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Verslag van de ledenvergadering van 8 februari 2020 in Utrecht. 
 

Aanwezig: een 40-tal leden en belangstellenden waaronder Rinda de Besten, Maurits 

Depla en Jopie Nooren, lid van de Eerste Kamer 

 

Opening en vaststelling agenda. 

René Harinck heeft zich afgemeld, hij is ziek. Sytse Koopmans vervangt hem. 

 

Mededelingen. 

We staan stil bij het recente overlijden van Jan Reerink, op de site staat een In 

Memoriam waarin duidelijk wordt dat Jan volop actief was voor en in de partij. 

 

Verslag van 23 november 2019: 

Niet gemaakt, was bijeenkomst in de ULU-moskee. 

 

Jaarrekening 2019. 

Henk licht de Jaarrekening toe.  

Eerst de exploitatie. Nieuw is de bijdrage aan de afdeling Utrecht voor de vergaderlocatie 

die door de afdeling afgestoten is. Verschillende kosten worden toegelicht. 

Daarna de balans.  

Over de partijfinanciën, Jopie doet een oproep om als landelijke partij te pleiten voor 

steun aan met name kleine afdelingen. 

Mark Pijlman als lid van de kascommissie vertelt. Marco Meijerink en hij hebben de 

stukken bekeken. Geconstateerd is dat de boelhouding er goed uit ziet, de gekozenen 

hebben hun afdracht ook daadwerkelijk afgedragen. 

Mark Pijlman treedt terug uit deze commissie, Marco Meijerink gaat nog een jaar door. 

De vergadering besluit Gerda van Velzen als nieuw lid in de commissie te benoemen. 

 

Uit het waterschap: 

Nanda van Zoelen, namens het waterschap, memoreert dat met name Jan Reerink 

gepleit heeft voor het voordagen van kandidaten juist ook vanuit politieke partijen. 

De coalitie loopt goed, Water Natuurlijk, het CDA en de geborde zetels. Alles schuurt dan 

weten de partijen elkaar te vinden omdat het uitvoeren van het programma de bindende 

factor is. Over peilbeheer, om ook rekening te houden met alle belangen. 

Over de afstemming met de provincie: loopt steeds beter. 

 

Uit de Provinciale Staten: 

Judi d’Hondt vertelt vanuit de fractie in de Staten. 

Er komen nu locaties in kaart voor windmolens en zonnepanelen. De provincie is onder 

toezicht gesteld door alle perikelen rondom de Uithoflijn, die leidde tot het niet 

goedkeuren van de Jaarrekening 2017 en 2018. Dit brengt wel de nodige extra kosten 

met zich mee. 

Stikstof beleid is een belangrijk issue. 

De vriendschapsband met een regio in China wordt afgebouwd. 

Rob van Muilekom, gedeputeerde namens de PvdA gaat verder over wonen. Belangrijk is 

dat de regio de planen op elkaar afstemt en meer met 1 geluid naar Den Haag komt. 

Wonen kan niet zonder infrastructuur. Naast in de toekomst in de polder Rijnenburg 

moet er vooral binnenstedelijk gebouwd worden en met bescheiden uitbreidingen van 

kleinere plaatsen. 



De Nieuwe Hollandse Waterlinie krijgt de Unesco status, dat legt ook beperkingen op qua 

mogelijkheden voor woningbouw. 

Enkele vragen volgen over het oprekken van de rode contouren. Er is vanuit afdelingen 

een idee om op 1 mei een plan te presenteren met een kaart van de provincie. 

 

Vanuit de Eerste en Tweede kamer: 

Jopie over de landelijke politiek. Nederland is een heel rijk land en toch is er veel 

onvrede. Dit Kabinet treedt niet echt op als het gaat om werk, zie de commissie Borstlap 

en de slepende discussie over pensioen. De houdbaarheid van het stelsel in de zorg, het 

tekort aan arbeidskrachten. 

De staat van de rechtsstaat, zie de opstelling van het Forum voor democratie. PvdA pleit 

sterk voor de scheiding der machten. In de eerste kamer speelt de omgevingswet. 

 

Daarmee wordt dit formele vergaderdeel afgesloten. 

 

Met een pub quiz die maar 1 winnaar oplevert wordt het thema segregatie in het 

onderwijs ingeleid. Daarna presenteert Rinda den Besten (voorzitter PO-raad en actief in 

de PvdA) de nodige cijfers over wat er in het onderwijs rond dit thema speelt. Zij wordt 

aangevuld door Maurits Depla, directeur van een VMBO-school in Utrecht-Overvecht. 

Al snel ontstaan een levendige discussie waarbij duidelijk wordt dat je ook moet kijken 

naar wat er speelt rond huisvesting, sociale woningbouw, inkomens in het onderwijs en 

dergelijke. (Op verzoek is de PowerPoint Presentatie toe te sturen). 

 

Onderwijs segregatie vindt op drie niveaus plaats; 

 pedagogisch, jongeren voelen zich niet welkom en dat belemmert de eigen 

ontwikkeling. Ervaren zich niet als mede-eigenaar van de Nederlandse 

samenleving 

 sociaaleconomisch, jongeren groeien op in een schrale omgeving met weinig 

aanbod van cultuur, vorming en het zichzelf mogen zijn. Door een laag 

gezinsinkomen gaat alle energie op aan geld verdienen. 

 schoolsystemen, kennen onvoldoende mogelijkheden om op te stromen en 

sluiten onvoldoende op elkaar aan waardoor diploma stapelen niet mogelijk is. 

 

 Aanbevelingen uit het gewest: 

  

1 Een vmbo-schooladvies wordt door ouders en leerlingen als negatieve keuze ervaren 

i.p.v. als toegang tot waardevol beroep. Leerlingen hebben een negatief zelfbeeld en 

weinig zelfvertrouwen. Dit is te doorbreken met het vergroten van 

doorstromingsmogelijkheden naar andere type onderwijs. Versterk de 

ontwikkeling van brede scholen. 

 

2 Het onderwijs wordt als stoplap gebruikt voor maatschappelijke problemen zoals de 

aanpak van discriminatie en leren samenleven. Belangrijk is de vraag wat de 

maatschappij kan doen voor het onderwijs. Werk aan een inclusieve samenleving en 

bouw daar in het onderwijs op voort. 

 

3 De omgeving van de school is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bij de 

bouwopgaven moet rekening worden gehouden met gemengde 

wijken.  Ook betrokkenheid van ouders bij de school is belangrijk. Wanneer het 

afspiegelingsbeginsel van toepassing is herkennen leerlingen zich meer in de school. 

 

4 In het handelen van leerkrachten is onderscheid te maken in didactisch handelen en 

pedagogisch handelen. Op scholen in kwetsbare wijken vraagt dit veel van 

leerkrachten. Breng de honorering in overeenstemming met de zwaarte van het 

beroep. 

  



 

Na de lunch gaat een eerst uitgedund, daarna weer aangevuld gezelschap door: 

 

Verslag Voorcongres Gewest Utrecht op zaterdagmiddag 8 februari 2020: 

  

Gerard Bosman, gast vanuit gewest Zuidholland) geeft een toelichting op zijn amende-

menten en vertelt over hoe hij over de stand van zaken rond de ledendemocratie denkt. 

  

Rapport Commissie Borstlap: 

 

Bert Veenstra houdt een inleiding over het rapport. Al gauw mondt dit uit in een 

boeiende discussie over een aantal elementen: 

Wordt een van de betere rapporten van de afgelopen tijd genoemd, je hebt flex nodig 

maar je moet niet de hele tijd de rekening bij dezelfde groep neerleggen. De wet geeft 

heel veel mogelijkheden om slechte contracten te maken. Nederland heeft het meest 

flexibele flexsysteem ter wereld. Vier woorden: rem externe flex en bevorder interne flex. 

Uitzendwerk blijft mogelijk maar veel meer gereguleerd. 

Ontwikkelbudget per persoon biedt mogelijkheden, nu krijgen flex-werknemers veel te 

weinig mogelijkheden voor scholing. 

Er is chaos in regelingen die pay-rollers etc. te veel mogelijkheden geeft. 

Flexwerkers hebben het later niet al te ruim, te weinig geld om voor pensioen te 

reserveren. 

Er staat een passage voor groepen als migranten, vluchtelingen etc. Er is te weinig geld 

om hier iets aan te doen. 

Doel van het rapport in een nieuwe ordening op het terrein van de arbeidsmarkt. 

Kritisch geluid: het WRR-rapport wordt beter genoemd, gaat over kwaliteit van het werk 

en eerlijkheid. De vergroting van de interne flex is wel erg groot. Werkgever kan heel 

veel eenzijdig wijzigen.  

Het uitgangspunt van de wederkerigheid: andere invulling, geen plicht tot werk maar 

recht op werk. 

Over herverdelen van werk: staat vooral in het WRR-rapport. 

Rapport wil de uitwassen van flexwerk bestrijden, maar er zijn ook andere manieren. 

Voor MKB is payroll goedkoper, begin bij de basis, haal de perverse prikkels eruit. 

Je houdt uitzendkrachten voor maximaal een half jaar, de ZZP-er die er bewust voor 

kiezen en genoeg omzet halen. Maar je houdt mogelijkheden voor bepaalde tijd tot twee 

jaar. Dat betekent dat mensen geen huis kunnen kopen, wachten met gezinsvorming. 

De overheid gebruikt zelf in grote mate flexwerk. Dat wordt niet genoemd. Daar kun je 

verbeteringen realiseren. 

Wat willen we als PvdA: wat willen wij met versimpeling ontslagrecht en minder 

uitbetalen bij ziekte? Wij willen toch zekerheid! 

Geen recht waar plicht ontbreekt. Flexibiliteit van werknemers is nodig. 

Eerst budgetten op orde, persoonlijke aandacht voor mensen die wel willen integreren. 

Staat in het rapport. 

Oproepkrachten, nuluren-contracten en contracting zijn exotische krachten waar het 

rapport afstand van neemt. 

Als het om visie op arbeid gaat moet je je realiseren dat dit telkens verandert, neem de 

scope van tien jaar. 

Het scholingsbudget moet gepaard gaan met stimuleren dat mensen er iets mee doen. Je 

moet je competenties uitbreiden. 

Mantelzorg zou je moeten honoreren. 

Gevaar van opleidingsbudgetten is dat er een ‘verkeerd’ aanbod op los gaat. 

In het rapport wordt geplet voor een fatsoenlijk minimum. 

Gevaren voor de PvdA: kortere WW, de doorbetaling bij ziekte korter, kan de situatie 

opleveren dat de PvdA ze uit gaat voeren en wij daar de electorale rekening voor betalen. 

Het basisinkomen wordt gemist. In het rapport wordt dit bestaanszekerheid genoemd 

maar dat is niet hetzelfde. 

In de uitvoering zit de crux! 



 

Moties voor het Congres op 7 maart: 

 

 Motie Stichtse Vecht wordt van harte aanbevolen door het voorcongres, er zijn al 

100 stemmen voor. 

 Over motie 202002.74: ondernemerschap als route tot bestaanszekerheid: wordt 

onderschreven. 

 SDG-motie: wordt gesteund. 

 Motie over een eerlijker asielbeleid: wordt gesteund. 

 Omdat we nog niet zwart op wit hebben wat precies niet ingediend wordt rond de 

Statutenwijziging: Amendement op de Statuten over ledendemocratie, minder 

ledenraden etc.: gesteund als het toch niet wordt teruggetrokken. 

 Andere 2 onderdelen: de drempel linkse samenwerking en over lidmaatschap 

partijbestuur: gesteund. 

 N.a.v. discussie over commissie Borstlap: er wordt gewerkt aan een motie over de 

verbetering arbeidsomstandigheden voor zij die door de overheid worden 

ingehuurd, gelijke arbeidsvoorwaarden etc. Oftewel de overheid kan nu al het 

goede voorbeeld geven. 

 Idem over wat voor de PvdA voorop moet staan: de sociale 

zekerheid/bestaanszekerheid. 

 

Utrecht, 10 februari 2020 

Sytse Koopmans 

  





 


