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Politieke avond in Overbetuwe

De Passie van…
Dorien Kloosterman,
raadslid voor het CDA
“Uiteraard zijn mijn gezin,
werk en raadswerk ook
een passie, maar als ik
voor dit stukje moet kiezen
wil ik toch graag wat meer
vertellen over mijn vrijwilligerswerk. In mijn vrije tijd
ondersteun ik mensen die
hulp nodig hebben met
het invullen van formulieren. Ik help ik ze
met aanvragen van bijvoorbeeld huurof zorgtoeslag, indicatieaanvragen en
Persoongebonden Budget.”
Dorien is beleidsmedewerker bij een
organisatie die op landelijk niveau de
belangen behartigt voor mensen met
een verstandelijke beperking. Vanuit
haar werk heeft ze dus veel kennis op dit
gebied en dit gebruikt ze dan ook graag
om mensen te helpen.”Ik ben geen formulierenbrigade zoals het STUW bijvoorbeeld wel kent. Wel weet ik welke
taal ik moet spreken (bijvoorbeeld bij
bezwaarschriften) en naar welke instanties en organisaties ik mensen kan doorverwijzen. Daarnaast ben ik vrijwilliger
bij de budgethoudersvereniging NaarKeuze (PGB budgethoudersvereniging).
Vaak is het alleen maar een kwestie van
mensen op bepaalde zaken te wijzen
om ze hun leven weer op de rit te laten
krijgen. De ene keer is het een simpel
telefoontje, andere keren ga ik bij de
mensen op bezoek.”
Naast haar dagelijks werk heeft Dorien
ook nog vanuit een andere hoek veel
met dit soort zaken te maken. Zij heeft
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zelf een zus met een verstandelijke
beperking en is ook mantelzorger en
bewindvoerder voor haar. “Samen met
de familieleden hebben wij enige jaren
geleden zelf een huis gerealiseerd in
Amsterdam voor mijn zus en nog zes
andere mensen. Je kunt dit vergelijken met Villa Ramon hier in Elst. Ik
ben penningmeester van deze stichting
en regel dus alle financiële zaken voor
deze woonvorm. Alle bewoners hebben
een uitkering of salaris en betalen een
bepaald bedrag voor voeding en levensonderghoud aan de door ons opgerichte
stichting. De penningmeester zorgt vervolgens weer dat bijvoorbeeld de boodschappen gekocht kunnen worden en
de rekeningen worden betaald. Net als
bij een gewoon huishouden. Maar ook
als er voor een dagje uit of vakantie
gespaard moet worden of er een fonds
aangeschreven moet worden, gaat de
penningmeester daar mee aan de slag. “

Geen traditionele raadsvergaderingen
meer vanaf 2012. Daarvoor in de plaats
komt de Politieke avond. Inwoners,
raadsleden, organisaties en het college: allemaal hebben ze de gelegenheid eens in de drie weken met elkaar
in gesprek te gaan tijdens de Politieke
avond in Overbetuwe. Marloes
Laurenssen van de griffie vertelt in een
notendop wat deze avond inhoudt, wat
de belangrijkste verschillen zijn met
de huidige raadsstructuur en wat de
voordelen zijn.
Onderlinge contact wordt versterkt
“De Politieke avond versterkt het onderlinge contact tussen alle betrokken partijen.
De politiek ontmoet elkaar en geïnteresseerden zijn welkom om bijvoorbeeld een
vergadering bij te wonen of een raadslid
aan te spreken. Het biedt de kans om
informeel met elkaar over onderwerpen
te praten. Bovendien zijn er voor de
inwoners meer mogelijkheden om actief

ken voor het stellen van vragen (soort
van rondvraag).
- De term commissieleden vervalt. Zij
heten voortaan burgerleden.
- We gaan werken met voorronden. Deze
zijn in principe openbaar. Er zijn vijf
verschillende typen voorronden:
- hoorzitting
- rondetafelgesprek
- informatiebijeenkomst
- technische uitleg
- voorbereidende vergadering
	Wat nu in de commissies gebeurt,
vindt vanaf volgend jaar plaats in de
voorbereidende vergaderingen. De
voorronden vinden parallel aan elkaar
plaats. Nieuw is dat maar één raads- of
burgerlid per partij deelneemt aan de
voorronden. Terwijl dit voorheen twee
leden per fractie waren. Hiermee is het
aandeel politici aan tafel minder groot,
zodat er meer ruimte is voor onder
meer inwoners, instellingen en verenigingen om aan te schuiven.

Dorien houdt zich naast haar werk dus
nog bezig met vrijwilligerswerk, maar ze
doet dit met veel plezier en liefde. “Op
deze manier probeer ik mijn steentje aan
de samenleving bij te dragen”.

De opsteker
Dennis Janssen, raadslid voor het CDA, geeft de Opsteker deze maand aan
Klaas Touwen.
“Mijn stelling is
dat veel (welzijns)
werk begint met
voldoende vrijwilligers”, vertelt Dennis,
”De Opsteker wil ik
daarom geven aan
iemand die vrijwilliger is bij meerdere
instanties. Ik ken
Klaas Touwen via
Vluchtelingenwerk.
Een aantal maanden
geleden hebben we
daar met de fractie een werkbezoek afgelegd. Hun werk staat door de landelijke
bezuinigingen onder druk. Inburgering en
integratie worden afgeschaft als gemeentelijk taken en dat maakt het werk vaak
niet makkelijker. Het is goed dat er mensen zoals Klaas zijn doe zich vrijwillig in
blijven zetten voor deze instanties en de
mensen die hun land moeten ontvluch-

ten. Bovendien is aandacht voor taal ook
altijd nodig, want zonder kennis van de
Nederlandse taal is het moeilijk om hier
aan het werk te komen. Aan de andere
kant leren deze mensen door te werken
de taal juist weer sneller. Voor al het werk
wat Klaas (en alle vrijwilligers van vluchtenlingenwerk) iedere dag verricht wil ik hem
graag deze opsteker aanbieden!”

Fotograaf: Kirsten den Boef.
deel te nemen aan de vergaderingen:
van in- tot meespreken. In de huidige
raadsstructuur zijn die mogelijkheden er
te weinig. Het is dus een laagdrempelige
manier voor inwoners en organisaties om
in gesprek te komen met de raadsleden
en hun ideeën, opmerkingen en meningen kenbaar te maken.”

-D
 e avond wordt afgesloten met de
raadsvergadering van 21.30 tot 22.30
uur en vindt plenair plaats.

Politieke avond in een notendop
Om u een beeld te geven van hoe de
Politieke avond eruit ziet, volgt een
opsomming van de belangrijkste kenmerken:
- Deze vindt eens in de drie weken plaats,
op een dinsdagavond.
- Van 19.00 tot 19.20 uur is het raadspreekuur (plenair). De ene keer kunnen
inwoners inspreken over onderwerpen
die niet op de agenda staan van de politieke avond. De andere keer kunnen de
raads- en burgerleden, voorheen commissieleden, dit raadspreekuur gebrui-

Bij het raadspreekuur kunt u inspreken
over onderwerpen die (wel en) niet op de
agenda van de Politieke avond staan. Bij
de voorronden kunt u alleen inspreken
op onderwerpen die op de agenda staan.
In tegenstelling tot de huidige manier
van werken is vanaf januari inspreken
tijdens de raadsvergadering zelf niet meer
mogelijk.
Het onderwerp is dan al in de voorronden
besproken en wordt in de vergadering
alleen afgerond. Het is dus belangrijk dat
u in een van de voorronden of tijdens het
raadspreekuur uw inbreng levert.

Doet u mee?
Neem contact op met de griffie als u iets
onder de aandacht wilt brengen van de
gemeenteraad.
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