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Inleiding 
 
Na een relatief rustig jaar zonder verkiezingen, staan we nu in de startblokken voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de Europese verkiezingen in mei volgend jaar. Binnen 
alle geledingen van onze partij wordt  veel werk verzet om met enthousiaste en ambitieuze kandidaten 
en tot de verbeelding sprekende verkiezingsprogramma’s straks een goed stembusresultaat neer te 
zetten.  
 
Ook binnen het gewest zijn we actief bij de voorbereidingen betrokken geweest. We waren 
verantwoordelijk voor de coördinatie en een deel van de uitvoering van de Jan Schaperleergang en 
hebben zo ons steentje bijgedragen aan de voorbereiding van aanstormend talent voor de 
gemeenteraden. Daarnaast wordt u in de Campagneflitsen van het Partijbureau  geïnformeerd over 
acties, activiteiten en ondersteuning bij uw werkzaamheden in het kader van de verkiezingen. 
 
In 2015 zullen, als alles volgens plan verloopt, de provinciale verkiezingen plaatsvinden. De 
organisatie van deze verkiezingen is één van de belangrijkste taken van het gewest. Anticiperend op 
die verkiezingen zullen we in 2014 starten met de voorbereidende werkzaamheden. 
 
Verder zijn we natuurlijk van plan om de ambities en voornemens uit het werkplan 2013 verder op te 
pakken en uit te voeren. We geven in dit werkplan aan hoe we, door actief een ondersteunende en 
verbindende rol op te pakken, onze meerwaarde als gewest denken vorm te gaan geven. 
 
In het werkplan is ook aandacht voor het ondersteunen, volgen en controleren van de Statenfractie. 
Het jaar 2014 zal naar alle waarschijnlijkheid het laatste volle jaar zijn waarin de fractie de gestelde 
doelen dichterbij kan brengen. Het werkplan 2013 blijft uitgangspunt voor de inzet van de fractie in 
2014. Momenteel evalueert de Statenfractie het plan 2013 en stelt dat waar nodig bij. De fractie zal het 
vervolgplan presenteren in de jaarvergadering in maart 2014.  
 
Het gewestbestuur wil  benadrukken dat het van groot belang is dat de provinciale PvdA  ook buiten 
het provinciehuis haar gezicht laat zien, om ons grondig op de hoogte te stellen van vraagstukken die 
spelen en de oplossingen waar wij als partij voor staan helder naar buiten te brengen. Bij het optreden 
naar buiten zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de afdelingen en betrekken we de Tweede 
Kamerleden bij onze activiteiten. 
 
Vooruitlopend op het vaststellen van het werkplan door de gewestelijke vergadering is het bestuur van 
het gewest alvast aan de slag gegaan met het uitwerken van een meer concreet activiteitenplan. Daarbij 
realiseren we ons dat er veel georganiseerd wordt door het Partijbureau en dat de lokale afdelingen in 
dit verkiezingsjaar extra actief zijn. Dat vraagt om goede afstemming, want we moeten voorkomen dat 
we dingen dubbel doen. Samen gaan we ervoor zorgen dat de verkiezingen die in 2014 plaatsvinden 
een groot succes worden! 
 
Hans Brouwer, 
Voorzitter Gewestbestuur 
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Onze ambities voor 2014 

In het werkplan 2013 was als ambitie geformuleerd dat het gewestelijk bestuur  haar rol meer diepte 
zou geven. Dat is ons nog maar ten dele gelukt. Onze ambitie om een verbindende rol te vervullen 
door bijvoorbeeld het beleggen van bijeenkomsten voor afdelingsvoorzitters of om activiteiten af te 
stemmen met onze regionale Tweede Kamerleden, bleek niet altijd haalbaar. Er werd al erg veel 
georganiseerd door het partijbureau en afdelingen hadden hun handen vol in dit aanloopjaar naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Toch blijven we zoeken naar de goede balans tussen investeren en 
overlaten. Dat vraagt voor het gewestbestuur om herbezinning op haar taken, in goed overleg met het 
partijbureau en de lokale afdelingen.  

Ook voor 2014 hebben we een werkplan gemaakt waaruit ambitie spreekt. Binnen de vereniging zijn 
de rollen voor het gewest bepaald , waarbij onderscheid is gemaakt tussen een aantal vaste taken (o.a. 
ondersteuning en controle Statenfractie, conflictbemiddeling , het organiseren van voorzittersoverleg) 
en optionele taken ( o.a. training & advies, revitaliseren).  Daarnaast blijven we het van belang vinden 
om onze zichtbaarheid en beschikbaarheid ook op een andere manier te vergroten. De ambitie van het 
werkplan 2014 is daar met name op gericht. Dat betekent dat we in de komende campagnes ons actief 
willen opstellen in de ondersteuning van de lokale afdelingen. 

Het motto blijft : helpen, kennisdelen, ontwikkelen, positief, constructief, aanpakken.  

 

Gewestelijke vergaderingen 

De gewestelijke vergaderingen bieden de mogelijkheid  om te netwerken en elkaar te ontmoeten. 
Daarom worden voor deze vergaderingen alle leden in het gewest  uitgenodigd. Naast de 
huishoudelijke agenda zal op de gewestelijke vergaderingen steeds een actueel politiek thema 
geagendeerd worden. Daarvoor nodigen we Kamerleden of andere smaakmakers uit de actuele politiek 
uit. Per jaar organiseren we minimaal 3 gewestelijke vergaderingen. Hans Brouwer en Aukje Boer zijn 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie. 

 

Provinciale verkiezingen 

Eén van de belangrijkste taken van het gewest is de organisatie van de provinciale statenverkiezingen. 
Die staan weer op de rol voor 2015. In 2014 zullen we grotendeels het voorbereidende werk moeten 
doen, zoals het vaststellen van het programma, het opstellen van de kandidatenlijst en het maken van 
een campagneplan. 
 
Dit keer maakt de door het kabinet geplande provinciale herindeling dit werk extra gecompliceerd. Op 
het moment van het schrijven van dit werkplan is nog onduidelijk wanneer de verkiezingen zullen 
plaatsvinden voor de provincies die betrokken zijn bij de herindeling. Het is zelfs nog denkbaar dat 
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht twee keer verkiezingen in een jaar zullen moeten organiseren. 
Eén keer bij de al geplande Statenverkiezingen in maart 2015 en één keer voorafgaand aan de 
herindeling voor de nieuw te vormen provincie. Wanneer we te maken krijgen met twee verkiezingen 
levert dat een schier onwerkbare situatie op. Maken we een verkiezingsprogramma voor een jaar? Hoe 
gaan we een lijst opstellen? Valt er nog wat te besturen? Om maar een paar voor de hand liggende 
vragen te noemen.  
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Inmiddels lijkt er een beweging op gang gekomen die erop aanstuurt de statenverkiezingen voor alle 
provincies van maart 2015 door te schuiven naar het najaar van 2015. Dan zouden in die verkiezingen 
ook de staten voor de nieuw te vormen provincie gekozen kunnen worden. Op dit moment lijkt dat een 
waarschijnlijk scenario.  Gezien de onzekerheid over het politieke draagvlak voor de 
herindelingsplannen van het kabinet valt helaas ook niet uit te sluiten dat deze in de ijskast 
verdwijnen. Er vinden dan in maart 2015 normale statenverkiezingen plaats. 
 
 Het gewestelijk bestuur zal de ontwikkelingen de komende tijd nauwlettend volgen en haar acties 
daarop afstemmen. Zodra helder wordt dat de fusie inderdaad doorgaat en de verkiezingen in het 
najaar 2015 zullen plaatsvinden nemen we het initiatief om, in overleg met de gewesten Noord-
Holland en Flevoland en het partijbureau, de voorbereidingen gezamenlijk op te pakken. Gelet op de 
gevoeligheden bij herindeling zal er, naar het oordeel van het gewestbestuur, in ieder geval een 
onafhankelijke commissie moeten worden ingesteld die een voorstel maakt voor een kandidatenlijst. 
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Het Gewestbestuur 
 
Samenstelling en taakverdeling: 

1. Hans Brouwer, voorzitter 
2. Yvon Horsten-van Santen, vicevoorzitter /waterschappen 
3. Aukje Boer, secretaris 
4. Peter Weijland, penningmeester 
5. Selina van der Meer, tweede secretaris / communicatie 
6. Wim Verhage, webmaster  
7. Jeroen Muller, fractievolger   
8. Maarten Fekkers, permanente campagne 
9. Jochen Geraerdts, themabijeenkomsten/ voorbereiden congressen 
10. Ersin Bolukbas  
11. Tim van Lieshout, namens de Jonge Socialisten   

 
Pauline van Viegen woont namens de Statenfractie de vergaderingen van het gewestbestuur bij. 
 

Tijdens de jaarvergadering in maart 2014 vinden er bestuursverkiezingen plaats. Dan zal in ieder geval 
de huidige voorzitter, Hans Brouwer, aftreden en niet herkiesbaar zijn. Tevens zullen we de 
afgevaardigden een rooster van aftreden ter vaststelling voorleggen.  

 

Contacten met de regio 

De afgelopen jaren hebben we gewerkt met vaste regiovertegenwoordigers uit de Statenfractie en van 
het gewestbestuur. Het bestuur is van plan om deze indeling te laten vervallen en een kleine geleding 
vanuit het bestuur verantwoordelijk te maken voor het onderhouden van de contacten met de 
afdelingen. Zij functioneren tevens als een soort ombudsteam dat de lokale afdelingen op verzoek met 
raad en daad bijstaat. Voor de regio Eemland maken we een uitzondering, omdat hier een goed 
functionerende samenwerking bestaat.   

Om invulling te geven aan de “rode draden” tussen alle geledingen binnen de partij zullen we 
tweemaal per jaar een politieke bijeenkomst organiseren waarvoor worden uitgenodigd: de regionale 
Kamerleden, de Statenfractie, de PvdA wethouders, de gemeenteraadsleden en de afdelingsbesturen. 
Doel van deze overleggen is informatie uitwisseling en discussie over actuele politiek thema’s die op 
het lokale niveau spelen. Daarmee hebben deze bijenkomsten een ander karakter dan de gewestelijke 
vergaderingen waar, naast de gebruikelijke formele onderwerpen( werkplan, jaarverslag, enz.) vooral 
landelijke thema’s aan de orde komen en waarvoor alle leden worden uitgenodigd. 

Voor de organisatie van deze bijeenkomsten stellen we een aparte voorbereidingsgroep samen 
bestaande uit verschillende geledingen die, tijdig en op lokaal niveau, de thema’s inventariseert en de 
discussie voorbereidt.  
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Contacten met de regionale Kamerleden 
 
Elk lid van de Tweede kamer is gekoppeld aan een regio; dit wordt het regionale Kamerlidmaatschap 
genoemd. Doel van het regionale Kamerlidmaatschap is het verkleinen van de afstand tussen Den 
Haag en de regio, zowel naar de kiezer als naar de eigen achterban.  
 
In Utrecht zijn Loes Ypma en Grace Tanamal de regionale Kamerleden.  
 
In het “Plan van Aanpak  Regiokamerlidmaatschap Utrecht” is beschreven hoe het regionale 
Kamerlidmaatschap zal worden ingevuld. In 2014 zal een van beide Kamerleden altijd deelnemen aan 
de gewestelijke vergaderingen, daar een korte uitleg geven over de actuele, landelijke thema’s en 
vragen dienaangaande beantwoorden.  
 
 
Contacten met de Statenfractie 
 
In het afgelopen jaar had de Statenfractie een vaste plek op de agenda van de gewestelijke 
vergaderingen. We vinden het belangrijk dat de lokale afdelingen goed geïnformeerd zijn over wat er 
in de Staten speelt. En voor de fractieleden was dat een mooie gelegenheid om zich te laten voeden 
door wat er lokaal leeft. Ook het komende jaar zal de fractie op de gewestelijke vergaderingen over 
actuele politieke onderwerpen de verbinding zoeken met de lokale vertegenwoordigers. 
 
Vanuit het gewestelijk bestuur woont Jeroen Muller de fractievergaderingen bij. Vanuit de fractie 
woont Pauline van Viegen de vergaderingen van het gewestelijk bestuur bij. Daarnaast is er regelmatig 
contact tussen de fractievoorzitter Kees de Kruijf en de gewestelijk voorzitter Hans Brouwer.  
Vanuit het gewestelijk bestuur zijn Hans Brouwer en Jeroen Muller er verantwoordelijk voor dat de 
functionering- en beoordelingsgesprekken volgens de in de reglementen voorgeschreven procedure 
verlopen. Zij stellen daarvoor een tijdschema op. 
 
 
Contacten met de Waterschappen 
 
Vanuit het gewestelijke bestuur zal in 2014 tweemaal een overleg worden georganiseerd met de PvdA 
vertegenwoordigers in de verschillende waterschappen en het Statenlid dat de waterportefeuille 
beheert. Doel van het overleg  is afstemming en kennisuitwisseling. In 2014 zal onder andere aandacht 
worden besteed aan de voorgenomen waterschapsverkiezingen in 2015.  Contactpersoon vanuit het 
gewest is Yvon Horsten. 

 
Permanente campagne 
 
2014 wordt  “het jaar vooraf aan de verkiezingen” met andere woorden, een voorbereidingsjaar. Het 
gewest moet dus ook weer in campagne modus komen. We kijken terug op een geslaagde  campagne  
en Provinciale Statenverkiezingen in 2011 waar we, met een klein verlies, als tweede partij uit de bus 
kwamen. Dat zullen we moeten herhalen of, beter nog, overtreffen!  
  
Alle afdelingen van het gewest zijn nu in hoogste staat van paraatheid voor de gemeenteraad 
verkiezingen en daarna de Europese verkiezingen in 2014. Voor het gewest is het zaak om deze 
energie vast te houden voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015.  
Net als in 2011 kiezen we ervoor om al gedurende de gemeenteraad- en EU campagnes de ervaring en 
het netwerk op te bouwen om een naadloze verlenging tot stand te brengen in  2015. 
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De voorbereidingen van de PS campagne zullen in 2014 vooral van organisatorische en strategische 
aard zijn;  

• Er moet worden nagegaan welke doelstellingen uit het eerdere verkiezingsprogramma zijn 
bereikt, wat daarvan is blijven hangen bij de kiezers in Utrecht of wat  juist nog onder de 
aandacht moeten worden gebracht.  

• De campagne organisatie moet op orde, van campagneleider tot vrijwilliger, van campagne 
titel tot de PvdA Camper.  Er zal afgestemd moeten worden met de PvdA strategen die 
landelijk werken.  

• We moeten scherp hebben welke acties we nog moeten ondernemen om onze kiezers met 
vertrouwen tegemoet te treden.  

Al met al een volle agenda, maar zoals het spreekwoord zegt: “Een goed begin is het halve werk”. 
Maarten Fekkers, binnen het bestuur verantwoordelijk voor de permanente campagne, zal het 
voortouw nemen.  

 
Nieuwe leden 
 
Begin 2014 zal voor nieuwe PvdA leden in Utrecht een kennismakingsbijeenkomst worden 
georganiseerd. Die bijeenkomst zal plaats vinden in Den Haag en worden gekoppeld aan een bezoek 
aan de Tweede Kamer en aan de regionale Kamerleden. Yvon Horsten en Jochen Geraedts zullen deze 
bijeenkomst voorbereiden.  
 
 
Themabijeenkomsten 
 
In 2014 zullen, in overleg met de Statenfractie, minimaal drie  themabijeenkomsten worden 
georganiseerd. Daarvoor worden  niet alleen PvdA leden uit Utrecht worden  uitgenodigd maar ook 
vertegenwoordigers van andere politieke partijen uit de Staten en deskundigen die bij het thema zijn 
betrokken. Vanuit het gewestelijke bestuur zijn Jochen Geraedts en Yvon Horsten verantwoordelijk 
voor het organiseren van deze themabijeenkomsten. 

 
Voorbereiding congressen 

Om de afgevaardigden uit de afdelingen naar een congres te ondersteunen bij de voorbereiding zullen 
we vanuit het gewest  in de weken voor een congres bijeenkomsten organiseren.  Dat biedt ook de 
mogelijkheid om de woordvoering af te stemmen of te bundelen. In voorkomende gevallen kunnen 
ook gezamenlijk moties worden voorbereid. Jochen Geraerdts en Peter Weijland zullen dit 
organiseren. 

 

Scouting 

Al enige tijd is er binnen de partij discussie over de procedure die gevolgd zou moeten worden bij de 
opstelling van de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen. Het gaat er dan vooral om op welke  
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manier gewaarborgd kan worden dat ook kandidaten uit de gewesten een serieuze kans krijgen om een 
plaats op de lijst te verwerven.   
Om tegemoet te komen aan wensen van diverse gewesten op dit punt heeft het partijbestuur bij de 
laatste Kamerverkiezingen besloten om de gewesten het recht van aanbeveling te geven voor drie 
kandidaten. Deze kandidaten zijn dan verzekerd van een gesprek met de kandidaatstellingscommissie.  
 
Afhankelijk van de resultaten van dat gesprek wordt vervolgens bepaald of men geplaatst wordt op de 
ontwerplijst die aan het congres wordt voorgelegd. 
Ook in de toekomst wil het partijbestuur deze lijn volgen, maar daar worden wel voorwaarden aan 
verbonden. Het partijbestuur verlangd van de gewesten dat men ter voorbereiding van een voordracht 
ook echt werk gemaakt heeft van scouting. Op die manier wil men de kwaliteit van de aanbeveling 
waarborgen. 
 
Het gewest bestuur zal hier het komend jaar mee aan de slag gaan. Daarbij is de notitie van het 
partijbestuur over scouting leidend. Wel moet daarbij opgemerkt worden dat we het wat informeler 
zullen aanpakken dan in deze notitie staat aangegeven. 
Bij onze scoutingactiviteiten zullen we de samenwerking zoeken met de afdelingen, met name met de 
afdeling Utrecht die ook een actief scoutingprogramma heeft opgezet. 
De scoutingactiviteiten worden op landelijk niveau gecoördineerd vanuit het partijbureau. Mensen 
vanuit het gewest die zich daar melden worden  voor een eerste gesprek doorverwezen naar de 
gewestelijke scout. Namens het gewest is dat Jan van Bergen, oud PvdA gedeputeerde en oud-
burgemeester van Woudenberg. Gewestelijk  voorzitter Hans Brouwer zal contact met Jan van Bergen 
onderhouden  over het verloop van de scoutingactiviteiten. 

 

Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid 

Binnen het gewest is de  Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid actief. Om de contacten met deze 
adviesgroep op een goede manier te onderhouden, onze activiteiten op elkaar af te stemmen en waar 
mogelijk samen te werken zullen Yvon Horsten of Aukje Boer, wanneer de agenda daartoe aanleiding 
geeft, de vergaderingen van de adviesgroep bijwonen. 

 

De afdeling van het jaar 

Het bestuur wil graag de traditie voortzetten om rondom de jaarwisseling een “afdeling van het jaar” te 
kiezen.  Selina van der Meer en Wim Verhage bereiden de verkiezingen voor samen met de winnaar 
van 2013, de gemeente Nieuwegein. Een vakkundige jury beoordeelt de aanmeldingen en maakt de 
winnaar bekend op de nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

Communicatie  

We zijn er blij mee, dat we in het afgelopen jaar erin zijn geslaagd om ons speerpunt “de website op 
orde” dankzij de inzet van webmaster Wim Verhage waar te hebben gemaakt. De website 
www.psutrecht.nl blijkt een goed platform voor de Statenfractie en het Gewest voor snelle 
nieuwsuitwisseling. 
 Regelmatig krijgen wij verzoeken van afdelingen om hun activiteiten in de agenda op te nemen. Wij 
vinden dit een goed idee en willen graag een podium zijn voor de afdelingsactiviteiten binnen het  
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gewest. 
Als de afdelingen hier breed gebruik van gaan maken kan dit gaan uitgroeien tot een regionale 
activiteiten kalender. De politieke bijeenkomsten, activiteiten, acties nemen we graag op in onze 
agenda, waar mogelijk met een link naar een stukje op de  website van de organiserende afdeling. 
Berichten kunnen via onze website direct naar de webmaster of het secretariaat worden gestuurd. 
 
 
 
Begroting 2014 
 
Uit de activiteiten die hiervoor zijn beschreven volgt de begroting voor 2014. In de tabel staat de 
begroting weergegeven. De toelichting volgt hieronder: 

Inkomsten 

De inkomsten bestaan uit vijf onderdelen: 

1. Bijdrage partijbureau 
Omdat alle contributies centraal via het partij bureau worden geïnd ontvangt het gewest jaarlijks een 
bijdrage voor de eigen begroting. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de laatste jaren een 
korting doorgevoerd in de subsidie voor politieke partijen. Deze bijdrage is onlangs gekort met ca 5%. 
Daarmee is deze inkomstenpost enigszins gedaald ten opzichte van het vorige jaar (2013: €24.286). 
 
2. Afdracht fractie en bestuurders 
Volgens het partijreglement staan verkozen politici en bestuurders een percentage van 2,5% af van 
hun ‘politieke inkomen’. Dit deel dient ter aanvulling van de kas van het gewest. Het gaat hier met 
name om de afdrachten door de leden van de Statenfractie. 

3. Donaties ten behoeve van de statenverkiezingen 
In de aanloop naar de statenverkiezingen in maart 2015 zal het gewestelijk bestuur een brief sturen 
naar alle 4299 leden van de partij in de provincie Utrecht met het verzoek om een donatie ten behoeve 
van de campagnekas. De verwachting is dat deze actie, na aftrek van de kosten (verzendkosten, 
drukwerk etc.), een netto een bedrag van €2500 oplevert. 
 
4. Rente 
Vanwege de reserveringen voor de campagne (waterschap- en statenverkiezingen) heeft het gewest 
een aanzienlijk saldo waarop rente-ontvangsten worden geboekt. 
 
5. Activiteitenfonds 
Het activiteitenfond is een fonds dat door het partijbureau wordt beheerd. Er kunnen aanvragen 
worden gedaan voor subsidiëring van PvdA-activiteiten. Deze zijn (nog) niet voorzien en daarom niet 
in de begroting opgenomen. 
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Uitgaven 

De uitgaven bestaan uit de volgende posten: 

1. Bestuurskosten 
Dit betreft de kosten van zaalhuur en overige kleine posten. 
 
2. Gewestvergaderingen 
De kosten van vier gewestelijke vergaderingen, waaronder zaalhuur, koffie/thee en overige kosten. 
 
3. Permanente campagne 
Ook in de jaren dat er geen statenverkiezingen zijn ontplooit het gewest campagne-activiteiten. 
Onderdeel hiervan is het gebruik van de campagneauto (camper) die in 2014 kosteloos door het 
gewest ter beschikking wordt gesteld aan de afdelingen. 
 
4. Webbeheer 
Onderhoud en redactie van de gewestelijke website (http://psutrecht.pvda.nl/). 
 
5. Ledenwerving / Nieuwe ledendag 
Het bestuur heeft het voornemen in 2014 alle nieuwe leden in de provincie op een bijeenkomst uit te 
nodigen.  
 
6. GAO-Utrecht 
De Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid Utrecht houdt tegenwoordig haar vergaderingen op het 
provinciehuis. Daar zijn geen kosten aan verbonden zodat de jaarlijkse kosten zijn gehalveerd. 
 
7. Regiobijeenkomsten 
Zoals ook in het afgelopen jaar is gebeurd organiseert het gewest enkele regionale bijeenkomsten op 
actuele thema’s. 
 
8. Verkiezingsfondsen 
Evenals in het voorgaande jaar reserveert het gewest bedragen voor de staten- en 
waterschapsverkiezingen, respectievelijk: €14.000 en €2.500.  
 
9. Onvoorzien 

 
Balans 
Naast de begroting is ook een beknopte beschrijving van de belangrijkste balansposities opgenomen. 
Hieruit blijkt dat we in 2014 een bedrag van €15.000 te besteden hebben voor de 
waterschapsverkiezingen en in 2015 een bedrag van €63.000 voor de statenverkiezingen. Het eigen 
vermogen zal naar verwachting eind 2013 op ongeveer €25.000 uitkomen. Daarmee heeft het gewest 
een zeer gezonde financiële positie. Het bestuur stelt voor om hiervan €10.000 (extra) te bestemmen 
voor de verkiezingsfondsen. 
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