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1. Inleiding 
 
Het jaar 2017 wordt een spannend jaar. Ten eerste omdat in maart de tweede kamer verkiezingen 
gehouden worden. In het versnipperde politieke landschap van Nederland dreigt de PvdA een 
midden partij te worden van gemiddelde omvang qua zetels. Zo kijkt Nederland tegen de partij aan, 
en dat is niet zo vreemd na vier jaar succesvol regeren. Het wordt dus allereerst tijd voor profileren. 
Met een nieuwe partijleider die het karakter van het verkiezingsprogramma linkser wil maken. Een 
activistische linkse partij zou het beeld zijn wat de partij wil uitstralen. De verkiezingsuitslag, maar 
belangrijker nog wél of niet in de coalitie plaatsnemen, dat zal het signatuur van de partij voor de 
komende jaren bepalen. Dit zal invloed hebben op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018. Een groot deel van de voorbereidingen en uitvoering zullen in 2017 plaatsvinden.  
 
Wat betekent dit voor het bestuur van het gewest Utrecht? De invloed op het verkiezingsprogramma 
is reeds in 2016 geweest middels een voorcongres als middel voor de uitvoering van de directe 
ledendemocratie. Opvallend veel amendementen en moties zijn via de voorcongressen geland in het 
stemlokaal. Dit heeft de rol van de voorcongressen in de gewesten bevestigd. Het is nu zaak voor het 
gewest de voorcongressen te professionaliseren en de bekendheid hieromtrent te verbeteren en 
voor de leden goed toegankelijk te maken. 
 
Maar de belangrijkste rol voor het gewest zal tijdens de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 
zijn het ondersteunen van afdelingen. Er ligt een lang pad voor iedere afdeling te wachten voordat de 
kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s de ledenraadplegingen hebben gepasseerd.  Een aantal 
afdelingen zullen dit als vanzelf oppakken. Maar een aantal afdelingen heeft nu al moeit de zaak 
draaiende te houden. Juist voor die afdelingen kan het gewestelijk bestuur van betekenis zijn. Alle 
aandacht van het bestuur zal hier daarom in 2017 op gericht zijn.  
 
De signatuur zal het bestuur niet vormgeven, wij gaan niet over de inhoud, wél over de continuïteit 
van de partij. 
 

René Harinck 

Voorzitter gewest Utrecht 
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2. Ambities 
 
Voor 2017 werkt het bestuur weer verder aan de ambities die in 2015 en 2016 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 afdelingen actief ondersteunen en 
onderlinge samenwerking tussen afdelingen op regionaal niveau 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. Het organiseren van voorcongressen is hiervoor de belangrijkste vorm. 
 

4. Wij zijn in 2015 gestart met het voorbereiden van een scoutingprogramma opdat we talentvolle 
leden tijdig en goed kunnen scholen. Na de voorbereidingen in 2016 gaan we dit in 2017 concreet 
maken. 
 

5. Wij gaan samen met de PS- en waterschapsfractie een permanente campagne stimuleren. Wij vinden 
het belangrijk dat de PvdA, vooral buiten de verkiezingsperiodes, met regelmaat in het nieuws is.  
 

6. Het gewest gaat een centrale rol spelen bij het scholen van potentiele kandidaten voor kieslijsten, 
allereerst op gemeentelijk/afdelingsniveau door organisatie en uitvoering van een Schaperleergang. 
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3. Gewestelijke organisatie 
In 2015 zijn enkele bestuursleden afgetreden en enkele nieuwe benoemd. 

Het gewestbestuur is nu als volgt samengesteld: 

 René Harinck; voorzitter 
 Sytse Koopmans; secretaris en scholing coördinator 
 Gert Mulder; fractievolger waterschap 
 Peter Weijland; penningmeester (aftredend) 
 Ersin Bolukbas; algemeen bestuurslid, aandachtsgebied Nieuwe Nederlanders 
 Wim Verhage, webmaster 
 Hans Blom, fractievolger Provinciale Staten 
 Pim Paulusma, scouting 

Het bestuur is hiermee voldoende bemenst. Wel mist het gewest nog een opvolger voor de 
penningmeester en een campagnecoördinator.  

In het tweede kwartaal 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 2017 
 
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): Sytse 

Koopmans. 
 
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. Het stimuleren van regionale 
samenwerking wordt gestimuleerd, gebruik makend van goede voorbeelden. 

Wij houden 3 – 4 gewestelijke vergaderingen per jaar en twee voorcongressen. Wij plannen die 
gewestelijke vergaderingen 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. 
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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.  
 
Op het congres in januari 2016 is de versterking van de ledendemocratie geformaliseerd in de 
statuten. De directe ledendemocratie is inmiddels vormgegeven in het gewest Utrecht, o.a. door het 
organiseren van een regionaal voorcongres ter voorbereiding op het verkiezingscongres. 
Professionalisering en geven van bekendheid aan de rol van de voorcongressen staan op de agenda 
voor 2017. 
 
Op het gebied van scholing heeft het gewest een belangrijke rol door de organisatie en uitvoering 
van een Schaper Leergang. Deze verplichte leergang voor kandidaten voor fracties wordt in het 
voorjaar gestart. 
 
4. Scouten.  
Voor de continuïteit en kwaliteit van zowel de vereniging als de vertegenwoordiging in politieke 
organen is het van belang voortdurend op zoek te zijn naar talentvolle mensen in ons gewest. Een 
nader uitgewerkt scoutingplan wordt in het voorjaar van 2017 opgesteld.  
Kernpunten in dat plan: 

 Het gewest heeft een scoutingscommissie ingesteld voor uitvoering van het scoutingsbeleid.  
 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 scoutingscommissie wordt ondersteund door een netwerk van gekwalificeerde scouts (zoals (ex-) 

wethouders en afdelingsvoorzitters). 
 
5. Externe communicatie 
Wij 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 van de fractie en bestuur gewest Utrecht is een 
belangrijk extern communicatiekanaal.  
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6. Nieuwe Nederlanders 
Het Gewestbestuur Utrecht werkt verder aan een actieprogramma en heeft de ambitie 
middels een plan van aanpak visie die in 2016 gepresenteerd is in een werkconferentie onder 
de titel deradicaliseren een actieplan toe te voegen en uit te zetten in het gewest afdelingen. 
Ten einde ook regionaal een oa een brugfunctie te hebben en aandacht te geven tav de 
nieuwe Nederlanders. Als bestuur partij voortouw blijven nemen.  Met de nieuwe 
Nederlanders wederom van oudsher contacten  aan te halen en te  verder te versterken. 
Nieuwe Nederlanders bij de partij er bij betrekken en hun vanouds binden vraag om 
inspanningen en een duidelijke voornemens en acties geformuleerd in de genoemde nota.  In 
loop der 2017 zal er (na toezending van de nota) initiatieven genomen worden om bij de 
afdelingen het onderwerp Nieuwe Nederlanders verder nader toe te lichten en  
recapituleren, ervaringen uitwisselen vragen naar hun ideeën en samen vooruit afpreken en 
werk afspraken te maken.  
 
7. 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.  
 

8. Permanente campagne en communicatie.  

Campagne activiteiten worden bij voorkeur niet alleen in verkiezingstijd op gang gebracht 
maar meer als permanente campagne ingericht, met een permanent campagne team binnen 
de afdelingen. Het gewestelijk bestuur zal een stimulerende, facilitaire en intermediaire rol 
hebben. 

5. Financiën 
In 2016 is een activiteitenfonds ingericht voor het financieel ondersteunen van activiteiten door 
afdelingen binnen het gewest Utrecht. Een commissie is ingesteld om namens het bestuur van het 
gewest uitvoering te geven aan het beleid rond het activiteitenfonds. Het gewest is met de 
penningmeester vertegenwoordigd in de commissie. De begroting voor 2017 ziet er als volgt uit: 
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TOELICHTING  
   
 Afdrachten van 
partijbureau 

De afdracht van het partijbureau is vooraf gegeven en afhankelijk in 
het aantal leden in het gewest op de peildatum (3644 per 1 oktober 
2016) 

 Afdracht fractie en 
bestuurders 

Inkomsten uit het politieke inkomen van fractieleden (5) en 
waterschapsbestuurders (3) 

 Donaties tbv 
statenverkiezingen 

Campagnedonaties. 

 Renteopbrengsten De rente-inkomsten zijn op nul begroot. Het begroten van rente 
creëert tegenvallers bij de besteding van de gelden. De liquide 
middelen bedragen ca €60.000.  

 Landelijk 
activiteitenfonds 

Een fonds van het partijbureau. Op aanvraag is subsidie te verkrijgen 
op activiteiten. Vooralsnog zijn geen plannen voorzien. 

 Campagnefonds 
WS/PS 

Vrijvallen van reserves uit de campagnefondsen. 

 Bestuurskosten Kosten van vergaderingen en één bestuursetentje per jaar. 
 Gewestvergaderingen Kosten van gewestvergaderingen. 
 Permanente 
campagne  

Doorlopende campagneactiviteiten. 

 Webbeheer Kosten van de website. 
 Ledenwerving / 
nieuwe ledendag 

Wervingsactiviteiten voor nieuwe leden in het gewest. 

 Campagne WS/PS Campagnekosten. 
 Regiobijeenkomsten Kosten van themabijeenkomsten in de gewestelijke regio's, waaronder 

GAO-Utrecht. 
 Verkiezingsfonds WV Reservering tbv verkiezingsfonds Waterschapsverkiezingen. Jaarlijks 

€2.500 volgens het meeste recente besluit van de gewestelijke 
vergadering. 

 Verkiezingsfonds SV Reservering tbv verkiezingsfonds Statenverkiezingen. Jaarlijks €14.000 
volgens het meeste recente besluit van de gewestelijke vergadering. 

 Onvoorzien Onvoorzien 
   
   
BALANS  
 Het eigen vermogen van het gewest bestaat uitsluitend uit liquide middelen.  
 De stand van het vermogen per 31-dec-2016 is een schatting. Het vermogen is gegroeid 
doordat het vrijgevallen campagnebudget niet is opgemaakt. 

 In de meerjarenraming is aangenomen dat de jaarrekeningen geen winst of verlies laten zien. 
 In 2017 zijn er kamerverkiezingen. Er is geen rekening gehouden met een campagnebudget 
uit de verkiezingsfondsen. 

   
   
GEWESTELIJK ACTIVITEITENFONDS 
 In juni 2016 is besloten om voor €20.000 een gewestelijk activiteitenfonds in te stellen. Er zijn 
in 2017 voor €7.900 aan bestedingen voorzien: 

  - €500 voor een project bij de afdeling Woudenberg 
  - €5.000 voor het drukken en verspreiden van een magazine over activiteiten in de 
waterschappen 

  - €2.400 bijdrage aan de huur van een partijkantoor in Utrecht conform het landelijke besluit 
(25% van de jaarhuur over de eerste 2-3 jaar) 

 


