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AGENDA 
 
Onderwerp  : Gewestelijke vergadering 
Datum   : zaterdag 15 juni 2013 
Locatie   : gemeentehuis Leusden, ’t Erf 1, 3831 NA Leusden (gewijzigde lokatie!) 
Aanvang  : 10.00 uur 
 
 
 
 
 

1 Opening door de voorzitter, Hans Brouwer 
 

2 Verslag van de gewestelijke vergadering / jaarvergadering op 9 maart 2013 
Het verslag staat vanaf zaterdag 8 juni op de website van het gewest. 
(psutrecht.pvda.nl) 
 

3 Nieuws uit de Statenfractie door de fractievoorzitter, Kees de Kruijf 
Met o.a. aandacht voor de provinciale opschaling en de vraag wie de nieuwe C.d.K. wordt. 
Ook zal kort worden stilgestaan bij de dossiers wonen en jeugdhulpverlening.  
 

4 Het regiokamerlidmaatschap 
Loes Ypma en Grace Tanamal zijn de regiokamerleden voor het gewest Utrecht. Het 
gewestelijk bestuur heeft inmiddels en eerste gesprek met hen gehad over de vraag hoe 
daar invulling aan gegeven kan worden. Bij dit agendapunt is er nu ook voor de lokale 
afdelingen gelegenheid om wensen en opvattingen in te brengen. De gesprekken moeten 
leiden tot een document dat aan de gewestelijke vergadering op 7 september 2013 zal 
worden voorgelegd.  

 
5 Toelichting op het canvassen in de natuur 

Ursula Blom en Yvon Horsten hebben het initiatief genomen om te gaan canvassen in de 
natuur. Op 15 juni zal er ’s middags gecanvast worden in de omgeving van Leusden. Meer 
informatie daarover vindt u in de loop van deze week op de website. 

 
6 Koffie-/theepauze 

 
7 In gesprek met Roos Vermeij, woordvoerder sociale zaken in de Tweede Kamerfractie 

Afgelopen maanden kreeg de rol van de sociale partners een nieuwe impuls. De polder was 
weer helemaal terug! Roos Vermeij is woordvoerder sociale zaken, pensioenen en AOW. Zij 
gaat met ons in gesprek over de gevolgen van het Sociaal Akkoord en de plannen van de 
Jonge Socialisten om een ander pensioenstelsel te introduceren.  

 
8 Rondvraag en sluiten (uiterlijk 12.30 uur) 

 
 
 
 

 
 
 

  


