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Verslag Gewestelijke vergadering, zaterdag 14 april 2018,  

 
Locatie: Activiteitencentrum Duivenwal in Veenendaal.  
 
Opening, welkom heten en introductie van het inhoudelijke deel 

We blikken terug op de gemeenteraadsverkiezingen en proberen met elkaar de uitslag te 

duiden. Een aantal leden uit afdelingen is gevraagd een voorzetje te verzorgen. 

We willen vooral leren van elkaars positieve ervaringen en zo lessen trekken ten behoeve 

van de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap in dit 

najaar en voorkaar 2019. 

 

René leidt de bijeenkomst in. We starten met een inhoudelijk deel: reflectie op de 

afgelopen verkiezingen. Daarna een formeel deel om commissies in te stellen etc. Als 

voorbereiding op de provinciale verkiezingen, die van de Waterschappen en die voor 

Europa. 

 

Terugblik verkiezingen:  

Frans van Soest (Stichtse Vecht) trapt af. Er is gewerkt met gekochte data waaruit je af 

kunt leiden war je met succes campagne zou kunnen voeren. 

Dat betekent gericht je energie inzetten. Dat leverde een selectie van 6.000 van de 25.000 

adressen op. Daaroverheen gericht meerdere malen geflyerd. 

Verder waren er goed bezochte bijeenkomsten rond thema's die spelen. Op vijf plekken 

was er zo een 'overtuigingscampagne'. Leverde drie zetels op. Bijzonder was dat D66 niet 

mee mocht doen. 

Het kopen van de big data kostte 1600 euro. Heeft echt goed geholpen om te bepalen wat 

je waar inzet. Stichting Politieke Academie was de leverancier. 

Online was er ook veel aandacht, 20 banjers op inhoud. Filmpjes op Facebook. Het online 

deel wordt nog geëvalueerd. 

Over de relatie met GroenLinks: PvdA zit vooral op het sociale, GL op het duurzame. 

Elders versterken beide elkaar, bijvoorbeeld Utrechtse Heuvelrug. 

In Stichtse Vecht is al voor de zomer begonnen met avonden als voorbereiding op het 

programma.  In de eerste flyer werd gerefereerd aan wat bereikt is, vooral voor de trouwe 

aanhang. Daarna vooral focus op wat de PvdA in de toekomst wil. 

Vanuit ervaringen in Almere (van 5 naar 7) is bekend dat er veel met foto's gewerkt. En 

de eindslogan daarvoor was vernieuwd vertrouwen.  

Die slogan triggert de vergadering. Is dat niet te defensief?  

 

Bert Veenstra haalt Haarlem aan, daar is vroeg begonnen met thema's als duurzaamheid. 

Een hele oppositionele campagne. En ook een heel persoonlijke campagne, mensen 

brieven schrijven vanuit de kandidaten. Bijvoorbeeld aan je buurtgenoten. 

Het thema BOND wordt uitgelegd. Breed gedragen, Oplosbaar, Nodig zijn en Diep in de 

buik voelen. Kwam gisteren op een clubmeeting naar voren. 

 

In Stichtse Vecht waren 20 van de 180 leden op de been! Met een actieve APP-groep. 

Gesuggereerd wordt om de evaluaties van de verschillende campagnes met elkaar te 

delen. 
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Het formele deel van de vergadering:  
 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 
 

René deelt mee dat er bestuurszetels vacant komen. Komt mailing over. 

Sytse wijst op de Nacht van de Vluchteling. Het zo mooi zijn om met een groep 

PvdA-ers mee te lopen. 

 

 

2. Vaststellen verslag vergadering 3 februari 2018 (zie website) 
Geen opmerkingen. N.a.v.: Er moet een nieuwe kascommissie komen, volgende 

vergadering. 

 

3. Vaststelling opdracht aan en bemensing van twee kandidaatstellings-
adviescommissies en twee programmacommissies.  

Op de website vindt u deze stukken als nummers 1-4. De stukken vanaf 
nummer 5 gaan over profielen en competenties. Ook deze worden formeel 
vastgesteld. Streven is om de lijsttrekkers voor beide verkiezingen op 4 juli 

te kiezen. Beiden kunnen dan adviseren over de programma’s en de 
kandidatenlijsten die op 29 september worden vastgesteld. 

 
1: Opdracht programmacommissie Waterschappen: vastgesteld 

Bemensing met Jan Reerink als voorzitter. Frank Slooten stapt liever over naar de 

Programmacommissie Staten. Akkoord met de kanttekening dat het wenselijk is en 

volgende keer de namen met iets van een achtergrond  

van tevoren gestuurd is.  

 

2. Programmacommissie PS: opdrachtformulering akkoord.  

Bemensing: Juli d’Hondt wordt voorzitter. Frank Slooten wordt 

toegevoegd.  Akkoord. 

 

3. Kandidaatstellingscommissie HDSR. Erik Eggers als voorzitter wordt niet 

gesteund vanwege zijn inbreng als het gaat om inkomenspolitiek (kwijtstelling). 

<naschrift: hij trekt zich terug als kandidaat> 

We laten het aan de commissie zelf de voorzitter kiest. Het is de vraag of Grace 

Tamahal beschikbaar is. Reinie Kaas wordt toegevoegd, met Ursula Blom wordt nog 

contact gezocht. 

 

4. Kandidaatstelingscommissies: 

De HR-achtergrond moet goed geborgd worden, eventueel met een aanvulling voor 

beide commissies.  Met die toezegging akkoord. 

Er komt nog een toelichting met de achtergronden van de voorgestelde kandidaten. 

Het voorstellen van de leden van de programmacommissies wordt gemist door de 

vele afwezigen. 

 

5-8: De profielen. 

6- Profiel lid waterschap etc.: akkoord 

6- Profiel PvdA Statenlid: er staat nog een foutje in, verder akkoord. 

7- Competenties voor alle profielen: akkoord 

8--Profielfractie: akkoord. 
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4. Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom 
Rob meldt dat Willie Wagemans zich even terugtrekt wegens gezondheidsproblemen. 

Betekent dat er een nieuwe fractievolger aangezocht wordt. 

Er ligt naar de verkiezingen toe een flinke uitdaging, de meeste stemmen komen tot 

nu toe uit de grote steden, juist daar scoorde de PvdA minder goed. 

Het Henschotermeer is nu een thema: de (gratis?) toegankelijkheid daar. 

Aanbesteding van de regiotaxi was een punt en natuurlijk de Uithoflijn die later en 

duurder uitvalt. Naast dit speelt ook in hoeverre GS de zaak voldoende onder controle 

hebben. Belangrijk is dat er nu een Rekenkameronderzoek komt, uitslag eind van dit 

jaar. 

De 85 mio komt deels uit het mobiliteitsfonds waar gemeenten al plannen voor 

hadden gemaakt op het gebied van fietsprojecten etc. 

Laatste punt is het statiegeld. 

 

 
5. Actualiteiten uit de Waterschappen 

Aart van Malenstein: Insectenbeleid, sterfte als gevolg van bestrijdingsmiddelen. Een 

ander punt is de mestfraude. Te veel mest uitrijden is slecht voor het milieu.  De 

kwijtschelding komt onder druk te staan. 

Als laatste: denk aan een goede invulling van het Kieskompas en de Kieswijzer. 

 

HDSR: ook daar speelt bij diversiteit. 

Het waterschap probeert alle afval te verwerken tot brandstof. 

Dijkversterking, nieuwe zuivering in Utrecht. De tarieven worden landelijk 

bestudeerd op een nieuw tarievenstelsel. Jan Reerink wijst verder p het uitgebrachte 

magazine. 

 

AGV: Wat daar speelt is medicijnresten in het water. Er ligt een initiatief dat ook 

doorgestuurd wordt naar de Unie van Waterschappen. Er wordt gewerkt aan de 

schoonmaking van het Slijk. 

 
 
6. Als er vertegenwoordigers aanwezig zijn: actualiteiten uit Tweede en Eerste 

Kamer en partij.  
Niemand aanwezig. 

  

7. Rondvraag en sluiting 
a. Komt er een voorcongres: ja, onderwerpen in de Ledenkamer. 

b. Campagne: Frans van Soest doet en beroep om contact te houden over zaken die 

spelen. Laat zien dat wij als partij lokaal wel een lijn hebben met de provincie. 

 
 

Utrecht, 14 april 2018 

Sytse Koopmans 

 

 

Bijlage: de samenstelling van de vier commissies. 
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SAMENSTELLING van de vier commissies, vastgesteld op 14 april 2018 
 

 

Programmacommissie Staten 

 

Constantijn Jansen Op de Haar  

Hans Blom (eindredacteur)  

Julie d'Hondt (voorzitter)  

Annet Krijgsman  

Rob van Muilekom  

Lau Bosse  

Ersin Bolukbas  

Frank Slooten  

  

 

 

Programmacommissie HDSR 

 

Constantijn Jansen op de Haar  

Johan Steen  

Jan Reerink (voorzitter)  

Frans van Bork  

Gert Mulder  

Kees de Kruijff  

  

 

 

Kandidaatsstellings adviescommissie PS 

 

Bouchra Dibi (voorzitter)  

Jeroen Muller (secretaris)  

Sophia Jeddaoui  

Hans Schraders   

Jocko Rensen   

Rolf van der Weide  

  

 

 

Kandidaatsstellings adviescommissie HDSR 

 

Grace Tamal  

Lineke van Bruggen  

Jan de Wilde  

Reinie Kaas  

Ursula Blom  

Kiest zelf voorzitter  

  

 

 


