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PvdA Gewest Utrecht 
Procedure voortgangsgesprekken leden fractie Provinciale Staten en fractie Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
In concept vastgesteld tijdens vooroverleg dd. 29 oktober 2015, begeleiding: Sytse Koopmans, 
aanwezig: Erwin Kordes, Jan Reerink, Rob van Muilekom en Wim Verhage 
afwezig: Ersin Bolukbas en Peter Weijland 
Deze beschrijving wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Gewestbestuur (november 2015) en de 
Gewestelijke vergadering (maart 2016) 
Er zijn wat verschillen in de procedure voor een fractielid en die voor de fractievoorzitter, maar niet 
verdergaand dan hieronder is aangegeven. 
De volgende procedure wordt afgesproken: 
Considerans:   
Doelstelling is het zo optimaal mogelijk functioneren van zowel elk fractielid individueel als de fractie 
als geheel. De gesprekken met de fractieleden zijn noodzakelijk om over en weer duidelijkheid te 
krijgen wat goed gaat en wat beter kan. Om dit goed te laten verlopen zullen de fractieleden 
voorafgaand globaal geïnformeerd worden waarover gesproken gaat worden. Uitgangspunt is en blijft 
steeds dat fractieleden zonder last- en/of ruggenspraak functioneren en dat derhalve inhoudelijke 
sturing, die door het desbetreffende fractielid als ongewenst wordt ervaren, voorkomen moet worden. 
De procedure: 
Met alle leden van beide fracties (inclusief het commissielid bij PS, dus 6 + 3 = 9 leden) worden, over 
een periode van vier jaar, drie gesprekken gevoerd. De eerste in maart/april 2016, de tweede in 
maart/april 2017 en de laatste vóór de kandidaatstellingsgesprekken in 2018. De eerste twee zijn 
voortgangsgesprekken, het laatste is een beoordelingsgesprek.  
Alle gesprekken worden geïnitieerd door de voorzitter van het gewest. 
Aanwezigheid: Bij de gesprekken met de voorzitters van de fracties zijn aanwezig: de voorzitter van 
het gewest, de desbetreffende fractie volger uit het gewestbestuur en (adviserend) de 
plaatsvervangend voorzitter van de desbetreffende fractie. Bij de gesprekken met de leden van de 
fracties zijn aanwezig: de voorzitter van het gewest, de desbetreffende fractievolger uit het 
gewestbestuur en (adviserend) de voorzitter van de desbetreffende fractie.  
De fractievolger vanuit het gewestbestuur heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor het 
inbrengen van informatie in het gesprek, zowel vanuit de fractie intern als extern.  
Afgezien van degene over wie het gesprek gaat, kunnen de hiervoor beschreven aanwezigen zich 
desnoods laten vervangen door anderen waarvan verwacht mag worden dat zij in staat zijn tot een 
verantwoord oordeel te komen. Dit zal in ieder geval zo zijn bij dubbelfuncties. 
Verslaglegging: Van alle gesprekken wordt door de voorzitter van het gewest een verslag gemaakt.  De 
verslagen worden door het desbetreffende fractielid mee ondertekend, bij de eerste twee gesprekken 
‘voor akkoord’ en bij het laatste gesprek ‘voor gezien’. Als niet allen een wijzigingsvoorstel 
onderschrijven wordt een bijlage met betreffende opmerkingen toegevoegd.  Alle verslagen met 
bijlagen zijn enkel in bezit van het desbetreffende fractielid en de voorzitter van het gewest. Het 
verslag van het beoordelingsgesprek wordt door de voorzitter van het gewest ook verstrekt aan de 
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desbetreffende voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling zodat het als advies kan dienen 
bij de kandidaatstelling van de lijst voor de komende periode.  
Gert Mulder, 29 januari 2016 
secretaris PvdA gewest Utrecht 
 


