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 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Erwin opent de vergadering met een warm welkom. Hij is blij met de grote opkomst. Deze vergadering is de laatste in de structuur met gewestelijk afgevaardigden. Hierna zal elk lid één stem hebben bij de besluitvorming. Hij wijst op het congres van 13 februari as in Amersfoort, waar o.a. de reglementen aan de orde zullen komen en de uitwerking van Van Waarde. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  Erwin bericht over het teruglopend ledental van onze partij (gemiddeld 17% per afdeling minder over twee jaar, huidig ledental gewest Utrecht 3732 leden). De komende gewestelijke vergadering zullen we bespreken hoe we deze trend mogelijk kunnen keren. Twee afdelingen die het in ons gewest relatief goed doen zijn Veenendaal en Woudenberg. We vragen Veenendaal de komende vergadering toe te lichten wat zij doen om leden te behouden en te winnen. Wellicht kunnen we ervan leren.  2. vaststellen verslag vergadering 3 oktober 2015 De aanwezigheid wordt met enkele personen aangepast. Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.  3. concept jaarrekening 2015, ter vaststelling (bijlage) Peter Weijland neemt de verschillende posten door en verwijst naar de verklaring van de kascommissie bestaande uit Dick Kaas en Peter de Lange. De post inzake de website “werken aan Utrecht” wordt nog specifiek toegelicht, waarbij Jopie Nooren nog erop wijst dat er landelijk wordt/is gekeken naar de effectiviteit van de digitale campagne. De vraag van Gijs Wildeman over het overschot aan eigen vermogen wordt behandeld bij agendapunt 5 (begroting 2016). De kascommissie stelt voor het bestuur en meer specifiek de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat daarmee unaniem akkoord. Besloten wordt dat voor de jaarrekening over 2016 de kascommissie zal bestaan uit Peter de Lange en Gerda van Velzen. Onder dankzegging voor zijn werk, zal daarmee Dick Kaas de kascommissie verlaten.  
 4. Thema: De verdeling van woonruimte onder mensen met lagere inkomens, waarbij specifieke aandacht voor de positie van zgn. scheefwoners. We bespreken dit samen met   Jannie Komduur, beleidsmedewerker Nederlandse Woonbond,  Albert de Vries, lid Tweede Kamer PvdA en Hans Goorhuis, manager woondiensten bij Patrimonium in Veenendaal en PvdA raadslid in Zeist Jannie start: Ze vertelt eerst iets over de Woonbond als landelijke belangenvereniging voor huurders met aangesloten huurdersorganisaties, bewonersorganisaties en individuele huurders. Er is een vertegenwoordiging van 52% van de hurende huishoudens (1,6 mln mensen). Het vraagstuk van scheefwonen is complex. Je hebt goedkoop scheefwonen (te lage huur voor het inkomen) en duur scheefwonen (te hoge huur voor het inkomen). Het Nibud stelt als norm dat een gezin met een bruto-inkomen 39.000 euro per jaar, maximaal 600 euro huur per maand kan opbrengen. De systematiek rond de samenstelling van het huishouden is grof en in de praktijk vormen scheefwoners een dynamische groep (bijv. ZZP-ers met één of meer minder goede jaren en uitstekende jaren). De maatschappelijke inbedding is van belang. Voorkom dat scheefwoners worden bestrempeld als paria’s van de samenleving. Ze kunnen vaak nergens anders naar toe. Ze hebben geen hypotheekrenteaftrek, ze komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.   
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Hans vervolgt: In een korte reactie op het voorgaande noemt hij dat in prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten met een norm van < 43.000 euro jaarinkomen max 710 euro per maand gewerkt wordt en dat het Nibud voor die situatie een code oranje afgeeft. Corporaties gaan terug naar de kerntaak, te weten het huisvesten van mensen die dat op de vrije markt niet voor elkaar kunnen krijgen. Er is sprake van een toenemend aantal mensen met lage inkomens en daar komt de ook groeiende groep van statushouders bij. De vraag naar sociale huurwoningen neemt toe. Het effect van de verhuurdersheffing is dat de investeringsmogelijkheden in renovatie en nieuwbouw beperkt zijn. De betaalbaarheid/beschikbaarheid/duurzaamheid komt in het gedrang. Overigens is het niet alleen ellende. Er zijn wel degelijk mogelijkheden. De per 1 januari van kracht geworden Woningwet met het “passend toewijzen”  (onder toeslaggrens 1/2 persoons huishouden max 586 euro en >2personen max 628 euro) geeft een aardverschuiving in het toewijzen. Het is lastig voor corporaties, maar ook voor het begrip bij potentiële huurders.  Je ziet een beperking van de huurbescherming in conditionele 3 en 5-jaars contracten. Bij tussentijdse inkomenswijziging is een gedifferentieerde huuraanpassing mogelijk. Omdat de huurbescherming in hoofdzaak in stand blijft, is de conclusie dat het tegengaan van scheefwonen toch vooral een zaak is van verleiden en verlokken.   Dan Albert: Hij onderschrijft in het algemeen het door de eerdere sprekers geschetste beeld.  Doel van de PvdA is bouwen, bouwen, bouwen. Gedacht wordt ook aan tijdelijke woningen. Er is een rem gezet op de liberalisatie van de huren. De kwaliteit van de woning is van belang, evenals de duurzaamheid/energiezuinigheid. Het puntenstelsel geeft een echte limiet aan huurverhogingen. De huurcommissie is er om de juiste toepassing daarvan te controleren. In het verdeelvraagstuk wordt inderdaad naar oplossingen gezocht. 5-jaarscontracten voor starters is een voorbeeld. Voor een deel is het ook redelijk om scheefwoners aan te pakken. Albert is niet voor een andere aanpak dan de huidige, maar wil wel via maatwerk aandacht voor knellende situaties (individueel of in groepen). De PvdA wil vooral dat meerpersoonshuishoudens worden ontzien. Albert wijst nog op een ander punt. Sommige corporaties hebben te veel “dure”woningen gebouwd. Binnen “passend toewijzen” moet 95% van het bezit van corporaties in de categorie sociale huurwoning vallen. Hierdoor zijn sommige corporaties gedwongen voor een deel van hun bezit de huren te verlagen. Tenslotte wijst Albert op de investeringskeuze bij corporaties, waarbij afwegingen op aspecten betaalbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw een rol spelen.  In de discussie met de zaal komen vooral de als onrechtmatig gevoelde huurstijgingen (tot 19%) aan de orde voor groepen die in de regelgeving als scheefwoner worden aangemerkt, maar die de extra lasten niet kunnen opbrengen. Jannie-Woonbond: inderdaad en huurmatiging zou ook voor de particuliere sector moeten. Hans-Corporatie: Er is een tekort aan sociale huurwoningen maar de scheefwoner als “paria” wordt steeds manifester. Albert-politiek: Die 19% is te fors. De PvdA gaat dat aanpakken. Corporaties moeten zich ook niet teveel in het privé domein van huurders begeven om tot huurvaststelling te komen. In een coalitie krijg je niet alles wat je als PvdA wilt. Er zijn wel degelijk corporaties met investeringscapaciteit. Zo erg als Aedes het doet voorkomen is het niet.  Vanuit een lokale situatie in Woerden, waar er behoefte is om te bouwen net boven de sociale huurgrens, komt de vraag op of de Provincie daar een rol in kan spelen om dat te stimuleren. Rob van Muilekom (voorzitter PvdA Statenfractie) geeft aan dat dat lastig is omdat dit niet tot de taken van de Provincie behoort. Wel is het mogelijk dat de Provincie 
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voorziet in een achterliggende garantie wanneer daarmee het doel van de vergroting van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen bereikt wordt. Het bouwen voor woongroepen en de dure grondkosten komen aan de orde. Ook het scheiden van woonkosten en zorgkosten bij zorgwoningen. De prestatieafspraken tussen bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort en corporaties op het gebied van nieuwbouw zouden boterzacht zijn.  Albert bevestigt op een vraag dat er binnen de PvdA, onder leiding van Hans Spekman een werkgroep is die onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor het verder versterken van inkomensafhankelijke huurprijzen. Hij formuleert vervolgens samenvattende conclusies: - Er moeten levensloopbestendige woningen worden gebouwd - Er worden geen concessies gedaan aan de brandveiligheid - Mensen die het kunnen moeten een hogere dan gesubsidieerde huur betalen - Corporaties kunnen tegen een lagere dan wettelijke huur aanbieden (maatwerk) - Het terugploegen van de verhuurdersheffing in de woningsector is in het algemeen niet mogelijk (crisis 2008). Wel wordt bekeken of een deel van dat geld aangewend kan worden als investeringsstimulans voor corporaties. Jannie geeft als slotwoord:   - bouwen is de oplossing voor schaarste  - aandacht voor het omzettten van kantoorgebouwen naar woningen  - huurdersorganisaties zitten steeds meer aan tafel bij het formuleren van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties.  5. concept Werkplan 2016 Gewestbestuur, waarin opgenomen begroting 2016, ter vaststelling (bijlage) Peter Weijland licht de begroting 2016 toe. Hij geeft aan dat er een aanzienlijke reserve is opgebouwd. Deze middelen kunnen geactiveerd worden door ze te benutten voor doeleinden van de PvdA, bijvoorbeeld door ze (gedeeltelijk) terug te storten aan landelijk en/of ze te gebruiken voor een gewestelijk activiteitenfonds. De afdelingen worden opgeroepen om met voorstellen te komen. Er moet dan ook een reglement komen hoe deze middelen besteed kunnen worden. Ook wijst Peter erop dat er een onderzoek in de partij gaande is naar zgn. “dood” geld (commissie vermogensstructuur). Ook hierin wordt gezocht naar initiatieven die de verenigingsstructuur versterken. Na enige discussie besluit de vergadering de begroting 2016 conform voorstel vast te stellen, met de optie tijdens de volgende gewestelijke vergadering tot een bijstelling te komen voor wat betreft de besteding van de reserve. Gijs Wildeman, Reint Middel en Dick Kaas werpen zich op een voorstel uit te werken. Er zijn ook andere initiatiefnemers. De ingebrachte voorstellen worden in het bestuur besproken en vervolgens geagendeerd voor de volgende gewestelijke vergadering. Over het Werkplan 2016 zelf, roept Gijs Wildeman het bestuur op om op het gebied van scouting vooral als gewest een zelfstandige verantwoordelijkheid af te bakenen en niet bijvoorbeeld afhankelijk te worden van de afdeling Utrecht. Samenwerking is natuurlijk prima. Dick Kaas wijst op het belang van contacten met de media en zal dit ook in het hiervoor genoemde voorstel verwerken. Bert Veenstra roept het bestuur op om de in het plan benoemde samenwerking in de deelregio’s ook echt op gang te helpen. Erwin Kordes zegt dit toe. Jopie Nooren vraagt of er een rol voor het gewest is bij problemen bij afdelingen, zoals bijvoorbeeld nu bij Montfoort/Oudewater/Lopikerwaard.  Erwin bevestigt dat die rol er is. Daartoe zijn ook regio contact-bestuursleden aanwezig. Bert Veenstra voegt toe dat ook ombudscontacten mogelijk zijn. Het Werkplan 2016 wordt hiermee vastgesteld.     
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6. Actualiteiten afdeling Zeist, door Hans Goorhuis De woonvisie komt voor de zomer gereed. Ook wordt er een relatie met Utrecht Sciense Park gelegd. Er wordt gewerkt aan een compact centrum met een betere verkeersafwikkeling Er is discussie over het toestaan van het vestigen van een supermarkt tegen de rand van het centrum. TNO vertrekt uit Zeist, evenals de jeugdgevangenis Eijkestein. Dit heeft effect op de werkgelegenheid.  7. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom Er is aandacht voor de toegankelijkheid voor gehandicapten (in het algemeen en specifiek ook in het OV). De provincie grijpt in bij gemeenten om nieuwbouw van kantoren zoveel mogelijk te voorkomen en de bestaande leegstand van kantoren te laten afnemen. Volgende week is er een bijeenkomst tussen de Provincie en het MKB over de winkelstand, waarbij bijvoorbeeld ook het centrum van Zeist wordt besproken. De vluchtelingenopvang heeft de aandacht evenals de verdeling van statushouders tussen gemeenten. Er is aandacht voor de factor duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw. Er is aandacht voor de relatie onderwijs en arbeidsmarkt.  8. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR) Genoemd worden het op initiatief van de PvdA tot stand gebrachte besluitvorming voor het plaatsen van zonnepanelen op een vestigingslocatie van HDSR als rendabele bijdrage in de fossiel-vrije energievoorziening. Bekeken wordt welke initiatieven genomen kunnen worden om de beloning van bestuurders van de Waterschapsbank onder de werking van de Wet Normering Topinkomens te brengen. Veel aandacht gaat uit naar de besluitvorming over de aanbesteding van de nieuwe Rioolwaterzuivering in Utrecht. Volgende maand wordt besluitvorming verwacht. Er is voortdurende aandacht voor het optimaliseren van -populair gezegd- ‘energie maken uit poepen’.   9. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. (Grace Tanamal resp. Jopie Nooren) Grace wijst met trots nog eens op de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. De ratificering van het VN-verdrag over de toegankelijkheid voor gehandicapten is door inzet van de PvdA afgerond en de uitvoering is gestart. De PvdA verzet zich tegen het afschaffen van loondoorbetaling bij ziekte. De bescherming van werknemersrechten staat centraal, maar er moet wel aandacht zijn voor de problemen bij kleine werkgevers. Als onderdeel van Van Waarde heeft het item “zeggenschap” de continue aandacht van de PvdA. Dit speelt bijvoorbeeld in de zorg (zowel zorgontvangers als zorgverleners) maar ook bij bewonersrechten. Ook noemt Grace het vraagstuk van het al dan niet bombarderen van IS in Syrië. De partij is er nog niet uit. Wanneer Loes en/of Grace ergens gewenst worden bij een afdeling om mee te helpen canvassen, dan zijn zij daarvoor beschikbaar.  
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Jopie noemt de volgende punten: - Er is aandacht voor het verbinden van de sociaaldemocratie met de parlementaire democratie.  -  Het draagvlak voor politieke besluitvorming is binnen de Eerste Kamer echt anders dan binnen de Tweede Kamer. - De mediawet wordt besproken. Onafhankelijk toezicht is daarbij voor de PvdA van belang. - De wet deregulering arbeidsrelaties wordt besproken. Hier zal de PvdA vooral de uitvoerbaarheid bewaken. - Bij de behandeling van de Wet Stroom (Windmolens) is de inzet van de PvdA helaas niet beloond. - De Wet Kliëntenrechten Zorg valt binnen haar eigen woordvoering - Er is aandacht voor democratie in het Onderwijs Ook Jopie is desgewenst beschikbaar voor canvas activiteiten van afdelingen.  10. Rondvraag en sluiting Leny van Vliet (voorzitter PvdA-fractie Amstel, Gooi en Vechtstreek) grijpt haar aanwezigheid aan om kort wat actualiteiten bij haar Waterschap toe te lichten. - Het jaarverslag over 2015 is beschikbaar. - Specifieke aandacht is er voor de kern van het werk van het waterschap, inclusief Stedelijk Waterbeheer - Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid is ook steeds aandachtspunt voor de PvdA-fractie. - De bestuurders van Waterschappen die niet direct onder Utrecht vallen, worden graag geïnformeerd over de activiteiten binnen PvdA gewest Utrecht. De secretaris heeft hier aandacht voor en geeft ook aan dat de website www.psutrecht.pvda.nl veel info geeft op continue basis. Verder zijn er bij de rondvraag losse opmerkingen rond het thema van vanochtend. Bouw niet te goedkope woningen want dat geeft aanleiding tot het verder scheiden van bevolkingsgroepen. Fatsoenlijke buurten zijn gemengde buurten. Ook wordt opgemerkt dat bij het vraagstuk van de scheefwoners ook de subsidiëring van koopwoningen door de aftrekbaarheid van betaalde hypotheekrente betrokken moet worden. Erwin sluit de vergadering met een woord van dank aan alle inleiders en aanwezigen.   We ontmoeten elkaar weer op 19 maart 2016.   


