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Dit werkplan beschrijft de plannen van de PvdA afdeling Slochteren in 2015. Er is een voortzetting van een 
stevige structuur van de afdelingsorganisatie. Een organisatie waarin het behartigen van de belangen van de 
leden van de PvdA en van alle burgers in Slochteren voorop staan.  
De PvdA Slochteren zet zich in voor een sociaal sterke samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan 
doen. Daarvoor zijn herkenbare en actieve dorpskernen van belang waarin het goed leven is en 
voorzieningen binnen bereik zijn. Dat vraagt om een heldere politieke koers waarin verantwoorde en 
transparante keuzes gemaakt worden.  
 
De PvdA is na de verkiezingen in 2014 in de gemeente Slochteren in de oppositie gekomen. Het is zaak deze 
positie op inventieve en inspirerende manier vorm te geven. Daarbij kunnen de leden er van op aan dat de 
PvdA in Slochteren een opbouwend kritische insteek kiest. Ze steunt het college als de juiste keuzes worden 
gemaakt en komt met doordachte alternatieven wanneer het zittende college die verkeerde weg in dreigt te 
slaan. Het is daarbij bemoedigend in de gemeentebegroting voor 2015 te lezen dat het college de door het 
vorig college, waar de PvdA deel van uit maakte, ingeslagen weg voortzet. 
 
 

Gemeentepolitiek.  
 
De gemeenteraad staat voor een aantal belangrijke vraagstukken die ingrijpende gevolgen hebben.  

 Decentralisatie van landelijke overheid naar lokale overheid; 
o invoering Participatiewet,  
o de transitie van de Jeugdzorg,  
o overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar WMO. 

 De gemeentelijke herindelingsdiscussie en de positie van Meerstad. 

 Leefbaarheid in kleine dorpskernen in stand houden. 
 

Deze punten vragen om helder en consistent beleid. Het is van belang te weten dat de Partij van de Arbeid 
open staat voor suggesties en klachten van inwoners. Zij bepalen mede welke standpunten de PvdA inneemt 
om de toekomst met de inwoners van de gemeente en de provincie verder vorm te geven. Ook nu de PvdA 
Slochteren in de oppositie zit, zet zij zich maximaal in voor een sociaal en rechtvaardig beleid. Zo bouwt zij 
mee aan een sterker Groningen. 
 
 

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen. 
 
De eerste maanden van het jaar staan in het teken van de staten- en waterschapverkiezingen. Belangrijke 
vraagstukken op provinciaal niveau en binnen de waterschappen zijn 

 Gemeentelijke herindeling; 

 Aardbevingen; 

 Klimaatverandering; vooral het beheersen van de gevolgen van de extremere neerslag; 

 Verduurzaming van de energievoorziening en de landschappelijke consequenties daarvan. 
 



 

 

Het zal een hele klus worden om met het zelfde aantal leden in de Provinciale Staten terug te komen. Dat 
vereist van alle geledingen in de Partij een intensieve aanpak. De afdeling Slochteren zal daarom actief 
stemmers mobiliseren. Zij doet dat onder meer door in aanloop naar de verkiezing voor de Provinciale 
Staten campagne te voeren. Om de campagne vorm te geven wordt in januari een campagneteam opgezet 
om een campagneplan uit zal werken.  
Als het even kan is Slochteren weer onderdeel van de Rode Slinger; de campagneslinger waar provinciale 
politici door de provincie trekken om lokale campagnes te ondersteunen. 
 
 

PvdA Afdeling Slochteren 
 
Het bestuur werkt er hard aan de organisatie van de afdeling Slochteren te verbeteren. Net als vorig jaar 
streeft zij naar het organiseren van minimaal twee Algemene Ledenvergaderingen; één aan het begin en één 
aan het einde van het jaar. De Dag van de Arbeid vieren we in ieder geval met het aanbieden van een roos 
aan alle leden.  
 
Het bestuur wil haar leden interesseren voor een bestuursfunctie of voor toekomstig raadlidmaatschap. Er 
wordt ingezet op het bezoeken van nieuwe leden en op het inventariseren van deskundigheid van de leden. 
In de vorige raadsperiode heeft die inzet al kandidaten voor de lijst en voor het bestuur opgeleverd.  
Daarnaast is het van belang de binding met bestaande leden te verbeteren. Het bestuur onderzoekt welke 
activiteiten daartoe ontplooid kunnen worden. Te denken valt aan het organiseren van een barbecue om het 
politieke jaar af te sluiten en meer aandacht voor de 1 mei viering.  
 
In 2014 hebben fractieleden klussen uitgevoerd aan ’t Mainschoar in Kolham. Dat was goed voor het 
dorpshuis en haar gebruikers. Voor de PvdA heeft het echter weinig aandacht opgeleverd.  
In 2015 wil het bestuur en fractie met meer en beter zichtbare acties komen die laten zien dat de PvdA er 
niet alleen is voor de leden, maar ook voor alle burgers in de gemeente. We laten, voor zij die dat nog niet 
weten, zien dat PvdA-ers sociaal in beweging zijn en zeker geen plucheplakkers!  
 
Verder worden contacten met omringende afdelingen verstevigd. Er is een aantal redenen om samen te 
werken met andere afdelingen; 

 Toekomstige gemeentelijke herindeling, 

 Samen optrekken om de gevolgen van aardbevingen door gaswinning te minimaliseren, 

 Stimuleren van de werkgelegenheid in de regio Slochteren, 

 Zorgen dat de decentralisaties zo goed mogelijk vorm krijgen. 
 

De afdeling wil dat de sociale structuur en de verworvenheden die de partij in de gemeente Slochteren heeft 
opgebouwd behouden blijven in de nieuwe fusiegemeente. Dat vereist dat we de visie van de gemeente 
Slochteren vertalen in een visie voor de nieuwe gemeente.  
 
 

Communicatie met de leden. 
 
De PvdA Slochteren wil haar leden goed informeren over de politieke keuzes die zij maakt en wil daar graag 
reacties op. De fractieleden en het bestuur doen hun werk immers voor de leden. Ze leggen graag 
verantwoording af over haar beleid en standpunten. Daarom wordt er door het jaar heen gecommuniceerd 
via de website en andere nieuwe media en door nieuwsbrieven. Ook lokale huis aan huisbladen worden 
gebruikt om te schrijven over onze activiteiten. Zo kan iedereen meekijken en meedoen met de fractie en 
het bestuur van de PvdA afdeling Slochteren.  
 
Bestuur en fractie PvdA Slochteren. 


