
Jaarverslag gewest Gelderland 

1 
 

Jaarverslag 2015 gewestelijk bestuur 

Inleiding 
“Wij zijn ook (maar) vrijwilligers” is een zin die in het afgelopen jaar veelvuldig gebruikt werd door 
gewestelijk bestuursleden.  
Niet om ons achter te verschuilen, maar om duidelijk te maken dat ons werk voor de PvdA in soms 
spaarzame uurtjes uitgevoerd moest worden.  
Daarbij leek het in bepaalde weken van 2015 wel alsof sommigen onder ons een 40 urige baan bij de 
PvdA hadden. Waarmee we maar willen zeggen dat de hoeveelheid werk behoorlijk op een aantal 
bestuursleden heeft gedrukt. 
 
In maart 2015 waren er de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. De 
voorbereidingen voor deze verkiezingen begonnen in 2014 en namen veel tijd in beslag van het 
gewestelijk bestuur. 
Met de PvdA in de coalitie van het provinciaal bestuur en op twee waterschappen een positief 
resultaat van de verkiezingen, konden we in mei starten met de evaluatie van het hele 
verkiezingsproces. 
 
Dat we het werk als druk ervaren en daarbij opmerken dat het werk binnen het gewestelijk bestuur 
veel tijd opeist is natuurlijk opmerkelijk: zijn er dan geen leuke kanten aan het werk van het 
gewestelijk bestuur? 
Het antwoord daarop is driewerf ‘ja’. Het is geweldig dat we de ROSA leergang zelf konden 
ontwikkelen en kennis hebben gemaakt met veel nieuwe leden en de stroom van positieve energie. 
De onderlinge samenwerking is bijzonder prettig: strakke vergaderingen, maar altijd in een goede 
sfeer. En het intensiveren van contacten met afdelingen maakt het werk van het gewestelijk bestuur 
Levendig en daarmee energiek. 
Maar daarover later meer! 
 
Verkiezingen 
De verkiezingen voor Provinciale Staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen vonden 
plaats op 18 maart 2015. De voorbereidingen waren zeer intensief.  
In Gelderland staan de hoofdkantoren van drie waterschappen en samen met de Statenverkiezingen 
is het gewestelijk bestuur dus belast met de organisatie van vier verkiezingen.  
Dat heeft in het eerste kwartaal van 2015 veel werkdruk voor het bestuur opgeleverd.  
Dit is niet altijd zichtbaar: een belangrijk deel van het voorbereidende werk rond de verkiezingen 
maar ook van het overige werk van het gewestelijk bestuur speelt zich achter de schermen.  
Daarnaast is het zo dat de organisatie van sommige ogenschijnlijk kleine zaken, zoals het indienen 
van een kandidatenlijst, door allerlei regelgeving veel voeten in aarde heeft. 
Na de verkiezingen is het gewestelijk bestuur gestart met het schrijven van een productieboek. Hierin 
zijn alle voetangels en klemmen terecht gekomen die we met elkaar zijn tegengekomen in het hele 
proces van en rond de verkiezingen. 
We zijn trots op het resultaat van de coalitie bij Provinciale Staten! We zijn ook trots op het feit dat 
we in het waterschap “Rivierenland” een Heemraad hebben in het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap. En een zetel in het AB van Vallei en Veluwe erbij is ook een prachtig resultaat. 
 
In dit kader willen we alle vrijwilligers bedanken, die hebben geholpen met de 
kandidaatstellingscommissies, het meedenken in processen, het aanleveren van gegevens, kortom 
met al het werk dat achter de schermen (en soms prominent op de voorgrond) heeft 
plaatsgevonden. 
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Herschikking van taken gewestelijk bestuur 
Sinds januari heeft er een interne discussie gespeeld rond daadkracht en slagkracht van het 
gewestelijk bestuur. De hoeveelheid taken die na de reorganisatie van het landelijke Partijbureau bij 
het gewest op het bordje kwam, was hier één van de aanleidingen voor. De verantwoordelijkheid 
voor een goede afstemming met de afdelingen en de regio’s was een andere aanleiding. Een 
herverdeling van taken en de vorming van een kernbestuur (met een flexibele schil) waren het 
resultaat van de discussie. 
Bij de nieuwe taakverdeling is het volgende artikel uit het huishoudelijk reglement als leidraad 
gekozen: 
 
Artikel 3.1. De taken van het gewest 
De taken van het gewest zijn: 
a. het organiseren van de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen, onder meer 
door het maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een 
kandidatenlijst; 
b. het adviseren van de Statenfractie ten aanzien van de provinciale politiek; 
c. het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college 
van Gedeputeerde Staten, waarbij de Statenfractie voorstelt om daaraan deel te nemen; 
d. het organiseren van de deelname aan de Waterschapsverkiezingen, onder meer door het 
maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst; 
e. het adviseren van de fractie in het waterschapsbestuur ten aanzien van de daar te voeren 
politiek; 
f. het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw dagelijks 
bestuur van het waterschap, waarbij de waterschapsfractie voorstelt om daaraan deel te 
nemen; 
g. het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies; 
h. het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten het gewest op regionaal niveau; 
i. alle overige activiteiten om leden de gelegenheid te geven actief deel te nemen in de partij. 
 
In de GLV van november werd onderstaande nieuwe taakverdeling voorgelegd aan de leden 

en door hen bekrachtigd. 

Bezetting en taakverdeling kernbestuur 
 

Voorzitter  
Externe focus 

Jean Eigeman 

Vicevoorzitter 
Interne focus  

Rita Weeda 

Secretaris Wobke Veenstra  

Penningmeester Dirk Westerhof 

 

Cluster politiek: Fractie PS 
volgen en aanspreekpunt 
Waterschappen 

Cor van der Berg 

Cluster verenigingswerk (eindverantwoordelijkheid) 

Afdelingen  Marleen Noorland 

Scouting en scholing Sandra Braam en Marleen Noorland 

Regio’s  Marleen Noorland en Sandra Braam 

Ombudsteams Marleen Noorland 

 
 
Bestuursleden in de flexibele schil 
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Ate de Reede 
Berend Metz 
Eef van Ooijen 
Wouter Kok 
Nathalie Brouwer  
 
 Specifieke taken 
 

Website, sociale media, 
nieuwsbrief en website 
ombudsteams 

Berend Metz 

Bestuur stichting steunpunt 
Vertegenwoordiging vanuit 
gewestelijk bestuur 

Voorzitter Rita Weeda 
Penningmeester Ate de Reede 

 
Regio’s 
 

Achterhoek Sandra Braam 

SAN Zuid  Nico Arts 

SAN Noord (inclusief de 
Liemers) 

Rita Weeda en Ate de Reede 

Veluwe (inclusief Food Valley) Marleen Noorland 

 Rivierenland Cor van der den Berg  

Stedendriehoek  Eef van Ooijen 

 
 
Personele aangelegenheden/lief en leed 
In 2015 heeft John Smeelen zich teruggetrokken uit het gewestelijk bestuur. Na vele jaren als 
penningmeester actief te zijn geweest  heeft Gert Jan ten Cate zich niet meer beschikbaar gesteld als 
penningmeester van het gewest. Zijn opvolger, Dirk Westerhof (Apeldoorn) is op 7 november 
benoemd.  
Een nieuwe secretaris, Wopke Veenstra is ook benoemd op 7 november. Hajaar Haouaj heeft zich 
begin december teruggetrokken als bestuurslid. 
Wij danken de vertrokken bestuursleden voor hun inzet en betrokkenheid.  
Dat staat er dan vrij droog in één zin, maar dat doen we écht! 
 
Vergaderingen 
Er zijn in 2015 twaalf bestuursvergaderingen en drie gewestelijke ledenvergaderingen (GLV) geweest. 
Op de nieuwjaarsreceptie was aandacht voor de aftrap van de campagne voor de verkiezingen van 
Provinciale Staten en Waterschappen via de speeches van de gekozen lijsttrekkers Peter Kerris en 
Gerard Nieuwenhuis.  
Uiteraard is ook op de GLV van 31 januari  de aftrap van de campagne nader aan de orde geweest.  
Op de GLV van 25 april kon de PvdA-fractie van Provinciale Staten hun nieuw geformeerde team 
presenteren en presenteerde het Waterschap Rivierenland vol trots hun Heemraad (Gerard 
Nieuwenhuis). Ook werden op deze vergadering alle jaarverslagen aan de leden voorgelegd. 
Op de GLV van 7 november stonden bestuursverkiezingen en het thema ‘van Waarde’ op de agenda. 
De GLV’s van het gewest zijn inmiddels ingedeeld in een formeel deel en een thematisch deel, zeer 
tot genoegen van de leden. De discussie en het gesprek leven binnen ons gewest. 
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Het bestuur is in juni in de ‘Gelderland fabriek’ te Culemborg bijeen geweest voor de jaarlijkse 
heidag. 
 
Opleidingen 
Er is in 2015 voor het eerst gestart met de ROSA leergang die een invulling kreeg in het gewest. Voor 
deze leergang hadden zich 19 nieuwe leden opgegeven, waarvan 12 leden de eindstreep hebben  
gehaald. Het was verfrissend om te beleven dat we in deze voor de PvdA sombere periode zoveel 
energieke nieuwe leden mochten begroeten. 
Zowel de organisatoren, coachen Rita Weeda en Peter Kerris, als de cursisten kregen veel energie 
door het volgen van deze leergang. 
De afdelingen kunnen een prachtig stel PvdA leden in de geledingen ontvangen. 
 
Contacten met de waterschappen 
Er is aan het begin van dit jaar en na de verkiezingen intensief contact geweest met de 
waterschapsfracties. Het gewestelijk bestuur was verder aanwezig bij het afscheid en de 
benoemingen van de Algemeen (?) Bestuurders. 
Er zijn twee gezamenlijke overleggen geweest tussen het gewestelijk bestuur en de 
waterschapsbestuurders.  
Deze overleggen gingen o.a. over het informeren van elkaar over de standpunten op inhoudelijke 
onderwerpen, de actuele stand van zaken in het waterschap, de vorming van de Algemene - en 
Dagelijkse besturen en de campagne.  
 
Contacten met de Tweede- en Eerste Kamerleden 
De formele en informele contacten met de Gelderse Tweede- en Eerste Kamerleden zijn goed. Bij alle 
Gewestelijke Leden Vergaderingen zijn Gelderse Kamerleden trouw van de Partij. Ook de 
verschillende afdelingen weten de Kamerleden te vinden, gezien het aantal georganiseerde 
bijeenkomsten waarbij Kamerleden aanwezig waren.  
 
Overleg met het Partijbestuur en vereniging. 
Vergaderingen van de Adviesraad Verenigingszaken in Amsterdam werden bezocht door hetzij John 
Smeelen, Rita Weeda of Gert Jan ten Cate. Ook wordt deelgenomen aan het informele gewestelijk 
voorzittersoverleg.  
Op 20 juni was er een werkconferentie voor de gewesten, voorbereidt met en door mensen van het 
hoofdkantoor en vanuit de gewesten 
Onderwerp van deze conferentie was dit keer het gewest zelf, waarbij de vraagstelling was ‘wat 
gewesten kunnen doen om de partij en de afdelingen te kunnen verlevendigen’. Vanuit deze 
conferentie kwam voor ons gewest het startsein om na te gaan welke rol het gewest heeft als het 
gaat om de verbinding met de afdelingen. De plannen die zijn ontstaan op deze conferentiezijn 
uitgewerkt op onze heidag en zijn opgenomen in ons werkplan.  
 
Contacten met de afdelingen en de regio’s 
Hier ligt een belangrijke taak voor het gewest. Gewesten zijn het schakelpunt tussen het landelijk 
partijbureau en de lokale afdelingen. Zij zitten enerzijds relatief dicht op de afdelingen en hebben 
anderzijds het overzicht zodat ze afdelingen met elkaar in contact kunnen brengen. 
 
Naar aanleiding van de monitor (uitgevoerd medio 2014) is binnen het gewest een projectplan 
opgesteld met de naam; alles wat aandacht krijgt groeit’. 
De bedoeling van dit werkplan is dat alle  afdelingen een ‘op maat’ ondersteuning krijgen: de kleine 
afdelingen worden geholpen met zoeken van steun bij andere afdelingen, de grote afdelingen 
worden in contact gebracht met afdelingen die steun nodig hebben. 
Hoog op het lijstje staat de organisatie van regionale bestuursoverleggen en regionale politieke 
overleggen.  
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Er is hard gewerkt aan de contacten met enkele kleine afdelingen op de (noord) Veluwe (Marleen 
Noorland  en in het Rivierengebied (Cor van den Berg ) en de ondersteuning (door Rita Weeda) bij 
afdelingsvergaderingen in het kader van de herindeling van de inmiddels samengevoegde MUG-
gemeenten (Millingen, Ubbergen en Groesbeek, nu afdeling Berg en Dal). 
 
Website 
Fractie en bestuur proberen het hele jaar door een actuele website draaiend te houden. Er zijn op de 
website gemiddeld 33 bezoekers per dag. Per maand ongeveer 900 tot 1000. Pieken zijn er als het 
Gelderland Journaal verschijnt. 
Omdat er soms input ontbreekt, gaat het bijhouden van de website wat moeizaam.  
Regelmatig verschijnt daarnaast via e-mail het Gelderland Journaal. Als Gelderse PvdA zijn we o.a. 
actief op Facebook en Twitter. 
 
 
Tot slot 
Tot slot willen we alle betrokkenen in het gewest (vrijwilligers, bestuursleden, beroepskrachten, 
bestuurders en politici) bedanken voor hun inzet, de goede samenwerking en het vertrouwen in het 
gewestelijk bestuur. We hopen ook in 2016 weer goed te kunnen samenwerken en op die manier 
onze idealen te verwezenlijken. 
 
 
(bijlage- rooster van aftreden) 
 
 

naam woonplaats Eerste 
benoeming 

Laatste 
verlenging 
in GLV 

Zittingsduur 
eindigt formeel 
uiterlijk 

Cor van den Berg Asperen 
22-09-2007 

 
07-11-2015 

 
07-11-2017 

Sandra Braam Azewijn 24-11-2012 25-04-2015 25 -04-2017 

Nathalie Brouwer Arnhem 7-11-2015 07-11-2015 07-11-2017 

Jean Eigeman 
(voorzitter) 

Culemborg 
22-09-2007 

 
07-11-2015 07-11-2017 

Wouter Kok  Eibergen 25-03-2005 07-11-2015 07-11-2017 

Berend Metz  Lathum 24-03-2012 29-03-2014 29-03-2016 

Marleen Noorland Rheden 
24-03-2012 

 
29-03-2014 29-03-2016 

Eef van Ooijen Brummen 13-4-2013 25-4-2015 25-04-2017 

Ate de Reede Westervoort 24-03-2012 29-03-2014 29-03-2016 

Wopke Veenstra 
(secretaris) 

Malden 
07-11-2015 

 
07-11-2017 

Rita Weeda Renkum 08-10-2011 07-11-2015 07-11-2017 

Dirk Westerhof 
(penningmeester) 

Apeldoorn 
07-11-2015 

 
07-11-2017 

 
 

 


