
 

   Gewest Utrecht 

  1 

VERSLAG  Gewestelijke vergadering, zaterdag 23 april 2022  

 
Plaats:  Dorpshuis Vreeswijk 

 

Aanwezig:  30 leden 

 

Agenda        Enkele procedurele punten en een voorcongres 

 

10.00  Welkom door de interim-voorzitter Sytse Koopmans 

  Sytse Koopmans opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

10.05   Bestuursverkiezing 

 Karst Schuring heeft zich kandidaat gesteld en draait inmiddels mee in het 

gewestelijk bestuur, hij stelt zichzelf voor. Het gewestelijk bestuur stelt voor 

om hem daarna in de functie van voorzitter te benoemen. Dat gebeurt bij 

acclamatie. 

 

 Thalia Boekhoudt is nu verhinderd, de volgende vergadering kan ze  

benoemd worden. 

 

10.20  Vaststellen verslag van 28 januari 2021  

 Helaas niet op de site verschenen, daarom houden we dit aan tot de 

volgende vergadering. 

 

10.25  Jaarrekening 2021 

 Karst stelt voor om Marja ter Braak te benoemen  als lid van de 

kascommissie, zij heeft de afgelopen tijd al de kas gecontroleerd, allemaal 

digitaal. Alles blijkt uitstekend te kloppen, er was meer over dan verwacht 

doordat er door corona minder gedaan is dan we hadden willen doen. 

De cijfers worden uitgedeeld. Henk neemt ze met ons door, eerst de 

exploitatie. 

De inkomsten zijn meer dan begroot omdat er voorzichtig begroot was, de 

uitgaven ook omdat er minder activiteiten waren dan gepland. Het overschot 

is doorgesluisd naar het verkiezingsfonds.  

Er wordt vanuit de vergadering gepleit om ook ruimte te gebruiken voor 

initiatieven om meer contact te leggen vanuit de PvdA met plaatselijke 

gemeenschappen. 

 

Dan naar de Balans. Er komt een forse pot voor de verkiezingen voor PS en 

waterschap. 

Voor het gewest geldt dat we vooral activiteiten ondersteunen die afdeling 

overstijgend zijn. Gepleit wordt om dit criterium te heroverwegen. 

De Jaarrekening wordt tot slot goedgekeurd en de penningmeester is 

daarmee gedechargeerd. 

  

En we zoeken nog een plaatsvervanger van Gerda van Velzen die er mee 

stopt. Marco Meijerink biedt zich voor deze commissie aan en wordt bij 

acclamatie benoemd. 

 

10.45 Goedkeuring van de profielen voor de fractieleden voor de Provinciale 

Staten en de fractie leden voor het waterschap HDSR.  

Bij de lijsttrekker staat dat niemand twijfelt over je capaciteiten, dat is een 

wel heel hoge eis en moeilijk toetsbaar. 

Bij de oproep ook aandacht voor mensen die niet op de lijst willen maar 

alleen als bestuurder willen werken. 
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Over diversiteit: krijgen de commissies daar ook opdrachten over? Ja, divers 

is een eis zo wordt vanuit het bestuur gesteld. 

Er zijn veel mogelijkheden om voor je te kandideren je kennis kunt maken 

met PS of HDSR. 

 

Er volgen meerdere pleidooien om voldoende ruimte te scheppen voor 

jongeren! 

Rob van Muilekom (nu gedeputeerde) noemt dat de rol van de provincies toe 

gaat nemen. Bodem en water worden leidend bij de toedeling van gebieden 

waar gebouwd kan gaan worden, in die zin worden ook de waterschappen 

belangrijker. Over de geborgde zetels bij het waterschap wordt nu een 

discussie gevoerd in de Tweede Kamer. 

 

11.00  Afronding en opening van het Voorcongres. 

  

 

 Hans Aertsen van het Rode Nest vertelt over de resultaten van het 

ledenpanel. Althans over een deel daarvan. Een ander deel zal eerst binnen 

het gewestelijk bestuur besproken worden en komt op een andere ALV 

terug. 

 

Daarna wordt met elkaar gekeken naar thema’s die we nu gaan bespreken. 

De vergadering gaar in een viertal subgroepen uiteen. Tijdens de broodjes 

worden diverse moties opgesteld en daarna in stemming gebracht. 

 

Afsluiting om 13.40 uur 


