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VERSLAG Gewestelijke vergadering, 9 september 2017 in Vianen 
 

 

Voorafgaand aan de vergadering was er een workshop over campagnevoeren anno nu. 

Vormgegeven door Hester Assen en Tom van der Horst. 

 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

Er zijn 23 leden aanwezig.  

René Harinck opent en deelt mee dat er vanuit het partijkantoor is geen nieuwe 

informatie gestuurd, vanuit Tweede of Eerste Kamer is geen kamerlid aanwezig, 

dus ook geen nieuws van die kant. Dat geldt ok voor het Waterschap. 

Het gewestelijk bestuur is wel bezig met een eigen herbezinning op rol/taak van 

het gewest nu de Tweede kamer fractie sterk gekrompen is en daarmee de 

bezetting op het partijkantoor mee krimpt en het kantoor verhuist naar Den Haag. 

Er komen regiokantoren, waarschijnlijk ook 1 in Utrecht waar de PvdA al een eigen 

kantoor heeft. 

Dit alles heeft zijn uitwerking op wat er van het bestuur van het gewest verwacht 

gaat worden. Komend half jaar is dit een onderwerp van gesprek. 

Daarnaast is een topic de scouting om straks ook de actiegerichtheid waarvoor 

gekozen is vorm te geven. 

De ondersteuning aan afdelingen wordt verder uitgewerkt. Het gewest ondersteunt 

dat er minder formele vergaderingen komen en dat afdelingen steeds meer 

anderen dan alleen partijleden bij de acties betrekken. 

 

2. Vaststellen verslag vergadering 13 mei 2017 (staat op website) 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, vorige keer is vergeten een 

presentielijst rond te laten gaan. 

 

3. Mededeling over gewenste bestuurssamenstelling. 

Op zich is het gewestelijk bestuur op sterkte maar vrouwen en jongeren zijn niet 

vertegenwoordigd. De Jonge Socialisten hebben wel een stoel maar vullen die al 

een tijd niet actief in. Naar geschikte kandidaten uit beide hoeken wordt gezocht. 

 

4. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom 

Rob meldt dat een aantal zaken spelen: 

- OV met Syntus al nieuwe vervoerder. Nog steeds zijn er enkele problemen, de 

fractie probeert telkens contact te leggen met de afdelingen en raadsfracties 

over gebieden waar problemen spelen. 

- De Regiotaxi is een rotzooitje. In Stichtse Vecht en de gemeente Utrecht heeft 

dit veel publiciteit gegenereerd. 

- Duurzaamheid/energiebesparing en - winning: Utrecht loopt achter bij de rest 

van het land. Plaatsing van windmolens levert telkens problemen op, 

zonnepanelen minder maar 1 windmolen staat gelijk aan duizenden 

zonnepanelen. 

- Gezondheid voor bewoners is een belangrijke invalshoek. Daarom is een tijdelijk 

moratorium afgekondigd voor uitbreiding van hert aantal geiten bij geiten-

houders. Onderzoek toont aan dat bewoners in de nabijheid van geitenboerde-

rijen meer longproblemen hebben dan gemiddeld voor komt. 

- Het aanbestedingsbeleid rond het OV (ingegeven door Europese regels) leidt tot 

het uitknijpen, de laagste prijs is het belangrijkste criterium. Zo stelt iemand uit 

de zaal. Rob verheldert dat de discussie vooral gaat over de brede lijnen (het 

vervoer naar de Uithof bijvoorbeeld) en de dunne lijnen. Gebieden in de 

provincie waar minder bussen rijden maar de bezetting ook uiterst gering is. 
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5.  Rondvraag en sluiting 

 Henk de Jong wijst op de stand van zaken rond het activiteitenfonds. Er is 

nog een bedrag in de pot. Aanvragen kunnen dus worden ingediend. De 

criteria zijn: 

 Overdraagbare resultaten, ook bruikbaar voor andere afdelingen. 

 Logistieke relatie met de overige activiteiten van de afdeling. 

 Activerend voor eigen en mogelijke nieuwe leden. 

 Maximaal 70% wordt gesubsidieerd, de andere 30% moeten gedekt zijn. 

 Hoe toetst je achteraf? 

 

Verder wordt gemeld dat oud-bestuursvoorzitter van het gewest Hans 

Brouwer vorige week overleden is. Er wordt een stukje op de site gezet. 

   

 

Volgende gewestelijke vergadering: 25 november 2017, 10.00 uur. 

Dan staan de resultaten van het actieplan wat nu loopt op de agenda en het actieplan 

2018. 

 


