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VERSLAG, Gewestelijke vergadering, zaterdag 6 april 2019 
  

Locatie: Dorpshuis Fort Vreeswijk 

 

Er waren 32 leden aanwezig. 

 

 

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

Door de afwezigheid van René Harinck neemt Sytse Koopmans het voorzitterschap waar. 

 

 2.   Vaststelling agenda en mededelingen 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 3.   Vaststellen verslag vergadering 26 januari 2018 (zie website) 

Bij het verslag worden geen opmerkingen geplaatst, daarmee is het vastgesteld. 

 

 4.   Jaarrekening 2018. 

Deze wordt ter plekke uitgedeeld en ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. De 

kascommissie heeft naar de boekhouding gekeken en deze akkoord bevonden. De boeken 

zagen er goed uit, de penningmeester heeft goed werk verricht. De kascommissie wordt 

bedankt voor het verrichte werk. 

 

Toelichting bij de Balans: 

Afdracht land: zoals iedereen weet was dit een landelijke afspraak. Om de crisis door de 

inkrimping van het aantal leden met bijbehorende afvloeiingen te kunnen weerstaan is een 

beroep op gewesten en afdelingen met een reserve gedaan om bij te springen. Dit is in  

Utrecht ten koste gegaan van het activiteitenfonds. 

Bij de Verlies-en winstrekening: Henk licht enkele cijfers toe. 

De vergadering keurt daarna deze Jaarrekening goed. 

 

 5. Resultaten bij de waterschappen. 

Waterschap HDSR: Nanda van Zoelen licht de uitslag toe. Er is een harde en goede cam- 

pagne gevoerd, vooral de rode slinger met de bus (3x) was vruchtbaar. Toen kwamen de 

verkiezingen zelf. De uitslag viel iets tegen, de derde zetel is verloren gegaan.  

Water Natuurlijk (de samenwerking Groen Links en D’66) kreeg er 1 zetel bij, de program- 

ma’s van hen en de PvdA komen grotendeels overeen. Ondertussen is met de informateur 

gepraat, de belangrijkste punten voor ons zijn genoemd. Ook de ideeën over hoe wij de  

coalitie voor ons zien werd genoemd. Maandag koppelt de informateur terug. 

Bert Veenstra gaat in op deze analyse. Dit mondt uit in een discussie over de voor- en  

nadelen van het meedoen in de coalitie. 

Bij dit waterschap is het gewest bestuurlijk betrokken, dat geldt niet voor de volgende drie 

 

Waterschap Amstel Gooi en Vecht, bij monde van Gerjet Wisse: De PvdA ging van 5 

naar 4 zetels. Er liggen kansen voor een volledig groen college. Of de huidige coalitie gaat 

door. Ook hier rapporteert de informateur maandag. 

 

Waterschap Vallei en Veluwe bij monde van Kees de Kruijf: 1/3 ligt in Utrecht, 2/3 in 

Gelderland. Ook hier een zetel minder, van 3 naar 2. De informateur is tegelijk ook  

formateur, vooralsnog is het PvdA niet in beeld voor een college. 

 

Waterschap Rivierenland bij monde van Cristel van ‘t Pad: De PvdA ging hier van 12  

naar 13%. Levert geen extra zetel op. Water Natuurlijk is hier flink gegroeid. 
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6.   Resultaten verkiezingen voor de provincie 

Rob van Muilekom leidt in. Het samen campagne voeren met het waterschap is goed be- 

vallen, ook het werken met regio-coördinatoren. Energietransitie is een belangrijk issue.  

Bert Veenstra wordt met applaus bedankt voor zijn vele werk. Helaas hebben we 1 zetel 

verloren. De onderhandelingen zijn vrij snel gestart o.l.v. Bram van Ojnk. Nog niet duide- 

lijk is welke partijen deel uit gaan maken van de coalitie. De PvdA wil mee doen mits het  

groen en sociaal programma wordt. Er liggen grote vraagstukken als het om woningbouw  

en energietransitie gaat. Komende woensdag doet de informateur verslag. 

Procedure qua rol gewestelijke ledenvergadering bij coalitievorming voor de PS en HDSR: 

Henk de Jong licht de Statuten toe. Meedoen aan een coalitie en het oordeel over het 

coalitieprogramma is aan de ledenvergadering. Het gewestelijk bestuur vraagt omwille van 

d wendbaarheid en snelheid om het mandaat om hierover te besluiten. Vanuit de vergade- 

ring wordt gepleit om toch een besluitvormende ledenvergadering te houden.  

In twee rondes worden besluiten genomen, voor zowel de Provincie als het waterschap  

Geldt dat als het mocht komen tot een coalitie en dus deelname aan het bestuur, er een 

gewestelijke ledenvergadering komt. De vergadering gaat voor deze vergaderingen ak- 

koord met een kortere tijd tussen het uit doen gaan van een uitnodiging en de datum van 

de vergadering: uiterlijk woensdag de mal uit maakt een vergadering op zaterdag van  

dezelfde week mogelijk. 

 

7.   Werken met ledenpanels, als instrument voor het gewest maar ook voor 

afdelingen.   

Bert Veenstra vertelt iets over het ideeën van het werken met een panel. Dit als een van  

de uitwerkingen van het Jaarplan. De andere uitwerkingen van dit Jaarplan volgen de vol- 

gende ledenvergadering. 

Bert heeft over het fenomeen ledenpanel een presentatie meegemaakt. Er is al mee ge- 

werkt in een aantal afdelingen en de resultaten zijn goed: meer participatie van leden in 

discussies, grotere opkomt op ledenvergaderingen. Dat zou ook kunnen gaan gelden voor  

het gewest. 

Het Rode Nest verzorgt de ICT. Voorwaarde voor het werken met een ledenpanel is dat er 

een actieve werkgroep naast het bestuur de coördinatie op zich neemt. 

Discussie: Wat doe je met de uitkomst versus de ledenvergadering, wat doe je met leden 

zonder emailadres die dus niet aangeschreven worden? 

Gepleit wordt dat ledenpanels niet de discussie van ledenvergaderingen verminderen.  

Het moet gaan om een aanvulling op het bestaande systeem met ledenvergaderingen. 

Besloten wordt dat het gewest met een ledenpanel kan gaan werken, na verloop van tijd  

volgt een evaluatie over hoe het bevalt en wat de resultaten zijn. Afdelingen kunnen zelf 

besluiten of ze mee willen doen en kunnen voor ondersteuning bij het gewestelijk bestuur  

aankloppen, zo wordt toegezegd. 

 

 8. De Europese Verkiezingen.  

Agnes Jongerius houdt een inleiding over wat er in Europa de afgelopen tijd bereikt is en  

wat er aan onderwerpen op de rol staan., Ze benadrukt het belang van de verkiezingen en 

roept op tot een goede campagne. Zelf is ze voor afdelingen bevraagbaar om op bijeen-

komsten mee te komen praten. 

           

 9. Over de afgelopen en de komende campagne. 

Bert Veenstra vertelt over hoe de komende campagne voor de Europese verkiezingen er 

uit zal gaan zien. 

      

10. Rondvraag en sluiting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, een volgende keer zal een microfoon 

geregeld worden. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de lunch. 

 
    
 

 

 
     

 

  

 


