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TRANSITIE IN DE JEUGDZORG:

Naar een warme overdracht
Vanaf 1 januari 2015 klokslag twaalf
zijn gemeenten volledig verantwoordelijk
voor wat kortweg ‘de jeugdzorg’ genoemd
wordt. Tot dat moment is de provincie leidend op dat gebied, maar het Rijk denkt dat
gemeenten deze zorg effectiever en voor
minder kosten kunnen organiseren omdat
zij dichter bij de burgers staan. GroenLinks Gedeputeerde Mariëtte Pennarts is
in de provincie Utrecht verantwoordelijk
voor wat in het jargon ‘De Transitie’ is

gaan heten. Zij gaat het gesprek aan met
Erika Spil, wethouder in De Ronde Venen
voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, en
het Amersfoortse GroenLinks-gemeenteraadslid Frans Prins.

de politiek wethouder geworden in De
Ronde Venen. Daar kreeg ze de indruk
dat Den Haag vooral bezig was zaken
over de heg te gooien. Dus zijn we om te
beginnen benieuwd, hoe het er nu aan
haar kant van die heg uitziet.
‘We weten nog steeds niet wat er op ons
af komt. En dan denk ik: als je niet weet
wat je gemeenten geeft, moet je het niet
geven, of je moet het helemaal loslaten
en de gemeenten de kans geven het

Twee jaar geleden vroeg Erika Spil zich
in dit blad af in hoeverre Haagse poli
tici een realistisch beeld hadden van
wat gemeenten wel en niet in staat zijn
te doen. Ze was net als nieuwkomer in
groenlicht – herfst 2013
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 elemaal zelf in te vullen. Ik dacht dat
h
landelijk georganiseerde zorg lande
lijk zou blijven, maar nee, het geld komt
naar de gemeenten. Maar landelijk wordt
nog wel steeds bepaald hoe het geregeld
wordt en de gemeenten moeten dan dat
geld weer doorgeven.’ Waarbij ze overi
gens direct aantekent, dat de overdracht
vanuit de provincie Utrecht veel beter
verloopt: ‘In de provincie is wel duidelijk
wat de partijen zijn en wie de mensen
zijn.’

je daar toch greep op te krijgen. Je kunt
natuurlijk allerlei stukken lezen, maar
ga ook maar eens naar de instellingen,
ga maar eens praten met de mensen die
de zorg verlenen. Het is ook belangrijk
elkaar mee te nemen in de gedachten
daarover. We hebben als woordvoerders
de griffie een aantal werkbezoeken laten
organiseren, en ook kleine zelfstandigen
gesproken, een groep die vaak vergeten
wordt. Dan komen vanuit verschillende
perspectieven de pijnpunten op tafel. ’
Prins noemt de specialistische – en daar
mee vaak kostbare – zorg. ‘Specialisti
sche hulp wordt vaak te laat ingescha
keld. We gaan met wijkteams werken, als
pilot. Met een beperkte samenstelling,
soms zit er bijvoorbeeld geen kinderarts
in, geen psychiater. De opgave voor een
team is te zorgen dat mensen zo snel
mogelijk de juiste hulp krijgen; wat voor
kennis heeft het daar voor nodig?

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts kijkt
verheugd en vat de gedachte van het
kabinet nog maar eens samen: ‘Het komt
er op neer dat als gemeenten alles moe
ten betalen, ze er ook eerder bij willen
zijn om preventieve zorg beter te kunnen
organiseren. En zo die hele dure zorg te
verminderen. Maar de gemeente geeft
niet al het geld zelf uit. Voor schaarsere
zorgvragen worden de krachten gebun
deld; dus dan schaalt de gemeente op.
Het verschilt ook per gemeente wat er
zelf georganiseerd kan worden en wat
bovenlokaal gebeurt.’

Mariëtte Pennarts onderkent het pro
bleem: ‘Het blijft altijd zoeken. In de
pilots werken de beste mensen en de
beste teams. Maar er komt een moment
dat je minder faciliteiten hebt, iets min
der goede mensen, die minder proactief
zijn ingesteld. Dat gebieden wat groter
zijn. Het concept verwatert ook: nu zijn
het specialisten die als generalist aan
het werk moeten, maar elkaar vanuit
hun eigen opleiding wel kunnen helpen.
Maar op een bepaald moment worden
het generalistisch geschoolde mensen
en ben je dat interdisciplinaire werken
kwijt. De vraag is wat je dan doet.’

Centrumgemeente
Zowel Erika als Mariëtte heeft de indruk
dat de voorbereiding in Eemland, rond
de centrumgemeente Amersfoort, goed
lijkt te lukken. In Utrecht West, waarin
De Ronde Venen samen moet werken
met Woerden, Stichtse Vecht, Montfoort
en Oudewater ontbreekt zo’n centrum
gemeente. ‘Eemland kwam met prach
tige stukken die Amersfoort had gepro
duceerd over jeugdzorg rond kinderen’,
zal Erika Spil later zeggen. ‘Toen was ik
stikjaloers, omdat wij niet zo’n gemeente
hebben en het allemaal zelf moeten
doen.’

‘Als gemeente’, springt Erika Spil in,
‘moet je vooral het frontoffice en het bac
koffice scheiden. Bij het frontoffice moe
ten mensen overal snel en open kunnen
binnenkomen. Je kunt in een wijkteam
nooit alle expertise hebben en je moet
snel kunnen doorverwijzen als dat nodig
is. Dat je er iemand anders bij haalt.
Anders is het niet te organiseren.’

‘Ik merk dat er in de regio echt naar
ons wordt gekeken. En ik ben behoor
lijk tevreden over de mensen in Amers
foort en wat die doen,’ incasseert Frans
Prins. ‘Omdat wij de meeste menskracht
kunnen leveren, kunnen we ook de toon
zetten. ’ Eerder had hij aangegeven als
gemeenteraadslid wel op grote afstand
te staan. ‘Als raadslid, als fractie, probeer

Warme overdracht
‘Als raadslid wil ik’, zegt Prins, ‘gerust
gesteld worden. Het is als een trein die
doordendert. Ik wil graag zo nu en dan

horen dat het loopt, dat men op de goede
weg is. Al is het maar dat ambtenaren
melden dat iets in de agenda staat. Want
als je steeds niets hoort, ga je je zorgen
maken. ’
Het brengt ons terug bij de Gedeputeerde
die, toen zij aantrad, de opdracht had de
tot dan provinciale jeugdzorg volledig
naar de gemeenten over te dragen. Zij
wilde laten zien dat ze het verschil zou
kunnen maken. ‘Wij stapten met jeugd
zorg die heg over. Niet om er te blijven,
maar om over te dragen …’
‘Een soort warme overdracht’, voegt
Frans Prins toe.
‘… Meestal zeg je als Gedeputeerde wat
je beleid is, met een blik op de toekomst,
welke ontwikkelingen je wilt stimuleren.
In dit geval ligt dat anders: de toekomst
ligt bij de gemeenten, niet bij ons. Wij zijn
van het verleden en het heden, niet van
de toekomst. Erika kijkt anders naar de
jeugdzorg dan ik, alleen al omdat zij zich
moet richten op een groter zorgaanbod;
zich breder moet oriënteren. En ze zit in
een samenwerking die een uitdaging is.’
‘Ik ben als Gedeputeerde nog anderhalf
jaar verantwoordelijk voor de jeugd
zorg’, vervolgt Pennarts, ‘en de uitdaging
is vooral hoe we kunnen zorgen dat de
overdracht zo goed mogelijk gaat. Wij
hebben weliswaar in onze provincie niet
zoveel gemeenten (red. 26), maar wel heel
veel instellingen; dat maakt het ingewik
keld. En verder ligt mijn uitdaging erin
wethouders en hun ambtenaren te hel
pen als ik merk dat processen moeilijk
lopen. Maar zij bepalen uiteindelijk wel
zelf hoe ze het willen!’
‘Ik ben overigens blij dat ik nu geen wet
houder ben, die benijd ik niet. Zij moe
ten namelijk voor hun raad uit heel ver
gaande besluiten nemen. Ze kunnen in
deze fase eigenlijk niet anders dan mee
gaan in een samenwerkingsbeweging,
omdat ze niet alles zelf kunnen organi
seren. En ze hebben een taak nog niet
binnen of ze moeten hem eigenlijk al
weer loslaten. Ze weten nog niet wat ze
aan geld hebben, of aan zorgvraag, of ze
moeten al besluiten nemen voor de toe
komst.’
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‘Wij moeten inderdaad voor 31 oktober
afspraken maken’, bevestigt Erika Spil,
‘met name contracten afsluiten met
instellingen. We hebben het in onze
gemeente alleen al over bijna honderd
organisaties. We hebben zestig organi
saties aangeschreven – met hulp van de
provincie, anders hadden we het niet
kunnen doen; ik ben zo blij met de pro
vincie! – met vragen als: wie zijn jullie
kinderen en welke zorg hebben die straks
nodig? Daarvan hebben er, tot drie weken
geleden, vijftig gereageerd. Ik vraag me af
of die andere tien zich niet druk maken
om hun kinderen? En waarom niemand
twee jaar geleden al naar mij is toege
stapt in het belang van hun kinderen?’
Pennarts stelt daar tegenover dat de
transitie ook voor de instellingen enorme
impact heeft.
Perspectieven
Er zijn echter ook vormen van jeugdzorg
die ook na de transitie niet zullen veran
deren. ‘Pleegzorg bijvoorbeeld: we mogen
niet verwachten dat organisaties voor
pupillen andere pleeggezinnen gaan zoe
ken omdat het per gemeente gefinancierd
wordt.’ Dat is een zijdelingse referentie
naar wat zij beiden als een risico zien:
de opkomst van de “vechtscheiding” en
verdwijnen van het “recht op jeugdzorg”.
En natuurlijk de manier waarop de rijks
overheid bij voorbaat inspeelt op de ver
wachting, dat gemeenten veel effectie
ver met de beschikbare middelen zullen
omgaan. Spil: ‘Gemeenten krijgen een
korting van 15%, maar moeten 80% van
de bestaande activiteiten blijven finan
cieren. De andere 20% verdwijnt echter
niet zomaar, dus blijft er voor de eenlin
gen en vernieuwing nauwelijks iets over.’
‘En in de handreiking die het Rijk onlangs
verspreid heeft’, vult Frans Prins aan, ‘zie
je dat de tijd voor de invoering te kort is
om het beleid door de gemeenteraad echt
vast te stellen, zodat wethouders de con
tracten onder voorbehoud van goedkeu
ring moeten tekenen. Eigenlijk staat daar
dus, dat het om een uitvoeringskwestie
gaat.’
‘En het is een cultuurkwestie’, heeft Erika
Spil gemerkt. ‘De ene wethouder voelt
zich veel zekerder dan de andere. De een
heeft een visie die hij gewoon uitvoert;

FOTO BOVEN: MARIËTTE PENNARTS (L) EN ERIKA SPIL

FOTO BENEDEN: FRANS PRINS

hij baalt er misschien van dat het alle
maal vastgelegd moet worden, maar doet
het gewoon. Andere wethouders willen
(of moeten) hun gemeenteraad meene
men en voelen zich niet vrij besluiten te
nemen over arrangementen, samenwer
kingen en dergelijke.’

wel problemen, die we moeten proberen
op te vangen.’
Mariëtte Pennarts: ‘Nog anderhalf jaar te
gaan; wij proberen de gemeenten zoveel
mogelijk ruimte te geven, in de verwach
ting dat gemeenten ook bereid zijn zo
veel mogelijk ruimte te nemen. En we
gaan na maart 2014 ook de nieuwe wet
houders helpen om zich deze complexe
materie snel eigen te maken.

Eindoordeel
Ten slotte vragen we hoe onze gespreks
partners tegen de komende periode aan
kijken.
Frans Prins: ‘We moeten als raadslid
alert blijven, er dicht op zitten. Wel ver
trouwen geven, maar er op blijven letten
dat de juist stappen worden gezet. Het is
jammer dat er zoveel tijdsdruk op zit.’

Onze gesprekspartners uiten veel waar
dering voor het werkveld. Bij hen over
heerst de indruk dat de professionals
zien dat ze door deze transitie weer aan
hun eigen werk toekomen. Maar voor het
zover is, moeten er nog wel wat hobbels
genomen worden.’

Erika Spil: ‘Wat de provincie doet, vind
ik top; de provincie ontzorgt. Er zijn nog

TJARK REININGA,
JOS KLOPPENBORG
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Utrecht samen met Noord-Holland
en Flevoland?
Het zal niemand ontgaan zijn, minister
Plasterk wil de provincie Utrecht samenvoegen met de provincies Noord-Holland
en Flevoland. Daarover is al enige tijd
stevig gediscussieerd in het Utrechtse
provinciehuis en daarbuiten. Tijdens de
vergadering op 30 september hebben de
Provinciale Staten hun definitieve reactie
gegeven.

brengen in dit debat. Het onderwerp
roept veel reacties op en dat is wel begrij
pelijk. De discussie over hoe onze samen
leving is ingericht en hoe het openbaar
bestuur is georganiseerd, is van wezen
lijk en direct belang voor de kwaliteit van
onze samenleving. Het gaat om zaken als
draagvlak, sociale cohesie, uitvoerings
kracht en de ontwikkeling van de samen
leving op langere termijn. Én de manier
waarop deze uiteenlopende zaken in de
concrete besluitvorming worden afgewo
gen.

Een stevig middenbestuur draagt bij aan
een democratisch en effectief functio
neren van het openbaar bestuur. Mits
natuurlijk in goede afstemming met de
taken en bevoegdheden van gemeenten
en Rijk. Geen dubbelingen en goed geor
ganiseerde samenwerking.
GroenLinks is zowel landelijk als in
Utrecht – onder bepaalde voorwaarden –
voorstander van opschaling van provin
cies, zoals een fusie ook wel genoemd
wordt. Voorop staat dat het wel duidelijk
moet zijn wat de taken en bevoegdheden
zijn die dat nieuwgevormde midden
bestuur zal hebben. En dat kan ook in bij
voorbeeld zes of zeven ‘landsdelen’.

Ook binnen de Staten liepen de menin
gen sterk uiteen. Uiteindelijk waren de
verschillende fracties het wel allemaal
eens dat het voorstel van de regering
zoals het voorlag niet aanvaardbaar was.
Voor sommigen omdat ze sowieso tegen
opschaling zijn; voor de GroenLinksfractie omdat het voorstel gewoon niet
goed genoeg was. Dit was trouwens ook
het standpunt van de GroenLinks-frac
ties in Flevoland en Noord-Holland waar
mee we verschillende malen ook hebben
overlegd.

Debat
GroenLinks-Gedeputeerde Mariëtte Pen
narts heeft de klus om richting aan te

Nieuw voorstel
Begin dit jaar hebben de Utrechtse Staten
criteria opgesteld waar een fusie volgens

@MariettePnnrts: In 140 tekens een greep
uit het leven van Mariëtte Pennarts, GroenLinks’ gedeputeerde voor cultuur, jeugdzorg,
bestuur, strategie en communicatie.
13 oktober – Logica brengt je van A naar
B, verbeelding brengt je overal. Kracht en
belang van #cultuureducatie #filiaal
3 oktober – Met wethouder @lubbinge_
bert op #bliksemstage bij Crisisopvang.
Wethouders, raadsleden die dit ook wil
len: http://www.utrechtsejeugdzorgsta
ges.nl
1 oktober – Festival #deBasis gemist en
wil je toch n keer die geheimzinnige
@VliegbasisS beleven? Ga fietsen met
@UtrLandschap! http://www.utrechts
landschap.nl/p3.php?RubriekID=3972 …

30 september – Tevreden. Provinciale
Staten steunen unaniem de zienswijze op
het wetsvoorstel Fusie Provincies. ht
tps://www.provincie-utrecht.nl/publish/
pages/262690/bijlage_1_zienswijzebrief_
ps_aan_minister_plasterk.pdf …
26 september – Was vandaag voor #boer
derijvanhetjaar in Baarn bij Hoeve Ra
venstein. Wat n mooi bedrijf. Meteen
even geshopt in biologische boerderij
winkel
21 september – Met min. Bussemaker op
#HuisDoorn. Blij met haar bijval voor ver
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hen aan moet voldoen. Het voorstel dat de
minister heeft voorgelegd, voldoet daar
in het geheel niet aan. Teveel is open
gelaten, te weinig gaat het over taken
en bevoegdheden; te veel gaat het over
vermeend financieel gewin en te weinig
over een visie op het moderniseren van
het openbaar bestuur in Nederland. En
als klap op de vuurpijl heeft de minis
ter besloten dat de fusie alleen betrek
king heeft op Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland en dat de andere provincies
niet hoeven op te schalen. Hiermee is
‘onze’ fusie eigenlijk een soort experi
ment. Het zijn dit soort overwegingen die
onze fractie heeft doen instemmen met
het voorstel van het college het liggende
voorstel af te wijzen. Maar tegelijkertijd
om open te blijven staan voor een voor
stel dat meer inhoud heeft en meer visie.
Want hoe je het ook wendt of keert, een
modernisering van het openbaar bestuur
is noodzakelijk, ook op provinciaal
niveau. Een stapje hierbij is ook dat wij
samen met D66 en de PvdA een motie
hebben ingediend voor het opstellen van
een provinciale referendum-verordening.
Die is aangenomen.
BAS NUGTEREN
VOORZITTER STATENFRACTIE GROENLINKS

haal van WO-I. Belang van nieuwe allian
ties. pic.twitter.com/4gRWofJSAq
20 september – Mooie soundbite Neelie!
“@DoreenBogdan: If we are missing wo
men, then we are missing out. Says
@NeelieKroesEU at @UNBBCom WG on
Gender”
16 september – GS weer compleet. Van
daag begint Willibrord van Beek, nieuwe
commissaris vd koning. Nieuwe groeps
foto is al gemaakt. pic.twitter.com/tzf9H
PSj3v

KORT NIEUWS
VAN DE STATENLEDEN
Zonatlas van Utrecht
Bijna unanieme steun van de Provin
ciale Staten voor het initiatiefvoorstel
van GroenLinks om de zonatlas voor alle
inwoners in Utrecht beschikbaar te stel
len. Hierdoor kunnen straks alle inwo
ners van en ondernemers in de provincie
Utrecht in een oogopslag zien of hun dak
geschikt is voor zonne-energie en wat
het verwachte rendement is.
Gedeputeerde Staten (GS) heeft de
opdracht gekregen om bij de begro
ting voor 2014 een voorstel te doen hoe
de zonatlas of een vergelijkbaar pro
duct beschikbaar kan komen voor alle
inwoners van de provincie Utrecht.
De gemeenten Utrecht en Amersfoort
beschikken al over respectievelijk de
zonatlas en de zonnescan. Het is aan GS
om te faciliteren dat de zonatlas ook voor
de overige gemeenten beschikbaar komt.
Het blijkt zeer stimule
rend voor de aanschaf
van
zonnepanelen,
wanneer
burgers
heel eenvoudig een
berekening van de
te verwachten ener
gieopbrengst kunnen
maken. Met de zonatlas
is dit mogelijk. Gemeenten
kunnen zo ook laten zien wat de kan
sen van zonne-energie zijn voor groepen
burgers zoals vve’s, energiecorporaties
of woningbouwverenigingen.
Door het energie-akkoord zal het in de
toekomst mogelijk zijn dat mensen bin
nen bepaalde postcodegebieden ook
gebruik kunnen maken van zonne-ener
gie afkomstig van collectieve daken. Dat
zal zonne-energie nog aantrekkelijker
maken. Een investering in de zonatlas
levert ook een belangrijke bijdrage aan
het bereiken van de doelstelling om in
2040 een klimaatbestendige provincie te
zijn.
MARI BEKS

Natuur 2.0
In de komende maand zal Provinciale
Staten besluiten over een nieuwe stra
tegische visie op natuurbeleid. De ont
wikkelingen van de laatste jaren, waar
bij natuur een van de belangrijke kern
taken van de provincie is geworden,
geven aanleiding om dit op te stellen. Het

Grootse afsluiting van Vrede van Utrecht
Festival De Basis op voorheen vliegbasis
Soesterberg was het fantastische decor
van het slotspektakel van de viering van
300 jaar Vrede van Utrecht.

Op de allerlaatste
avond van de Vrede
van Utrecht ging ik
naar een spetterende
show. Het Metropole Orkest speelde met
ondermeer Omar Offendum, Douwe
Bob, Wende Snijder, Karsu en Oleta
Adams, waar zo’ n achtduizend mensen
met mij van genoten.

Een gevarieerd programma bood in
twee weekenden in september voor
ieder wat wils. Kinderen gingen los op
de hindernisbaan, trampoline of in een
heuse vliegsimulator. Bezoekers kregen
veel littekens, brand- en kogelwonden
geschminkt. En er werden heel wat foto’s
gemaakt bij tanks, al dan niet met “echte
militairen”. Ik kon het ook niet laten, het
resultaat zie je hierboven. Vond ik als
GroenLinkser ook wel eens leuk ;-)

De kans dat je het hebt gemist, is helaas
aanwezig. RTV Utrecht was er wel
bij, check: http://www.rtvutrecht.nl/
gemist/uitzending/rtvutrecht/soundof-freedom/20130921-1920/1067211
KARIN BOELHOUWER

Thema-discussieavond:
Natuurbeleid 2.0
Natuur is een van de speer
punten van GroenLinks op
provinciaal niveau. We bie
den onze leden graag de
gelegenheid om te horen wat
de visie van Gedeputeerde Sta
ten is. Tijdens een discussieavond
licht Bart Krol, Gedeputeerde Ruimte
lijke ordeningen en landelijk gebied het
natuurbeleid toe. Ook is input welkom
aan de GroenLinks Statenfractie voor
hun inbreng en standpunt tijdens de
vergadering van Provinciale Staten op
maandag 4 november.

 rovinciale natuurbeleid is sinds
p
1992 niet meer gewijzigd.
De belangrijkste beleidswij
zigingen zijn:
• Inzet op robuuste natuur
in plaats van losse, klei
nere gebieden
• Meer aandacht voor beweeg
baarheid en toegankelijkheid van
natuur voor de mens
• Sturen op hoofdlijnen en ecosystemen
in plaats van op detail en individuele
soorten
• Versterken van maatschappelijke ver
antwoordelijkheid
• Inzet op nieuwe financierings
mo
del
len, om het natuurbeleid minder
afhankelijk te maken van overheidsfi
nanciering.
groenlicht – herfst 2013

Actuele informatie lees je op onze website
www.provincieutrecht.groenlinks.nl.
FLORIAN BEKKERS
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Kom jij de redactie van
GroenLicht versterken?

»

COLUMN

DIKKE LIJNEN

Openbaar Vervoer kost geld, soms veel
geld. En daarom blijven we jaar in jaar uit
puzzelen met de buslijnen, de frequen
tie, het type bussen en ga zo maar door.
Maar dé vraag van het moment is: kie
zen we voor het vervoeren van veel meer
mensen op zogenaamde dikke lijnen
waardoor relatief veel mensen de auto
laten staan? Of blijven we investeren in
de sociale functie van het OV en laten we
bussen ook kronkelend haar schaarse,
veelal oudere passagiers ophalen?
Onlangs is een buslijn in VeenendaalOost geschrapt omdat er naast
de chauffeur zo af en toe
ook een passagier in de
lijn te bewonderen was.
Terecht dat we zulke
falende lijnen direct
opheffen. Maar wat
doen we met een bus
die voor dat kleine dorpje
de enige verbinding is met
andere dorpen en waar gemiddeld

Zelfstandig?
GroenLinks vindt dat zelfstandigen
ook recht hebben op scholing, ww en
pensioen. Mooi. Ik ben wel benieuwd
waar ik de rekening heen kan sturen.
Na mijn ontslag uit loondienst kan ik –
als zelfstandige – weliswaar ieder uur
dat ik werk declareren. Maar ik moet
voorzichtig zijn, want als ik te veel
factureer, huren ze een ander. En als
ik mijn vroegere nettoloon reken, heb
ik nauwelijks ruimte om me te verze
keren. Bovendien heb ik meestal geen
veertig declarabele uren in een week.
Ik herinner mij, dat mijn moeder
werd ontslagen. Maar dat was geen
probleem, want haar werkgever
wilde haar graag inhuren als alpha
hulp. Daarvoor zou hij haar net
zoveel betalen. Pas veel later hebben
we begrepen, dat hij geen premies
meer betaalde en haar niet meer ver
zekerde. Dat mocht, zei hij, want ze
was nu zelfstandig. En toen ze dus dat
been brak …
Wat een geruststelling, dat ik als
zzp’er bijdraag aan de flexibilise
ring van onze arbeidsmarkt. Maar
waarom profiteert eigenlijk alleen
mijn opdrachtgever daarvan? Toen
ik nog bij hem in dienst was, betaalde
hij premies en cursussen voor mij; die
kon hij overigens weer in zijn tarie
ven verrekenen. Nu verwijt hij míj
dat ik de kosten van verzekeringen
en cursussen zelf in mijn tarief ver
reken. Die moet ik maar voor eigen
rekening nemen, dat doen anderen
ook en die zijn veel goedkoper.
Dus zit ik klem. Ik ben toch blij dat
GroenLinks daar wat aan wil doen!

Lees je dit blad met plezier of denk
je wel eens dat het beter of anders
kan? Ben je betrokken bij de provin
cie of GroenLinks of zou je juist meer
betrokken willen zijn? Dan is de
functie van redactielid wellicht iets
voor jou. Jouw inbreng in onze redac
tie is meer dan welkom.
GroenLicht komt drie keer per jaar
uit. Per editie komt de redactie een
keer bij elkaar, waarbij de onderwer
pen en auteurs van de artikelen wor
den bepaald.
Mail groenlinks@provincie-utrecht.nl
en vertel ons waarom jij een goede
kandidaat bent!

zo’n vijf, zes passagiers in zitten?
Moeten we daarbij kiezen voor
een systeem van taxi-busjes of
zou dat betere geregeld kunnen
worden door de lokale gemeen
schap zelf? Laat ons weten hoe jij
er over denkt.
JASPER FAUSTL

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2013
EEN TUSSENSTAND
Naar het zich op dit moment laat aanzien zal GroenLinks in 2014 in de meeste
gemeenten in onze provincie aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Vaak
met een eigen lijst, maar er is in Utrecht traditioneel ook een aantal gemeenten
waar GroenLinks(ers) samen met anderen (veelal voor PvdA’ers) aan de verkiezin
gen deelneemt. Soms in lokale partijen, soms ook in een lijst die de namen van
beide partijen draagt.
Als provinciaal bestuur hebben we geprobeerd alle afdelingen bij de voorberei
ding van de verkiezingsdeelname waar nodig te ondersteunen. Op 6 oktober
bijvoorbeeld werd in een viertal workshops over de aanpak van de campagne
van gedachten gewisseld. Hierbij hebben een aantal afdelingen ook de eerste
contacten gelegd voor mogelijk samen te organiseren activiteiten. Het bestuur
wil die samenwerking faciliteren en stimuleren; bestuurslid Jeroen Bulthuis en
bestuursmedewerker Suzanne Vrielink zijn de contactpersonen hiervoor.
De vorige gemeenteraadsverkiezingen waren voor GroenLinks in Utrecht succes
vol. Maar dat is geen garantie dat de kiezers ons ook in 2014 zullen weten te vin
den. Daarom roepen we iedereen op mee te denken over en te werken aan manie
ren om onze kandidaten te promoten. Je eigen afdeling kan je daarbij goed gebrui
ken. En weet niet je of en hoe jouw afdeling aan de verkiezingen deelneemt, neem
dan contact op met Suzanne Vrielink (svrielink@groenlinks.nl of 06 4821 1355).

TECEER

TJARK REININGA
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UIT DE AFDELINGEN

S TA P P E N P L A N

Een sterk staaltje PR
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil GroenLinks zo zichtbaar
mogelijk zijn. Laten zien bij welke onderwerpen zij het verschil maakt. In Houten
heeft GroenLinks fractievoorzitter Tijm
Corporaal een bijzonder middel gevonden
om zijn standpunten over het voetlicht te
brengen. Hoe kunnen politiek en publiciteit elkaar versterken?
Het begint met heel bewust kiezen welke
onderwerpen de moeite waard zijn om
je op te richten. Het moet actueel zijn,
met een positieve en oplossingsgerichte
benadering. Vanuit de oppositie kun
je scherp vragen naar het waarom van

• Is er een thema dat speelt in de
aanloop naar de verkiezingen?
• Bereid een initiatiefvoorstel voor
of stel (schriftelijke) vragen aan
het college.
• Loop gelijktijdig het pr-traject:
genereer aandacht met een artikel,
advertorial of ingezonden brief,
waarbij je het thema toelicht.

op papier gezet, als artikel. Dat heeft hij
aangeboden bij de lokale huis-aan-huis
krant ’t Groentje, het blad van Houten,
waarin ook de gemeenteberichten in
worden gepubliceerd.
Tijm vertelt hoe hij een goed contact met
de redactie heeft opgebouwd. ‘Bij ieder
artikel dat ik aanlever, geef ik gelijk aan
dat ze het hoe dan ook moeten plaatsen.
Kan het niet als redactioneel artikel, dan
wil ik ervoor betalen, als een advertorial.
Het is namelijk heel belangrijk om een
verkeerde ‘framing’ te voorkomen. Ik wil
daarom dat iedereen ook onze visie en
beweegredenen voor een bepaald stand
punt kan lezen. Ik bewaak zo de regie
op wat er in de krant komt. En ik loop
voorop, omdat onze visie direct onder
bouwd naar buiten komt, nog voor de
reactie van het college.’

‘gratis’ stuk over GroenLinks in de krant,’
vertelt Tijm. ‘Deze werkwijze helpt, ook
al realiseer je het doel niet direct. Een
ander voorbeeld is het bomenbeleid.
Daar heb ik vragen over gesteld: wat is
de visie om bomen weg te halen? Hoe
houden we Houten bomenrijk? Dit heb
ik ook geplaatst als advertorial. Hierna
werd er door het college duidelijkheid
gegeven over hun idee over bomen. Toen
daarna kastanjes langs de rondweg ziek
werden verklaard en werd aangekondigd
dat deze waarschijnlijk gerooid moes
ten worden, kon gelijk het punt worden
gemaakt dat bomen belangrijk zijn en
een vervangingsfonds nodig is.’

In het voorbeeld over de seizoenarbei
ders, heeft de redactie uiteindelijk beslo
ten dat de visie van GroenLinks te weinig
journalistiek was. Omdat Tijm het wel
wilde publiceren werd direct de adverto
rial geplaatst, tot zijn plezier onder een
artikel van de redactie over hetzelfde
onderwerp. ‘Als je eerst de reactie van de
krant moet afwachten ben je te laat. Nu
ontstond dubbele aandacht en daardoor
kwam het onderwerp vol in de spotlight.
Missie geslaagd.’

bepaalde besluiten. Tijm: ‘Door het col
lege van B en W in Houten werd bijvoor
beeld eind juni besloten de mogelijkhe
den voor permanente huisvesting voor
seizoenarbeiders in de fruitsector te ver
ruimen. Bij mij kwam direct de vraag op,
waarom werken hier zoveel buitenlandse
seizoenarbeiders terwijl de (jeugd)wer
keloosheid in Houten het afgelopen jaar
juist sterk gestegen is. Lagen hier geen
kansen om de jeugdwerkloosheid tegen
te gaan door werken in het fruit weer
aantrekkelijk te maken? Het college
dacht alleen over huisvesting van sei
zoenwerkers, niet over de arbeidsmarkt
en jeugdwerkeloosheid.’
Tijm besloot het college politieke vragen
te stellen. Maar dat was niet het enige
dat hij deed. Hij heeft direct zijn visie

GroenLinks Houten kiest op deze manier
voor een aanpak die goed blijkt te wer
ken. De lessen uit deze aanpak: Voedt de
pers. Ben initiërend, positief aanjagend,
onderbouw je standpunt en durf daarbij
vernieuwend te denken.
SILVIE HERMSEN

Het maakt wel verschil of je deel uit
maakt van het college, of vanuit de
oppositie ageert. ‘Als je in het college
zit, heb je ingangen om je verhaal regu
lier te brengen. Vanuit de oppositie kun
je gemakkelijker de knuppel in het
hoenderhok gooien,’ zegt Tijm. ‘Als je
een visie kiest, kies dan een positieve
insteek. Met een negatieve teneur
bereik je de mensen minder. Je wilt
juist verwondering creëren bij de kie
zers, zodat ze gaan denken: zó kun je
er ook tegen aan kijken.’
‘Aandacht claimen in een vroeg sta
dium werkt later door. In dit geval
hebben we voor de advertorial
betaald. Maar toen de collegeant
woorden op onze politieke vragen
kwamen, was de krant natuurlijk
geïnteresseerd in onze mening.
En dus kwam er opnieuw een mooi
groenlicht – herfst 2013
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GEDEPUTEERDE:
1 Mariëtte Pennarts (Montfoort) Gedeputeerde; cultuur, jeugdzorg,
communicatie en strategie t (0348) 472  202 m 06 2113  1041
e pennarts@pennarts.demon.nl

1

STATENFRACTIE:

5

2
6

2 Bas Nugteren (Utrecht) fractievoorzitter; bestuur, europa, middelen
t (030) 251 65 43 m 06 5381 1679 e basnugteren@hotmail.com
3 Florian Bekkers (Utrecht) penningmeester; ruimte, groen, water
m 06 1164 0306 e ps@florianbekkers.nl
4 Karin Boelhouwer (Wijk bij Duurstede) statenlid; bestuur, europa, middelen; wonen, maatschappij en cultuur t (0343) 574 793 m 06 1091 2632 e karinboelhouwer@kpnmail.nl
5 Jasper Fastl (Utrecht) statenlid; mobiliteit, milieu, economie; ruimte, groen, water
m 06 1418 2786 e j.fastl@gmail.com
6 Mari Beks (Amersfoort) commissielid; milieu, mobiliteit, economie
7
t (033) 465 33 39 m 06 4604 1792 e m.beks2@gmail.com
7 Silvie Hermsen (Utrecht) fractiemedewerker t (030) 258 24 63
e groenlinks@provincie-utrecht.nl

1
3
4

F

C

G
D

E
B
A

H

BESTUUR :
A Paulien Goedvolk (Linschoten) voorzitter t (0348) 424 239 m 06
5399 3724 e pamgoedvolk@gmail.com. Contactpersoon voor BRUgemeenten, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht.
B Petra van der Werf (Utrecht) secretaris t 06 4739 0151 e p.m.vanderwerf@krijnders.net.
Contactpersoon voor gemeenten in Zuidoost-Utrecht
C Jos Verheijen (Amersfoort) penningmeester t (033) 475 86 75 e jos.verheijen@xs4all.nl.
Contactpersoon voor Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal
D Tjark Reininga (Utrecht) algemeen bestuurslid t (030) 267 62 73 e teceer@netscape.net.
Contactpersoon voor De Bilt, Zeist, Bunnik
E Jeroen Bulthuis (Amersfoort) algemeen bestuurslid t 06 5492 2373 e jeroenbulthuis@
gmail.com. Contactpersoon voor regio Eemland
F Piet Nieuwendijk (Groenekan) algemeen bestuurslid t 06 4304 7995 e info@atarhondenservices.nl. Contactpersoon voor Stichtse Vecht, Ronde Venen en Baarn
G Partap Bansie (Utrecht) m 06 3010 3493 e pbansie@gmail.com. Contactpersoon voor
Nieuwegein, Houten, Wijk bij Duurstede
H Suzanne Vrielink (Utrecht) bestuursmedewerker m 06 4821 1355 e svrielink@groenlinks.nl
LEDEN PARTIJRAAD
(in de Provincie Utrecht, met tussen haakjes de benoemende afdelingen) • Albert Faber
(Utrecht-stad) • Giel van der Steenhoven (Heuvelrug, Zeist, De Bilt) • Igo Corbiere (provincie)
• Jaap Korpel (Utrecht-stad) • Joep Naber (provincie) • Johan Melse (Utrecht-stad) • Koos
Steenbergen (Utrecht-stad) • Partap Bansie (provincie) • Tjark Reininga (provincie). De delegatie bereidt zich voor in een ledenberaad op de dinsdag voor de partijraadsvergaderingen.

PROVINCIALE LEDENVERGADERING
De najaarsvergadering van GroenLinks
Provincie Utrecht staat dit jaar in het
teken van het komende GroenLinks partijcongres in december en de Statenverkiezingen in 2015.

Daarnaast presenteert het bestuur zijn
plannen voor de komende anderhalf jaar.
Daarin past een besluit tot deelnemen
aan de verkiezing van Provinciale Staten
van Utrecht in maart 2015 en de vaststel
ling van het daarbij behorende verkie
zingsplan. Ook de samenstelling van het
bestuur van de provinciale afdeling komt
aan de orde.
Het provinciaal afdelingsbestuur hecht
aan goede contacten met de lokale afde

De vergadering vindt plaats op zater
dag 30 november 2013 op het Landelijk
Bureau, Oudegracht 312 in Utrecht, van
13.00 tot 17.00 uur.
In maart heeft het GroenLinks congres
besloten dat de provinciale afdelingen
een rol krijgen in het verantwoordings
traject van het partijbestuur. Om daaraan
invulling te geven, komen de bestuurs
leden Marjolein Meijer en Antoin Deul
naar de PLV voor, zoals ze zelf zeggen
“een gesprek met het partijbestuur over
onze inzet de afgelopen periode en onze
plannen voor 2014.” Zeker voor de leden
die het partijcongres op 14 december a.s.
denken bij te wonen, biedt dit gesprek
een extra voorbereiding. Anderen kun
nen het partijbestuur rechtstreeks hun
opmerkingen meegeven.

lingen en probeert die met enige regel
maat te bezoeken. Ook zijn onze leden
vergaderingen een goed moment voor
informeel contact en overleg. Daarom
sluiten we altijd informeel af.
De agenda en de stukken worden gepu
bliceerd op onze website. Wie geen toe
gang tot internet heeft kan een kopie
opvragen bij onze secretaris Petra van
der Werf.

GROENLINKS PROVINCIE UTRECHT

PROVINCIALE LEDENVERGADERING
OUDEGRACHT 312, UTRECHT | 30 NOVEMBER | 13-17 UUR | BORREL NA AFLOOP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Verslag PLv 18 april 2013
Jaarplan 2014
Begroting 2014
Bestuursverkiezingen

7. Vanuit de Statenfractie
PAUZE
8. In gesprek met het partijbestuur
9. Europese verkiezingen (voorberei
ding congres)
10. Rondvraag en sluiting

www.provincieutrecht.groenlinks.nl
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