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Wijdemeren, 24 februari 2011. 

 PvdA-afdelingsbestuur betreurt opstelling Ben Steenvoorden.         

Het bestuur van de PvdA-afdeling Wijdemeren betreurt het dat Ben Steenvoorden de 
raadsfractie niet wil verlaten.  

Medio oktober 2010 hebben de raadsfractie en de steunfractie het afdelingsbestuur 
om hulp gevraagd bij het oplossen van problemen in de fractie. Die problemen lagen 
in de persoonlijke sfeer en vinden hun oorsprong in het besluit van Ben 
Steenvoorden aan het begin van de verkiezingscampagne voor de raadsperiode 
2010-2014 om wel lijsttrekker te worden, maar geen fractievoorzitter in de raad. Met 
de keuze van de ervaren Jan Hermans dacht de afdeling een ideale combinatie te 
hebben gevonden van een ervaren bestuurder en nieuwkomers zonder politieke 
ervaring. Het opgestelde verkiezingsprogramma gaf daar alle hoop op.   

Helaas moet het bestuur na eigen bemiddelingspogingen en van PvdA-mediator   
(ex-burgemeester) Wim Kozijn concluderen dat de problemen in de fractie niet 
zonder een geforceerde oplossing kunnen worden beëindigd. Ben Steenvoorden 
heeft namelijk laten weten dat er voor hem, en voor de 3 fractieassistenten, geen 
andere oplossing mogelijk is dan het vertrek van Jan Hermans. Het bestuur heeft 
daarop besloten dat, daar waar voor Ben Steenvoorden blijkbaar alleen het 
ontbreken van chemie op het persoonlijke vlak relevant is en er geen enkele 
politiekinhoudelijke werkrelatie aanvaardbaar is, zijn opstelling onacceptabel is.       
Het bestuur heeft daarop Ben Steenvoorden laten weten dat volharden in zijn 
standpunt niet kan worden geaccepteerd en zal leiden tot het verzoek aan hem om 
uit de raad terug te treden. Ben Steenvoorden heeft daarop het bestuur laten weten 
geen consequenties te trekken en niet als PvdA-raadslid terug te treden.  

Het bestuur betreurt de gang van zaken, maar vertrouwt dat de raadsfractie o.l.v.  
Jan Hermans voortvarend het verkiezingsprogramma zal gaan aanpakken.  

Het zal een ieder nu wel duidelijk zijn dat de fractie tot nu toe niet haar belofte vanuit 
de verkiezingscampagne om met passie, visie, durf en ambitie samen met de 
inwoners ideeën aan te dragen en initiatieven te nemen vanwege interne 
verdeeldheid niet is nagekomen. Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid 
genomen om ertoe bij te dragen dat de raadsfractie dit nu snel gaat aanpakken. 

 

Namens het PvdA-afdelingsbestuur, 

Kees Bosdijk,voorzitter 



 

De heer Bosdijk is bereikbaar op tel. 0294-251218 

Fractievoorzitter Jan Hermans is wegens vakantie buitenslands t/m 27 februari a.s. 
niet bereikbaar. 

 

Verzonden aan: 

Pers 

De heer B. Steenvoorden  

De fractieassistenten PvdA-raadsfractie Wijdemeren  

De leden afdeling PvdA-Wijdemeren 

Burgemeester en griffier gemeente Wijdemeren  

De heer W. Kozijn  

Partijbureau PvdA  

 


