
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Jaarvergadering 
Datum: 30 september 2020 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie:  Meppels Inn 
  Leonard Springerlaan 14 
  Meppel 



 
 
 
 
Agenda jaarvergadering: 
 

1. Welkom en opening door de voorzitter 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Vaststelling van de notulen van de Jaarvergadering 19-6-2019 
 

4. Bespreking en vaststelling van het Jaarverslag 2019 
 

5. Bespreking en vaststelling Jaarrekening 2019  
• Verslag kascommissie  
• Benoeming nieuwe kascommissie  
• Voorstel décharge bestuur 
• Bespreking begroting 2020 w.o. besluit door de Jaarvergadering over 

voorstel bestuur ter verhoging van de jaarlijkse contributie van € 20.- 
naar € 25.- 

 
6. Vooruitblik activiteiten bestuur, fractie en leden 
7. Rondvraag en sluiting 

 

- Pauze  - 
 
De Tussenbalans 
Tussentijdse balans door wethouder en fractievoorzitter. Hoe is de stand van 
zaken gezien je voornemens, waarin ben je geslaagd en wat is niet gelukt of ligt 
er nog? Welke leermomenten zijn er voor je geweest en wat wil je in de 
komende periode nog bereiken? Gesprek met terugblik door de aanwezigen en 
mogelijke aanbevelingen. 
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Notulen algemene jaarvergadering Politieke Vereniging Sterk Meppel 
 
Datum: 19 juni 2019 
Locatie: Wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1A Meppel_______ 
Aanwezig: Ron Dunselman, Wim Start, Henk Schoemaker, Alberto Boon, Gaby 
Geertsema, Eduard Annen, Jan Vonk, Jaap van der Haar, Johan de Vries,  Klaas 
de Vries, Albert van de Bergh, Jan Teun Grimme, Pierre van Leeuwen, 
Madelinde Visscher, Frans Venema. 
Afwezig met kennisgeving: Erik van Eldik, Elisabeth Bakkenes, Martijn Groot 
Nibbelink, Harm Steenbeek__________________________________________ 
 
1. Opening 
De voorzitter, Ron Dunselman, opent de vergadering met de mededeling dat de 
vergadering uit twee delen bestaat: de jaarvergadering en een presentatie van 
onze wethouder, Jaap van der Haar.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Geen. 
 
3. Vaststelling van de notulen van de ALV van 20 juni 2018. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag 2018. 
Boven het jaarverslag staat 2019, maar dat moet 2018 zijn. 
Tekstueel zijn er verder geen opmerkingen. 
 
5. Jaarrekening 2018 
Alberto Boon vraagt of de rekening conform de begroting is. Wim Start 
antwoordt daar negatief op en legt uit dat er in het verleden “begrotingloos” is 
gewerkt. Wettelijk is een begroting voor onze vereniging geen verplichting. 
Vanaf nu wil het bestuur echter wel weer met een begroting werken. 
Gaby Geertsema vraagt naar de kosten voor de verkiezingen. Wim Start 
antwoordt dat daar sprake is van een reservering die moet leiden tot een 
bedrag van € 12.000 in 2022. De bedoeling is dat de krant in de aanloop naar  
de verkiezingen twee keer uitkomt. 
Eduard Annen constateert dat de huur voor de stalling van de bakfiets van € 0 
stijgt naar € 270 om in de begroting weer te dalen naar € 0. Wim Start legt 
daarbij uit dat hij in onderhandeling is met een bedrijf voor gratis stalling. 
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Jan Vonk doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. Op 6 juni 
hebben de commissieleden van de penningmeester een toelichting gekregen. 
Zij waren blij te horen dat er weer met een begroting gewerkt gaat worden. Dat 
is ook voor de kascontrole prettig. De kascommissie heeft de boeken 
gecontroleerd, maar is daarbij niet tot op bonnetjesniveau gegaan. De 
kascommissie doet het voorstel om het bestuur decharge te verlenen. De 
vergadering ondersteunt dat met een applausje. 
 
Bij de bespreking van de begroting 2019(- 2022) wordt geconstateerd dat de lat 
hoog ligt. De penningmeester, Erik van Eldik,  heeft bij de begroting een 
omgekeerde werkwijze toegepast. Als startpunt heeft hij gekozen voor het 
uitgavenniveau. Daarbij is het doel om in 2022 € 12.000 in kas te hebben voor 
de verkiezingscampagne. In 2018 was het reëel te besteden bedrag voor de 
verkiezingscampagne lager door de omschakeling met de website. 
De Advertentie- en sponsoring commissie (ASCOM) bestaat uit Wim Start en 
Erik van Eldik.  Wim Start constateert dat het relatief gemakkelijk was om de 
kleurplaat voor DMD-optocht gesponsord te krijgen. Voor de Stadswachter wil 
ze de adverteerders voor langere termijn proberen vast te leggen. Daarnaast 
zoekt ze sponsoren die de vereniging financieel willen steunen of willen 
ondersteunen met diensten, zoals het beschikbaar stellen van een 
vergaderlocatie. De commissie werkt met een “longlist” van bedrijven die ze wil 
benaderen. Bedrijven met een lange historie in Meppel. Vanuit die lijst wil ze 
kijken wat welke bedrijf een bereikbaar doel zijn in termen van advertentie en 
sponsoring. Daarna wie de juiste persoon is om een bedrijf op een 
professionele manier te benaderen. 
 
Jaap van der Haar wijst op de noodzaak van transparantie en de meldingsplicht 
die in wetgeving is geëist. Alberto Boon stelt voor om bij de prognose zichtbaar 
te maken wat je wilt sparen en wat je jaarlijkse uitgaven zijn. Dat loopt nu door 
elkaar. Wim Start geeft aan dat hij in overleg met Erik van Eldik de inrichting 
van de jaarrekening wil aanpassen. 
 
Jan Vonk stelt de Stadswachter aan de orde. Dat was het lijfblad van de 
vereniging dat met hulp van veel vrijwilligers gemaakt en verspreid werd. In de 
huidige vorm vindt hij dat wel erg duur worden. Hij ziet dat geld liever besteed 
worden aan sociale media. Wim Start constateert dat het bestuur ook een 
digitaal doel heeft om mensen te bereiken. Ook de Stadswachter is digitaal te 
ontvangen. Eduard Annen wil het aandeel van sociale media groter maken.  
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Henk Schoemaker wil niet in een situatie komen waarbij het óf de 
Stadswachter óf sociale media wordt. Ron Dunselman ondersteunt dat door 
het huidige bereik van de Stadswachter (15.000 huisgezinnen) te plaatsen 
naast Facebook (700), Twitter (700) en Instagram (80). Johan de Vries stelt dat 
de verspreiding van de Stadswachter met reclamefolders mee, een rampzalige 
combinatie is. Met de Meppeler Courant is volgens hem al een stuk beter. 
Alberto Boon zou graag zien dat er nog eens een kostenoverweging gemaakt 
wordt voor de Stadswachter. De nieuwsbrief zag hij graag via sociale media 
beschikbaar. Voor de nieuwsbrief bestaat inderdaad meer belangstelling. Vanaf 
1 juli wordt de nieuwsbrief breder aangepakt. 
 
De begroting is uitgebreid besproken. Hij wordt niet vastgesteld, maar we gaan 
er wel mee werken. 
Jan Vonk wordt bedankt voor zijn werk in de kascommissie. Klaas de Vries blijft 
zitting houden in de kascommissie voor 2019. Martijn Groot Nibbelink komt er 
nieuw bij. Eduard Annen wordt reserve. 
 
6. Vooruitblik activiteiten van het bestuur. 
Ron Dunselman schetst de nieuwe situatie waarin het bestuur zit. Drie 
bestuursleden (Sayma Kuipers, Martin Daling en Kees van Leeuwen) zijn om 
wisselende redenen afgetreden. Erik van Eldik, Henk Schoemaker en Ron 
Dunselman zijn op wisselende momenten nieuw toegetreden. Wim Start is de 
constante factor, maar moet zijn gezondheid wel in acht nemen. In die nieuwe 
situatie heeft het bestuur de tijd genomen om elkaar te leren kennen en een 
fundament te leggen voor de samenwerking. 
In het begin van elke vereniging – en dus ook bij Stadswacht en later SteM – is 
er sprake van veel initiatief en groot enthousiasme. Daarna komt de fase van 
professionalisering en institutionalisering. Andere mensen nemen taken en 
bevoegdheden over. De cultuur van dertig jaar geleden krijg je dan niet meer 
terug. Binnen onze vereniging is het bestuur grotendeels nieuw. Daar was en is 
behoefte aan duidelijkheid over de verhouding van taken en bevoegdheden 
tussen de verschillende organen  in de vereniging. Daar wil het bestuur ook 
over in gesprek met de leden. 
2018 was voor de vereniging een succesvol jaar. De gemeenteraadsverkiezing 
leverde 500 meer stemmen op dan de keer ervoor. We haalden 6 raadszetels 
bij een verkiezing waar 8 partijen aan meededen. We mochten een wethouder 
voordragen die tevens 1e locoburgemeester werd. Het ledental is stabiel met 
75 leden eind 2018. We voelen dat als weinig in vergelijking met het verleden.  
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Maar we moeten reëel zijn. De landelijke trend is een dalend lidmaatschap 
voor politieke partijen. En de andere politieke partijen in de gemeente Meppel 
scoren lager. Op sociale media zijn we ook duidelijk gevonden: Facebook 579, 
Twitter 581, Instagram 79, YouTube 18 abonnees. 
 
Het bestuur is in gesprek gegaan met 3 actieve leden (Johan de Vries, Jan Teun 
Grimme en Alberto Boon) die zich hebben gebogen over wat er mis is gegaan. 
Zij hebben gesprekken gevoerd met een aantal leden. Zij hebben hun 
bevindingen en aanbevelingen gerapporteerd aan het bestuur.  Daarna volgde 
gesprekken tussen deze leden en het bestuur. Alberto Boon vindt dat de 
voorzitter een goede weergave geeft van wat er is gedaan. Niemand wil 30 jaar 
terug, maar juist vooruitkijken. Hij vindt ook dat de voorzitter het moreel 
kompas goed heeft verwoord. Dat is nodig om de goede dingen te doen. 
 
Het bestuur wil met de vereniging een aantal zaken vasthouden dan wel 
versterken. In de communicatie is dat het vloggen van de fractie, waar 
Elisabeth Bakkenes een format voor maakt. De fractie laat met het struinen ook 
zien dat Sterk Meppel op straat zichtbaar en aanspreekbaar is. De optocht bij 
DMD is ook een mooie manier om zichtbaar te zijn. Met de nieuwsbrief 
verzorgt de fractie ook op een inhoudelijke manier de communicatie  met de 
geïnteresseerde burger. Nieuwe leden bieden we een welkomstgesprek aan, 
waarbij ter sprake kan komen op welke manier een nieuw lid betrokken wil 
worden bij de politieke activiteiten van onze vereniging. Leden die opzeggen 
krijgen een gesprek aangeboden, waarbij duidelijk kan worden of de reden van 
opzegging ook een signaal is dat we als vereniging ter harte moeten nemen. Zij 
krijgen ook het aanbod om middels de nieuwsbrief wel op de hoogte te blijven. 
 
7. Rondvraag en sluiting. 
Albert van de Bergh complimenteert met name Madelinde Visscher over de 
Bijenavond. Die vond hij prima en hij kijkt uit naar meer thema-avonden. De 
bedoeling is om begin november met hulp van Rendo een avond te organiseren 
over ‘van-het-gas-af’. 
Alberto Boon spreekt zijn zorg uit over de bereikbaarheid van onze binnenstad, 
maar ook over andere waarden zoals de leefbaarheid. 
Johan de Vries stelt de grachten voor als onderwerp voor een thema-avond. 
Jaap van der Haar reageert daarop dat een bureau heeft geadviseerd over wat 
we verder met de grachten zouden kunnen doen. Als het college dat niet 
oppakt kunnen we dat als vereniging ook oppakken. 
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Madelinde Visscher draagt Deventer als voorbeeld aan vanwege de 
inspirerende manier waarop de stad zich visueel presenteert. 
Alberto Boon waarschuwt voor “egeltjesgedrag”. Het is een waarschuwing voor 
het niet teveel je mening geven om de coalitie niet voor het hoofd te stoten. 
Gaby Geertsema complimenteert het bestuur voor haar actieve optreden. 
Jan Vonk heeft in de uitnodiging de NAW gegevens van wethouder, raadsleden, 
bestuursleden gemist. 
De voorzitter sluit af met een raadpleging over twee onderwerpen: 
Als thema voor DMD-optocht wordt “Bloeiend Meppel” bedacht. Pierre van 
Leeuwen en Elisabeth Bakkenes zullen zorg dragen voor een tekening. 
Voor de stembokaal komen vier organisaties in beeld. Bij de fractie en de ALV 
wordt gesondeerd welke organisatie de voorkeur verdient. Eduard Annen 
adviseert om de bokaal vooral een ding van het bestuur te laten zijn, want dat 
was het in het verleden ook altijd. 
 
Daarmee wordt de vergadering afgesloten 
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Ron Dunselman 
 
JAARVERSLAG 2019 
 
Het is een ander tijdstip geworden waarop u dit jaarverslag ontvangt dan we 
beoogd hadden. Aanvankelijk was het de bedoeling om op 13 mei bijeen te 
komen, maar door de coronamaatregelen was dit helaas niet mogelijk. In deze 
overmacht moesten we ons schikken en ook meerdere bijeenkomsten 
uitstellen w.o. deze jaarvergadering tot 30 september. Inmiddels zijn alweer 
niet al te grote bijeenkomsten mogelijk en we zullen ervoor zorgen dat de 
locatie zodanig is ingericht dat de stoelen op voldoende afstand van elkaar 
staan. De zaal is zo groot, dat iedereen kan plaatsnemen. 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam in dit jaar 9 keer bijeen op de vaste woensdagavonden. Er 
waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Aan de 
vergaderingen nam ook fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes deel; bij 
verhindering was Eduard Annen haar vervanger.                                           
Terugkerende agendapunten waren o.m. de financiën, de voorbereiding en 
nabespreking van de thema/inspiratie-avonden, aanvulling van het bestuur, 
communicatie-strategie w.o. verschijningsfrequentie van De Stadswachter en 
ruimere verspreiding van de Nieuwsbrief. Ook  werd er gesproken over 
contacten met leden die hadden plaatsgevonden of in het verschiet lagen. 
Voorzitter en secretaris woonden zoveel mogelijk de fractievergaderingen op 
maandagavonden bij. Daarin werd ook verslag gedaan van de bestuurs- en 
verenigingsactiviteiten.  Tegen het einde van het jaar bereikte ons het droeve 
bericht dat  op 24 december Wim Drost was overleden, een van de vier 
oprichters van de Grachtwacht, later Stadswacht en tenslotte Sterk Meppel.                                                                                      
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DMD Optocht en Prijsuitreiking 
 
Ook dit jaar waren we weer volop present in de afsluitende DMD optocht. Jan 
Vonk op de bakfiets en onze wethouder in zijn elektrische Smart fleurden mede 
de optocht op. Het thema van onze kleurplaat was “Bloeiend Meppel”. De 4000 
exemplaren gingen vlot van de hand. Liefst 90 kinderen hebben de moeite 
genomen om de kleurplaat bij één van de zes inleveradressen te bezorgen. Een 
driekoppige jury maakte hieruit een keuze van de tien mooiste kleurplaten die 
in de leeftijdscategorie van 2 tot 13 jaar voor elke jaargang een winnaar 
opleverde. De fraaie prijzen waren ter beschikking gesteld door Westerhuis 
Kinderwinkel. Vrijwel alle kinderen kwamen met hun ouders of verzorgers de 
prijzen in ontvangst nemen! 
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Toekenning SteM Bokaal  
 
Op woensdag14 augustus heeft het bestuur de SteM Bokaal overhandigd aan 
bestuur en medewerkers van het Hospice Meppel. 
Jaarlijks overhandigt het bestuur van Sterk Meppel immers de SteM Bokaal aan 
een vereniging, bedrijf of instelling die zich inzet voor de gemeente Meppel en 
haar inwoners. 
Eerder al ontvingen Stichting Oud Meppel (2014), De Weggeefschuur (2015), 
OR Reestmond (2016), Grachtenfestival (2017) en Onderling Sterk Meppel 
(2018) de Bokaal. 
De prachtige Bokaal is een ontwerp van de in 2013 overleden beeldhouwer 
Onno de Ruiter. 
Het bestuur heeft zich deze keer ook via sociale media laten adviseren door de 
inwoners van de gemeente Meppel met de vraag aan welke organisatie men de 
SteM Bokaal toegekend wilde zien. Er kwamen zeer vele reacties en liefst 20 
organisaties werden genoemd waaronder het Hospice. 
Vervolgens is aan de  algemene ledenvergadering en fractie van Sterk Meppel 
om advies gevraagd, waarna het bestuur besloten heeft om de Bokaal 2019 toe 
te kennen aan het Hospice Meppel. 
Bestuur en medewerkers van het hospice waren bijzonder verheugd en 
dankbaar voor deze erkenning van hun liefdevolle werk. 
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Thema avond Biodiversiteit 
   
Er moesten voor deze inspiratieavond stoelen bijgeplaatst worden in de volle 
koffiekamer van de Plataan waar de bezoekers zich lieten inspireren door 
Bijenkoningin Sonne Copijn en Mark Tuit van het IVN (Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid). 
Sonne Copijn bracht in korte tijd haar enthousiasme en klein deel van haar 
kennis over op de vele aanwezigen. Maar eerst liet ze weten dat ze in Meppel 
mee gaat helpen om het bermbeheer te verbeteren en om in overleg met de 
inwoners van de wijken bijenoases in te richten. Ze vertelde dat ze samen met 
de mannen van de afdeling groen op de fiets zal stappen om op korte termijn 
het ecologisch bermbeheer verder te ontwikkelen.  Geen theorie of beleid, 
maar een korte praktische slag waarmee Meppel direct aan de slag gaat. De 
opzet voor de bijenoases is dat ze in de entrees van de wijken komen.  
Ook Mark Tuit van IVN wist zijn gehoor te boeien en benadrukte de sociale 
effecten van groene schoolpleinen. Pestgedrag gaat met 9% naar beneden door 
groen op het schoolplein. Verder moedigde hij de aanwezigen aan om in hun 
tuin een eigen Tiny Forest te planten: een Tuin Forest.  
De presentatie van Steenbreek Meppel liet tot slot tips zien voor beginnende 
tuiniers  en hoe zij inwoners kunnen adviseren bij het vergroenen van hun 
omgeving. Tevens werd duidelijk dat er een aardige financiële steun is: een 
subsidie die op kan lopen tot zestig euro voor de actie Tegel eruit, Plant erin.  
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Jaap van der Haar 
 
 
Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik geïnstalleerd werd als wethouder voor 
Sterk Meppel. Het eerste half jaar was inwerken. Dossiers leren kennen.  
 Want elk onderwerp komt minstens 7 keer voorbij voordat je ermee in de 
raadszaal staat. Achtereenvolgens: minimaal 3 maal overleggen met 
ambtenaren voor het stuk "rijp" is (vaak meer), formeel portefeuillehouders 
overleg, college vergadering, raadscommissie, raad. Pas toen de overgedragen 
onderwerpen afgewerkt waren werd het makkelijker. 
 
Daarna kon ik gaan nadenken over de langere termijn. Hoe voorkom ik dat ik 
voor de voeten schoffel en geleefd word door de waan van de dag. Ik had 
immers ervaren dat het geen enkele moeite kost om de hele dag bezig te zijn 
met het blussen van brandjes. Je vergeet dan je af te vragen hoe het zo komt 
dat er al die brandjes zijn. Ik nam me voor op al mijn portefeuilles beleids-
doelen in de tijd uit te zetten. Daarbij zou de laatste deadline kerst 2021 
moeten zijn, zodat het beleid ook na mijn huidige zittingsperiode beleid blijft.  
Een zinnigere tijdbesteding dan brandjes blussen. 
In de loop van 2019 formuleerde ik die doelen. Met mijn externe coach (die ik 
zelf had gezocht ) sprak ik af dat we twee tot drie keer per jaar naar de 
voortgang zouden kijken. 
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Mijn portefeuilles langslopende formuleerde ik het navolgende beeld: 
 
Binnen het beheer van de openbare ruimte (BOR) breng ik uiterlijk in het eerste 
half jaar 2021 een nieuwe kwaliteit systematiek naar de raad. 
 
Duurzaamheid kent een overall thema en vier sub thema’s:  
- Overall wordt er in het eerste half jaar van 2020 een beleidsnota door de raad 
vastgesteld die de route voor de komende jaren aangeeft. 
- Qua Regionale energie strategie (RES) is RES 1.0 medio 2021 door de raad 
aangenomen. Daarmee heeft Meppel haar ambitie tot 2030 qua productie 
benoemd. Ook is het dan duidelijk hoe we dit gaan invullen en hoe de energie- 
transitie nieuwe economie in Meppel brengt. (groene energie voor en door 
Meppelers) 
- Qua  Lokale energie Strategie (LES) is eind 2021 duidelijk in welke frequentie 
de Meppeler wijken van het aardgas gaan en hoe de warmte dan betrokken 
wordt. 
- Qua grondstoffeninzameling stelt de raad voor de zomer 2020 een nieuw 
lange termijn beleidsplan vast op basis van de gegevens die nu opgehaald 
worden. Circulair denken heeft hierbij helaas nog geen echte marsroute in mijn 
plannen kunnen krijgen. Maar ik wil daar in 2020 een duidelijke blikrichting 
voor formuleren. 
 
Eind 2020 breng ik het kwaliteit manifest en het erfgoedbeleid naar de raad. 
In 2021 vertaal ik het erfgoedbeleid in kaders voor de stadsbouwmeester / 
welstand / monumenten commissie. 
 
De financiën van de gemeente blijven de hele periode aandacht vragen. 
Mijn uitgangspunt is dat de solvabiliteit van de gemeente tegen het eind van 
mijn periode op de ondergrens is. (vanuit ver beneden nul) 
 
Daarnaast wil ik in 2020 middels de herijking van de subsidies (linken aan 
maatschappelijke doelen die het gemeentebeleid ondersteunen) een nieuw 
subsidiebeleid ontwikkelen. 
 
Op het terrein van onderwijs breng ik in 2020 het integraal huisvestingsplan 
(IHP) en daarmee het onderwijsplan tot 2030 naar de raad. Omdat de 
financiering van de vroeg- en voorschoolse opvang voor de komende drie jaar 
al geregeld is, is daarmee mijn grote opgave binnen onderwijs afgerond. 
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In mijn sportportefeuille zijn de algemene uitgangspunten en de beleidsrichting 
door de raad vastgesteld. Ook is de praktische vertaling unaniem door de raad 
aangenomen. Wat medio 2020 rond moet zijn is het sportaccommodatieplan. 
 
Op het terrein van zorg heeft preventie een nieuw beleid gekregen. In 
samenhang met sport wil ik een praktische nieuwe beleidsrichting uiterlijk in 
2021 bij de raad neerleggen. 
 
Ook is het zogenaamde 1000 dagen netwerk geïnstitutionaliseerd, waarmee we 
van elk kind dat in onze gemeente geboren wordt de eerste duizend dagen in 
beeld hebben en kunnen sturen op opvoedingsrisico’s. Dit 1000 dagen dossier 
is de basis voor dossiers die van voorschoolse opvang naar vervolg onderwijs 
worden overgedragen. Alle kinderen en jongvolwassenen met ontwikkelings-
verstoringen zijn hiermee structureel in beeld. 
 
De coronacrisis maakte het dit jaar echter niet mogelijk om alle targets te 
halen. Lang konden de onmisbare overleggen met betrokkenen nauwelijks 
plaatsvinden. 
 
Met name de beleidsnota duurzaamheid en het 'afval is grondstof' beleid zijn 
een half jaar vertraagd. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat op alle 
portefeuilles beleid zal zijn vastgesteld eind 2021.  Zo bouwt STEM aan het 
fundament van onze gemeente.  
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Elisabeth Bakkenes 
 
De fractie in 2019        
 
Voor een terugblik op 2019 moest ik wel even schakelen. Onze wereld is 
inmiddels drastisch veranderd. Waar hield de fractie zich voor de coronacrisis 
ook al weer mee bezig? Nou, met heel wat zoals u in dit jaarverslag kunt lezen. 
En omdat ik als fractievoorzitter niet alleen met mijn eigen portefeuille bezig 
ben maar de nieuwe raadsleden met raad en daad ondersteun lees ik vaak mee 
met hun onderwerpen. Gelukkig is dat op hoofdlijnen want sinds alles digitaal 
gaat zijn de onderliggende stukken in massa toegenomen. Duizend pagina’s is 
niet ongewoon.  
 
De fractie is in 2019 echt goed op stoom gekomen. Natuurlijk helpt het om Jaap 
van der Haar als wethouder te hebben, een bestuurder die de financiën van 
Meppel, hoewel we krap zitten, goed onder controle heeft. Maar ook Klaas, 
Madelinde en Gaby hebben zich in 2019 hun portefeuilles helemaal eigen 
gemaakt en verrichten uitstekend werk. En natuurlijk is Jan Vonk nog steeds 
onmisbaar als fractiesecretaris maar ook als vraagbaak voor de fractie.  
 
We hebben naast Pierre van Leeuwen in 2019 nog een nieuw duo-raadslid 
mogen verwelkomen: Martijn Groot Nibbelink. Zijn inzet en expertise bij o.a. de 
onderwerpen veiligheid en omgevingswet wordt door de fractie enorm 
gewaardeerd. Daarnaast wordt de fractie sinds 2019 ondersteund door nog 
een Martijn, Martijn Wieringa. Zijn interesse ligt vooral bij de sociale 
onderwerpen: dat is een mooie en welkome aanvulling voor de fractie.  
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Met de versterking van Jan, Pierre, Martijn en Martijn heeft de fractie zich tot 
een hecht team ontwikkeld en hebben we in 2019 goed gewerkt aan de doelen 
waarvoor we gekozen zijn. In dit jaarverslag kunt u lezen welke onderwerpen er 
in ieders portefeuille uitsprongen. De plannen die we voor 2020 hadden zijn, 
zoals u zult begrijpen, op een laag pitje komen te staan.   
 
Erfgoed en grachten      
 
Ook in mijn eigen portefeuille was het nodige te doen. Memorabel is de 
maatschappelijke businesscase rond de grachten. Het was niet voor iedereen 
duidelijk dat het onderzoek een afweging is tussen kosten en baten zodat 
daarna een goed besluit genomen kan worden. Want natuurlijk zouden we het 
mooi vinden als we een stukje cultuurhistorisch erfgoed terug kunnen brengen 
maar dat gaat veel geld kosten en gezien de financiële situatie van gemeenten 
kan dat niet de enige reden zijn. Uit ervaring in andere steden is echter 
gebleken dat de economische effecten vaak heel positief zijn; het levert 
werkgelegenheid op, vastgoed stijgt in waarde, enz. Als de uitkomst voor 
Meppel ook positief is wordt er naar geld gezocht bij fondsen van Rijk, Brussel 
en provincie. En pas als het lukt om subsidies te vinden, zodat het plan 
betaalbaar wordt, wordt besloten om de gracht open te graven. Dat heb ik in 
2019 best vaak uit moeten leggen.  
 Ook belangrijk is het Beeldkwaliteitsplan met bijbehorend Erfgoedbeleid. Door 
het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan laten we zien dat we ons erfgoed 
willen koesteren maar  tegelijkertijd ruimte bieden om nieuwbouw te plegen 
met kwaliteit voor de omgeving. Met die beeldkwaliteit wil het nog wel eens 
mis gaan in Meppel. Door dit in beleid vast te leggen ontstaat een verbeterslag. 
De plannen rond de Zuiderschool zijn daar een goed voorbeeld van. De school 
zou eerst gesloopt worden maar blijft nu door de samenwerking tussen 
wethouders Jaap van der Haar en Roelof Pieter Koning grotendeels behouden 
met alle karakteristieke elementen die erbij horen.  
Wat minder goed afliep zijn onze inspanningen rond de terrassen. Het is 
supergezellig om grote en kleine terrassen op de pleinen te hebben maar de 
uitstraling van die terrassen is ook belangrijk. Op het Kerkplein werd dat 
bepaald door hoge plastic terrasschermen óm het volledige terras heen. Al dat 
plastic is een afknapper voor bewoners en bezoekers en mag dat eigenlijk wel? 
In antwoord op mijn vragen gaf de portefeuillehouder aan dat dit volgens de 
Nadere Regels was toegestaan.  
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Na het lezen van die Nadere Regels kwam ik tot een andere conclusie en bleef 
vragen stellen. En wat bleek? Alleen aan de zijkant van een terras mocht een 
scherm staan zodat bezoekers ook de mooie geveltjes kunnen bewonderen. 
Steeds meer partijen verwonderden zich over de antwoorden op onze vragen 
en kwamen zelf met vragen. Dat resulteerde in een onderzoek en een 
consultatie van de raad. Resultaat? Noppes. De Nadere Regels werden 
aangepast aan de bestaande situatie.  En omdat dit een bevoegdheid van de 
burgemeester is, kan de raad daar niets aan doen.  
 
Daarom bedachten we een andere route. Samen met Jeannet Bos (D66) werkte 
ik aan een plan om samen met het college, de (horeca) ondernemers, M20, 
ambtenaren en raad een thema-avond te organiseren om naar de invulling van 
de straten en pleinen met reclame-uitingen en aankleding te kijken. Maar dat 
plan kwam door de corona uitbraak inmiddels tot stilstand. Gezien de situatie 
van de horeca moet ik met pijn in mijn hart constateren dat dit ook niet het 
juiste moment is om dat snel weer op te pakken. Dat blijft dus even liggen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Eduard Annen 
Samen met andere (duo)raadsleden zijn wij maandelijks aan het struinen 
geweest en met inwoners in gesprek gegaan over wisselende onderwerpen.  
Mijn kracht zit vooral in het actief oppakken van zaken die voorbij komen/ 
uitgezocht moeten worden. En dat doe ik ook graag. Dat kan in grote projecten 
zitten, maar ook ik in kleine persoonlijke dingen. En wanneer zaken dan naar 
tevredenheid zijn opgelost en afgerond ben ik tevreden (is mijn doel gehaald). 
In 2018 heb ik samen met het CDA de aanpak van hondenpoepoverlast onder 
de loep genomen. In 2019 hebben wij het onderzoek en de aanbevelingen aan 
het college gepresenteerd. Bijna al onze aanbevelingen zijn overgenomen. Van 
inwoners horen we dat de ervaren overlast in sommige gebieden minder is 
geworden.  
Naar aanleiding van veel klachten over het rijden met bestelbusjes door de 
binnenstad buiten de z.g. venstertijden om, heb ik mondelinge vragen aan het 
college gesteld. Dat heeft er toe geleid dat de afspraken met de ondernemers 
weer werden besproken, maar ook dat er gehandhaafd wordt. En daarmee 
kunnen bezoekers van de binnenstad weer veilig door de binnenstad 
lopen/fietsen. 
Wij hebben samen met de schipper van De Vereeniging III en een medewerker 
van de gemeente kunnen regelen dat het schip de Vereeniging III een vaste 
ligplaats bij Sukade krijgt. Daarmee is een stukje historie in de Meppeler 
grachten hersteld. Om dit te vieren hangt er een prachtig bord met informatie 
over dit schip en de ligplaats aan de muur bij Sukade.  
Sinds het begin van deze coalitieperiode ben ik één van de 
commissievoorzitters. Het voorzitten van de commissie is één grote leerschool. 
Met name de beoordeling of een vraag aan het college technisch is of politiek, 
vind ik lastig te beoordelen tijdens de vergadering. Met hulp van de griffie gaat 
dat steeds beter en ook de evaluaties in de agendacommissie helpen mij 
enorm. Het voorzitterschap vergt veel tijd en voorbereiding. Ik doe dat erg 
graag, alhoewel het ook wel eens lastig is. 



 

 
Frans Venema 
 
Vraag wat voor doel had je zelf gesteld: Om eens een voorbeeld te noemen wat 
sinds mijn start als raadslid in 1998 reeds in mijn agenda stond was een korte 
oostelijke ontsluiting vanaf Nijeveen naar de N375 ter hoogte van de 
scheepswerf. Deze ontsluiting is in al die jaren een punt van aandacht geweest 
bij de plannen van de Nieuwveense landen, trouwens ook bij Sterk Meppel, het 
staat ergens nog als de Sterk Meppel variant in de boeken. Nu meer dan 20 jaar 
later is er inderdaad sprake van dat de weg er komt, helaas niet precies in de 
vorm zoals ik mij dat had voorgesteld, in ieder geval niet in het voordeel van 
Nijeveen en bewoners NVL. 
In 2019 verschillende keren op verzoek van de fractie het verleden ingedoken 
om informatie op te zoeken hoe wij destijds tegen verschillende onderwerpen, 
aan hebben gekeken. Daarnaast voor de fractie gereageerd op diverse vragen 
en klachten van bewoners, b.v. is er wel een kapvergunning afgegeven 
of fout parkeren bij elektrische laadpalen, deze klachten worden na overleg 
met een verantwoordelijk ambtenaar meestal snel opgelost. Ook het 
onderhoud van het groen was een onderwerp waar nogal wat op aan te 
merken viel en info moest worden gevraagd bij de buitendienst. Daarnaast 
advies gegeven bij verschillende omgevingsvergunningen aan de 
woordvoerders en onderwerpen voor het struinen voorbereid en deel 
genomen. Niet alles wordt snel opgelost, 
ik wordt al bijna 2 jaar benaderd door een boerenbedrijf dat een kleine 
windmolen willen bouwen, maar de praktijk is weerbarstig, er is nog steeds 
geen beleid bij de gemeente voor het plaatsen van zo’n molen, dus gaat het 
voorlopig niet door, dit in afwijking van andere gemeente die vooruitlopend op 
zo’n beleid wel toestemming geven, leg dat maar eens uit. Volgens mij hebben 
wij het met onze fractie in 2019 goed gedaan, veel waardering voor onze 
jongere woordvoerders en de prettige samenwerking.  
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Klaas de Vries 
 
Toen ik werd gekozen tot raadslid, dacht ik dat je alle stukken moest doorlezen, 
tot een oordeel moest komen en dit dan in het fractieoverleg bespreken tot 
een fractiestandpunt. Dus heel erg inhoudelijk en met veel argumenten. 
Eigenlijk ben ik het eerste jaar op die manier bezig geweest. Dat vond ik heel 
leuk omdat alles nieuw was.  
Maar de echte uitdaging is natuurlijk om dingen geregeld te krijgen. En dat is 
ook mijn kracht. Dus heb ik voor mezelf het accent verlegd van puur inhoudelijk 
naar minder inhoudelijk en meer op resultaat gefocust. En dat voelt goed.  
Op die manier kon ik ons standpunt rondom bijvoorbeeld de uitbreiding van de 
Haven en het belang van Oevers S veel beter uitleggen. Ook met andere 
partijen vooraf samenwerken gaat op die manier veel beter. Hetgeen mijns 
inziens goed tot uitdrukking is gekomen bij de ontsluiting van Nieuwveense 
Landen. 
Het samenwerken in de fractie gaat heel natuurlijk en iedereen die bij het 
fractieoverleg aanwezig is (het is openbaar dus iedereen is welkom) is vrij om 
bij te dragen. Gelukkig zijn er veel verschillende mensen in de fractie, waardoor 
je tot een scherpere mening kunt komen. Ook helpt dit mij om het DNA van 
Sterk Meppel nog beter tot mij te nemen; ik ben van nature namelijk meer 
bestuurder dan actievoerder terwijl in het DNA van SteM beiden aanwezig zijn.  
Mijn leerpunt is dat je helderder bent als je heel bondig formuleert. Mijn 
ambitie is om deze periode als raadslid te volbrengen en hopelijk SteM vol mag 
ondersteunen bij de verkiezingen in 2022.  
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Gaby Geertsema 
 
Groen als gras maar gedreven en met een hart vol actie ben ik begonnen aan 
mijn werk als raadslid. Een half jaar voor de verkiezingen had ik actief 
meegedraaid in de fractievergaderingen en had alle vergaderingen in de 
raadzaal meegemaakt. 
Mijn eerste doel was om veel van de doorwinterde collega’s te leren. De griffie 
had een heel goed lesprogramma voor de nieuwe raadsleden samengesteld 
waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. Het werd mij al snel duidelijk dat je 
van “ het gewoon DOEN” het snelste leert. De eerste keer spreken voor de raad 
gierden de zenuwen mij door het lijf maar dat werd al snel minder spannend. 
Mijn hoofddoel was, en is; om mijn plek in de raad te gebruiken om een 
spreekbuis te zijn voor de mensen die dat zelf niet kunnen, om te kijken wat er 
beter kan binnen mijn portefeuille het Sociaal Domein. Kleine veranderingen 
kunnen grote gevolgen hebben. 
      
De afgelopen 2 jaar heb ik aandacht gevraagd voor de situatie rond de 
wegvallende collectiviteitskorting rond de collectieve zorgverzekering. Door het 
wegvallen van de collectiviteitskorting en het verlagen van de financiële 
tegemoetkoming binnen onze gemeente ontstond er een situatie waarin het 
soms beter kon zijn voor deze verzekerde personen om over te stappen naar 
een andere zorgverzekering. De inwoners die gebruik maakten van deze 
regeling zijn grotendeels door diverse omstandigheden niet in staat om dit zelf 
te organiseren. Door dit op tafel te brengen is er nu de mogelijkheid om 
ondersteuning te krijgen bij het overstappen naar een andere verzekering. 
 
Ook is er onderzoek gedaan naar een Digitaal Sociale Kaart (DSK) voor Meppel. 
Vele gemeenten hebben momenteel een DSK waarop allerlei sociale zorg 
gerelateerde onderwerpen eenvoudig te vinden zijn voor hun inwoners. Op 
deze manier is de juiste zorg eenvoudiger te vinden en kan men sneller de 
juiste trajecten vinden om tot een passende hulpverlening te komen.  
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De DSK zou de inwoners ondersteunen in hun zelfredzaamheid Helaas werd de 
DSK niet omarmd door alle partijen, omdat het onderhoud van deze kaart 
structurele kosten met zich meebrengt. Ook was niet iedereen ervan overtuigd 
dat dit de juiste manier was om de inwoners te voorzien van informatie. 
 
Ook de onderwerpen kindarmoede; eenzaamheid en dak- en thuisloos zijn door 
mij aangekaart en daar hoop ik nog verder mee te gaan. 
      
Ik ben heel sociaal, vrolijk, serieus, belangstellend en ook zelfstandig. Dit 
laatste is een mooie eigenschap maar bleek ook een valkuil te zijn. Je hebt 
elkaar nodig om dingen te bereiken en je hebt anderen nodig om je 
doelstellingen samen scherp te stellen. Door mijn zelfstandigheid deed ik veel 
te veel alleen en dat is niet goed. Ik heb geleerd, en leer nog steeds om samen 
met mijn teamgenoten de standpunten duidelijk te krijgen. Wat willen we 
bereiken en past dit bij SteM en hoe gaan we dat bereiken. Ik vind steeds 
makkelijker mijn weg naar de andere raadsleden binnen de raad om ook 
daarmee te overleggen. Om alles te leren rond het werk als raadslid heb je 
minimaal 4 jaar nodig is mij verteld en daar ben ik dus nog steeds volop mee 
bezig. 
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Madelinde Visscher 
 
Veel actie rond duurzaamheid en groenonderhoud 
In mijn portefeuille heb ik niet alleen groen en milieu maar ook (o.a.) 
stedenbouwkundige visie Centrum, Noordpoort en de detailhandelsvisie. 
Onderwerpen die belangrijk zijn en waar ik veel tijd in stop. Maar ik wordt 
vooral blij van successen en activiteiten die te maken hebben met de kwaliteit 
van ons leven en onze leefomgeving. Ik vind het belangrijk dat we ons ons meer 
bewust zijn van de gevolgen van wat we doen voor de langere termijn.  
 
Soms gaat dat om kleine dingen die een groot verschil maken. Zoals bij het 
besluit over een nieuw strooimanagementsysteem bij gladheid. Daar besparen 
we veel zout en dus geld, vervuiling en belasting van ons milieu. Maar vanuit 
mijn eigen ervaring wist ik dat er bij een aantal scholen niet gestrooid wordt als 
het gaat sneeuwen. Die waren niet standaard in de eerste strooiroute 
opgenomen. Na mijn vragen is dat nu wel gebeurd en kunnen de kinderen iets 
veiliger naar school fietsen als het glad is.   
 
En ook het verbod op het oplaten van (wens)ballonnen is een stap in de goede 
richting. Die ballonnen vervuilen niet alleen de grond en zee maar richten ook 
veel dierenleed aan. De motie die ik indiende is bijna unaniem aangenomen 
door de gemeenteraad. Jammer van een kort feestelijk moment, dat vind ik zelf 
ook. Maar als we ons bewust zijn van de langere termijn gevolgen een logische 
stap. 
 
Ik was ook blij dat de heesterhagen rond de parkeerkoffers in de wijk 
Koedijkslanden weer aangeplant zijn. Op enkele plekken waren die weggehaald 
omdat ze niet aansloegen. De grond bleek vervuild te zijn en dus werden ze 
gerooid en vervangen door gras. Dat was tegen de afspraken met de 
omwonenden in. Samen met hen heb ik de zaak opgepakt en zijn ze weer 
aangeplant Nu maar hopen dat ze dit keer wél aanslaan.  
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Ook de inspiratieavond met bijenkoningin Sanne Copijn vond ik een mooi 
succes vooral omdat ze daarna met de mannen van de afdeling groen op de 
fiets is gestapt om met elkaar naar de bermen in het buitengebied te kijken. 
Haar adviezen worden nu meegenomen in de nieuwe bestekken. Ook hier is de 
wethouder hard aan het werk om het beleid voor de komende jaren vast te 
leggen.  
 
Wat ik heel jammer vind is dat het nog steeds niet gelukt is om de plastic 
wegwerpbekertjes bij evenementen af te schaffen. We hebben al drie keer 
geprobeerd om statiegeldglazen in te voeren. Dat is niet gelukt. Maar er is nu 
wel een plan van aanpak in de maak om single-use plastic tijdens evenementen 
in Meppel te verminderen maar er zit nog niet veel schot in.  
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Pierre van Leeuwen 
 
We zitten halverwege de raadsperiode. Een goed moment om terug te kijken 
op wat afgelopen jaren speelde en vooruit kijken naar wat er nog mooier kan in 
onze gemeente. Mijn aandeel in de politiek als duo-raadslid is geweest dat ik 
met de welbekende SteM-bakfiets op diverse plekken heb gestaan en een 
aantal keren in de commissie het woord heb mogen voeren over diverse 
onderwerpen. Of het nu ging over de bouw van woningen (Ezingebuurt 
bijvoorbeeld) ……..en geluidsoverlast of over de aanleg van een zebrapad, ik 
heb getracht de stem van u als inwoner te vertalen en in de commissie naar 
voren te brengen. 
De gemeente Meppel kampt met een krimp van het aantal 
basisschoolleerlingen en vandaar dat de Oosterboerschool en OBS de Tolter 
samengaan.  Een politieke flater vond ik het feit dat ik tegen de buurkinderen 
had verteld dat samengaan ook kansen biedt, het goed is om samen te werken 
en nieuwe vrienden te ontmoeten op school. Tijdens de opening van het 
schooljaar had onze wethouder Jaap ter Haar aangegeven dat deze fusie 
kansen bood om in de wijk Nieuwveense Landen een school te stichten. De 
buurjongen sprak mij aan en zei: ‘Het biedt alleen kansen voor de gemeente 
om een nieuwe school te kunnen bouwen’. Gelukkig hebben we het er nog 
even over kunnen hebben. Zo zie je maar hoe belangrijk communicatie is. De 
gemeente Meppel wil een gemeente zijn waar inwoners goed gehoord worden 
en zeer betrokken zijn. Die betrokkenheid zien we al vaak van inwoners die 
politieke partijen benaderen of inspreken bij de gemeenteraad. Toch blijft een 
veel gehoorde klacht dat er niet goed of te weinig gecommuniceerd wordt. 
Hierin schieten we nog steeds te kort als politiek. 
Als SteM proberen we de oren en ogen van de gemeente te zijn en u kunt ons 
daarbij helpen en ons laten weten wanneer we niet duidelijk zijn. Het draait 
immers om u of u nu in Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat of de Schiphorst 
woont, samen zijn we trots op onze gemeente.   
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Martijn Groot Nibbelink 
 
Van mij hier geen gekke uitspraken. Ik ben (zeker voor mijn gevoel) pas vrij 
recent duo-raadslid geworden hoewel het al een dik jaar is inmiddels. Ik heb 
ervoor gekozen om eerst te investeren in het duo-raadslidmaatschap en 
daarmee de basis te leggen. Ik wil vooral ook groeien in het politieke spel in de 
arena van de raad. Een leerpunt in het begin was voor mij de wijze waarop 
commissievergaderingen verlopen. Maar na een paar correcties van de 
voorzitter went dat snel genoeg. 
 
Qua doelstellingen wilde ik daarnaast vooral de controlerende taak richting het 
college vormgeven. Doen ze de goede dingen. Is er aandacht voor onze 
kernpunten zoals participatie, het lokale, duurzaamheid etc.  
 
In de afgelopen tijd heb ik me nuttig kunnen maken met het helpen van 
anderen binnen fractie bij het opstellen van schriftelijke vragen. Daarnaast heb 
ik een aanzet kunnen geven tot een aantal actualiteitsvragen. Bijvoorbeeld ten 
aanzien van dienstverlening, zoals verruiming van de tijden bij het afvalstation. 
Ik ben er op gespitst dat het college serieus aandacht heeft voor  bewoners-
participatie bij allerlei bestemmingsplannen. Ook heb ik de indruk dat het 
college de regionale gemeenschappelijke regelingen kritischer is gaan volgen. 
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Balans van Politieke Vereniging Sterk Meppel 

 
 
Verlies- en winstrekening van Politieke Vereniging Sterk Meppel 
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Elisabeth Bakkenes  fractievoorzitter 
Eduard Annen   raadslid 
Gaby Geertsema   raadslid 
Klaas de Vries   raadslid 
Frans Venema   raadslid 
Madelinde Visscher  raadslid 
Pierre van Leeuwen  duo-raadslid 
Martijn Groot Nibbelink  duo-raadslid 
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