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Inhoudelijk jaarverslag Progressief Oegstgeest 2021 

Algemeen 
Progressief Oegstgeest is al 30 jaar op lokaal niveau een progressieve partij vanuit een samenwerking 
tussen PvdA en GroenLinks en een aantal progressieve Oegstgeestenaren. 
Progressief Oegstgeest is een vereniging. 
 
Jaarlijks wordt een werkplan in afstemming met de fractie opgesteld. Dit is een basis waaruit de 
begroting wordt opgesteld. 
 
Nieuwe leden van de moederpartijen PvdA en GroenLinks worden bij het eerste contact met het 
bestuur van de eigen lokale partij gevraagd of zij ook “automatisch” lid willen worden van PrO. Aan 
hen wordt dan toestemming gevraagd of  
de gegevens ( email adres , NAW) gedeeld mag worden met PrO. 
Deze gegevens zijn nodig om de PrO Nieuwsbrief te versturen en het verslag van de diverse 
Algemene Ledenvergaderingen 
en/of themabijeenkomsten. 
Indien we geen toestemming krijgen, ontvangt dat lid geen informatie van PrO. Wel van de eigen 
lokale moederpartij. 
 
Er zijn in het verleden afspraken gemaakt dat de lokale PvdA en GroenLinks besturen niet actief zijn 
in de lokale politiek, anders dan in PrO verband. De moederpartijen/ besturen zijn wel op regionaal 
gerichte onderwerpen en landelijke thema’s actief. Gezien de onderbezetting bij besturen is het 
heroverwegen van deze afspraken in 2022 een thema. De raadsleden- ongeacht herkomst 
moederpartij- trekken lokaal samen op, wellicht ook de besturen in de toekomst meer dan voorheen 
het geval was. 
De lokale moederpartijen voeren zelf de campagne voor provinciale, landelijke en Europese 
verkiezingen. 
 
De onafhankelijke leden betalen een jaarlijkse bijdrage aan PrO. De leden vanuit de moederpartijen 
betalen een bijdrage aan hun landelijke partij. Vanuit de lokale PvdA wordt er jaarlijks een afdracht 
gegeven aan PrO. 
Vanuit GroenLinks was dat tot einde 2021 ook zo. Vanaf 2022 zal dit niet gaan via een afdracht 
bedrag per lid maar GroenLinks zal op gezamenlijke activiteiten haar afdracht aan PrO betalen.  
Eind 2021 waren er 195 PrO leden, waarvan er 106 lid waren van de PvdA, 79 lid van GroenLinks en 
10 onafhankelijke PrO leden. 
 
In 2021 was corona wederom een belemmering om rechtstreeks met leden contact te hebben. Veel 
is via een Nieuwsbrief gecommuniceerd. 
 
Een nieuwjaarsgroet is via de Nieuwsbrief naar de leden gestuurd. 

Samenstelling fractie en bestuur in 2021 

Het bestuur bestond in 2021 uit 
Marja Kraakman, voorzitter 
Mia de Beun, penningmeester 
Monique Bruggeling, secretariaatsadres 
Gerritjan van Oven, lid 
 
Ondersteuning bij website: 
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Bart Hagedoorn, webmaster en PR 
Marie-Jetta den Otter, Nieuwsbrief 
 
 
De fractie bestond uit 
Melanie van Driel, fractievoorzitter 
Kees Burger  
Menno Welling 
Nico Janssen 
Steyn Burger, commissielid 
 
Begin januari was er een vacature voor commissielid. Lucy Kerkman bood ondersteuning voor het 
dossier WMO en zou de vacature gaan vervullen. Door persoonlijke omstandigheden is dit niet 
doorgegaan en is Lucy verhuisd naar een andere gemeente.  
Steyn Burger is in september verhuisd naar de gemeente Leiden. Hierdoor ontstond weer een 
vacature commissielid. 
In december zijn deze 2 plekken ingevuld door 2 kandidaten van de verkiezingslijst, Tom Groot en 
Rene Sepers. Zo konden zij alvast “proeven” aan het raadswerk.   
 
PrO nam in 2021 nog steeds deel aan de coalitie met CDA en VVD. 
De wethouder bleef in 2021  Peter Glasbeek. 
 
Onderwerpen. 

Het financieel en inhoudelijk jaarverslag is via een Nieuwsbrief naar de leden gestuurd met verzoek 
om reactie. 
 
Op 14 april hebben de fractie, de wethouder en de besturen van PrO, GroenLinks en PvdA online 
overleg gevoerd over de aanpak naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De lijn is afgesproken. 
Drie commissies zouden ontstaan ten behoeve van de verkiezingen. Een 
verkiezingsprogrammacommissie, een selectiecommissie en een campagnecommissie. Deze lijn is 
uitgezet onder de leden via een Nieuwsbrief met verzoek tot deelname van leden aan een van deze 
commissies. 
Op 31 augustus is een gezamenlijke kick-off geweest van deze 3 commissies. Dit kon live. 
 

In de commissie voor het verkiezingsprogramma namen zitting: Gerlof Kruithof, Mia de Beun, Kees 
Burger, Steyn Burger, Peter Glasbeek, Melanie van Driel 

In de commissie voor de selectie namen deel: Anton van Kempen, Jan Hermans, Marijke Priester, 
Lisanne van Gent, Monique Bruggeling 

In de campagnecommissie namen zitting: Menno Welling, Nico Janssen, Melanie van Driel, Lisanne 
van Gent, Marja Kraakman, Marijke Priester, aangevuld met de nieuwe kandidaten van de lijst: Tom 
Groot, Wil Hout, Rene Sepers, Dorien Scheppers.  

Omdat door corona een Lockdown van kracht was, is de begroting 2022 via de Nieuwsbrief naar de 
leden verzonden. Deze is op de online ALV van 29 november vastgesteld. 

Een paar leden van de werkgroep Groen hebben zich bezig gehouden met de plannen voor 
zorgwoningen in het Hofbrouckerpark. Deze informatie is gedeeld met de fractie en met de 
wethouder.  
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Op 29 november heeft er een ALV plaatsgevonden. Vanwege het belang van de onderwerpen gericht 
op de gemeenteraadsverkiezingen wilde het bestuur dit graag live houden. De Lockdown blokkeerde 
dit. Met hulp van een deskundige op ICT-gebied is het gelukt een online vergadering te realiseren.  

Het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en het campagneplan zijn op deze ALV vastgesteld. 

Het landelijk bureau van GroenLinks  heeft in de loop van 2021 bepaald dat de naam GroenLinks 
moest zijn opgenomen in de naam van de partij op de verkiezingslijst. Dit heeft geleid tot de 
benaming PrO/P.v.d.A./GROENLINKS op de kieslijst voor de verkiezingen van 2022. Hierbij is 
meerdere keren advies gevraagd van de kiesraad. Ook de PvdA landelijk heeft hierin ondersteunend 
gewerkt. 

Eind december heeft iedere kandidaat van de 24 leden tellende lijst zijn benodigde gegevens 
aangeleverd. De kandidatenlijst is volgens de regels van de kiesraad in het digitale systeem gezet en 
31 januari 2022 ingediend bij de gemeente.                          Het proces- verbaal dat PrO kon gaan 
deelnemen aan de verkiezingen als PrO/P.v.d.A./GROENLINKS is 4 februari 2022 opgemaakt. De 
campagne kon beginnen. 

Eind december hebben alle leden via een Nieuwsbrief een bedelbrief ontvangen om bij te dragen ten 
behoeve voor de campagne. De giften worden opgenomen in het exploitatieoverzicht 2021. Voor de 
campagne was 5000 € gereserveerd.  

Op de ALV van november is een verhoging voor afdracht van raadsleden en wethouder vastgesteld. 
Per kwartaal 2 in 2022 wordt de afdracht €100,- per kwartaal. 

Inhoudelijke bijdrage 2021 van de fractie. 

• PrO en haar wethouder hebben ervoor gezorgd dat in Nieuw Rijngeest 69 sociale woningen 
worden bijgebouwd in het laatste deel dat wordt bebouwd.  

• De PrO wethouder heeft inzichtelijk gemaakt wat de staat van onderhoud is van de publieke 
ruimte en voorzieningen: wegen, bruggen, parken, afwatering, verlichting, speelplaatsen en 
riolering.  

• We hebben gezorgd voor een extra meetpunt voor vliegtuiglawaai in Nieuw Rijngeest. Wonen 
gaat boven vliegen, vliegen gaat niet boven wonen. 

• In de afgelopen raadsperiode zijn op aanzet van PrO 250 nieuwe bomen in Oegstgeest gepland. 
Een deel daarvan is al neergezet, in de volgende raadsperiode volgt de rest. 

• PrO stemde vóór woonvoorzieningen in het Hofbrouckerpark naast het Hofwijck zorgcentrum. 
• PrO heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente onlangs 175 statushouders heeft opgevangen 

in Overgeest. 
• PrO heeft ingestemd dat Gevers Deutz School een opknapbeurt krijgt, een gymzaal en een BSO-

ruimte. Dit alles in nauw overleg met de buurtbewoners. 
• Door PrO is in het begin van de periode het minimabeleid verruimd van 110% naar 120% van de 

bijstandsnorm. Daarnaast is op andere manieren voor mensen met een kleine beurs opgekomen 
(Goedkopere gehandicaptenparkeerkaart, gratis ID-kaart, beleid energiearmoede, 
coronamiddelen) 

• Op initiatief van PrO is er een begin van een regenboogagenda en is aandacht voor racisme en 
discriminatie. 

• We hebben onze stempel kunnen drukken op de erfgoednota en het nieuw sociaal beleidsplan. 
• Na vele jaren is er besloten over de ontwikkeling van Endegeest inclusief de verhuizing van de 

Leo Kannerschool naar de Julianaschool. 
 

 


