
Nieuwegein, 13 mei 2016 
Beste PvdA leden van het Gewest Utrecht,  
De selectiecommissie (Gert Mulder, Erwin Kordes, Julie d’Hondt, Rob van Muilekom) heeft voor de 
voordracht bestuursfunctie fractievolger PS gesproken met 5 goede kandidaten. 
Na deze gesprekken is de commissie unaniem in haar oordeel dat Hans Blom de meest geschikte 
kandidaat is om deze functie in te vullen. 
Hans is geboren in 1948, woonachtig in Utrecht en sinds 2014 PvdA lid. In zijn werkzame leven heeft 
8 jaar gewerkt als PS voorlichter in de provincie Zuid Holland en hoofd communcatie bij een 
provincie. Hij kent het provinciale werkterrein goed en weet hoe het samenwerken met anderen 
soms ten koste kan gaan van politieke herkenbaarheid. 
Wij denken dat Hans een goede spilfunctie tussen gewestelijk bestuur en PS fractie kan invullen, met 
aandacht voor het realiseren van het afgesproken verkiezingsprogramma, het managen van de 
onderlinge samenwerking in de fractie en de relatie van de fractie naar het bestuur. Aanvullend op 
het bestuur en de fractie heeft hij ervaring in het omgaan met de traditionele media.  
 
Voor de overige vacante bestuursfuncties stellen wij de volgende voordrachten aan de gewestelijke 
vergadering voor (voor beide functies hebben wij 1 aanmelding ontvangen):  
 
bestuurslid, voorzitter PvdA Gewest Utrecht, René Harinck uit Soesterberg. Sinds eind 2014 is hij 
voorzitter van het bestuur van de afdeling Soest en Soesterberg. Hij heeft zich met name bezig 
gehouden met het terugbrengen van de rust in de afdeling na een crisis begin 2014 rond de 
gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast heeft hij zich ingespannen om contacten te zoeken met 
PVDA afdelingen in de provincie Utrecht om samenwerking tot stand te brengen. Dit heeft ertoe 
geleid dat er inmiddels twee succesvolle regionale bijeenkomsten zijn georganiseerd met afdelingen 
Amersfoort, Baarn, Leusden en Nijkerk. Het bestuur beschikt -vertrouwelijk- over zijn CV. René is, 
naar de mening van het bestuur een uitstekende kandidaat door zijn combinatie van ervaring als 
bedrijfsmanager en afdelingsvoorzitter. Voorlopig wil hij de functie combineren met die van afd. 
voorzitter Soest. Een wisseling daar is nu niet verstandig. Hij verwacht het qua tijd te kunnen 
combineren. Het bestuur heeft hem gezegd dat deze combi voor onze reglementen voor zes 
maanden kan waarna toestemming PB nodig is. 
 
bestuurslid, secretaris PvdA Gewest Utrecht, Sytse Koopmans uit Utrecht. Sytse is 65 jaar, heeft 
gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 
jaar lid van de partij en was in 2010 - 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het 
gewest actief als coördinator ROSA-leergang. 
De functie van bestuurslid, portefeuillehouder campagnevoering is nog in te vullen 
 
Voor herbenoeming wordt voorgedragen als bestuurslid fractievolger HDSR, Gert Mulder uit Utrecht 
 
Wanneer er suggesties of op en aanmerkingen op deze voordrachten zijn, verzoek ik jullie deze tijdig 
aan mij kenbaar te maken. 
Met vriendelijke groet, 
Erwin Kordes 


