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VERSLAG  Gewestelijke vergadering, 18 februari 2017  

Locatie: Amersfoort 
 

Leden: 
 
Duco Kuiper                  Amersfoort 
Kees van Beukering     Baarn 
Wil Stekelenburg         Soest 
Tom de Man                 Amersfoort 
Gerard Olthuis              Amersfoort 
Mark Egbaard               Baarn 
Roel Holthuijssen         Amersfoort 
Dick Vink                        Veenendaal 
Wils van der Steen       Woudenberg 
Bert Veenstra                Amersfoort 
Gerry Evers                    IJsselstein 
Pieter Breuer                Amersfoort 
Lineke van Bruggen      Amersfoort 
Johan Steen                   Nieuwegein 
 

HDSR fractie, Eerste en Tweede Kamer leden 
 
 
Constantijn Jansen op de Haar  Utrecht, HDSR DB 
Loes IJpma            (lid Tweede Kamer)                                
Jopie Nooren        (lid Eerste Kamer) 
 

Gewestbestuur: 
 
René Harinck                   voorzitter 
Sytse Koopmans             secretaris 
Peter Weijland                penningmeester 
Henk de Jong                   kandidaat      
                                           penningmeester 
Ersin Bolukbas                  
Pim Paulusma 
Gert Mulder 
 

Statenfractie: 
 
Rob van Muilekom 
Julie d’Hondt 
Kees de Kruijf 
 
                          
 
 
                      

 

 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
René opent de vergadering in Amersfoort. 

We trekken een uurtje voor deze vergadering uit. Daarna canvassen in de buurt. 

Alle stukken staan op de site, alleen het verslag 2016 van de fractie volgt nog. 

 

 
2. Vaststellen verslag vergadering 29 oktober 2016 (bijlage) 
Er is geen verslag van de bijeenkomst rond het thema wonen. Dat was een bijeenkomst 

van de regio. We vragen na of het toch bij de afdeling er is. 

Er is wel door een aanwezige een verslagje gemaakt, wordt op de site gezet. 

 

 
3. Evaluatie Voorcongres (bijlage) 
Dit was de eerste keer dat het gewest dat moest doen. 

Sytse licht de MEMO toe, goede gesprekken in de subgroepen. Voldoende tijd voor de 

reeks amendementen. 

Waardering voor het feit dat de teksten met de beamer geprojecteerd werden. 



 

 2 

Bert Veenstra mist de verbinding tussen het voorcongres en wat er in de afdeling aan 

voorwerk gedaan is. In Amersfoort bijvoorbeeld zijn er twee bijeenkomsten geweest en die 

leiden tot enkele amendementen. 

Aandachtspunt is nog de status van groepen, soms brachten die zelf amendementen in, 

soms werd het via de voorcongressen gespeeld. Gesuggereerd werd dat je ook voor de 

ledenraad een voorcongres te houden. In Zeist is met een voorbereidingsgroep gewerkt. 

Het 100 likes nodig hebben wordt een hoge drempel gevonden. 

 
4. Bestuurswisselingen 
Peter Weijland treedt na vele jaren af als penningmeester en bestuurslid. Krijgt een bos 

bloemen en applaus. 

Als opvolger is Henk de Jong gevonden en wordt aan de vergadering voorgesteld. Henk 

krijgt een welkomstbloemetje. 

Daarnaast wordt Bert Veenstra voorgesteld als campagnecoördinator en als zodanig ook 

begonnen. Ook hij krijgt een welkomstbos. 

N.a.v. worden enkele campagne nieuwtjes uitgewisseld, binnenkort op de mail. 

 

 
5. Verantwoording 2016 en Werkplan en Begroting 2017  
De inhoud van de Verantwoording wordt mondeling verteld, de Jaarrekening 2016, het 

Werkplan2017 inclusief de Begroting 2017 vindt u op de website. 

De kascommissie is gevraagd ter plekke haar opmerkingen te melden. 

René licht toe. Wat er niet goed gegaan is, is de scouting, die is nu opnieuw van start 

gegaan. Jan Reerink gaat de kar trekken. 

De contacten tussen afdelingen en het gewest kan beter, nu nog vrij passief op vraag. 

Gewestelijk bestuur gaat dit nu actiever inzetten. 

Een aantal afdelingen is nu hel klein geworden, dat kan betekenen dat regiovorming zinvol 

kan worden. Daar kan het gewest een rol in spelen. 

Dit jaar staat in het teken van de verkiezingen Tweede kamer, meteen daarna begint de 

voorbereiding voor de verkiezingen van de gemeenteraden. 

Sytse meldt dat het gewest de Schaperleergang aan het voorbereiden is en daartoe de 

afdelingsbesturen aan gaat schrijven. 

Gesuggereerd wordt om de discussie op te starten of je of uit moet blijven gaan van de 

strikte scheiding tussen bestuursleden en kandidaten. Anderen pleiten voor de scheiding. 

Levert een korte discussie op. 

Rob van Muilekom pleit er voor om veel actiever mensen aan te werven en er ook geld 

voor in te zetten. 

 

Peter licht de Verantwoording 2016 toe. Structureel blijft er geld over, al jaren. Zo is er 

een spaarpot gevormd, dat heeft geleid tot het activiteitenfonds dat ingesteld is 20.000,-- 

voor activiteiten van afdelingen. 

In de Jaarrekening zijn de onderschrijdingen in kaart gebracht. 

De kascommissie heeft de cijfers bekeken.  Er is vrij grondig naar de onderliggende 

stukken gekeken. 

Kees Kaas heeft nog een mail gestuurd met enkele opmerkingen. 

Het punt van de tekeningsbevoegdheid wordt aangekaart, er wordt gezocht naar een 

constructie waarbij er voldoende toezicht is om penningmeesters te beschermen. 

Voorgesteld wordt om een brief naar alle leden te sturen  om zo ook te checken of we de 

goede email-adressen hebben.. 

Johan Steen heeft wellicht een oplossing voor de procuratie. 

Loes Ypma pleit voor meer advertenties in de lokale krantjes. 

De Jaarrekening wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt gedechargeerd. 

Over de Begroting 2017: en middel om niet over te houden kan ook zijn dat je na en half 

jaar de tussenstand opmaakt zodat je nog bij kan sturen. 

Bert Veenstra brengt twee ideeën in: 

- Mist in het nieuwe ledendemocratie verhaal begeleiding rond ICT. Veel leden doen te 

weinig met de digitale mogelijkheden. Zouden instructiemomenten voor georganiseerd 
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moeten worden. 

- Regionale partijkantoren waarbij het gewest een bijdrage kan leveren. 

De Begroting en het Jaarplan wordt goedgekeurd. 

 

De kascommissie bestaat uit Dick Kaas en Gerda van Velzen. Dick doet het al twee jaar en 

treedt af, Gerda gaat nog en jaar door. Kees de Kruijff treedt toe. 

 
6. 2016 en Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom 
Over Terugblik 2016: Paulien is gestopt na het krijgen van haar zoon, Julie d'Hondt heeft 

ook een zoon gekregen en na het zwangerschapsverlof weer terug gekeerd.  

Osman Suna is Paulien opgevolgd. 

 

Plannen voor 2017: 

Speerpunten zijn geformuleerd. 

- meer banen voor laaggeschoolden. 

- rond economie: iets doen aan leegstand kantoren bijvoorbeeld. 

  De fractie vindt dat de provincie best een rol mag pakken als er leegstand op bedrijven-   

  terreinen blijft of ontstaat. 

  De (sociale) woningbouw kan best ondersteuning gebruiken. 

 - een gezonde leefomgeving. 

 
7. 2016 en Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR) (bijlage) 
Vanuit de waterschappen zijn er 8 amendementen ingediend, zeven zijn ook aangenomen. 

Afschaffing geborgde zetels is al jaren een punt. Staat nu in het programma van de VVD. 

Behoud van de sluis in de Doorslag is gelukt. 

 

 
8. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. (Grace, Loes, Jopie) 
Jopie Nooren over de 1e kamer: Ontnemen paspoort IS-leden. 

Initiatiefwet over humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs op openbare 

scholen. Minimumloon voor ZZP-ers als postbezorgers. 

 

Loes Ypma over de 2e Kamer: Vertelt over de strategische samenwerking met de 1e 

kamer.  Loes is heel druk geweest met onderwijszaken.  Daarnaast speelt de campagne. 

Oer het CPB volgt een overzichtje van Loes. 

Over de campagne: er zijn veel debatten, bij Loes meestal over onderwijs. 

 

 
9. Rondvraag en sluiting 
Gevraagd wordt of de uitspraak “100.000 banen erbij” dus 1000 voor Amersfoort betekent 

dat er 12000 banen hun kant op komen? Ja, wordt geantwoord, maar wel over een 

langere periode dan 1 kabinetstermijn. 

Over het minimumloon voor postbezorgers: meer informatie te vinden op de site van de 

Tweede Kamer. 

 
 
Volgende gewestelijke vergadering: 13 mei 2017, 10.00 uur, programma en 
locatie volgt. 
 
 

 

 


