontwikkelingsbeleid, om andere 
redenen, en zeker ook om het asielbeleid van de regering. Toch bleven ook veel mensen de 
partij trouw, ook al hebben ze met sommige keuzes moeite. 

Tijd om naar onze lokale politiek te stappen. De fractie van nu heeft, onder de bezielende 
leiding van Dolf, afgelopen jaar de afronding van deze periode ingezet. Zodat de nieuwe 
fractie na de verkiezingen de koers voortvarend op kan pakken. De afdeling heeft voor de 
nieuwe periode een fantastische lijst met veel kwaliteit en diversiteit vastgesteld en een mooi 
en op alle fronten erg bruikbaar verkiezingsprogramma opgesteld, waar voor komende 
periode voldoende ambitie en opgaven in zitten. 

Bij het schrijven van dit verslag loopt de campagne op volle toeren. Alles staat in de steigers 
om de laatste loodjes naar de verkiezingen nog full swing door te gaan en mensen te 
stimuleren te gaan stemmen. En als ze dat doen de keus op de PvdA te laten vallen. De 
komende 4 jaar is het van groot belang dat het sociaaldemocratische gedachtegoed ruim 
invulling mag meegeven aan het invoeren van de nieuwe sociale taken en het betaalbaar 
krijgen en houden van voorzieningen en woningen in het mooie Amstelveen. 
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