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 VERSLAG 
 

Gewestelijke vergadering, zaterdag 14 juli 2018,  
 

1. Vaststelling agenda en mededelingen. 

Om tien uur beginnen we. René stelt de agenda voor, de verkiezing PS komt voor die van 

de waterschappen omdat een aantal leden om 11.00 moet vertrekken. De 

campagnecommissie wil ook iets vertellen, komt bij punt 6.  

 

2. Verslag vorige vergadering 

Verslag vergadering 14 april: goedgekeurd.  

 

      3. Lijstrekkers benoemen voor PS en Waterschap. 

Sytse Koopmans licht het bestuursvoorstel en de procedure toe. Al eerder bespraken we 

op deze vergadering het voornemen om voor de zomervakantie te komen tot de keuze 

voor beide lijsttrekkers. Over profiel en eisen aan deze functie is gediscussieerd, het 

profiel is vastgesteld. Voor beide procedures zijn kandidaatstellingsadviescommissies 

gevormd en deze zijn met het profiel en de sollicitanten aan de slag gegaan. Dat heeft 

geleid tot beide voorliggende enkelvoudige voordrachten. Het bestuur heeft de 

voordrachten van beide commissies overgenomen. 

 

Daarna is er behoefte aan eerst een discussie over de procedure, leden verwijzen naar de 

reglementen. Gaat het nu om een dispensatie voor wat in Statuten en HHR staat, en mag 

je dan wel benoemen? Wat is het beste voor de PvdA?  

Er is vanuit de vergadering behoefte aan een afweging m.b.t de andere kandidaten. 

En de rest van de lijst dan, moet dat niet in samenspraak met de keuze voor een 

lijsttrekker? 

 

Iemand brengt in dat twee vergaderingen over de vaststelling van de lijst niet tegen de 

Statuten is. Daar wordt verschillend over gedacht. Opnieuw gaat de discussie verder, de 

zorgvuldigheid is niet voldoende geborgd, zo wordt betoogd. Ook over de schade die 

mensen op kunnen lopen. Dat geldt ook voor de mensen en het werk van de 

kandidaatadviesstellingscommissies.  

 

Maar wordt er ingebracht, er is gestemd over de procedure met een voordracht door het 

bestuur op weer op voordracht van de beide commissie. Nu anders beslissen betekent een 

gewijzigde opdracht aan de commissies. 

Daarop wordt gesteld dat we met elkaar een slechte procedure hebben vastgesteld.  

Anderen: maar we kunnen ook de keuze van de lijsttrekker als enig punt in augustus 

houden met discussie over andere kandidaten voor het lijsttrekkerschap.  

 

Na een door het bestuur voorgestelde schorsing doet het bestuur een voorstel:  

Het bestuur trekt het voorstel in en komt ergens in september terug met de keuze van de 

beide lijsten met de twee nu genoemde namen voor het lijsttrekkerschap. Dit nadat 

conform de Statuten en HHR het programma is vastgesteld.  

Bouchra Dibi (commissie PS) licht daarop de positie van de commissies toe. Het voorstel 

van het bestuur wordt daarna met applaus door de vergadering begroet. 

 

         4.  Stand van zaken de programmacommissies:  

Eerst de Waterschappen:  

HDSR: 80% is al beschreven, er gaat nu gepraat worden met diverse groepen. Een heel 

stel organisaties is benaderd daarmee gaat gepraat worden.  

Vallei en Veluwe: zitten laat in het traject, gesprekken met kandidaten in september.  

GV: programmacommissie is begonnen, de kandidaatstelling moet nog starten.  
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Provinciale Staten: er wordt hard gewerkt, twee regionale bijeenkomsten zijn er nu 

geweest en een vergadering met de fracties van Utrecht en Amersfoort. Stichtse Vecht 

heeft schriftelijk input geleverd.  

Begin september wordt aan de eindtekst gewerkt,  

 

          5. Het campagneteam. 

Bert Veenstra voert het woord namens het campagneteam, er is een plan, er is geld en 

een planning. Een en ander wordt afgestemd met het bestuur. Bert noemt de missie:  

De missie van PvdA gewest Utrecht ten aanzien van de verkiezingen in 2019 kan niet los 

worden gezien van de situatie waarin de PvdA zich momenteel bevindt. In het licht van de 

achtereenvolgende verkiezingsnederlagen wil PvdA gewest Utrecht een nieuwe koers 

inslaan met een programma en een campagne die het vertrouwen van de kiezers gaat 

hervinden. Een nieuwe koers die verbonden is met de beginselen en idealen van onze 

partij, een koers die Nederland weer het vertrouwen zal geven dat PvdA haar 

sociaaldemocratische idealen kan verwezenlijken. Een koers die herstel zal beloven in een 

Nederland voor iedereen waarin gestreefd wordt naar een betere verdeling van inkomen, 

kennis en macht. Met een aansprekend verkiezingsprogramma zal PvdA in de provincie 

Utrecht haar zetels moeten kunnen houden of er zelfs eentje winnen. Dit kunnen we 

bereiken door ons op de juiste wijze te profileren en ons bij het kiezerspubliek te 

presenteren.' 

  

Annet Krijgsman (fractie PS) noemt het besluit dat Vijfherenlanden erbij komt en al in 

november verkiezingen houdt. We kunnen ze ondersteunen bij de campagne. 

 

         6. Bestuursverkiezingen. 

Er wordt ingebracht dat het moment ongelukkig is. Het loopt parallel met de 

kandidaatstellingstermijnen. Voor PS en Waterschap, weerhoudt dat mensen niet om zich 

voor het bestuur te kandideren? 

Voorstel blijft om nu wel een en ander af te handelen.  

Ersin Bolukbas, portefeuille Nieuwe Nederlanders is herkiesbaar: applaus. 

Voorzitter: René Harinck: applaus  

Secretaris: Sytse Koopmans: applaus  

Wim Verhagen, webmaster: applaus  

Hans Blom, contact met de fractie PS: applaus  

Daarmee is er nog 1 vacature: contact met de fractie Waterschap. 

Gert Mulder treedt af en wordt beloond met een boeket bloemen.  

Gepleit wordt om actiever de vacature te vermelden. Ook de scoutingsccommissie kan een 

bijdrage leveren.          

 

7. Actualiteiten uit: 

Rob van Muilekom over PS: Afgelopen weken heeft de fractie zich druk gemaakt over de 

kadernota Mobiliteit. Iedereen moet meekomen en gezondheid in de brede zin zijn de 

punten waarmee de fractie de discussies in gaat. Ook het welkom heten van Vijfherenland 

is een punt.  

Onderwijs en werkgelegenheid: zit op het randje van het werk van de provincie. Het woord 

onderwijsvoucher valt, wordt verder opgepakt door GS.  

Wonen: 35% sociale woningbouw in uitgangspunt en energieneutraal en klimaatbestendig 

bouwen.  

Energietransitie is een ander onderwerp: hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen mee kan 

doen.  

Provincie Utrecht is populair, menig bedrijf wil zich hier vestigen, mensen willen hier 

wonen.  

Mobiliteit, juist ook buiten stad.  

Groene contour: ook buiten de geëigende gebieden ontwikkelingen mogelijk maken.  

Er wordt vanuit de vergadering om steun gevraagd voor middelde huur (€ 750-900 huur). 
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Is heel ingewikkeld om voor elkaar te krijgen, zo wordt gesteld. Aangevuld wordt met de 

groep  € 350-500. Vanuit de stad Utrecht wordt gepleit voor het samen optrekken als 

PvdA van fracties van Utrecht en omliggende gebieden als PvdA.  

 

Constantijn Jansen op de Haar over HDSR: De zuivering in de Bilt draait vaak energie-

neutraal, belangrijk voor het waterschap. De nieuwe zuivering in Utrecht gaat naast 

stroom ook warmte leveren. Het klimaat vraagt veel aandacht. Er wordt subsidie aan 

gemeentes gegeven om ideeën uit te werken om iets te doen aan de klimaatverandering.  

 

AGV: kwijtschelding is nu ook van toepassing op ZZP-ers. Ook de kosten voor 

buitenschoolse opvang tellen nu mee (solidariteit), Microverontreiniging is een thema. De 

Angstel is bepaald niet schoon maar dood water. 

Gevraagd wordt wat het waterschap doet aan social return. Er wordt binnen alle 

waterschappen mee gewerkt, vaak blijkt dat succesvol. 

 

Agnes Jongerius sluit af met nieuws uit Europa. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is 

een thema. Er lijkt te weinig geld in het Europees Sociaal Fonds te zitten in verhouding tot 

de aanvragen, dat geeft problemen.  

Europa regelt bijvoorbeeld ook de grens van de sociale woningbouw, nu € 70,00. 

Ander thema is gelijk loon voor gelijk werk. Landen hebben nu twee jaar om de richtlijnen 

om te zetten in hun wet- en regelgeving. 

Tegen de onderwerp migratie wat zo opspeelt, moet je reageren door andere onderwerpen 

te agenderen. Het onderwerp regelingen voor internationaal opererende chauffeurs wordt 

genoemd. Vanuit de fractie PS wordt genoemd dat er Europese regels zijn die maken dat 

je bij aanbestedingen wel degelijk rekening kunt houden met sociale zaken als lonen en 

rusttijden. 

 

            8. Rondvraag: 

Hoe staat het met het werkprogramma van het bestuur? Geantwoord wordt dat er nu veel 

energie is gaan zitten in het voorbereiden van de verkiezingen. Soms is het moeilijk om 

contacten te leggen met afdelingen. Omgekeerd weten afdelingen met een hulpvraag het 

bestuur wel te vinden. 

 

De volgende keer komt de tussenstand scoutingscommissie op de agenda. 

 

 

Goiingaryp, 16 juli 

Sytse Koopmans 


