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1-Opening en mededelingen
Geen opmerkingen bij de agenda.
RUUD geeft aan dat het goed gaat met het ledenbestand in Kralingen-Crooswijk, er hebben zich ook
jonge nieuwe leden aangemeld. De afdeling organiseert steeds meer activiteiten, waardoor de
onderafdeling wat minder is gaan doen. De onderafdeling gaat wel zaken als de kandidaatstelling
organiseren. Verder merkt hij op dat hij vandaag 3 VVD-leden heeft ontmoet die in Kralingen-Oost al
huis aan huis gingen, de VVD campagne is dus al begonnen.
Ten slotte is er toch nog een aanmelding gekomen voor de functie van secretaris.

2-Jaarverslag 2016
RUUD geeft aan dat bestuur en fractie vaak samen vergaderen, daarnaast zijn er ook aparte
fractievergaderingen voor de gebiedscommissie. De kerstdiners zijn goed bevallen als activiteit met
buurtgenoten, hier wil de onderafdeling mee doorgaan.
PAULETTE geeft aan dat de fractie in KC samenwerkt met de stedelijke factie.
WIM geeft aan in het jaarverslag te missen dat er ook samenwerking is met het hoogheemraadschap
ivm de problematiek van de Kralingse Plas.

3-Financieel verslag 2016
CORRINE heeft in 2016 het penningmeesterschap overgenomen van Dik, die het op interim basis
waarnam na het stoppen van Alexander Weisscher in het bestuur. Ze prijs t de samenwerking met
Mark Poley om tot een goed financieel overzicht te hebben kunnen komen.
Er is onder meer een reservering opgenomen voor het Ombudsteam Kralingen-Crooswijk. Verder is
er nog een vordering op de afdeling in verband met ledenafdracht over 2016. Er is een positief saldo
dankzij het in de deelgemeentetijd gespaarde bedrag, dit tegoed bedraagt nu circa 9000,- euro. Er
wordt geen afdracht meer gevraagd van leden in de fractie, omdat de vergoedingen in vergelijking
met de periode van de deelgemeenten al zeer laag is geworden. LEO geeft hierop aan dat hij graag
een stedelijke afdracht regeling zou zien voor bestuurders, dus niet de gewone commissieleden. In
Kralingen-Crooswijk werkt dit feitelijk al goed.
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RUUD geeft aan dat er nog een stedelijke inzameling zal worden georganiseerd in verband met de
oorlogskas voor de verkiezingscampagne. Hij stelt voor de vordering op de afdeling te laten vallen, in
verband met dit doel.
WIM vraagt naar de aard van het bedrag van 7000,- euro. CORRINE geeft aan dat er uit het tegoed
van de deelgemeentetijd een sociaal fonds is gevormd waarmee schrijnende gevallen in KralingenCrooswijk hulp wordt geboden, in de vorm van het reeds genoemde ombudsteam.
RUUD vult aan dat het ombudsteam ook zeer nuttige informatie oplevert over de gang van zaken bij
de sociale dienst van de gemeente en het gemeentelijk beleid hierin.
CORRINE geeft aan dat het landelijk kantoor in Amsterdam akkoord is met de bestemming van het
tegoed uit de deelgemeentijd voor de onderafdeling Kralingen-Crooswijk. Er is destijds (2014)
hiervoor ook een kascontrole geweest, uitgevoerd door Marja Bijl en Kitty Demper. Het tegoed kan
dus worden ingezet voor de onderafdeling Kralingen-Crooswijk. De afdeling is akkoord met de
begroting voor 2017.
WIM geeft aan niet te hebben geweten dat er ook financiële hulp wordt verleend via het
ombudsteam Kralingen-Crooswijk. Hij ziet het niet terug op de begroting 2017.
LEO geeft aan dat er bij de gemeente een potje is voor Bijzondere Noden en dat Wijkteams hiervoor
ook een budget hebben, maar dat dit weinig bekend is. Er wordt gelogen over de beschikbaarheid,
terwijl er wel middelen beschikbaar zijn.
PAULETTE geeft aan dat de leden van Wijkteams er zelfs niets over mogen zeggen en er dus weinig
gebruik van wordt gemaakt door mensen.
OKTAY stelt voor een folder te maken over hulpverlening en deze tijdens de verkiezingscampagne te
gaan verspreiden.
RUUD geeft aan dat de gemeente Rotterdam zeer slecht bekend staat in haar sociale beleid, in
vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam.
WIM meent dat er meer in publiciteit moet worden gestoken, met name De Ster. De VVD maakt hier
al regelmatig gebruik van. Het is gratis.
DIK geeft aan dat online adverteren 25,- euro per keer kost maar dat het bereik van de Ster online
nog niet zo groot is, in vergelijking met het bereik van het papieren weekblad dat nu nog maar eens
per maand uitkomt.
OKTAY geeft aan dat er al zaken met De Ster worden gedaan, mogelijk kan dit vaker.
Tot slot gaat de vergadering akkoord met kwijtschelding van de vordering op de afdeling Rotterdam.

Kascontrole
PAULETTE en OKTAY hebben de kascontrole uitgevoerd en vastgesteld dat alle rekeningen aanwezig
zijn. Deze kwamen overeen met de uitgaven, waardoor decharge kan worden verleend aan de
penningmeester.
De vergadering stemt in met decharge.
OKTAY prijst de penningmeester voor het vele werk. CORRINE noemt hierbij ook de medewerking
van Mark Poley.

Ontwikkelingen afdeling Rotterdam
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STEF geeft aan dat de stedelijke activiteitenpot nog steeds kan worden benut, maar er zijn voor de
afdeling wel minder inkomsten dan uitgaven en dat baart zorgen. Het beleid is er op gericht niet alles
aan de campagne uit te geven en voor dit doel speciaal geldelijke middelen te werven. Het
afdelingsbestuur is heel actief. Er wordt per 1 september een betaalde campagneleider aangesteld,
als de ledenraad binnenkort akkoord gaat met dit voorstel. Er komt een 10 x 10 actie, waarbij leden
wordt gevraagd elke maand een tientje extra over te maken. Er is ook een doneerknop op de website
geplaatst, die al werkt. De afdeling is al druk bezig met de voorbereidingen voor de campagne en de
verkiezingen, onder meer het programma, de kandidaatstelling voor gemeenteraad en de
gebiedscommissies.
Marco Heijmen volgt de discussie over de gebiedscommissies na maart 2018 gaan werken. De
komende weken zal de gemeenteraad hier een besluit over gaan nemen. Het is belangrijk dat de
gebiedscommissies worden voortgezet, met invloed op het stedelijk beleid. Er komt een kort
document per gebied van de PvdA, met daarin de headlines voor de gebieden. Carina werkt een
voorstel uit voor de ledenraad. Ze zoekt leden voor een kerncommissie bij elkaar en daarna ook
leden per gebied.
Er zijn gesprekken over de lijsttrekker en deze wordt in oktober bekend.

4-Afscheid vertrekkende leden
RUUD geeft aan dat Kevin vandaag verhinderd is in verband met zijn verhuizing uit KralingenCrooswijk, er zal later afscheid van hem worden genomen met een etentje vanuit het bestuur van de
onderafdeling. Het is jammer dat Kevin vertrekt, maar hij heeft in Kralingen-Crooswijk veel geleerd
en ervaring opgedaan en gaat nu op een ander niveau voor de partij werken.
Carole vertrekt uit het bestuur van de onderafdeling en krijgt daarvoor een boek cadeau. We zullen
haar inbreng missen, zeker haar bekendheid met wat er onder bewoners leeft. Ze blijft lid van de
PvdA.
Abdel neemt de plek van Kevin in de gebiedscommissie in. Hij stelt zichzelf kort voor: werkt in
Amsterdam bij het voormalige Elsevier en doet onderzoek naar internationaal handelsrecht aan de
universiteit. Hij steunt het bedrijf dat hij met zijn broer heeft als vennoot. Hij vindt het belangrijk een
maatschappelijke bijdrage te leveren en wil het PvdA team in de gebiedscommissie graag op sterkte
houden door Kevin daar op te volgen.

5-Bestuursverkiezing
Parwin is bereid gevonden om de vacante functie van secretaris op zich te nemen. Ze is bedrijfsarts,
is sinds een jaar lid, woont al 28 jaar in Crooswijk, is geboren in Pakistan en heeft twee kinderen. Ze is
altijd betrokken geweest bij mensen en de maatschappij en wil daar nu een bijdrage aan gaan
leveren.
RUUD geeft aan dat Sonja heeft ook bedankt voor het bestuur van de onderafdeling, ze heeft het te
druk met andere maatschappelijke activiteiten.
BRAM heeft in 2016 het secretariaat overgenomen van Dik en is nu kandidaat-voorzitter. Ruud blijft
dan aan als vicevoorzitter. Bram geeft aan dat hij al 30 jaar lid is, in 2006 wethouder voor de PvdA is
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geworden in Eemnes en die functie 8 jaar heeft vervuld. Hij is geboren in Rotterdam en is daar nu
terug gekeerd.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van het bestuur, dat nu uit 7 leden bestaat.

Pauze, gevolgd door presentaties
6-Paulette Verbist
PAULETTE gaat in op de ontwikkelingen rond de toekomst van de gebiedscommissies. De Erasmus
Universiteit heeft een evaluatie gehouden. Er zullen veranderingen komen, zoals mogelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Loting in enkele wijken, mogelijk wijken in Noord en Feijenoord.
Verruiming van de mogelijkheid om deel te nemen aan de gebiedscommissie
Andere taak voor de voorzitter
Verdwijnen van vicevoorzitters
Activering 16-17 jarigen
In sommige gebieden wijkraden, mogelijk gebeurt dit in IJsselmonde en HillegersbergSchiebroek
Vergoedingen gaan veranderen, dat wordt 425,- euro per lid per activiteit. De voorzitter
krijgt 775,- euro. Er komt een maximum van 24 activiteiten per jaar.

Het gaat vooral om D66 experimenten en Paulette vreest dat het model van de gebiedscommissies
hiermee gaat verwateren. De voorzitter zou de persoon met de meeste stemmen moeten zijn, maar
wat hebben de commissieleden dan nog te kiezen?
Alleen de voorzitter zal nog permanent inzetbaar zijn, de andere leden hebben immers meestal een
gewone baan. De nieuwe werkwijze zal ook consequenties hebben voor de samenstelling van de
kieslijst. De vraag is hoe de PvdA zich nog kan gaan manifesteren in de nieuwe gebiedscommissie.
De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over het voorstel, dat is opgesteld door Jeroen
Oppelaar (ambtenaar van wethouder Eerdmans).
LEO geeft aan dat de discussie over de gebiedscommissies procedureel een verschrikking is, terwijl
het voorstel gezien de naderende campagne voor de zomer moet worden vastgesteld. Hij denkt dat
er uiteindelijk toch een soort elite zal overblijven, omdat sommige mensen het werken binnen de
gebiedscommissie niet aan zullen kunnen. Het voorstel is met name gestuurd door LR, SP en D66, die
de gebiedscommissies zo uithollen met als doel later opheffing. D66 is sterk in het bevoordelen van
eigen achterban.
STEF benadrukt het belang om de netwerken in de gebieden overeind te houden.
Ontwikkeling in Kralingen-Crooswijk
PAULETTE geeft aan dat een aantal zaken in KC gelukt zijn, zoals het behoud van de bushalte aan de
Kerkhoflaan (mondeling toegezegd) en budget voor de herinrichting van het Vredenoordplein,
waarmee aan bewonerswensen kan worden voldaan. De PvdA heeft zich sterk gemaakt om als
compensatie voor de door de wethouder gewenste grote nieuwe school op het plein ook een
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mooiere inrichting van dat plein te krijgen, met onder meer fietsnietjes en meer groen. Er is nu 1,4
miljoen gereserveerd, in plaats van de oorspronkelijke 50.000,In Crooswijk is helaas nog steeds geen volwaardig Huis van de Wijk, De Branding wordt binnenkort
wel verbouwd. Er zijn wat kleinere ‘huizen van de wijk’ geopend, zoals aan het Berkelplein, in de
Nieuwe Plantage en in de Esch, maar is ook veel verdwenen zoals de Stadswinkel dat nu een
‘servicecentrum’ wordt (opening in september).
Met betrekking tot zorg en welzijn gaat Rotterdam de grootste aanbesteding ooit uitvoeren, ter
waarde van 2,1 miljard. Er zijn meer dan 100 ambtenaren bij betrokken. Mogelijk komen er hierdoor
weer nieuwe partijen in het werkveld, terwijl er geen wettelijke noodzaak is om deze aanbesteding
uit te voeren. Zo wordt veel tijd en geld gestoken dat eigenlijk in zorg en welzijn had gestoken had
moeten worden. Paulette hoop dat de PvdA zich met dit onderwerp kan profileren in de campagne.

7-Oktay Ünlü
OKTAY presenteert aan de hand van een beeldpresentatie hoe de radicalisering in Rotterdam op de
kaart staat. Het is belangrijk om ouders goed te informeren over het radicaliseringsproces en de
kenmerken, ze reageren nu vaak te laat op signalen en situaties door gebrek aan informatie. Gezien
de tijd houdt Oktay de presentatie kort, maar hij komt er graag nog een keer uitgebreider op terug.

8-Abdel Tanouti
ABDEL is verleden gestart met zijn nieuwe stichting Sport2Unite, in samenwerking met basisscholen
worden kansen voor kinderen vergroot door meer acceptatie en respect voor elkaar. De pilot is
succesvol verlopen, kinderen gaan meer zelfverzekerd naar de middelbare school. Het project kost
veel tijd en motivatie, maar scholen juichen het toe. Er is een kans op opschakeling naar meer
scholen. DOCK staat er open voor en veel mensen denken mee over het project.
PAULETTE geeft aan dat Abdel en zijn broer Soufian verleden jaar de stimuleringsprijs van de
gebiedscommissie hebben gekregen voor hun initiatief.

Afsluiting
De ALV wordt om 17.15 uur afgesloten voortgezet met een korte borrel in het partijkantoor, met
dank aan beheerder Hans Oudheusden.

