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1. Inleiding 
“Een mooie waanzinnige wereld”, met die woorden van zanger / tekstschrijver Stef Bos 
begonnen wij ons werkplan 2015.  
 
Het 1e concept van dit werkplan voor 2016 is geschreven enkele dagen na de vreselijke 
aanslagen in Beiroet en Parijs. Inmiddels beheerst de ontzetting over de gebeurtenissen van 
oudejaarsnacht in Duitsland en het drama in Syrië het nieuws. In wat voor wereld zijn we 
terecht gekomen als een terras of een station tot een gevaarlijke plek wordt, een theater tot 
een bloedbad, een stad tot een ruïne? Krant en tv tonen de dagelijkse misère van verwoeste 
steden, omgeslagen bootjes en verhitte discussies over vluchtelingenopvang.  
 
De politiek zoekt, op wereldschaal en lokaal, naar antwoorden, maar lijkt ze niet te vinden. 
Zowel populistisch hitsen als naïef wegkijken, bieden geen uitkomst. Als sociaaldemocraten 
geloven we in waarden als gerechtigheid, eerlijk delen, een betere toekomst voor wie na ons 
komen. Die droom willen en kunnen we niet opgeven. Ook op ons eigen provinciaal niveau 
blijven we daaraan onze energie geven. 
 
Dit werkplan van 2016 is in feite een actualisering en verdieping van het werkplan voor 2015. 
Het jaar is dan voorbij, ons werk nog lang niet klaar. 
 
We zijn er trots op dat het ons is gelukt dit jaar een (naar omstandigheden) goede 
verkiezingsuitslag te hebben behaald. Ook is ons bestuur uitgebreid met nieuwe energie. Wij 
hebben interessante gewestvergaderingen beleefd. Met dat alles leggen wij hier onze 
plannen voor 2016 voor. 
 
Henriëtte Roland Holst dichtte het in 1918, in een andere verwarrende tijd: 
 
De zachte krachten zullen zeker winnen  
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluist’ren  
in mij: zo ’t zweeg zou alle licht verduist’ren  
alle warmte zou verstarren van binnen.  
 
 
 
Erwin Kordes 
Voorzitter gewest Utrecht 
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2. Ambities 
 
Voor 2016 werkt het bestuur verder aan de ambities die in 2015 waren geformuleerd. Wij 
noemen ze hier kort. In hoofdstuk 4 “Activiteiten” werken we op hoofdlijnen verder uit hoe 
we die ambities willen realiseren. 
 
1. Versterking relaties met de afdelingen. Voor afdelingen is het gewest vaak een 
partijorgaan op afstand waarvan de doelstelling niet altijd duidelijk is. Wij gaan de onderlinge 
samenwerking tussen afdelingen versterken.  

 
2. Wij willen het werk van de staten- en waterschapsfractie verder op elkaar 
afstemmen waarbij ieder werkt op basis van de eigen doelstellingen en programma, terwijl 
tegelijkertijd de PvdA als samenhangende ideeënpartij wordt ervaren.  

 
3. Wij willen de relatie tussen landelijke politiek en lokale / regionale issues sterker 
maken samen met onze regiokamerleden.  

 
4. Wij zijn in 2015 gestart met een scoutingprogramma zodat we talentvolle leden tijdig 
en goed kunnen scholen. Dit gaan we verder verbreden en werken we aan verbinding met 
initiatieven van afdelingen. 

 
5. Wij gaan onze contacten met de media, met name regionale tv versterken. 

 
6. Wij werken aan productieve relaties met andere democratische partijen in Utrecht. 
 
7. Wij gaan samen met de PS- en waterschapsfractie een permanente campagne 
ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de PvdA, vooral buiten de verkiezingsperiodes, 
met regelmaat in het nieuws is.  
 

  



3  

3. Gewestelijke organisatie 
In 2015 zijn enkele bestuursleden afgetreden en enkele nieuwe benoemd. 
Het gewestbestuur is nu als volgt samengesteld: 

 Erwin Kordes, voorzitter 
 Gert Mulder, secretaris, fractievolger waterschap 
 Peter Weijland, penningmeester 
 Ersin Bolukbas, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied Nieuwe Nederlanders 
 Niels van der Hoorn, Jonge socialisten 
 Wim Verhage, webmaster 
 Marjon Oostveen, fractievolger Provinciale Staten 
 Pim Paulusma, scouting 
 Kitty Goudzwaard, oriënterend bestuurslid 

Het bestuur is voldoende bemenst. Wel mist het gewest nog een vertegenwoordiger naar de 
Politieke Ledenraad. 
In het tweede kwartaal (19 maart 2016) vindt op de jaarvergadering de reglementaire 
bestuursverkiezing plaats. 
De fractievoorzitters van Provinciale Staten en de waterschapsfractie wonen de 
bestuursvergaderingen bij, de fractievolgers zijn de linking pin tussen bestuur en de fracties. 
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4. Activiteiten 2015 
 
1. Versterken relaties met afdelingen 
Wij gaan verder om via regio’s het contact tussen afdelingen en het gewest te versterken. 
Hoofdlijn daarbij is het bevorderen van een grotere zichtbaarheid en aanwezigheid van de 
Partij van de Arbeid bij lokale of regionale kwesties.  
Wij volgen de regio-indeling van de Provinciale Statenfractie. Vanuit het bestuur zijn als 
contactpersonen beschikbaar: 
 
 Regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg, Eemnes): 

Peter Weijland,  
 Regio Utrecht  (Utrecht, Zeist, De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen):  

Ersin Bolukbas 
 Regio West  (Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden, Stichtse Vecht): 

Wim Verhage 
 Regio Zuid-Oost (Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Utrechtse 

Heuvelrug): Marjon Oostveen. 
 
Dit bestuurslid onderhoudt contacten met de afdelingsbesturen en onderzoekt waar het 
gewest een bijdrage aan kan leveren. Het landelijk partijbureau voert op dit moment een 
project uit om een aantal afdelingen waar dit nodig is, extra ondersteuning te bieden. Het 
gaat dan vaak om beperkte bestuurskracht of een vergrijzend ledental. Uiteraard werken wij 
hiermee samen. 
Wij werken niet toe naar fusies van afdelingen tenzij daar zelf om gevraagd wordt. Wel gaan 
we bevorderen dat kennis en ervaring beter worden gedeeld. Zo kan een webmaster van 
afdeling A mogelijk ook die van afdeling B onderhouden, de penningmeester van afdeling B 
de fractie coachen van afdeling C en op haar beurt kan afdeling C mogelijk weer een 
campagnestrategie voor afdeling A ontwikkelen. Zo beschikken ze alle 3 over een goede 
bezetting. Het bestuur wil hier vooral een faciliterende rol invullen. De ervaringen met de al 
langer bestaande regio Eemland zullen we uiteraard gebruiken. Deze opzet bespreken we in 
2016 met de regio’s.  
Wij houden 3 – 4 gewestelijke vergaderingen per jaar. Wij plannen die rond een actueel 
thema in een regio en proberen daarvoor maximale externe aandacht te krijgen. Qua locatie 
zullen wij ons ook komend jaar vooral richten op de kleinere afdelingen zodat die de kans 
krijgen hun zichtbaarheid te vergroten. De vergaderingen zijn opgenomen in de jaarkalender. 
 
Wij gaan in samenwerking met het partijbureau en in aanvulling op de afdelingen nieuwe 
leden snel verwelkomen in het gewest en uitnodigen voor een kennismaking. Primair ligt de 
verantwoordelijkheid hiervoor bij de afdeling. Wij zullen hierover met hen in de 
regiocontacten afstemmen (evenals de afronding van lidmaatschappen). Wij vinden het 
belangrijk dat zij zich in het gewest thuis voelen. Wij denken b.v. aan speciale nieuweleden-
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excursies door de provincie en het waterschapsgebied. Dit is in 2015 nog niet van de grond 
gekomen en wordt in 2016 opnieuw als doelstelling opgenomen. 
 
Ruim 10 jaar geleden is het gewest begonnen met het uitroepen van de Afdeling van het jaar. 
Wij constateren dat de animo voor deze titel de afgelopen jaren is afgenomen. In  het 
tweede kwartaal 2015 hebben wij dit instrument geëvalueerd en besloten voortaan een  
afdeling voor een bijzondere prestatie in het zonnetje te zetten en hun aanpak te gebruiken 
als inspiratie voor anderen. 
 
2. Versterken van onderlinge samenwerking tussen staten en hoogheemraadschap 
Afgelopen jaar hebben wij het werk van de staten- en waterschapsfracties meer aan elkaar 
gekoppeld. Zo zijn beide fractievoorzitters bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Ook zijn in 
het bestuur voor beide fracties volgers aangewezen die regelmatig de fractievergaderingen 
bijwonen. In beide fracties vinden functionerings-/ voortgangsgesprekken plaats tussen de 
fractievoorzitter en de fractieleden. De fractievolger uit het bestuur neemt daaraan deel. De 
voorzitter van het gewest heeft een jaarlijks gesprek met de fractievoorzitters. De conclusies 
uit die gesprekken in het jaar van kandidaatstelling worden, in overleg en met goedkeuring 
van de betrokkenen, in vertrouwen gedeeld met de kandidaatstellingscommissies. 
 
Er is een jaarlijks breed wateroverleg: de drie waterschapsfracties in het gewest, het 
betreffende Statenlid en de fractievolger waterschap bespreken de voortgang en 
afstemming. 
 
3. Versterken landelijke en regionale samenwerking 
Wij nemen deel aan de Verenigingsraad en het landelijk overleg van gewestvoorzitters om op 
landelijk niveau contacten te onderhouden met partijbureau, partijbestuur en andere 
gewestbesturen.  Wij organiseren een jaarlijks overleg tussen en met de 3 waterschappen die 
in ons gewest actief zijn.  
 
Op het congres in januari 2016 wordt de versterking van de ledendemocratie geformaliseerd 
in de statuten. Wij bespreken in het voorjaar 2016 hoe we de directe ledendemocratie 
verder kunnen vormgeven in het gewest Utrecht, o.a. door het organiseren van een regionaal 
voorcongres en voorbereiding op de politieke ledenraad. 
 
De Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid functioneert op dit moment vrij autonoom 
binnen het gewest. De contacten zijn beperkt tot het kennisnemen van vergaderverslagen. 
Het bestuur is inmiddels in gesprek om de meerwaarde van de kennis en ervaring van het 
GAO meer voor het voetlicht te brengen aan onze provinciale en lokale fracties en 
afdelingen. Hiermee hopen wij ook versterking van het bestuur van de GAO te kunnen 
vinden.  
 
Eind 2015 is gestart met de eerste gewestelijke ROSA-leergang voor partijgenoten die zich 
oriënteren op een meer actieve rol. Deze leergang wordt in het voorjaar 2016 afgerond en 
geëvalueerd. Wij verwachten hieruit ook actieve leden voor het gewest en de politieke 
organen te kunnen werven. 
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4. Scouten 
Voor de continuïteit en kwaliteit van zowel de vereniging als de politieke organen is het van 
belang voortdurend op zoek te zijn naar talentvolle mensen in ons gewest.  
Een nader uitgewerkt scoutingplan wordt in het eerste kwartaal van 2016 opgesteld, waarbij 
we nauw samenwerken met de afdeling Utrecht. 
 
Kernpunten in dat plan: 

 De scouting richt zich zowel op de politieke organen als de vereniging 
 Wij richten ons zowel op partijgenoten als geschikte mensen buiten onze partij 
 Veel potentiële kandidaten schrikken terug voor een vaste functie. Wij bieden 

daarom ook de mogelijkheid om voor een project of beperkte tijdsduur actief te zijn. 
 De scouting wordt uitgevoerd door een netwerk van gekwalificeerde scouts (zoals 

(ex-) wethouders en afdelingsvoorzitters). 
 Wij doen in 2016 een pilot, die in 2017 wordt geëvalueerd. 

 
5. Externe communicatie 
In afwijking tot het vorige jaarplan, leggen wij de prioriteit richting media bij de fracties. Zij 
zijn meer in staat op basis van de actualiteit media-aandacht te genereren. 
 
De website (psutrecht.pvda.nl) gaan we meer professionaliseren en verbreden tot een 
discussie- en uitwisselingsplatform van zowel de vereniging als de politieke organen. Hierbij 
gebruiken we ook de content en structuur van de website Werken voor Utrecht, opgezet in 
de verkiezingscampagne, als voorbeeld.  Daarnaast gaan we de ondersteunende inzet van 
sociale media (met name Facebook en Twitter) intensiveren. 
 
6. Andere partijen 
Op basis van onze uitgangspunten werken wij aan een goede en productieve relatie met alle 
democratische partijen in Utrecht. Dit geldt zowel voor de fracties als op bestuursniveau. 
Vooral voor de fracties geldt dat, waar mogelijk, wordt samengewerkt in de ontwikkeling van 
gezamenlijke voorstellen en initiatieven. Wij binden ons hierbij niet aan steeds dezelfde 
partij: afhankelijk van het onderwerp zoeken wij naar samenwerking.  
 
Het gewestbestuur zal relaties met andere partijbesturen gaan versterken. In het bijzonder 
met “geestverwante partijen” (zoals GroenLinks en SP) onderhouden we een informele 
werkrelatie. Dit is in 2015 niet echt uit de verf gekomen, en is dus een hernieuwd 
aandachtspunt 
 
7. Permanente campagne en communicatie 
 Wij vinden het belangrijk dat, juist als er geen verkiezingen zijn, dat de PvdA frequent met 
goede initiatieven en acties in het nieuws is. Hiervoor ontwikkelen we in het voorjaar van 
2016 een gericht campagne- en communicatieplan.   
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5. Begroting 2016 
De conceptbegroting 2016 ziet er als volgt uit. 

 
Toelichting: 
INKOMSTEN  
Afdracht van Partijbureau Ontvangsten op basis van het aantal leden (3.780) in het gewest maal €5,17. 
Afdracht fractie en bestuurders Alle politici dragen een percentage van 2,5% hun brutoloon af aan het gewest.  
 UITGAVEN  
Bestuurskosten Kosten voor vergaderingen, een nieuwjaarsreceptie, bloemetjes etc. 
Gewestvergaderingen Zaalhuur en koffie voor de gewestelijke vergaderingen 
Webbeheer Hosting en beheer van de gewestelijke website 
Ledenwerving Budget voor wervingsactiviteiten 
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Bijdrage kantoor Utrecht Er is een voorgenomen besluit om lokale partijkantoren te financieren vanuit het partijkantoor. Daaraan zullen ook de gewesten een bijdrage leveren. De omvang en ingangsdatum zijn nog onduidelijk. 
Werkgroepen GAO-Utrecht en Werkgroep Europa 
Regiobijeenkomsten Kosten voor regio- of themabijeenkomsten in het gewest. Denk aan ‘Maakindustrie’. 
Verkiezingsfondsen Jaarlijkse afdracht naar de fondsrekeningen. 
Onvoorzien Overige kosten. 

 
Nadere overwegingen bij de begroting 
Het gewest is het jaar 2015 geëindigd met een overschot van ruim €12.000. Daarmee groeide het 
kapitaal van ca € 18.000 naar ruim € 30.000. Deze middelen zijn alle vanuit het verleden opgespaard 
uit afdracht door het partijbureau aan het gewest en hebben geen andere bestemming gevonden 
dan de spaarrekening.  
Het huidige kapitaal ligt aanzienlijk boven het niveau wat een ‘gezonde reserve’ mag worden 
genoemd. Het gewestbestuur heeft erover nagedacht of binnen de beleidsportefeuille van het 
gewest (waarvoor de middelen ooit zijn verkregen) een bestemming kon worden gevonden voor dit 
overschot. Daarbij kwamen de volgende suggesties op tafel: 
Permanente campagne € 2.500 
Prijsvraag onder afdelingen voor het beste ledenwervingsidee € 2.000 
Bij gelijkblijvende begroting zouden deze extra besteding leiden tot een afname van het kapitaal met 
€ 4.500. Echter, dit lijkt alleen zinvol als de gewestelijke vergadering samen met het bestuur de 
ambitie uitspreekt om voor de besteding van deze eenmalige budgetten ook plannen uit te werken 
en projectverantwoordelijken aan te wijzen. 
 
Commissie Vermogensbeheer 
Het partijbestuur heeft een commissie ingesteld die de vermogensposities van de ca 400 gewesten 
en afdelingen onderzoekt. Uit de jaarrekening 2014 van de PvdA is gebleken dat het opgebouwde 
kapitaal in de gewesten en afdelingen bij elkaar drie maal zo groot is als het eigen vermogen van het 
partijbureau zelf. Het gewest Utrecht heeft zitting in deze commissie via de penningmeester. De 
commissie zal voorstellen ontwikkelen om de inactieve vermogens van de gewesten beter te 
benutten. 

 


