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VOORWOORD 
Bij het opstellen van een jaarplan is het goed eerst te reflecteren op het jaar dat inmiddels afgesloten is: 2018. 

Een jaar dat in het teken heeft gestaan van de Gemeenteraadsverkiezingen en een discussie binnen de 

vereniging over de toekomst van de partij en de consequenties die dit met zich meebrengen. De gemeente-

raadsverkiezingen 2018 kunnen zich laten samenvatten als een bevestiging van de positie die de PvdA in het 

politieke landschap heeft ingenomen. Geen bepalende bestuurderspartij meer met vanzelfsprekende macht. 

Maar een ideologische linkse beweging die zich opnieuw aan het uitvinden is.  

Intern is na de zeer teleurstellende verkiezingsnederlaag in de Tweede Kamer in 2017 een discussie op gang 

gekomen over de toekomst van de partij. Dit is gepaard gegaan met de vorming van een vernieuwd 

partijbestuur en een nieuwe partijvoorzitter. De consequenties van deze nieuwe koers heeft ook gemaakt dat 

er een stevige discussie is ontstaan tussen de Verenigingsraad en het Partijbestuur. In deze Verenigingsraad 

spelen de Gewestelijke voorzitters een belangrijke rol. Al met al heeft dit geleid tot een herpositionering en 

professionalisering van de Verenigingsraad als gremium waar de gewesten en (grote) afdelingen de leden 

vertegenwoordigen en de verenigingsstructuur onderhouden. 

Ook heeft de discussie geleid tot een toekomstperspectief voor de partij. In het pamflet Positief Voorwaarts 
beschrijft het partijbestuur de richting, profilering en structuur voor de vereniging op korte en lange termijn. 
De koers laat zich als volgt samenvatten: 
 

We willen een links progressieve actiebeweging worden die van onderop is vormgegeven.  

Een vereniging waar ieders stem ertoe doet, waar iedereen zich gewaardeerd voelt en waar optimisme,  

plezier en verbinding de boventoon voeren. 

Om dit te concretiseren zijn een aantal hoofdpunten benoemd: 

 Profilering als links progressieve actiebeweging 

 Mensen staan centraal 

 Bondgenoten worden gezocht (politiek, maatschappelijke bewegingen) 

 Actie laten zien wanneer we zien dat verandering mogelijk is 

 Leden geven de partij vorm, niet andersom 

 De organisatie en financiën moeten op orde zijn 

 Professionele vrijwilligersorganisatie; vrijwilligers vormen de kern van de vereniging 

 Bouwen aan regionale actiecentra 

 Permanente campagne; zeker zijn van… 
 
Voor het Gewest Utrecht betekent dit dat er nog voldoende ontwikkeld kan worden. En aan deze ontwikkeling 

neemt het bestuur actief deel. En het Gewest zal merken dat taken vanuit het partijbureau gedelegeerd 

worden zoals opleidingen. Dit naast de traditionele taken zoals scouting en begeleiding van afdelingen. Met als 

handicap dat de financiële reserves opdrogen door een gewijzigde financieringsstructuur. Het gewest is 

hierdoor niet meer de vanzelfsprekende vraagbaak voor financiering van activiteiten. Maar het meest concreet 

wat gerealiseerd moet worden op korte termijn is een campagne om een goed verkiezingsresultaat te behalen 

voor de Provinciale Staten, Waterschappen en minder direct; de Eerste Kamer en het Europees Parlement.  

Dit Jaarplan is nu op hoofdlijnen, na bespreking in de gewestelijke vergadering worden concrete doelen en de 

manier waarop we die willen bereiken geformuleerd een gecommuniceerd. (Voor de zomer 2019) 
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GEWESTELIJK BESTUUR 

 

SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING 
In 2018 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur en de 

taakverdeling. Het bestuur is van mening dat de omvang en kwaliteiten binnen het bestuur voldoende zijn voor 

de taakstelling. Maar de samenstelling is erg eenzijdig; vrouwen en jongeren zijn niet vertegenwoordigd. Dat is 

een aandachtspunt voor het bestuur zal bij gelegenheid ingevuld worden wanneer geschikte potentiële 

kandidaten zich aandienen. 

Het gewestbestuur is als volgt samengesteld: 

 René Harinck; voorzitter (DB) 

 Sytse Koopmans; secretaris en scholingscoördinator (DB) 

 Henk de Jong; penningmeester (DB) 

 Vacature; fractievolger Waterschap 

 Ersin Bölükbas; algemeen bestuurslid, aandachtsgebied Nieuwe Nederlanders / Diversiteit 

 Wim Verhage, algemeen bestuurslid en webmaster 

 Hans Blom, fractievolger Provinciale Staten 

 Bert Veenstra, campagnecoördinator 

De volgende bestuursleden onderhouden contacten met de afdelingsbesturen en onderzoeken waar het 

Gewest een bijdrage aan kan leveren. 

 Regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg, Eemnes): Henk de Jong,  

 Regio Utrecht  (Utrecht, Zeist, De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden):  Ersin 

Bölükbas 

 Regio West (Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden, Stichtse Vecht): René Harinck 

 Regio Zuid-Oost (Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug): Sytse Koopmans. 

GEWESTELIJKE VERGADERINGEN 
Het bestuur organiseert drie tot vier gewestelijke vergaderingen per jaar en voorcongressen wanneer dit 

voorgeschreven wordt voorafgaand aan landelijke congressen. Wij plannen de gewestelijke vergaderingen rond 

een actueel thema in een regio in samenwerking met een afdeling. In de aanloop naar landelijke congressen zal 

een voorcongres georganiseerd worden. Qua locatie zullen wij ons ook komend jaar vooral ook richten op de 

kleinere afdelingen zodat die de kans krijgen hun zichtbaarheid te vergroten. De vergaderingen zijn opgenomen 

in een jaarkalender. 

VERSTERKEN VAN ONDERLINGE SAMENWERKING TUSSEN PROVINCIALE STATEN EN HOOGREEMRAADSCHAP 

Afgelopen jaar hebben wij het werk van de staten- en waterschapsfracties meer aan elkaar gekoppeld. Zo zijn 

beide fractievoorzitters bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Ook zijn in het bestuur voor beide fracties 

volgers aangewezen die regelmatig de fractievergaderingen bijwonen. In beide fracties vinden functionerings-/ 

voortgangsgesprekken plaats tussen de fractievoorzitter en de fractieleden. De fractievolger uit het bestuur 

neemt daaraan deel. De voorzitter van het gewest heeft een jaarlijks gesprek met de fractievoorzitters. De 

conclusies uit die gesprekken in het jaar van kandidaatstelling worden, in overleg en met goedkeuring van de 

betrokkenen, in vertrouwen gedeeld met de kandidaatstellingscommissies. Er is een jaarlijks breed 

wateroverleg: de drie waterschapsfracties in het gewest, de water woordvoerders binnen de drie provincies en 
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dagelijks bestuurders met waterverantwoordelijkheid (allen PvdA). Wij nemen deel aan de Verenigingsraad en 

het landelijk overleg van gewestvoorzitters om op landelijk niveau contacten te onderhouden met 

partijbureau, partijbestuur en andere gewestbesturen.  

 

EXTERNE COMMUNICATIE 
Voor communicatie met de media ligt de prioriteit bij de fracties. Zij zijn meer in staat op basis van de 

actualiteit media-aandacht te genereren. De website van de fracties en bestuur gewest Utrecht is een 

belangrijk extern communicatiekanaal.  

SCHOLING 
Op het gebied van scholing heeft het gewest een belangrijke rol door de organisatie en uitvoering van een 

Schaper Leergang. Deze verplichte leergang voor kandidaten voor fracties is in het voorjaar 2017 gestart en zal 

wanneer nodig in 2019 opnieuw georganiseerd worden. 

REGIONAAL ACTIECENTRUM 
De landelijke doelstelling van de partij om regionale actiecentra op te richten en te gebruiken voor het 

bevorderen van activiteiten in de regio’s wordt door het Gewest Utrecht op haar eigen wijze vertaald. Het doel 

van een regionaal actiecentrum is het bevordering van activiteiten in de regio, samenwerking met en tussen 

afdelingen, contact met leden en contacten met maatschappelijke organisaties. Wij zien niet de prioriteit en 

noodzaak om op één locatie, in één gebouw deze doelstelling van een actiecentrum te realiseren. Het 

investeren en in stand houden van een fysiek regionaal actiecentrum zal waarschijnlijk niet leiden tot gebruik 

door afdelingen. Het bestuur kiest er daarom voor om de activiteiten, zoals gewestelijke bijeenkomsten, in 

samenwerking met afdelingen te organiseren. Dit ligt in lijn met het streven om de samenwerking met en 

activering van afdelingen te bevorderen. Vanuit het gewest zal het bestuur meer een trekkersrol in gaan vullen. 

Voor financiering van activiteiten is dit een voorwaarde. Voor 2019 is er in de begroting geen rekening 

gehouden met aanvullend budget voor huisvesting. 

BEGELEIDEN VAN AFDELINGEN 
Een primair doel van het Gewest is het hulp bieden aan afdelingen, in de brede zin. Dit kan zijn door het 

begeleiden van fusies, maar ook hulp bij bestuurscrises. Het gewest kan als onafhankelijke partij een 

intermediaire of bemiddelende rol spelen. Naast deze min of meer reactieve manier van ondersteuning van 

afdelingen zal ook actief contact onderhouden worden met afdelingen door de contactpersonen binnen het 

bestuur. Het organiseren van gewestelijke bijeenkomsten in samenwerking met de afdelingen is hiervan een 

goed voorbeeld.  

Om de actieve contacten met de afdeling vanuit het bestuur op een hoger plan te krijgen wordt een 

taakstellend doel gesteld worden: De contactpersoon van het bestuur zal minimaal twee keer per jaar contact 

hebben met de afdelingen of een bestuurs- of ledenvergadering van de afdeling bijwonen. In 2018 is dit niet 

volledig uit de verf gekomen; dus een extra aandachtspunt voor 2019. Omgekeerd worden afdelingen ook 

opgeroepen meer van zich te laten horen, door te geven wanneer er vergaderingen van het bestuur zijn en te 

komen met vragen waarbij het gewestelijk bestuur een rol kan spelen. De verwachtingen van afdelingen ten 

opzichte van het gewestelijk bestuur zal via telefoontjes gepeild worden. 

SCOUTING 
Een van de faciliterende rollen die het gewest in de vereniging kan vervullen is de scouting. Om dat op te zetten 

is door de gewestelijke vergadering een scoutingsplan vastgesteld. De kern is dat de scoutingscommissie haar 

diensten verleent voor de invulling van functies in de volksvertegenwoordiging, partijorganen en 

projecten/losse klussen in de vereniging. Zij doet dit ten behoeve van alle niveaus. De scoutingscommissie 

neemt geen bevoegdheden van de organen in de vereniging over. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd aan 
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kandidaatstellingsadviescommissies en besturen. Ook kan ze personen adviseren zich ergens kandidaat voor te 

stellen of om een scholingscyclus te volgen. Omdat het over personen gaat en zaken gevoelig kunnen liggen zal 

ze in vertrouwelijkheid werken. De gewestelijke vergadering stelt procedures vast en het gewestelijk bestuur 

toetst kandidaten voor de Tweede Kamer marginaal. 

De scoutingscommissie werkt niet in het luchtledige, ze heeft contactpersonen in afdelingen, gewest en het 

land. Verschillende afdelingen hebben aangegeven graag eerst de resultaten van de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 af te wachten alvorens de contacten met de scoutingscommissie verder te 

activeren. Toch is de commissie al begonnen om haar netwerk op te zetten. 

De taakverdeling is als volgt: 
Kees de Kruijf: Eemnes, Baarn, Amersfoort/Bunschoten, Soest, Leusden, Woudenberg, Renswoude en 
Veenendaal 
Jelle IJpma: Stichtse Vecht, Woerden, Oudewater, Montfoort, Lopik, IJsselstein  
Jan Reerink: De Bilt, Zeist, Utrecht, Bunnik, Nieuwegein, Vianen, Houten, Wijk bij Duurstede, Utrechtse 

Heuvelrug en Rhenen 

DIVERSITEIT IN GEWESTELIJKE ORGANISATIE 

Wij hechten waarde aan diversiteit in ons partij in de brede zin des woord. Nieuwe Nederlanders, LHTB-ers etc. 

Wij realiseren dat integratie van grote groepen nog een inhaalslag te maken heeft. PvdA is van oudsher een 

sociale partij die aandacht en mogelijkheden dient te creëren zowel in zijn eigen organisatie alsmede dient uit 

te dragen als een volkspartij in Nederland. Niet meer buitensluiten maar binnen sluiten. Nederland is van ons 

allemaal. Eerlijk, opkomend voor groepen die het hardst nodig hebben. Dat is zeker niet achterhaald gezien de 

achterstand en achterstelling nog een rol speelt in onze samenleving. 50 jaar gastarbeiders verhaal is nog niet 

afgerond.  Ondertussen komen er jaarlijks nieuwe groepen Nieuwe Nederlanders ons land binnen. Alhoewel wij 

op het goede weg zijn gaat het langzaam en het gaat niet van zelf. Er is nog veel te overwinnen. Gewestelijke 

organisatie van ons realiseert zich dat deze noodzakelijke stappen duurzaam nodig zijn en wil zich in dit 

aandachtsgebied realistisch profileren in de komende jaren. Dat willen wij in samenspraak doen met onze 

gewestelijke partners. En met MZO kortom met ieder die zich in deze wereld positief gedraagt. Met concrete 

stappen en met grote dosis enthousiasme aan de slag gaan om op ten duur een gedragen en gewenste 

resultaten te bereiken.  

FINANCIËN 
In 2016 is een activiteitenfonds ingericht voor het financieel ondersteunen van activiteiten door afdelingen en 

andere gremia binnen het gewest Utrecht. Een commissie is ingesteld om namens het bestuur van het gewest 

uitvoering te geven aan het beleid rond het activiteitenfonds. De richtlijnen voor toekenning van uitkeringen is 

in 2017 verder aangescherpt. Het gewest is met de penningmeester vertegenwoordigd in de commissie. De 

commissie rapporteert over haar werkzaamheden aan de Gewestelijke Vergadering. 

 

Bij dit Jaarplan hoort de begroting voor 2019. 

 

 

Namens het gewestelijk bestuur,  

René Harinck,  januari 2019 
 


