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Doel
Een nieuwe beweging die krachten bundelt en openstaat voor iedereen die dat wil en kan.
Een moderne lokale beweging, van en voor de mensen uit de dorpen en kernen. Uitdagend,
fris, actief en met lef. Politiek aan en van de keukentafel, open en toegankelijk. Voor mensen
die iets willen en die op hun eigen wijze en op hun eigen momenten mee willen doen.
Wij geloven in mensen, in de inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. Wij weten dat
de bundeling van krachten altijd werkt. Daarom accepteren wij niet snel dat iets niet kan, niet
mag, niet in onze handen ligt of nu eenmaal zo is. Wij laten zien dat het anders kan.

Nut en noodzaak
Gemeenten winnen aan belang door de toedeling van steeds meer nieuwe taken en worden
hierdoor gedwongen in grootte op te schalen om dat bestuurlijk aan te kunnen. Molenlanden
is daar een extreem voorbeeld van. Nadat Molenwaard al is geherindeeld op 1 januari 2013,
is na één raadsperiode op 1 januari 2019 de volgende alweer aan de beurt met de
samenvoeging van Molenwaard en Giessenlanden.
De afstand tussen bestuur en inwoners wordt hierdoor letterlijk en figuurlijk steeds groter.
Mensen haken af en zijn niet langer betrokken bij het reilen en zeilen van hun gemeente.
Landelijke politieke partijen kunnen deze lokale ontwikkeling niet ombuigen, omdat het aantal
(actieve) leden blijft afbrokkelen. Onze nieuwe beweging moet zorgen voor een frisse
kwaliteitsimpuls die deze afstand wel gaat overbruggen.

Ontstaan
De nieuwe beweging is een initiatief van Gemeente Belangen Molenwaard en PvdA afd.
Molenlanden met steun van enkele onafhankelijke personen. Deze twee bestaande politieke
partijen zijn geleidelijk tot de conclusie gekomen, dat zij in de gemeenteraad bij veel dossiers
op een en dezelfde lijn zaten. Dan ligt samenwerking voor de hand. Zij zullen zelfstandig niet
meer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018, maar onder de
nieuwe vlag van Doe mee! Molenlanden.
De ambitie gaat echter verder dan samenwerking alleen. Er is gekozen voor een geheel
nieuwe vereniging die openstaat voor alle inwoners ongeacht ras, geloof, geaardheid,
maatschappelijke positie of opleidingsniveau. Bepalend is de kracht van een representatieve
vertegenwoordiging van de gehele samenleving in Molenlanden met het lokale als bindend
element.
Wij streven ernaar om de nieuwe beweging zo snel mogelijk een nieuw gezicht en eigen
dynamiek mee te geven. Prioriteit ligt op de instroom van nieuwe leden al dan niet
partijgebonden en nog het liefst uit de groep die aan de zijlijn is gaan staan. Daarom zijn de
leden van Gemeente Belangen Molenwaard en de PvdA afd. Molenlanden niet automatisch
lid gemaakt van de nieuwe beweging, maar alleen als zij daar zelf bewust voor hebben
gekozen.

Organisatie
Als rechtsvorm wordt gekozen voor de vereniging, omdat deze vorm de achterban door
middel van het lidmaatschap de grootste invloed geeft op beleid en besluitvorming over
onderwerpen die in de gemeenteraad aan de politieke orde komen.
De vereniging kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor het (dagelijks) beleid en de
voorbereiding van Algemene Ledenvergaderingen. Sinds de formele oprichting op 11 mei
2018 bestaat het interim-bestuur uit de bestuursleden van Gemeente Belangen Molenwaard
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en PvdA afd. Molenlanden. Op die datum waren ook statuten en een huishoudelijk reglement
beschikbaar.
Het doel is om na 1 januari 2019, als de nieuwe gemeente Molenlanden een feit geworden
is, op een ALV een nieuw bestuur te kiezen uit de leden van de nieuwe beweging. We
streven ernaar dat het definitieve bestuur een onafhankelijke voorzitter krijgt die niet
afkomstig is uit de initiatiefnemende partijen. In de periode tot 1 januari 2019 zullen de leden
van het interim-bestuur een dubbelfunctie vervullen.
De operationele activiteiten zoals het werk in de gemeenteraden van Molenwaard en
Giessenlanden, en het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezingscampagne is in handen
gelegd van een kopgroep die grotendeels zelfsturend is zonder al te veel directe bemoeienis
van het bestuur. De kopgroep bestaat uit ervaren (ex-)raadsleden van de initiatiefnemende
partijen aangevuld met enkele nieuwe veelbelovende talenten. Zij hebben in onderling
overleg ook de kandidatenlijst opgesteld welke inmiddels door bestuur en in een ALV op 21
september 2018 is goedgekeurd.
Doe mee! Molenlanden heeft zich in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 18
november 2018 bij de gemeente tijdig aangemeld als nieuwe partij en ook de kandidatenlijst
met een dertigtal kandidaten is inmiddels door de gemeente ontvangen en in orde bevonden.

Kontakt met de burger
Een lokale volksvertegenwoordiger die dit mooie ambt combineert met een 40‐urige
werkweek loopt al snel het risico begraven te raken onder een oneindige stroom aan
ingekomen stukken, ambtelijke nota’s, verslagen van gemeentelijke
samenwerkingverbanden, begrotingen, jaarverslagen, enz., enz. Het eigenlijke werk – het
kontakt met de burger – schiet er dan bij in. Daar wil Doe mee! Molenlanden als eerste
verandering in brengen. In ons DNA zit verweven dat wij in kontakt (willen) staan met onze
inwoners, op alle mogelijke manieren. Hiermee denken we echt het onderscheid met andere
gevestigde partijen te kunnen maken.

Financiering
Lokaal opereren kent vele voordelen. Maar financieel hebben lokale partijen niet het
gespreide bedje, dat door landelijke partijen aan haar lokale afdelingen wordt geboden.
Doe mee! moet dus haar eigen broek ophouden. Dat creëert qua onderlinge concurrentie
een ongelijk playing field. Met de aanvraag van een ANBI-status denken we dat deels te
kunnen compenseren.
De werving van nieuwe leden staat hoog op onze agenda. Aan het einde van dit jaar hopen
wij een aantal van 100 leden te hebben bereikt. Des te meer leden, des te groter ook het
financiële draagvlak.
In een gemeente met ruim 40.000 inwoners denken wij per jaar per inwoner €0,15 nodig te
hebben. Daarbij dient te worden opgeteld een jaarlijkse reservering van €4.000 voor het
gemeenteraadsverkiezingsfonds. Een jaarbudget van in totaal €10.000.
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Om dit bedrag te realiseren denken wij aan de volgende inkomstenbronnen:
‐ ledencontributie van €25 per lid,
‐ gemeentelijke fractievergoeding,
‐ afdracht van raadsleden voor (permanente) campagne,
‐ sponsoring & giften
De initiële oprichtingskosten en het budget voor de verkiezingscampagne 2018 zijn reeds
gedekt door een startkapitaal, dat door de initiatiefnemende partijen beschikbaar is gesteld.

Opdracht korte termijn
Het succes van Doe mee! Molenlanden staat of valt met ons verkiezingsresultaat op
21 november 2018. Er is een partijprogramma en een campagneplan. Op basis daarvan is
een campagneteam van enkele tientallen gedreven leden reeds aan de slag gegaan.
Wekelijks staan we in de lokale bladen en iedere dag staan we in direct kontakt met onze
burgers.

Lokaal gericht, maar open vensters naar buiten
Doe mee! Molenlanden is een lokale partij die, ondanks de toename van gemeentelijke
taken, ook veel te maken heeft met beleid dat op regionaal, provinciaal en landelijk niveau
wordt vastgesteld. Landelijke partijen hebben vaak een uitgebreid netwerk dat in al die
bestuurlijke niveaus is vertakt. Dat kan lokaal zijn nut bewijzen en dus nadelig uitpakken voor
lokale partijen die zo’n netwerk ontberen.
Gelukkig is dat voor Doe mee! Molenlanden geen enkel probleem. De PvdA afd.
Molenlanden blijft met uitzondering van de lokale politiek, actief in bij voorbeeld het
ondersteunen van de verkiezingen voor waterschappen, Europees Parlement, Provinciale
Staten en de Tweede Kamer. Zij kan en wil als doorgeefluik dienen voor “buiten naar binnen”
en omgekeerd. Met sommige leden van de Tweede Kamer wordt een zeer nauw contact
onderhouden.
Doe mee! Molenlanden staat open voor iedereen en herbergt dus leden van verschillende
landelijke partijen. Zo beschikken wij over meer dan voldoende vensters naar buiten.

Aanvraag ANBI‐status
Doe mee! Molenlanden hoopt hiermede afdoende inzicht te hebben gegeven in het door
haar te voeren beleid. Praktisch ingesteld en gericht op het mee! doen van burgers. Omdat
wij financieel volledig afhankelijk zijn van onze leden, raadsleden, donateurs en sponsors is
toekenning van de ANBI-status voor ons van grote betekenis.
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