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Conceptverslag 
 
Onderwerp : Gewestelijke Vergadering  

Datum : 28 maart 2015 

Locatie : Loenen aan de Vecht, Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15, 3632 ET 

 
Aanwezig 
 
Gewestelijk afgevaardigden: 
 
Dick Kaas                            Bunnik Odijk Werkh 
Rob van Muilekom              Amersfoort 
Chris Geerse                       Stichtse Vecht 
Pierre Polderman                 Veenendaal 
Tom de Man                         Amersfoort 
Ruud Reijnders                     Amersfoort  
Peter de Lange                    Utrecht 
Lukas Burgering                   Stichtse Vecht 

Overigen: 
 
Johan van Esch                          Nieuwegein 
Maarten van Dijk                         Stichtse Vecht 
Arie Kloosterman                        Stichtse Vecht 
Wessel Toonen                           Utrecht 
Ingrid Groenewegen                   Utrecht 
Gijs Zimmerman                         Utrecht 
Harun Keskin                              Amersfoort 
Hayri Keskin                               Amersfoort 
John Dekker                                Stichtse Vecht 
Hans Brouwer                             Wijk bij Duurstede 
Jan Reerink                                 Zeist 
Frans van Bork                           Woerden 
Rosemary Arderman                  Veenendaal 
Bert Veenstra                             Amersfoort 
 
Jopie Nooren (kand. Eerste kamer) Lopikerwaard   
Grace Tanamal  (lid tweede kamer) Amersfoort 
Loes Ypma      (lid tweede kamer)  Woerden 

Gewestbestuur: 
 
Erwin Kordes                          voorzitter 
Gert Mulder                            secretaris 
Wim Verhage 

Statenfractie: 
 
Rob van Muilekom 
Ali Essousi 
Ursula Blom 
Dursun Kilic 
Kees de Kruijf 
Julie d’Hondt 
 
Waterschap fractie (HDSR) 
Jan Reerink                         

 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
 
Voorzitter Erwin Kordes opent de vergadering met een in memoriam voor de 
onlangs, beide plotseling, overleden leden Wouter Koning en Eric Lentze. 
Vervolgens spreekt hij een welkom uit aan alle gewestelijk afgevaardigden en 
partijleden. Aan Loes IJpma en Grace Tanamal, leden van de Tweede Kamer die 
woonachtig zijn in ons gewest, een speciaal woord van welkom, net als aan 
kandidaat eerste kamerlid uit onze gewest Jopie Nooren. Ook noemt hij al vast twee 
binnenkort afscheid nemende gewest bestuurders, Maarten Fekkers en Jeroen 
Muller. In de gewestelijke vergadering van juni komt dit formeel aan de orde, maar 
Erwin roept al vast in opvolging geïnteresseerde leden in het gewest op om zich te 
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melden. 
 
2. Verslag vergadering 13 december 2014 
 
Met een enkele aanpassing voor wat betreft namen in de aanwezigenlijst en bij punt 
6 de plek op de lijst waar Julie van afkomstig was (8 ipv 6) wordt het verslag 
vastgesteld. 
 
3. Terugblik op de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap 
bestuur van 18 maart jl. 
 
Diverse opmerkingen worden gemaakt. Ook tijdens de politieke ledenraad op 11 april 
wordt erover gesproken. Landelijk versus lokaal komt aan de orde. Mensen maken 
toch steeds weer het verschil. Een goede scouting vooraf is van belang, wat 
makkelijker gaat wanneer de communicatie met de afdelingen makkelijker is. De 
digitale campagne wordt besproken. Direct mensen aanspreken is ook van belang. 
Persoonlijke campagnes hebben vaak succes gehad. Samenwerking met Groen 
Links wordt genoemd. Het bestuur gaat een platform voor de evaluatie realiseren. 
Over de resultaten zal het bestuur tijdens de volgende gewestelijke vergadering 
verslag doen. De secretaris wordt verrast met een bloemetje voor de zorgvuldige 
afwikkeling van kandidaatstellingen en lijstverbindingen. 
 
4. Afscheid vertrekkende bestuurders en welkom nieuwe bestuurders  
 
De vertrekkende bestuurders zijn: Riet van der Nat, Jikke Balkema, Ursula Blom, 
Kasper Driehuijs, Dursun Kilic en Herma Verbeij. Zij worden hartelijk bedankt voor 
hun inzet en ontvangen daarvoor een bloemetje. Nieuw gekozen bestuurders zijn: 
Julie d’Hondt, Rob van Muilekom, Frans van Bork en Constantijn Jansen op de Haar. 
Hen wordt alle succes toegewenst, net als overigens alle bestuurders die doorgaan. 
 
5. Presentatie Hans Brouwer over Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid 
(GAO) 
 
Hans bericht over de actieve GAO. Het werk is nog belangrijker geworden omdat de 
landelijke adviesgroep (LAO) is opgeheven. De transities in de zorg, 
pensioenregelingen, veranderende AOW aanspraken, ouderen huisvesting, 
domotica, de positie van allochtone ouderen, zijn onderwerpen die er voor ouderen 
toe doen. Over dit laatste organiseert de GAO op 17 april as een bijeenkomst met 
Ahmed Marcouch. De GAO heeft een onderzoek uitstaan bij afdelingen over de 
ervaringen per gemeente rond de decentralisering van de zorg vanaf 1 januari jl. 
Afdelingen worden opgeroepen de informatie te verstrekken. Wanneer men interesse 
heeft om inbreng voor de GAO te leveren, kan men zich bij Hans melden. Hans sluit 
af met het citeren van een ‘voetnoot’ van Arnold Grünberg over de positie van de 
VVD ten aanzien van in de Middellandse Zee verdrinkende asielzoekers. 
 
6. Pesentatie Wessel Toonen over Gewestelijke Adviesgroep Europa 
 
Wessel wijst op het belang van het juist regionaal organiseren van Europeese 
samenwerking. Utrecht is een competitieve regio. De samenwerking met andere 
regio’s moet worden gezocht, waarbij ook de Universiteit Utrecht een belangrijke 
partij is. De landelijke en Europese fracties worden van informatie voorzien vanuit de 
regio Utrecht. Gewerkt wordt aan een visie document over migratie. Bij het 
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verzamelen van de info worden bedrijven, belangenorganisaties en andere politieke 
partijen betrokken. Ook de gezelligheids/verenigingskant van de werkgroep is van 
belang. Hierin passen bijvoorbeeld evt. ook excursies (EP). ‘Brussel voelt ver weg 
maar is niet ver weg’.  
Er is een oproep aan de werkgroep om het werkterrein niet te breed te maken. Kies 
speerpunten zoals bijvoorbeeld: werkgelegenheidssubsidies.  
Opgemerkt wordt verder dat de werkgroep ook alert moet zijn op PvdA standpunten 
die niet pro-Europees zijn.  
TTIP, 10% sociale huurwoningen naar statushouders, kernwapens, onderwijs taken, 
zijn onderwerpen die op de agenda van de werkgroep staan. Wessel sluit af door te 
wijzen op het belang van het voorzitterschap van de EU door Nederland in de eerste 
helft van 2016. Nederland heeft voor dit voorzitterschap drie prioriteiten opgesteld: 
een innovatieve Unie, een Unie die zich beperkt tot hoofdzaken en een Unie die 
verbindt. Kernwoorden hierbij zijn dienen, besparen en versoberen.  
Geïnteresseerden in de werkgroep worden verzocht zich te melden. 
 
7. Presentatie Maarten van Dijk, fractievoorzitter PvdA, afdeling Stichtse Vecht 
 
De fusie gemeente bestaat uit de kernen Breukelen, Loenen en Maarssen. Samen 
met de kenmerkende rivier de Vecht en de kern Vreeland (dat al in 750 stadsrechten 
kreeg, is het in omvang de derde gemeente in het gewest (na Utrecht en 
Amersfoort). Er zijn 33 raadsleden. De coalitie bestaat uit 
D66/VVD/CDA/Streekbelangen en CU-SGP. De invloed van de PvdA komt langs 
twee raadsleden. Naast Maarten is dat Els Swets. De nieuwe burgemeester, Marc 
Witteman, is ook van PvdA huize.  
Maarten noemt als belangrijk initiatief de samenwerking in de regio (U10) op het 
gebied van garantiebanen. Ook op andere terreinen als de huisvesting verordening, 
arbeidsmarktbeleid en het sociale domein, pleit Maarten voor meer samenwerking en 
het delen van informatie. 
Ook zoekt hij een goede verbinding met leden van PS van de PvdA. Personen 
moeten elkaar weten te vinden en Maarten wil daar zeker zijn bijdrage aan leveren.  
 
8. Vaststelling Jaarplan 2015 en Jaarrekening 2014 
 
Het Jaarplan 2015 wordt vastgesteld. De ambities zijn helder. Gelet op punt 6 
hiervoor verbaast het niet dat een pleidooi wordt gehouden om ook aandacht te 
hebben voor de relatie regio Utrecht – Europa. Let op experimentele vormen van 
samenwerking (Amersfoort). Het bestuur wordt verzocht problemen in afdelingen 
actief benaderen (Bunnik wordt genoemd). De PvdA ledenadministratie is soms 
gebrekkig in actualiteit. Probeer competenties van leden en geïnteresseerden te 
inventariseren. Zet het beleid rond de gewestelijke websites op de agenda 
(psutrecht.pvda.nl en werkenaanutrecht.nl). 
 
De Jaarrekening 2014 wordt bij acclamatie vastgesteld en de bestuur wordt 
gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Door afwezigheid van de penningmeester 
(dringend verhinderd) uit het bestuur wordt de toelichting verzorgd door de twee 
leden van de kascommissie, Peter de Lange en Dick Kaas. Er is wel een vraag over 
de stichtingen, die niet in de controle zijn betrokken (Provincie en HDSR). Als 
penningmeester van de provinciale stichting geeft Dursun een toelichting. Controle 
vindt door de Provincie plaats. Het bestuur wordt verzocht nog eens kort over alle 
afzonderlijke stichtingen waar PvdA gelden in zitten te rapporteren (actie: Peter 
Weijland). 
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9. Actualiteiten PS fractie, Rob van Muilekom 
 
Rob noemt nog eens de vijf leden van de nieuwe PS PvdA fractie, naast hemzelf: 
Pauline, Ali, Kees en Julie. Rob is aangewezen als fractievoorzitter. Osman en Willy 
blijven aangehaakt, ookal ivm een evt. opvolging. 
Rob wijst nog eens op het succes van de site werkenaanutrecht. 15.000 unieke 
bezoekers tijdens de campagne. De gemiddeld jongste bezoekers tijfdens de 
campagne waren aanwezig bij een bijeenkomst met PvdA eurocommissaris Frans 
Timmermans in Utrecht. De huidige coalitie in PS is sterk. In de gesprekken zal de 
PvdA een drive uitstralen om mee te besturen. 
 
Op een vraag over de provinciale opcenten, geeft Rob aan dat de PvdA niet 
voornemens is deze te verhogen. 
 
10. Actualiteiten Waterschap fractie (HDSR), Jan Reerink 
 
Jan geeft een overzicht over de verschillende waterschappen. De PvdA heeft het 
goed gedaan. Bij HDSR heeft hij goede hoop dat we in het college kunnen blijven en 
een Hoogheemraad kunnen leveren. Wanneer dat het geval is zal er met de 
gewestelijk afgevaardigden overleg zijn voor goedkeuring (waarschijnlijk via de mail). 
Kernpunten in de onderhandelingen zijn kwijtscheldingsbeleid en MVO 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen). Jan spreekt alle vertrouwen uit in het 
team voor HDSR wat naast hemzelf bestaat uit Frans van Bork en Constantijn 
Jansen op de Haar, met een betrokkenheid van Gert Mulder uit het bestuur. Er 
is/wordt hard gewerkt om de verkiezingsuitslag zo optimaal mogelijk in zeggenschap 
om te zetten. 
 
11. Rondvraag en Sluiting 
 
Alle leden worden opgeroepen, in dit geval door Hans Brouwer, om in  de 
ledenadministratie “mijn PvdA” hun juiste gegevens te vermelden, waaronder het 
correcte mailadres. 
Pierre Polderman vraagt het vergaderschema voor de gewestelijke vergaderingen op 
de site te plaatsen. Dit is het geval onder “agenda”. Dit laat onverlet dat actualiteiten 
aanpassingen van vergaderdata mogelijk moeten maken. Dit wordt steeds z.s.m. ook 
op de site aangegeven. 
 
 
Volgende gewestelijke vergadering:  20 juni 2015 (later verplaatst naar 27 juni 
(secr.), 10.00, Veenendaal 


