
 
   Gewest Utrecht 

  1 

Conceptverslag  
 Onderwerp : Gewestelijke Vergadering  
Datum : 19 maart 2016 
Locatie  : Amersfoort, Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7, 3811LM  
 Aanwezig  
Leden en Gewestelijk afgevaardigden:   Bram de Hulster                Utrecht Jelle IJpma                         Woerden Dick Kaas                           Bunnik,Odijk, Werkh. Emiel Holtermann            Nieuwegein Guido Bamberg                 Nieuwegein Roel Holthuijsen                Amersfoort Rosemary Polderman       Veenendaal Pierre Polderman              Veenendaal Rik Dekkes                          Lopikerwaard Ali Groebe                           Veenendaal Kees van Beukering           Baarn   

HDSR fractie, Eerste en Tweede Kamer leden   Jan Reerink           Zeist, fractievz. HDSR Frans van Bork     idem Grace Tanamal     (lidTtweede Kamer)  Loes IJpma            (lid Tweede Kamer)                                Jopie Nooren        (lid Eerste Kamer)  

Gewestbestuur:  Erwin Kordes                   voorzitter Gert Mulder                    secretaris Peter Weijland                penningmeester Pim Paulusma                 scouting Ersin Bolukbas                nieuwe Nederlanders  

Statenfractie:  Rob van Muilekom Julie d’Hondt Pauline van Viegen Ali Essousi    Kees de Kruijf                                                    
  1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Erwin opent de vergadering met een hartelijk welkom. Frans wordt gefeliciteerd met de geboorte van zijn kleinkind en het daarmee behalen van de status van opa.  Omdat de statuten- en reglement wijziging nog niet zijn geformaliseerd, wordt de vergadering gehouden onder de oude regelgeving.  2. vaststellen verslag vergadering 23 januari 2016 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   
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3. opzet scoutingplan gewest Utrecht (bijlage) Pim Paulusma Het plan is uitgewerkt door Jan, Gert en Pim. De scouting wordt landelijk, gewestelijk en via afdelingen vormgegeven. Het Gewest ondersteunt de afdelingen voor het zoeken en doorgeleiden van kandidaten voor volksvertegenwoordigende functies als ook voor klussen/taken in de partij. Het plan is gericht op samenwerking met als doel het gestructureerd zoeken van talent, zowel binnen als buiten de PvdA, voor alle soorten functies binnen de partij. Centraal staat het sociaaldemocratisch profiel van kandidaten, gefundeerd op de uitgangspunten van Politiek van Waarde.  De scoutingcommissie gewest Utrecht zal bestaan uit: Pim Paulusma (vz), Kees de Kruijf, Jelle IJpma, Jan Reerink en Anja van Gorsel . Opmerkingen door leden: - zorg voor een actieve benadering van leden. Scouting is een element om een duurzame relatie met mensen aan te gaan - benader mensen voor dingen die ze leuk vinden - de ledenadministratie bevat regelmatig onjuiste gegevens, het partijbureau werkt vaak moeizaam mee, hou contact met mensen die lidmaatschap opzeggen  4. Thema Ledenbehoud / Ledenwerving     Presentatie afdeling Veenendaal, Ali Groebe, als meest succesvolle afdeling     binnen ons gewest op dit thema en vervolgens een brede discussie hierover Erwin trapt af met een compliment aan Veenendaal. Overigens samen met de afdeling Woudenberg zijn zij de meest succesvolle afdelingen op het gebied van ledenbehoud en ledenwerving. Ali start haar verhaal met twee uitgangspunten die belangrijk zijn: 1. DOEN en 2. Aandacht voor het behoud van leden. De afdeling Veenendaal is het resultaat van een afsplitsing. Na deze vervelende periode is de PvdA verder gegaan met de volgende uitgangspunten: geen spelletjes, we gaan ervoor, geen eigenbelang, een afsplitsing mag nooit meer gebeuren. Ze hebben mensen gevraagd om mee te doen in een open afdeling waar mensen zich veilig voelen en waar de angstcultuur voorbij is. Diverse activiteiten, waaronder flyeren in verzorgingstehuizen, open dag (15 nieuwe leden), digitale nieuwsbrief, website, aandacht voor jongeren (6 nieuwe leden waarvan 5 onder de dertig) (jongerenraad), zelf bellen wanneer er vanuit Amsterdam een signaal komt, drempel zo laag mogelijk om ledenvergadering te bezoeken, ALV goed bezocht (30-35% van de leden), 2x een leden-borrel-avond, gezelligheid oa via Jeu de boules vereniging, 1 mei viering. De bejegening van leden is van belang. Luister en betrek ze erbij. Laat ze zich mee verantwoordelijk voelen. Ali wil nog wel even kwijt dat de mensen het gehad hebben met de landelijke PvdA. Uiteindelijk heeft de scheuring PvdA Veenendaal veel goeds opgeleverd. Overigens gaat het ook de afgesplitste lokale partij goed. De SP in Veenendaal is gehalveerd als gevolg van het verdeeld stemmen door hen bij het onderwerp; zondag openstelling winkels.  Opmerkingen door andere leden: - leg vooral de doelgroep ouderen in de watten, haal mensen op en breng ze thuis, zorg dat je er bent voor ze. - geef aandacht aan nieuwe mensen bij vergaderingen (over en weer voorstellen en follow up - zet PvdA leden met groot netwerk in voor bijv. ombudswerk (ook in verpleegtehuizen - heb aandacht voor vluchtelingen en nieuwe Nederlanders, zoals die tandarts uit Veenendaal (fractievz) die noodhulp aan vluchtelingen gaf. (Overigens doet de VVD-burgemeester in Veenendaal het aangaande de vluchtelingen (AZC’s en noodopvang) prima), organiseer eens een ledenvergadering in een Moskee. - hou jonge mensen betrokken, nodig ze bijv. uit op het Stadhuis en ook eens in de kroeg om over actuele politiek te praten, leden en niet-leden - vanaf 1 mei as is er het jeugdlidmaatschap van de PvdA. Ook met het gezinslidmaatschap wordt het profiel van de PvdA als gezinspartij weer versterkt - je kunt ook een advertentie plaatsen om mensen op te roepen voor iets specifieks. Geef ze vervolgens een opleiding. In Zeist zijn hieruit mensen nauw betrokken geraakt bij de PvdA. 
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- kijk naar de locatie waar je bijeenkomst wordt gehouden. Past die bij de boodschap? Gezelligheid is van belang. Geldt ook voor de gewestelijke vergadering    5. vaststelling procedure voortgangsgesprekken PS en HDSR PvdA-fracties Het voorstel wordt door de vergadering vastgesteld.  6. eerste melding bestuurswisselingen en herbenoemingen Erwin geeft aan dat twee van de onlangs benoemde bestuursleden helaas onverwacht weer hebben moeten afhaken. Het betreft Marjon Oostveen (fractievolger PS) en Ghasem Khafei (campagne). Bij Marjon betreft het een lastige privé situatie en bij Ghasem een toch blijkende lastige verenigbaarheid met zijn nieuwe  werk qua tijd.  Erwin (vz) en Gert (secr) zitten in juni as aan het einde van hun periode. Gert heeft aangegeven voor herbenoeming als bestuurslid in aanmerking te willen komen, maar niet in de functie van secretaris. Zijn taak als fractievolger wil hij blijven doen. Erwin geeft over hemzelf aan dat hij heeft nagedacht over de vraag of hij herbenoembaar zou willen zijn. De conclusie daarvan is dat hij eigenlijk, naast zijn dagelijkse werk, onvoldoende energie kan opbrengen om ook als voorzitter van PvdA gewest Utrecht actief te kunnen zijn. Hij stelt zich derhalve niet voor herbenoeming beschikbaar.  Erwin roept kandidaten voor de vacante bestuursfuncties op zich te melden. Dit zal het bestuur natuurlijk ook via de mail en andere kanalen doen. In de gewestelijke vergadering van 4 juni as zal het bestuur met een voorstel komen.  7. Beoogde voortzetting Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (GAO) De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het GAO voort te zetten als gewestelijke Ondersteuningsgroep Zorg en Welzijn.  8. Jaarverslagen 2015: gewest, PS, HDSR, AGV, VenV, Rivierenland en GAO De vergadering neemt kennis van deze jaarverslagen. Er zijn geen opmerkingen.  9. Voorstellen activiteitenbudget Gewest Utrecht – invulling reserve surplus op       Begroting 2016, (bijlage) Peter Weijland en pitches voorgestelde acties Peter licht het voorstel toe en de drie pitches worden gegeven (zie ook het voorstel).  Opmerkingen door leden: - wees je bewust waar het geld vandaan komt (individuele leden),  - zorg ervoor dat niet de situatie ontstaat dat Utrecht geen geld van landelijk krijgt omdat Utrecht zelf geld had - -pas op voor éénmalig geld uitgeven voor activiteiten waar geen dekking voor is in latere jaren -is het bestuur akkoord met de voorstellen (reactie Peter: nee, bestuur ziet hierin geen rol en laat het aan de vergadering) - pas op met het aanstellen van een betaalde deskundige, dat lossen we binnen de PvdA doorgaans anders op. Maak gebruik van de kennis en vaardigheden die bij partijleden beschikbaar zijn en ook zet mensen in die toch al voor hun PvdA werk betaald worden. - moeten we dit wel als gewest doen, moeten we het niet aan landelijk laten - maak de voorstellen meer prestatiegericht (SMART) en zorg voor cofinanciering door de afdelingen, voor wat hoort wat, zorg voor verbinding landelijk, gewest, afdelingen (faciliterende rol gewest) -  maak duidelijk waarom bijv. in Bunnik wel iets gedaan wordt en in Loenen niet - het is goed om “een pondje peper te kopen” om de partij te activeren - reserveer een deel van het budget ook voor de on-line campagne - is het niet handig een knop op de website te hebben waarmee alle recente wijzigingen zichtbaar worden?   
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Aan de hand de gemaakte opmerkingen zal het bestuur nader beraad hebben en met een nieuw voorstel komen. Voor de zomer zal het besluit vallen. Uitgangspunt blijft dat het van belang is om het geld dat in de partij zit te activeren. Dit wordt ook vanuit landelijk gesteund.   10. Actualiteiten uit de PS fractie, door Kees de Kruijf Kees geeft aan dat de fractie al langere tijd probeert het contact met de verschillende regio’s in het gewest te zoeken. Een oproep aan allen daarop in te gaan. Voor de Statenvergadering van 21 maart staat de top 3 van PvdA punten op de agenda: Wonen, Leefomgeving en Arbeidsmarkt in relatie tot Onderwijs.   11. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR) Het visie document van HDSR, het Waterbeheerplan, is vastgesteld, met onderwerpen als het veiligstellen van centraal Holland door het versterken van de Lekdijk, het veiligstellen van de zoetwateraanvoer naar Boskoop en het Westland via Oude Rijn, Leidsche Rijn en Hollandsche IJssel. Verder is van belang dat de besluitvorming over de aanbesteding van de te vernieuwen Rioolwaterzuivering Utrecht haar afronding nadert. Gelet op de tijd wordt verwezen naar andere publiciteit daarover. Van belang zijn de hoge kosten. Positief is dat gekozen is voor het duurzame en innovatieve “Nereda” systeem (oa zuivering door aerobe bacteriën), waarmee één van de punten uit het PvdA verkiezingsprogramma voor HDSR is gerealiseerd. Dit alles onder de bezielende coördinatie van onze eigen Hoogheemraad (Constantijn).  12. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. (Grace, Loes, Jopie) Kort (in verband met de tijd) worden vanuit de Tweede Kamer genoemd: Afspraken met werkgevers om flex-contracten om te zetten naar vaste banen, de Turkije deal inzake de vluchtelingenstroom en de initiatiefwet (Keklik Yücel, PvdA) Wet gelijke behandeling (gelijke betaling man en vrouw). Vanuit de Eerste Kamer worden genoemd: de behandeling van de Mediawet ((te) veel publiciteit), de Omgevingswet (burgerparticipatie moet scherper, aandacht voor relatie gemeenten, provincies en landelijk).  13. Rondvraag en sluiting Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  Erwin sluit de vergadering met een woord van dank aan Ali en alle overige inleiders en aanwezigen. Ook noemt hij nog het aanstaande Jubileum Festival op 30 april en 1 mei as in Utrecht. Maak dat mee!  We ontmoeten elkaar weer op 4 juni 2016.   


