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VERSLAG 
 

Gewestelijke vergadering, donderdag 28 januari 2021 via beeldbellen 
 

Thema: Het lanceren Digitale Campagne in Utrecht met 5 kandidaten door Bert 
Veenstra en Bram Donkers 
 
Aanwezig: 30 leden 
 
Agenda 
 

Welkom met de Internationale 
 Het zingen van de Internationale dan wel het lied van Shirma ‘This world is on 

fire’ mislukte door technische redenen. 
 

Mededelingen: 
           N.a.v. het congres van deze week: geen 

Uit het Landelijk Partijbureau: geen 
 

Vaststellen verslag van 19 november 2020 (zie site): geen opmerkingen, dus 
vastgesteld. 

 
Presentatie Marieke Lejeune, fractievoorzitter fractie PS. 

 De Speerpunten blijven: meer woningen en een duurzame leefomgeving. 
Ondanks de crisis slaan de PS zich er goed doorheen, met een hybride manier 
van vergaderen. Is raar maar gaat goed. Inhoudelijk en qua sfeer gaat het goed 
met de fractie. Ook de combinatie baan, hebben van kinderen en het werk voor 
de fractie is een klus maar gaat goed. 
Het programma, de stip op de horizon, is leidend, Er is een noodfonds cultuur. 6 
mio voor 2020 en 15 mio met een bredere omschrijving. De Vuelta gelden zitten 
daar ook in (2 mio) waarschijnlijk in 2022.  
De fractie aarzelde, een feestje voor de happy few? Toch besloten om er 
300.000 voor uit te trekken. 
Nieuw is dat er 2 miljard vanuit het Rijk beschikbaar is voor de groei, voor OV 
en wonen, waar doe je wat?  

 
Presentatie Nanda van Zoelen fractievoorzitter in het waterschap HDSR. 

 Personele wisselingen: Willem Heesen gaat verhuizen buiten het werkgebied, 
wordt opgevolgd door Fans van Bork. 
1 speerpunt is het zuiveren van afvalwater, hierbij wil de PvdA koploper zijn, 
bijvoorbeeld door het gebruiken van reststoffen/grondstoffen als cellulose en 
fosfaat. Daar heb je wel afnemers voor nodig, het weer opnieuw gebruiken van 
de stoffen is geen taak voor het waterschap. 
Een tweede taak is het ophogen van de Lekdijk, belangrijk voor waterveiligheid.  
Als zo’n dijk toch moet worden aangepakt probeert de PvdA er meerwaarde 
aan te koppelen, recreatie, meerwaarde van cultuur etc. Daarin ligt een verschil 
met andere politieke partijen. Gaat om 55 kilometer. 
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Link met verkiezingen Tweede Kamer: eerlijk klimaatbeleid, bijvoorbeeld door 
zonnepanelen op alle gebouwen, aandacht voor minder bodemdaling en 
verhogen duurzame energie. 
Ook warmte van afvalwater gebruiken voor energiewinning sluit aan bij PvdA 
landelijk. 
Ook ‘social return’ is een belangrijk onderwerp bij de aanbesteding van 
projecten. 

 
Presentatie Campagneplan en digitale campagne; Bert en Bram 

 Bert Veenstra presenteert de campagne met een gedeelde presentatie. Hij wijst 
op de inhoudelijke actiepunten die we in de etalage zetten. Hij sluit af met de 
planning. Presentatie is op aanvraag beschikbaar. 
Bram Donkers gaat verder met het onderdeel sociale media. 
Hij gaat in op een aantal vragen over hoe je inzoomt op doelgroepen en de 
actualiteit hooghoudt. 
Jelle pleit voor het inzetten van ‘de Rode bus juist in deze corona tijd. Kun je 
mensen in interviewen. Kost geld, is daar veel ruimte voor?  

 
Kennismaking met onze Utrechtse kandidaten op de lijst met een pitch: va 

 Via de chat werden telkens vragen aan de kandidaten gesteld: 
 

• Loes Ypma geeft een eerste pitch. De opdracht die we als PvdA hebben geeft 
veel spanningen in deze corona tijd. Onze boodschap rondom solidariteit geeft 
veel aanknopingspunten. Ze noemt een aantal speerpunten rond onderwijs en 
jongeren en huisvesting.  

•  Bart van Bruggen stelt zich voor. Ongelijkheid triggert hem. Essentiële dingen 
zijn voor veel mensen onzeker geworden. Sleutelwoorden: liefdevolle zorg, 
gezond leven voor iedereen bereikbaar. Er zijn goede plannen voor het anders 
omgaan met het eigen risico in de zorg. Verlaging van de zorgpremie om de 
zorg bereikbaar te houden. In het sociale domein mensen helpen op een 
manier die bij hen past. 

• Mirthe Biemans vervolgt. Huisvesting is haar specialiteit. De woningnood is 
gigantisch, dat is op te lossen! Nu regulering van de huren, meer betaalbare 
woningen bouwen etc. 
Vraagt anderen hierbij aan te haken. Acties tegen huisjesmelkers is een optie. 
En handhaving rond huurprijzen Zelfbewoningsplicht is ook zo’n instrument. 
Nu is bijvoorbeeld zo’n 8% van de oppervlakte in gebruik van woningen, 1 of 2 
% erbij zou voldoende zijn. 
Ze wijst ook op de starterspremie, kan gebruikt worde  als een revolverend 
fonds. 

● Alptekin Akdogan komt uit Houten. Woont ik een koopgarantwoning. Pleit ook 
voor bouwen, bouwen, bouwen.  
Werkgelegenheid is voor hem belangrijk. Eerlijker kansen. Moet ook 
fatsoenlijker. Een hoger minimumloon helpt niet als de toeslagen dan weer 
afnemen. Een basisinkomen betekent geen tegenprestaties meer verwachten. 
We moeten decentraal ervaringen op doen, die experimenten lopen al. 
Huisvesting voor arbeidsmigranten is ook een issue, nog steeds veel 
voorbeelden van slechte omstandigheden. Mirthe vult aan dat belangrijk is dat 
je huisvesting af moet nemen van je werkgever, het uitzendbureau. Dat is de 
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praktijk, maakt mensen te afhankelijk en is een verkeerd verdienmodel voor die 
bureaus.  
 

• Marcella Buitendam is niet aanwezig, doet CAO-onderhandelingen.  
 
Afsluitend: Bert pleit voor meer webinars. Alptekin organiseert al een soort 
huiskamerbijeenkomsten. 

 
Verdere opmerkingen: 
 

• Remco Belonje maakt podcast (zie bericht via de mail), er komen meer aan. 
Links op de site. 

• Ersin Bolukbas mist hoe de kandidaten zichzelf zien als 
volksvertegenwoordiger. Specialismen zijn prima maar hij noemt het aspect 
volksvertegenwoordiger is minstens zo belangrijk.          

 

          
 

 

Sytse Koopmans 


