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2- OPDRACHT & PROFIELSCHETS  PVDA PROGRAMMA COMMISSIE  

    PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2019 

 

Opdracht 

• Evalueer het PvdA verkiezingsprogramma 2015 – 2019 voor Provinciale 

Staten in Utrecht 
• Wat waren de politieke en inhoudelijke hoofdpunten van dat 

verkiezingsprogramma? 

• Wat is er gerealiseerd? Wat zijn de positieve en minder positieve punten in 
de uitvoering van het programma? Vorm een scherp oordeel. 

• Breng in beeld welke taken de provincie zal hebben in de periode 2019 - 
2023. 

• Bepaal in dat kader de hoofdthema’s voor de PvdA in de Provinciale Staten 

in de genoemde periode. Geef aan hoe een scherpe profilering van de 
PvdA tot stand kan komen. 

• Breng deze hoofdthema’s in discussie bij de PvdA leden in het gewest 
Utrecht en, zo mogelijk, bij externen. 

• Stel, mede op basis van de inbreng van de leden,een kort en bondig 

ontwerp verkiezingsprogramma op ( maximaal 10 pagina’s).  
• Geef aan met welke 3 punten de PvdA zich gaat onderscheiden van andere 

politieke partijen. 

 

Werkwijze 

• De programmacommissie stelt het ontwerp verkiezingsprogramma op. Het 
gewestelijke bestuur leidt dit programma, al dan niet geamendeerd, ter 

vaststelling door naar de gewestelijke ledenvergadering van november 
2018.  

• De programmacommissie hanteert een interactieve werkwijze. Dat wil 

zegen dat de PvdA leden in het gewest Utrecht middels thema- en 
discussiebijeenkomsten worden betrokken bij het opstellen van het 

ontwerp verkiezingsprogramma. Zo mogelijk worden ook externen 
(maatschappelijke organisaties en leden gewest) erbij betrokken. 

• De programmacommissie zorgt voor inhoudelijke afstemming met het 

ontwerp verkiezingsprogramma voor de waterschapsverkiezingen 2019. 
Tevens wordt voor inhoudelijke afstemming gezorgd  met de ontwerp 

verkiezingsprogramma’s in de relevante, aanpalende gewesten.  
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Profiel voorzitter en leden programmacommissie 

• De voorzitter van de programma commissie heeft een duidelijk sociaal 

democratisch profiel en heeft aantoonbare kennis en ervaring met de 
provinciale politiek. 

• De voorzitter is een visionaire pragmaticus: heeft een realistische visie  

(lange en korte termijn) op de PvdA profilering in provinciale staten en is 
in staat om in de gestelde tijd tot een scherp verkiezingsprogramma te 

komen.  
• De voorzitter is een teamleider die de talenten van de commissie leden 

goed tot hun recht kan laten komen, die het proces goed bewaakt en een 

resultaat gerichte instelling heeft. 
• De commissieleden hebben een duidelijk sociaal democratisch profiel. 

• De leden van de programma commissie hebben aantoonbare kennis en 
ervaring met de provinciale politiek en het provinciale beleid.  

• De commissie leden hebben een lange en korte termijn visie op het 

provinciale bestuur en de rol van de PvdA daarin. 
• De commissie leden zijn team spelers die met elkaar en met de PvdA leden 

in het gewest Utrecht tot een duidelijk geprofileerd verkiezingsprogramma 
kunnen komen.  

• Voorzitter en leden van de programmacommissie beschikken over goede 

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

 

 


