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VERSLAG   Gewestelijke vergadering, zaterdag 24 november 2018,  

In Sportcafé de Vaart, Jacob Barneveldstraat 24 te Linschoten 

 

 

1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.  

René meldt dat het onderwerp Europa niet ingevuld wordt. Er zijn geen amendementen 

ingediend en de gast Kati Piri heeft af moeten bellen wegens ziekte. 

 

2. Vaststelling agenda en mededelingen 

Opmerking: Dick Kaas mist op de agenda het punt Voortgang Jaarplan 2018. Nemen we 

mee in de planning van de vergaderingen voor 2019. 

 

2. Vaststellen verslag vergadering 13 oktober 2018 (zie website) 

Dick licht zijn opmerkingen toe, het bestuur haf toegezegd het punt te agenderen. 

 

3. Nieuws van de campagne, door Bert Veenstra. 

René licht toe, er zijn nu programma’s, er zijn kandidatenlijsten. Er is een bijeenkomst 

geweest tussen de campagne commissie en de twee lijsttrekkers. 

 

Via een aantal sheets vertelt Bert wat de campagne in gaat houden: 

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 sociaal-

democratische 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. 

De PvdA vindt dat onze maatschappij er een dient te zijn van verbondenheid, solidariteit 

en rechtvaardigheid. Waar idealen resulteren in een inclusieve samenleving die is 

gebaseerd op gemeenschappelijke waarden. Waarden zoals bestaanszekerheid, goed 

werk/werkomstandigheden, verheffing en binding. Gelijke kansen voor iedereen in onze 

samenleving en vooruitgang voor eenieder die daarnaar streeft. De PvdA zal opnieuw een 

geloofwaardig verhaal neer moeten zetten. Een verhaal van vrees en verlangen en een 

optimisme naar de toekomst. Geen loze beloften maar een concreet handelingsperspectief. 

Bijv. ook voor de nieuwe Nederlanders, onze verloren kiezers! Hiervoor is het noodzakelijk 

dat er een krachtig leiderschap zichtbaar wordt gemaakt. Een leider die ruimte krijgt in 

een dynamische campagne. 

We willen meer toenadering tot onze kiezers door bijv. bijeenkomsten te organiseren voor 

een groot publiek. 
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Strategie 

 
• Begin op tijd met de campagne (neem ook de evaluatie van de vorige campagne 

mee) 

• Maak een completerende mix van grond
*

- en digitale campagne (* zie hoofdstuk 4) 
• Zoek vroegtijdig contact met doelgroepen en praat met ze (benadering via de 

huidige fracties) 
• Vier successen die in het gewest zijn behaald (interview fractie) 
• Maak gebruik van de Zeker zijn…slogans, vrees en verlangen  
• Maak weer gebruik van de zogenaamde ‘Rode Linten’ als in vorige campagnes; 
• De digitale campagne heeft als basis de Provinciale website waarop vele verhalen 

zullen worden gepubliceerd en geresoneerd via Facebook en Twitter. De lijstrekker 
en de kandidaten zullen stukken moeten schrijven naar aanleiding van het PvdA 
programma en proberen persaandacht te genereren. 

 

Het waterschap haakt telkens aan, zeker bij activiteiten op straat. Digitaal is er meer 

mogelijkheid om je te onderscheiden. 

 

Daarna keken we even naar de inhoud, het verhaal van ‘Zeker zijn’. 

 

Afsluitend: Pleidooi voor eenduidigheid. 

 

4. Ingelast punt: Begroting 2019 

Henk de Jong licht het overzicht toe. Het meedoen met de huur van het partijkantoor aan 

de Van Brammendreef wordt in deze begroting gemist. De afdeling Utrecht heeft inmiddels 

besloten de Van Brammendreef af te storen. 

Er wordt gepleit om wel degelijk fondsen te werven binnen het gewest. Neemt bestuur 

over. De begroting wordt hiermee vastgesteld. De campagne voor de Europese 

verkiezingen is meegenomen bij de post toevoeging aan het Verkiezingsfonds. 

 

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

Rob meldt dat Julie d’Hondt nu met zwangerschapsverlof is, Marieke loopt al een tijdje 

mee en wordt binnenkort geïnstalleerd. Actueel is het disfunctioneren van GS en het 

ambtelijk apparaat, vooral rond de Uithoflijn. Ook ligt er een rapport over 

organisatieontwikkeling. Rob noemt deze onderwerpen een energielek. Voor de mensen in 

Utrecht wekt dit waarschijnlijk vooral vervreemding op. De fractie onderzoekt hoe het 

openbaar vervoer voor mensen met een smalle beurs betaalbaar gemaakt kan worden. 

Er wordt aangevuld: de economische groei brengt met zich mee dat Utrecht volgebouwd 

gaat worden, terwijl juist het mooie wonen met veel groen zo geroemd wordt. Er wordt 

even vooruitgekeken naar de coalitieonderhandelingen, de verhoudingen met de andere 

fracties is goed, de fractie van de PvdA wordt gewaardeerd. 

 

 

6. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Frans van Bork (HDSR) 

De afgelopen twee maanden waren druk, de begroting is vastgesteld. Maar er komen 

grote uitgaven aan, kan op termijn gevolgen hebben voor de tarieven. Zoals het 

versterken van de Lekdijk en de sanering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Er loopt een proef rond bodemverzakking. Waterdrainage in de buurt van Driebruggen. 

Ook de invloed van bebouwing wordt genoemd. Jopie Nooren (Eerste Kamer) noemt de 

omgevingswet die ook gevolgen heeft voor de waterschappen. Welke normstelling houd je 

aan? Ook de waterkwaliteit moet meegenomen, Europa heeft dwingende normen op dit 

terrein vastgesteld. Er komt contact tussen de fractie van het waterschap en Jopie Nooren 

om verhalen op te halen voor het debat in de Eerste kamer over de omgevingswet. 

 

7. Actualiteiten uit het Waterschap, door Gerjet Wisse (AGV) 

Ook hier speelt natuurlijk de omgevingswet. Dit is een majeure stap voor het waterschap. 

Nieuwe sanitatie in Amsterdam: invoeren zwart en grijs water en warmte uit het water 

halen. 
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Het belastingsysteem gaat veranderen, nu wordt veel in kaart gebracht. De boeren betalen 

hier onrechtvaardig veel. 

De bodemdaling wordt tegengegaan door de bodemdaling voor 75% te volgen. De PvdA 

vindt dit te weinig en wil hier tot 50% gaan. 

 

8. Actualiteiten uit de Eerste Kamer door Jopie Nooren. 

Er is actief meegedaan aan de campagnes in de herverdelingsverkiezingen. 

De uitgestoken hand vanuit de coalitie wordt niet gezien door 1e en 2e Kamerfractie. 

Positief is dat de dividendbelasting niet door gaat. De belastinginkomsten vallen mee. 

Het Belastingplan speelt nu in de 2e kamer en dus daarna in de 1e. Er is niet gekeken naar 

wat je onder het hoge en lage Btw-tarief laat weten. Ze spreekt over de sluiting van de 

ziekenhuizen in Slotervaart en Lelystad. De minister heeft zijn rol niet gepakt. 

In de discussie over de grondwetwijziging: de PvdA was tegen omdat niet geregeld is hoe 

de benoemingen dan nu wel gaan lopen. Voorlopig blijft het zoals het is: via de raad. 

N.a.v. vragen: we zijn geen voorstanders van concurrerende verzekeraars die de inkoop 

doet. Het plan van de SP, een Nationaal Zorgfonds, wordt niet onderschreven. Punt is hoe 

je de zorg betaalbaar houdt. 

De vennootschapsbelasting gaat omlaag omdat de afschaffing van de dividendbelasting 

niet door gaat, het zijn nu communicerende vaten maar dat had niet gehoeven. 

 

     9. Rondvraag en sluiting 
   

Gerjet Wisse: spreekt over de luchtvaart, met name de MER rond Schiphol. Men lijkt 

Schiphol wat ruimte voor wat groei te geven. Een en ander heeft effecten voor de 

inwoners van Utrecht: meer vliegtuigen en andere routes. 

 

Daarmee wordt de vergadering afgesloten. 

 

 

Volgende ledenvergadering: 

 

Zaterdag 26 oktober, in Zeist. Aansluitend de Nieuwjaarsborrel van het gewest en de twee 

fracties samen met de afdeling Zeist. 


